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 واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة
 )تصور مقترح لتوظيفها في تعليم وتعلم العلوم( 

 أماني بنت محمد الحصان
 قسم المناهج وطرق التدريس

 األميرة نوره بنت عبد الرحمنجامعة  -كلية التربية
 المملكة العربية السعودية

 27/8/2015تاريخ القبول:                                            2/7/2015تاريخ التسلم: 
 تقديم ثم ومن العلوم، وتعلم تعليم في المتوسطة، للمرحلة العلوم معلمات لدى االجتماعي التواصل شبكات وتوظيف استخدام واقع تشخيص الدراسة استهدفت  

طار مقترح تصور  .التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم لذا العلوم، وتعلم تعليم في االجتماعي التواصل شبكات لتوظيف مستقبلي مرجعي وا 
 العلوم وتعلم تعليم في االجتماعي التواصل لشبكات استخدامهن واقع تشخيص تم المتوسطة، للمرحلة العلوم معلمات من معلمة( 60) من الدراسة عينة وتكونت

 االجتماعي التواصل لشبكات المتوسطة المرحلة علوم معلمات توظيف واقع أن إلى الدراسة نتائج توصلت وقد. الباحثة اعداد من الكترونية استبانة خالل من
 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه إلى النتائج توصلت كما. الدراسة عينة الستجابات الوزني المتوسط يقيسها كما متدن؛ العلوم وتعلم تعليم في

 والدورات الخبرة، سنوات) متغير حسب العلوم تعليم في االجتماعي التواصل شبكات توظيف مدى على الدراسة عينة المتوسطة المرحلة معلمات استجابات
 (.web2.0 تقنيات العلوم، وتعلم تعليم االجتماعي، التواصل شبكات مقترح، تصور:المفتاحية الكلمات) (.التدريبية

 
The Reality of The use of Social  Networks among Science Teachers at Intermediate Stage  
(a  Proposed Conception for Employing them  in the Teaching and Learning of Science). 
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KSA 
his study aimed to diagnosis the reality of the use  and employing of social networks among science teachers at 
intermediate stage in  teaching and learning of science. and then to provide  a proposed conception, and frame 
reference for future employment social networks in  teaching and learning of science. The researcher used a 

descriptive analytical approach. The sample of the study consisted of (60) teachers science  in intermediate stage ,It was 
diagnosed use of social networks in teaching and learning science through using an electronic questionnaire prepared by 
the researcher. The results of the study showed that reality  employing teachers science at intermediate stage  to social 
networks was Low, according to the weighted mean for the Responses sample study. The results also showed that there 
were no significant statistical differences between the responses teachers of the intermediate stage  among sample study 
over the employment of social networks  in teaching science education due to the variable (years of experience, and 
training courses). (Keywords: A Proposed teaching Conception, social networks, teaching and learning of Science, web 
2.0 technical). 

 : المقدمة 
 الرقمي، التعليم مجال في والتربويين الخبراء من عدد يتفق     
 متميز لتعليم وثرية فعالة بيئة تمثل االجتماعية الشبكات أن على

 ويرجع. العالم مستوى على وااللكتروني التقني للتقدم ومواكب
 جديد هو ما كل لمتابعة الطالب لها يلجأ مهمة أداة لكونها هذا
 أضحت كما والحياتية، والعلمية االجتماعية القضايا مختلف في

 هواتفهم خالل من باستمرار يتابعونها اليومية حياتهم من جزءا  
 . المتطورة الذكية

 التواصل على يعتمد منفتح تعليم إلى بالطالب تنطلق فهي     
 أنها كما التلقين، عن وكبديل التعليمية للعملية كأساس والمشاركة

 أخرى تجارب على واالطالع الخبرات لتبادل واسعا   أفقا   تعطي
 لدى واإلبداع االبتكار رفع في منها االستفادة يمكن

 (2014عودة،.)الطالب
 عبر االجتماعي التواصل وشبكات مواقع ظهور فمع     

 العالم، دول كافة من الناس ماليين تجذب أن استطاعت الويب،
 ومن عالميا ، مستخدميها أعداد وتضاعف زيادة الى أدى مما

T 



 أماني بنت محمد الحصان

2 
 

 حول الماليين بين االجتماعي التواصل إحداث استطاعت هنا
 تفوقت حيث التعليم، في حديثا   توظيفها أمكن والتي العالم،

 والتلفزيون اإلذاعة شبكات على التأثير؛ في االجتماعية الشبكات
 ،2013 الشرنوبي،.)وآني سريع اتصال إحداث في تساعد كونها
118 .) 
 الشبكات من بالعديد االنترنت فضاء اليوم ويزخر     

 التواصل شبكات من العديد رصد تم حيث االجتماعية،

 ان لينكد - my space سبيس ماي: ومنها االجتماعي
LinkedIn - فليكر Flickr - بلس وجوجل Google Plus 

 فيس هي واستخداما   انتشارا   وأكثرها الشبكات هذه أشهر أن إال ؛
. Youtube ويوتيوب Twitter وتويتر  Facebook بوك

 (1) الشكل ذلك يوضح كما(. 70 ،2013المنصور،)

   
 
 
 
 

 مواقع التواصل االجتماعي األكثر شعبية ونسب استخدامها(: 1شكل )
 االتصاالت لتكنولوجيا السريع التطور هذا أن شك وال     

 الباحثين على يفرض مزاياها، وتنوع وتعددها االنترنت وشبكات
 تعليمية أساليب عن للبحث المستمرة الحاجة التربوي، الوسط في

 المتعلم وتساعد التطور، وسمات التقني التقدم مع تتوائم متطورة
 ومن. الحديثة التقنية ثورة مع يتفق الذي العصري التعلم على
 مباشر بشكل وتقنياتها بأدواتها الويب شبكة أّثرت المنطلق هذا
 قواعد ارساء في وساعدت التعلم، وأساليب التعليم تطور في

 شبكات وأصبحت. الويب على المعتمد االلكتروني التعلم ونماذج
 التقنيات من عدد استخدام للمعلم تتيح االجتماعي التواصل
 طالبه تعلم تقييم وأساليب العلمية مادته تقديم ليدعم المتطورة،

 . متقدمة بفعالية مكان وأي وقت أي في
 على( 122 ،2013) الصدد هذا في" الشرنوبي" ويؤكد      
 بشكل استخدمت ما إذا االجتماعية الشبكات أدوات فاعلية
 فروع تعدد أن حيث والمجتمع، الفرد لخدمة ووظفت صحيح
 وعدم المعرفة، مجاالت في السريع والتطور العلمية التربية
 المتزايد؛ المعرفي اإلنتاج هذا لنشر المطبوعة المواد مالحقة
 والمؤثرة المهمة الوسائل من االجتماعي التواصل شبكات جعل
 تؤثر كونها التربوي، المجال في وخاصة العالم مستوى على
كسابهم المستقبل، جيل تربية في كبير بشكل  .والسلوكيات القيم وا 
 واألنشطة البرامج بوضع التربوية المؤسسات اهتمت هنا ومن

 كما االجتماعي، التواصل شبكات على تعتمد والتي للطالب

 في والجامعات العالي التعليم مؤسسات معظم عليها اعتمدت
 وتبادل والمعلمين الطالب مع والتواصل المؤسسة أخبار نشر
 بين مستمرة اتصال كقناة االستفسارات على واإلجابة اآلراء

 ؛2012 الشرقاوي، .)التعليمية العناصر وجميع المؤسسة
 العنزي، هـ؛1434 العبيري، ؛2013الهزاني، ؛2013عمر،

 العطاس ه،1435الحمد، ه؛1434 الشهري، ه؛1434
 (.2015والحسن،
 عبر التعلم نجاح أن على الدراسات من عدد وتؤكد      

 إلى للمتعلم توفر مرنة تعليمية بيئة توفير على يعتمد الشبكات،
 تلبي التي األدوات الشبكات، عبر المنشورة المقررات جانب
 وتتيح التعليمي، الموقف عناصر باقي مع االتصال في حاجته

 إتقان ضرورة على أكدت كما. العناصر تلك مع التفاعل له
 من أساسيا   مصدرا   تعد والتي التطبيقات هذه مع التفاعل مهارات
 التعلم لتفعيل وسائل تعد كما االلكتروني، التعلم مصادر

  الثقافي المستوى وتطوير الدراسي، التحصيل وزيادة االلكتروني،
 الشرقاوي، ؛2005 عبدالحميد،) .المتعلمين لدى والمعرفي
2012 ، 546 .) 
 Web تكنولوجيا أن( 2010)وجينيور كوتينهو من كل ويرى    

 من المواقع محتويات نشر في التحول تعني - والتي ،2.0
 الموقع، صاحب من التحديث على تعتمد التي التقليدية الطريقة

 زوار قبل من الموقع لمحتويات المفتوح التعديل طريقة إلى



 25 - 1(، 2)35مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

3 
 

 العلمية التعلم بيئات لتهيئة هائلة فرصا للمربين تقدم -الموقع
 ) .المشاركة في للطالب الفرصة تتيح أنها كما الفاعلة،

Coutinho &Junior, 2010)، على للويب الثاني الجيل ويعتمد 
 والمدونات ،Wikis الويكيز: أهمها من الرئيسية األدوات من عدد

Blogs، االجتماعية والمفضلة Social Bookmark، والشبكات 
 األدوات هذه وضعت حيث ؛Social Networks االجتماعية

 أشكال إلى تؤدي التي والخبرات المعارف مركز في المتعلم
 المنصور، ؛2012 اللطيف، عبد.)والتعليم التعلم من جديدة

 لتطبيقات القوي التأثير مجال وفي(. ه1434العنزي، ،2013
 أشار االجتماعي، التواصل شبكات وخاصة للويب، الثاني الجيل

 التربويين تدعو المتزايدة؛ أهميتها أن إلى( 2008) كونيتيكت
 في االجتماعية المواقع هذه دور عن السؤال إلى

 دراسة أشارت السياق ذات وفي(. Stamford, 2008.)التربية
 األنواع تدعم االجتماعية الشبكات أن إلى( 2009)مينوتشا
 وتنمي المصادر، في التشارك فرصة وتتيح التعلم، من المختلفة
 مهارات اكتساب على الطالب وتساعد والتأملي، التعاوني التعلم

 (.Minocha, 2009.)فريق في والعمل االتصال
 في مينسوتا جامعة لها توصلت التي النتائج عززت وقد     

 كبيرا إيجابيا تأثيرا هناك أن في األمريكية، المتحدة الواليات
 استخدامها عن فضال   التعليم؛ في االجتماعية الشبكات لمواقع

 المهارات من العديد أكسبهم مما الطالب، قبل من االيجابي
 في التعاون روح تعزيز في وساهم والتكنولوجية، الحياتية
 أشارت كما .أفضل اتصال مهارات وبناء الدراسية، الفصول
 التواصل موقع استخدموا الذين الطالب أن إلى الدراسة

نجاز الواجبات بأداء القيام في" توتير" االجتماعي  قد المهام، وا 
 مشاركة بضعف الدراسي، الفصل مدى على مشاركتهم تحسنت

 (.University of Minnesota ,2008. )الضابطة المجموعة
 بالواليات القومية المدارس هيئات رابطة تقرير يشير كما      
 National School Boards Associationاألمريكية المتحدة

(NSBA)  (2007) التواصل مواقع يمستخدم من% 60 أن إلى 
 50و. الموقع على الدراسية الموضوعات يناقشون ،ياالجتماع

 من% 20 أشار كما. المدرسية الواجبات يناقشون منهم% 
 االجتماعي التواصل شبكات استخدام أن إلى األمور أولياء
 National) .والكتابة القراءة مهارات تحسين على أطفالهم يساعد

School Boards Association, 2007) .الشبكات وتسهل 

 التربية وتطوير وطالبهم، المعلمين بين العالقات دعم التعليمية
 .المصادر ومشاركة المحتوى، وتبادل المهنية،
 التعلم قطاعات أسرع االجتماعية الشبكات أن وباعتبار      

 التعليمية السياسات سعت األخيرة، السنوات في وانم   االلكتروني
 العربية المملكة -في التعليم وخطط عام، بشكل العالم في

 على التركيز مستوى من التحول إلى خاص بشكل - السعودية
 التركيز إلى الطالب، كل يلّقنه أن يجب الذي التعليمي المحتوى

 حيث. التعلم من الطالب تمكن التي المثلى الطرق إيجاد على
 ومشاركة آخرين مع جديدة عالقات بناء من الطالب يتمكن
 المتعددة الوسائط عبر كله هذا ونشر. والمعرفي الفكري نتاجهم

 باتت التي التقنيات من وغيرها وفيديو وصورة وصوت نص من
 ،2013 الهزاني،. )االنترنت لشبكة القادم الجيل سمات أهم من
 (.130ص

 محاولة في جاهدا   -العلمية التربية مجتمع -يعملو        
 هذا ويتمثل العلوم، تدريس لكيفية أفضل فهم تحقيق عن البحث

 العام التعليم مراحل جميع في العلوم معلم سعي في جليا  
 يمكن التي المتقدمة والتقنيات الطرق عن البحث إلى والجامعي

 العلمية والتربية العلوم تدريس أهداف تحقيق في تسهم أن
 هذه وأصبحت. المتعلمين لدى لطبيعتها واضحا   فهما   وتعكس
 بإمكانه فأصبح المستخدم، من وقربا   تفاعلية األكثر الشبكات
 محتوى إلى واإلضافة الرأي وابداء المكتوبة المادة على التعليق
 ما بكل واثرائها الموقع محتوى في التغييرات واضافة الصفحة

 عمر، ؛2015 وبروكسفورت، جاردش.) الدراسي مقرره يدعم
 (.2013 حسانين، ؛2013
 استخدام ضرورة من وانطالقا   األهمية، هذه على وتأسيسا       

 التعليمية المنظومة في العصرية Web 2.0 وتطبيقات برمجيات
 سياسة أن منطلق ومن خاص، بشكل العلوم وتعليم عام، بشكل
 على العامة أسسها في تؤكد السعودية العربية المملكة في التعليم
( التقنية)التطبيقية والمنهجية العلم مع المنسجم التناسق وجوب

 المجاالت، جميع في المستقبلية التنمية وسائل أهم من باعتبارها
 بالتقنية ارتباطا   الدراسية المواد أكثر من العلوم مواد أن وباعتبار

 التعليم، في التقنية دمج حيث من وظيفيا   أو معرفيا   ارتباطا   سواء
 والتجارب العلمية الظواهر من كثيرا   دراسة من الطالب ليتمكن
 الرتفاع أو لخطورتها نظرا   معمليا   دراستها يتعذر التي العملية
 أو إلجرائها الالزمة واألدوات المواد توافر لعدم أو المادية تكلفتها
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 المعامل مواقع استخدام خالل من وذلك تطبيقها، وقت لضيق
 من العلوم مجال أن عن فضال  (. Al-Radi, 2008) االفتراضية

 ومميزات خصائص فيها وتوظف تطبق التي المجاالت أكثر بين
 ,Al-Husari.)الشبكات وتطبيقات الحديثة الرقمية التكنولوجيا

2002 .) 
 األخذ أهمية الباحثة استشعرت تقدم، ما على وتأسيسا        
 الشبكات هذه وتوظيف استخدام واقع تشخيص في المبادرة بزمام

 تعليم في المتوسطة، للمرحلة العلوم معلمات لدى االجتماعية
طار مقترح تصور بناء محاولة ثم ومن العلوم، وتعلم  مرجعي وا 

 وتعلم تعليم في االجتماعي التواصل شبكات لتوظيف مستقبلي
 .العلوم

 :السابقة والدراسات النظرية الخلفية
 االجتماعي التواصل شبكات( م2012) العالونة عرف    
 االنترنت، شبكة خالل من الجديدة االتصال وسائل احدى:" بأنها
 وتقدم اآلخرين، مع التواصل المستخدم أو للمشترك تتيح التي

 ". المجاالت من العديد في متنوعة خدمات
 االجتماعية التواصل شبكات العلمية المجتمعات وظفت وقد     
 الحيوية التقنية شركات استهلت كما األصعدة، يعجم على

 العلمية المعرفة تبادل في االجتماعية الشبكات مواقع استخدام
 والمشاركة المعرفية الحصيلة زيادة إلى أدى مما فيها، والشراكة

 العلمي التبادل أسلوب في فالمرونة الخبرات، وتبادل األفكار في
 المؤسسات نظام في متاحا   يكن لم جديدا   مجاال لهم فتح

 من كثيرا   إن بل. الهرمي النظام على والقائم المغلق والمعامل
 التبادل دون مجدية وغير معزولة تصبح قد العلمية النظريات
 مجتمعات في االجتماعية الشبكات على يجري الذي العلمي
 عبد الملك بجامعة االستراتيجية الدراسات مركز. )المهنية العلوم

 المهني التطوير مستوى على الحال وكذلك(. 2012 العزيز،
( ستريت تيتش) مثل مواقع أنشئت المثال، سبيل فعلى. للمعلمين

(Teach Street)، (twiducate, social networking for 

Schools .)التربوي االجتماعي للتواصل مواقع عن عبارة وهي 
 تشجع كذلك فإنها مجانية كونها إلى باإلضافة و اآلمن،

 ويسمح. التشارك و التعاون على والطالب المعلمين
(Twiducate )رمز باستخدام الفصل جماعة بإنشاء للمعلمين 

 بالسيطرة لهم يسمح كما اإللكتروني، البريد عنوان من بدال الفئة

 ما كل ومراقبة عضويتها، في والتحكم المجموعات على الكاملة
 بما التواصل أواصر وتقوية لتبّني األعضاء، طرف من نشره يتم
-e)االلكترونية الشخصية والملفات التعليمية المدونات ذلك في

portfolios)، النقاش وخيوط الدردشة مثل االتصاالت جانب إلى 
 أخرى أو صورة تتضمن المواقع تلك أن كما. المتزامنة والحلقات

) ستريت وتيتش. لتقييمها وأسلوبا العلمية المحتويات تبادل من
teach street )عن للطلبة معلومات يوفر الويب على موقع 

 بما االنترنت على الدراسية والحصص المحلية الدراسية الفصول
 كما ومؤهالته؛ المدرس وخلفيات تقديمها وأماكن تكاليفها ذلك في
 مجاني والموقع. والمدارس للمدرسين أعمال إدارة آليات يوفر أنه

. للمدرسين وتزكيات الطالب من تعليقات ويتضمن للطالب
 (.2012 عبداللطيف،)

 االجتماعي التواصل شبكات لمواقع األساسية والمزايا السمات
 :والتعلم التعليم في

 المزايا من بعدد االجتماعي التواصل شبكات مواقع تتسم
 والتعلم، التعليم في مهمة تجعلها التي والسمات

 ؛2013الدين، نصر ؛2013 حسانين، ؛2012الحربي،.)ومنها
 (:2015 البابطين، هـ؛1435الحمد،

 تتوفر حيث: الموقع محتوى ببناء يقومون المستخدمون  -
 كل ويقوم الفعالة، والخدمات المبتكرة األدوات للجميع
 شبكة تتكون وبالتالي صفحته، محتوى ببناء مستخدم
 .مستخدم بكل الخاص المحتوى من لها نهاية ال متفرعة

 خالل من: التعلم في واالجتماعية( الفردية) بين الجمع -
 الشبكات توفرها التي الشخصية الصفحات خدمة

 أما الويب، على الفردية بهويته أشبه فهي االجتماعية،
 الشخصية الصفحات هذه تترابط عندما فهي االجتماعية
 .الشبكة في لألعضاء

 الفعال التواصل: المستخدمين بين التواصل في االستمرارية -
نما األفراد، بين المباشر االتصال فقط ليس  تصل أن هو وا 

 دون آلي بشكل آخر مستخدم إلى مستخدم وأخبار نشاطات
بداء عليها التعليق أيضا   ويمكن يدوي، تدخل  الرأي وا 

 .والمناقشة
 روابط إتاحة يتم حيث: المعروض المحتوى في التحكم -

 إضافة في استخدامها يمكن التي واألدوات للخدمات
 وأخباره، أنشطته مشاهدة في يرغب من وتحديد األصدقاء،
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 محتواها عرض في ترغب التي والصفحات المواقع وروابط
 صفحته، محتوى تحديد يتم اختياراته أساس وعلى لديه،

 على َسُيعرض الذي المحتوى يحدد من فقط هو فالشخص
 .صفحته

 وتتالشى, والمكانية الجغرافية الحواجز تلغى حيث: العالمية -
 .الدولية الحدود

, وقارئ مستقبل أنه كما فيها المستخدم أن حيث: التفاعلية  -
 نشر في المركزية تلغي فهي, ومشارك وكاتب مرسل فهو

 من اإلعالم بوسائل الناس يرتبط ولن والبيانات، المعلومات
 االهتمامات خالل وانما فقط، الجغرافية المسافات خالل

 .المشتركة
, للتعلم الطالب فيستخدمها, االستعماالت وتعدد التنوع  -

, واسهاماته أبحاثه ونتائج واكتشافاته علمه لنشر والعالم
 .القراء مع للتواصل والكاتب

 في ببساطة تتميز االجتماعية فالشبكات: االستخدام سهولة -
 .تدريب إلى تحتاج وال االستخدام

 الجهد في اقتصادية كونها حيث من: واالقتصادية التوفير  -
 فالفرد, والتسجيل االشتراك مجانية ظل في, والمال والوقت
 للتواصل الشبكة على حيز امتالك يستطيع البسيط

 .االجتماعي
 متابعة الطالب يستطيع حيث ،(Transparency) الشفافية -

 Notifications للتحديثات التنبيه خدمة خالل من أنشطتهم
 .آليا   الشبكة على الجديدة التغييرات كل تظهر حيث

 فاعلية استقصاء مجال في الدراسات بعض أجريت وقد     
 دراسة ومنها العلوم، تعليم في االجتماعي التواصل شبكات
 شبكات استخدام فاعلية استهدفت والتي( هـ1434)العنزي

 مجتمع نحو واالتجاه العلوم تحصيل في االجتماعي التواصل
 المنورة، بالمدينة وسطالمت الثالث الصف طالبات لدى المعرفة

 التحصيل تنمية في فاعليتها إلى الدراسة نتائج خلصت وقد
 سيلواين دراسة هدفت كما. المعرفة مجتمع نحو واالتجاه

(selwyn,2009 )لشبكة الطلبة استخدام مدى عن الكشف إلى 
 التحليل الدراسة هذه وانتهجت التربوية، األغراض في الفيسبوك
 الخبرات وهي، الطلبة يتداولها رئيسة موضوعات لخمسة النوعي

 وابداء األكاديمية والمعلومات العملية، والمعلومات الجامعية،
 دعم بضرورة( 2011)عبدالهادي دراسة وأوصت. االقتراحات

 التفاعلي التدريس في بأسلوب دراستهم أثناء والطالبات الطالب
 االجتماعي التواصل على كبير بشكل يعتمد الذي الحديث
 ،Web.2 تطبيقات على اعتمادا   والطالب المعلم بين الخالق
 باللغة االجتماعي التواصل شبكات بمواقع االنترنت شبكة واثراء
 تقديم إلى( 2013 الدين، نصر) دراسة استهدفت كما. العربية
 التواصل شبكات وأدوات إمكانات لتوظيف مقترح تصور

 على القائم التعلم في توظيفها يمكن والتي االجتماعي
 بين طردية عالقة وجود الى النتائج وتوصلت المشروعات،

 على القائم التعلم في االجتماعي التواصل شبكات توظيف
 عبر التعلم نحو واالتجاه االنجاز دافعية زيادة وبين المشروعات

 وتطبيق استخدام ضرورة على الضوء يلقي مما. الويب
 قدرات تعزز والتي المشروعات على القائم التعلم استراتيجيات

 من وذلك التعاوني، التعلم على وتحثهم الذاتي التعلم في الطالب
 الويب على كبير بشكل تعتمد تعلم بيئات تصميم خالل

 كساب) دراسة الهدف في وشاركها. االجتماعية وتطبيقاته
 سعتا والتي ،(2015 البابطين،) ودراسة ،(2015 ،وآخرون
 في االجتماعي التواصل شبكات لتوظيف مقترح تصور لتقديم
 الميدانية الدراسة استهدفت كما. المشروعات على القائم التعلم

 كلية طالبات استخدام واقع على التعرف إلى( 2013)للهزاني
 عمليتي في االجتماعية للشبكات سعود الملك جامعة في التربية
 يستخدمن الطالبات من% 73 أن إلى وتوصلت. والتعلم التعليم

 توصلت كما تستخدمنها، ال% 27 بينما االجتماعية، الشبكات
 اثراء في ساهمت االجتماعي التواصل شبكات أن إلى الدراسة

 أهمية مدة نتائجها أظهرت و التخصص، في المعرفية حصيلتهن
 ويؤكد. والعلمية البحثية المجاميع وتكوين التواصل في الشبكات

 عينة أوضحت التي ،(2010 عماشة،) دراسة األهمية ههذ على
 والحاسب التعليم تكنولوجيا مجال في -الخبراء من فيها البحث
دارة اآللي  في االجتماعية الشبكات دور أهمية – المدارس وا 
   (SNS) برنامج وضع إلى البحث هدف حيث التعليم، تطوير

Social Network Serviceالمدارس مديري أداء لتطوير تدريبي 
 نماذج ضوء في االجتماعية الشبكات خدمات على معتمدا  

 طيب،) دراسة هدفت نفسه الوقت وفي. التعليمي التصميم
 البرمجيات وتوظيف استخدام أثر على التعرف إلى( 2010

 النمو على التشاركي الشبكي التعلم على القائمة االجتماعية
 البرمجيات البحث واستخدم التربويات، المشرفات لدى المهني
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 البرمجيات أثر على نتائجه وأكدت الويكي، االجتماعية
 زيادة في wiki التشاركي الشبكي التعلم على القائمة االجتماعية

 أثبتت كما. البحث عينة التربويات المشرفات لدى الذاتي التعلم
 التدريب تطوير يمكن أنه( 2012 ،وآخرون حبيشي) دراسة

 المدعم اإللكتروني التعلم طريق عن المعلمين للطالب الميداني
 wiki الويكي فاعلية من تحققت إذ االجتماعية الشبكات بأدوات

 األخبار وملقم ،Video Casting الويب عبر المرئي والتدوين
RSS، والـ «RSS» للعبارة اختصار هو «Really Simple 

Syndication» فالـ البسيط، المتزامن النشر تعني والتي 
«Syndication» اإلخبارية المواد أو الصور بيع عملية هو 

 اإلذاعات المجالت، الصحف، األنباء، وكاالت من لعدد
 ويمكن لصالحهم، باستخدامها ليقوموا…  إلخ والتلفزيونات،

 بمواعيد الطلبة جميع تبليغ في التعليم في التقنية هذه إستخدام
 لتسليم موعد آخر التسجيل، بدء مثل الكلية في المهمة األحداث

 وكذلك .وغيرها الدراسية الرسوم دفع مواعيد المطلوبة، الوثائق
 تمثل كما. التربية كلية لطالب الميداني التدريب بيئة تطوير في

 التعلم، عملية تعزيز في فاعلية ذات أدوات االجتماعية الشبكات
 ،Ishtaiwa & Dukmak(2013) دراسة اليه توصلت ما وهذا

 استخدام نحو الخدمة قبل المعلمين مرئيات من تحققت والتي
 نتائج أبرز من وكان التعلم، عملية لتعزيز والويكي المدونات

 قارن كما. الويكي من فاعلية أكثر المدونات أن الدراسة
Strudler&Grove(2013)، شبكة استخدام بين Google+) )

 اهتمام على تأثيرها بمدى يتعلق فيما( WebCT) التعلم وبيئة
 الدراسة نتائج وتوصلت. والتعليمي االجتماعي وحضوره الطالب

 االجتماعية المهارات تنمية في بلس قوقل شبكة تفوق إلى
 . الطالب لدى والتعليمية

 االجتماعي التواصل شبكات استخدام أضحى هنا ومن     
 من عدد توافر شريطة ملح، عصري مطلب للتعليم كوسيلة

 تعليمية كأداة استخدامها عند التنظيمية والمحددات الضوابط
 الدين، نصر ؛2013 حسانين، ؛2013الهدلق،.)ومنها تعلمية
 :(2014عودة،؛ 2013عمر، ؛2013

 مواقع من أي على الكترونية مدونة ُينشئ أن للُمعلِّم يمكن 
 والُطالَّب الُخبراء فيها يشترك االجتماعي التواصل

 مما البناءة، واألفكار اآلراء بطرح لهم ويسمح الُمهتمون،
 . الُمقررة األهداف وصياغة الُمحتوى تحديد على ُيساعده

 المغلقة المجموعات استخدام "Closed Group" أهم كأحد 
 أن للمعلم يمكن حيث التعليم، تعزيز في الناجحة الوسائل

 التي المادة أو الفصل بطالب فقط خاصة مجموعة ينشئ
 حول والحوارات النقاش فتح على يشجعهم مما يدرسها،

 .العلمية المادة
 تويتر يعد "Twitter "الخبراء ألشهر ضخم تجمع 

 تويتر على المعلم تواجد مجرد فإن وبالتالي والمختصين،
 على الحصول من سيمكنهم متابعته، على طالبه وحث

  بالمنهج يسمى ما وفق وتربوية تعليمية وخبرات معارف
 الخفي. 
 مدونة تأسيس على الطالب تشجيع "Blog "شبكة على 

 شخصية سيعزز" مستمر بشكل فيها والتدوين اإلنترنت
 والعلمية، الحياتية المهارات من العديد لديه وينمي الطالب

 وبالتالي مبكر، وقت في المهني توجهه تحديد في ويساعده
 أو التخرج مشاريع من جزء تكون قد الطالب مدونات فإن

 والتدوين الكتابة على تحفزهم وبالتالي الالمنهجية األنشطة
 .فيها المستمر

 تيميديا المل تفعيل المهم من(Multimedia) مثل التفاعلية 
 تقديمية عروض أو توضيحية رسوم أو فيديو مقاطع إعداد

 الدراسية، بالمادة مباشرة غير أو مباشر بشكل عالقة لها
 المادة فهم لتدعيم" YouTube" يوتيوب عبر واضافتها
 وتحليلها، نقدها في اآلخرين مشاركة خالل من العلمية،

 .التعلم درجات أعلى يمثل اآلخرين أمام عرضها أن حيث
 ومنها مثال ، الفيسبوك في الموجودة التطبيقات بعض تفعيل :

Webinaria Screen Cast Recorder يتيح التطبيق وهذا 
 إضافة ويمكن المكتب، سطح على التحركات كل تسجيل
 أو توضيح أو درس لعمل الصفحة نفس في وكاميرا صوت
 في ذلك اضافة ثم الصوتي، الشرح مع عرض تسجيل

 . التطبيق هذا مزايا يوضح التالي والشكل. الفيسبوك
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 Webinaria Screen Cast Recorder  (www.bestwebcourses.com.)(: تطبيقات  2شكل)
 موقع خدمات من االستفادة يمكن كما Slide Share فهو 

  وتنزيلها بتحميلها ويسمح العروض من الكثير يجمع
 االجتماعي التواصل شبكات في اآلخرين مع لمشاركتها.  

 
 
 

  
 
 

 Slide Share (WWW.Slide Share.com)(: خدمات موقع 3شكل)
 من االستفادة تفعيل وكذلك Quiz Creator اختبار لعمل 

 .بالمستخدم خاص سريع
  شبكات ومواقع اإلنترنت استخدام عند الخصوصية حماية 

 .االجتماعي التواصل
 سواء والويكيبيديا الويكي مواقع على عملية تدريبات تقديم 

 موضوع وتنقيح تحرير في أو جديد موضوع عرض في
 .منشور

 في بما علمية؛ قضية أو حوار في المشاركة على التدريب 
 الجماعي الحوار أثناء الجدل مواقف من بلباقة الخروج ذلك
 .الشبكة على

 : بها واإلحساس الدراسة مشكلة
 لتعليم الميداني الواقع من قربها وبحكم الباحثة لمست     

 أن ،وتأكيدهن العلوم ومشرفات معلمات من عدد وبتأييد العلوم،
 معظم في كاف غير العلوم لتدريس المخصص الحصة وقت

 التفاعل أن حيث للتعلم، المصاحبة األنشطة لتطبيق األحيان
 للعصف أطول مدة يحتاج المجموعات بين والنقاش والحوار
 .  المستهدفة التعلم نتاجات على والحصول األفكار وتوليد الذهني
 والتربوية واالجتماعية العصرية األهمية من الرغم وعلى      

 تعليم وفي عام بشكل التعليم في االجتماعي التواصل لشبكات

 عن بمنأى زال ما التدريسي الواقع أن إالّ  خاص، بشكل العلوم
 استدلت وقد. العلوم وتعلم تعليم في الشبكات هذه توظيف
 التي االستطالعية الدراسة خالل من الواقع هذا على الباحثة
( 30) بلغت العلوم معلمات من عشوائية عينة على أجرتها
 أن فيها تبين حيث المتوسطة، للمرحلة العلوم معلمات من معلمة

 شبكات لتوظيف تعليمي حساب لديهن ليس المعلمات من% 90
% 10 أشار بينما العلوم، وتعلم تعليم في االجتماعي التواصل

 االجتماعي التواصل شبكات وظيفلت يسعين أنهن العينة من
 وكذلك والمنهجية الالمنهجية العلوم أنشطة في ودمجها وربطها

. الشأن هذا في والتدريب الخبرة ينقصهن ولكن العلوم نوادي في
 تدريب بضرورة أوصت التي السابقة الدراسات أكدته ما وهذا

 االجتماعي التواصل شبكات توظيف على والمعلمين المعلمات
 ؛1434العبيري، ؛2013نصرالدين، )دراسة ومنها التعليم في

 ؛2013عمر، ؛2013الهدلق، ؛2013 حسانين،
 ؛2015وآخرون، كساب ؛2015البابطين، ،2013الهزاني،
 (. 2015والحسن، العطاس

 السابقة الدراسات تتطرق لم الباحثة علم حدود في أنه كما     
 لدى االجتماعي التواصل مواقع استخدام واقع تشخيص إلى

 مقترح تصور تقديم ثم ومن المتوسطة، للمرحلة العلوم معلمات
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 إلى الحاجة في الدراسة مشكلة تحددت هنا ومن. لتوظيفها
 معلمات لدى االجتماعي التواصل مواقع استخدام واقع تشخيص

 مقترح تصور بناء إلى الحاجة وكذلك. المتوسطة للمرحلة العلوم
 العلوم معلمات لدى الجتماعيا التواصل شبكات لتوظيف
 ومحاولة المشكلة لهذه ونتيجة. بالرياض المتوسطة للمرحلة
 المقترح التصور ما: التالية البحثية األسئلة صياغة تم لحلها،

 لدى العلوم تعليم في االجتماعي التواصل شبكات لتوظيف
 من ويتفرع الرياض؟ مدينة في المتوسطة للمرحلة العلوم معلمات

 :يةتاآل الفرعية التساؤالت الرئيس، التساؤل هذا
 تعليم في االجتماعي التواصل شبكات توظيف واقع ما -1

 مدينة في المتوسطة للمرحلة العلوم معلمات لدى وتعلمها العلوم
 الرياض؟

 توظيف نحو المتوسطة للمرحلة العلوم معلمات اتجاهات ما -2
 للعلوم؟ تعليمهن في االجتماعي التواصل شبكات

 تعليم في االجتماعي التواصل شبكات توظيف معوقات ما -3
 المعلمات؟ نظر وجهة من العلوم

 التواصل شبكات توظيف انجاح في العلوم معلمة دور ما -4
 العلوم؟ تعليم في االجتماعي

 التواصل شبكات توظيف متطلبات توافر مدى ما -5
 المتوسطة؟ المرحلة مدارس في االجتماعي

 :الدراسة فروض
 االجتماعي التواصل شبكات استخدام واقع في تدن يوجد -1

 الستجابات الوزني المتوسط يقيسها كما ؛ العلوم تعليم في
 . الدراسة عينة

 معلمات استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -2
 شبكات توظيف مدى على البحث عينة المتوسطة المرحلة

 سنوات) متغير حسب العلوم تعليم في االجتماعي التواصل
 (. التدريبية الدورات الخبرة،

 :الدراسة أهداف
 :يلي ما الحالية الدراسة استهدفت

 االجتماعي التواصل شبكات استخدام واقع ورصد تشخيص -1
 .المتوسطة المرحلة معلمات لدى العلوم وتعلم تعليم في

 التواصل شبكات لتوظيف مقترح تخطيطي تصور تقديم -2
 المرحلة معلمات لدى العلوم وتعلم تعليم في االجتماعي
 .المتوسطة

 :الدراسة أهمية
 :أنه حيث من وتطبيقي، نظري جانبين في الدراسة أهمية تكمن
o بها تهتم التي الموضوعات أهم من موضوعا   يتناول 

 والوطن العالم في واالقتصادية والتعليمية التربوية الساحات
 عدم من أهميته يستمد هنا ومن المحلي، والمجتمع العربي

 تقديم استهدفت -الباحثة علم حد على -دراسة أي وجود
 في االجتماعي التواصل شبكات لتوظيف مقترح تصور

 .العلوم وتعلم تعليم
o والعربية اإلقليمية المؤتمرات توصيات في جاء بما يهتم 

 والذي اإللكتروني التعلم نحو التحول أهمية في والعالمية
 التعليمية، المؤسسات مختلف في استراتيجيا   خيارا   أصبح
 الميدان وشهد األخيرة، اآلونة في كبير باهتمام حظي حيث

 عن والتعليم اإللكتروني التعلم مبادرات من العديد التربوي
 هذا في العلمية  والدراسات البحوث من الكثير ونشر بعد،

 مختلف في ثقافته ونشر تطبيقه إلى أدى الذي األمر الشأن
 االلكتروني للتعلم الرابع الدولي المؤتمر)  .المستويات

 (.2015بعد، عن والتعليم
o الوطنية والخطة التعليم وزارة تطلعات مع وينسجم يتوائم 

 االلكتروني التعلم تطبيق في السعودية العربية للمملكة
 .الويب وتطبيقات

o ومراكز التعليم وزارة في والمختصين الخبراء تزويد محاولة 
 التواصل شبكات لتوظيف مقترح بتصور األبحاث

 . العلوم تعليم في االجتماعي
o مثمرة روابط نسج دون تحول التي والعراقيل المعوقات يحدد 

 العلوم، تعليم في االجتماعي التواصل شبكات عبر وهادفة
 تعترض التي العراقيل هذه على للتغلب أساليب واقتراح
 .الشبكات هذه من االستفادة عملية
 :الدراسة مصطلحات

 : المقترح التصور
 مستقبلي تخطيط عن عبارة: بأنه الدراسة هذه في اجرائيا   ويعرف

 الدراسات نتائج على بناء الباحثة به تقوم معين لموضوع
 وأهداف فلسفة على ويرتكز وتوصياتها، السابقة واألبحاث

 البنائي الفكر من تنبثق محددة علمية ومراحل ومنطلقات
 .االجتماعي
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 : االجتماعي التواصل شبكات
 مفهوم تتبنى االنترنت، شبكة على افتراضية مجتمعات هي

web 2.0 ،من وجماعات أفردا مشتركوها يتواصل لإلنترنت 
 والمستحدثة، المعروفة التواصل وسائل جميع استخدام خالل
 المتبادلة القصوى واالستفادة ببعضهم، معرفتهم تعميق بهدف

 برسم تمثيلها يمكن االجتماعية للشبكة الفكرة وهذه. بينهم فيما
 الشبكة أعضاء النقط تمثل حيث ،4 الشكل مثل توضيحي بياني
 الدراسات  ؛2013 حالسة،.) بينهم الروابط الخطوط تمثل بينما

 (.2012 عبدالعزيز، الملك جامعةب االستراتيجية

 
 

 (: نموذج مصور لشبكات التواصل االجتماعية 4شكل)
 اجتماعية الكترونية مواقع: بأنها الدراسة هذا في اجرائيا   وتعرف
 الترابط تحقيق هدفها ،(Web2.0) تطبيقات تحت تندرج تفاعلية

 التواصل خدمات تقديم طريق عن العالم مستوى على األفراد بين
 في العلمية الخبرات تبادل في والمتمثلة( مجانا  ) االجتماعي

 مواقع وروابط العلمية والملفات المختلفة، المهنية العلوم مجال
 واليوتيوب الفيديو وروابط العلوم، ومعامل العلوم في افتراضية

 المواقع هذه أهم ومن ومخبرية، علمية بتطبيقات العالقة ذات
 وكذلك( يوتيوب تويتر، بوك، فيس) الدراسة بها اهتمت التي

(twiducate, social networking for Schools .)وهو 
 .اآلمن التربوي االجتماعي للتواصل موقع عن عبارة

 :الدراسة منهج 
 طبيعة مع النسجامه التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم     

 أحداث دراسة يتناول البحث في طريقة بأنه ويعرف الدراسة،
 كما والقياس للدراسة ومتاحة وموجودة كائنة، وممارسات وظواهر

 أن الباحث ويستطيع مجرياتها، في الباحث تدخل دون هي؛
  وعبدالحق عبيدات".)ويحللها فيصفها معها يتفاعل

  من االستفادة إمكانية يتيح حيث(. 176ص ،2012 وعدس،

 المعلومات وجمع المجاالت، هذا في التربوية والدراسات األدبيات
 مقترح تصور تقديم ثم ومن وتفسيرها، وتحليلها وتصنيفها
 . العلوم تعليم في االجتماعي التواصل شبكات لتوظيف
 :الدراسة مجتمع

" الدراسة لمجال تنتمي التي العناصر كل" بالمجتمع، يقصد 
 من الدراسة مجتمع وتكون ،(183ص ،2000واألغا، األغا)

 العام التعليم بمدارس المتوسطة المرحلة في العلوم معلمات
 لعام الرياض مدينة بشرق التعليم لوزارة التابعة الحكومية
 وفقا   معلمة( 201)بحوالي عددهن ويقدر ه،1435-1436

 .والروابي بالنهضة التربوي اإلشراف مكتب إلحصائيات
 :الدراسة عينة

 مجتمع لكل شاملة البسيطة العشوائية بالطريقة العينة اختيار تم
 متغير وفق أفرادها وتوزع معلمة،( 60)عددها بلغ التي الدراسة،

 يلي وفيما. التدريبية الدورات ومتغير الخبرة وسنوات التخصص
 (:3)،(2)،(1)جدول في البحث عينة خصائص توضيح

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا  للتخصص: (1
 (: توزيع افراد عينة الدراسة وفقا التخصص  1جدول )

 النسبة المئوية العدد   التخصص
 41.7 25 أحياء
 30.0 18 فيزياء
 28.3 17 كيمياء

 100.0 60 المجموع
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 توزيع أفراد عينة الدراسة وفق سنوات الخبرة في العمل األكاديمي:
 الخبرة في العمل األكاديمي(: توزيع افراد عينة الدراسة وفق سنوات 2جدول )

 النسبة المئوية العدد الخبرة
سنوات 5أقل من   10 16.7 

سنوات إلى عشر سنوات 5من   10 16.7 
سنة 15سنوات إلى  10من   11 18.3 

سنة وأكثر15  29 48.3 
 100.0 60 المجموع

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا  للبرامج التدريبية: (2
 عينة الدراسة وفق البرامج التدريبية(: توزيع افراد 3جدول )

 يرامج التواصل االجتماعي برامج التعلم االلكتروني البرامج التدريبية
 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 1.7 1 58.3 35 حصلت
 98.3 59 41.7 25 لم تحصل
 100.0 60 100.0 60 المجموع

 :الدراسة أداة
 بناء تم فقد ،أسئلتها عن واالجابة الدراسة أهداف لتحقيق    

 في االجتماعي التواصل شبكات توظيف واقع لرصد استبانة
 وذلك المتوسطة، للمرحلة العلوم معلمات لدى العلوم وتعلم تعليم
 وحقائق معلومات على للحصول مناسبة أداة تعدّ  االستبانة كون

 من النهائي شكلها في االستبانة تكونت وقد. معين بواقع مرتبطة
 والقسم الدراسة، متغيرات على وتشمل األولية البيانات: قسمين
خمسة  شملت وقد االستبانة، وعبارات محاور على اشتمل الثاني

 التواصل شبكات توظيف واقع: األول المحورمحاور تمثلت في، 
 ،عبارات( 8)  تحته ويندرج العلوم، وتعلم تعليم في االجتماعي

 شبكات استخدام نحو العلوم معلمات اتجاهات: الثاني والمحور
 والمحور عبارة،( 12) تحته ويندرج االجتماعي، التواصل

 تعليم في االجتماعي التواصل شبكات توظيف معوقات: الثالث
 ايجابيات :الرابع والمحور عبارات،( 8)  تحته ويندرج. العلوم

 ويندرج. العلوم تعليم في االجتماعي التواصل شبكات توظيف
 بيئة متطلبات توافر مدى :الخامس والمحور عبارة،( 11)  تحته

 ويندرج. المهنية االجتماعي التواصل شبكات لتوظيف العمل
 تقديري خماسي مقياس مقابل وذلك عبارات،( 7) تحته

 ال أتفق، ال ما، حد إلى أتفق أتفق، بشده، أتفق)عليه لالستجابة
 بناء وبعد( . 1 ،2 ،3 ،4 ،5) الدرجات وفق( بشده أتفق

 المحكمين من ستة على بعرضها الباحثة قامت االستبانة
 العربية، واللغة العلوم تدريس وطرق المناهج في المختصين
 الحصول تم ما ضوء وفي. التربوي والقياس التعليم، وتكنولوجيا

 ديالت،التع إجراء تم المحكمين، ومقترحات مالحظات من عليه
 جديدة عبارات واقتراح لتكرارها العبارات بعض حذف في وتمثلت

 عدد وأصبح. آلخر محور من بعضها وترحيل بالمحاور ترتبط
 تعتبر هنا ومن عبارة،( 46) النهائية صورتها في االستبانة بنود

 دليال   االستبانة وعبارات مجاالت على المحكمين معظم موافقة
 على الكترونيا   بتعميمها االستبانة وطبقت .محتواها صدق على

 شريحة ألكبر وتغطيتها وصولها لضمان وذلك الدراسة؛ مجتمع
 .المجتمع من

 صدق أداة الدراسة:  

لمعرفة صدق وصالحية االداة لقياس ما أعدت لقياسه، تم التأكد 
من صدق األداة من خالل صدق االتساق الداخلي وهو العالقة 

والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي اليه، بين درجة كل عبارة 
 وذلك باستخدام معامل )ارتباط بيرسون( كالتالي:

 (: جدول صدق االتساق الداخلي باستخدام معامل )ارتباط بيرسون(4جدول )
 المحور الخامس المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور االول

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

رقم  معامل االرتباط
 العبارة

رقم  معامل االرتباط
 العبارة

رقم  معامل االرتباط
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 .596** 11 .555** 21 .375** 29 .376* 40 .564** 
2 .485** 12 .532* 22 .305* 30 .282* 41 .404* 
3 .379* 13 .517** 23 .783** 31 .506** 42 .327* 
4 .372* 14 .537** 24 .393* 32 .341** 43 .543** 
5 .284** 15 .429** 25 .639** 33 .672** 44 .564** 
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6 .506** 16 .648** 26 .347* 34 .339* 45 .623** 
7 .064** 17 .402* 27 .427** 35 .420** 46 .318* 
8 .561** 18 .544** 28 .597** 36 .610** - - 
9 .638** 19 .468** - - 37 .399** - - 
10 .728** 20 .481** - - 38 .670** - - 
- - - - - - 39 .377** - - 

0.01داله عند مستوى  0.05دالة عند مستوى      ( **)  (*)        

( أن نتائج معامل ارتباط بيرسون )بين 4يتضح من الجدول رقم )
كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي اليه( تدل  درجة

على أن جميع عبارات الدراسة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
( مع مجموع المحور الذي ينتمي 0.05( او عند مستوى )0.01)

أي أن  ،اليه،  وهذا يدل على ان جميع عبارات الدراسة صادقة
 ت لقياسها.أداة الدراسة صادقة وصالحة لقياس ما أعد

 ثبات أداة الدراسة :  
يقصد بثبات أداة الدراسة إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات 
متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها، و للتأكد من ثبات األداة فقد 

 تم استخدام قيمة معادلة ألفا كرونباخ 

(Cronbach’s Alpha وبلغ الثبات الكلي ألداة الدراسة .)
ثبات مرتفع، مما يؤكد على قوة ثبات ( وهو معامل 0.715)

 األداة وصالحيتها للتطبيق. 
 : اإلحصائية المعالجة

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها، فقد تم 
استخدام عدد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم 

 Statistical Package for Socialاإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Sciences( والتي يرمز لها اختصارا  بالرمز ،SPSS وذلك بعد .)
دخال البيانات إلى الحاسب اآللي في برنامج  أن تم ترميز وا 

(SPSS)،  وتم توزيع الدرجات وفق تدرج الفئات التالي في
 ( :5جدول)

 في أداة البحث(: توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم 5جدول )
 مدى المتوسطات الدرجة الوصف
5إلى  4.21من  5 أتفق بشده  

4.20الى  3.41من  4 أتفق  
3.41الى  2.61من  3 أتفق إلى حد ما  

2.60الى  1.81من  2 ال أتفق  
1.80الى  1من  1 ال أتفق بشده  

واعتمدت هذه الدراسة على بعض أساليب اإلحصاء الوصفي 
واالستداللي لوصف خصائص العينة ووصف البيانات واإلجابة 

 Pearsonعن أسئلة الدراسة كالتالي : معامل ارتباط " بيرسون" ) 
معامل "ألفا  ،(، لمعرفة صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة

للتأكد من ثبات أداة : (Alpha - Cronbach) كرونباخ " 
التكرار والنسبة المئوية : لوصف خصائص عينة  ،االستبيان

البحث وتحديد استجابات إفرادها تجاه فقرات الستبانة، المتوسط 
 ،الحسابي: لترتيب العبارات حسب األهمية لنتائج الدراسة

االنحراف المعياري: لتوضيح مدى تشتت استجابات إفراد العينة، 
( تحليل التباين األحادي لمعرفة One Way ANOVAاختبار )

الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متغيرات الدراسة، ولمعرفة 

الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات إجابات عينة 
  الدراسة بفعل متغيرات الدراسة.

 :ومناقشتها الدراسة نتائج عرض
 شبكات توظيف واقع ما :األول الفرعي السؤال نتائج عرض

 معلمات لدى وتعلمها العلوم تعليم في االجتماعي التواصل
  الرياض؟ مدينة في المتوسطة للمرحلة العلوم

ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري، وترتيب المتوسطات 

عبارات كان متوسطها أعلى الحسابية ترتيبا  تنازليا  لتحديد أي ال
 كالتالي: ،من غيرها، وذلك للمحور االول في استبيان البحث
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 (: واقع توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعليم وتعلم العلوم لدى معلمات المرحلة المتوسطة6جدول )

أتفق   المحاور وبنودها م
أتفق إلى  أتفق بشده

 ماحد 
ال 
 أتفق

ال أتفق 
ط  بشده

وس
لمت

ا
بي

سا
لح

ا
ف  

را
نح

اال
ري

عيا
الم

 

تبة
لر

ا
 

 3.90 0 0 19 28 13 ك أُجيد التعامل باحترافية مع مواقع التواصل االجتماعي 1
 

0.73 
 1 % 21.7 46.7 31.7 0 0 

أوظف شبكات التواصل االجتماعي في تعليم و تعلم  2
 موضوعات العلوم

 1.48 31 29 0 0 0 ك
 

0.50 
 6 % 0 0 0 48.3 51.7 

قمت بتدشين صفحة في أحد مواقع التواصل االجتماعي  3
 بغرض اثراء تعلم العلوم

 1.58 28 29 3 0 0 ك
 

0.59 
 5 % 0 0 5.0 48.3 46.7 

تعليم وتعلم العلوم في مدرستي يقتصر فقط على بيئة  4
 الصف

 0.74 2.17 14 27 19 0 0 ك
 4 % 0 0 31.7 45.0 23.3 

أشجع طالباتي على اثراء تعلمهن للعلوم بزيارة بعض  5
 مواقع التواصل االجتماعي ومواقع اليوتيوب العلمية

 2.40 9 0 21 27 3 ك
 

0.81 
 2 % 5.0 45.0 35.0 0 15.0 

6 
سبق وأن نظمت مع زميالت التخصص " معرضاً 

مواقع التواصل للعلوم " تم تغطيته ونشر أركانه في أحد 
 االجتماعي

 1.35 39 21 0 0 0 ك
 

0.48 
 7 % 0 0 0 35 65 

أُوظف حسابي في أحد مواقع التواصل االجتماعي في  7
 تعليم وتعلم العلوم

 1.00 60 0 0 0 0 ك
 

0.00 
 8 % 0 0 0 0 100.0 

أشارك في مؤتمرات وملتقيات توظيف وسائل التواصل  8
 التعليماالجتماعي في 

 30.0 20.0 43.3 6.7 0 % 3 0.97 2.27 18 12 26 4 0 ك
 0.60 2.02 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام للمحور

 % : النسبة المئوية  ،ك : التكرارات

( ان المتوسط الحسابي العام للمحور 6يتضح من الجدول )
( وهي درجة "ال أتفق" حسب المقياس 2.02)األول بلغ 

المستخدم، وجاء ترتيب عبارات واقع توظيف شبكات التواصل 
االجتماعي في تعليم العلوم لدى معلمات العلوم للمرحلة 
المتوسطة في مدينة الرياض من وجهة نظرهن كالتالي: العبارة 

 ( أحتلت المرتبة األولى " ُأجيد التعامل باحترافية مع1رقم )
( وهي 3.90مواقع التواصل االجتماعي" بمتوسط حسابي قدرة )

درجة "أتفق"، وتمثل أعلى متوسط حسابي في المحور، مما 
يعني أن لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة أساسيات 
التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي بشكل عام. وقد احتلت 

وظف حسابي في أحد ( المرتبة الثامنة واألخيرة" أُ 7العبارة رقم )
مواقع التواصل االجتماعي في تعليم وتعلم العلوم " بمتوسط 

والتي تكشف عن  ،( وهي درجة " ال أتفق بشده"1حسابي قدرة )
واقع توظيف شبكات التواصل االجتماعي لدى معلمات العلوم 

 أن إلى النتيجة هذه الباحثة وتعزوللمرحلة المتوسطة بأنه متدن. 
 للتدريب مسبقا   يتعرضن لم المتوسطة لمرحلةل العلوم معلمات

 وتعلم تعليم في االجتماعي التواصل شبكات توظيف على
 والمهارية المعرفية االمكانيات تنقصهن قد أنهن كما العلوم،

 بالدعم يحضين لم أنهن إلى إضافة. لتوظيفها والتطبيقية
 تنشر ولم الوزراة في والمسؤولين العلوم مشرفات من والتشجيع

 وتعلم تعليم في االجتماعي التواصل شبكات توظيف ثقافة لديهن
 لتنفيذ زمني بجدول والتزامهن المنهج كثافة أن كما. العلوم

 نطاق عن الخروج من تمكنهن عدم في سببا   يكون قد الدروس
 هذه وتتفق. للتعلم وحديثة مبتكرة طرق توظيف ومحاولة المقرر
 ,Oblyer؛ه1434العنزي، ؛2012فوره،) دراسة مع النتيجة

Mcdaniel,Webb,Herman and Witty ,2010)، أوضحت والتي 
 شبكات توظيف في والطالب المعلم بين رقمية فجوة هناك أن

 المعلمين من عدد وأن. التعليم في االجتماعية التواصل
 التواصل شبكات أحد في حساب لديهم ليس والمعلمات

 بأمور خاصة لمجموعات منضمين غير أنهم كما االجتماعي،
( 1434العبيري، ؛1435الحمد،) دراسة مع تتفق كما. التدريس

 الوطن في االجتماعي التواصل شبكات عن السائدة الثقافة في
 اال واستخدامها ارتيادها يتم ال اجتماعية بيئة أنها العربي

 كل دراسة مع تتفق كما. فقط اجتماعية ألغراض
 من كثير أن إلى أشارت والتي( Bhukuvhani, et al,  2012)من

 منها واالستفادة عليها التعرف يمكن االجتماعي التواصل شبكات
 مع تتفق كما. التدريبية الورش خالل من التعليم في وتوظيفها

 توافر أن إلى أشارت التي( Kinengyere,2007) دراسة
 بالضرورة يعني ال المختلفة االلكترونية المواقع على المعلومات
 بتوافر علم على يكونوا ال قد المستخدمين ألن الفعلي؛ االستخدام
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 وتتفق. اليها الوصول كيفية يعرفون ال أنهم أو المصادر، هذه
 ,Baird, & Fisher)و( 2012اللطيف، عبد) دراسة مع أيضا  

 المعلمين تمكن ماسة حاجة هناك أن أوضحت والتي( 2006
 خيارات واكتشاف التعليم تصميم نحو جديد لفهم والمعلمات

 ,Davis )دراسة مع تتفق كما. المحتوى لتقديم جديدة

  إلى المعلمين دعت والتي( Munoz & Towner, 2009؛2010
 من كجزء الدراسية المراحل في االجتماعي التواصل مواقع دمج

 والتي( Qiyun Wang,et al, 2012) ودراسة. البنائية التعلم نظرية
 تمكن االجتماعي التواصل شبكات مواقع استخدام أن أكدت

 وتعزز النشط، التعلم الى السلبي التعلم من التحول من المعلمين
 مع النتيجة هذه تختلف كما. ومعلميهم الطالب بين التفاعل

 أكثر من أن إلى توصلت والتي ،((Britland, 2012 دراسة

 التعليمية المؤسسات في واستخداما   انتشارا   االجتماعية الوسائط
 طالب بين التعاوني للتعليم قوية أداة فهي بوك، الفيس والمدارس

 .مختلفة مسافات أو أماكن من
اإلجابة على السؤال الثاني : ما اتجاهات معلمات العلوم 
للمرحلة المتوسطة نحو توظيف شبكات التواصل االجتماعي 

ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام  في تعليمهن للعلوم؟
لتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف ا

وترتيب المتوسطات الحسابية ترتيبا  تنازليا  لتحديد أي  ،المعياري
العبارات كان متوسطها أعلى من غيرها وذلك للمحور الثاني في 

 كالتالي: ،استبيان الدراسة

 معلمات العلوم عن دور شبكات التواصل االجتماعي في تنميتهن المهنية اتجاهات(: 7جدول )

أتفق   المحاور وبنودها م
أتفق إلى  أتفق بشده

ال أتفق  ال أتفق حد ما
ط  بشده

وس
لمت

ا
بي

سا
لح

ا
ف  

را
نح

اال
ري

عيا
الم

 

تبة
لر

ا
 

أهتم بالتعرف على مقررات التعلم االلكتروني  9
 واالفتراضي في العلوم

 4.45 0 0 1 31 28 ك
 

0.53 
 6 % 46.7 51.7 1.7 0 0 

10 

من بين أهدافي بعيدة المدى في تخطيط مقرري 
التدريسي في العلوم، نشر ثقافة التربية العلمية 
والتعلم المستمر مدى الحياة في المجتمع من خالل 

 أحد مواقع التواصل االجتماعي

 0 0 7 33 20 ك
4.22 

 
0.64 

 9 % 33.3 55.0 11.7 0 0 

تساعدني شبكات التواصل االجتماعي في متابعة  11
 الخبراء والعلماء في مجاالت تعليم وتعلم العلوم

 3.55 0 0 27 33 0 ك
 

0.50 
 12 % 0 55.0 45.0 0 0 

أرى أن شبكات التواصل االجتماعية وسيلة فعالة  12
 لرفع مستوى التطور المهني لدى معلمة العلوم

 4.57 0 0 2 22 36 ك
 

0.56 
 3 % 60.0 36.7 3.3 0 0 

تثري شبكات التواصل االجتماعي المتخصصة  13
 حصيلتي العلمية

 3.95 0 0 20 23 17 ك
 

0.79 
 11 % 28.3 38.3 33.3 0 0 

14 
تساعدني شبكات التواصل االجتماعي في انشاء 
عالقات علمية مهنية في تخصص العلوم على 

 مستوى العالم

 4.60 0 0 0 24 36 ك
 

0.49 
 2 % 60.0 40.0 0 0 0 

تشجعني شبكات التواصل االجتماعي على ابراز  15
 ابداعاتي التدريسية

 4.65 0 0 0 21 39 ك
 

0.48 
 1 % 65.0 35.0 0 0 0 

16 
تمكني شبكات التواصل االجتماعي من بناء 
تصورات مشتركة حول تطوير المناهج بين 

 التخصص في العلوم المعلمات وخبراء

 4.55 0 0 0 27 33 ك
 

0.50 
 4 % 55.0 45.0 0 0 0 

أثق بأن شبكات التواصل االجتماعي تسهم في زيادة  17
 فاعلية التعلم المتمركز على المتعلم في العلوم

 4.48 0 0 0 31 29 ك
 

0.50 
 5 % 48.3 51.7 0 0 0 

18 
تسهم في أتصور أن شبكات التواصل االجتماعي 

تبسيط المفاهيم العلمية وذلك بإضافة ميزات الصور 
 والفيديو والوصالت ذات العالقة

 4.25 0 0 0 45 15 ك
 

0.44 
 8 % 25 75 0 0 0 

أعتقد أن شبكات التواصل االجتماعي تعزز مهارات  19
 التفكير الناقد

 4.12 0 0 12 29 19 ك
 

0.72 
 10 % 31.7 48.3 20.0 0 0 

لدي توجه قوي لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي  20
 في تدريس العلوم في المستقبل

 0 0 13.3 28.3 58.3 % 7 0.72 4.45 0 0 8 17 35 ك
 0.57 4.32 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام للمحور

 % : النسبة المئوية  ،ك : التكرارات
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( ان المتوسط الحسابي العام للمحور 7يتضح من الجدول )
( وهي درجة " أتفق بشدة " حسب المقياس 4.32الثاني بلغ )

المستخدم، مما يعني ان اتجاهات معلمات العلوم للمرحلة 
المتوسطة نحو توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعليمهن 

وجاء ترتيب عبارات هذا المحور على النحو  ،للعلوم إيجابية
(، أحتلت المرتبة األولى، "تشجعني 15التالي: العبارة رقم )

شبكات التواصل االجتماعي على ابراز ابداعاتي التدريسية " 
مما  ،( وهي درجة " أتفق بشده"4.65بمتوسط حسابي قدرة )

نحو يعني أنها أهم اتجاهات معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة 
توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعليمهن للعلوم. في 

( المرتبة األخيرة "تساعدني شبكات 11حين أحتلت العبارة رقم )
التواصل االجتماعي في متابعة الخبراء والعلماء في مجاالت 

( وهي درجة " 3.55تعليم وتعلم العلوم "بمتوسط حسابي قدره )
في اتجاهات معلمات العلوم  وتمثل أقل العبارات أهمية ،أتفق"

 للمرحلة المتوسطة نحو 

توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعليمهن للعلوم. وتتفق 
 الهدلق،؛ 2013، )حسانين، كل من هذه النتائج مع دراسة

 ,University of Minnesota؛ 2015 العطاس والحسن،؛ 2013

المتحدة  ( وتقرير رابطة هيئات المدراس القومية بالواليات2008
 ،(National School Boards Association, 2007) .األمريكية

 أن في( 2013 اسماعيل، ؛2010 دومي، بن و والشناق
 شبكات لتوظيف ايجابية توجهات لديهم والمعلمات المعلمين
 .التعليم في االجتماعي التواصل

 السؤال الثالث : ما معوقات توظيف شبكات التواصل 
ولإلجابة  تعليم العلوم من وجهة نظر المعلمات؟االجتماعي في 

على هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري، وترتيب المتوسطات 
الحسابية ترتيبا  تنازليا  لتحديد أي العبارات كان متوسطها أعلى 

 كالتالي: ،حثمن غيرها وذلك للمحور الثالث في استبيان الب

 (: معوقات توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعليم العلوم من وجهة نظر المعلمات8جدول )

أتفق   المحاور وبنودها م
أتفق إلى  أتفق بشده
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ضخامة األعباء التدريسية وضغط النصاب  21
 التدريسي لمعلمات العلوم.

 0 25.0 45.0 23.3 6.7 % 4 0.87 3.12 0 15 27 14 4 ك

صعوبة انشاء حساب في مواقع التواصل  22
 االجتماعي.

 40.0 60.0 0 0 0 % 7 0.49 1.60 24 36 0 0 0 ك

االجتماعي يتطلب توظيف شبكات التواصل  23
 تدريباً ومهارات الكترونية.

 25.0 50.0 25.0 0 0 % 5 0.71 2.00 15 30 15 0 0 ك

24 
الظروف األسرية واالجتماعية تحول دون التفرغ 
لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعليم 

 العلوم.

 28 32 0 0 0 ك
1.53 0.50 8 % 0 0 0 53.3 46.7 

 38.3 23.3 38.3 0 0 % 6 0.88 2.00 23 14 23 0 0 ك باألعمال اإلدارية داخل المدرسة.االنشغال  25

قلة اإللمام بمتطلبات توظيف شبكات التواصل  26
 االجتماعي المهنية في تعليم وتعلم العلوم.

 0 0 0 28.3 71.7 % 1 0.45 4.72 0 0 0 17 43 ك

ومشرفات العلوم في قلة استجابة وتعاون معلمات  27
 انشاء حساب علمي مهني جماعي.

 0 0 6.7 38.3 55.0 % 2 0.62 4.48 0 0 4 23 33 ك

28 
قلة توفير برامج التطوير المهني في مجال 
توظيف شبكات التواصل االجتماعي المهنية في 

 تعليم وتعلم العلوم.

 0 0 0 34 26 ك
4.43 0.50 3 % 43.3 56.7 0 0 0 

 0.63 2.99 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام للمحور
 % : النسبة المئوية  ،ك : التكرارات 

( ان المتوسط الحسابي العام للمحور 8يتضح من الجدول )
( وهي درجة " أتفق إلى حد ما " حسب 2.99الثالث بلغ )

يعني أن معلمات العلوم للمرحلة المقياس المستخدم، مما 
المتوسطة موافقات إلى حد ما بشكل عام على معوقات توظيف 

وجاء ترتيب هذه  ،شبكات التواصل االجتماعي في تعليم العلوم

المعوقات من وجهة نظر المعلمات كالتالي: أحتلت العبارة رقم 
( المرتبة األولى " قلة اإللمام بمتطلبات توظيف شبكات 26)

صل االجتماعي في تعليم وتعلم العلوم " بمتوسط حسابي التوا
وهي أعلى متوسط  ،( وهي درجة " أتفق بشده"4.72قدره )

مما يعني أنها أهم معوقات توظيف شبكات  ،حسابي في المحور
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التواصل االجتماعي في تعليم العلوم من وجهة نظر المعلمات. 
"الظروف ( المرتبة األخيرة 24في حين احتلت العبارة رقم )

األسرية واالجتماعية تحول دون التفرغ لتوظيف شبكات التواصل 
( وهي 1.53االجتماعي في تعليم العلوم "بمتوسط حسابي قدره )

وهي أقل معوقات توظيف شبكات  ،درجة "ال أتفق بشده"
التواصل االجتماعي في تعليم العلوم أهمية من وجهة نظر 

؛  2012 ة كل من)محمد،المعلمات. وتتفق هذه النتائج مع دراس
؛ 2012 عبداللطيف، ؛2013 لهزاني،؛ ا 2013 حسانين،

(، في أن هناك معوقات تحول دون 2013 الشايع وبطيشة،
توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التعليم بشكل أمثل 

ومنها نقص االمكانات التدريبية وقلة الوعي بأساليب توظيف 
 م لدى المعلمات.شبكات التواصل االجتماعي في التعلي

اإلجابة على السؤال الرابع : ما دور معلمة العلوم في انجاح 
ولإلجابة  توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعليم العلوم؟

على هذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري، وترتيب المتوسطات 

ازليا  لتحديد أي العبارات كان متوسطها أعلى الحسابية ترتيبا  تن
 كالتالي: ،من غيرها وذلك للمحور الرابع

 (: ايجابيات توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعليم العلوم9جدول )

أتفق   المحاور وبنودها م
أتفق إلى  أتفق بشده

ال أتفق  ال أتفق حد ما
ط  بشده
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29 
تمكن بيئات التواصل االجتماعي المهنية المتعلم من 
زيارة المكتبات وبيئات العلوم االفتراضية في 

 مختلف األوقات

 4.53 0 0 0 28 32 ك
 

0.50 
 9 % 53.3 46.7 0 0 0 

30 
تمكن بيئات التواصل االجتماعي المتعلم من اجراء 

معامل العلوم االفتراضية والتي التجارب في 
 يصعب تنفيذها في العالم الواقعي

 4.60 0 0 0 24 36 ك
 

0.49 
 7 % 60.0 40.0 0 0 0 

31 

تمكن بيئات التواصل االجتماعي من توفير 
 Electronic المنشورات االلكترونية

Publishing  ألعمال العلماء في فروع العلوم
 الطبيعية

 0 0 0 23 37 ك
4.62 

 
0.49 

 4 % 61.7 38.3 0 0 0 

32 
تسمح مواقع التواصل االجتماعي للمتعلمين بحرية 
نشر األفكار والمقترحات العلمية ومناقشتها في 

 مجال تعليم وتعلم العلوم

 4.95 0 0 0 3 57 ك
 

0.22 
 2 % 95.0 5.0 0 0 0 

تسهل مواقع التواصل االجتماعي من اثارة قضايا  33
 مجتمعية ذات عالقة بتعليم العلومعلمية 

 4.45 0 0 0 33 27 ك
 

0.50 
 10 % 45.0 55.0 0 0 0 

34 
تمكن شبكات التواصل االجتماعي المعلم من طرح 
مشكالت علمية وتكليف المتعلمين باقتراح حلول لها 

 بعمل عصف ذهني الكتروني

 4.27 0 0 6 32 22 ك
 

0.63 
 11 % 36.7 53.3 10.0 0 0 

35 
تمكن شبكات التواصل االجتماعي من مشاركة 
واضافة روابط لصفحات على االنترنت تثري 

 المفاهيم العلمية التي تم تعلمها

 4.55 0 0 0 27 33 ك
 

0.50 
 8 % 55.0 45.0 0 0 0 

36 
تسهم شبكات التواصل االجتماعي في تعليم الجانب 

بصورة النظري للعلوم وتحقيق األهداف المعرفية 
 مبسطة يسهل استيعابها.

 4.62 0 0 0 23 37 ك
 

0.49 
 5 % 61.7 38.3 0 0 0 

37 
تسهم شبكات التواصل االجتماعي في حل مشكلة 
تضخم الكتب الورقية من خالل تحويلها إلى نسخ 

 رقمية.

 4.87 0 0 0 8 52 ك
 

0.34 
 3 % 86.7 13.3 0 0 0 

االجتماعي في حل مشكلة تسهم شبكات التواصل  38
 نقص االمكانيات المعملية.

 4.62 0 0 0 23 37 ك
 

0.49 
 6 % 61.7 38.3 0 0 0 

39 
تشجع شبكات التواصل االجتماعي على تفعيل 

 Electronic المشروعات اإللكترونية التفاعلية
Collaborative Projects. 

 0 0 0 0 60 ك
5.00 0.00 1 % 100. 0 0 0 0 

 0.42 4.64 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام للمحور
 % : النسبة المئوية  ،ك : التكرارات

( ان المتوسط الحسابي العام للمحور 9يتضح من الجدول )
( وهي درجة " أتفق بشده" حسب المقياس 4.64الرابع بلغ )

المستخدم، مما يعني ان معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة 
موافقات بشده بشكل عام على دور معلمة العلوم في توظيف 
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شبكات التواصل االجتماعي في تعليم العلوم وتعلمها، وجاء 
ترتيب هذه االيجابيات من وجهة نظر المعلمات كالتالي: أحتلت 

شجع شبكات التواصل ( على المرتبة األولى، " ت39العبارة رقم )
االجتماعي على تفعيل المشروعات اإللكترونية التفاعلية 

"Electronic Collaborative Projects" بمتوسط حسابي قدره ،
وهي أعلى متوسط حسابي في  ،( وهي درجة " أتفق بشده"5)

المحور، مما يعني أنها أهم أدوار معلمة العلوم في توظيف 
تعليم العلوم من وجهة نظر  شبكات التواصل االجتماعي في

( على المرتبة األخيرة 34المعلمات. في حين احتلت العبارة رقم )
" تمكن شبكات التواصل االجتماعي المعلم من طرح مشكالت 
علمية وتكليف المتعلمين باقتراح حلول لها بعمل عصف ذهني 

( وهي درجة " أتفق 4.27الكتروني " بمتوسط حسابي قدره )
هذه النتائج وعي معلمة العلوم للمرحلة المتوسطة  بشده". وتمثل

بدورها الحيوي في توظيف شبكات التواصل االجتماعي، 
وقناعتها واتفاقها على أهميتها في تعليم وتعلم العلوم. وتتفق هذه 

 ( والتي 2015 البابطين،؛ 2013  النتيجة مع دراسة) اسماعيل،
ماعي تساعد أكدت أن استخدام أدوات شبكات التواصل االجت

 على رفع مستوى مشاركة المعلمين فيها والقيام بدورهم النشط في 

(، والتي أكدت Cavus, 2012عملية التعليم. كما تتفق مع دراسة )
على ضرورة استخدام وسائط الشبكات االجتماعية لألغراض 

( 2013 الهزاني،؛ 2013 التعليمية. كما تتفق مع دراسة )عمر،
ة نشر وعي إلكتروني اجتماعي لتوظيف والتي أفضت إلى أهمي

تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي في التعليم. كما تتفق مع 
( والتي خلصت إلى أن Ishtaiwa & Dukmak,2013دراسة )

تصورات المعلمين نحو المدونات وتطبيقات الويكي كانت 
إيجابية، كما خلصت إلى أن المدونات أكثر فاعلية في التعلم 

واقترحت العديد من التطبيقات التي يمكن أن تكون من الويكي، 
ل، البرود كاست، جوجفي تعزيز التعلم مثل مستندات  قوية

 والمنتديات االلكترونية.
اإلجابة على السؤال الخامس: ما مدى توافر متطلبات  (5

توظيف شبكات التواصل االجتماعي في مدارس المرحلة 
م استخدام التكرارات ولإلجابة على هذا السؤال ت  المتوسطة؟

 ،والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري
وترتيب المتوسطات الحسابية ترتيبا  تنازليا  لتحديد أي العبارات 
كان متوسطها أعلى من غيرها وذلك للمحور الخامس في 

 كالتالي: ،استبيان البحث
 ات توظيف شبكات التواصل االجتماعي في مدارس المرحلة المتوسطة(: متطلب10جدول )

أتفق   المحاور وبنودها م
أتفق إلى حد  أتفق بشده
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ط  بشده
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40 
تكرس الوزارة جهودها في تنظيم ورش العمل 

اإللكتروني والدورات التدريبية لتطوير مهارات التعلم 
 2وتقنيات الويب 

 3.53 0 0 28 32 0 ك
 

0.50 
 4 % 0 53.3 46.7 0 0 

41 
تنظم ادارة المدرسة أنشطة عملية للرفع من مستوى 
المعلمات المهاري لتوظيف شبكات التواصل 

 االجتماعي في تعليم العلوم

 2.52 1 27 32 0 0 ك
 

0.54 
 6 % 0 0 53.3 45.0 1.7 

حرية تعليمية كافية تتيح للمعلمة استخدام أدوات توجد  42
 التواصل االجتماعي الفعالة في تعليم العلوم

 3.67 0 0 20 40 0 ك
 

0.48 
 3 % 0 66.7 33.3 0 0 

43 
يتوافر طاقم فني حاسوبي داعم في المدرسة لتدريب 
المعلمات على توظيف شبكات التواصل االجتماعي 

 في تعليم العلوم

 3.48 0 0 31 29 0 ك
 

0.50 
 5 % 0 48.3 51.7 0 0 

توافر مصادر ومراجع حول االستخدام الفعال للشبكة  44
 العنكبوتية لمواقع التواصل االجتماعي في تعليم العلوم

 3.73 0 0 21 34 5 ك
 

0.61 
 2 % 8.3 56.7 35.0 0 0 

45 
المعلمات  (Talent) توافر برامج لتحسين مواهب

نطاق اهتمامهم وتحسين كفايتهم في مجال وتوسيع 
 .تعلم العلوم عبر مواقع التواصل االجتماعي

 4.52 0 0 0 29 31 ك
 

0.50 
 1 % 51.7 48.3 0 0 0 

46 
توفر المدرسة شبكة واي فاي لدعم اإلنترنت بالمدرسة 
لتسهيل  توظيف وسائل التواصل االجتماعي في 

 التطوير المهني.

 41 19 0 0 0 ك
1.32 0.47 7 % 0 0 0 31.7 68.3 

 0.51 3.25 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام للمحور

( ان المتوسط الحسابي العام للمحور 10يتضح من الجدول )
( وهي درجة " أتفق إلى حد ما " حسب 3.25الخامس، بلغ )

المقياس المستخدم، مما يعني ان معلمات العلوم للمرحلة 
المتوسطة موافقات إلى حد ما بشكل عام على متطلبات توظيف 
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شبكات التواصل االجتماعي في مدارس المرحلة المتوسطة، 
وجاء ترتيب متطلبات توظيف شبكات التواصل االجتماعي من 

( المرتبة 45وجهة نظر المعلمات كالتالي: أحتلت العبارة رقم )
( المعلمات Talentاألولى " توافر برامج لتحسين مواهب )

وتوسيع نطاق اهتمامهم وتحسين كفايتهم في مجال تعلم العلوم 
( 4.52عبر مواقع التواصل االجتماعي " بمتوسط حسابي قدره )

وهي أعلى متوسط حسابي في  ،وهي درجة "أتفق بشده "
توظيف شبكات التواصل المحور، مما يعني أنها أكثر متطلبات 

االجتماعي إلحاحا  في مدارس المرحلة المتوسطة من وجهة نظر 
( المرتبة األخيرة " 46المعلمات. في حين أحتلت العبارة رقم )

توفر المدرسة شبكة واي فاي لدعم اإلنترنت بالمدرسة لتسهيل  
 توظيف وسائل التواصل االجتماعي في التطوير المهني " 

( وهي درجة "ال أتفق بشده"، وهي 1.32دره )بمتوسط حسابي ق
 أقل متطلبات توظيف شبكات التواصل االجتماعي توافرا في 

مدارس المرحلة المتوسطة من وجهة المعلمات. وهذه النتائج 
تؤكد على أن توظيف بيئات تعلم العلوم عبر شبكات التواصل 
االجتماعي، يتطلب مشاركة الخبراء والمتخصصين في وزارة 
التعليم لتهيئة متطلبات بيئة العمل التقنية المناسبة التي تساعد 
على نجاح هذه التجربة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

(،) 2013(،) الهزاني،2013(،)الهدلق، 2013)اسماعيل، 
 (.2013الشايع وبطيشة، 

 اإلجابة على فروض الدراسة
يوجد تدن في واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي  (1

في تعليم العلوم ؛ كما يقيسها المتوسط الوزني الستجابات 
 عينة الدراسة:

( T-testاختبار)  استخدام تم الفرضية هذه على لإلجابة 
 عينة الستجابات الوزني المتوسط إليجاد ،للعينة الواحدة

 :كالتالي وذلك الدراسة،
 ( الختبار الفرضية األولى T-test)  (: اختبار 11جدول ) 

االنحراف  المتوسط  العدد البعد
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

واقع توظيف معلمات علوم المرحلة 
المتوسطة لشبكات التواصل االجتماعي في 

 تعليم العلوم

60 2.66 .60 4.95 0.000 

 وهو( 2.66) يساوي المتوسط ان( 11) الجدول من تضح
 أتفق"  درجة وهي( 3.40 الى 2.61) المدى في يقع متوسط

 توظيف واقع ان بمعنى ،المستخدم المقياس حسب"  ما حد إلى
 االجتماعي التواصل لشبكات المتوسطة المرحلة علوم معلمات

 .متدن عام بشكل العلوم تعليم في
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات معلمات  (2

رحلة المتوسطة عينة الدراسة على مدى توظيف شبكات الم

التواصل االجتماعي في تعليم العلوم حسب متغير )سنوات 
 الخبرة، الدورات التدريبية(. 

 One Wayاختبار ) استخدام تم الفرضية هذا على لإلجابة

ANOVA تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق ذات  )
معلمات المرحلة المتوسطة داللة إحصائية بين استجابات 

عينة الدراسة على مدى توظيف شبكات التواصل 
االجتماعي في تعليم العلوم حسب متغير )سنوات الخبرة، 

 :كالتالي ،الدورات التدريبية(
 الختبار الفرضية الثانيةOne Way ANOVA  (: تحليل التباين األحادي12جدول )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة "ف"
 الداللة

 التعليق

 219. 617. 3 1.852 بين المجموعات سنوات الخبرة
 

.883 
 

ال توجد 
 2.819 56 157.88 داخل المجموعات فروق

  59 159.73 المجموع
 011. 030. 1 030. بين المجموعات الدورات التدريبية

 
.917 

 
ال توجد 

 2.753 58 159.70 داخل المجموعات فروق
  59 159.73 المجموع



 أماني بنت محمد الحصان
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 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه( 12) الجدول يبين
 مدى على الدراسة عينة المتوسطة المرحلة معلمات استجابات

 حسب العلوم تعليم في االجتماعي التواصل شبكات توظيف
 جميع بلغت حيث ،(التدريبية الدورات الخبرة، سنوات) متغير

 أي( 0.05)  الداللة مستوى من اكبر( F) لقيم الداللة مستويات
 خبرة سنوات لعدد  تأثير يوجد ال بمعنى. إحصائيا داله غير

 استجاباتهن في عليها حصلن التي التدريبة للدورات و المعلمات
. العلوم تعليم في االجتماعي التواصل شبكات توظيف مدى على
 توجد ال"  على تنص والتي الثانية الدراسة فرضية نقبل وهنا

 المرحلة معلمات استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق
 التواصل شبكات توظيف مدى على الدراسة عينة المتوسطة

 الدورات الخبرة، سنوات)متغير حسب العلوم تعليم في االجتماعي
 (.التدريبية

  اإلجابة على تساؤل الدراسة الرئيس:
 المقترح التصور ما :وهو للدراسة الرئيس التساؤل على لإلجابة
 لدى العلوم تعليم في االجتماعي التواصل شبكات لتوظيف
 اجراء تم الرياض؟ مدينة في المتوسطة للمرحلة العلوم معلمات

 :                                  التالية المعالجات

 على بناء و وقبولها، الدراسة فروض صحة من التأكد بعد 
 تصور على مبني مقترح بتصور يلي فيما الباحثة تتقدم نتائجها،

 السابقة والبحوث الدراسات بخبرات ومدعوم فلسفي علمي
 شبكات توظيف مجال في واألجنبية والعربية والتربوية األكاديمية

 بشكل العلوم وتعليم عام بشكل التعليم في االجتماعية التعلم
 في المقترح للتصور العامة المراحل وصف ويمكن. خاص
 (:5)الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 التواصل االجتماعية في تعليم وتعلم العلوم(: مخطط التصور المقترح لتوظيف شبكات 5شكل )
 وآلية المقترح التطبيقي التصور مراحل استعراض يلي وفيما
 :تنفيذه

 المقترح التصور ومنطلقات فلسفة: والا أ
 البنائية النظرية فلسفة من المقترح التصور فلسفة تنبثق

 في االجتماعية العالقات دور أهمية على تؤكد التي االجتماعية،
 داخل االجتماعية التفاعالت عن ناتج فالتعلم التعلم، عملية

 المعلمة بين العلوم وتعلم تعليم أثناء االجتماعية التواصل شبكات
 .البعض بعضهن مع الطالبات وبين وطالباتها،

 المقترح التصور أهداف: ثانياا 
 االجتماعي التواصل شبكات لتوظيف واضحة رؤية تقديم -1

 .العلوم وتعلم تعليم في
 المتوسطة للمرحلة العلوم معلمات ومهارات معلومات تنمية -2

 اتجاهات وتكوين االجتماعي التواصل شبكات استخدام في
 .وتعلمها العلوم تعليم في لتطبيقها ايجابية

 نشاط دور على تؤكد حديثة وتعلم تعليم أساليب استخدام -3
 لمعلم وتتيح المتعلمين، بين االجتماعية والتفاعالت المتعلم
 زمالئه لمشاركة عالمية نافذة على االنفتاح العلوم

 .العالم أنحاء جميع في المتخصصين
 المتخصصة، والدراسات الحديثة العالمية االتجاهات مسايرة -4

 شخصية لبناء العلوم دراسة إسهام أهمية على أكدت والتي
 التقنية مع التفاعل في متطورة علمية مهارات لديه طالب

 .التعليم في التواصل شبكات وتفعيل الحديثة
 تعلم مهارات لتعزيز ومشوقة حافزة اجتماعية تعلم بيئة تهيئة -5

 .العلم وعمليات العلوم
 عن الحياة مدى المستمر الذاتي التعلم مهارات إكساب -6

 .كالعلماء أعمل كيف شخصية بناء طريق
 المقترح التصور مراحل: ثالثاا 

 شبكات عبر العلوم وتعليم تعلم بيئة تهيئة مرحلة  -1
 االجتماعي التواصل
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 طريق عن علمية اجتماعية بيئة تهيئة المرحلة هذه في يتم     
 شبكات نحو االيجابية االتجاهات وتعزيز رقمية ثقافة نشر

 وكذلك ،(يوتيوب تويتر، بوك، فيس) االجتماعي التواصل
(twiducate, social networking for Schools .)عن عبارة وهو 

 كونه إلى وباإلضافة اآلمن، التربوي االجتماعي للتواصل موقع
 التعاون على والطالب المعلمين يشجع كذلك فإنه مجاني

 الفصل جماعة بإنشاء للمعلمين Twiducate ويسمح. والتشارك
 يسمح كما اإللكتروني، البريد عنوان من بدال   الفئة رمز باستخدام
 في والتحكم المجموعات على الكاملة بالسيطرة للمعلمين

 .األعضاء طرف من نشره يتم ما كل ومراقبة عضويتها،
 العناصر توافر مدى من التحقق المرحلة هذه في يتم كما

 االجتماعي التواصل شبكات عبر التقنية التعليمية للبيئة الرئيسية
 المرحلة هذه تشمل كما. المحمولة واألجهزة الذكية الهواتف مثل

 لمتابعة البشرية االمكانات من الداعم الفني الطاقم وتحديد رصد
 .علوم وفنيات إداريات من االجتماعي التواصل بيئة ودعم

 التواصل شبكات عبر العلوم وتعلم لتعليم اإلعداد مرحلة  -2
 االجتماعي

 معلمات من اداري فني فريق تكوين يتم المرحلة هذه في     
 على التعرف ويتم اآللي، الحاسب في والمتخصصات العلوم

 التواصل شبكات عبر التعلم إدارة ألنظمة المختلفة األنواع
 Blackboard Mobile إدارة التعلم نظام: مثل االجتماعي،

Learn، أوقات خارج إلى التعلم عملية لتمديد التنسيق يتم كما 
 أو للنقاش أسئلة طرح على الطالب تشجيع طريق عن الدراسة

 على تحتوي لهم روابط إرسال أو الدرس حول لالستفسار
 يتم كما. التخصص مجال في اثرائية قراءات أو معلومات

 على سواء التخصص في علوم معلمات مع والتنسيق التعاون
 طالب ا ليشمل النقاش مجال لتوسيع العالمي، أو المحلي المستوى
 سيطور التنظيم هذا أن شك وال الفصل، خارج من وطالبات
 التواصل قيم اكتساب على ويعودهن لديهم، النقاش مهارات

 المختلفة، النظر وجهات احترام ومنها االيجابية االجتماعي
 يتم كما. للنقاش المطروح للموضوع جديد بمنظور وسيزودهن

 مناهج تصميم في مختص عمل فريق تشكيل المرحلة هذه في
 أعضاء من مجموعة من الفريق هذا ويتكون المطورة، العلوم

 البرمجيات ومطوري والمعلمات العلوم تعليم في التدريس هيئة
 واختيار تحديد في مهامهن وتتحدد التقنيات، والخبيرات التعليمية

 وأساليب المناسبة التدريس وطرائق واالثرائي العلمي المحتوى
 Webinaria باستخدام الكترونيا   المحتوى تحميل ثم ومن التقويم،

Screen Cast Recorder، مشاركة الشرائح وخدمات Slide Share 
. 
 شبكات عبر لومالع وتعلم تعليم إجراءات تنفيذ مرحلة  -3

 االجتماعي التواصل
 شبكات أحد على( Account)  حساب العلوم معلمة تنشئ -

 والطالبات العلوم خبراء فيها يشترك االجتماعية، التواصل
 اآلراء ألخذ ذهني عصف اجراء ويتم العلوم، مختبر وفنيات

 تفعيله وآلية الحساب بمحتوى يتعلق فيما ومناقشتها
 المجموعات استخدام العلوم لمعلمة وممكن .عليه واالشراف

 وصف وضع أهمية مع". Closed Group" المغلقة
Description االجتماعية العلوم تواصل لمجموعة. 

 بحيث مجموعات، إلى الطالبات بتقسيم العلوم معلمة تقوم -
 شبكات أحد في بها خاص حساب مجموعة كل تنشئ

 أفراد على والمهام األدوار تقسيم ويتم االجتماعي، التواصل
 .المجموعة

 الطالبة بين الهادفة التفاعالت في المشاركة قواعد تحديد -
 المعلمة مع والطالبة جهة، من الشبكة على العلوم ومحتوى

. أخرى جهة من البعض بعضهن مع والطالبات جهة من
 web2.0 أدوات أحد وهي e-distorm أداة استخدام وممكن

 الذهني العصف أثناء أفكارها بتنظيم للطالبة تسمح والتي
 موقع استخدام يمكن كما. مفيدة مالحظات إلى وتحويلها

Bubbl.us والطالبات المعلمات يساعد مجاني موقع وهو 
 العصف عملية من انطالقا علمية مفاهيم انشاء على

 إنجاز في بالمشاركة لآلخرين السماح يمكن و. الذهني
 يمكن كما. الموقع يوفره رابط خالل من معين مشروع

 مجاني تطبيق عن عبارة وهو Popplet تطبيق استخدام
 دمج طريق عن الملونة المفاهيم خرائط إعداد من يمكن

 .جوجل وخرائط الفيديو ومقاطع والرسوم والصور النصوص
 األهداف، المادة، مكونات بتحميل العلوم معلمة تقوم -

 الذاتي التقويم وطرق االستقصائية، واألنشطة والمحتوى،
 عن والمشاريع، والتكليفات العملية العرض ومواد والمصادر

 .العلوم تعلم عملية إلدارة( Courses) تفعيل طريق
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 أخذ في االجتماعية التواصل شبكات أدوات استخدام -
 دروس وموضوعات المادة مكونات على الطالبات مرئيات
 (.Comment(،)Like(،)Share(،)Post) ومنها العلوم

 حول Online discussions التفاعلية المناقشات إجراء -
 في التعلم ونواتج االستقصائية واألنشطة التعلم موضوعات

 ,K.W.L، Know استراتيجية تطبيق وكذلك. موضوع كل

what, Learned)) وتتبعها العلمية المعرفة بنية عن للكشف 
 فهم من الطالبات تمكن من والتأكد الطالبات، جميع لدى

 أسئلة إرسال طريق عن فيه الرئيسية والنقاط الدرس موضوع
 حولها النقاش ويمكن الدرس حول مقترحة أو محتملة
 . لألسئلة بنك بمثابة لتكون وجمعها

 مناسبة واثرائية عالجية لمعلومات( Links) ارتباطات تفعيل -
 .العلوم تعلم عملية في وسيرها الطالبة أداء لمستوى

 Electronic التعاونية االلكترونية المشروعات تفعيل -

Collaborative Projects، والقضايا الموضوعات في للبحث 
 تكنولوجي والنانو الوراثية الهندسة مثل المستحدثة العلمية
 .الجذعية والخاليا

 على الطالبات تساعد تدريبات إلضافة(Flash Card) إضافة -
 االستقصائية، العلم وعمليات العلمية المفاهيم استيعاب

 الكتب تبادل على الطالبات تساعد التي( Book Tag)و
عارتها  .بينهم فيما وا 

 الطالبات تساعد والتي ،(Do Research For me) إضافة -
 في معين موضوع عن والدراسات المعلومات جمع على
 .العلوم

 Virtual افتراضية علوم لمعامل( Links) ارتباطات إضافة -

Laboratory، محاكاة وبرامج Simulatio Models، تمكن 
 دراستها يصعب التي الطبيعية الظواهر دراسة من الطالبات

 األرض، وطبقات والبراكين الزالزل أنواع مثل الطبيعة في
 المجردة بالعين ترى ال التي المجردة المفاهيم بعض وكذلك
 الوراثية والشفرات النووي والحمض الذرة مكونات مثل

 المختلفة النباتات في والعرضية الطولية والقطاعات
 االفتراضية بالبيئات االستعانة ويمكن .والبكتريا والفيروسات
 مثل تجارية شركات قبل من االنترنت شبكة على المصممة
 .  http://edu.activeworlds.comوورد، وأكتف اليف السكند

 اليوتيوب على للعلوم تعليمية قناة العلوم معلمة تنشئ -
youtube بموضوعات العالقة ذات الفيديو بمقاطع تغذيها 
 فيها الواردة العلمية المفاهيم تشرح والتي العلوم، دروس
 يمكنها كما. ونظرياتها تعلمها ومبادئ حقائقها وتبسط

 بالمعلمين، خاصة قناة وهي ،Teacher tube بقناة االستعانة
 بالتدريس، المتعلقة الفيديو مقاطع من مكتبة عن عبارة
 الفيديو مقاطع رفع المواقع هذه خالل من يمكن حيث

 .اآلخرين مع مشاركتها ثم ومن العلوم في التعليمية
 باكتشافات وتثريها ،Blogs للعلوم مدونة العلوم معلمة تنشئ -

 العلمية التربية في جديد هو ما وكل واسهاماتهم العلماء
 مقاطع لها وتضيف ،(كيمياء أحياء، فيزياء،)فروعها بجميع
 المدونة اثراء شأنه من ما وكل المتحركة والصور الفيديو

 تعليقاتهم اضافة طالباتها من وتطلب. العلوم وموضوعات
 في منها االستفادة يمكن كما. المدونة إلثراء واسهاماتهم

 .األدوار ولعب العلمية المناظرات وعقد االنجاز، ملفات
 والويكيبيديا، الويكي مواقع على عملية تدريبات تقديم -

 نقدية بقراءة الطالبات وتكلف العلوم، بموضوعات الخاصة
 ويمكن. المدرسية الواجبات من كجزء تلخيصها أو لها

 المعرفة مصادر عن البحث بعملية بالقيام الطالب تكليف
 الخبراء مع التواصل ومحاوالت الدراسة؛ بموضوع المتعلقة

 . منهم األمور بعض واستجالء الدرس مجال في
 أي ومن األوقات كل في للمتعلمين المعملية التجارب إتاحة -

 المرات من ممكن عدد أي التجرية إجراء إمكانية مع مكان،
 لها المناسب الوقت وفي االستيعاب على الطالبة لقدرة طبقا
 مع والتعاون التفاعل إمكانية مع. بشري رقيب وجود ودون
 نتائج لتوثيق اضافة التجرية، نفس إجراء في آخرين

 مشاركتها أو معالجتها أو تحليلها بهدف إلكترونيا التجارب
 على توجد التي اإليقونات أو الروابط ومن. اآلخرين مع

 افتراضي، مختبر لبيئة االنترنت شبكة في الرئيسية الصفحة
نجازها المختبرية األنشطة إيقونات  المعدات وتقويمها، وا 
 التعليمات المستخدمة، االفتراضية واألدوات واألجهزة
 األنشطة، ممارسة نتائج تخزين األنشطة، بإنجاز الخاصة
 البريد األنشطة، إنجاز في المساعدة والمراجع المصادر

 االختبارات الراجعة، التغذية المحادثة، االلكتروني،
 .المعملية
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 على للعلوم علمية نوادي بتكوين الالمنهجية األنشطة تفعيل -
 أعضاء يتبادل حيث اإلجتماعية التواصل شبكات مواقع

 منتدى لذلك مثاال الموقع، على والمعلومات المعرفة النادي
 العلوم وأصدقاء األحياء ومنتدى الكيمياء ومنتدى الفيزياء

 مشتركة علمية اهتمامات بين تجمع المنتديات هذه. الخ..
 على االفتراضية المجتمعات تكوين أساس هو وهذا

 .االجتماعية الشبكات
 التواصل شبكات عبر لومالع وتعلم تعليم إدارة مرحلة -4

 :االجتماعي
 في التعلم أنشطة وتقديم ومتابعة إدارة على المعلمة لمساعدة   

 إدارة نظام تفعيل يتم االجتماعية، التواصل شبكات على العلوم
 استخدام من الرئيسي الهدف ويمثل ،(LMS) Blackboard التعلم

 برصد وذلك االلكتروني، التعلم عملية ضبط التعلم، ادارة نظم
 .موثقة الكترونية سجالت في الطالبات مشاركات

 شبكات عبر العلوم وتعلم تعليم إجراءات تقويم مرحلة  -5
 :االجتماعية التواصل

االختبارات  برامج خالل من أسئلة بنك عمل العلوم لمعلمة يمكن
 ومن عليها، االستجابة طالباتها من وتطلب Quiz كويز القصيرة

 من يمكن كما لتقييمها، الشخصي حسابها على ارسالها اعادة ثم
 تبادل Publisher النشر برنامج أو Chat المحادثة خدمة خالل

 يمكن كما .التعاونية والمجموعات المعلمة بين واألجوبة األسئلة
 في التجربة إجراء في تقدمها ومتابعة إلكترونيا الطالبة أداء تقييم

 بين المستمرة الراجعة يةذالتغ أهمية مع. االفتراضي العلوم معمل
 رسم على الطالبات تدريب للمعلمة يمكن كما. المجموعات

 هذه ومن web2.0 أدوات باستخدام االلكترونية الذهنية الخرائط
 تتيح أداة وهي ،mindmeister وأداة ،Spider Scribe.net األدوات

. الطالبات مع ومشاركتها ذهنية خريطة إنشاء سهولة وبكل
 الخرائط هذه تصدير بينها من كثيرة أخرى مميزات إلى إضافة
 يعطيها وبهذا.  PDF إف دي بي أو word الوورد بصيغة
 الخرائط تصميم في أدائهن خالل من طالباتها لتقييم الفرصة

 .الذهنية االلكترونية
 :الدراسة وتوصيات الخاتمة

 إلقاء في ساهمت قد الدراسة هذه تكون أن الباحثة تأمل     
 شبكات لتوظيف التطبيقي الوظيفي التصور على الضوء

 معلمات لدى العلوم وتعلم تعليم في المهنية االجتماعية التواصل

 ،أدبيات من استقراؤه تم ما إطار وفي لنتائجها، واستنادا   العلوم،
 :التالية التوصيات تقديم إلى الحاجة تظهر

 الحالي المقترح النموذج تصميم إجراءات من االستفادة .1
 المهنية االجتماعية التواصل شبكات توظيف في آلية لوضع

 .العلوم وتعلم تعليم في
 بيئات في االلكترونية اإلثرائية األنشطة استخدام في التوسع .2

 .االفتراضية العلوم تعلم
 استخدام توظيف على والطالبات العلوم معلمات تدريب .3

 اثرائية أنشطة تقديم في المهنية االجتماعية التواصل مواقع
 .العلوم في العلمية الوحدات بمحتوى مرتبطة

 تهتم مهنية إلكترونية رابطة أو إلكتروني تعلم مجتمع إنشاء .4
 التواصل شبكات عبر العلمية والتربية العلوم وتعلم بتعليم

 اثراء في للمساهمة العربية، اللغة تدعم بحيث االجتماعية،
 .االجتماعية التواصل شبكات عبر العربي العلمي المحتوى

 شبكات لتوظيف المناسبة التقنية العمل بيئة متطلبات توفير .5
 .العلوم وتعلم تعليم في المهنية االجتماعية التواصل

 توظيف دون تحول التي والمعوقات المشكالت معالجة .6
 .العلوم وتعلم تعليم في المهنية االجتماعية التواصل شبكات

  :المراجع
(. تصميم بيئة مقترحة للتعلم 2013إسماعيل، حمدان محمد علي.)

كفضاء تعليمي  التشاركي قائمة على توظيف الشبكات االجتماعية
اجتماعي لتنمية مهارات التواصل االلكتروني واالتجاه نحو تعلم 

مجلة دراسات عربية في التربية وعلم الكيمياء عبر الويب، 
 .125 -73(، 35)3، النفس

مقدمة في تصميم البحث (. 2000األغا، إحسان، واألغا، محمود.)
 ، غزة: دار الرنتيسي.2، طالتربوي

االستخدامات التعليمية (. 2015مد عبدالعزيز.)البابطين، أماني أح
لتويتر كأداة من أدوات التواصل االجتماعي لخدمة المقررات 

المؤتمر الدولي الرابع للتعلم . التعليمية في جامعة الملك سعود
االلكتروني والتعليم عن بعد، الرياض. متاح على الرابط 

http://eli.elc.edu.sa/2015/node/298?abstid=238
&numb=3 5/3/2015، بتاريخ. 

تعلم وتعليم االستقصاء بحوث (. 2015جاردش، جيم وبروكسفورت.)
 ، ترجمة عبداهلل أمبوسعيدي وآخرون، عمان، األردن:وتطبيقات

 دار المسيرة للنشر والتوزيع.  
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حبيشي، داليا خيري عمر، البسيوني، محمد محمد رفعت؛ عبدالرازق، 
(. فاعلية بيئة مقترحة للتعلم االلكتروني 2012السعيد محمد.)

لتطوير التدريب  2التشاركي قائمة على بعض أدوات الويب 
مجلة كلية التربية الميداني لدى الطالب معلمي الحاسب اآللي، 

 .758-705(، 79)1، مصر، بالمنصورة
استخدام الفتيات السعوديات للفيس بوك (. 2012الحربي، فوزية )

دراسة مسحية على عينة من طالبات المرحلة الثانوية في مدينة 
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة االمام محمد بن الرياض

 سعود االسالمية.
توظيف شبكات التواصل (. 2013حسانين، بدرية محمد محمد.)

 ليم العلوم وتعلمها بمراحل التعليم قبل الجامعياالجتماعي في تع
" ورقة عمل"، المؤتمر العلمي الدولي الرابع )العربي السابع( حول 

م، 2013ابريل  25-24" التعليم وثقافة التواصل االجتماعي" 
160- 230. 

واقع استخدام المنظمات (. 2013حالسة، محمد منتصر شعبان.)
تواصل االجتماعي في تعزيز األهلية في قطاع غزه لشبكات ال

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االدارة، عالقتها بالجمهور
 الجامعة االسالمية بغزه.

دور شبكات التواصل هـ(. 1435الحمد، أيمن أحمد ناصر.)
االجتماعي في دعم المنظومة التعليمية لدى طالب كلية التربية 

، كلية التربية، ، رسالة ماجستير غير منشورةبجامعة أم القرى
 جامعة أم القرى.

(. مقترح لتوظيف استخدام 2013الشايع، حصة وبطيشة، مروة.)
الشبكات االجتماعية لدى طالبات المرحلة الجامعية بالمملكة 

مجلة كلية العربية السعودية قائم على واقع استخدامهن لها، 
 . 656 -619(، 155)2، جامعة األزهر، التربية

(. تصميم استراتيجية 2012صطفى عبدالرحمن.)الشرقاوي، جمال م
مقترحة لتطوير التعليم المدمج في ضوء الشبكات االجتماعية 
لتنمية مهارات تصميم ونشر المقرر اإللكتروني لطالب الدراسات 

، مصر، مجلة كلية التربية بالمنصورةالعليا بكلية التربية. 
1(81 ،)543-654. 

(. فاعلية توظيف الشبكات 2013الشرنوبي، هاشم سعيد ابراهيم.)
اإلجتماعية عبر االنترنت المصاحبة للمواقع التعليمية وأنماط 
الرسائل اإللكترونية في التحصيل وتنمية المهارات لتشغيل 
واستخدام االجهزة التعليمية الحديثة والقيم األخالقية اإللكترونية 

ة في دراسات عربيلدى طالب تكنولوجيا التعليم بكليات التربية. 
 .226-113(، 34)1 ،التربية وعلم النفس

(. اتجاهات 2010الشناق، قسيم محمد وحسن علي بني دومي .)
المعلمين والطلبة نحو استخدام التعليم االلكتروني في المدارس 

، دمشق، مجلة جامعة دمشقالثانوية األردنية، 
 .271-235(، 2+1)26،سوريا

ام شبكات التواصل أثر استخده(. 1434الشهري، حنان شعشوع.)
اإللكترونية على العالقات االجتماعية" الفيس بوك وتويتر 

"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب والعلوم نموذجاا 
 اإلنسانية، جامعة الملك عبد العزيز.

(. التعليم عبر شبكات التواصل 2012عبد الحافظ، حسني)
 التربية والتعليم،، وزارة مجلة المعرفةاالجتماعي مزايا ومآخذ، 

 :متاح على الرابط
http://www.almarefh.net/show_conten ، تم استرجاعه

 ه6/6/1435بتاريخ 
دور الشبكات االجتماعية في (. 2011عبد الهادي، محمد محمد.)
وى العربي . بحث مقدم إلى مؤتمر المحتدعم المقررات الجامعية

على االنترنت، التحديات والطموحات الذي تعقده كلية علوم 
 الحاسب والمعلومات بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

، القاهرة: منظومة التعليم عبر الشبكات(. 2005عبدالحميد، محمد.)
 عالم الكتب.

استراتيجية مقترحة قائمة (. 2012عبداللطيف، أسامة جبريل أحمد.)
على البنائية االجتماعية من خالل مواقع التواصل االجتماعي 
لتنمية الدافعية لإلنجاز واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ 

 .45 -1(، 4)15، مجلة التربية العلميةالمرحلة االعدادية، 
(. 2012عبيدات، ذوقان وعبدالحق، كايد وعدس، عبدالرحمن.)

، عمان 14ط ،علمي: مفهومه، أدواته، أسالبيهالبحث ال
 )األردن(: دار الفكر.

استخدام شبكات التواصل هـ(. 1434العبيري، فهد حمدان.)
االجتماعي في تحسين خدمات الطالب في الجامعات السعودية " 

دكتوراه غير منشورة، كلية التربية،  أطروحة، تصور مقترح"
 جامعة أم القرى.

أثر استخدام (. 2010ي و عزيزة طيب.)العتيبي، هيفاء عل 
البرمجيات االجتماعية القائمة على التعلم الشبكي التشاركي 

، المركز للتعليم على النمو المهني لدى المشرفات التربويات
والتنمية، القاهرة. المؤتمر الدولي الخامس لمستقبل إصالح التعليم 

 -837(، 1)1العربي لمجتمع المعرفة " تجارب ومعايير ورؤى"، 
908. 

أثر التدريس عبر (. 2015العطاس، عمر و الحسن، رياض. )
شبكة التواصل االجتماعي ) فيس بوك( على التحصيل الدراسي 
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، في مقرر الحاسب اآللي لدى طالب الصف الثاني الثانوي
 المؤتمر الدولي الرابع للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد، 

 :الرياض. متاح على الرابط
http://eli.elc.edu.sa/2015/node/298?abstid=259

&numb=1 م.5/3/2015، تم االسترجاع بتاريخ 
مواقع التواصل االجتماعي في (. دور 2012العالونة، حاتم سليم .) 

الحراك  تحفيز المواطنين األردنيين على المشاركة في
، ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي السابع عشر بعنوان" الجماهيري

 ثقافة التغيير، جامعة فيالدلفيا: كلية اآلداب.
ه(. التعليم االلكتروني وخدمات 1430عماشة، محمد عبده راغب. )

 -24(، 27، )مجلة المعلوماتية، (SNSالشبكات االجتماعية )
  :متاح على الرابط (،1434،  يناير )30

http://informatics.gov.sa/،   تم االسترجاع  في
 ه.7/1/1434

(. برنامج مقترح في التربية 2013عمر، عاصم محمد ابراهيم. )
العلمية قائم على شبكات التواصل االجتماعي لتنمية المفاهيم 

 لدى الطالبات معلمات رياض األطفال"،العلمية وعادات العقل 
 -193(، 40)1، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس

270. 
فاعلية استخدام شبكات هـ(. 1434العنزي، جواهر ظاهر محمد.)

التواصل االجتماعي في تحصيل العلوم واالتجاه نحو مجتمع 
. المعرفة لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بالمدينة المنورة

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى.
(. دور شبكات التواصل االجتماعي في 2014عودة، فراس محمد . )

المجلة اإللكترونية لمركز التميز والتعليم العملية التعليمية، 
، الجامعة االسالمية بغزة. متاح على الرابط االلكتروني

http://elearning.iugaza.edu.ps/emag/artical.php?
artID=34 25/6/2014، تم االسترجاع بتاريخ. 

أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية (. 2011عوض، حسني. )
" تجربة مجلس شبابي عالر  المسؤولية المجتمعية لدى الشباب

أنموذجا "، برنامج التنمية االجتماعية واألسرية، جامعة القدس 
  سبتمبر. متاح على الرابط  26المفتوحة، نابلس، فلسطين، 

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp/pageld=346
 .6/10/2013سترجاع بتاريخ تم اال 9

فاعلية إثراء منهاج تكنولوجيا التعليم (. 2012فوره، تهاني زياد. )
في تنمية مهارات  Facebookباستخدام الشبكة االجتماعية 

استخدام الحاسوب واإلنترنت لدى الطالبات المعلمات بالجامعة 

. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، االسالمية بغزة
 امعة االسالمية بغزة.الج

كساب، رانيا و عزمي، نبيل و عبدالسميع، مصطفى والمصري، 
دور الشبكات االجتماعية في دعم التعلم (. 2015سلوى. )

. المؤتمر القائم على المشروعات لدى طالب تكنولوجيا التعليم
الدولي الرابع للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد، الرياض. متاح 
على الرابط 

http://eli.elc.edu.sa/2015/node/298?abstid=259
&numb=3 5/3/2015، تاريخ االسترجاع. 

متطلبات توظيف االعالم (. 2012محمد، ياسر شعبان عبدالعزيز.)
حول اإلعالم الندوة العلمية  اإللكتروني في العملية التعليمية.

 -14 -هـ 1433/  6/  25-23)الرياض:  األمني اإللكتروني
 :م(. متاح على الرابط2012/  5/  16

http://repository.nauss.edu.sa/handle/12345678
 .5/5201، تم االسترجاع بتاريخ 9/56139

(. 2012مركز الدراسات االستراتيجية بجامعة الملك عبد العزيز.)
المعرفة وشبكات التواصل االجتماعي االلكترونية، نحو مجتمع 

، االصدار التاسع والثالثون، جده، المملكة العربية المعرفة
 السعودية.

تأثير شبكات التواصل االجتماعي على (. 2013المنصور، محمد.)
ة مقارنة للمواقع االجتماعية والمواقع جمهور المتلقين دراس

". رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االلكترونية "العربية أنموذجاا 
 اآلداب والتربية، األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك.

(. " 2015المؤتمر الدولي الرابع للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد.)
 على الرابط. متاح تعلم مبتكر: لمستقبل واعد"

-marketers-percent-http://marketingland.com/40
9279-google-using، 5/3/2015 تاريخ االسترجاع. 

يف شبكات تصور مقترح لتوظ(. 2013نصر الدين، أمل عمر.)
في التعلم القائم على المشروعات وأثره في  االجتماعيالتواصل 

. المؤتمر زيادة دافعية اإلنجاز واالتجاه نحو التعلم عبر الويب
الدولي الثالث للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد، الرياض. متاح 

 :على الرابط
 http://eli.elc.edu.sa/2013/eliarsession تاريخ ،

 م.5/12/2014االسترجاع 
(. اتجاهات وتصورات طالب 2013الهدلق، عبد اهلل عبد العزيز.) 

مجلة العلوم الدراسات العليا حول تطبيقات الويكي في التعليم، 
 .701-675 (،3)25، التربوية
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(. فاعلية الشبكات االجتماعية 2013الهزاني، نورة سعود. ) 
اإللكترونية في تطوير عملية التعليم والتعلم لدى طالبات كلية 

، المجلة الدولية لألبحاث التربويةالتربية في جامعة الملك سعود. 
 .164 -129(، 33)1جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 
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 واقع اإلدارة االلكترونية في تحقيق اإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس واالداريين فيها
 عريقات خليل               الطيطي اإلله عبد محمد

 جامعة القدس المفتوحة
 فلسطين

 8/9/2015 تاريخ القبول:                         8/7/2015تاريخ التسلم: 
واقع اإلدارة االلكترونية في تحقيق اإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس واالداريين هدفت هذه الدراسة التعرف إلى 

وبلغ عدد أفراد العينة ( مشرفًا، 1273دهم )، والبالغ عد2014/2015. وتكّون مجتمع الدراسة من جميع األكاديميين المتفرغين واالداريين للعام الجامعي فيها
( فقرة موزعة على مجاالت االدارة االلكترونية، وتم التأكد من صدقها 65( اكاديميا واداريا. واستخدم الباحثان االستبانة أداة للدراسة، وتكونت من )285)

لواقع اإلدارة االلكترونية في تحقيق اإلبداع اإلداري في  واالداريين يرات األكاديميينوثباتها بالطرق التربوية واإلحصائية المناسبة. وأظهرت نتائج الدراسة أن تقد
كما أظهرت نتائج الدراسة (، وفق مقياس ليكرت الخماسي. 4.91جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة )الجامعات الفلسطينية 

ووجود فروق تبعا لمتغير التخصص تبعا لجامعة القدس حيث أن الفروق  ،عة القدس والخليل لصالح الذكوروجود فروق جوهرية تبعا لمتغير الجنس عند جام
ووجود فروق تبعا لمتغير الوظيفة الحالية لجامعة القدس حيث أن الفروق كانت لصالح عضو هيئة تدريس على المجال الكلي  ،طبيعيةالعلوم الكانت لصالح  

  وفي ضوء نتائج الدراسة تمت التوصية بمجموعة من التوصيات. .في الجامعات الفلسطينية لواقع اإلدارة االلكترونية
 .اإلبداع اإلداري، الجامعات الفلسطينية اإلدارة االلكترونية،الكلمات المفتاحية : 

 
The reality of electronic management in achieving administrative creativity in Palestinian Universities 

from the viewpoint of faculty members and administrators 
Mohammed Abdul eIlah al-Titi                                           Dr. Khalil Erekat 

Al-Quds Open University 
Palestine 

his study aimed to identify the reality of electronic management in achieving administrative creativity in 
Palestinian universities from the perspective of faculty members and administrators. The study population 
consisted of all full-time academicians and administrators for the academic year 2014/2015, totaling (1273) 

supervisor, and the number of respondents  were (285). The researchers used the questionnaire tool for the study,  
Consisted of (65) items distributed on the fields of electronic administration, The validity and reliability of the instrument 
where determined by appropriate methods ways. The study results showed that the estimates of academics and 
administrators of the reality of electronic management in achieving administrative creativity in Palestinian universities 
came moderately, with an arithmetic average for this class (4.91), according to Likert scale. Results of the study also 
showed that  presence of significant differences according to sex at Jerusalem and Hebron University in favor of males, 
and the existence of differences depending on the specialization variable depending on the University of Jerusalem, 
where the differences were in favor of the natural sciences, and the existence of differences depending on the variable 
current function of the University of Jerusalem, where the differences were in favor of a faculty member to 
administrators on the overall area of the reality of e-government in the Palestinian Authority universities. In light of the 
results of the study were to recommend a set of recommendations. 
Key words: electronic management, administrative creativity, Palestinian universities. 

 مقدمــة:
 اإللكترونية تطبيقا علميا مستهدفا في كلاإلدارة  أصبحت

مجاالت اإلدارة بال استثناء نظرا لما تحققه من مزية تنافسية 
وقدرة دينامية لمواجهة ظروف خارجية مستمرة التغير, فاإلدارة 

بهدف التصدي للتغيرات الخارجية بل  اإللكترونية قد نشأت ليس
ذا كانت اإلدارة الجامعية هي أحد فروع  بغرض المشاركة فيها. وا 
دارة األفراد ,فمما ال  اإلدارة العامة وهي وليدة اإلدارة التربوية وا 

 ها منيمكن اشتقاقالجامعية ريب فيه أن اإلدارة اإللكترونية 
 خصوصية الجامعة في االعتبار ألخذاإلدارة اإللكترونية مع ا

ولدت  (2008)غنيم،والتعلم. التعليم عمليتي خصوصا ووظائفها

دارة المعاصرة، االلكترونية باعتبارها اتجاها جديدا في اإل اإلدارة
ن حركة نشطة الستثمار كل صبحت تسود في العالم اآلأحيث 

التقنيات الحديثة لنظم المعلومات واالتصاالت المستخدمة في 
 أمعمال أكانت منظمات أسواء  ،لمنظماتعمال اأتطوير 

لى منظمات الكترونية تستخدم شبكة إمنظمات حكومية وتحويلها 
دارية من تخطيط عمالها ومعامالتها اإلأنجاز كل إاالنترنت في 

نجاز كل الوظائف من تسويق إرقابة، وكذلك و  وتنظيم و توجية
مال عأعمال مكتبية وغير ذلك من أوانتاج وتمويل واستثمار و 
 (7،، ص2008)غنيم، .بعقلية عالمية وبسرعة فائقة

T 
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إن التحول إلى اإلدارة اإللكترونية ليس دربًا من دروب       
نما حتمية تفرضها التغيرات العالمية، ففكرة التكامل  ،الرفاهية وا 

والمشاركة وتوظيف المعلومات أصبحت أحد محددات النجاح 
تقني والمطالبة ألي مؤسسة. وقد فرض التقدم العلمي وال

برفع جودة المخرجات وضمان سالمة العمليات، كلها  ،المستمرة
من األمور التي دعت إلى التطور اإلداري نحو اإلدارة 
اإللكترونية. ويمثل عامل الوقت أحد أهم مجاالت التنافسية بين 
المؤسسات، فلم يعد من المقبول اآلن تأخر تنفيذ العمليات 

احة أمام وذلك الرتباط الفرص المت ،بدعوى التحسين والتجويد
 (    6،ص،2004رضوان،(المؤسسات بعنصر التوقيت.

 لهذه م  ل   ضروري الجامعات في االلكترونية االدارة الىفالتحول 
 العمل وتطوير التغيير حداثإ في كبيرة مكانياتإ من دارةاإل

 جاءت ولذلك االداري، االبداع مرحلة لىإ والوصول االداري
 تحقيق في االلكترونية دارةاإل دور على للتعرف اسةالدر  هذه

 .الفلسطينية الجامعات في االداري االبداع
 ال الجامعية االدارة في اإللكترونية دارةاإل تطبيق نإكما 

 ما ولكن ،التدريس وأ التعليم في لياآل الحاسب استخدام يعني
 الجامعة داخل والتعليمية االدارية العملية إدارة هو يعنيه

 ويهدف .خرىاأل لكترونيةاإل جهزةواأل لياآل الحاسب باستخدام
 وزيادة التعليمية العملية تحسين لىإ االلكترونية دارةاإل تطبيق

 له بعضها البيانات من هائل كم مع التعامل خالل فاعليتها
 والمحاضرين بالعاملين صلة له خراآل والبعض ،بالتالميذ صلة

 (589،2006 سين،ح)العمداء. و  االقسام ورؤساء
 أية نشاطات جميع في أساسياً  عنصراالداري  اإلبداع يعد

 أم ،االستراتيجي التخطيط المستوى على ذلك كانأ سواء مؤسسة
 المنهج خالل من ألنه ،التنفيذي المستوى أم اإلداري المستوى
 أهداف تحقق أن يمكن المستويات هذه جميع في اإلبداعي
 نفس في تعمل كما سر،وي   فاعليةو  كفاءة بكل المؤسسة وغايات
 العمل إجراءات وتحسين فيها البشرية القوى تطوير على الوقت

 سواء المؤسسة مخرجات تحسين إلى بدوره يؤدي والذي ،بها
 (58،ص،2011،وآخرونالشايع .)خدماتأم  منتجات كانتأ

 مشكلة الدراسة:
تعد الجامعات من أهم المؤسسات التنظيمية التي تعمل على   

  ومنهاتحقيق السمو والرفعة الحضارية في جميع المجتمعات 

التقدم العلمي الهائل في تكنولوجيا  ونتيجة الفلسطيني،المجتمع 
المؤسسات ومن ضمنها  سعت المعلومات واالتصاالت

إلى اإلدارة  التقليديةالجامعات إلى التحول من اإلدارة 
ر المؤسسات مكانيات كبيرة لتطويإلما فيها من  ؛االلكترونية

من خالل  ،والتغيير نحو األفضل والوصول إلى األبداع اإلداري
هذا دراسة الباحثان رأى  ولذلك ،تسخير االمكانيات التكنولوجية

الموضوع  للوقوف على دور اإلدارة االلكترونية في تحقيق 
اإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر 

 انيحدد الباحثريين فيها. وعليه داتدريس واإلعضاء هيئة الأ
 من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية: مشكلة البحث

لكترونية في تحقيق اإلبداع السؤال االول: ما دور اإلدارة اإل
الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء هيئة اإلداري في 
 ؟إلداريين فيهااالتدريس و 

عند  نة الدراسةالسؤال الثاني: هل تختلف تقديرات أفراد عي
 تحقيق في اإللكترونية لدور اإلدارة (α ≤ 0.05)مستوى 
 في واإلداريين التدريس هيئة عضاءأاإلداري من قبل  اإلبداع

التخصص،  :الدراسة تعزى لمتغيراتالفلسطينية  الجامعات
 ؟الجنسو الجامعة، و الدرجة العلمية، و الوظيفة الحالية، و 

 أهداف الدراسة:
 :يأتيى ما هدفت الدراسة ال

 اإلبداع تحقيق في اإللكترونية اإلدارة التعرف على دور -
 أعضاء نظر وجهة من الجامعات الفلسطينية في اإلداري
 فيها. واإلداريين التدريس هيئة

 التعرف على الفروق بين أفراد عينة الدراسة في نظرتهم لدور -
اإلداري باختالف  اإلبداع تحقيق في اإللكترونية اإلدارة
)التخصص، الوظيفة الحالية، الدرجة العلمية،  يراتالمتغ

 الجامعة، الجنس(.
 همية الدراسة:أ

ودورها  يةالجامع داراتاإل تستمد الدراسة أهميتها من أهمية   
، هافي تحقيق أهدافتها ، باإلضافة إلى أهمياالبداعفي تحقيق 

 ابينه التميز والتنافس فيمستوى مرتفع ما تحققه من وأهمية 
 سواء على الصعيد الداخلي أم ،االخرى الجامعاتوبين 

نظمتها االلكترونية أكما أن توجهاتها نحو تطوير  الخارجي،
 :وتتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يأتيدارتها، إوخاصة 
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همية الموضوع الذي أهميتها من أتستمد هذه الدراسة  .1
 في اإلداري اإلبداع تحقيق في اإللكترونية اإلدارة دور) تتناوله

 الجامعات الفلسطينية(.
 تحقيق في اإللكترونية تسليط الضوء على دور اإلدارة .2

 الجامعات الفلسطينية. في اإلداري اإلبداع
يمكن أن تسهم الدراسة في توفير معلومات تساعد  .3

القائمين على الجامعات في تحقيق اإلبداع اإلداري االداريين 
 نية.و من خالل اإلدارة اإللكتر 

 :حدود الدراسة
 تحددت هذه الدراسة بالحدود اآلتية: 

عضاء هيئة التدريس واإلداريين في أملت على تشاالبشرية:  -
  .الثالث الجامعات الفلسطينية

جريت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من أالزمانية:  -
 .2014/2015العام الجامعي 

المكانية: تتمثل بجامعة القدس وجامعة بيت لحم وجامعة  -
 الخليل.

 مفاهيمية: المصطلحات والمفاهيم الواردة في الدراسة.ال -
 اإلجرائية: تعبر نتائج هذه الدراسة عن صدق األداة وثباتها.  -

 ت الدراسة:مصطلحا
: أفكار تتصف بأنها جديدة ومفيدة ومتصلة بحل أمثل إلبداعا

أو تطوير أساليب أو أهداف أو تعميق رؤية أوسع  ،للمشكالت
عادة تركيب اإلدارية في لمعروفة في السلوكيات األنماط ا وا 

)قنديل،  أشكال مميزة ومتطورة تعبر بأصحابها إلى األمام.
 .(125ص، ،2010

: هو مجموعة من اإلجراءات والعمليات اإلبداع اإلداري    
 ،والسلوكيات التي تؤدي إلى تحسين المناخ العام في المنظمة

على حل  العاملين حفيزداعي من خالل تبوتفعيل األداء اإل
المشكالت واتخاذ القرارات بأسلوب أكثر إبداعًا وبطريقة غير 

 (19،ص،2005ة في التفكير. )العواد،مألوف
: أسلوب جديد للعمل اإلداري باستخدام اإلدارة االلكترونية   

التقنية الحديثة المتمثلة بالحاسب اآللي والشبكة الدولية 
ءة والفاعلية في للمعلومات )االنترنت(، من أجل تحقيق الكفا

 اإلدارة يعرف الباحثان ثم ومن (.2003أداء العمل. )الفريج، 
 تعتمد التي االجراءات من بمجموعة القيام:  بأنها اإللكترونية

 خالل من لطالبها المنتجات لتقديم المعلومات تكنولوجيا على

 لتخفيف والسعي التقنيات االلكترونية المعتمدة على الحاسوب
 األفراد مع المنتجات طالب تعامل عن الناجمة المشكالت حدة
 .التنظيمي األداء في والفعالية الكفاءة تحقيق في يسهم بما

 النظري والدراسات السابقة: اإلطار
تشير بعض الدراسات أن اإلدارة اإللكترونية ظهرت مع    
ات من القرن الماضي، ويشير ينترنت في بداية التسعيناإل

دين من الزمن فأتمتة نذ أكثر من عقالبعض أنها قد وجدت م
 لكترونية. اإلبدايات لإلدارة  المكتب تعدّ 

لكترونية في معناها البسيط هو االنتقال من ان اإلدارة اإل     
دارية وغيرها من شكلها التقليدي تقديم الخدمات والمعلومات اإل

خر ميكنة آوبمعنى  ،لكتروني الحديثلى الشكل اإلإ ،الروتيني
 .(67، ص، 2000داري )مرجان، از اإلي الجهالعمل ف
عمال والمعامالت كترونية تبادل األلاإل باإلدارةيقصد و       
لكترونية بدال من طراف من خالل استخدام الوسائل اإلبين األ

على استخدام الوسائل المادية األخرى كوسائل  عتماداإل
 تصال المباشر.اإل

من وجهه نظر شاملة  ةياإللكتروندارة ( اإل2008ويعرف غنيم )
ساسيين، مقطعين أ نه يمكن تقسيم هذا المصطلح الىأترى 

عمال والمعامالت دارة وهو يعبر عن نشاط انجاز األاإل أحدهما
بينما يقصد هداف المرجوة، االخرين لتحقيق األمن خالل جهود 

ال لكترونية( بانة نوع من التوصيف كمجبالمقطع الثاني )اإل
داء هذا النشاط من حيث يتم أ ،ولالمقطع األالنشاط في  ألداء

 . المختلفة لكترونيةوالوسائط اإلخالل استخدام الوسائل 
هو  ةاإلدارة اإللكترونيمفهوم  نأ (2009بين أبو حبيب )و 
نتقال من العمل اإلداري التقليدي إلى تطبيق تقنيات اإل

 واستخدام التقنيةالبناء التنظيمي  تصاالت فيواإلالمعلومات 
الحديثة بما فيها شبكات الحاسب اآللي لربط الوحدات التنظيمية 

 والمعلومات التخاذمع بعضها لتسهيل الحصول على البيانات 
للمستفيدين  وتقديم الخدمات وانجاز األعمالالقرارات المناسبة 

  .ممكن وأسرع وقت وبأقل تكلفةبكفاءة 
أو افتراضي لكترونية ليست إدارة لتعليم إلكتروني اإلدارة اإلف

ولكنها المظلة  ،وليست إدارة ألنشطة المؤسسة بصورة إلكترونية
ذلك كله باإلضافة إلى كونها فكر إداري وفلسفة  عالتي تجم

وال يقف عند حد  ،تربوية يسهم في إحداث التغيرات الخارجية
لكترونية التصدي لها، من هنا يمكن النظر إلى اإلدارة اإل
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اإلدارية القائمة على اإلمكانات المتميزة العملية  :بأنها ةالجامعي
وشبكات األعمال في تخطيط وتوجيه والرقابة على  لإلنترنت

هيئة -ة بت الجوهرية للجامعة واآلخرين )طلقدرامالموارد وال
من أجل تحقيق أهداف الجامعة  ،إداريين( بدون حدود-تدريس

 التربوية. 
ة تتميز بأنها وفي ضوء هذا فإن اإلدارة االلكترونية الجامعي

يعني أنها ال تخرج عن نطاق اإلدارة سواء عملية إدارية وهذا 
ن كانت سريعة التغير(  ،في تحديد األهداف ورسم السياسات )وا 

وتوجيه الموارد وفق خيارات استراتيجية وعملية والرقابة عليها، 
وهذا  األعماللمتميزة لإلنترنت وشبكات كما تتميز باإلمكانات ا

 اإللكترونيةبعد اإللكتروني في مصطلح اإلدارة ما يفسر ال
 .(93-90،،ص2004غنيم،)

من تتكون اإلدارة اإللكترونية  نأ (2006بين غالب )في حين 
ثالثة عناصر أساسية هي الحاسوب، البرمجيات، شبكة 
االتصاالت. ويقع في قلب هذه المكونات صناع المعرفة من 

يفة اإلنسانية والوظ الخبراء والمختصين الذين يمثلون البنية
األهم في المنظومة اإلدارة و  لمنظومة اإلدارة اإللكترونية،

قيادات الرقمية والمديرين صناع المعرفة من ال مه اإللكترونية
ين للموارد المعرفية ورأس المال الفكري في الجامعة. والمحلل

ويتولى صناع المعرفة إدارة التعاضد االستراتيجي لعناصر 
كترونية من جهة وتغيير طرق التفكير السائد اإلدارة اإلل

اإلدارة اإللكترونية التي تعمل  دّ تعو للوصول إلى ثقافة المعرفة. 
معدات راتيجي اإللكتروني نقطة التقاء بالتعاضد االست

دارة اإلالكومبيوتر مع البرمجيات وشبكة االنترنت وقدرات 
املة من كار حول هذه الحزمة المتكتبالحديثة على البناء واال

( 2008)حجازي،  في حين يرى عناصر تكنولوجيا المعلومات.
تحسين :(منهاااللكترونية هناك مبررات للتحول الى االدارة أن 

اء على القضمستوى الخدمات وتوفير الجهد والوقت والنفقات، 
 .(الشفافية والوضوح االداريداري، بيروقراطية العمل اإل

ثاره آترك  ،دارةمن اإل اً جديد اً نمطلكترونية دارة اإلاإل دّ تعلذلك 
وعلى استراتيجياتها  ،الواسعة على المؤسسات ومجاالت عملها

ووظائفها، وفي الواقع إن التأثيرات ال تعود فقط إلى البعد 
نما أيضا إلى  التكنولوجي المتمثل في التكنولوجيا الرقمية، وا 

تراكمت إلدارية التي داري المتمثل بتطوير المفاهيم االبعد اإل
وأصبحت تعمل على تحقيق المزيد من المرونة لعقود عديدة، 

في التفويض والتمكين اإلداري واإلدارة القائمة على اإلدارية 
ة في حداث تغيرات عميقإالفريق، وقد ساهمت الثورة الرقمية في 

االنتقال من إدارة النشاط المادي ) :بيئة العمل وأساليبه أهمها
رة وجها االنتقال من اإلدارة المباشفتراضي، إدارة النشاط االإلى 

االنتقال من التنظيم الهرمي القائم لوجه إلى اإلدارة عن بعد، 
االنتقال من القيادة ، على سلسلة األوامر إلى التنظيم الشبكي

كزة على تالمهام أو العاملين إلى القيادة المر  المرتكزة على
ابة بمفهوم مقارنة االنتقال من الرقزبون،  -المزيج تكنولوجيا
  .االنيةمع المخطط إلى الرقابة المباشرة  األداء الفعلي

  (236-235،ص2004)نجم،
( بأنه ليس 2008الجعبري ) هفعرف وفيما يتعلق باإلبداع اإلداري

إال رؤية الفرد لظاهرة ما بطريقة جديدة لذلك يمكن القول إن 
طلب حساس بوجود مشكلة تتاإلبداع يتطلب القدرة على اإل

ومن ثم القدرة على التفكير بشكل مختلف ومبدع ومن  ،المعالجة
 ثم إيجاد الحل المناسب. 

كما ورد في )الخطيب، ومعايعة،   Yager(2004)وعرفه 
ار جديدة دون أية اإلبداع بأنه القدرة على خلق أفك (2006

نشاط إنساني يمكن أن يحدث في  قيود، فاإلبداعمعوقات أو 
اة كما يمكن أن يحدث على مستوى الفرد جميع مجاالت الحي

والجماعة والمنظمة والمجتمع. واإلبداع في اإلدارة الجامعية هو 
حلواًل أشياء جديدة، قد تكون أفكارًا، أو القدرة على إيجاد 

 ،أو منتجات أو خدمات أو طرق وأساليب عمل مفيدة ،لمشكلة
رجاته، وقد يشتمل اإلبداع على مدخالت الجامعة وعملياتها ومخ

 ذكر.أي أن مجاالت اإلبداع هي أوسع وأشمل من أن ت  
عرف اإلبداع اإلداري على أنه االستغالل األمثل لما هو ي  و      

ها ينتج عن ،متوفر لدى اإلنسان من قدرات عقلية وفكرية
أو أفكار وأساليب عمل تكوينات واكتشاف عالقات جديدة، 
كبر قدر من تتميز بأ ،جديدة مبدعة وخالقة في المنظمة

الطالقة والمرونة واألصالة والحساسية للمشكالت والقدرة على 
التحليل، ويمكن تنميتها وتطويرها بالتدريب والتعليم حسب قدرات 
الفرد والجماعة والمنظمة حتى يمكن االستفادة منها في تفعيل 

 (67، ص،2011،خرونآو الشايع ) االداء في المنظمة.
ت التعامل مع تكنولوجيا المعلومات ولكي تستطيع المنظما      

فإنها تحتاج إلى وجود قادة مبدعين  ،واالتصاالت وتوظيفها
لديهم االستعداد والقدرة على التعامل مع هذه التقنيات، مما 
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يساهم في زيادة إبداعاتهم وينعكس كذلك على تطوير 
المؤسسات التي يعملون بها. وساهم توظيف هذه التكنولوجيا 

إلبداع الذي يؤدي إلى التغيير في المنظمات على زيادة ا
حداث تغييرات في الهياكل والنظم أو في العمليات. كما أنه  وا 
يساهم في إعادة تنظيم خبرات وقدرات العاملين لتحقيق أهداف 

 (.Kreintner, 2004) .المؤسسات التي يعملون بها 
ق لتحقيق التميز والتفو  يعد اإلبداع اإلداري وسيلة المنظماتو 

وذلك من خالل العمل على تنمية  ،والسبق في مجال عملها
 ،وزيادة قدرتها وصقل خبراتها علميًا وعملياً  ،الكوادر البشرية

فضاًل عن تطوير الخطط واالستراتيجيات الالزمة لتحقيق 
أهداف المنظمة وأساليب وطرق العمل مع توفير البيئة 

غفال عنصر من ألن إ ؛التنظيمية التي تشجع اإلبداع والتجديد
هذه العناصر يقلل نسبيًا من فرص اإلبداع والتميز )القحطاني، 

 (.36، ص،2007
وبما أن المؤسسات التربوية التعليمية تعتمد في تسيير       

وتحرص على الكفاءة والدقة  ،أعمالها على حسن اإلدارة فيها
الكبير للعمليات  االهتماموالتميز في إدارة شؤونها، وتولي 

وتعيد تشكيل أولوياتها الرئيسية  ،ارية الداخلية والخارجية فيهااإلد
في تقديم خدمة سريعة ومتميزة وفريدة للعاملين فيها، وكون 
المؤسسات التعليمية هي أول من يتقبل التطوير والتغيير 
المتسارع في العالم، فمن الضروري أن تكون هي أول من يتبنى 

)عبابنة، والشقران،  يدعمه.اإلبداع اإلداري ويحتضنه ويرعاه و 
  (475،ص،2013
 :لجامعية واإلبداع اإلداريلكترونية ااإل اإلدارة 

يمثل التعليم الجامعي إحدى المراحل التعليمية المتميزة في أي 
مجتمع، وكذلك يمثل االهتمام به أحد المظاهر المهمة للنهضة 
 الحضارية، باعتبار أن هذا النوع من التعليم يضطلع بمجموعة
من األدوار المهمة والتي يمكن إجمالها كما حددها المؤتمر 
العالمي في القرن الحادي والعشرين والذي عقد في باريس عام 

م: خدمة الفرد والمجتمع، والبحث العلمي، نقل المعرفة 1998
نتاجها، وتقديم التعليم  المستمر والحفاظ عليها وا 

(UNESCO,1998,p.14 ) .اف ولذلك فإن تحقيق األهد
التربوية التي يتوخاها المجتمع يعتمد على قدرة النظام التربوي 

فإذا كان النظام التربوي  المرحلة.في تحقيق أهدافه في هذه 
المعارف على بناء  قادراً  الجامعي والتعليمي في مراحل التعليم

يصبح  جامعيفإن التعليم ال ،وبالنوعية المطلوبة واالتجاهات
اف والنوعية القادرة على بناء الفرد على تحقيق األهد قادراً 

ومن ثم تحقيق التنمية وفق التطورات  ،المتعلم والمجتمع
  .والتغيرات العلمية والتكنولوجية

دارات ،ولن يتم ذلك إال إذا تطور النظام التربوي بشكل عام  هوا 
في  ،ةعاليفمتى أصبحت اإلدارات ذات كفاءة  ،بشكل خاص
قل هذه تتنة التفكير، بحيث خبرات، وفي نمطيالمؤهالت وال

اإلدارات من التفكير التقليدي الى التفكير المبدع، تصبح عندها 
 .جامعاتنا رائدة في أدائها ورسالتها ومخرجاتها

كباقي اإلدارات الجامعية في  ،اإلدارة الجامعية الفلسطينيةو 
األفكار اإلبداعية، والمدرسين الوطن العربي بحاجة إلى 

رة المبدعة، لتحقيق األهداف التربوية والتعليمية المبدعين، واإلدا
 المنشودة على الوجه األكمل.

ن اإلبداع اإلداري هو من متطلبات إوعليه يمكن القول 
الجامعة، بمعنى من متطلبات أداء اإلدارة الجامعية، وهذا ال 

اال إذا كان طاقمها اإلداري، وخاصة في اإلدارة العليا،  يأتي
تتوافر خصائص وسمات المبدعين في هذه  أنو مبدعًا أصاًل، 

اإلدارات الجامعية. وفي حال غياب هذا الجانب المهم من 
إدارات الجامعات فلن تكون مخرجاتها مبدعة، ألن فاقد الشيء 
ال يعطيه. وبالتالي لن نجد في صفوف خريجي جامعاتنا 

ال استثناًء، وسنظل حينها نسير في ركب العالم الثالث، إمبدعًا، 
النامي، ولن نصل يومًا الى مستوى العالم الثاني أو االول.  وأ

ومن هنا جاءت أهمية األبداع اإلداري في المؤسسات التعليمية، 
 وخاصة الجامعات.
 الدراسات السابقة:

إلى التعرف على  (Russell, 2004دراسة روسيل ) هدفت
 إسهامات اإلدارة اإللكترونية في العمل، ومدى تأثيرها اإليجابي

اجه على استشارات مرشدي الطالب، والمعوقات التي تو 
المنهج  ت الدراسةاستخدمو  ،استخدام اإلدارة اإللكترونية

الوصفي. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: أن 
، وتقليل التكاليف، اإلنتاجيةاإلدارة اإللكترونية تسهم في زيادة 

ية، وزيادة وتحقيق رضا المستفيدين من العملية التعليم
المشاركة، وتحسين فاعلية العمليات وخدماتها الداخلية، 
والتخلص من األعمال الورقية وتقديم الخدمات بشكل آلي مما 
يؤثر على توفير الجهد، كما أن اإلدارة اإللكترونية تؤثر إيجابيًا 
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على مهام مرشدي الطالب وذلك عن طريق توفير وقت إضافي 
االحتياجات الخاصة لكل طالب وجها يمكن استغالله في مقابلة 

لوجه بداًل من معالجة االستمارات داخل المكاتب، مما يؤدي 
إلى انتفاع المدرسة بمنافع التكاليف الفائضة التي تصرف على 
تاحة الفرصة لمرشدي  األعمال الورقية وأماكن التخزين،  وا 
الطالب للتركيز على نموهم األكاديمي، كما تساعد في النقل 

للمستندات الخاصة بالطالب من مدرسة ألخرى بسرعة  لياآل
ما يتعلق ات استخدام اإلدارة اإللكترونية ودقة، وأن من معوق

  بالتمويل، وقلة الدورات التدريبية.
إلى التعرف على  (2006دراسة حوامدة وحراحشة ) وهدفت 

مستوى اإلبداع اإلداري لدى القادة التربويين في مديريات التربية 
 تعليم في األردن، والتعرف على أثر بعض المتغيرات المستقلة وال
الخبرة، والمؤهل العلمي، والمنطقة( على مستوى اإلبداع )

داة لقياس اإلداري. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أ
تكون مجتمع الدراسة من القادة  مستوى اإلبداع اإلداري.

عينة الدراسة من  (، وتألفت540التربويين والبالغ عددهم )
الدراسة إلى أن مستوى اإلبداع  ت( قائدا تربويا. وتوصل264)

اإلداري لدى القادة التربويين مرتفع، كما أن هناك فروقا ذات 
داللة إحصائية في مجال حل المشكالت واالتصاالت وتشجيع 
اإلبداع تعزى للمؤهل العلمي ولصالح حملة الدكتوراه، كما 

فروق في مجال روح المجازفة تبعا لمتغير اظهرت النتائج وجود 
 المنطقة لصالح الوسط وفي مجال االتصاالت لصالح الشمال.

 إلى الوقوف على( 2009دراسة علي وعبد الرحيم )وسعت 
لكترونية بجامعة تبوك من درجة وجود بعض وظائف اإلدارة اإل

تخطيط، وتنظيم، وصنع قرار، ورقابة، وكذلك تحديد درجة 
في تطوير بعض هذه الوظائف، من  ةاإللكترونيارة أهمية اإلد

دارة  وجهة نظر المستويات اإلدارية الثالثة )إدارة عليا، وا 
دارة تنفيذية( والمتمثلة في اإلداريين األكاديميين  وسطى، وا 
واإلداريين الوظيفيين، مع تقديم تصور مقترح لتطوير بعض 

 معة تبوك في ضوء مدخل اإلدارةوظائف اإلدارة بجا
أهدافها لكترونية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق اإل
( من اإلداريين 89تصميم استبانة طبقت على عينة قوامها ) وتم

 األكاديميين واإلداريين الوظيفيين.
قدم الباحثان تصورًا مقترحًا لتطوير بعض وظائف اإلدارة و 

لكترونية، يتضمن معة تبوك في ضوء مدخل اإلدارة اإلبجا

جراءات أو آليات تطبيقه،  مفهومًا وفلسفة ومرتكزات وأهدافًا وا 
التي يجب أن تتخذها الجامعة لتطوير وظائف: التنظيم وصنع 
القرار والتخطيط والرقابة بها، وينتهي التصور ببعض الضمانات 
التي تجعل التطبيق ممكنًا، مثل اقتناع كل فرد داخل الجامعة 

لكترونية موظفين بأهمية اإلدارة اإلإلى ال بداية من مدير الجامعة
باعتبارها الطريق لمواجهة التغيرات المتالحقة والتي يجب على 
الجامعة مسايرتها حتى ال تتخلف عن الجامعات األخرى، ومنح 
السلطات للمسؤولين عن الجامعة وأعضاء هيئة التدريس 
واإلداريين، وتحمل جميع أعضاء هيئة التدريس واإلداريين 

ين مسؤولية التحسين والتطوير داخل الجامعة والمشاركة والعامل
 كترونية. لإلنع القرار ونشر ثقافة اإلدارة افي ص

إلى التعرف على واقع  (2010دراسة خلوف ) في حين هدفت
تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الحكومية الثانوية في 

ضافة الضفة العربية، من وجهة نظر المديرين والمديرات، باإل
إلى بيان أثر متغيرات الدراسة )الجنس، والخبرة اإلدارية، 
والمؤهل العلمي، ومجال التخصص، والموقع الجغرافي، وموقع 
المحافظة، وعدد الدورات التدريبية في مجال اإلدارة 
اإللكترونية(، في واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية. تكّون مجتمع 

لمدارس الحكومية الثانوية الدراسة من جميع مديري ومديرات ا
( مديرًا ومديرة، 652في الضفة الغربية، والبالغ عددهم )

( مديرًا ومديرة، أي ما يقارب 322وتكونت عينة الدراسة من )
قامت  مع الدراسة، ولتحقيق هدف الدراسة.%( من مجت49.4)

الباحثة بإعداد استبانة باالعتماد على األدب النظري، والدراسات 
 ، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:ذات الصلة

. هناك واقع منخفض لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس 1
الحكومية الثانوية في الضفة الغربية، من وجهة نظر المديرين 

 والمديرات.
)  . توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة2

0.05≥ α  نية في المدارس ( في واقع تطبيق اإلدارة اإللكترو
الحكومية الثانوية في الضفة الغربية، من وجهة نظر المديرين 

ولمتغير  عزى لمتغير الجنس، ولصالح الذكور،والمديرات، ت
ولمتغير  مي، ولصالح حملة الماجستير فأعلى،المؤهل العل

الموقع الجغرافي، ولصالح المدينة، ولمتغير عدد الدورات 
اإللكترونية، ولصالح الذين تدربوا التدريبية في مجال اإلدارة 

  .اإللكترونيةدورة تدريبية واحدة أو أكثر في مجال اإلدارة 
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إلى تحليل مفهوم اإلدارة  فهدفت (2013دراسة الرفاعي )اما 
لكترونية ومتطلبات تطبيقها بإدارات المؤسسات الجامعية اإل

في تطوير العمل اإلداري اإلدارة اإللكترونية وتحديد دور 
أهم التجارب العالمية المعاصرة  الجامعية وعرضلمؤسسات با

في تطوير العمل اإلداري اإلدارة اإللكترونية في استخدام 
اإلدارة بجامعاتها وتحديد أوجه النقص والقصور في نظام 

بتجارب بعض  ةالمتبع بالجامعات المصرية. مقارناإللكترونية 
يف الجامعات الجامعات العالمية المتقدمة وذلك طبقًا لتصن

 Academic Ranking of Worldالعالمي لشنجهاي )
Universities اإلدارة ( ووضع تصور مقترح لتفعيل استخدام

العمل اإلداري بالجامعة المصرية، حيث  في تطويراإللكترونية 
تم اختيار العينة عشوائيًا والتي تمثلت في تطبيق استبانة كأداة 

( من 64نيهم، وحوالي )( عضو هيئة تدريس ومعاو 100على )
اإلداريين ممن يشغل مناصب قيادية بشبكات المعلومات 

ة على بالكليات التي تم تحديدها، وتم تطبيق الدراسة الميداني
التجارة بشبين و الزراعة، و االقتصاد المنزلي، و ، كليات )التربية

نتائج  تاآلداب، الطب( بجامعة المنوفية. وتوصلو )الكوم، 
ناك فروق ذات داللة إحصائية في اآلليات البحث الى ان ه

والمتطلبات اإلدارية من خالل التخطيط، التنظيم، التوجيه 
االلكتروني تبعًا لمتغير الوظيفة بين االداريين وأعضاء هيئة 

لصالح اإلداريين، كما  )0.01التدريس عند مستوى داللة )
وجود فروق دالة إحصائيًا في اآلليات اظهرت النتائج الى 

المتطلبات اإلدارية من خالل "التخطيط، التنظيم، التوجيه و 
االلكتروني" بين مركز المعلومات وكال من )كلية الطب، كلية 
اآلداب، كلية التجارة، كلية الزراعة، كلية التربية، كلية االقتصاد 

 لصالح مركز المعلومات.  0.01المنزلي( عند مستوى داللة 
التعرف  (Titi and Abu Samra, 2010 هدفت دراسة )و 

 في ضوء الفلسطينية اتواقع العملية اإلدارية في الجامع الى
 ، إضافة إلى التعرف الىالعالمية والنماذج بعض االتجاهات

الفلسطينية في بعض المشكالت التي تعوق اإلدارة الجامعية 
الجامعات  اإلداريين فيمن  الدراسةتكون مجتمع و . أداء مهامها

 طبقيةوتم اختيار عينة  اء هيئة التدريس.أعضالفلسطينية، و 
واستخدم الباحثان االستبانة كأداة  .مجتمع الدراسة عشوائية من

لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة 
أن تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع العملية اإلدارية في 

ارية، جاء بدرجة الجامعات الفلسطينية، من خالل عملياتها اإلد
متوسطة. كما أشارت نتائج الدراسة الى وجود فروق دالة 
إحصائيًا بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع 

 اإلدارات الجامعية الفلسطينية تعزى لمتغيري الجامعة والوظيفة.
لى معرفة مدى تطبيق إ (2011دراسة عربيات )وسعت  

ة التدريس في كلية األميرة عضاء هيئأاإلبداع اإلداري لدى 
داء وعالقته باألامعية بجامعة البلقاء التطبيقية عالية الج

تكون مجتمع الدراسة من جميع اعضاء الهيئة ، و الوظيفي لديهم
لدراسة فقد تم لصغر حجم مجتمع ا ونظراً  ،التدريسية في الكلية

( فردا. واستخدم 144مجتمع الدراسة والبالغ ) فرادأدراسة جميع 
لمنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى عدد من ا

 النتائج، من أهمها:
ن مدى تطبيق اإلبداع اإلداري لدى أعضاء هيئة التدريس إ -

األميرة عالية الجامعية بجامعة البلقاء التطبيقية كان في كلية 
 متوسطا.

ن مدى األداء اإلداري لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية إ -
 لجامعية بجامعة البلقاء التطبيقية كان مرتفعا.األميرة عالية ا

لدى توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلبداع اإلداري  -
األميرة عالية الجامعية بجامعة أعضاء هيئة التدريس في كلية 

 البلقاء التطبيقية واألداء الوظيفي لديهم.
هدفت إلى التعرف على  (2011) الحسنات دراسةفي حين أن 

ظرية لمفهوم اإلدارة االلكترونية ومتطلبات تطبيقها في األسس الن
الجامعات الفلسطينية، والكشف عن معوقات تطبيق اإلدارة 

في إدارات الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة وتتمثل  اإللكترونية
في )المعوقات التنظيمية، التقنية، البشرية، المالية(، والتعرف 

ن على تلك المعوقات معلى أبرز اآلليات المقترحة للتغلب 
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وجهة اإلداريين، و 

تكونت االستبانة كأداة لجمع المعلومات، و كما تم االستعانة ب
( فردًا متمثلة في الموظفين المكلفين 220عينة الدراسة من )
م اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية، وتمثلت بالعمل اإلداري، وت

 الدراسة: أبرز نتائج
هناك محاوالت جادة من قبل الجامعات الفلسطينية لتطبيق  -

اإلدارة االلكترونية بإدارتها المختلفة لتسهيل وتحسين جودة 
وجود معوقات تنظيمية تتمثل في: اإلجراءات و  األداء اإلداري.

الروتينية التي تؤخر عملية التحول نحو اإلدارة اإللكترونية، 
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والتعليم العالي لسياسات تطبيق  وضعف دعم وزارة التربية
اإلدارة االلكترونية، ونقص التشريعات الالزمة لتطبيق اإلدارة 

 االلكترونية.
وجود معوقات بشرية تتمثل في: ضعف مهارات اللغة    -

االنجليزية، نقص الوعي بأهمية اإلدارة اإللكترونية، والنقص في 
 الدورات التدريبية.

ة بين متوسطات استجابات وجود فروق ذات داللة إحصائي  -
أفراد عينة الدراسة حول معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية وفقًا 

 ة )الجامعة، والمستوى التعليمي(.لمتغيرات الدراس
الكشف هدفت إلى ف (2013عاشور والنمري )أبو دراسة ما أ

لكترونية في جامعة اليرموك، وقد عن مستوى تطبيق اإلدارة اإل
سة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية تكون مجتمع الدرا

( عضو 683(، منهم )2410واإلدارية في الجامعة وعددهم )
، 2010/2011( إداري للعام الدراسي 1727هيئة تدريس، و)

داري في 647وبلغت عينة الدراسة ) ( عضو هيئة تدريس وا 
( 327( عضو هيئة تدريس و)320جامعة اليرموك، منهم )

ولتحقيق هدف  ريقة الطبقية العشوائية.رهم بالطإداري تم اختيا
 ( فقرة 55)الدراسة تم تطوير استبانة لهذا الغرض مكونة من 

دراسة أن مستوى وأظهرت نتائج ال موزعة على أربع مجاالت.
لكترونية في جامعة اليرموك من وجهة نظر تطبيق اإلدارة اإل

وجاء مجال التنفيذ  ،رجة مرتفعةأعضاء هيئة التدريس كان بد
جة مرتفعة، تاله مجال لكتروني في المرتبة األولى وبدر إلا

مجال الرقابة  جاء في حينوبدرجة مرتفعة،  لكترونيالتنظيم اإل
لكتروني في المرتبة الثالثة وبدرجة متوسطة، كما والتقويم اإل
لكترونية في جامعة نتائج أن مستوى تطبيق اإلدارة اإلأظهرت ال

كانت بدرجة متوسطة،  اليرموك من وجهة نظر اإلداريين
وأشارت النتائج إلى وجود فروق بين حملة مؤهل الدبلوم فما 

راسات العليا دون وحملة مؤهل الدراسات العليا لصالح حملة الد
 لكتروني.في مجال التنفيذ اإل

 منهج الدراسة:

 .المسحيهذه الدراسة المنهج الوصفي  الباحثان فياستخدم 
 مجتمع الدراسة:

في  واالداريين عضاء هيئة التدريسأالدراسة من يتكون مجتمع و 
على النحو بيت لحم( و  ،القدسو  ،)الخليل الثالث الجامعات

 التالي:

 الجنس، الجامعة، الوظيفة الحالية() مجتمع الدراسة حسب متغيرات يبين توزيعها(: 1جدول )
 النسبة المئوية % العدد الفئة المتغير

 الجنس
 81.2 1034 ذكر
 18.8 239 انثى

 100.0 1273 المجموع

 الجامعة

 24 306 الخليل
 56.8 723 القدس

 19.2 244 بيت لحم
 100.0 1273 المجموع

 الوظيفة الحالية
 54.5 694 عضو هيئة تدريس

 45.5   579 اداري
 100.0 1273 المجموع

 عينة الدراسة:
 ( عضو هيئة185( فردا منهم )285)منتكونت عينة الدراسة 

عضاء هيئة التدريس في الجامعات عدد من أ (100التدريس و)
بيت لحم( وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية.  الخليل، القدس،)

 داريينعضاء هيئة التدريس واإلأحيث بلغت نسبة العينة من 
توزيع  االتية وتبين الجداول ،(%22.3) في الجامعات الثالث

 لدراسة:أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ا

 ، الدرجة العلمية، الوظيفة الحالية، التخصص، الجامعة(الجنس)متغيرات يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب (: 2جدول )
 النسبة المئوية % العدد  الفئة المتغير 

 الجنس
 68.8 196 ذكر
 31.2 89 انثى

 100.0 285 المجموع

 الدرجة العلمية

 6.7 19 استاذ دكتور
 27.4 78 مشاركاستاذ 

 44.6 127 استاذ مساعد
 21.4 61 ماجستير
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 100.0 285 المجموع

 الوظيفة الحالية
 64.9 185 عضو هيئة تدريس

 35.1 100 داريإ
 100.0 285 المجموع

 التخصص
 58.9 168 علوم انسانية
 41.1 117 علوم طبيعية

 100.0 285 المجموع

 الجامعة

 44.6 127 الخليل
 25.6 73 دسالق

 29.8 85 بيت لحم
 100.0 285 المجموع

 : أداة الدراسة
أعد لغرض  الباحثان باستبيانتمثلت أداة البحث التي استخدمها 

لكترونية في تحقيق اإلبداع اإلداري دور اإلدارة اإل) التعرف على
أما عن إلداريين وأعضاء هيئة التدريس(. من وجهة نظر ا

باألدب والدراسات  ن فقد استعان الباحثانياطريقة تصميم االستب
ة المناسبة،  وقد السابقة في مجال البحث، لتحديد صيغ األسئل

من حيث اختيار  ،التعديالت التي تناسب البحثأجرى الباحثان 
المكون من ثالثة مستويات  (ليكرت)مقياس للبحث وهو مقياس 

( 4 ) واشتمل على على أن يشمل المستوى األول )غير موافق(
( 3)( و)محايد( واشتمل على 3-0خيارات ضمن الفترة )
( 4)( و )موافق( حيث اشتمل على 6-4خيارات ضمن الفترة )

وذلك لقياس واقع اإلدارة  (10-7خيارات ضمن الفترة )
بصورتها  تبحيث تكون ،لكترونية في الجامعات الفلسطينيةاإل

ة مقسمة على ستة مجاالت رئيس ( فقرة،65النهائية من )
 :وتعريف خاص بكل مجال وهي مرتبة كما في الجدول التالي

 ة للدراسةرئيسالمجاالت ال يبين(: 3جدول )
 الرقم باالستبانة المجال الرقم

 10-1 اخل الجامعة الفلسطينيةالتخطيط د 1
 20-11 الجامعة الفلسطينية واإلشراف داخلالتنظيم  2
 30-21 نيةداخل الجامعة الفلسطي واقع اتخاذ القرار 3
 40-31 التوجيه اإلداري داخل الجامعة الفلسطينية 4
 50-41 داخل الجامعة الفلسطينية التمويل 5
 65-50 داخل الجامعة الفلسطينية الرقابة والتقويم 6

 :وثباتها االستبانة صدق
للتحقق من صدق أداة الدراسة هذه تم عرضها على مجموعة 

ي الخبرة واالختصاص في (، من ذو 10من المحكمين، عددهم )
جامعات: القدس المفتوحة، والقدس، بهدف إبداء الرأي حول 
مدى انتماء الفقرات الى مجاالتها، وأنها تقيس ما وضعت من 
ضافة وحذف ما يرونه مناسبًا. وقد تم األخذ  أجله، وتعديل وا 

، كما %( فأكثر من المحكمين75بالمالحظات التي أشار اليها )
بات األداة من خالل اجراء اختبار التناسق تم التأكد من ث

الداخلي واستخراج معامل الثبات )كرونباخ الفا( على عينة 
 .(91.7حيث بلغت ) بأكملهاالدراسة 

 
 
 
 

 المعالجات اإلحصائية:
تمت المعالجة االحصائية باستخدام برنامج الحزم االحصائية 

(SPSS) :حيث تم بعد ادخالها إلى جهاز الحاسب االلي 
  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 لفقرات االستبانة. 
  استخراج النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب متغيرات

 البحث.
  استخدام اختبار )ت( واختبار تحليل التباين األحادي

 لفحص الفرضيات المتعلقة بمتغيرات الدراسة.
 تصحيح األداة:

لتالي للفقرات في عملية تصحيح فقرات لقد تم اعتماد التوزيع ا
الثالثية  (ليكرت)واستخراج النتائج وفقا لطريقة  ،أداة الدراسة
 .ى تقسيمها إلى المستويات التاليةباإلضافة إل
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 موافق محايد غير موافق

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1   مفتاح التصحيح  0
الوسط الحسابي القياسي حسب ليكرت 

 الثالثي
 الدرجة المتوسط الحسابي المعتمد

 منخفضة 3-0 1.7اقل من 
 متوسطة 6 -3.1 1.7-2.3

 مرتفعة فما فوق 6.1 فما فوق 2.31 

 نتائج الدراسة:
  أوال: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول الرئيس حول
لكترونية في تحقيق اإلبداع اإلداري من وجهة دور اإلدارة اإل)

 .(عضاء هيئة التدريسنظر اإلداريين وأ

جل اإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات أومن 
الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمجال الدراسة، 

 توضح ذلك: اآلتيةالجداول و 

لكترونية في تحقيق إلدور اإلدارة ا( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت استمارة الدراسة حول 4جدول )
 .اإلبداع اإلداري من وجهة نظر اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس

االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرة
 الدرجة النسبة المئوية المعياري

 متوسطة 39.45 2.57 4.34 المجال االول )التخطيط داخل الجامعة الفلسطينية(
 متوسطة 43.48 2.78 4.78 عة الفلسطينية(المجال الثاني )التنظيم واإلشراف داخل الجام

 متوسطة 44.43 2.70 4.88 (التمويل داخل الجامعة الفلسطينيةالمجال الخامس )
 متوسطة 46.11 2.72 5.07 المجال الثالث )واقع اتخاذ القرار داخل الجامعة الفلسطينية(
 متوسطة 47.42 2.83 5.21 المجال الرابع )التوجيه اإلداري داخل الجامعة الفلسطينية(

 متوسطة 47.58 2.85 5.23 (الرقابة والتقويم داخل الجامعة الفلسطينيةالمجال السادس )
 متوسطة 44.74 2.74 4.91 المجال الكلي

المجال السادس ( أن 4يتضح من نتائج الجدول السابق )
قد حاز على أعلى  (الرقابة والتقويم داخل الجامعة الفلسطينية)

(، 5.23حسابية وكان متوسطه الحسابي يساوي )المتوسطات ال
المجال االول )التخطيط داخل الجامعة في حين حصل 

على أدنى المتوسطات الحسابية حيث كان المتوسط  الفلسطينية(
(. وكان المتوسط الحسابي للمجال الكلي 4.34الحسابي )

 (.4.91متوسطا حيث بلغ )
لكترونية في تحقيق دارة اإلوقد تعزى هذه النتيجة، كون دور اإل

اإلبداع اإلداري، جاء متوسطًا بشكل عام وليس مرتفعًا، إلى أن 
الجامعات الفلسطينية قد بدأت بالتحول إلى نمط اإلدارة 
االلكترونية حديثا رغم االمكانيات الضعيفة لهذه الجامعات، 

عمليات التحول إلى  وهذا واضح من خالل الضعف في جوانب
والتنظيم  والمتمثل في ضعف التخطيط اإلدارة اإللكترونية

 واإلشراف والتوجيه، واتخاذ القرار والتوجيه االداري والرقابة والتي

 تفعيل هذا يتطلب الذي األمر المستوى المطلوب، إلى ترتق لم

اإلدارة اإللكترونية،  تطبيق عملية تفعيل في يسهم بشكل الجوانب
صاديا ضعيفا جدا كما أن الجامعات الفلسطينية تعاني وضعا اقت

يسيطر على معظمها، مما ساهم في استنزاف قدراتها التطويرية 
إضافة الى االعباء االخرى التي حدت من تقدمها وابداعها، كما 
أن االحتالل جاثم يقارع كل تطور ويحجم كل الخطط التطويرية 

تطور  أي بلهذه الجامعات مما جعل هذه الجامعات ال تواك
 غياب إلى النتيجة هذه انالباحث يعزوكما إلنجاز ابداعاتها، 

 اإللكترونية اإلدارة تطبيق نحو باإلرشاد الخاص الحكومي الدور

 بحسب فيها  اإلدارة طبيعة لصياغة جامعة كل وترك ،بالجامعات

 .مناسًبا تراه ما

 مرتبة ترتيبا تنازلياالفلسطينية التخطيط داخل الجامعة يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال (: 5جدول )
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

تعمل اإلدارة االلكترونية على تحديد األولويات عند تطبيق الخطط المراد  .10
 متوسطة 45.24 2.73 4.97 تنفيذها.

خطط مما يجعلها قابلة تراعي اإلدارة االلكترونية الواقعية في إعداد ال .3
 متوسطة 45.24 2.72 4.97 للتحقيق.

 متوسطة 43.30 2.66 4.76تراعي اإلدارة االلكترونية المرونة عند إعداد الخطط مما يجعلها قادرة  .2
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

 على مواجهة المتغيرات المستقبلية.

تشرك اإلدارة االلكترونية ذوي العالقة من أعضاء هيئة التدريس  .8
 متوسطة 39.62 2.62 4.35 إعداد األهداف الجامعية.والعاملين في 

تقوم اإلدارة االلكترونية بدراسة الخطط االستراتيجية وتجمع البيانات  .7
 متوسطة 38.73 2.57 4.26 الالزمة بشأنها.

 متوسطة 37.93 2.54 4.17 تغير اإلدارة االلكترونية األهداف وفقا للمستجدات المحلية والدولية. .4

عي اإلدارة االلكترونية الزمن عند إعداد وتطبيق الخطط المراد القيام ترا .9
 متوسطة 37.49 2.54 4.12 بها.

تحدد اإلدارة االلكترونية احتياجاتها من العاملين اإلداريين في مختلف  .6
 متوسطة 36.62 2.43 4.02 التخصصات.

التخصصات  تعمل اإلدارة االلكترونية على تلبية احتياجاتها في مختلف .5
 متوسطة 35.38 2.41 3.89 من اعضاء هيئة التدريس.

تضع اإلدارة االلكترونية أهدافا واضحة ومحددة لكافة أوجه العمل  .1
 متوسطة 34.96 2.44 3.84 بالجامعة.

 متوسطة 39.45 2.57 4.34 التخطيط داخل الجامعة الفلسطينية

تي تنص على ( أن الفقرة ال5يتضح من نتائج الجدول السابق )
لكترونية على تحديد األولويات عند تطبيق تعمل اإلدارة اإل)

( قد حازت على أعلى المتوسطات الخطط المراد تنفيذها
(، في حين 4.97الحسابية وكان متوسطها الحسابي بمقدار )

لكترونية أهدافا تضع اإلدارة اإلحصلت الفقرة التي تنص على )

( على أدنى الجامعة.واضحة ومحددة لكافة أوجه العمل ب
 ومن ذلك يمكن(، 3.84متوسط حسابي، حيث كان يساوي )

حيث بلغ  الفلسطينية،التخطيط داخل الجامعة تفسير أثر 
( وهي 4.34متوسطها الحسابي العام الستجابات المبحوثين )

 متوسطة.

مرتبة ترتيبا اف داخل الجامعة الفلسطينية إلشر التنظيم وا يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال(: 6جدول )
 .تنازليا

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

تستخدم اإلدارة االلكترونية أنظمة متقدمة لتبسيط اإلجراءات اإلدارية للعمل  .15
 متوسطة 49.36 2.65 5.42 اإلداري في الجامعية.

ات الرسمية بين الرئيس والمرؤوس من خالل الهيكل تتطور العالق .16
 متوسطة 48.28 2.86 5.31 التنظيمي.

تعمل اإلدارة االلكترونية على تحديد مسؤوليات العمل من أجل إيجاد قيادة  .12
 متوسطة 48.18 2.60 5.29 فعالة تقود عملية التطوير والتحسين.

فيذ سياسات الجامعة وفق رؤية تعين الجامعة رئيساً تنفيذياً يعمل على تن .20
 متوسطة 47.58 2.84 5.23 مجلسها اإلداري.

تحرص اإلدارة االلكترونية على توزيع المهام والمسؤوليات انطالقا من  .13
 متوسطة 45.69 2.82 5.02 مبدأ التخصص في العمل.

تعمل اإلدارة االلكترونية على تفويض بعض الصالحيات للمرؤوسين  .18
 متوسطة 44.32 2.71 4.87 م العمل اإلداري بالجامعة.نتيجة لتضخ

تحرص اإلدارة االلكترونية على منح السلطات للمسؤولين بما ينسجم مع  .17
 متوسطة 44.19 2.83 4.86 حجم المهام المكلف بها الفرد.

تعمل اإلدارة االلكترونية على تحقيق األهداف من خالل التنسيق بين أجهزة  .14
 متوسطة 44.16 2.53 4.85 تعمل ضمن نطاق الهيكل التنظيمي. الجامعة التي

 متوسطة 43.14 2.72 4.74 تضع الجامعة نظاما اشرافيا الكترونيا يساعدها في تحقيق أهدافها. .11
 منخفضة 19.89 3.20 2.19 تهتم اإلدارة االلكترونية بتدريب رؤساء األقسام على األعمال اإلدارية. .19

 متوسطة 43.48 2.78 4.78 اف داخل الجامعة الفلسطينيةالتنظيم واإلشر

( أن الفقرة التي تنص على 6يتضح من نتائج الجدول السابق )
تستخدم اإلدارة االلكترونية أنظمة متقدمة لتبسيط اإلجراءات )

( قد حازت على أعلى اإلدارية للعمل اإلداري في الجامعة
(، 5.42بمقدار ) المتوسطات الحسابية وكان متوسطها الحسابي

تهتم اإلدارة االلكترونية في حين حصلت الفقرة التي تنص على )

( على أدنى بتدريب رؤساء األقسام على األعمال اإلدارية
(، ومن  ذلك  يمكن 2.19متوسط حسابي، حيث كان يساوي )

حيث بلغ  إلشراف داخل الجامعة الفلسطينيةالتنظيم واتفسير أثر 
( وهي 4.78الستجابات المبحوثين ) متوسطها الحسابي العام

 .متوسطة
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مرتبة ترتيبا واقع اتخاذ القرار داخل الجامعة الفلسطينية يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال (: 7جدول )
 تنازليا

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

لكترونية الختيار الطرق المثلى لتبليغ القرارات تسعى اإلدارة اال .25
 الصادرة إلى كافة األجهزة واإلدارات المعنية.

 متوسطة 49.08 2.60 5.39

 متوسطة 48.63 2.74 5.34 تتابع الجامعة تنفيذ القرارات للتأكد من صوابها وتصويب الخاطئ منها. .30
مراد اتخاذها ووضع تقوم اإلدارة االلكترونية بمراجعة القرارات ال .23

 البدائل المناسبة لها.
 متوسطة 48.37 2.67 5.32

تقدم اإلدارة االلكترونية الحوافز للعاملين لتشجعهم على القيام  .27
 بمسؤولياتهم على أكمل وجه.

 متوسطة 47.42 2.83 5.21

تعمل اإلدارة االلكترونية على وضع رؤية محددة لتطوير الكليات  .21
 الجامعية.

 متوسطة 47.38 2.90 5.21

تعمل اإلدارة االلكترونية على تفاعل القرارات وتكاملها مع بعضها  .29
 البعض دون تضارب.

 متوسطة 46.27 2.53 5.08

 متوسطة 44.64 2.81 4.91 تعد اإلدارة االلكترونية قاعدة بيانات شاملة لكافة ميادين العمل. .22
 متوسطة 43.78 2.78 4.81 لبديل االمثل للقرار المراد   اتخاذه.تسعى اإلدارة االلكترونية الختيار ا .24
 متوسطة 42.82 2.75 4.71 تشارك األقسام اإلدارية بالكليات في عمليه صنع القرارات الخاصة بها. .28
تدرس اإلدارة االلكترونية جميع العوامل والظروف المؤثرة التي ستنتج  .26

 عن القرارات المتخذة.
 متوسطة 42.69 2.61 4.69

 متوسطة 46.11 2.72 5.07 واقع اتخاذ القرار داخل الجامعة الفلسطينية  

( أن الفقرة التي تنص على 7يتضح من نتائج الجدول السابق )
لكترونية الختيار الطرق المثلى لتبليغ القرارات تسعى اإلدارة اإل)

 قد حازت على (كافة األجهزة واإلدارات المعنية الصادرة  إلى
أعلى المتوسطات الحسابية وكان متوسطها الحسابي بمقدار 

تدرس اإلدارة (، في حين حصلت الفقرة التي تنص على )5.39)

جميع العوامل والظروف المؤثرة التي ستنتج عن  لكترونيةإلا
( على أدنى متوسط حسابي، حيث كان يساوي القرارات المتخذة

خاذ القرار داخل واقع ات(، ومن  ذلك  يمكن تفسير أثر 4.69)
حيث بلغ متوسطها الحسابي العام الجامعة الفلسطينية  
 متوسطة.( وهي 5.07الستجابات المبحوثين )

 مرتبة ترتيبا تنازلياإلداري داخل الجامعة الفلسطينية يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال التوجيه ا(: 8جدول )
المتوسط  الفقرة الرقم

 يالحساب
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

 متوسطة 48.50 2.70 5.33 تهتم اإلدارة االلكترونية بالتنمية المهنية للعاملين. .32
 متوسطة 47.54 2.64 5.22 تضع معايير واضحة للتعيين لسد احتياجات الجامعة. .39
 متوسطة 47.54 2.64 5.22 تضع معايير واضحة للتعيين لسد احتياجات الجامعة. .34

تقدم اإلدارة االلكترونية الحوافز للعاملين لتشجعهم على القيام  .37
 متوسطة 47.42 2.83 5.21 بمسؤولياتهم على أكمل وجه.

توفر اإلدارة االلكترونية التوجيه المهني واألكاديمي للعاملين في  .36
 متوسطة 45.95 2.60 5.05 الجامعة.

ير اللوائح واألنظمة في ضوء ما يسفر عنه تعمل الجامعة على تطو .40
 متوسطة 42.75 2.79 4.70 التطبيق العملي من المخرجات.

 متوسطة 41.70 2.74 4.58 تتاح فرص الترقية لجميع العاملين في الجهاز اإلداري بالتساوي. .33

تصمم اإلدارة االلكترونية برامج تدريبية من اجل توجيه اإلداريين على  .38
 متوسطة 41.57 2.81 4.57 اإلدارية بالجامعة. األعمال

توازن اإلدارة االلكترونية بين االهتمام بالتدريس والبحث العلمي  .35
 متوسطة 41.09 2.67 4.52 وخدمة المجتمع.

 متوسطة 40.26 2.57 4.42 تطور اإلدارة االلكترونية أهدافها لتكون واضحة لموظفيها. .31
 متوسطة 44.43 2.70 4.88 امعة الفلسطينيةالتوجيه اإلداري داخل الج

( أن الفقرة التي تنص على 8يتضح من نتائج الجدول السابق )
قد حازت  (بالتنمية المهنية للعاملين لكترونيةإلاتهتم اإلدارة )

على أعلى المتوسطات الحسابية وكان متوسطها الحسابي 
(، في حين حصلت الفقرة التي تنص على 5.33بمقدار )

( لموظفيها.أهدافها لتكون واضحة  لكترونيةإلور اإلدارة اتط)

ومن (، 4.42على أدنى متوسط حسابي، حيث كان يساوي )
إلداري داخل الجامعة الفلسطينية يمكن تفسير أثر التوجيه اذلك 

حيث بلغ متوسطها الحسابي العام الستجابات المبحوثين 
 .( وهي متوسطة4.88)
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 مرتبة ترتيبا تنازليا التمويل داخل الجامعة الفلسطينيةالحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال يوضح المتوسطات (: 9جدول )
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

تعمل اإلدارة االلكترونية على إيجاد مصادر دعم للجامعة من أجل  .46
 متوسطة 48.50 2.70 5.33 تخفيض كلفة التعليم الجامعي فيها.

تعمل اإلدارة االلكترونية على ترشيد اإلنفاق من خالل الربط بين  .48
 متوسطة 47.54 2.64 5.22 الموارد المتاحة وربط االنفاق بالغرض منه.

تستعين اإلدارة االلكترونية بمنظومة العمل للتعرف على المشكالت  .45
 متوسطة 47.54 2.64 5.22 ومناقشتها معهم لوضع الحلول لها.

تسعى اإلدارة االلكترونية إلى زيادة الرسوم الجامعية بما يتناسب مع  .49
 متوسطة 47.42 2.83 5.21 النفقات الجامعية.

 متوسطة 45.95 2.60 5.05 توفر التمويل لدعم األنشطة التعليمية والبحثية في الجامعة. .44

علمي والتعليم المستمر والدراسات تستثمر اإلدارة االلكترونية بالبحث ال .43
 متوسطة 42.75 2.79 4.70 العليا كعوائد مالية للجامعة.

تضع اإلدارة االلكترونية سياسات لتنمية الموارد المالية من اجل تمويل  .41
 متوسطة 41.70 2.74 4.58 التعليم الجامعي.

مد على تضع اإلدارة االلكترونية برامج و خطط الستقطاب الطلبة تعت .42
 متوسطة 41.57 2.81 4.57 الكفايات والعدالة االجتماعية بما يحقق عائدا ماليا.

 متوسطة 41.09 2.67 4.52 تعيين اإلدارة االلكترونية لجان لإلشراف على الموارد المالية. .50

47. 
تستعين اإلدارة االلكترونية بالمتخصصين والخبراء من اجل استغالل 

ثمارها باألسلوب الذي ينمي مواردها ويتماشى مع الموارد المالية واست
 مخططاتها المستقبلية.

 متوسطة 40.26 2.57 4.42

 متوسطة 44.43 2.70 4.88 التمويل داخل الجامعة الفلسطينية

( أن الفقرة التي تنص على 9يتضح من نتائج الجدول السابق )
من على إيجاد مصادر دعم للجامعة  لكترونيةإلتعمل اإلدارة ا)

قد حازت على أعلى  (.تخفيض كلفة التعليم الجامعي فيهاأجل 
(، 5.33المتوسطات الحسابية وكان متوسطها الحسابي بمقدار )

تستعين اإلدارة في حين حصلت الفقرة التي تنص على )
بالمتخصصين والخبراء من اجل استغالل الموارد  لكترونيةإلا

اردها ويتماشى مع المالية واستثمارها باألسلوب الذي ينمي مو 
( على أدنى متوسط حسابي، حيث كان مخططاتها المستقبلية

التمويل داخل تفسير أثر  ومن ذلك يمكن(، 4.42يساوي )
حيث بلغ متوسطها الحسابي العام  الجامعة الفلسطينية

 .( وهي متوسطة4.88الستجابات المبحوثين )

 مرتبة ترتيبا تنازليا الرقابة والتقويم داخل الجامعة الفلسطينيةمعيارية لمجال يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال(: 10جدول )
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

يتم إعداد التقارير الدورية عن األجهزة اإلدارية في الجامعة للتأكد من  .64
 متوسطة 57.70 2.44 6.34 سيرها بالمسار الصحيح.

 متوسطة 54.15 2.54 5.95 تضع اإلدارة االلكترونية آليات لمواجهة معوقات التحسين المستمر. .55

تُراجع اإلدارة االلكترونية مكونات المنظومة اإلدارية والتعليمية دوريا  .58
 متوسطة 52.52 2.69 5.77 لمعرفة المشكالت التي تؤثر على جودة الخدمة.

اللكترونية العاملين في تطوير وتحسين العمل للرقي تشرك اإلدارة ا .61
 متوسطة 51.89 2.76 5.70 بمستوى الجامعة اإلداري واألكاديمي.

 متوسطة 51.41 2.71 5.65 تستفيد اإلدارة االلكترونية من األخطاء السابقة لتفادي وقوعها مستقبال. .57
 متوسطة 50.99 2.73 5.60 األعمال.توفر الجامعة جهاز مستقل للرقابة والمتابعة لجميع  .51

تستعين اإلدارة االلكترونية بمنظومة العمل للتعرف على المشكالت  .60
 متوسطة 49.56 2.79 5.45 ومناقشتها معهم لوضع الحلول لها.

تستعين اإلدارة االلكترونية بمنظومة العمل للتعرف على المشكالت  .56
 متوسطة 49.56 2.79 5.45 ومناقشتها معهم لوضع الحلول لها.

تعتمد اإلدارة االلكترونية على قاعدة بيانات للكشف عن األخطاء  .53
 متوسطة 49.49 2.80 5.44 ومعالجتها.

تعمل اإلدارة االلكترونية على تنمية الرقابة الذاتية للعاملين عن طريق  .65
 متوسطة 48.76 2.91 5.36 الندوات والمحاضرات الهادفة.

 متوسطة 47.32 2.88 5.20 ة الجامعية معايير ألداء الموظفين اإلداريين في الجامعة.تضع اإلدار .62

تعمل اإلدارة االلكترونية على وضع برامج تقويم للعمداء ورؤساء  .63
 متوسطة 46.52 2.88 5.11 األقسام للتأكد من كفاءتهم المهنية.

 متوسطة 45.47 2.92 5.00 األخطاء .تضع اإلدارة االلكترونية آليات لحل المشكالت وتقليل  .52
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

تضع اإلدارة االلكترونية اليات لتطوير العمل مع مراعاة التغيير  .54
 متوسطة 44.99 2.89 4.94 المتوقع حدوثه.

تضع اإلدارة االلكترونية معايير محدده لتحديد األخطاء اإلدارية  .59
 متوسطة 43.17 2.87 4.74 والتعليمية.

 متوسطة 47.58 2.85 5.23 داخل الجامعة الفلسطينيةالرقابة والتقويم 

( أن الفقرة التي تنص 10) يتضح من نتائج الجدول السابق
يتم إعداد التقارير الدورية عن األجهزة اإلدارية في على )

قد حازت على  (الجامعة للتأكد من سيرها بالمسار الصحيح
دار أعلى المتوسطات الحسابية وكان متوسطها الحسابي بمق

تضع اإلدارة (، في حين حصلت الفقرة التي تنص على )6.34)
( االلكترونية معايير محدده لتحديد األخطاء اإلدارية والتعليمية

(، ومن  4.74على أدنى متوسط حسابي، حيث كان يساوي )
 الرقابة والتقويم داخل الجامعة الفلسطينيةذلك  يمكن تفسير أثر 

م الستجابات المبحوثين حيث بلغ متوسطها الحسابي العا
 متوسطة.( وهي 5.23)

 ثانيا: النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة 
: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الفرضية األولى

في متوسطات  ≥α) 0.05مستوى الداللة اإلحصائية )
استجابات أفراد عينة الدراسة لدور اإلدارة االلكترونية في تحقيق 

اري من وجهة نظر اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس اإلبداع اإلد
 .الجنستبعا لمتغير 

لدور اإلدارة االلكترونية في تحقيق اإلبداع اإلداري من وجهة نظر اإلداريين وأعضاء هيئة  T- Testنتائج اختبار  :(11جدول )
 .الجنس تبعا لمتغيرالتدريس 

حراف االن المتوسط الحسابي العدد الجنس الجامعة المجال
 مستوى الداللة قيمة ت المعياري

المجال الكلي لواقع 
اإلدارة االلكترونية في 

 الجامعات الفلسطينية

 القدس
 2.83 1.76 5.91 37 ذكر

 0.01* 
  1.09 4.94 36 انثى 

 الخليل
 2.00- 0.97 5.16 92 ذكر

 0.05* 
  0.78 4.82 35 انثى 

 بيت لحم
 1.04 0.66 4.72 67 ذكر

 0.30 
 . 0.80 4.53 18 انثى 

 ≥α) 0.05*دالة إحصائية عند )
أكبر مستوى الداللة تبين أن قيمة  T-Testباالستناد إلى اختبار 

، وهي بذلك ليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل 0.05من 
الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

في متوسطات  ≥α) 0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية )
في تحقيق  اإللكترونيةاستجابات أفراد عينة الدراسة لدور اإلدارة 

اإلبداع اإلداري من وجهة نظر اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس 
 اإللكترونيةالمجال الكلي لواقع اإلدارة  ىعل الجنستبعا لمتغير 

 تبعا لجامعة بيت لحم  في الجامعات الفلسطينية
الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات  بينما تم رفض

في  ≥α) 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
لكترونية متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدور اإلدارة اإل

في تحقيق اإلبداع اإلداري من وجهة نظر اإلداريين وأعضاء 
لجامعتي الكلي  المجال ىعل ،الجنسهيئة التدريس تبعا لمتغير 

القدس والخليل وقد كانت الفروق جوهرية تبعا لمتغير الجنس 
 .لصالح الذكور على اإلناث والخليل ة القدسجامععند 

 وقد يعزى ذلك لكون أن الذكور أكثر احتكاكًا باألنظمة اإلدارية 
، ويفسر أيضًا كون الجامعات الفلسطينيةبحكم أنهم األكثرية في 

كًا بزمالئهم في الجامعات األخرى سواء الذكور أكثر احتكا
فهم على ناث، كانت محلية أم عربية أم عالمية أكثر من اإلأ

، كما اطالع باألنظمة الجامعية األخرى ودراية بآليات العمل بها
في الجامعات الفلسطينية لديهم القدرة  العامالت و العاملينأن 

ات للتطوير ليآما يحدث في هذ الجامعات من   بين في التمييز
 .ونقدها 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الفرضية الثانية: 
في متوسطات  ≥α) 0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

لكترونية في تحقيق اد عينة الدراسة لدور اإلدارة اإلاستجابات أفر 
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 .العلميةتبعا لمتغير الدرجة اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس  اإلبداع اإلداري من وجهة نظر
لكترونية في تحقيق اإلبداع اإلداري من وجهة نظر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور اإلدارة اإل: (12جدول )

 .تبعا لمتغير الدرجة العلمية ة التدريساإلداريين وأعضاء هيئ
االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الدرجة العلمية الجامعة المجال

 المعياري

جال الكلي لواقع الم
اإلدارة االلكترونية في 

 الجامعات الفلسطينية
 جامعة القدس

 0.75 4.76 13 استاذ دكتور
 0.88 5.16 43 استاذ مشارك
 0.83 4.83 66 استاذ مساعد

 0.62 4.39 5 ماجستير
 0.85 4.92 127 المجموع

المجال الكلي لواقع 
اإلدارة االلكترونية في 

 سطينيةالجامعات الفل
 جامعة الخليل

 0.95 6.62 6 استاذ مشارك
 2.87 5.50 11 استاذ مساعد

 1.16 5.29 56 ماجستير
 1.54 5.43 73 المجموع

المجال الكلي لواقع 
اإلدارة االلكترونية في 

 الجامعات الفلسطينية

جامعة بيت 
 لحم

 0.80 4.51 6 استاذ دكتور
 0.64 4.63 29 استاذ مشارك

 0.72 4.74 50 ذ مساعداستا
 0.69 4.68 85 المجموع

ر اإلداريين لكترونية في تحقيق اإلبداع اإلداري من وجهة نظلدور اإلدارة اإل ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي13جدول )
 .لمتغير الدرجة العلميةتبعا  وأعضاء هيئة التدريس

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات جة الحريةدر مجموع المربعات مصدر التباين الجامعة المجال
المجال الكلي لواقع 
اإلدارة االلكترونية في 

 الجامعات الفلسطينية
 جامعة القدس

 0.13 2.10 4.81 2 9.62 بين المجموعات
   2.29 70 160.26 داخل المجموعات

    72 169.88 المجموع
المجال الكلي لواقع 

في اإلدارة االلكترونية 
 الجامعات الفلسطينية

 جامعة الخليل
 0.08 2.28 1.59 3 4.78 بين المجموعات

   0.70 123 85.69 داخل المجموعات
    126 90.46 المجموع

المجال الكلي لواقع 
اإلدارة االلكترونية في 

 الجامعات الفلسطينية
 جامعة بيت لحم

 0.665 0.410 0.198 2 0.40 بين المجموعات
   0.484 82 39.70 لمجموعاتداخل ا

    84 40.09 المجموع

مستوى باالستناد إلى اختبار التباين األحادي تبين أن قيمة 
، وهي بذلك ليست دالة إحصائيا، لذا 0.05أكبر من الداللة 

فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة 
في  ≥α) 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية

لكترونية اد عينة الدراسة لدور اإلدارة اإلمتوسطات استجابات أفر 
اإلداريين وأعضاء  في تحقيق اإلبداع اإلداري من وجهة نظر

   .تبعا لمتغير الدرجة العلمية في جميع الجامعاتهيئة التدريس 
أصحاب المؤهالت العلمية وبغض النظر  أن وقد يعزى ذلك إلى

  ،في جامعاتهم يعيشون نفس الواقع ،لميةعن الرتبة الع

نظمة والقوانين ويتعرضون لنفس المواقف ويتعاملون مع نفس األ
 ت، كما أن المؤهالفالنظام الجامعي في فلسطين واحد ،اإلدارية

ة الموجدة في الجامعات قد تقلدت مناصب ادارية، وهذا العلمي
 .واألكاديمي مون الواقع من منظورهم االداريقيّ بدوره يجعلهم ي  

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الفرضية الثالثة
في متوسطات  ≥α) 0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

لكترونية في تحقيق اد عينة الدراسة لدور اإلدارة اإلاستجابات أفر 
اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس  اإلبداع اإلداري من وجهة نظر

   .تبعا لمتغير التخصص
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لكترونية في تحقيق اإلبداع اإلداري من وجهة نظر اإلداريين وأعضاء هيئة لدور اإلدارة اإل T- Test ( نتائج اختبار14جدول )
 .التخصص تبعا لمتغيرالتدريس 

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد التخصص الجامعة المجال
 مستوى الداللة قيمة ت المعياري

المجال الكلي لواقع 
االلكترونية في اإلدارة 

 الجامعات الفلسطينية

 3.32- 1.12 5.03 55 علوم انسانية القدس
 0.00* 

  1.97 6.65 18 علوم طبيعية 

 0.93 0.89 4.97 74 علوم انسانية الخليل
 0.35 

  0.79 4.83 53 علوم طبيعية 

 0.63- 0.72 4.63 39 علوم انسانية بيت لحم
 0.53 

  0.67 4.73 46 علوم طبيعية 

 ≥α) 0.05*دالة إحصائية عند )
مستوى الداللة تبين أن قيمة  T- Test باالستناد إلى اختبار

، وهي بذلك ليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل 0.05أكبر من 
بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،الفرضية الصفرية القائلة

سطات في متو  ≥α) 0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية )
كترونية في تحقيق لدور اإلدارة اإل ،استجابات أفراد عينة الدراسة

اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس  اإلبداع اإلداري من وجهة نظر
والخليل على  ،بيت لحم التخصص تبعا لجامعتيتبعا لمتغير 

 .لكترونية في الجامعات الفلسطينيةالمجال الكلي لواقع اإلدارة اإل
، تبعا لجامعة 0.05أصغر من مستوى الداللة  قيمةكانت بينما 

القدس وهي بذلك دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية 
الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

في متوسطات  ≥α) 0.05مستوى الداللة اإلحصائية )
لكترونية في تحقيق اد عينة الدراسة لدور اإلدارة اإلاستجابات أفر 

بداع اإلداري من وجهة نظر اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس  اإل
جامعة القدس حيث أن الفروق تبعا لتبعا لمتغير التخصص 

المجال كانت لصالح  علوم طبيعية على علوم انسانية على 
  .لكترونية في الجامعات الفلسطينيةاإلالكلي لواقع اإلدارة 

ريس يرون أن وقد يعزى ذلك الى أن جميع أعضاء هيئة التد
لإلدارة االلكترونية وتحقيق االبداع  تستطع التحولالجامعات لم 

والسبب في ذلك أن جميع أعضاء هيئة التدريس  االداري؛
عاملون بنفس المعاملة من حيث تطبيق األنظمة والقوانين ي  

المعمول بها في الجامعة، سواء ما يتعلق بالترقيات أم حضور 
نظمة والقوانين فجميعها حسب األالمؤتمرات، أم العالوات، 

واحدة لجميع التخصصات، فهم ال يجدون أي فارق في ذلك، 
كون الجامعة تستخدم النظام التقليدي في تسيير أمورها اإلدارية 

 .واألكاديمية
: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الفرضية الرابعة

بات في متوسطات استجا ≥α) 0.05مستوى الداللة اإلحصائية )
لكترونية في تحقيق اإلبداع لدور اإلدارة اإل أفراد عينة الدراسة

تبعا  اإلداري من وجهة نظر اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس 
 .الوظيفة الحاليةلمتغير 

هيئة لدور اإلدارة االلكترونية في تحقيق اإلبداع اإلداري من وجهة نظر اإلداريين وأعضاء  T- Test ( نتائج اختبار15جدول )
 .الوظيفة الحالية تبعا لمتغيرالتدريس 

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الوظيفة الحالية الجامعة المجال
 مستوى الداللة قيمة ت المعياري

المجال الكلي لواقع 
اإلدارة االلكترونية في 

 الجامعات الفلسطينية

 *0.03 2.26 1.69 5.84 35 عضو هيئة تدريس القدس
  1.29 5.05 38 اداري 

 0.75 0.33- 0.87 4.90 87 عضو هيئة تدريس الخليل
  0.80 4.95 40 اداري 

 0.36 0.92 0.69 4.73 63 عضو هيئة تدريس بيت لحم
  0.68 4.57 22 اداري 

 ≥α) 0.05*دالة إحصائية عند )
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الداللة مستوى تبين أن قيمة  T- Test باالستناد إلى اختبار
وهي بذلك ليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل  ،0.05من  أكبر

الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في متوسطات  ≥α) 0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية )

لكترونية في تحقيق اد عينة الدراسة لدور اإلدارة اإلاستجابات أفر 
ء هيئة وأعضا ،اإلداريين اإلبداع اإلداري من وجهة نظر

تبعا لجامعة بيت لحم  الوظيفة الحاليةتبعا لمتغير التدريس 
لكترونية في المجال الكلي لواقع اإلدارة اإلوالخليل على 

 .الجامعات الفلسطينية
، تبعا لجامعة 0.05أصغر من مستوى الداللة بينما   قيمة 

القدس وهي بذلك دالة إحصائيا، لذا فإننا نرفض الفرضية 
لة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند الصفرية القائ

في متوسطات  ≥α) 0.05مستوى الداللة اإلحصائية )
لكترونية في تحقيق اد عينة الدراسة لدور اإلدارة اإلاستجابات أفر 

اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس  اإلبداع اإلداري من وجهة نظر
وق ر جامعة القدس حيث أن الفلالوظيفة الحالية تبعا لمتغير 

المجال على  ينداريإلعضو هيئة تدريس على اكانت لصالح 
 .الكلي لواقع اإلدارة االلكترونية في الجامعات الفلسطينية

 ،ن يعيشون في نفس البيئةلى أن جميع العامليإوقد يعزى ذلك 
نفس الهيكل التنظيمي، ويتلقون والمناخ الجامعي ويتعاملون مع 

لنمط، حيث أن النمط االداري التعليمات ويتعاملون معها بنفس ا
يخطط ويشرف وينفذ وهذا كله السائد في الجامعة هو الذي 

 برؤية العاملين في الجامعة.
 التوصيات:

ن اعلى ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة يوصي الباحث
 باآلتي:

o  على الجامعات الفلسطينية اعادة النظر في سياساتها
ومضاعفة جهودها نحو تطبيق  التطبيقية لإلدارة االلكترونية

 اإلدارة االلكترونية كنظام شامل لها.

o تشريعات  واصدار،الفئات تالئم جميع تطبيقات وتطوير تصميم
 تبني على والخاصة الحكومية تحفز الجامعات وقوانين

لكي تتمكن االدارات الجامعية من القيام  المتقدمة التكنولوجيا
 .بدورها على اكمل وجه

o االدارة وتطبيقات االبداع االداري  امليةتك على العمل 

وتسخيرها  التكنولوجية موائمة التطورات خالل من االلكترونية
 .المؤسسة ألعمال

o وتأهيل بتكوين االستراتيجيات الخاصة تبن الجامعات  ضرورة 

 االستفادة من ومحاولة االلكترونية لإلدارة التحتية البنى وتعزيز

واالبداع االداري  عام بشكل مؤسسةال أداء تحسين في تطبيقاتها
 .بشكل خاص

 المراجـــــع:
اإلدارة اإللكترونية بين الواقع ، إبريل(. 2009أبو حبيب، محمود. )
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من وجهة نظر قياداتها األكاديميةجامعة حائل كمدخل لبناء ميزة تنافسية في  إنتاج المعرفةدرجة توافر متطلبات   
  )دراسة ميدانية( 

 الشمرين فهاد بمحمد 
 المملكة العربية السعودية – جامعة حائل

 8/9/2015تاريخ القبول:                                   12/5/2015تاريخ التسلم: 
األكاديميدة، ومعرفدة  تهدف الدراسة إلى تعرف درجة توافر المتطلبات الالزمة إلنتاج المعرفة كمددل  لبندام ميدزن تنافسدية فدي جامعدة حاود  مدظ وجهدة نهدر  ياداتهدا

ميددزن تنافسددية فددي جامعددة حاودد  مددظ وجهددة نهددر  ياداتهددا األكاديميددة  زمددة إلنتدداج المعرفددة كمدددل  لبنددامحددو  درجددة المتطلبددات الالالفددروذ تات الدةلددة اإلحةدداوية 
وتدم التطبيدذ ىلدى ىيندة ىددد ا  ،، واستلدمت الدراسة المنهج الوةفي(طبيعة العم  القيادي،  سنوات اللدمة في العم  القيادي، جنس)ال لمتغيرات الدراسة ودتع
( لمعالجدددة البيانددداتت وكاندددت ابدددرز النتددداوج اظ الدرجددة الكليدددة لتدددوافر المتطلبدددات الالزمدددة إلنتددداج SPSS، وتدددم اسدددتلدام برندددامج التحليددد  اإلحةدداوي )فددردا (135)

تعدود ىددم وجدود فدروذ تات دةلدة إحةداوية و (ت 86ت2) المعرفة كمدل  لبنام ميزن تنافسدية فدي جامعدة حاود  بعدك  ىدام جدامت متوسدطة بمتوسدط حسدابي مقددار 
فددي محددور المتطلبددات الماديددة بدديظ افددراد ىينددة وتلدد  لةددال   (a=0.05) دالددة ىنددد مسددتو تات ةلددتالف طبيعددة العمدد  القيددادي ألفددراد العينددةت بينمددا توجددد فددروذ 

 متكام  إلدارن اإلنتاج المعرفي في الجامعةت  ىينة ) يادات ىليا(ت و د اوةت الدراسة بضرورن العم  ىلى بنام  يك  تنهيمي
 ت(جامعة حاو  ،الجامعات  ،التعليم العالي ،الميزن التنافسية  ،إنتاج المعرفة  الكلمات المفتاحية:)

 
The level of availability of knowledge production as an input to build a competitive advantage 

 at Hail University from the academic leadership perspective- a field study 
Mohammad Bin Fahhad Alshammari 

University of Hail 
KSA 

he study aims to find out the level of availability of the necessary requirements for the production of knowledge as 
an input to build a competitive advantage in the University of  Hail from the perspective of the academic 
leadership. In addition, the study seeks to show that the statistically significant differences relating to the level of 

availability of the necessary requirements for the production of knowledge as an input to build a competitive advantage 
in the University of Hail from the perspective of the academic leadership depends on the variables of the study (gender, 
years of experience in the leadership work and nature of leadership work). The study followed a descriptive quantitative 
approach and its sample consisted of  (135) academic leadership from the University of Hail. The data were analyzed 
using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The main results of the study show that there is a medium level 
of availability of the necessary requirements of knowledge production as an input to build a competitive advantage at the 
University of Hail in general with an average level of 2.86. Also, the absence of statistically significant differences 
between the responses can be explained by the different nature of the leadership positions of the participants of the study. 
However, there are statistically significant differences between the participants of the study at the level (a=0.05) in terms 
of the material requirements which are for the benefit of the higher leadership. The study highly recommends to work on 
building an integrated organizational structure to manage the production of knowledge in the university.  
(Keywords: knowledge production - competitive advantage - Higher Education – Universities - the University of Hail). 

 :ةالمقدم
اةددددددب  امددددددرا حتميددددددا وليددددددارا  ةإظ التحدددددو  إلددددددى ا تةدددددداد المعرفدددددد

اسددددتراتيجيا لكميددددر مددددظ الدددددو  ىلددددى الةددددعيد العددددالمي، نهددددرا لمددددا 
يعددهد  العددالم مددظ تغيددرات جتريددة و فددزات نوىيددة، حيددث بددات مددظ 
الضددددروري اظ تقددددوم الدددددو  ممملددددة بجميدددد  م سسدددداتها ومنهماتهددددا 
سوام العلمية منها او الةناىية او اةجتماىيدة إلدى تبندي اسدالي  

و  مبتكددرن لتنويدد  مةددادر ا وموارد ددا واكتسددا  اكبددر جديدددن ووسددا
 ددددر ممكدددظ مدددظ العواودددد الماديدددة والمعرفيدددة مدددظ لدددال  اةسدددتممار 

 األمم  لراس الما  البعريت
ا إلى المجتمد  المعرفدي باتدت نهجدا و ددفا اسدتراتيجياليوم التحو  ف

سددددات مددددظ حيددددث اكتسددددابها ستسددددعى إليددددل جميدددد  المنهمددددات والم  

بدد  واسددتممار ا وللددذ المنددام التنهيمددي المناسدد  واةسددتفادن منهددا 
وة عدددد  اظ تلدددد   تلجعلهددددا مةدددددرا مددددظ مةددددادر الر ددددي والتقدددددم

اضددددددحى مددددددظ سددددددمات المجتمعددددددات المتقدمددددددة، و ددددددتا مددددددا ي كددددددد  
 Peterالمنهددددددددروظ إلدارن المعرفددددددددة حيددددددددث ي كددددددددد بيتددددددددر دركددددددددر 

Drucker اظ التكنولوجيددددددا  ددددددي محددددددر  التغييددددددر فددددددي العةددددددر ،
مددظ عددكال ة  ددي و ددود  حيددث تعددك  المعرفددة الحددديث واظ المعرفدد

 (ت345، ص 2004الفكري ) فال رتي راس الما  اعكا  
فالمعرفة  ي إحد  ىوام  اإلنتاج األساسية كونها لبنة مهمة في 
العلمية اإلنتاجية حيدث اةدبحت  دون مد مرن تسدتفيد منهدا كميدر مدظ 
المجتمعددات فددي تحقيددذ تقدددمها ىلددى مجتمعددات الددر  فقددد وفددرت 
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د مظ المنهمات في المجتمعات المتقدمة تحقيذ تقددم تنافسدي لعدي
مدددظ لدددال  ابتكار دددا وسددداو  واسدددالي  ىمددد  جديددددن سدددا مت فدددي 

، 2009لفدددل التكددداليف وتحقيدددذ التقددددم واةزد دددارت )السدددكارنل 
 (ت263ص 

 ددددي المةدددددر األساسددددي للةددددناىات الجديدددددن فالمعرفددددة وبالتددددالي 
ىادن تجديد الةناىات القاومة حيث إنه ا مكوظ جو ري ة غني وا 

ىندددددل، لدددددتا تجدددددد اظ معهدددددم ةدددددناىات المعرفدددددة تدددددرتبط ب نعدددددطة 
اةسددتممار فددي مجددا  البحددوث والتطددوير والمعلومددات واةتةدداةت 

والتددددري  وتنميدددة المدددوارد اإلنسدددانيةت )ياسددديظ  التعلددديموفدددي بدددرامج 
 (ت336، ص 2007

ظ ابرز ما يميز المجتمعات المعرفية اتسامها بمستو  ىدا   و  مدظ ا 
والقدددرن  ،ونمددو متزايددد فددي  ددون العمدد  التددي تمتلدد  المعرفددة ،التعلدديم

واسدتممار الددتكام الةدناىي، حيدث إظ ىمليدة إنتدداج  ،ىلدى اإلنتداج
المعرفة واسدتلدامها وتسدويقها ىمليدة مهمدة فدي التنميدة المسدتدامة 

 (ت95، ص 2008والتطور اة تةاديت )األكلبي 
  ىلددددى المعلومددددات ولهددددتا تسددددعى كميددددر مددددظ المنهمددددات للحةددددو 

 الميدزن وتتبنى مددال  المعرفدة لكدي تتفدوذ ىلدى منافسديها وتحقدذ
ويكمظ تل  في  درتها ىلى التفوذ ىلى المنافسديظ فدي  التنافسية،

مجددددا  او اكمددددر مددددظ مجدددداةت األدام اةسددددتراتيجي، ويعتمددددد تلدددد  
بعددك  رودديس ىلددى معددد  الددتعلم الددتي يحقددذ لفضددا ملموسددا فددي 

يددددزن تنافسددددية فددددي مجددددا   يددددادن الكلفددددة او كلددددف اإلنتدددداج ويعددددك  م
دلدددا  اسدددالي  جديدددددن فدددي اإلنتددداج وتقدددديم اللدددددمات  .اةبتكدددار وا 

 (11، ص 2012 وآلروظ )حسوظ
وىندددما كانددت الم سسددات والمنهمددات تسددعى لمددا يميز ددا ويمنحهددا 
البقددام والتنددافس ههددرت مفددا يم تات معنددى فددي  ددتا اةتجددا  حيددث 

عدك  امدتال  مدا يميدز  دت  الم سسدة برزت الميزن التنافسة والتدي ت
إلدى  (Warner& Witzel 2004, pp 91ىدظ تلد ، ويعدير )

اظ إنتدداج المعرفددة والقدددرن ىلددى توليددد ا يعددد مددظ المةددادر األكمددر 
 ا مية لتحقيذ الميزن التنافسية المستدامة ألي م سسة او منهمةت

( انددل يجدد  ىلددى 148، ص 2008كمددا يوضدد  )حجددازي وجددواد 
تدددديم وتحفدددز نعددداطات إنتددداج المعرفدددة مدددظ لدددال  اي منهمدددة اظ 

األفدددددراد بددددد  إظ ىليهدددددا تدددددوفير البيودددددة المناسدددددبة لهدددددم، كمدددددا يبددددديظ 
(Takeuchi & Nanaka فدي دراسدتيهما اظ العال دة األساسدية )

بيظ المعرفة والميزن التنافسدية تقد  فدي إمكانيدة توليدد المعرفدة لتقدود 

ورد نافسدددددديةت )إلدددددى اإلبددددددام الددددددتي يقددددددم بددددددور  اسددددددس الميدددددزن الت
 (تLittle, 2002, p: 11في:

جددددرام  ولهدددتا تعدددد الجامعدددات الحاضدددظ األبدددرز لمراكدددز البحدددوث وا 
البحددوث لمددا تمتلكددل  ددت  الجامعددات مددظ م سسددات ومراكددز بحميددة 

كدددد  مدددا او دددتا  ت  لهددا ألظ تكدددوظ  اوددددن للتقددددم فدددي آفددداذ المعرفدددةت
(Charlese et al, 2013اظ التعليم العالي في ك  مكاظ )  و 

مجدددددا  إنتددددداج المعرفدددددة اي اظ الجامعدددددات تلعددددد  دورا مهمدددددا فدددددي 
ىمليدددات التدددوازظ البيويدددة والمجتمعيدددة والتنميدددة اة تةدددادية وكدددتل  

 .تحسيظ نوىية الحيان
( إلدددددددددى ضدددددددددرورن توجدددددددددل 188، ص 2009يعدددددددددير )الحدددددددددايس و 

الجامعددددات إلددددى ىمليددددات إنتدددداج المعرفددددة وتطوير ددددا بةددددورن تتددددي  
 المعاركة في التطوير اإلنتاجيتللبحث العلمي الجامعي في 

وكمددددا  ددددو معلددددوم اظ وهدددداوف الجامعددددة  ددددي التدددددريس، والبحددددث 
ولدددظ تددد دي الجامعدددات  دددت  الوهددداوف  ،العلمدددي، ولدمدددة المجتمددد 

بالوجل المطلو  ما لم تتجل إلدى تبندي الدنهج اةبدداىي واإلنتداجي 
فددي مجددا  المعرفددة حيددث تممدد  الجامعددة حلقددة وةدد  بدديظ مراكددز 

 فة وبيظ المجتم ت إنتاج المعر 
ولهددتا فهنددل يجدد  ىلددى الجامعددات وجامعددة حاودد  واحدددن منهددا اظ 
تسفيد بما لديها مظ ملزوظ معرفي وبما تمتلكة مدظ كدوادر بعدرية 
ومقومات ىلمية ومادية التوجل نحو إنتداج المعرفدة بد  وةدناىتها 
وتحويلهدددا إلدددى منتجدددات ولددددمات واسدددالي  تات  يمدددة وجدددودن بمدددا 

تنافسددددية تضددددمظ لهددددا اةسددددتمرار والتنافسددددية فددددي يحقددددذ لهددددا ميددددزن 
مجتم  تنافسي، وة ع  اظ تل  لدظ يتد تى إة مدظ لدال  كوادر دا 
نتاجهددا بمددا لددديها مددظ  البعددرية المتميددزن التددي تقددوم بتوليددد المعرفددة وا 
ملدزوظ إبددداىي وابتكداري ي  لهددا للمنافسدية المحليددة واأل ليميدة بدد  

 والعالميةت
 مشكلة الدراسة:

  إنتدداج المعرفددة تجددارن راوجددة وسددو ا رابحددة تحمدد  معهددا لقددد اةددب
يمنددة المقافيددة واة تةددادية ىلددى لسدديطرن والمكانددة اةجتماىيددة والها

حيث اةب  مظ المعلوم بالضرورن اظ إنتاج المعرفدة  ،المجتمعات
ت )األكلبددي ةكدداوز الرويسددة التددي يقددوم ىليهددا ا تةدداد المعرفدداحددد الر 
مدددددددظ البددددددداحميظ فدددددددي مجدددددددا  (ت ويعدددددددير العديدددددددد 94، ص 2008

اة تةدداد ككددالر  وغيددر  مددظ البدداحميظ إلددى اظ المعرفددة اةددبحت 
واظ ممددظ القيمددة العددراوية لهددا فددي  ،الوسدديلة الوحيدددن اليددوم ل نتدداج

واظ األ ميدددة النسدددبية لهدددا زادت نهدددرا لددددور ا الهدددام فدددي  ،تةددداىد
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، ص 2009للدددذ القيمددددة المضدددافة والميددددزن التنافسددديةت )العدددديمي 
( ىلددى اظ التوجددل إلددى Metcalfe,2009,p:215كددد )وي   ت(42

مجتمدد  المعرفددة يفددرل ىلددى الجامعددات زيددادن  دددرتها ىلددى إنتدداج 
المعرفددة المتجددددنت حيددث اوةددي المدد تمر العلمددي الدددولي مجتمدد  

( إلدى وجدو  التةددي للفجدون المعرفيدة الحاةدلة 2007المعرفة )
اسدة )الةدال  كما اعدارت در  تبيظ الدو  العربية وبا ي دو  العالم

(، إلدددددى اظ ىمليدددددة إنتددددداج 2012ىبدالحميدددددد )(، ودراسدددددة 2012
التنافسدية فدي الجامعدات  نالمعرفة مظ ا م العلميات في بندام الميدز 

( إلددددى انلفددددال 2009 بينددددت دراسددددة )الحددددايس مدددداالسددددعوديةت ك
مسددددتو  ابعدددداد ىمليددددة إنتدددداج المعرفددددة، ولهددددتا فالتوجددددل إلددددى بنددددام 

العربيددة السددعودية لددم يعددد ترفددا بدد   المجتمدد  المعرفددي فددي المملكددة
لهددتا ةدددر مرسددوم ملكددي فددي  ،اةددب  ليددار اسددتراتيجيا ةبددد منددل

للتحويد   الوطنيدة اةسدتراتيجية ، بوض  اساس2011/ 12/  26
اعدرن التدي إلى مجتمد  معرفدة، و دتا مدا اكدتدل اللطدة اللمسدية الع

 تة تةاد المعرفنةت ىلى التوجل إلى ا
اةدددب  تركيدددز الجهدددود إليجددداد األدوات  ،وت سيسدددا ىلدددى مدددا سدددبذ

وتفجيددر  ،واآلليددات الالزمددة لتقليدد  الكلفددة ورفدد  الكفددامن واإلنتاجيددة
طا ددات اإلبدددام واإلبتكددار والحمدداس لددد  األعددلاص الددتيظ تعتمددد 

مطلبددا ملحددا لتحقيددذ التفددوذ والتفددرد وبنددام الميددزن  ،ىلدديهم الجامعددة
لدى جامعدات منتجدة التنافسية، واظ التوجل إلدى تحويد  الجامعدات إ

تطلعاتدددل اةدددب  للمعرفدددة ومسدددا مة فدددي تطدددوير المجتمددد  وتحقيدددذ 
لحاحدددا   فهنتددداج المعرفدددة  دددو مرحلدددة متقدمدددة مدددظ  تاكمدددر ضدددرورن وا 

اكتسددا  المعرفددة وتوليددد ا ونقلهددا والحفدداه ىليهددا، لددتا يجدد  ىلددى 
نتاجهدددا والقددددرن ىلدددى اإلضدددافة إلدددى  الجامعدددات امدددتال  المعرفدددة وا 

سدددانية، فهنتددداج المعرفدددة ة يدددزا  ضدددعيفا، واظ رةددديد المعرفدددة اإلن
 بدددة وللددذ البيوددة الالزمددة لددل امددر ةتددوافر متطلبددات إنتدداج المعرفدد

نتاجها  منل متى ما اردات الجامعات اإلسهام في تكويظ المعرفة وا 
وبنددام ميددزن تنافسددية تحقددذ لهددا التفددوذ واةسددتمرارت ومددظ  نددا حدددد 

 التالي:الباحث معكلة الدراسة بالس ا  الرويس 
ماااا درجاااة تاااوافر متطلباااات إنتااااج المعرفاااة كمااادخل لبنااااء ميااازة 

 تنافسية في جامعة حائل من وجهة نظر قياداتها األكاديمية؟
 أسئلة الدراسة:

مدددددا درجدددددة تدددددوافر المتطلبدددددات الالزمدددددة إلنتددددداج المعرفدددددة  ت1
كمدددل  لبنددام ميددزن تنافسددية فددي جامعددة حاودد  مددظ وجهددة نهددر 

  ياداتها األكاديمية؟ 

توجد فروذ تات دةلة إحةداوية حدو  درجدة تدوافر     ت2
المتطلبات الالزمدة إلنتداج المعرفدة كمددل  لبندام ميدزن تنافسدية 
فددي جامعدددة حاوددد  مدددظ وجهددة نهدددر  ياداتهدددا األكاديميدددة تعدددز  

 لمتغيرات الدراسة؟
 أهمية الدراسة:

تبددرز األ ميددة النهريددة مددظ لددال  ا ميددة المعرفددة ك سدداس للتطددور 
نتدددددداج المعرفددددددة والتقدددددددم، واظ ال تحددددددو  إلددددددى المجتمدددددد  المعرفددددددي وا 

التنافسية فدي الجامعدات  لبنام الميزملحة وتوليد ا اةب  ضرورن 
ضددرورن حتميددة تفرضددها التطددورات المتسددارىة  الددتي جعلهددا األمددر

تضدمظ لهدا التدي تنافسدية ال نميز  ت  ال في سعي الجامعات لتحقيذ
 مددظتهددا وكيفيددة مواجهة فددي مجتمدد  سددري  التغيددر، نافسددمالبقددام وال
تسددتمد ا ميتهددا مددظ هددا واةبتكددار والتفددردت كمددا ان اإلبدددام لددال 

)مجتمدددد   جامعددددة حاودددد  ميددددة م سسددددات التعلدددديم العددددالي ومنهدددداا 
 ةمعرفددال  تةددادالتحددو  نحددو ا فددي إلسددهاماتها الواضددحة( الدراسددة

 التي يعد مظ اولويات لطط التنمية المستقبليةت 
مظ لال  محاولتها التوة  إلدى  للدراسةيقية وتبرز األ مية التطب

مجموىدددددة مدددددظ النتددددداوج المتعلقدددددة بهنتددددداج المعرفدددددة كمددددددل  للميدددددزن 
التنافسددية التددي يمكددظ اظ يسددتفيد منهددا القدداوموظ فددي جامعددة حاودد  

 مظ لال  تحسيظ ادام العملية التعليمية وتحسيظ ملرجاتهات
 أهداف الدراسة:

المتطلبددات الالزمددة إلنتدداج المعرفددة  تددوافر تعددرف درجددة ت1
كمدددل  لبنددام ميددزن تنافسددية فددي جامعددة حاودد  مددظ وجهددة نهددر 

  ياداتها األكاديميةت 
تحديد الفروذ تات الدةلة اإلحةاوية حو  درجة توافر  ت1

المتطلبات الالزمدة إلنتداج المعرفدة كمددل  لبندام ميدزن تنافسدية 
ميدددة تعدددز  فددي جامعدددة حاوددد  مدددظ وجهددة نهدددر  ياداتهدددا األكادي

 لمتغيرات الدراسةت
 

 حدود الدراسة:
 دددددددت  الدراسدددددددة فدددددددي حددددددددود ا  تقتةدددددددر :حااااااادود المو اااااااو يةال

الموضددوىية ىلددى معرفددة درجددة تددوافر المتطلبددات الالزمددة إلنتدداج 
و دي: )المتطلبدات  المعرفة في جامعة حاو  التدي حدددتها الدراسدة

  والمتطلبات المادية(ت، والمتطلبات البعرية، التنهيمية
  تفقد تم تطبيذ  ت  الدراسة في جامعة حاو  :الحدود المكانية
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 ددددي جميدددد  القيددددادات األكاديميددددة فددددي جامعددددة  :الحاااادود البشاااارية
  تحاو 

تددم تطبيددذ الدراسددة فددي الفةدد  الدراسددي األو   :الحاادود الزمانيااة
 ت2014 د/  1435للعام الجامعي 

 مصطلحات الدراسة:
 ي مجموىة مظ الحقاوذ والتي تتمت  لمةدا ية و واىد  المعرفة:

استكعدددددددددافية تعطدددددددددي ميدددددددددزن ا تةدددددددددادية لمسدددددددددتلدمهات ) العلدددددددددي 
(ت وتعدددرف ب نهدددا : مدددزيج مدددظ المفدددا يم 41، ص 2006وآلدددروظ

واألفكددددار والقواىددددد واإلجددددرامات التددددي تهدددددي األفعددددا  والقددددراراتت) 
(ت وتتبنددددددددددي  ددددددددددت  الدراسددددددددددة تعريددددددددددف 25، ص 2007ياسدددددددددديظ 

 كتعريف إجراويت (2007ياسيظ)
ويقةددد بددل إجراويددا انددل ىمليددة إيجدداد المعرفددة مددظ  إنتاااج المعرفااة:

لددددددددال  اسددددددددتقطابها واعددددددددتقا ها وابتكار ددددددددا واكتعددددددددافها وتوليددددددددد ا 
 واستلدامها ونعر ا لتحقيذ التميز والتفوذت

التعريدف اإلجراودي لهدا فدي  دت  الدراسدة: ب نهدا  الميازة التنافساية:
يعكس  درن جامعة حاو  ىلدى تقدديم لدمدة ىنةر تفوذ تو  يمة 

تعليميدددة اوبحميدددة تات  يمدددة ىاليدددة ومتميدددزن تدددنعكس إيجابيدددا  ىلدددى 
 مستو  ملرجاتها العلميةت

 م مدير الجامعة ووكالوهدا وىمددام الكليدات  القيادات األكاديمية:
األ سدددددددددام ومعدددددددددرفات والعمدددددددددادات المسددددددددداندن ووكالوهدددددددددم ورسدددددددددام 

 األكاديميةت

 الدراسات السابقة:اإلطار النظري و 
تممددد  المعرفدددة المحدددور الدددرويس فدددي اي م سسدددة او منهمدددة مهمدددا 

كمدا  المنهمدات، كداظ حجمهدا او مكانهدا، فهدي اةد  مدظ اةدو 
وبالتدالي فدهظ  ألي منهمدة، الميدزن التنافسدية تحقيذ في تساىد انها

 وتلد  للمعرفدة بامتالكهدا يدرتبط التنافسدية إمدتال  المنهمدة للميدزن
 جديدنت او منتجات تكنولوجيا إلى تحويلهالال   مظ

وفيما يلي استعرال ألبرز تعريفات المعرفة في المجا  المنهمي 
 او اإلداري:

المعرفدددددة  دددددي مدددددزيج مدددددظ اللبدددددرن والقددددديم والمعلومدددددات السياسدددددية  
وبةدددديرن اللبيددددر التددددي تددددزود بهطددددار ىددددام لتقيدددديم ودمددددج اللبددددرات 

 ،ي ىق  العدارف بهدافهي مت ةلة ومطبقة ف ،والمعلومات الجديدن
و ددددددي متضددددددمنة فددددددي المنهمددددددة والمجتمدددددد  مددددددظ لددددددال  الومدددددداوذ 

ومسددددتودىات المعرفددددة والممارسددددات والمعدددداييرت )العلددددي وآلددددروظ 
 (41، ص2006

 نهدددا المعلومدددات التدددي تكتعدددفها وتوجدددد ا مدددظ لدددال  ب كمدددا تعدددرف
ىمليات البحث )إيجاد المعرفة( فدي العقدو  البعدرية او السدجالت 

اآلمددار والرسددوم ونقلهددا وتحويلهددا إلددى معرفددة  ابلددة  والومدداوذ او فددي
 (22، ص2008للتداو  واةستممارت )األكلبي 

ا يم التددي ( ب نهددا األفكددار او المفدد6، ص2003ويعددير )الةددبا  
فرد، م سسة، مجمد ( والتدي تسدتلدم ةتلدات تبديها كينونة معينة )

وتهددد  لاةدددة  ،سدددلو  فعدددا  نحدددو تحقيدددذ ا دددداف تلددد  الكينوندددة
بالكينوندددة التدددي اوجددددتها إة انهدددا ت لدددت طريقهدددا للعلدددظ مدددظ لدددال  
التعبيددددددر المباعددددددر او تعميمهددددددا فددددددي ومدددددداوذ المجتمدددددد  ومنتجاتددددددل 

 وممتلكاتل ونهمل وىملياتلت
( المعرفدددة توليفدددة مريدددة ومتنوىدددة 31، ص2007)ياسددديظ  ويعدددرف

اىد  مظ البنى الرمزيدة التدي تتجداوز المعلومدات واللبدرات إلدى التف
الحددددي والمدددد مر مدددد  الوا دددد  اإلنسدددداني بكدددد  تداىياتددددل وتنا ضدددداتل 
وتحدياتددل ت فهددي حالددة فكريددة إنسددانية ار ددى مددظ مجددرد الحةددو  

 ىلى المعلومات واكتسا  اللبرات بالممارسةت
ويمكظ الجم  بيظ ما سبذ مظ تعريفات بد ظ المعرفدة  دي األفكدار 

عقو )الضدمنية( او والمفا يم والتعابير واللبرات التي تتكوظ فدي ال
 بعك  بيانات ومعلومات دال  اماكظ حفههات

 ددي  Dataفالبيانددات  ،والفددرذ بدديظ المعرفددة والمعلومددات والبيانددات
ددد الةددور( المرتبطددة بالعددالم الددوا عي او  المعطيددات البكددر )األر ددام

 دددي المدددادن اللدددام ت امدددا المعلومدددات فهدددي األنعدددطة الناتجدددة ىدددظ 
حاسدددوبيا  او بهمدددات امدددا المعرفدددة فهدددي  معالجدددة البياندددات يددددويا  او

مزيج مدظ المفدا يم واألفكدار والقواىدد واإلجدرامات التدي تهددي إلدى 
األفعددددددا  والقددددددرارات  بمعنددددددى انهددددددا معلومددددددات ممتزجددددددة بالتجربددددددة 
والحقاوذ واألحكدام والقديمت فالمعرفدة ديناميكيدة ضدمنية تعتمدد ىلدى 

فهددي سددداكنة  امدددا المعلومددات ،األفددراد حيددث تسدددتلهم معانيهددا مددنهم
ت ة ومكتوبددة سدهلة اةستنسددام والعددرلمسدتقلة ىددظ األفدراد ةددريح

(ت فهي مجمدوم مدظ النمداتج التدي تةدف 25، ص2007)ياسيظ 
د ) السددددكارنل دوسددددلوكيات ضددددمظ نطدددداذ محدددد لةدددداوص متعددددددن

 (ت 250، ص2009
فالبياندات تكدوظ فددي ةدورن اىددداد او لكلمدات او رمددوز مكوندة مددظ 

لاةدددددة، والمعلومدددددات  دددددي الحقددددداوذ ار ددددام او حدددددروف او رمدددددوز 
باسدددتلدام طدددرذ معالجدددة البياندددات  واألفكدددار التدددي تمدددت معالجتهدددا
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التلزيظ، اةسترجام، التحديث، القرز، التةنيف إجدرام ىمليدات )
حسدددددابية تتت إلدددددم(، او  دددددي معلومدددددات مةدددددنعة او  دددددي بياندددددات 

 دددي البياندددات و تضددداف إليهدددا  واىدددد تةدددورية معدددفوىة بتفسددديرات، 
قيمدددددددة كاألر دددددددام والرمدددددددوز واألحدددددددداث لدددددددام غيدددددددر المالحقددددددداوذ ال

المعلومدات  ددي بيانددات وضددعت فددي سددياذ تي مغددز  ومفيددد وتددم و 
توةديلها إلدى الددتي سدوف يسدتلدمها فددي القدرارات، والبياندات  ددي 

، ص 2010المددادن اللددام التددي تعددتذ منهددا المعلومدداتت )ىيسددى 
 (ت35-29ص 

نددي عدديوا بدددوظ ويمكددظ القددو  بدد ظ البيانددات  ددي مددادن ةددمام ة تع
تحويلهدددددا إلدددددى معلومدددددات تفسدددددر مضدددددامينها وتحولهدددددا إلدددددى سدددددياذ 
مفهددوم، امددا المعرفددة فهددي تضددم تلدد  كلددل فهددي بيانددات ومعلومددات 

 تات  يمة وفاودن ت مر في السلو  واةتجا ت
اما انوام المعرفة فقد تعددت تةنيفات البداحميظ للمعرفدة ولاةدة 

إلددددددى المعرفددددددة  المعرفددددددة اإلداريددددددة حيددددددث اظ  نددددددا  مددددددظ ةددددددنفها
الضددمنية: و ددي المعرفددة المتجددترن بعمددذ فددي ىقددو  األفددراد و ددي 

هددددي ف(، 40، ص2010علةدددية ويةدددع  نقلهدددا للغيدددر )ىيسدددى
غيدر المكتوبدة والملزوندة فدي ىقدو  األفدراد والمسدتقرن فدي نفوسدهم 
فهدددددي تحفددددده فدددددي العقددددد  وتحولهدددددا الدددددتاكرنت والمعرفدددددة الواضدددددحة 

ة او المرمددددزن التددددي تحويهددددا )المعلنددددة، الةددددريحة(:  و ددددي المكتوبدددد
المراجدددد  والكتدددد  والومدددداوذ والمدددددونات والتقددددارير واوسدددداط تلددددزيظ 
المعلومات الر ميدة فهدي سدهلة الوةدف والتحديدد ويمكدظ الوةدو  
إليهددددا وتحويلهددددا وترجمتهددددا إلددددى لغددددات ويمكددددظ إنتاجهددددا وتلزينهددددا 

 (37، ص 2007واسترجاىهات )ياسيظ 
ىيدددة، و دددي فرديدددة وةدددريحة ومدددنهم مدددظ يقسدددمها إلدددى المعرفدددة الوا

كالحقاوذ والمفا يم التي يكتعفها الفدرد او يتعامد  معهدات والمعرفدة 
الموضددددددوىية، و ددددددي ةددددددريحة وتممدددددد  مفهددددددوم المعرفددددددة المهنيددددددة 
المعدددتركة، والمعرفدددة اآلليدددة: التدددي يدددتم اكتسدددابها مدددظ لدددال  تدددراكم 

رام الميدددزات و دددي معرفدددة ضدددمنية تتممددد  بالمهدددارات والموا ددد  واآل
المعرفدة الضدمنية التدي توجدد  و دي عرت والمعرفة الجماىيةىظ الب

، 2005لددد  الجماىددة و ددي معرفددة اجتماىيددة كامنددةت )الفدداىوري 
 (ت 50ص

ومددنهم مددظ يةددنفها إلددى معرفددة معلنددة، ومعرفددة ضددمنية، ومعرفددة 
مقافيددددة، و ددددي القدددديم واة تراضددددات واألىددددرال واةتجا ددددات التددددي 

لعناةددر األلددر ، ومعرفددة يسددتلدمها األفددراد ومددد  تفاىلهددا مدد  ا
اعتراكية او تعاركية، و ي تقاسدم المعلومدات الضدمنية دوظ إنتداج 

معرفددددة واضددددحة كاةجتماىدددداتت ومعرفددددة تجسدددديدية، و ددددي معرفددددة 
ضمنية تحو  إلى معرفة واضحة وتكوظ ضمظ فريذ ىمد  مدمال ت 
ومعرفددددة تركيبيددددة، و ددددي معرفددددة واضددددحة )ةددددريحة( يعددددتر  فيهددددا 

لددال  اإلنترنددت والومدداوذ والتدددري   مجموىددة مددظ األعددلاص مددظ
وغير ات ومعرفة استلهامية، و ي معرفة واضحة تحو  إلى معرفة 

 (ت 50، ص2005)الفاىوري ضمنية ت 
ومنهم مظ يعير إلى انها تنقسم إلى المعرفة العميقدة، و دي الغنيدة 

، 2007بمحتوا ا بعيدن في تحليد  العناةدر والمتغيدراتت )ياسديظ 
 و ي المعرفة التدي تسدتوى  نطداذ المعدكلة(ت والسطحية، 35ص

 ار وممارسةتبلكنها بنفس سطحية تحتاج إلى الت
ومنهم مظ يقو  انها معرفة لاةة، و ي المةنفة وغير المنتعرن 
او غيدددر المعددددن للتدددداو ، ومعرفدددة علةدددية، غيدددر مةدددنفة وغيدددر 
منتعدددرن ولاةدددة بدددالفرد نفسدددل، ومعرفدددة ىامدددة، مةدددنفة ومنتعدددرن 

رفددددة الفهددددم العددددام، منتعددددرن وغيددددر مةددددنفة ةددددحف مجددددالت، ومع
، 2005وتلضد  لعمدد  التنعدوة والتواةدد  اةجتمداىيت )الفدداىوري

 (ت48ص 
ومدددنهم مدددظ يةدددنفها إلدددى المعرفدددة اإلجراويدددة، و دددي بمعندددى كيدددف 
يج  اظ تحد  المعدكلةت والمعرفدة اإلىالنيدة، و دي تعدابير بسديطة 

 دددددي لاللتيدددددار مدددددا بددددديظ الةددددد  او اللطددددد ت والمعرفدددددة البعديدددددة، و 
توةدديف المعرفددة نفسددها بمددا يسدداىد فددي التيددار المعرفددة المالومددة 
للمعدددكلةت والمعرفدددة اةستكعدددافية، و دددي تسدددتلدم المنطدددذ لضدددبط 

، 2007ىملية التفكير واإلدرا  وتسمى بالمعرفة الهليدةت )ياسديظ 
 (ت35-34ص 

لةداوص ال للمعرفة ومظ لال  ما تم ىرضل يمكظ اظ نستللص
 :التالية

تج، و تا يتممد  مدظ لدال  األفدراد القدادريظ تولد وتن هاان -
 ىلى توليد معارف جديدن مظ لال  اإلبدام واةبتكارت 

حددال   - انهددا يمكددظ اظ تفنددى، وتلدد  مددظ لددال  تقادمهددا وا 
معددددددارف جديدددددددن مكانهددددددا او مددددددظ لددددددال  فنددددددام حاملهددددددا و ددددددو 

 العلص المبتكر لهات 
انهدددددا تمتلددددد ، فهدددددي بممابدددددة المدددددرون كبدددددرامات اةلتدددددرام  -

 توغير ا
متجدددددددترن فدددددددي األفدددددددراد، و دددددددي المعرفدددددددة الفطريدددددددة انهدددددددا  -

 الضمنيةت
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انها يمكظ اظ تلزظ مظ لال  وضعها في مستودىاتها  -
كالكت  والمراجد  والدورذ والتقاندة الحديمدة وغير دا مدظ اسدالي  

 اللزظت
كالمعرفدددة الضدددمنية والةدددحيحة  انهدددا يمكدددظ اظ تةدددنف -

 (ت47، ص2007واإلجراوية والعملية وغير ات )العتيبي
( إلددى 143ص، 2002امددا ىمليددات إنتدداج المعرفددة فيعددير )التددوم 

الكفايدددة اإلنتاجيدددة التدددي تجعددد  مدددظ  ياندددل يقةدددد باإلنتددداج المعرفددد
الباحددددث تو مقدددددرن ىلميددددة تمكنددددل مددددظ إلددددراج إنتدددداج يسددددتفاد منددددل 
وتجعلدددل يندددا ق بمنطدددذ ىلمدددي وموابدددت ىلميدددة بتسلسددد  وتددددرابط، 

نتدداج المعرفددة  ددوو  المحةددلة النهاويددة لعمليددات إدارن المعرفددة بدد   ا 
  و ملرجات إدارن المعرفةت 

وتعددددددددت آرام الكتددددددا  والبدددددداحميظ حددددددو  ىمليددددددات إدارن المعرفددددددة 
نتاجها فيعدد ا )السدكارنل  ب نهدا ( 274- 269، ص ص2009وا 

تلدددزيظ و توليدددد المعرفدددة، و اكتسدددا  المعرفدددة، و تعدددليص المعرفدددة، 
تطبيددددذ المعرفددددةت ويعددددير و زيعهددددا، المعرفددددة وتو  تطددددويرو المعرفددددة، 
اكتسددا  و ( إلدى انهددا تكدويظ المعرفدة، 51، ص 2005)الفداىوري 

تلددزيظ المعرفددة واسددترجاىها، توزيدد  المعرفددة او و المعرفددة وتبنيهددا، 
فحدددددص وتنقدددددي  المعرفدددددةت ويوضددددد  و تطبيدددددذ المعرفدددددة ، و نقلهدددددا، 
للدددذ المعرفدددة، و انهدددا توزيددد  المعرفددة،  (42، ص 2010)ىيسددى 

تقاسددم المعرفددةت اما)حجددازي وجددواد و ندداص المعرفددة وترميز ددا، تا  و 
( فيرياظ انها تتكوظ مظ مالث ىمليات 160 -148، ص 2008

والددتعلمت ويدددر  ، والتعدددار  فددي المعرفدددةرويسددة  ددي توليدددد المعرفددة 
( انهددددددددا تحةددددددددي  المعرفددددددددة، توزيدددددددد  49، ص2004)الكبيسددددددددي 

امدددددددا  المعرفدددددددة، تفسدددددددير المعرفدددددددة، توهيدددددددف واسدددددددتممار المعرفدددددددةت
(Survary 2005, P:96 ،فيدر  انهددا توليدد وتكدويظ المعرفددة )

لددزظ وتنهدديم المعرفددة، نقدد  ومعدداركة المعرفددة ، تطبيددذ المعرفددةت 
ي ( و)ىلدددددوان45-40، ص 2006بينمدددددا يدددددر  )العلدددددي وآلدددددروظ 

، ص 2012 ابدددددددو الليدددددددر( و)اآلغدددددددا و  316-313، ص2001
ىمليدددددة تعدددددليص  :( انهدددددا ىعدددددر ىمليدددددات  دددددي1210 -1209
نقدد  و تلددزيظ المعرفددة واسددترجاىها، و اكتسددا  المعرفددة، و فددة، المعر 

تنهددديم المعرفدددة، و تلطددديط المعرفدددة، و تطبيدددذ المعرفدددة، و المعرفدددة، 
دامددددة المعرفددددة، و تعددددار  المعرفددددة وتقاسددددمها، و  متابعددددة و تحددددديث وا 

-30، ص2008المعرفدددة والر ابدددة ىليهدددات كمدددا يعدددير )األكلبدددي 
د ا ددداف المعرفددة، رسدم وتحديددو ( إلدى انهددا تعددليص المعرفددة، 32

يجاد المعرفة، و  توزي  المعرفدة، و تلزظ المعرفة، و المعرفة،  توليدو ا 
 تطبيقات المعرفةت و 

: التاليةتة  في العمليات جميعا وبالنهر إلى ما سبذ نجد انها 
تعدددددليص المعرفدددددة، واكتسدددددا  المعرفدددددة وتوليدددددد ا ونقددددد  المعرفدددددة 

 وتطوير ا، وتوزيعها واستممار ات 
 :في الجامعات عمليات إنتاج المعرفةل وفيما يلي ىرل

وتعنددددددي ، Knowledge Creation مليااااااة تشااااااخي  
التعددليص الددد يذ لمكدداظ وجددود المعرفددة ا ددي فددي ىقددو  العددامليظ 

(ت 269، ص2009ام فددددي الددددنهم ام فددددي اإلجددددرامات )السددددكارنل 
وفددي  ددت  المرحلددة تحدددد مواةددفات المعرفددة المددراد إيجاد ددا وايددظ 

وتعد  ت  المرحلة المفتاح الحقيقي إلنتاج المعرفة  ،اماكظ وجود ا
(ت  ويتم في  ت  المرحلة البنام الهيكلدي 30، ص2008)األكلبي 

للمعرفدة والددتي يحدددد مةدادر و دددرات الجامعددة فدي المعرفددة حيددث 
يتكددددوظ  ددددتا البنددددام مددددظ تكددددويظ ملددددازظ المعرفددددة وامدددداكظ تكرير ددددا 

، 2009) السدددددكارنل واألدوار التنهيميدددددة وتكنولوجيدددددا المعلومدددددات 
( ت  كمددددا تعددددد  ددددت  المرحلددددة  ددددي مرحلددددة المقارنددددة بدددديظ 269ص

اآلغدددددا واآلغدددددا رفدددددة الحاليدددددة والمعرفدددددة المطلوبدددددة )موجدددددودات المع
 (ت  1209، ص2012

،  Knowledge acquisition ملياااة اكتساااار المعرفاااة
ويقةدددد بهدددا العمليدددة التدددي تسدددعى  ،وتسدددمى احياندددا  بتبندددي المعرفدددة

هددا إلدى الحةددو  ىلدى المعرفددة وتتعددد مةددادر الجامعدة مدظ لالل
الحةددددددو  ىلددددددى المعرفددددددة وتتدددددددرج مددددددا بدددددديظ المعرفددددددة الضددددددمنية 

 (ت 60، ص2005والةريحة ) الفاىوري 
نعا  ا مظ لال  ما يلي:  ويكوظ اكتسابها وا 

 افكدار توليدد ىلدى المنهمدة  ددرن  دي المعرفدة: إنعدام -
 نحدو واةتجا  المقافي التغيير لال  المعرفة مظ وتتم إبتكارية
 باإلضدافة إلدى والتعلديم والتجديدد التبداد و  اةتةدا  تعدجي 
 العواودذ وكسدر جديددن افكدار واستنباط اكتسا  ىلى التعجي 
 األفدراد بديظ التفاىد  طدرذ المعرفدةىظ اكتسدا  ويدتم الفرديدة،
 طريددددذ ىددددظ اللارجيددددة بالبيوددددة اةحتكددددا  او المنهمددددة دالدددد 
 .والم تمرات اللقامات حضور

 والتلدزيظ التوميدذ فدي تتممد و   المعرفدة: ولدزظ ترميدز -
 تكدوظ للمعرفدة اظ تسدم  بطريقدة المنجدزن األنعدطة وحفده
 .ىليها اإلطالم يريد ا مظ يستطي  للجمي ، متاحة
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 المعرفدة توزيد  ىلدى المنهمدة  ددرن المعرفدة:  دي نعدر -
بددام إلىدادن اسدتممار ا اجد  مدظ المنهمدة دالد   إنعدام وا 

 ىددن لدال  مدظ تدتم العمليدة و دت ومتطدورن  جديددن معدارف
 .رسمي غير اآللر والبعل رسمي  و ما منها اسالي 

 إلى تحويلها و المعرفة، استممار المعرفة: يعني تطبيذ -
 مدظ فالبدد إدارن المعرفدة فدي منهمدة اي تدنج  ولكدي التنفيدت،
 .المعرفة تطبيذ في نجاحها

 أل دداف يسدتجي  إداريدا نهامدا يعدد المعرفدة إدارن إنتداج إظ
 تهديدات مواجهة في ىلى البقام الجامعة تساىد فهي الجامعات،

 فيهدا، الموجدودن الفدرص مدظ اةسدتفادن واللدارجي الدداللي المحيط
 مظ درجة اكبر تحقيذو  التغيرات، ملتلف م  وتكييف الجامعات

 ضدمظ اجزويد انعداط يعدد لدم المعرفدة فهنتداج التكيدف،و  التوافدذ
يد دي تبنيدل  بكاملدل إداري نسذ يمم  اةب  ب  األلر ، األنعطة

 فدي اةنددماج نحدو وسدري  بعدك  الجامعدات إلدى التحدو  فدي
 (ت219، ص 2013 ) ديد .المعرفة ىلى المبني اة تةاد

يعير غير واحد مظ البداحميظ  ملية استثمار المعرفة وتوظيفها، 
واظ  ،إلى اظ ىملية تطبيذ المعرفة اكمر ا مية مدظ المعرفدة تاتهدا

ىمليددات اإلبدددام والتلددزيظ والتوزيدد  لددظ تدد دي إلددى ىمليددة تحسدديظ 
األدام التنهيمدددي مدددا لدددم تطبدددذ المعرفدددة تطبيقدددا  فعددداة  حيدددث يممددد  

ي كددد بعددل البدداحميظ إلددى اظ ىمليددة و تطبيددذ المعرفددة  ددون ومددرونت 
التوجيهدددات  تطبيددذ المعرفددة تكدددوظ مددظ لدددال  مالمددة آليدددات  ددي: 

(Directivesو دددي القواىدددد ) الدددروتيظ و واإلجدددرامات والتعليمددداتت
(Routine و و انماط األدام التي تسم  لألفراد تطبيدذ المعرفدة )

بنددام فددرذ العمدد ، ويددتم اسددتلدامها فددي و دوظ الرجددوم لرلددريظت 
الموا دددددف التنهيميدددددة التدددددي تتسدددددم بقددددددر كبيدددددر مدددددظ ىددددددم الت كدددددد 

(ت امددددددا توهيددددددف المعرفددددددة 65-64، ص ص 2005)الفدددددداىوري 
( إلددددددددى اظ مددددددددظ  53-51، ص ص 2004بيسددددددددي فيعددددددددير )الك

األ داف المعلنة للمعرفة إسهامها في ح  المعكالت والةعوبات 
التددي تواجددل اي م سسددة او منهمددة وتدد دي إلددى نقددص كفامتهددا او 
 دددر و تهدددا او اموالهدددات سدددوام كاندددت حاليدددة او متو عدددة، ومواجهدددة 
  األزمدددات، حيدددث انهدددا تتميدددز بالمفاجودددة احياندددا  او بتددددل  ىوامددد

لارجيدددة احياندددا  الدددر ، ووضدددد  اةسدددتراتيجيات ورسدددم السياسددددات 
 واتلات القرارات، وتقويم األدام سوام لألفراد او المنهماتت

د تعدد،  Knowledge Transferنقاال المعرفااة وتطويرهااا: 
ىمليددة نقدد  المعرفددة مددظ ا ددم ىمليددات إنتدداج المعرفددة ولاةددة فددي 

وماتيدددة  اولدددة، العةدددر الحدددديث نهدددرا  لمدددا يتضدددمنل مدددظ مدددورن معل
( و)حجددازي Coakas, 2003, p:42يعددير كدد  مددظ: ) حيددث

ىمليدددة نقددد  المعرفدددة  ( إلدددى اظ160 -148، ص 2008وجدددواد 
العاوددددد مقابدددد   كددددوظي حتددددىوتوزيعهددددا يجدددد  اظ يددددتم بعددددك  كددددفم 

وتعددد ىمليددة نقدد  المعرفددة  (ت 273، ص2009)السددكارنل التكلفددة
فددددددددي المعرفددددددددة   ددددددددي اللطددددددددون األولددددددددى فددددددددي ىمليددددددددات التعددددددددار 

Knowledge Transfer  ( 155، ص 2008)حجددددازي وجددددواد
(، كما اظ المقافة التنهيمية المسداىدن 32، ص 2008و)األكلبي 

والبيوددة والمنددام التنهيمددي الددداىم مددظ ا ددم المدد مرات فددي ىمليددات 
عمليددة نقدد  المعرفددة تسددتلزم فنقدد  المعرفددة وتوزيعهددا بعددك  فعددا  ت 
ومنهددددددا اساسدددددديات المعرفددددددة  ةتجديددددددد بعددددددل اإلجددددددرامات الالزمدددددد

التنهيميدددة التدددي تمكدددظ األفدددراد مدددظ معرفدددة األسدددس التدددي يدددتم بندددام 
نمدداتج جديدددن مددظ لاللهددا وكددتل  التيددار الوسدديلة التكنولوجيددة او 

لمعرفدددة وتسدددهي  التغتيدددة العلةدددية المناسدددبة لددددىم ىمليدددة نقددد  ا
 (ت 63، ص2005الفاىوري الراجعة )

سمية )مقةودن( وتل  مظ لدال  اما اعكا  نق  المعرفة فمنها الر 
آليدددات اةتةدددا  الرسدددمي كاةتةددداةت المباعدددرن والمبرمجدددة بددديظ 
األفدددراد او الكتابيدددة كالتقدددارير والمدددتكرات والنعدددرات او مدددظ لدددال  
استلدام التكنولوجيا والعبكات الحاسوبية الملتلفةت وغير الرسمية 
)غيددر مقةدددودن( مدددظ لدددال  اةتةددداةت غيدددر الرسدددمية كالنددددوات 

)حجازي وجواد ( و64، ص2005العامةت )الفاىوري والم تمرات 
 (ت157، ص 2008

قدددددد تحتددددداج إلدددددى مهدددددارات و ددددددرات فامدددددا ىمليدددددة تطدددددوير المعرفدددددة 
وكفدددامات تات  مدددة ىاليدددة حتدددى يتسدددنى لهدددا اةبتكدددار والتجديدددد، 
و دددتا يقدددود إلدددى التوجدددل إلدددى مدددا يسدددمى باةسدددتممار بدددالراس مدددا  

والمنتج للدراس مدالي المعرفدي األمدر المعرفي حيث يعد  و المولد 
التي ينعكس ىلى القيمة والميزن التنافسية ألي م سسة ترغ  فدي 
تطددوير مددا لددديها مددظ معرفددة ىمدد  واحددد مددظ اإلجددرامات التاليددة او 

تعدجي  األفدراد ممدظ لدديهم فهدم و ددرن ىلدى  :اكمر والتي تتمم  في
 ،لعمليدات التطدويرز ىلى القيم الداىمدة وتبني مقافة ترك   ،التطوير

ىددددددادن تعددددددكي  اىتراضددددددات وعددددددكاو  العددددددامليظ وتحويلهددددددا إلددددددى  وا 
(ت كمدددددددا 273، ص2009تحددددددديات للتغلددددددد  ىليهددددددا ) السدددددددكارنل 

( إلدددى انددل مدددظ لدددال  التغتيدددة 145، ص 2007يوضدد  )ياسددديظ 
الراجعدددددددة مدددددددظ العمليدددددددات السدددددددابقة سددددددديتم استكعددددددداف العناةدددددددر 
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ت  المرحلدة تدرتبط والمكونات التي تحتاج إلى تطوير او تحديث فه
 ارتباطا  بعملية التطبيذت
فتوليددد المعرفددة يعنددي إبدددام المعرفددة مددظ   مليااة توليااد المعرفااة،

لددال  معدداركة فددرذ العمدد  وجماىددات العمدد  الداىمددة لتوليددد راس 
 (ت 271، ص2009رفي جديد، ) السكارنل ما  مع
إلدى اظ  (Takeuchi & Nonaka, 2004, P:11)ويوضد  

األفراد فقط  دم الدتيظ يولددوظ المعرفدةت وتوليدد المعرفدة يعدد مفتداح 
 ددو تحويدد  المعرفددة الضددمنية إلددى معرفددة و  ،ىمليددة توليددد المعرفددة

 (،148، ص 2008ة ةددريحة )معلنددة(ت )حجددازي وجددواد يددمنهم
حيدث  Warner & Witzed P.13)وىلدى  دتا المفهدوم اتجدل )

 اعارا إلى اظ األفراد  م التيظ يستطيعوظ توليد المعرفةت 
امدددا مسدددتويات توليدددد المعرفدددة فهدددي ىلدددى مسدددتو  الفدددرد، ومسدددتو  
الجماىة، ومستو  المنهمة، ومستو  مدا ىبدر المنهمدة، ويتطلد  
األمدددر مدددظ المنهمدددة لغدددرل توليدددد المعرفدددة مسدددا مات جدددادن فدددي 

 تحةد  اظ تسدتطي  نمجداليظ  مدا: بندام انهمدة معلومدات متميدز 
تكدداليف  دوظ والمعلومددات مددظ مةددادر متعددددن البيانددات ىلددى
 الهروف، وبندام ملتلف في العم  ىلى القدرن لها انهمة ىالية،
 ندادرا  وتا بعدريا   مدوردا   تممد  الت  يد  ىاليدة معرفيدة بعدرية مدوارد
 فدي المعرفدي المدا  راس تكدويظ اسداس  دت  المدوارد لتعدك   يمدة

 (ت191، ص 2011)الغالبي  .المنهمة
فالمعرفددة التعدداركية )المعددتركة( تتولددد مددظ لددال  معدداركة المعرفددة 
الضمنية بيظ األفدراد دالد  العمد ، والمعرفدة المجسددن )اللارجيدة( 

(، امدا رفة الضمنية إلى ةدريحة )معلندةتتم مظ لال  تحوي  المع
المعرفددددة التركيبيددددة فهددددي تحويدددد  المعرفددددة الواضددددحة إلددددى معرفددددة 

 (ت272ص، 2009ضحة مظ لال  نعر المعرفدة ) السكارنل وا
 :الميزة التنافسية

فقددددد اةددددب  مددددظ المفددددا يم المتداولددددة  امددددا مفهددددوم الميددددزن التنافسددددية
اةسددتراتيجي ألي منهمددة او م سسددة لاةددة  والمهمددة فددي التفكيددر

فضال ىظ الجامعدات مد  التندافس العدديد الدتي تعيعدل المنهمدات 
التفددوذ والتميددز ىلددى الجميدد ت بدد  اضددحى  ددتا ومحاولددة كدد  منهددا 

المفهوم  اجس ك   اود ي م  مظ الكياظ التي يعم  ىلدى تطدوير  
امدتال   دت  الميددزن والسدعي الحميدث ىلددى تطوير دا والحفداه ىليهددا 

ويمكددظ اسددتعرال ابددرز التعريفددات التددي تناولددت  تفددي ىددالم متغيددر
 ما يلي: ك تالميزن التنافسية

ب نهددا ىمليددة ا يعرفهددحيددث ( Michal 2000, P:13) تعريددف
اكتعدداف طددرذ جديدددن اكمددر فعاليددة مددظ تلدد  المسددتلدمة مددظ  بدد  

 ت المنهمة ىلى تجسيد تل  ميدانيا   المنافسيظ و درن
 نهدددددددددا تلددددددددد  المفهدددددددددوم ب( 170، ص2006)ندددددددددو  هددددددددداكمدددددددددا يعرف

اةسددددددتراتيجي الددددددتي يعكددددددس الوضدددددد  التنافسددددددي النسددددددبي الجيدددددددد 
افسدديها بحيددث يتجلددى فددي عددك  تقددديم ر للم سسددة إزام منموالمسددت

منتجات تات لةاوص متفردن وب سعار مناسبة مدظ لدال  األدام 
المتميددددز للمددددوارد الدالليددددة والكفددددامات اةسددددتراتيجية تات المعرفددددة 

 الكامنة ضمظ ملتلف انعطة وىمليات الم سسة ت 
عرفهددددا ب نهددددا القدددددرن المسددددتمرن ت( ف168، ص 2012امددددا )داسددددي 

ف مةددادر المنافسددة فددي هدد  محدديط متغيددر، ىلددى مواجهددة ملتلدد
األمر التي يتطل  تحقيذ األفضلية التنافسدية التدي يمكدظ الحفداه 

 ىليها واستمرار ا ت 
( ب نهدا  ابليدة Jones & George 2003, p:25كمدا يعرفهدا )

المنهمة ىلى اإلنجاز العالي الدتي يزيدد ىدظ مدا تنجدز  المنهمدات 
 غير ا مظ المنافسيظتاأللر  بكفامن ىالية اكمر مظ 

وىلدددى  دددتا يمكدددظ القدددو  بددد ظ الميدددزن التنافسدددية تعندددي القددددرن ىلدددى 
إيجاد مجموىة مظ المةادر والممارسدات التدي تنفدرد بهدا م سسدة 

 ذ ىليهمتو فز بها ىظ غير ا مظ المنافسيظ وتتمعينة وتتمي
اما الميزن التنافسية في الجامعات فتعني  درن الجامعدة ىلدى تقدديم 

ممدددا يدددنعكس إيجابيدددا  ىلدددى  ،يميدددة وبحميدددة ىاليدددة الجدددودنلدمدددة تعل
األمر الدتي يكسدبهم  ،مستو  لريجيها واىضام  يوة التدريس بها

 دددرات ومزايددا تنافسددية فددي سددوذ العمدد  بمسددتوياتل الملتلفددة )سددليم 
 (ت81، ص  2011 وآلروظ

 ويمكظ اظ نللص مظ تل  بتكر لةاوص الميزن التنافسية:
 تتسم باةستمرارية واةستدامةت هاان -
بالنسددبية بدديظ المتنافسدديظ او مددظ لددال  فتددرات  هدداامتم ا -

 زمنية متفاوتةت
التجدد )متجددن( وفدذ معطيدات البيودة اللارجيدة والمدواد  -

 الدالليةت
 اظ تكوظ مرنة ت -
اتسددا ها مدد  األ ددداف والنتدداوج والملرجددات التددي تسددعى  -

دريس   (ت309، ص2009الم سسة إلى تحقيقها )الغالبي وا 
امدددا اسدددس بندددام الميدددزن التنافسدددية، فمدددظ ابدددرز مةدددادر الميدددزن 

 التنافسية في اي منهمة ومنها الجامعات ما يلي:
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و دددي تعندددي اةسدددتممار للمدددوارد المتاحدددة وتعندددي  الكفدددامن -
 تحوي  المدلالت إلى ملرجات محددنت 

وتتجلددى ا ميددة الجددودن  نددا مددظ لددال  الحةددو   الجدودن -
ىلدددى مندددتج لدددا   مدددظ العيدددو  يدددتم التوةددد  إليدددل مدددظ لدددال  
اإلتقاظ في األدام وبالتالي تلفديل التكداليف ممدا يدنعكس فدي 

، ص 2012بنام الميزن التنافسية المنعودنت )حسوظ وآلدروظ 
19) 
وتعني مدد  تكيدف الدنهم التعدغيلية مد  الطلد   المرونة -

 ات في حاجات ورغبات المستفيديظ مظ المن توالمتغير 
وتعندددي تلفددديل زمدددظ التسدددليم وزمدددظ المنتجدددات  الو دددت -

 الجديدن والتةار دورن حيان المنتجت
ويعددد مددظ ا ددم ابعدداد الميددزن التنافسددية مددظ لددال   اإلبدددام -

 درتددل ىلددى للددذ المزيددد مددظ اةبتكددار سددوام فددي العمليددات او 
 تهات األنهمة او حتى في المنتجات ومواةفا

حيث تعد المدورد األكمدر ا ميدة فدي للدذ الميدزن  المعرفة -
 (، )حسدددددددددددظ11-9، ص ص 2010التنافسدددددددددددية ) بلونددددددددددداس 

 (ت617- 616، ص ص 2010
اةسدددددتجابة السدددددريعة للعميددددد  )المسدددددتفيد( بمعندددددى تلبيدددددة  -

    حاجددددات المسددددتفيديظ بفاىليددددة وبةددددورن افضدددد  مددددظ منافسدددديها 
 (ت 19، ص2012) حسوظ وآلروظ 

 السابقة: الدراسات
 تحقيدذ دراسدة بعندواظ: ,Atual and Jonson (2002)اجدر 
دراسدة إلدى الإدارن المعرفدة،  ددفت  تفعيد  لدال  مدظ تنافسدية ميدزن

العال ددة بدديظ إدارن المعرفددة وتطددوير الميددزن التنافسددية المسددتمرن فددي 
المنهمدددات المعاةدددرن، وتوةدددلت الدراسدددة إلدددى اظ تحقيدددذ الميدددزن 

 اإلدارن الفعالددة للمعرفدة التددي تتضدمظ التنافسدية يكدوظ مددظ لدال 
 ترتيد  التنقيدة، المعرفدة، مرتبدة منطقيدا )تجميد  لمدس ىمليدات

المعرفدددة(،  المعرفدددة، تطبيدددذ نعدددر وتوزيدد  وتنهدديم المعرفدددة،
واوضحت الدراسة اظ ىمليةالتطبيذ والمراجعدة والتقدويم مهمدة فدي 

  .لها الفعلي النهرية والتطبيذ تحديد الفجون بيظ امتال  المعرفة
( دراسدددة بعندددواظ: ىمليدددات 2011كمدددا اجدددر  ةدددويص وآلدددروظ)

إدارن المعرفدددة وت مير دددا فدددي تحقيدددذ الميدددزن التنافسدددية، دراسدددة حالدددة 
لمجموىدة اةتةداةت األردنيدة،  دددفت الدراسدة إلدى التعدرف ىلددى 
مدددددد  تددددد مير ىمليدددددات إدارن المعرفدددددة السددددداودن فدددددي تحقيدددددذ الميدددددزن 

مفددددردن مددددظ الهيوددددة  (84)مددددظ  التنافسددددية، تكونددددت ىينددددة الدراسددددة

اإلداريددة فددي عددركة مجموىددة اةتةدداةت األردنيددة، واعددارت ابددرز 
 ىمليددات النتدداوج إلددى وجددود تدد مير ىددا  بدديظ المتغيددر المسددتق  و ددو

التدددداب  الميددددزن التنافسددددية،كما اعددددارت  إدارن المعرفددددة وبدددديظ المتغيددددر
 تدد مير النتدداوج ايضددا إلددى وجددود فددروذ تات دةلددة إحةدداوية فددي

التنافسددية تعددز   الميددزن ليددات إدارن المعرفددة السدداودن فددي تحقيددذىم
مددددن اللدمدددة فدددي حددديظ لدددم تكدددظ  ندددا  فدددروذ تعدددز  للمسدددمى  إلدددى

 الوهيفيت 
دراسدة بعنددواظ: دور الجامعدات السددعودية ب( 2012و دام الددتبياني )

فدددددي بندددددام مجتمددددد  المعرفدددددة كليدددددار اسدددددتراتيجي للمملكدددددة العربيدددددة 
ى معرفددة مددد  وا دد  دور الجامعددات السددعودية،  دددفت الدراسددة إلدد

السدددعودية فدددي بندددام مجتمددد  المعرفدددة كليدددار اسدددتراتيجي للمملكددددة 
العربيددددة السددددعودية مددددظ وجهددددة نهددددر اىضددددام  يوددددة التدددددريس فددددي 
الجامعات الحكومية السعودية، واألدوار المستقبلية التدي يمكدظ اظ 

وبنددام  ت ددتا المجددا  وفددذ الركدداوز السددابقة تقددوم بهددا الجامعددات فددي
ىلى طبيعة البحث فقد تم استلدام المنهج الوةدفي المسدحي مدظ 
لال  ادان البحث التي تم توزيعها ىلى ىيندة ىعدواوية طبقيدة مدظ 

وكدداظ  تاىضددام  يوددة التدددريس فددي الجامعددات الحكوميددة السددعودية
 ندا  فجدون ر ميدة اظ مظ ابدرز النتداوج التدي توةدلت لهدا الدراسدة 

المتقدمة والبلداظ النامية والتي تضدم مدظ واضحة بيظ بلداظ العالم 
بينهددددا الدددددو  العربيددددة، ويتحقددددذ التقدددددم اةجتمدددداىي واة تةدددددادي 

كمدا يمكدظ اظ  ،بةورن رويسة ىبر التقدم في إنتداج ونعدر المعرفدة
 ندا  ارتبداط وميدذ بديظ واظ يتحقذ مظ لال  تطبيقاتها الملتلفدة، 

 ية في المجتم ت  التحو  لمجتم  المعرفة وتطبيذ مبادئ الديمقراط
(، بدراسة  دفت الدراسة إلى توضدي  مفهدوم 2012كما  ام اميظ)

إدارن المعرفددددة وا ميتهددددا فددددي الفكددددر اإلداري المعاةددددر، والو ددددوف 
دارن المعرفدة انطال دا  مدظ  ىلى العال ة بديظ الجامعدات السدودانية وا 
رةدددديد الجامعددددات المعرفددددي والفكددددري ودور ددددا فددددي بنددددام العنةددددر 

يظ متكددامليظ يلددص اي الدراسددة الميدانيددة ىلددى جددز تحتددو و  البعددري
الجزم األو  منها توضي  مفهوم إدارن المعرفة، ما  ي لةداوص 
نتدداج ونعددر  مجتمدد  المعرفددة ومددا  ددو دور الجامعددات فددي تكددويظ وا 
المعرفددة وبندددام مجتمدد  المعرفدددةت بينمددا يهدددتم الجددزم المددداني بدراسدددة 

عرفددة فددي الجامعددات وتحليدد  الوا دد  الحددالي إلدارن المعلومددات والم
السددددودانية وتلدددد  مددددظ لددددال  اسددددتطالم راي ىينددددة مددددظ الطددددال  
واىضام  يوة التدريس في بعل الجامعات السدودانية حدو  وا د  
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إدارن المعلومات والمعرفة في  دت  الجامعدات ومدا  دو الددور الدتي 
 تمارسل الجامعات في تنمية مجتم  المعرفةت 

ر يدددة اسدددتراتيجية  ندددواظ:بدراسدددة بع (2012ىبدالحميدددد ) دددام كمدددا 
فقددد  دددفت لددراس المددا  الفكددري ودور  فددي تحقيددذ الميددزن التنافسددية 

إلدى التعدرف ىلددى مدد  تددوافر راس المدا  الفكددري ومدد  اة تمددام 
بددددددل فددددددي عددددددركات اةتةدددددداةت، لتحقيددددددذ الميددددددزن التنافسددددددية لهددددددا، 
واىتمددت الدراسدة ىلددى إجدرام دراسدتيظ، إحدددا ما نهريدة واأللددر  

سددتلدمت اةسددتبانة ادان لهددا مدد  بعددل األدوات الفرىيددة ميدانيددة وا
جدرام المقدابالت العلةدية، وتوةدلت الدراسدة  مم  المالحهدات وا 
إلى مجموىة مظ النتاوج منهدا: اظ راس المدا  الفكدري  دو الركيدزن 
األساسددية لبنددام التقدددم اة تةددادي وتميددز المنهمددات، واظ القيمددة 

لكددل مددظ راس مددا  فكددري، الحقيقيددة للمنهمددات تعتمددد ىلددى مددا تمت
واظ ا م مةدر لتحقيذ الميزن التنافسية للمنهمات الحالية  دو مدا 
تمتلكدددددل مدددددظ معرفدددددة ومهدددددارات ت نيدددددة تحقدددددذ لهدددددا التفدددددوذ ىلدددددى 

 المنافسيظت 
بنددام الميددزن التنافسددية بعنددواظ: ( بدراسددة 2012كمددا  ددام الةددال  )

 ددددددفت إلدددددى التعدددددرف ىلدددددى مفدددددا يم ، فدددددي الجامعدددددات السدددددعودية
ومجاةت واسدتراتيجيات بندام الميدزن التنافسدية للجامعدات السدعودية 
وا م المتطلبات لك  مدظ المجداةت واةسدتراتيجيات اللاةدة بهدا، 
واسدددددتلدمت الدراسدددددة المدددددنهج الوةدددددفي واةسدددددتبانة ادان لهدددددا وتدددددم 
تطبيقهددددا ىلددددى اىضددددام مجددددالس الجامعددددات فددددي سددددت جامعددددات 

البحدددددث العلمدددددي  سدددددعودية، وتوةدددددلت الدراسدددددة إلدددددى اظ مجددددداةت
نتددداج المعرفدددة  دددي األكمدددر ا ميدددة لبندددام الميدددزن  والتعلددديم والتقنيدددة وا 

واوةددت الدراسددة إلددى ضددرورن  تالتنافسددية فددي الجامعددات السددعودية
نتدددداج المعرفددددة  التركيددددز ىلددددى البحددددث العلمددددي والتعلدددديم والتقنيددددة وا 

  التنافسية في الجامعات السعوديةتكمدال  لبنام الميزن 
بعنددواظ: إنتداج المعرفددة فددي  ,.Charles et al (2013)واجدر 

التعلددديم العدددالي النيجيدددري، وتهددددف الدراسدددة إلدددى منا عدددة العوامددد  
المددد مرن فدددي إنتددداج المعرفدددة فدددي مجدددا  التعلددديم العدددالي والسياسدددات 
والممارسددات المتعلقددة بهددا، ومعرفددة التحددديات الرويسددة التددي تواجددل 

و دددي  واإلدارن والددددىمتالبعدددرية، والمدددا  إنتددداج المعرفدددة كدددالكوادر 
دراسدة تحليليدة لأل ددداف العامدة للتعلديم العددالي ومفدا يم السياسددات 

وتوةلت الدراسة إلى اظ المدلالت ليسدت بالنسد   تتات العال ة
الكافية مظ حيث الجودن والكميدة فالمعرفدة المنتجدة كاندت بمسدتو  

وتوةددي الدراسددة ب نددل يجدد  اظ تلةددص امددوا  كافيددة  تمددنلفل

لعدددالي ليمكنهدددا مدددظ تحسددديظ نوىيدددة اإلنتددداج المعرفدددي بمدددا للتعلددديم ا
 .يتماعى م  المعايير الدولية واظ يتم مرا بتها وتقييمها سنويا

موضدوم تناولت الدراسات السابقة اظ  ويتض  مظ العرل السابذ
ركدددزت ىلدددى ىمليدددات  ظاإلنتددداج المعرفدددي مدددظ ىددددن زوايدددا منهدددا مددد

إدارن المعرفددددددددة وربطهددددددددا بددددددددالميزن التنافسددددددددية كدراسددددددددة ةددددددددويص 
، كمدا ,Atual and Jonson (2002)( ودراسدة2011وآلدروظ)

( ودراسدددة الدددتبياني 2012) يددددركدددزت كددد  مدددظ دراسدددة ىبدددد الرحم
(ىلددددى بندددددام المجتمدددد  المعرفدددددي 2012( ودراسددددة امددددديظ )2012)

امددددددا التنافسددددددية،  ودور الجامعددددددات فددددددي تلدددددد  وامددددددر  ىلددددددى الميددددددزن
ىمليدات فركدزت ىلدى تحليد   ,.Charles et al( 2013)دراسدة

، فدددي حددديظ ركدددزت اإلنتددداج المعرفدددي فدددي م سسدددات التعلددديم العدددالي
 ( ىلى بنام الميزن التنافسية في الجامعاتت2012دراسة الةال )

تددوافر متطلبددات إنتدداج المعرفددة  ىلددى امددا الدراسددة الحاليددة فركددزت
 مددظ كمدددل  لبنددام الميددزن التنافسددية، واسددتفادت  ددت  الدراسددة

وتفسدير  األدان وبندام النهريدة الللفيدة فدي بندام السدابقة الدراسدات
عددرية بفددي حدددود ا الموضددوىية والىنهددا  والتلفددت ،النتدداوج بعددل

المجتم  واجزام مظ المعالجدات اإلحةداوية ولةاوص  والمكانية،
 وبعل المتغيرات الموضوىية التي تناولتهات 

درجددة الكعددف ىددظ تحدداو  انهددا للدراسددة الحاليددة اوجددل التفددرد امددا 
نتددددداج إلالالزمدددددة والبعدددددرية  ماديدددددةالتنهيميدددددة وال تدددددوافر المتطلبدددددات
األمدر الدتي  ،بنام ميزن تنافسية فدي جامعدة حاود المعرفة كمدل  ل

طبيعة يجع   ت  الدراسة ملتلفة ىظ جمي  الدراسات السابقة في 
 تمحددداور وىبدددارات الدراسدددة الميدانيدددة دددت  المتطلبدددات مدددظ لدددال  

جميدد  الدراسددات ونهددرا لهددتا اةلددتالف فددي المحدداور واألبعدداد ىددظ 
األمددر الددتي يجعدد  مقارنددة النتدداوج الميدانيددة فددي الةددعوبة السددابقة 
فدي لدتالف ةتفداذ او ابعدل اة ندا   مدظ اظ ىلدى الدرغمبمكاظ 

بيظ نتاوج  ت  الدراسدة وبعدل الدراسدات السدابقة  بعل الجزويات
 تفي التعليذ ىلى نتاوج الدراسة لهاسيتم التطرذ 

 إجراءات الدراسة:
 منهج الدراسة:

لغايدددات الدراسدددة، المسدددحي اسدددتلدمت الدراسدددة المدددنهج الوةدددفي 
 حيث يعتمد  تا المنهج ىلى وةف  الهوا ر تات العال ة 

 بالدراسة، ومظ مم تحليلها لللروج بالنتاوج المناسبةت 
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 مجتمع الدراسة:
مجتم  الدراسة القيادات األكاديميدة فدي جامعدة حاود  لدال  عك   

 دددددددد( والبدددددددال  ىددددددددد م 1436-1435الفةددددددد  الدراسدددددددي األو   )
 ا مد الجنسحس   يظإلى فوتوتم تقسيمهم  ،اكاديميا(  اودا  200)
 انمىت ( 80و) تكرا( 120)

  ينة البحث:

  ىينة البحث مظ جمي  الفوات التي يتكوظ منها مظ اج  اظ تمم
تم التيار ىينة ىعواوية طبقية مراىية لتوزي  فقد مجتم  البحث، 

اىتمد الباحث نسبة العينة فوات افراد مجتم  البحث، حيث 
( فردا كاظ مظ 135بلغت العينة )%( مظ المجتم  الكلي ف75)

ك  فوة العينة في وتم التيار ( انمى، 52( تكرا، و)83بينهم )
( يوض  ىدد 1والجدو  )بالطريقة الععواوية البسيطةت 

 تللعروط ةية ىلى ىينة الدراسة والمستوفاةستبانات الموزى
 (: توزي  اةستبانات ىلى افراد ىينة الدراسة 1الجدو  )

 

 فقا لمتغيرات الدراسة:و وفيما يلي توةيف افراد ىينة الدراسة 
 تبياناتهم األولية( توةيف افراد ىينة الدراسة وفقا 2يوض  الجدو  )

 (: توزي  ىينة الدراسة وفذ بياناتهم األولية2الجدو  )
 النسبة العدد التصنيف المتغيرات

 %61.5 83 ذكر الجنس
 %38.5 52 أنثى

عدد سنوات الخدمة في العمل 
 القيادي

 %33.3 45 سنوات 3أقل من 
 %43.7 59 سنوات 6من  إلى أقل 3من 

 %23.0 31 سنوات فأكثر 6من 

 طبيعة العمل القيادي
 %51.9 70 رئيس/مشرفة قسم
 %31.9 43 وكيل/ وكيلة عميد

 %16.3 22 قيادات عليا
 %100.0 135 المجموع

 أداة الدراسة:
واةسدددتعانة تات العال دددة، بعدددل األدبيدددات  دددام الباحدددث بمراجعدددة 

بكددد  مدددا كتددد  حدددو   دددتا الموضدددوم مدددظ كتددد  ودراسدددات وبحدددوث 
، األمدددر الدددتي ، ام اجنبيدددةىلميدددة، سدددوام اكاندددت محليدددة، ام ىربيدددة

جمدد  كدد  مددا يتعلددذ بمحدداور األدان وفقراتهددا، ىلددى لباحددث ااىدداظ  
 و د تكونت ادان الدراسة مظ جزايظ: 

ملت متغيرات الجزم األو : بيانات اولية ىظ افراد ىينة الدراسة ع
 سنوات اللبرن(ت -الم    العلمي - جنسالالدراسة  )

اد الجزم الماني: و و ىبارن ىظ فقرات األدان وتتكوظ مظ مالمة ابع
: ابعددداد  ددديموزىدددة ىلدددى مالمدددة  ( فقدددرن41رويسدددة تعدددتم  ىلدددى ) 

(، والمتطلبدددات نىبدددار  23التنهيميدددة، ويعدددتم  ىلدددى ))المتطلبدددات 
الماديدة، ويعدتم  والمتطلبدات  ،ىبدارات( 8البعرية ويعتم  ىلى )

اللماسدي  واستلدم الباحدث مقيداس )ليكدرت( تىبارات( 10ىلى )
( درجات، )بدرجة كبيرن( 5وفذ ما يلي : )بدرجة كبيرن جدا( لها )

( درجدددات، )بدرجدددة 3( درجدددات، )بدرجدددة متوسدددطة( لهدددا )4لهدددا )
 (ت ليلة( لها )درجتاظ(، )بدرجة  ليلة جدا( لها )درجة واحدن

تدم  الدراسدة ادان محتدو  للتحقُّدذ مدظ ةددذ الظااهري: الصاد 
فدي جامعدة  التددريس  يودة اىضدام ىلدى مجموىدة مدظ ىرضدها

 وىباراتهدا وسدالمة اةستبانة عمو  محاور مظ حاو  وتل  للت كد
وىددم تكرار دا وتمدت ةدياغة وتعددي  األدان وفقدا   اللغدة ووضدوحها

 لتوجيهات وآرام المحكميظت
: وللتعدرف ىلدى ةددذ اةتسداذ الدداللي الاداخلي صد  االتسا 

ومبدددات األدان  دددام الباحدددث بتطبيدددذ األدان ىلدددى ىيندددة اسدددتطالىية 
( فردا بغرل الت كد مظ ةد ها ومباتها إحةاويا ، 27مكونة مظ )

و ددد توةدد  إلددى النتدداوج التاليددة: معددامالت ارتبدداط بيرسددوظ لقيدداس 
 ة للمحور المنتمية إليل:العال ة بيظ بنود اةستبانة، بالدرجة الكلي

 

 النسبة عدد االستبانات المستوفاة عدد االستبانات المعادة عدد االستبانات الموزعة العينة
 %92.2 83 84 90 ذكر
 %86.7 52 54 60 أنثى

 %90 135 138 150 المجموع



 الشمريمحمد ين فهاد 

56 
 

 (: معامالت ارتباط بنود اةستبانة بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليل3الجدو  )
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م المحور

 المتطلبات التنظيمية

1 0.3868* 13 0.8493** 
2 0.4703* 14 0.8728** 
3 0.5818** 15 0.8162** 
4 0.7407** 16 0.5268** 
5 0.7359** 17 0.7388** 
6 0.7344** 18 0.7072** 
7 0.7043** 19 0.6983** 
8 0.6875** 20 0.6929** 
9 0.7222** 21 0.7496** 

10 0.7651** 22 0.6988** 
11 0.8029** 23 0.7005** 
12 0.7150**   

 المتطلبات البشرية

24 0.6163** 28 0.7960** 
25 0.8942** 29 0.7177** 
26 0.7064** 30 0.7216** 
27 0.7496** 31 0.7569** 

 المتطلبات المادية

32 0.7347** 37 0.7829** 
33 0.8130** 38 0.7720** 
34 0.8311** 39 0.7626** 
35 0.7941** 40 0.7836** 
36 0.8149** 41 0.7884** 

 01ت0** دالة ىند مستو                                       05ت0ىند مستو  * دالة 
 معامالت ارتباط بيرسوظ لقياس العال ة بيظ محاور اةستبانة، بالدرجة الكلية للبعد المنتمية إليل:

 (: معامالت ارتباط محاور اةستبانة بالدرجة الكلية للبعد المنتمية إليل 4الجدو  )
 معامل االرتباط المحور

 **0.9776 المتطلبات التنظيمية
 **0.9168 المتطلبات البشرية
 **0.9262 المتطلبات المادية

 01ت0** دالة ىند مستو            
 ثبات األداة:

 (: معامالت مبات الفا كرونبام لمحاور وابعاد اةستبانة 5الجدو  )
 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود المحور

 0.96 23 المتطلبات التنظيمية
 0.89 8 المتطلبات البشرية
 0.93 10 المتطلبات المادية

 0.98 41 الثبات الكلي

ولتسدهي  تفسددير النتداوج اسددتلدم الباحدث األسددلو  
التدددالي لتحديدددد مسدددتو  اإلجابدددة ىلدددى بندددود األدانت حيدددث تدددم 

، 4، كبيددددددددددددرن 5إىطددددددددددددام وزظ للبددددددددددددداو : )كبيددددددددددددرن جدددددددددددددا  
(، مدم تددم تةددنيف تلدد  1،  ليلددة جدددا  2،  ليلددة 3متوسدطة 

اإلجابددات إلددى لمسددة مسددتويات متسدداوية المددد  مددظ لددال  
 المعادلة التالية:

 اادد ÷ أقاال قيمااة(  -طااول الفئااة ك )أكباار قيمااة
 0.80ك  5( ÷ 1-5بدائل األداة ك )

 لنحة  ىلى التةنيف التالي:
 
 
 



 66 - 45(، 2)35مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

57 
 

 (: توزي  للفوات وفذ التدرج المستلدم في ادان البحث6الجدو  )
 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا   الوصف

 1.80 – 1.00 2.60 – 1.81 3.40 – 2.61 4.20 – 3.41 5.00 – 4.21 مدى المتوسطات

 إجابة أسئلة الدراسة:
ما درجة توافر المتطلبات الالزمة إلنتداج المعرفدة كمددل  لبندام ميدزن تنافسدية فدي جامعدة حاود  مدظ وجهدة إجابة السؤال األول ونصه: 

 نهر  ياداتها األكاديمية؟
 التنظيمية: المحور األول: درجة توافر المتطلبات

(: التكرارات والنس  المووية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا  إلجابات ىينة الدراسة ىظ درجة توافر المتطلبات 7الجدو  )
 التنهيمية الالزمة إلنتاج المعرفة كمدل  لبنام ميزن تنافسية في جامعة حاو 

 العبارة م
المتوسط  درجة التوافر

 الحسابي
االنحراف 
ب المعياري

رتي
الت

 

كبيرة 
 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة جدا  

تسهل الجامعة وصول جميع العاملين إلىى  22
 قواعد المعرفة التي تمتلكها.

 6.8 17.3 33.8 25.6 16.5 % 1 1.14 3.28 9 23 45 34 22 ت

تعمىىىىل الجامعىىىىىة مىىىىىراكات علميىىىىىة بىىىىىين  8
 الجامعة والمجتمع الخارجي.

 5.3 18.3 42.0 22.1 12.2 % 2 1.04 3.18 7 24 55 29 16 ت

تشىىجع الجامعىىة العىىاملين علىىى االسىىىتفادة  23
 من مخزون المعرفة الذي تمتلكه.

 6.0 24.1 41.4 19.5 9.0 % 3 1.02 3.02 8 32 55 26 12 ت

16 
تصىىىىنف الجامعىىىىة البيانىىىىات والمعلومىىىىات 
 المتوفرة ثىم تخزنهىا ىتىى يسىهل تجميعهىا

 ثم تبويبها.

 9 27 64 28 6 ت
2.96 0.93 4 % 4.5 20.9 47.8 20.1 6.7 

تعمىىىل الجامعىىىة علىىىى تطىىىوير موجوداتهىىىا  14
 المعرفية.

 6.7 27.6 33.6 27.6 4.5 % 4 1.00 2.96 9 37 45 37 6 ت

توضىىا الجامعىىة رايتهىىا المسىىتقبلية فيمىىا  1
 يتعلق بالبحث العلمي.

 5.2 22.2 52.6 14.1 5.9 % 6 0.90 2.93 7 30 71 19 8 ت

تبىادر الجامعىىة بايصىال المعرفىىة المتىىوفرة  21
 إلى جميع العاملين.

 6.7 24.4 45.9 16.3 6.7 % 7 0.97 2.92 9 33 62 22 9 ت

تىىىدعم الجامعىىىة اافكىىىار اتبداعيىىىة لتنميىىىة  10
 الميزة التنافسية.

 8.9 28.1 35.6 20.0 7.4 % 8 1.06 2.89 12 38 48 27 10 ت

تتسىم الجامعىىة بانسىىيابية المعلومىىات دا ىىل  6
 النظم الجامعية.

 7.5 28.4 38.1 22.4 3.7 % 9 0.97 2.87 10 38 51 30 5 ت

تفّعل الجامعة دور وسائل اتعالم في نقل  19
 المعرفة.

 10.4 24.4 37.8 23.0 4.4 % 9 1.03 2.87 14 33 51 31 6 ت

تهيئ الجامعىة منىاخ داعىم لتبىادل المعرفىة  20
 بين كافة العاملين فيها.

 8.1 23.0 44.4 23.7 0.7 % 11 0.90 2.86 11 31 60 32 1 ت

تقىّوم الجامعىة الموجىودات المعرفيىة لىديها  17
 باستمرار.

 7.5 29.9 39.6 16.4 6.7 % 12 1.01 2.85 10 40 53 22 9 ت

ثقافىىىة المبىىىادرة يالفرديىىىة تنشىىىر الجامعىىىة  15
 والجماعية( بين العاملين

 6.7 31.9 38.5 16.3 6.7 % 13 1.00 2.84 9 43 52 22 9 ت

توفر الجامعة سياسات عمل داعمة لحرية  12
 البحث العلمي.

 9.7 27.6 39.6 20.9 2.2 % 14 0.96 2.78 13 37 53 28 3 ت

السىتقبال تعمل الجامعة على تىوفير لليىات  13
 اآلراء والمقترىات بين العاملين.

 15.7 22.4 36.6 20.9 4.5 % 15 1.09 2.76 21 30 49 28 6 ت

تىىىوازن الجامعىىىة بىىىين االجتمىىىام بالجانىىىب  7
 التدريسي والعمل البحثي.

 11.9 30.6 36.6 15.7 5.2 % 16 1.04 2.72 16 41 49 21 7 ت

االستشىىارات بينهىىا تسىىهل الجامعىىة عمليىىة  18
 وبين مراكز البحث اا رى.

 12.6 25.9 45.9 11.9 3.7 % 17 0.97 2.68 17 35 62 16 5 ت

تهيىىئ الجامعىىىة عمليىىىات تحويىىىل المعرفىىىة  11
 الضمنية إلى معرفة معلنة.

 11.9 29.1 41.8 13.4 3.7 % 17 0.98 2.68 16 39 56 18 5 ت

إسىتراتيجية لعمليىات تتبني الجامعة  طىط  2
 إنتاج المعرفة.

 13.3 28.9 40.0 15.6 2.2 % 19 0.97 2.64 18 39 54 21 3 ت
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 العبارة م
المتوسط  درجة التوافر

 الحسابي
االنحراف 
ب المعياري

رتي
الت

 

كبيرة 
 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة جدا  

تهىىىتم الجامعىىىة بمعرفىىىة وتحديىىىد منافسىىىيها  3
 الحاليين والمحتملين.

 15.6 34.8 38.5 8.9 2.2 % 20 0.94 2.47 21 47 52 12 3 ت

تحىىىىىرر إدارة الجامعىىىىىة علىىىىىى معرفىىىىىة  4
 المنافسين باستمرار.إمكانات 

 22.9 30.5 30.5 13.7 2.3 % 21 1.06 2.42 30 40 40 18 3 ت

 22.2 33.3 35.6 4.4 4.4 % 22 1.02 2.36 30 45 48 6 6 ت توظف الجامعة نتائج البحوث العلمية. 9

5 
تقىىىىوم الجامعىىىىة بالمسىىىىا الىىىىدوري للبي ىىىىة 
التنافسىىىىىىىية وللخىىىىىىىدمات التىىىىىىىي يقىىىىىىىدمها 

 المنافسون.

 30 50 37 17   ت
2.31 0.96 23 %   12.7 27.6 37.3 22.4 

 2.79 المتوسط العام للمحور

( و ددددددي   تسدددددده  22( اظ العبددددددارن ر ددددددم )7يتبددددديظ مددددددظ الجدددددددو  )
الجامعددددددة وةددددددو  جميدددددد  العددددددامليظ إلددددددى  واىددددددد المعرفددددددة التددددددي 
تمتلكهات تحةلت ىلى اكبر المتوسطات الحسابية حيدث حةدلت 

( وبددهنحراف 28ت3ىلددى درجددة متوسددطة بمتوسددط حسددابي مقدددار  )
( اي اظ  ت  العبارن تتدوافر بدرجدة اكبدر مدظ بدا ي 14ت1معياري )

   ( 5لدددر ، كمدددا يتضددد  مدددظ الجددددو  اظ العبدددارن ر دددم )العبدددارات األ
  تقددوم الجامعددة بالمسدد  الدددوري للبيوددة التنافسددية ولللدددمات التددي 
يقدددمها المنافسددوظ  حةددلت ىلددى ا دد  المتوسددطات حيددث حةددلت 

( وبددددهنحراف 31ت2حسددددابي مقدددددار  ) بمتوسددددط ىلددددى درجددددة  ليلددددة
 (ت 96ت0معياري )

وافر المتطلبددات التنهيميددة ( اظ درجددة تدد7كمددا تبدديظ مددظ الجدددو  )
الالزمدددة إلنتددداج المعرفدددة كمددددل  لبندددام ميدددزن تنافسدددية فدددي جامعدددة 

(، 79ت2حاودد  جددامت بدرجددة متوسددطة بمتوسددط حسددابي مقدددار  )
و ددتا يعددير إلددى اظ فددي الجامعددة  دددر مددظ التنهدديم ولكددظ بمسددتو  
ا ددد  مدددظ مسدددتو  الطمدددوح، ويعدددزو الباحدددث  دددت  النتيجدددة إلدددى اظ 

معدددات الناعدددوة حدددديما واظ البعدددد التنهيمدددي فدددي الجامعدددة مدددظ الجا

لبدرات متراكمدة ومزاحمدة اآللدريظ  إنتداج المعرفدة يحتداج إلدى بندام
لتحقيدددذ التفدددوذ ىلددديهم والتفدددرد بميدددزن ليسدددت لدددديهم، واظ اةسدددتفادن 
مدددددظ اللبدددددرات التنهيميدددددة التدددددي توةدددددلت إليهدددددا جامعدددددات الدددددر  

والتميدددز بددد  وتطبيقهدددا فدددي جزويدددات معيندددة ة يعندددي تحقيدددذ التفدددرد 
ةدويص وتتفدذ  دت  النتيجدة مد  دراسدة  يبقى في حدود المتوسطت

التدددددي جدددددامت بددددد ظ بعدددددد تنهددددديم المعرفدددددة فدددددي ( 2011وآلدددددروظ)
جددام بدرجددة متوسددطة تراوحددت بدديظ  مجموىددة اةتةدداةت األردنيددة

الددتبياني ( بينمددا تلتلددف  ددت  النتيجددة مدد  دراسددة 53ت3 -39ت3)
م المعرفة في الجامعات التي اعارت إلى اظ مجا  تنهي (2012)

 -5ت2السددددعودية جددددام بدرجددددة منلفضددددة تتددددراوح بدددديظ متوسددددطي )
تعدير إلدى ضدعف فدي البندى التي  (2012اميظ)دراسة و (، 19ت1

التنهيميددة فددي الجامعددات السددودانية فددي إدارن المعلومددات والمعرفددة 
التي  Charles et al, (2013) وحاجتها إلى التطوير، ودراسة 

اعددارت إلددى اظ الجواندد  التنهيميددة التطبيقيددة إلنتدداج المعرفددة فددي 
 م سسات التعليم العالي النيجيرية كانت ضعيفةت 

 المحور الثاني: درجة توافر المتطلبات البشرية:
تنازليا  إلجابات ىينة الدراسة ىظ درجة توافر المتطلبات (: التكرارات والنس  المووية والمتوسطات الحسابية وترتيبها 8الجدو  )

 البعرية الالزمة إلنتاج المعرفة كمدل  لبنام ميزن تنافسية في جامعة حاو 

 العبارة م
المتوسط  درجة التوافر

 الحسابي
االنحراف 
ب المعياري

رتي
الت

 

كبيرة 
 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة جدا  

موارد بشىرية مهنيىة لقيىادة تمتلك الجامعة  27
 المعرفة واستثمارجا كقيمة إستراتيجية.

 5.9 23.7 37.8 28.9 3.7 % 1 0.96 3.01 8 32 51 39 5 ت

24 
تحىىرر الجامعىىة علىىى وجىىود رأ  مىىال 
بشىىىىىىري قىىىىىىادر علىىىىىىى  لىىىىىىق المعرفىىىىىىة 

 وتطويرجا.

 10 34 42 43 5 ت
2.99 1.01 2 % 3.7 32.1 31.3 25.4 7.5 

تهتم الجامعة بىالكوادر البشىرية باعتبارجىا  25
 قدرة إستراتيجية.

 7.5 28.4 35.8 20.1 8.2 % 3 1.06 2.93 10 38 48 27 11 ت

توفر الجامعة القدرات العلمية التي تطىور  29
 أدائها وتدعم تميزجا.

 3.7 29.9 42.5 19.4 4.5 % 4 0.90 2.91 5 40 57 26 6 ت
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 العبارة م
المتوسط  درجة التوافر

 الحسابي
االنحراف 
ب المعياري

رتي
الت

 

كبيرة 
 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة جدا  

طىىىىىىاقم ماجىىىىىىل تدارة تىىىىىىوفر الجامعىىىىىىة  28
 المعرفة.

 6.8 22.6 54.1 12.8 3.8 % 5 0.87 2.84 9 30 72 17 5 ت

30 
تىىىوفر الجامعىىىة فىىىي المختبىىىرات الكىىىوادر 
الفنيىىىىة المالئمىىىىة للمسىىىىاعدة علىىىىى إنتىىىىاج 

 وتطوير المعرفة.

 7 44 57 17 9 ت
2.83 0.95 6 % 6.7 12.7 42.5 32.8 5.2 

بشرية مدربىة للىدعم تُوِجد الجامعة كوادر  26
 الفني الطارئ.

 10.4 26.9 40.3 17.9 4.5 % 7 1.00 2.79 14 36 54 24 6 ت

تكىىون الجامعىىة فىىرم عمىىل مىىن أصىىحا   31
 الخبرة لالستشارات العلمية.

 18.8 23.3 42.1 13.5 2.3 % 8 1.02 2.57 25 31 56 18 3 ت
 2.87 المتوسط العام للمحور*

( و ي  تمتلد  الجامعدة 27( اظ العبارن ر م )8يتبيظ مظ الجدو  )
مددوارد بعددرية مهنيددة لقيددادن المعرفددة واسددتممار ا كقيمددة إسددتراتيجية   
حةدددلت ىلدددى اكبدددر المتوسدددطات الحسدددابية حيدددث حةدددلت ىلدددى 

( وبددددددهنحراف 01ت3درجددددددة متوسددددددطة بمتوسددددددط حسددددددابي مقدددددددار  )
اي اظ  ت  العبارن تتوافر بدرجة اكبر مظ با ي  ،(96ت0معياري )

( 31العبددارات األلددر ، كمددا يتضدد  مددظ الجدددو  اظ العبددارن ر ددم )
 تكددددوظ الجامعددددة فددددرذ ىمدددد  مددددظ اةددددحا  اللبددددرن لالستعددددارات 
العلمية  حةلت ىلى ا   المتوسطات حيدث حةدلت ىلدى درجدة 

 (ت 02ت1( وبهنحراف معياري )57ت2متوسطة حسابي مقدار  )
( اظ درجدددة تدددوافر المتطلبدددات البعدددرية 8مدددا تبددديظ مدددظ الجددددو  )ك

الالزمدددة إلنتددداج المعرفدددة كمددددل  لبندددام ميدددزن تنافسدددية فدددي جامعدددة 

(، 87ت2حاودد  جددامت بدرجددة متوسددطة بمتوسددط حسددابي مقدددار  )
ويعددزو الباحددث تلدد  إلددى حدامدددة إنعددام الجامعددة واىتماد ددا ىلدددى 

ر المتميدزن تحتداج إلدى استقطا  كوادر ا البعرية واظ غالد  الكدواد
بنيدددة تحتيدددة متكاملدددة األمدددر الدددتي يةدددع  تدددوفير  فدددي الجامعدددات 
الناعددوة، لددتا يفضدد  الكميددر مدددظ اولودد  الددت ا  إلددى امدداكظ اكمدددر 
جا زيددددة، باإلضددددافة إلددددى كددددوظ غالدددد  اسدددداتتتها مددددظ توي العقددددود 

سدلبا  يد مرالسنوية التي تدنعكس ىلدى ىددم اةسدتقرار النفسدي ممدا 
وتلتلدددف  دددت  النتيجدددة مددد  دراسدددة  ترفدددة وتوليدددد اىلدددى إنتددداج المع

التي اعارت إلى اظ اىضام  يوة التدريس فدي  (2012التبياني )
الجامعدددات السدددعودية يستعدددعروظ ا ميدددة اإلنتددداج المعرفدددي جدددامت 

 (ت11ت2بدرجة منلفضة بتوسط )
 المحور الثالث: درجة توافر المتطلبات المادية:

 التكرارات والنس  المووية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا  إلجابات ىينة الدراسة ىظ: (9الجدو  )
 درجة توافر المتطلبات المادية الالزمة إلنتاج المعرفة كمدل  لبنام ميزن تنافسية في جامعة حاو 

 العبارة م
المتوسط  درجة التوافر

 الحسابي
االنحراف 
ب المعياري

رتي
الت

 

كبيرة 
 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة جدا  

تىىوفر الجامعىىة نظىىام متكامىىل لتكنولوجيىىا  32
 المعلومات.

 1.5 9.6 39.3 27.4 22.2 % 1 0.99 3.59 2 13 53 37 30 ت

تطىىّور الجامعىىة البنىىى التحتيىىة لالتصىىاالت  40
 وتقنيات المعلومات.

 1.5 20.1 29.9 27.6 20.9 % 2 1.08 3.46 2 27 40 37 28 ت

تىىىىىىوفر الجامعىىىىىىة المصىىىىىىادر ااساسىىىىىىية  39
 للمعرفة الورقية منها وااللكترونية.

 3.0 25.4 34.3 25.4 11.9 % 3 1.04 3.18 4 34 46 34 16 ت

تضىىىىع الجامعىىىىة ميزانيىىىىة مناسىىىىبة لىىىىدعم  36
 مشاريع إنتاج المعرفة.

 5.9 18.5 44.4 24.4 6.7 % 4 0.97 3.07 8 25 60 33 9 ت

تحرر الجامعة علىى أن تكىون مواردجىا  34
 المادية ذات قيمة عالية.

 9.7 16.4 38.1 29.1 6.7 % 4 1.06 3.07 13 22 51 39 9 ت

تىىوفر الجامعىىة مراكىىز متخصصىىة لتقىىديم  33
 الدراسات واابحاث.

 6.0 23.9 45.5 17.9 6.7 % 6 0.96 2.96 8 32 61 24 9 ت

الجامعىىىىىىة المختبىىىىىىرات الالزمىىىىىىة تىىىىىىوفر  35
 لعمليات إنتاج وتطوير المعرفة.

 6.7 25.2 41.5 21.5 5.2 % 7 0.97 2.93 9 34 56 29 7 ت

تضىىىىىىع الجامعىىىىىىة نظىىىىىىام دائىىىىىىم لصىىىىىىيانة  37
 موجودات المعرفة والمحافظة عليها.

 6.7 32.8 32.8 23.9 3.7 % 8 0.98 2.85 9 44 44 32 5 ت
 9 1.00 2.79 11 43 50 23 7 تتتبنىىىىي الجامعىىىىة إسىىىىتراتيجية تحقىىىىق لهىىىىا  38
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 العبارة م
المتوسط  درجة التوافر

 الحسابي
االنحراف 
ب المعياري

رتي
الت

 

كبيرة 
 قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة جدا  

 8.2 32.1 37.3 17.2 5.2 % استثمار أفضل للموارد المتاىة.

تنفىىىرد الجامعىىىىة بمىىىوارد ماديىىىىة يصىىىىعب  41
 تقليدجا.

 30.3 24.2 31.8 10.6 3.0 % 10 1.11 2.32 40 32 42 14 4 ت
 3.02 العام للمحور المتوسط

( و دي  تدوفر الجامعدة 32( اظ العبدارن ر دم )9يتبيظ مظ الجددو  )
نهدددددددام متكامددددددد  لتكنولوجيدددددددا المعلومدددددددات  حةدددددددلت ىلدددددددى اكبدددددددر 
المتوسطات الحسابية حيث حةلت ىلى درجة متوسطة بمتوسدط 

( اي اظ  ددت  99ت0( وبددهنحراف معيدداري )59ت3حسددابي مقدددار  )
رجة اكبر مظ با ي العبارات األلدر ، كمدا يتضد  العبارن تتوافر بد

( و ددي  تنفددرد الجامعددة 41( اظ العبددارن ر ددم )9مددظ الجدددو  ر ددم )
بمدددوارد ماديدددة يةدددع  تقليدددد ا   حةدددلت ىلدددى ا ددد  المتوسدددطات 

حسددددابي مقددددددار  بمتوسدددددط حيددددث حةدددددلت ىلددددى درجدددددة متوسددددطة 
 (ت 11ت1( وبهنحراف معياري )32ت2)

( اظ درجدددة تدددوافر المتطلبدددات الماديدددة 9كمدددا تبددديظ مدددظ الجددددو  )
الالزمدددة إلنتددداج المعرفدددة كمددددل  لبندددام ميدددزن تنافسدددية فدددي جامعدددة 

(، 02ت3بمتوسددط حسددابي مقدددار  ) متوسددطةحاودد  جددامت بدرجددة 
ولع  السب  في تل   و تركيز الجامعة في الفترن الماضدية ىلدى 

ريدة اإلنعامات والبنى التحتية لاةة في المباني والمعاري  المعما
وتوجيل الجان  األكبر مظ الميزانية إلى تل  كونها مظ الجامعات 
الناعوة وتحتاج إلى استكما  جمي  مبانيها ومعاريعها في المدينة 

التي  (2012التبياني )وتلتلف  ت  النتيجة م  دراسة  الجامعيةت
اعدددددارت إلدددددى اظ األمكاندددددات الماديدددددة التدددددي تتضدددددمنها الجامعدددددات 

 (، ودراسدددددة 31ت1منلفضدددددة بتوسدددددط ) السدددددعودية جدددددامت بدرجدددددة
Charles et al, (2013)  التي اعارت إلى اظ الجوان  المادية

ولاةددددة الماليددددة إلنتدددداج المعرفددددة فددددي م سسددددات التعلدددديم العددددالي 
 النيجيرية كانت بمستو  ضعيف نوىا مات 

إلجابات ىينة الدراسة ىظ درجة توافر المتطلبات الالزمة إلنتاج المعرفة كمدل   (: المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا  10الجدو  )
 لبنام ميزن تنافسية في جامعة حاو 

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي* المحور
 1 0.79 3.02 المتطلبات المادية
 2 0.78 2.87 المتطلبات البشرية
 3 0.70 2.79 المتطلبات التنظيمية

  0.68 2.86 الدرجة الكلية

 درجات 5* المتوسط مظ 
( اظ متوسطات األبعاد جامت بدرجة 10يتبيظ مظ الجدو  )

متوسطة واظ المتوسط الحسابي العام لدرجة توافر المتطلبات 
الالزمة إلنتاج المعرفة كمدل  لبنام ميزن تنافسية في جامعة 

( و و 86ت2افراد ىينة الدراسة  و )مظ وجهة نهر  حاو 
 تمتوسط يعير إلى اظ درجة توافر  ت  األبعاد  ي )متوسطة(

( اظ محور المتطلبات المادية جام 10كما يوض  الجدو  )
بالمرتبة األولى ولع  السب  في تل  يعود إلى كوظ جامعة حاو  
حديمة النع ن وتحهى كغير ا مظ الجامعات بدىم مالي مظ 

لهتا ا تمت ب ظ تكوظ موجوداتها المادية تات جودن و  ،الدولة
اظ محور المتطلبات التنهيمية  (10)كما يعير الجدو  توحدامة

ح  في المرتبة األليرن مما يد  ىلى اظ الجامعة بحاجة إلى إلى 

ترتي  ووتنهيم و يكلة ىملياتها التنهيمية واإلدارية بدرجة متزايدن 
 لعمليات إنتاج المعرفةتتضمظ لها توفير الدىم التنهيمي 
 ددددد  توجددددد فددددروذ تات دةلدددددة إجابااااة السااااؤال الثااااااني ونصااااه: 

إحةددداوية بددديظ وجهدددات نهدددر القيدددادات األكاديميدددة بجامعدددة حاوددد  
حو  مد  توافر المتطلبات الالزمدة إلنتداج المعرفدة كمددل  لبندام 
ميددددزن تنافسددددية فددددي الجامعددددة تعددددز  ةلددددتالف متغيددددرات الدراسددددة: 

طبيعدة العمد   –القيادي ت اللبرن في العم  ىدد سنوا –)الجنس 
 القيادي(؟

الفااارو  فاااي مااادل تاااوافر المتطلباااات الرزماااة إلنتااااج المعرفاااة 
 كمدخل لبناء ميزة تنافسية في الجامعة باخترف الجنس:
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توافر المتطلبات الالزمة إلنتاج المعرفة كمدل  (: التبار )ت( لدةلة الفروذ في استجابات ىينة الدراسة حو  مد  11الجدو  )
 لبنام ميزن تنافسية في الجامعة بالتالف نوم العينة

 التعليق مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي نوع العينة المحور

 0.72 2.73 أنثى غير دالة 0.414 0.82 0.69 2.83 ذكر المتطلبات التنظيمية

 0.71 2.80 أنثى غير دالة 0.430 0.79 0.83 2.91 ذكر المتطلبات البشرية

 0.76 2.87 أنثى غير دالة 0.068 1.84 0.79 3.12 ذكر المتطلبات المادية

 0.67 2.78 أنثى غير دالة 0.253 1.15 0.69 2.92 ذكر الدرجة الكلية 

( اظ  دديم )ت( غيددر دالددة فددي المحدداور: 11الجدددو  )يتضدد  مددظ 
)المتطلبددات التنهيميددة، المتطلبددات البعددرية، المتطلبددات الماديددة(، 
وفي الدرجة الكلية لمد  توافر المتطلبات الالزمدة إلنتداج المعرفدة 
كمدل  لبنام ميزن تنافسية في الجامعة، مما يعير إلى ىدم وجود 

تات دةلدددة إحةددداوية بددديظ اسدددتجابات ىيندددة الدراسدددة حدددو  فدددروذ 

مدد  تدوافر المتطلبددات الالزمدة إلنتداج المعرفددة كمددل  لبندام ميددزن 
 تنافسية في تل  المحاور، تعود ةلتالف نوم العينةت

الفااارو  فاااي مااادل تاااوافر المتطلباااات الرزماااة إلنتااااج المعرفاااة 
د سانوات كمدخل لبنااء ميازة تنافساية فاي الجامعاة بااخترف  اد

 الخدمة في العمل القيادي:
(: التبار تحلي  التبايظ األحادي لدةلة الفروذ في استجابات ىينة الدراسة حو  مد  توافر المتطلبات الالزمة إلنتاج 12الجدو  )

 العم  القياديالمعرفة كمدل  لبنام ميزن تنافسية في الجامعة بالتالف ىدد سنوات اللدمة في 
مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 التعليق الداللة

 0.46 132 60.54 دا ل المجموعات 0.01دالة عند مستوى  0.002 6.36 2.92 2 5.84 بين المجموعات المتطلبات التنظيمية

 0.56 132 74.41 دا ل المجموعات 0.01دالة عند مستوى  0.002 6.67 3.76 2 7.52 بين المجموعات المتطلبات البشرية

 0.59 132 77.48 دا ل المجموعات 0.01دالة عند مستوى  0.011 4.66 2.73 2 5.47 بين المجموعات المتطلبات المادية

 0.43 132 56.73 دا ل المجموعات 0.01دالة عند مستوى  0.001 7.03 3.02 2 6.04 بين المجموعات الدرجة الكلية 

 01ت0( اظ  دديم )ف( دالددة ىنددد مسددتو  12يتضدد  مددظ الجدددو  )
فدددددددي المحددددددداور: )المتطلبدددددددات التنهيميدددددددة، المتطلبدددددددات البعدددددددرية، 
المتطلبدددددات الماديدددددة(، وفدددددي الدرجدددددة الكليدددددة لمدددددد  مدددددد  تدددددوافر 
المتطلبات الالزمة إلنتداج المعرفدة كمددل  لبندام ميدزن تنافسدية فدي 
الجامعددة، ممددا يعددير إلددى وجددود فددروذ تات دةلددة إحةدداوية بدديظ 

تجابات ىينددددة الدراسددددة حددددو  مددددد  تددددوافر المتطلبددددات الالزمددددة اسدددد
إلنتاج المعرفة كمدل  لبنام ميزن تنافسية في تلد  المحداور، تعدود 
ةلدددتالف ىددددد سدددنوات لدمدددة افدددراد العيندددة فدددي العمددد  القيددداديت 
وباسددتلدام التبددار عدديفيل للكعددف ىددظ مةدددر تلدد  الفددروذ حيددث 

 ( تل ت13يوض  الجدو  )
(: التبار عيفيل لتوضي  مةدر الفروذ في استجابات ىينة الدراسة حو  مد  توافر المتطلبات الالزمة إلنتاج المعرفة 13الجدو  )

 كمدل  لبنام ميزن تنافسية في الجامعة بالتالف ىدد سنوات اللدمة في العم  القيادي
المتوسط  عدد سنوات الخدمة المحور

 الحسابي
 3أقل من 
 سنوات

إلى أقل  3من 
 سنوات 6من 

سنوات  6من 
 الفرم لصالا فأكثر

 المتطلبات التنظيمية
     2.58 سنوات 3أقل من 

     2.78 6إلى أقل من  3من 
 سنوات فأكثر 6من    * 3.14 سنوات فأكثر 6من 

 المتطلبات البشرية
     2.62 سنوات 3أقل من 

     2.85 6أقل من  إلى 3من 
 سنوات فأكثر 6من    * 3.26 سنوات فأكثر 6من 

 المتطلبات المادية
     2.81 سنوات 3أقل من 

     3.02 6إلى أقل من  3من 
 سنوات فأكثر 6من    * 3.35 سنوات فأكثر 6من 
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المتوسط  عدد سنوات الخدمة المحور
 الحسابي

 3أقل من 
 سنوات

إلى أقل  3من 
 سنوات 6من 

سنوات  6من 
 الفرم لصالا فأكثر

 الدرجة الكلية 
     2.64 سنوات 3أقل من 

     2.85 6إلى أقل من  3من 
 سنوات فأكثر 6من   * * 3.21 سنوات فأكثر 6من 

  ((a=0.05* تعني وجود فروذ دالة ىند مستو  
( وجددددود فددددروذ دالددددة ىنددددد 13يتضدددد  مددددظ الجدددددو  ر ددددم )

 ىلى النحو التالي:( (a=0.05مستو  
توجد فدروذ دالدة فدي محدور المتطلبدات التنهيميدة بديظ  -1

سدددنوات(، وبددديظ  3اللبدددرن )ا ددد  مدددظ افدددراد العيندددة توي 
سدنوات فد كمر(، وتلد   6افراد العينة توي اللبرن )مدظ 

سددددددنوات  6لةددددددال  افددددددراد العينددددددة توي اللبددددددرن )مددددددظ 
 ف كمر(ت

توجددد فددروذ دالددة فددي محددور المتطلبددات البعددرية بدديظ  -2
سدددنوات(، وبددديظ  3افدددراد العيندددة توي اللبدددرن )ا ددد  مدددظ 

وات فد كمر(، وتلد  سدن 6افراد العينة توي اللبرن )مدظ 
سددددددنوات  6لةددددددال  افددددددراد العينددددددة توي اللبددددددرن )مددددددظ 

 ف كمر(ت
 توجد فروذ دالة في محور المتطلبات المادية بيظ  -3

سددنوات(، وبدديظ افددراد  3افددراد العينددة توي اللبددرن )ا دد  مددظ 
سدددددنوات فددددد كمر(، وتلددددد   6العيندددددة توي اللبدددددرن )مدددددظ 

سددددددنوات  6لةددددددال  افددددددراد العينددددددة توي اللبددددددرن )مددددددظ 
 كمر(تف 

توجددد فددروذ دالددة فددي الدرجددة الكليددة لتددوافر المتطلبددات  -4
الالزمدددة إلنتددداج المعرفدددة بددديظ افدددراد العيندددة توي اللبدددرن 

سدنوات(،  6إلدى ا د  مدظ  3سدنوات، مدظ  3)ا   مدظ 
سدنوات فد كمر(،  6وبيظ افدراد العيندة توي اللبدرن )مدظ 

سددنوات  6وتلدد  لةددال  افددراد العينددة توي اللبددرن )مددظ 
 ف كمر(ت

الفااارو  فاااي مااادل تاااوافر المتطلباااات الرزماااة إلنتااااج المعرفاااة 
كمدخل لبناء ميزة تنافساية فاي الجامعاة بااخترف طبيعاة العمال 

 القيادي:
الالزمة إلنتاج (: التبار تحلي  التبايظ األحادي لدةلة الفروذ في استجابات ىينة الدراسة حو  مد  توافر المتطلبات 14جدو  )

 المعرفة كمدل  لبنام ميزن تنافسية في الجامعة بالتالف طبيعة العم  القيادي
مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 التعليق الداللة

 0.48 132 63.80 المجموعاتدا ل  غير دالة 0.074 2.66 1.29 2 2.57 بين المجموعات المتطلبات التنظيمية

 0.60 132 79.16 دا ل المجموعات غير دالة 0.103 2.31 1.39 2 2.77 بين المجموعات المتطلبات البشرية

دالة عند  0.042 3.25 1.94 2 3.89 بين المجموعات المتطلبات المادية
 0.60 132 79.06 دا ل المجموعات 0.05مستوى 

 0.46 132 60.42 دا ل المجموعات غير دالة 0.080 2.57 1.18 2 2.36 بين المجموعات الدرجة الكلية 

( اظ  دديم )ف( غيددر دالددة فددي المحدداور: 14يتضدد  مددظ الجدددو  )
)المتطلبددات التنهيميددة، المتطلبددات البعددرية(، وفددي الدرجددة الكليددة 

إلنتاج المعرفدة كمددل  لبندام لمد  مد  توافر المتطلبات الالزمة 
ميزن تنافسدية فدي الجامعدة، ممدا يعدير إلدى ىددم وجدود فدروذ تات 
دةلدددة إحةددداوية بددديظ اسدددتجابات ىيندددة الدراسدددة حدددو  مدددد  تدددوافر 
المتطلبات الالزمة إلنتداج المعرفدة كمددل  لبندام ميدزن تنافسدية فدي 
 ةتتل  المحاور، تعود ةلتالف طبيعة العم  القيادي ألفراد العين

( اظ  يمدددة )ف( دالدددة ىندددد مسدددتو  14كمدددا يتضددد  مدددظ الجددددو  )
فدددي محدددور: )المتطلبدددات الماديدددة(، ممدددا يعدددير إلدددى وجدددود  05ت0

فدددروذ تات دةلدددة إحةددداوية بددديظ اسدددتجابات ىيندددة الدراسدددة حدددو  
مدد  تدوافر المتطلبددات الالزمدة إلنتداج المعرفددة كمددل  لبندام ميددزن 

طبيعددة العمدد  القيددادي تنافسددية فددي  ددتا المحددور، تعددود ةلددتالف 
( للكعددف LSDألفددراد العينددةت وباسددتلدام التبددار ا دد  فددرذ دا  )

 ،ىظ مةدر الفدروذ لعددم تمكدظ التبدار عديفيل مدظ الكعدف ىنهدا
 تل ت (15جدو  )حيث يوض  
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الدراسة حو  مد  توافر المتطلبات المادية ( لتوضي  مةدر الفروذ في استجابات ىينة LSD(: التبار ا   فرذ دا  )15جدو  )
 الالزمة إلنتاج المعرفة كمدل  لبنام ميزن تنافسية في الجامعة بالتالف طبيعة العم  القيادي

المتوسط  طبيعة العمل
 الحسابي

رئيس/مشرفة 
 الفرم لصالا قيادات عليا وكيل/ وكيلة قسم

     2.96 رئيس/مشرفة قسم
     2.94 وكيل/ وكيلة عميد

 قيادات عليا  * * 3.41 قيادات عليا

 ((a=0.05* تعني وجود فروذ دالة ىند مستو         
( وجود فروذ دالة ىند مستو  15يتض  مظ الجدو  )

a=0.05) ) في محور المتطلبات المادية بيظ افراد ىينة
ىينة  وكي / وكيلة ىميد(، وبيظ افراد -)رويس/معرفة  سم 

 ) يادات ىليا(، وتل  لةال  ىينة ) يادات ىليا(ت

   ملخ  النتائج والتوصيات:
 النتائج :

درجة توافر المتطلبات الالزمدة إلنتداج المعرفدة كمددل  لبندام ميدزن 
تنافسدددية فدددي جامعدددة حاوددد  مدددظ وجهدددة نهدددر افدددراد ىيندددة الدراسدددة 

 جامت كالتالي:
إلنتاج المعرفة الدرجة الكلية لتوافر المتطلبات الالزمة  -

كمدل  لبنام ميزن تنافسية في جامعة حاو  بعك  ىام جامت 
 (ت86ت2 ي متوسطة بمتوسط حسابي مقدار  )

درجة توافر المتطلبات التنهيمية الالزمة إلنتاج المعرفة  -
كمدل  لبنام ميزن تنافسية في جامعة حاو  جامت بدرجة 

 (ت79ت2بمتوسط حسابي مقدار  ) متوسطة
المتطلبات البعرية الالزمة إلنتاج المعرفة كمدل  درجة توافر  -

 متوسطةلبنام ميزن تنافسية في جامعة حاو  جامت بدرجة 
 (ت87ت2بمتوسط حسابي مقدار  )

درجة توافر المتطلبات المادية الالزمة إلنتاج المعرفة كمدل   -
 متوسطةلبنام ميزن تنافسية في جامعة حاو  جامت بدرجة 

 (ت02ت3بمتوسط حسابي مقدار  )
ىدم وجود فروذ تات دةلة إحةاوية بيظ استجابات ىينة  -

الدراسة حو  مد  توافر المتطلبات الالزمة إلنتاج المعرفة 
كمدل  لبنام ميزن تنافسية في تل  المحاور، تعود ةلتالف 

 نوم العينةت
توجد فروذ دالة في محور المتطلبات التنهيمية بيظ افراد  -

سنوات(، وبيظ افراد العينة  3 العينة توي اللبرن )ا   مظ

سنوات ف كمر(، وتل  لةال  افراد العينة  6توي اللبرن )مظ 
 سنوات ف كمر(ت 6توي اللبرن )مظ 

توجد فروذ دالة في محور المتطلبات البعرية بيظ افراد  -
سنوات(، وبيظ افراد العينة  3العينة توي اللبرن )ا   مظ 

لةال  افراد العينة سنوات ف كمر(، وتل   6توي اللبرن )مظ 
 سنوات ف كمر(ت 6توي اللبرن )مظ 

توجد فروذ دالة في محور المتطلبات المادية بيظ افراد العينة  -
سنوات(، وبيظ افراد العينة توي  3توي اللبرن )ا   مظ 

سنوات ف كمر(، وتل  لةال  افراد العينة توي  6اللبرن )مظ 
 سنوات ف كمر(ت 6اللبرن )مظ 

في الدرجة الكلية لتوافر المتطلبات الالزمة توجد فروذ دالة  -
 3إلنتاج المعرفة بيظ افراد العينة توي اللبرن )ا   مظ 

سنوات(، وبيظ افراد العينة  6إلى ا   مظ  3سنوات، مظ 
سنوات ف كمر(، وتل  لةال  افراد العينة  6توي اللبرن )مظ 
 سنوات ف كمر(ت 6توي اللبرن )مظ 

إحةاوية بيظ استجابات ىينة ىدم وجود فروذ تات دةلة  -
الدراسة حو  مد  توافر المتطلبات الالزمة إلنتاج المعرفة 
كمدل  لبنام ميزن تنافسية في )المتطلبات التنهيمية، 
المتطلبات البعرية( تتعود ةلتالف طبيعة العم  القيادي 

 ألفراد العينةت
في محور  ((a=0.05وجود فروذ دالة ىند مستو   -

 -المتطلبات المادية بيظ افراد ىينة )رويس/معرفة  سم 
) يادات ىليا(، وتل  لةال  ىينة ووكي / وكيلة ىميد(، 

 ) يادات ىليا(ت
 التوصيات:

ضرورن العم  ىلى بنام  يك  تنهيمي متكام  إلدارن اإلنتاج  -
 المعرفي في الجامعةت
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مظ لال  العم  ىلى ت  ي  الكوادر البعرية دال  الجامعة  -
إلحا هم بدورات ىالية المستو ، وتسهي  إجرامات حضور م 
الم تمرات الدولية والمعاركة فيها لما لل مظ دور مهم في 

 رف  الكفامن اإلنتاجية لديهمت
اةستفادن مظ القدرات المعرفية لد  اىضام  يوة التدريس  -

)المعرفة الكامنة( في للذ  يمة مضافة ل نتاج المعرفي في 
 عةتالجام

ىطاوهم الةالحية  - التمكيظ اإلداري ألىضام  يوة التدريس وا 
يجاد بيوة تنهيمية داىمة  في ح  معكالتهم بطرذ إبداىية، وا 

 ومحفزنت
اة تمام بدراسة البيوة المحيطة للجامعة لمعرفة المنافسيظ  -

 واللدمات التي يقدمونهات
توهيف نتاوج البحوث العلمية للجامعة بما يللذ  يمة  -

 للجامعةتمضافة 
تكويظ فرذ بحمية استعارية مظ اةحا  اللبرن واستقطا   -

الكفامات البعرية المميزن لدىم ىمليات إنتاج المعرفة تات 
 الطاب  اإلبداىي لبنام ميزن تنافسة للجامعةت

تبني الجامعة ةستراتيجية تضمظ لها اةستممار األمم   -
 لموارد ا البعرية والماديةت

مة لعمليات إنتاج وتطوير المعرفة توفير الملتبرات الالز  -
وواستقطا  الكوادر الفنية المتميزن للمساىدن ىلى إنتاج 

 وتطوير المعرفةت 
نهام داوم لةيانة موجودات المعرفية في الجامعة  وض  -

 والمحافهة ىليهات 
 :المراجع

(، وا ددد  تطبيدددذ 2012ر ، احمدددد )يدددالل غدددا، ناةدددر جاسدددر وابدددواآل
جددددرامات  ىمليددددات إدارن المعرفددددة فددددي جامعددددة القدددددس المفتوحددددة وا 

سلسدددلة العلدددوم اإلنسدددانية،  - مجلاااة جامعاااة األقصااا تطوير دددا، 
 -30، ص ص 1م  ,16مدج  , جامعة األ ةدي بغدزن، فلسدطيظ

 ت62
إدارة المعرفاااة فاااي المكتباااات ومراكاااز (، 2008األكلبدددي، ىلدددي تيددد  )

 الريال، المملكة العربية السعوديةت، المعلومات
مؤسسااات التعلايم العاالي فااي  دور(، 2012امديظ، نجدان ولديم جدرجس)

 ،إدارة المعلومات والمعرفاة وبنااء مجتماع المعرفاة فاي الساودان
اد العربددي للمكتبددات والمعلومددات المدد تمر المالددث والععددروظ ل تحدد

المجتمعدددددات بندددددام الحكومدددددة والمجتمددددد  والتكامددددد  فدددددي )اىلدددددم( )
 ت1403 -1363، ص ص  2ج  ,  طر -( المعرفية العربية

طاااار  بناااااء المزايااااا ، (2010)بلوندددداس، ىبددددد ا، ولمجددددد ، بوزيدددددي 
ى لتقددد، الم مااادخل حلقاااة القيماااة لياااورتر ،التنافساااية المساااتدامة

الددولي الرابد  حدو  المنافسددة واةسدتراتيجيات التنافسدية الةددناىية 
دو  العربيددة، )بددرامج فددي مو ددف لددارج  طددام المحرو ددات فددي الدد

 الجامعة(ت 
(، ا مية اةنتاج المعرفي والعلمي المتجدد 2002التوم، ابرا يم محمد )

 البحاوث التربوياةالكفايدة اةنتاجيدة،  فدي البحدث العلمدي والتربدوي
 131، ص ص  2م  , السدعودية-كلية المعلمديظ فدى حاود   -

 ت155 –
المجتمعياة فاي مجاال البحاث الشاراكة (، 2009الحايس، ىبددالو ا  )

، المنتدددد  الددددولي للعدددراكة العلماااي وتحااادياتها بسااالطنة  ماااان
مددايو  25-23المجتمعيددة فددي مجددا  البحددث العلمددي، فددي الفتددرن 

، جامعددة اإلمددام محمددد بددظ سددعود اإلسددالمية ، الريددال ، 2009
 السعوديةت

وظاااائف المنظماااات مااادخل (، 2008حجدددازي،  يدددمم، وجدددواد، نددداجي )
، األ ليدة للنعدر والتوزيد ، اد القارن الحاادي والعشارينإداري ألبع

 ىماظ ، األردظت
اسااتخدام نظريااة االبتكااارات فااي ، (2010)حسددظ، سددهام محمددد ىلددي 

تحااديث النظااام المحاساابي الحكااومي بمؤسسااات التعلاايم العااالي 
، دراسدة تحليلدة انتقاديدة ،  المصرية لرسامية بنااء ميازة تنافساية

الجامعددات العربيددة : التحددديات واآلفدداذ المدد تمر العربددي المالددث ) 
 -601، ص ص  مةدر -المنهمة العربية للتنميدة اإلداريدة(  -

 ت634
 (، امر2012حمد، وفدىوس، ىامر، ) حسوظ، ىلي، وسلماظ، فاض 

 بغاداد كلياة مجلاةالتنافسدية،  الميزن تحقيذ في المتعلمة المنهمة
 ت والمالموظ الماني العدد ،االقتصادية للعلوم

تنافسدية  ميدزن تحقيدذ فدي المعرفدة إدارن دور(، 2012داسدي، و يبدة )
، مجلاة الباحاثالسدورية،  الحكوميدة المةارف في تطبيقية دراسة
 ت11العدد 

(، دور الجامعدددات السدددعودية فدددي بندددام 2012الدددتبيانى، محمدددد ىدددودن )
مجتمدددد  المعرفددددة كليددددار إسددددتراتيجى للملكددددة العربيددددة السددددعودية، 

، ص ص 124م  ,33س  , السدعودية- با رساالة الخلايج العر 
 ت200 -153

، دار المسديرن، دراسات إدارية معاصارة(، 2009السكارنل، بال  للدف)
 ىماظ، األردظت
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عددددددريف، وفددددددام  ،وفلمبدددددداظ غدددددددير زيددددددظ الددددددديظ ،سددددددليم، إيمدددددداظ ىلددددددي
دراسددددة تحليليددددة ألمددددر التحددددو  إلددددى مجتمدددد  (، 2011)ىبدددددالعزيز

لم سسدددددات التعلدددديم العدددددالي المعرفددددة فددددي دىدددددم الميددددزن التنافسددددية 
 12العددددددد ، دراسااااات المعلومااااات ،بالمملكددددة العربيددددة السددددعودية

 ت2011سبتمبر 
إدارة المعرفااااة الرأساااامعرفية (، 2009العدددديمي، حسددددني ىبدددددالرحمظ )

 ، دار الفجر للنعر والتوزي ، القا رن، مةرتبدير
ت بناء الميزة التنافسية في الجامعا(، 2012الةال ، ىمماظ ىبدا، )

دكتورا  غير منعورن، كلية التربية، جامعة ام  اطروحة، السعودية
 القر ، مكة المكرمةت

 مجتماع إرسااء فاي ودورهاا المعرفاة إدارة(، 2003ىمداد ) الةدبا ، 
 ت،  طر طر ، جامعةالمعلومات
حمداد، ايمدظ  وابدو وبو جداني، جندان، وفدالذ، محمدد، ةدويص، راتد  ،

 الميدزن تحقيدذ فدي وت مير دا المعرفدة إدارن (، ىمليدات2011)
 اةتةداةت لمجموىدة حالدة دراسدة  (Orange) التنافسدية
لدددالمجلااة األردنيااة فااي إدارة األ مااالاألردنيددة،  العدددد  ،7، المج 

 ت2011 (4)
رؤياااة اساااتراتيجية لااارأس (، 2012ىبدالحميدددد، ىفددداف السددديد بددددوي )

، جامعددددة المااااال الفكااااري ودوري فااااي تحقياااا  المياااازة التنافسااااية
 ،  سدددم المحاسبةت كلية التجدددددارن  دددددددر،األز 

مكانياة تطبيقهاا فاي  (،2007العتيبي، ياسر ىبدد ا، ) إدارة المعرفة وا 
 اطروحددة، الجامعااات السااعودية، دراسااة تطبيقيااة  لاا  أم القاارل

دكتدددددورا  غيدددددر منعدددددورن، كليدددددة التربيدددددة، جامعدددددة ام القدددددر ، مكدددددة 
 المكرمةت

، المعرفااة المفهااوم والمااداخل النظريااةإدارة (، 2001ىلددواني، حسددظ )
ور ة ىم  مقدمدة إلدى المد تمر العربدي المداني فدي اإلدارن، القيدادن 
اإلبداىيددددة فددددي مواجهددددة التحددددديات المعاةددددرن لدددد دارن العربيددددة ، 

 د توفيمر المنهمة العربية للتنمية اإلدارية ت 8-6القا رن 
(، 2006العلدددي، ىبدددد السدددتار، و ندددديلجي، ىدددامر، والعمدددري، غسددداظ )

 ، دار الميسرن، ىماظ األردظتالمدخل إل  إدارة المعرفة
مقدمااة فااي الاانظم المعلوماتيااة (، 2010ىيسددى، محمددد بددظ العروسددي)

، دار النعددددددر الدددددددولي، الريددددددال، المملكددددددة العربيددددددة المعاصاااااارة
 السعوديةت

 اإلبدام تعزيز في المعرفة توليد ر(، دو 2011الغالبي، طا ر محسظ )
 ) العدد (4 ) البةرن، المجلد ، جامعةإدارية دراساتالمنهمي، 

 ت177 – 198ص ص 2011 ايلو  (7

دريدددددس، واوددددد  ةدددددبحي )و  ،الغدددددالبي، طدددددا ر محسدددددظ اإلدارة (، 2009ا 
، 2، دار واودد  للنعدددر ط ي متكاماالجااسااتراتيجية منظااور منهاإل

 ىماظ د األردظت 
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 التحديات العالمية التي تواجه التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 القواسمةصالح حمد حسن أ

 فرع العال - جامعة طيبة
 المملكة العربية السعودية

 8/10/2015تاريخ القبول:                               26/8/2015تاريخ التسلم: 
التحديات العالمية التي تواجه التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة  إلىالدراسة التعرف  هذه هدفت

حث المنهج الوصفي وقد استخدم البا ،االكاديمي تعزى لمتغير الجنس والتخصصاستجابات عينة الدراسة  في فروق هناك ومعرفة فيما إذا كانت فرع العال
 ،المعرفي االنفجارتحدي  ،والمعلومات االتصاالتتحدي  ،)تحدي العولمة :هي ( فقرة على أربعة مجاالت رئيسة40مكونة من )ال االستبانة ووزعتالتحليلي 

تواجه التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية التحديات العالمية التي أن  :وأظهرت نتائج الدراسة .عضوا  ( 103من)الدراسة عينة  وتألفت تحدي التنافسية ( 
جاء تحدي كما  ،(0.52معياري ) بانحراف( 3,85وبمتوسط حسابي مقداره ) مرتفعةجاءت  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع العال

عدم وجود فروق ذات  نتائج الدراسةأظهرت كذلك  ،وأخيرا  تحدي التنافسية تصاالت والمعلومات فتحدي العولمة التحدي اثم  ،بالرتبة األولى نفجار المعرفيالا
تعزى  العالمية التي تواجه التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع العال للتحديات داللة إحصائية

المملكة العربية  ،أعضاء هيئة التدريس ،التعليم الجامعي ،التحديات العالمية ،التحديات :المفتاحيةكلمات الاالكاديمي. )والتخصص الجنس  يلمتغير 
 .(السعودية

 
Global challenges facing higher education in Saudi Arabia from the perspective of faculty members  

Ahmed Hassan AL- qawasmeh 
he study aimed to identify the global challenges facing higher education in Saudi Arabia from the Perspective of 
faculty members AL - Oula Branch of Taibah University, And identify  differences in global challenges based on 
gender and academic specialization. The researcher used the descriptive analytical method and  distributed a 

questionnaire consisting of 40 items distributed on four key areas  (the challenge of globalization, the challenge of 
communications and information, the challenge of knowledge explosion, the challenge of competitiveness) on a sample 
consisted of (103) were taken purposely. The study results showed  that the global challenges facing higher education in 
Saudi from the Perspective of faculty members AL - Oula Branch of Taibah University came high and a mean of  (3.85) 
and standard deviation (0.52), As the challenge of knowledge explosion came the first level, then the challenge of 
communication and information challenge of globalization and finally the competitive challenge,  and the results also 
showed a lack of statistically significant differences to the extent the exercise of the global challenges facing higher 
education in Saudi Arabia from the Perspective of faculty members AL - Oula Branch of Taibah University  to the 
variable sex and specialization. (Keywords: challenges,  global challenges, university education , Faculty members , 
Saudi Arabia). 

 :المقدمة
 ،العلمية والمعرفية بالثورةيعيش العالم اليوم في عصر يتصف 

نفجار الذي الإلى حد احيث وصل الرصيد العالمي من المعرفة 
ئلها ستطيع المنظمات التعليمية التربوية مهما كانت وساتال 

 الرئيسةبدأت مالمحه  فقد ،القليل النذرن تبلغ منه إال أدواتها أو 
صبحت أو  ,خيرألوخاصة في النصف ا ،في القرن العشرين

بمتواليات  كتشافات العلمية تتراكم بمعدالت سريعة الالمعرفة وا
( 2005) الصغيرويشير ، (2012 جوهر ورضوانهندسية )

 :ن الجامعات تواجه تحديات على المستوى العالمي منهاألى إ
نتاج المعرفة الذي إساس أتحديات الثروة المعرفية القائمة على 

بنية تحتية ن تعمل بشكل جاد على توفير أيتطلب من الجامعات 
لى إضافة إلبا ,وتسويقهانتاج المعرفة إمتطورة قائمة على 

هم أ ىحدإ التعليم الجامعي لتصبح الجامعات تصحيح مسار
 .المجتمعفي   والتحديث والتحسين دوات التطويرأ

 لهذاالمعرفية العالمية بمثابة الميزة والصفة الرئيسة  فالنهضة
إستراتيجية مهمة  سلعةلى إالعصر حيث تحولت المعلومات 

رسم من تالميزة المضافة التي و  ,للقيم الفكرية ا  مهم ا  ومصدر 
 ,قوتها وتقدمها في كافة المجاالت والدولخاللها المجتمعات 

ما حققته  نتاجبل هي   ،ستحداث عصريا تعد   فالمعلومات ال
 (. 2004 ،صيدمزمنة )ألنجزته على مر العصور و اأالبشرية و 

: منها ،جسامن الجامعات تواجه تحديات ألى إكما تجدر األشارة 
ساليب العمل وأ وفلسفتهاترتبط ببنية الجامعات داخلية تحديات 

نفجار الوا العولمة, وتحديات خارجية عالمية تتمثل بتحدي فيها
 ء  سوا التحدياتوهذه   التقنية والتنافسيةتصاالت الالمعرفي وا

T 
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خارجية تتطلب من القائمين على شؤون التعليم  أمكانت داخلية أ
 :صالح هذا التعليم من خاللإالجامعي البدء في 

 .الجامعي التعليمهداف أو فلسفة  النظر فياعادة  -
 .اإلسالمية العربية في الجامعاتالهوية العمل على تطبيق  -
 .وضع رؤية جديدة ورسالة تحقق هذه الرؤية للتعليم الجامعي -
تصاالت الحديثة وتوفير القوية من شبكة ابنية تحتية تأسيس  -

من خالل خطوط اإلنترنت بهدف بناء قاعدة  قاعدة معلومات
 .معرفية معلوماتية قوية

 .دائمة وتوفيرها للجميع بصورةتحديث األجهزة التكنولوجية  -
 .المهنية التنميةنشر ثقافة  -
 والتنافسيةالتخطيط الجامعي القائم على تقيم األداء و الجودة  -

 .(  2005 ،الصغيروالتشاركية والمهنية )
 ا  عالميأضحت تحديا   العولمةن ألى إ (2007)عربيات  ويشير

صالح إال بد من  وبالتالي ،مراحلهاللعملية التعليمية بمختلف 
صبحت تشكل أ فالعولمة  ،التعليم الجامعي وخاصة ،التعليم
المناهج  ةعالمين ا  و  ،التعلميةعلى العملية التعليمية  ا  ضغط

المناهج والبرامج صبحت جزءا  من التقدم المطلوب لتطور أ
تصاالت الا بثورة  رالتعليمية من خالل االتصال المباش

التعليم  تقدمفي عملية  ةضرور فالتقنية  ،والمعلومات الحديثة
 .الجامعي
كلمة حديثة ليس لها أصٌل في معاجم اللغة العربية  فالعولمة

واألصل االشتقاقي لها يرجع إلى كلمة ) عالم ( بفتح الالم وليس 
والبعض األخر  ،مة ) علم ( ) مثل قولبة من قالب (إلى كل

يعولم  عولميقترح مصدرا  قياسيا  لهما هو ) عولمية ( وفعله 
ويكون معناها في اللغة العربية يشير إلى كل حدث عالمي 

 .( 2001أبو حالوة )   يشمل العالم بأسره
( أنها نظام عالمي جديد  2000فالعولمة كما عرفها األطرش ) 

يقوم على العقل اإللكتروني والثورة المعلوماتية القائمة على 
فية والسياسية المعلومات واإلبداع التقني عبر الحدود الجغرا

 .القائمة في العالم
( أن العولمة فرضت نفسها على التربية  2004ويرى طعيمة ) 

التعلم الذاتي  من خالل قيام التربية بتنمية قدرة أعضائها على
ضافة إلى تنمية قدراته إلبا ،وتوجيهه ليكون فاعال  في المجتمع

النقدية والمهارية واالنفتاح الواعي على كل ما هو جديد وتأهيله 
 .لحديثةوتدريبه على تقنيات التكنولوجيا ا

ومن هنا فإن العولمة لها تأثير كبير في العملية التعليمية من 
والمعلومات والتكنولوجيا وتزايد حجم اإلنتاج خالل ثورة العلم 
حيث ساعدت هذه الثورة على حدوث تغيرات  ،المعرفي ونوعيته
قترابا  من بعضه البعض افأصبح العالم أكثر  ،عالمية ومحلية

ذواق في ألوانتقلت الثقافات والمعارف وا ،ندماجا  وتعارفا  اوأكثر 
  .( 2004 ،) حجيكافة مجاالت الحياة 

( إلى أن العولمة تقوم على إيجاد صيغة  2001)  محمد ويشير
للتعامل على المستوى العالمي تقضي بإخضاع العالقات الدولية 
 في مجاالت التجارة والتعليم واالقتصاد والتكنولوجيا والتربية إلى

 .نظام ذي طابع عالمي
( إلى أن تأثير النظم  2012كما ويؤكد جوهر ورضوان ) 

  :بما يليالتعليمية بالعولمة يتمثل 
 .التعليمتزايد اللجوء إلى الالمركزية في  -
نتاجه وا - ستثمار الهيمنة القطاع الخاص على قطاع التعليم وا 
 .فيه

( فيحدد بعض الظواهر والتأثيرات الناتجة  2008أما الربيعي ) 
  :ومنها ،التعليم الجامعيعن عولمة 

 .ظهور توجه جديد نحو جعل الجامعات مركزا  للمعرفة -
توقع كثير من المراقبين زيادة الطلب على التعليم الجامعي  -

 .عالميا   
تغير اللوائح والسياسات التي تحدد طرق العمل في  -

 .الجامعات
 .حدود للتعليم الجامعي ظهور سوق بال -

على أن ثورة المعلومات واالتصاالت  ( 2001ويؤكد عباس ) 
جعلت البشرية تنتقل من المجتمعات التقليدية إلى مجتمعات 

ستثمار األفضل الفا ،المعرفة والمعلومات من خالل التعليم
للمعلومات يمثل التحدي األكبر للعملية التعليمية من حيث 

م ومن أه ،نتشار وتعميم المعرفة وديموقراطية التعليمالالنوعية وا
 ةالتحديات التي تواجه التعليم في مجتمعات المعرفة والمعلوماتي

ستنباط الحلول استكشاف الطرق الجديدة للتعليم و االقدرة على 
 .التي تستند إلى المعرفة التكنولوجية

( فيشير إلى أن طريق المعلومات السريع  1998أما جيتس ) 
ألجيال سوف يساعد في رفع المقاييس التعليمية لكل فرد من ا

وهذا الطريق سوف يتيح طرائق جديدة للتدريس  ،القادمة
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وسيكون باإلمكان توفير مقررات  ،لالختيار كثيرا  ومجاالت أوسع 
 دراسية عالمية عالية الجودة 

ومن هنا فإن التكنولوجيا ليست عامال  مهيمنا  يعمل بشكل 
ستخدام الوهو قابل ل ،ستثنائيالبل هو ناتج اإلبداع ا ،مستقل

 أأسو  تقديم يضا  قادر في الوقت نفسه على أبشكل جيد ولكنه 
على دفع المؤسسات التعليمية  وقادر ,ذا لم تفهمهإالتطبيقات 

 (.2001،ذا لم تحسن استخدامه )عباسإلى الوراء إ
وجيا لتجاهل تكنو الصعب من نه ألى إ (2008)سكوت ويرى 

لكل ما  عالميا   تعطي بعدا   تصاالت والمعلومات الحديثة التيالا
ر األكبالمساهم اإلنترنت  تحيث تمثل شبكا هو عالمي ,

 فالتعليم اإللكتروني أصبح بديال   ,للعولمة السريعة متعددة األوجه
 .التنافسية مع الجامعات التقليديةللتعليم الجامعي وزاد من درجة 

المعلومات  تكنولوجيالى أن إ (2008)الربيعي  ويشير
ومحركا   ،الرقميةفجوة التصاالت عنصرا  مهما  في تقليص الوا
ومقياسا   ،التعليمية ومنهاساسيا  لدفع خطط التنمية الشاملة أ

بادئ اإلنسانية مفاعال  في تنشيط الوعامال   األممجوهريا  لتقدم 
للحياة  ومغايرلمستقبل جديد  وتمهد, ختالف مستوياتهاإعلى 

لتكنولوجيا المعلومات  الجمة فوائدالمن  بالرغمو  .العصرية
نه توجد بعض المعوقات التي تؤثر سلبا  على أ إالتصاالت االو 

 :ومنها ،ستفادة من هذه التكنولوجياالحجم ا
 عليه.اإلنفاق نخفاض امعاناة  البحث العلمي من  -
 .تهاضعف الوعي بأهمية التكنولوجيا وتطبيقا ونعدام ا -
 .ضعف البنية التحتية -
 .نترنتالالمحتوى العربي على شبكة انقص  -
 .نعدام الثقة بإجراء المعامالت اإللكترونيةا -

أن العالم الحالي أصبح يمتاز فيرى ( 1999أما عبد العزيز )
تغيرا  كبيرا  وتأثيرا  في جميع  ثتتكنولوجية هائلة أحد بطفرة

تصاالت دورا  التكنولوجيا المعلومات وافلعبت  ،مجاالت الحياة
رتفع  ،إلنسانالقدرة العلمية ل فزادت ،مع اإلنسانهاما  وتفاعليا   وا 

اإلنتاج في جميع المجاالت وأصبح اإلبداع والبحث العلمي من 
التنافس بين  كما وأصبحالعصر الذي نعيش فيه  مرتكزات

 تجويدلى إصفة بارزة أدت  كاديميةألاالجامعات والمؤسسات 
لغاء ،العملية التعليمية الحواجز  وساعدت على تداخل العلوم وا 

                     .التقليدية

المعرفية  والثورة نفجار المعرفي الكما تجدر اإلشارة إلى أن ا
جعلت كبيرة  وأعباءتحديات  فرضوالتقدم العلمي التكنولوجي 

والتعامل مع  ،من جهةالحاجة ملحة إلى دعم ثقافتنا وقيمنا 
عربية جذورها  مشتركة من خالل التخطيط لتربية  اآلخر بثقافة
عالمية تمتلك لغة الخطاب العلمي العالمي الذي يدعم وفروعها 

 Sudhir)مم أللدى االثقافة العالمية وتربي الوعي العلمي 
2006). 

وخاصة الجامعات أهمية  ،مؤسسات التعليم العاليوتكتسب 
على السلم التعليمي أتي على أكونها ت ،في عالم المعرفة مميزة

 ،فضل الموارد البشرية الوطنيةأ جنباتها بين  وتحتضنوالمعرفي 
في إنتاج المعرفة ونشرها  رياديا   ويتوقع منها المجتمع دورا  بارزا  

مكانا  لنشر تكون لأنشئت فالجامعات  ،والعمل على تطويرها
 جتماعية ثقافية سياسية تربويةاوهي مؤسسات واستقبالها المعرفة 

، ختالفهااستثنائية تسعى لخدمة األفراد والجماعات على ا
نتاج عالقة وطيدة بنشاط البحث والتطوير  ذات فالجامعات وا 
 (.2006 ،خصاونة)  المعرفة
ة مإلى أن التعليم يقف مدخال  حاكما  إلقا (2001) محمدويؤكد 

أن يصنع اللبنات األولى لبنية بمقدورة فالتعليم   ،مجتمع المعرفة
الدخول بقوة في مضمار  نستطيع من خاللهاأساسية معرفية 

على قمة  فالجامعات .المنافسة العالمية في مجاالتها المختلفة
من  الهدفيجب أن تكون مشغولة بهذا  التي النظام التعليمي

نتاجهاإنشغالها بتكامل المعرفة خالل  وتطويرها باإلضافة الى  وا 
             .في المجتمعنظم المعلومات المتكاملة  دعم

إلى أن عملية اإلنفجار المعرفي  (1999ويرى عبد العزيز )
تطلبات معتبار مجموعة من الالبعين ا يؤخذا أن يترتب عليه

 ،في مجال التعليم الجامعي خاصةالمتعلقة بالسياسات التربوية 
 :ومنها

المعلومات ومعالجتها استخدام تنمية قدرات الطالب على  -
   .وتوظيفها

 .الذاتي التعلمتنمية القدرة على  -
أكثر توظيفا    ستراتيجيات وطرق تدريس حديثة استخدام ا -

   .نترنتإلللتكنولوجيا وشبكات ا
إلى أن أهم ما يتميز به مجتمع  (2005كما يشير الصغير )

المعرفة ذلك الكم الهائل من المعلومات والمعارف التي يتم 
من  عبر عدد كبيرنتشار السريع البا توصفنشرها يوميا  التي 
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أصبحت عولمة المعرفة من أهم وظائف  فقد ،مصادر المعرفة
تصنيفها ومراقبتها الجامعات الحديثة من خالل نشر المعرفة و 

     .وتحسينها
( إلى أن بروز مجتمعات المعلومات 2001ويوضح عباس )

 المعرفة الذي نتج عن قتصادالظهور والمعرفة هو نتيجة طبيعية 
وظاهرة  ،تصاالتالثورة ا :مثللظواهر مختلفة  تشابك أصيل

سمح مما  ،ستخدام التكنولوجياانتشار ا و ،نفجار المعرفيالا
 ا  المعلومات والتكنولوجيا جزء جعلقتصاد المعرفة والذي اببناء 
جتماعية والتربوية والثقافية اليتجزأ من معظم الفعاليات اال 

تغيرات بنيوية عميقة في مختلف مجاالت ويحقق  ،والسياسية
  .الحياة

إلى أن عمليات نشر المعرفة في البلدان  (2000ويشير ياسين )
شح اإلمكانات  :من التحديات من أهمها العربية تواجه مجموعة

 ،المعلوماتديموقراطية  غيابو  ،راد والمؤسساتالمتاحة لألف
 ،ستثنائيالمتالك األشخاص الحق اامعنى ب الخصوصيةو 

يتمتع بكم من المعرفة بأنواعها المختلفة وبأسعار لكي  واإلنساني
 .في كل مكان وفي أي وقت مخفضة

( إلى أن عصر المعرفة يركز 2006)جامل وويح كما يؤكد 
مناحي  شتى الل فيغستاالل التقنيات الحديثة خير غستاعلى 

عادة ا  حيث يتطلب اإلرتقاء بالرؤية المستقبلية و  ،الحياة المعاصرة
فقد  ،صعدةألساليب العمليات التقليدية على كافة اأالنظر في 

وليست  حياةوسيلة تصاالت الغدت تكنولوجيا المعلومات وا
اإلطار وفي هذا  ،معينعلى مجال  رفاهية مقتصرة دواتأمجرد 

ة جذري وثور التعليمي كأهم محرك إلحداث تغير يبرز النظام 
فالتعليم بوابة مجتمع المعرفة  ،حقيقية في نمط الحياة والتفكير

           .ووجهه المشرق المهمة  وأحد ركائزه
البحث العلمي بجامعة الملك  مجلسصدارات إإحدى وتشير  

المعرفة العربي ودورة مجتمع  "بعنوان (  2004) عبد العزيز 
أن المنافسة في مجال المعرفة والمعلومات ال  ،"في التنمية

ولكن على  ,تصال فحسبالتتوقف على تقدم التقنية وسهولة ا
هذا الجانب يهم العاملين في  يضا ,أ المقدمةحتوى المعلومات م

 ,والباحثين والمؤسسات التعليمية المختصينمعرفة من مجال ال
 طرقمتقدمة من  درجةلى إن مجتمع المعرفة وصل أأي 

ن التطور إحتى  ,على المعلومات الحصولو  الرقميةتصال الا
وليس  بخطى وطيدة دون عجلة  آلنصبح يجري اأفي التقنية 

إال أن التطور السريع  ،حدوث طفرة كبيرة في التقنية من المتوقع
في مجال وسائل تقديم المعلومات  سيكونالمطلوب والمنتظر 

   .والمعرفة وتوفير خدمات غنية بالمعلومات
خاصية أو مجموعة خصائص نسبية تنفرد بها  فالمنافسة
ويمكنها االحتفاظ بها لمدة طويلة نسبيا  نتيجة صعوبة  ،المؤسسة

المدة المنفعة لها وتمكنها محاكاتها، أو التي تحقق خالل تلك 
 .من التفوق على المنافسين فيما تقدمه من خدمات أو سلع"

 (.2005، )الزعبي
بأنها: " المهارة أو التقنية  فيعرف التنافسية( 2001 ) أما السلمي

أو المورد المتميز الذي يتيح للمؤسسة إنتاج قيم ومنافع للعمالء 
ميزها واختالفها عن تزيد عما يقدمه لهم المنافسون، ويؤكد ت

هؤالء المنافسين من وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون هذا 
 .االختالف والتميز"

( إلى أن التنافسية هي المحدد  2011ويؤكد الوادي والزعبي ) 
 فقد تجعل أي منظمة ،لمركز أي نشاط إقتصادي أو تعليمي

قدرة ميزة تنافسية أكثر  ايجادقتصادية أو تعليمية اجتماعية أو ا
فإن مصطلح  ومن ثم ،من المنافسين على إرضاء المستهلك

التنافسية الجامعية قائم على أساس قدرة الجامعات على تحقيق 
تفوق سوقي على الجامعات األخرى المنافسة باإلضافة الى 

فالتنافسية تحدي رئيس للجامعات حيث  ،تحقيق قيمة مضافة
تفرض ضرورة الدراسة الواعية للظروف الجديدة وما تنتجه من 

 .فرص وما تفرضه من قيود ومخاطر
عتماد النفتاح والمرونة واالفإن التعليم الجامعي ال يتصف با لذا

ال تكون فقد  ،نه يتصف بالعالميةإبل  ،على التكنولوجيا فقط
ن معظم بلدان العالم أإال  ،ملموسة بقوةة و عولمة التعليم ملحوظ

على يستند بدأت تنطوي تحت هذا التعليم العالي الموحد الذي 
وعولمة  ،نترنتالشبكة ا :مجموعة من األسس التي من أهمها

 ،ةوالتنافسي ،نفجار المعرفيالوا ،ور التكنولوجيطوالت ،قتصادالا
 فيالتعليم الجامعي  تواجهاألسس هي تحديات هذه  ميعجو 

يات دالتح هذه لمعرفة تأثير الباحث فع داألمر الذي  ،كله العالم
السعودية من جهة نظر  العربية عي بالمملكة مليم الجاععلى الت

 .طيبة فرع العال  بجامعةعضاء هيئة التدريس أ
 :وأسئلتها مشكلة الدراسة 
مع  تتناسبم التعليم القديمة ال ( إلى أن نظ2001يؤكد عباس )

حاجات مجتمع المعلومات والمعرفة فهي ال تتيح للغالبية من 
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لذلك  ،مستقلو معية أن تتعلم وتفكر بشكل خال ق المجتمعات الجا
تاحة  لنظم التعليمية القديمة عليها أنفهذه ا تتنحى جانبا  وا 

الفرصة أمام مجموعة كبيرة ومتنوعة ومتطورة من المعلومات 
 ،ستمرار لإلستفادة منهاالات باستراتيجيوالمعارف والطر ق واإل

بتكار والبحث الفالجامعات أصبحت قائمة على اإلبداع وا
والتطوير أكثر من كونها مجرد أداة لنقل ما هو معروف ومقبول 

 .ومتفق عليه
(  أن وظيفة الجامعات الحديثة تتمثل  2008كما يرى كينج ) 

إال أن  ،ينفي تشكيل ثقافة وطنية وتخريج مواطنين صالح
جتماعية والتعليمية وأصبحت مثل اي الأهدافها االجامعة فقدت 

ومصالحها الخاصة حيث أصبح   اهتماماتهامؤسسة أخرى تخدم 
 .الطلبة مستهلكين للخدمات التعليمية

والتعليم الجامعي بشكل خاص  ،ومن هنا يعد التعليم بشكل عام
 لتعليمف ،ومهما  في وضع أسس تطور أي مجتمععامال  أساسيا  

تحدي  ،في مواجهة التحديات العالمية ومنها دوٌر بارزٌ الجامعي 
 ،والمعلومت والتافسية ،تصاالتالوا ،نفجار المعرفيالوا ،العولمة

ستثمار اإليجابي لهذه التحديات وجعلها أداة المن خالل ا
للنهوض بالعملية التعليمية الجامعية بما يتناسب مع اإلطار 

 .المجتمعات الجامعية لهذه والثقافي جتماعي الالسياسي ا
النظام التعليمي الجامعي نظاما  مفتوحا  يؤثر ويتأثر بما  يعدكما 

يدور في المجتمعات من تغيرات وتحوالت وتتأثر مكوناته 
البشرية والمادية والمعنوية بالبيئة المحيطة وما يرد اليها من 

نعكاسها ا؛ و تقنيةاء كانت علمية أو فكرية أو متغيرات عالمية سو 
 ،لتعليمية من المدخالت والمخرجاتعلى عناصر المنظومة ا

نفتاح والمرونة الفإن التعليم الجامعي ال يتصف با ثمومن 
فقد ال  ،نه يتصف بالعالميةإبل  ،واالعتماد على التكنولوجيا فقط

تكون عولمة التعليم ملحوظة وملموسة بقوة إال أن معظم بلدان 
وي تحت هذا التعليم العالمي الموحد والذي العالم بدأت تنض

 ،نترنتاليستند على مجموعة من األسس من أهمها شبكة ا
 ،المعرفي واالنفجار ،والتطور التكنولوجي ،قتصادالوعولمة ا
جميع هذه التحديات العالمية تواجه التعليم الجامعي  .والتنافسية

هذه التحديات على التعليم  تأثيراألمر الذي دفع الباحث لمعرفة 
الجامعي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

وبشكل أكثر تحديدا  تتمثل  ،التدريس بجامعة طيبة فرع العال
  :مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن األسئلة اآلتية

التحديات العالمية التي تواجه  هو ترتيب ما :السؤال األول
لجامعي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر التعليم ا

 ؟ة التدريس بجامعة طيبة فرع العالأعضاء هيئ
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية للتحديات  :السؤال الثاني

العالمية التي تواجه التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع العال

 ، والتخصص االكاديمي ( اناث ،ذكور)  الجنس يتعزى لمتغير 
 ؟كليات انسانية ( ،) كليات علمية
  :أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية الدراسة الحالية من خالل
معرفة التحديات العالمية التي تواجه التعليم الجامعي بالمملكة  -

العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
 طيبة فرع العال 

اطالع القائمين بالجامعات السعودية على أهم التحديات  -
 .العالمية التي تواجه التعليم الجامعي

المتمثلة بأعضاء هيئة تناولها شريحة مهمة من المجتمع و  -
 .التدريس بالجامعات السعودية

تناولها لعدد من المتغيرات البحثية ذات األهمية في المجال  -
  ،( إناث ،األكاديمي الجامعي وخاصة الجنس ) ذكور

 .العلمية ( ،والتخصص ) اإلنسانية
ندرة الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت التحديات  -

  .واجه التعليم الجامعي بشكل عامالعالمية التي ت
  :أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى
جامعي معرفة أهم التحديات العالمية التي تواجه التعليم ال -

 .بالمملكة العربية السعودية
ترتيب التحديات العالمية التي تواجه التعليم الجامعي بالمملكة  -

العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
 طيبة فرع العال 

الدراسة ) الجنس  لمتغيريمعرفة الفروق اإلحصائية  -
 .والتخصص (
  :حدود الدراسة

حيث تم تطبيق أداة الدراسة على أعضاء هيئة  :حدود مكانية -
 التدريس بجامعة طيبة فرع العال 
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حيث تم تطبيق أداة الدراسة على أعضاء هيئة  :حدود زمانية -
الثاني للعام  الدراسيالتدريس ) عينة الدراسة ( خالل الفصل 

 .م2015/  2014الموافق  ه 1436/  1435
هذه الدراسة باإلطار الموضوعي  حددت :حدود موضوعية

  .والمفاهيمي والمجاالت الواردة في أداة الدراسة وصدقها وثباتها
  :التعريفات اإلجرائية

العوامل التي تؤثر على سير وتطور التعليم  :التحديات -
 .الجامعي وقد تكون داخلية أو خارجية

التحديات التي تؤثر على سير وتطور  :التحديات العالمية -
تصاالت الوتحدي ا ،التعليم الجامعي والمتمثلة بتحدي العولمة

 0وتحدي التنافسية  ،نفجار المعرفيالوتحدي ا ،والمعلومات
التعليم الحكومي الذي يلي مرحلة الثانوية  :التعليم الجامعي -

سنوات وسبع مدته بين أربعة العامة أو ما يعادلها والذي تتراوح 
 .سنوات

من يقوموا  بالتدريس ويحملون هم  :أعضاء هيئة التدريس -
 مشارك أو أستاذ.أستاذ رتبة أستاذ مساعد أو 
  :المعالجة اإلحصائية

بعد جمع البيانات أدخلت إلى الحاسوب وحللت باستخدام حزمة 
  :وقد أجريت المعالجات اإلحصائية التالية  ،التحليل اإلحصائي

 .المتوسطات الحسابية -
 .االنحرافات المعيارية  -
لمعرفة الفروق اإلحصائية  (   T-testاالختبار التائي )  -

 .لمتغيرات الدراسة
  :الدراسات السابقة

طالع الباحث على الكثير من الدراسات لم يجد سوى ابعد 
دراسة واحدة تناولت بعض التحديات التي تواجه التعليم بشكل 

التحديات بشكل مستقل  يتناول جعل الباحثاألمر الذي  ،عام
 ومن أهم هذه الدراسات ما يلي: 

مساهمة درجة بعنوان " ( Slick,1999دراسة سليك ) -1
جامعة كوريا الجنوبية المفتوحة في حل المشكالت ومواجه 

حيث بلغت "  التحديات المستقبلية من جهة نظر المدرسين
وأظهرت النتائج ضرورة تطوير  ،( عضوا  96عينة الدراسة )

ودعم البحث العلمي في مجاالت  ،حاجات الطلبة لتلبيالمناهج 
هتمام بالتقنيات الوضرورة ا ،المعرفة البشريةو  ،التطوير والتنمية

   .تصاالت والمعلوماتالالعلمية الحديثة وبوسائل ا

رتقاء ل تحديد متطلبات ا بعنوان " ( 2002دراسة المنيع )  -2
بمؤسسات التعليم العالي لتنمية الموارد البشرية في السعودية 

حيث استخدام الباحث المنهج "  في ضوء منظور مستقبلي
تدني مستوى الكفاءة الداخلية  :الوصفي التحليلي وأظهرت النتائج

 ،المجتمع ال يحتاجها تخصصاتوالخارجية بقبول الطلبة في 
 ،إلى التطبيقات العلميةفتقار برامج مؤسسات التعليم العالي او 

ستخدام وسائل التدريس الحديثة والتقنيات الفتقار إلى اوا
حتياجات اوقلة إرتباط مخرجات التعليم العالي ب ،التكنولوجية

 .التنمية المعرفية
 تواجهالتحديات التي  "( بعنوان 2005) مطهردراسة  -3

 التعليم العالي في الجمهورية اليمنية الواقع والرؤية 
 التحليلي المنهجي الوصفي الباحثاستخدم فقد ، "المستقبلية 
التحديات الداخلية والخارجية للتعليم البحث في من خالل 

التي النتائج أن من أهم التحديات الخارجية وأظهرت  ،العالي
تقنيات و  ،العولمة :التعليم العالي في الجمهورية اليمنية تواجه 

 .واالنفجار المعرفي ،تصاالت والمعلوماتالا
العولمة والتعليم الجامعي ( بعنوان " 2006دراسة عكة ) -4

ستخدام الباحث المنهج األنثروبولوجي  ا" حيث  الفلسطيني
المقابلة والمالحظة والتسجيل  أسلوب :مثل وكيفا   كما  وأدواته 

( 53الصوتي حيث تم إجراء هذا المنهج على عينه قوامها )
عضاء هيئة التدريس بجامعتي الخليل وبيت إداريا وعضوا  من أ

( طالب وطالبة 300) قوامهاانة للطلبة ستبا ووزعت ،لحم
 :وأظهرت النتائج

داريين للشبكات إلأعضاء هيئة التدريس والطلبة وا استخدام -
 .اإلكترونية والمعلوماتية والمعرفية ونشر األبحاث من خاللها

مواكبة جامعتي الخليل وبيت لحم ألهم المستجدات   -
 والتحديات التقنية والمعلوماتية 

 .وجود تخوف من العولمة بشكل عام -
راء الطلبة نحو آلعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

على التعليم الجامعي بجامعتي الخليل  العولمةإنعكاس ظاهرة 
 .وبيت لحم

الجامعة ودورها في بناء ( بعنوان " 2007دراسة سالم ) - 5
ستخدام الباحث المنهج الوصفي ا" حيث  مجتمع المعرفة

وأظهرت النتائج ضرورة التكامل بين ثورة المعلومات  ،التحليلي
 بينمن جهة وثورة اإلتصاالت من جهة أخرى والتكامل والتفاعل 
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التخصصية واألشخاص األشخاص اللذين يمتلكون المعرفة 
اللذين يمتلكون المعلوماتية وبذلك يمكن توظيف المعلومات 

تاحة الفرصة للحصول على  ،لخدمة اإلنسان واإلنسانية وا 
ات المعرفة المعرفة للجميع دون احتكارها وغرس مهار 

 .بناء المجتمع على اختالف اعمارهمالمعلوماتية في نفوس أ
دور الجامعات العربية "  ( بعنوان 2008دراسة الزبيدي ) -6

نظرة  :في بناء مجتمع المعرفة في ضوء اإلرهاب المعلوماتي
الدراسة الى وضع مجموعة من األدوار  حيث توصلت"  نقدية

المقترحة للجامعات العربية في ضوء عصر المعلوماتية  الرقمية 
يمثل في الوقت الحاضر أهمها بناء مجتمع المعرفة بصفته و 

, والمعرفة يرافق تطور التكنولوجيا المعلوماتية ا  جديد ا  عصر 
المعرفة ألفراد المجتمع من خالل استخدام الوسائل وتوليد 

التكنولوجية لتسهيل تخزينها ونقلها وتطبيقها في ميادين الحياة 
 .المختلفة

مدى إستفادة التعليم العالي ( بعنوان " 2008دراسة خوج ) -7
يثة في مجال تكنولوجيا  السعودي من الصيغ الجامعية الحد

أظهرت النتائج ضرورة وضع صيغ جديدة حيث "  المعلومات
وهي تتمثل  ،للتعليم الجامعي في ظل ثقافة المعلوماتية الرقمية

مة التعليم وتبني أنظ ،بربط التعليم العالي بقطاعات اإلنتاج
والتركيز على تبني الجامعات للتعليم  ،بعدالمفتوح والتعليم عن 

   .وني ووصول الى نمط من الجامعات المنتجةاإللكتر 
واقع دور ( بعنوان " 2011دارسة بركات وعوض ) -8

الجامعات العربية في تنمية مجتمع المعرفة من وجهة نظر 
" واستخدم الباحث  عينة من  أعضاء هيئة التدريس فيها

( إعداد أداة الدراسة )إستبانة المنهج الوصفي التحليلي من خالل
أن  :وأظهرت نتائج  الدراسة .( عضوا  123قوامها ) لعينةمقدمة 

دور الجامعات العربية وفق تقديرات أعضاء هيئة التدريس كان 
وكان هذا الدور بمستوى  ،بمستوى قوي في مجال إعداد الفرد

 .ومجال توليد المعرفة  ،متوسط في مجال تنمية مجتمع المعرفة
ة إحصائية في مجال كما وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دالل

الجنس  لمتغيريتوليد المعرفة وتنمية مجتمع المعرفة تبعا  
 والتخصص.

مستلزمات ( بعنوان "  2011دراسة الوادي و الزعبي )  -9
إدارة الجودة الشاملة كأداة لتحقيق الميزة التنافسية في 

   إستبانة محكمة وزعت علىحيث تم بناء "  الجامعات اإلردنية

 :وأظهرت النتائج عضوا  من اعضاء هيئة التدريس (  120) 
التأكيد على ضرورة التحسين والتطوير المستمر لكافة األعمال 

والتركيز على نوعية الخدمة المقدمة وتحقيق التعليم  ،الجامعية
ذات المواصفات العالمية والعمل على مشاركة الجميع من أجل 

 .وعية والخدمة المميزةتحقيق الن
المعوقات والتحديات ( بعنوان " 2012الخناق ) دارسة -10

التي تواجة التعليم اإلفتراضي الجامعي _ التجربة الماليزية 
" حيث إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من والعربية 

 وأظهرت النتائج ،خالل تحليل التجربة الماليزية والتجربة التونسية
فتراضي الأن من أهم التحديات التي تواجه التعليم ا :ما يلي
تصال الوتحديات ا ،التحديات التكنولوجيةما يلي:  الجامعي

باإلضافة الى التحديات التشريعية والنفسية  ،والتواصل التقني
 .والمعرفية المتمثلة بالمناهج التعليمية العالمية

ات تنافسية مؤسس( بعنوان "  2012دراسة الصالح )  -11
البحث " حيث هدفت الدراسة إلى  إطار مقترح :التعليم العالي

في تنافسية مؤسسات التعليم العالي والعمل على وضع إطار 
مقترح يمكن أن يوجه هذه المؤسسات للدور الجديد الذي يجب 

كما وتفحص واقع ومؤشرات الجامعات الحكومية  ،أن تمارسه
 وأظهرت نتائج الدراسة ،السعودية في ضوء اإلطار المقترح

ضرورة رفع القدرة التنافسية لهذه المؤسسات في قطاع التعليم 
والوعي بالمتغيرات الخارجية والداخلية وتأثيرها  ،المحلي والدولي

كما وأظهرت النتائج ضرورة العمل بناء   ،على مؤسسات التعليم
 .ها الشراكة المجتمعية والعالميةعلى وجود خطط إستراتيجية قوام

التخطيط اإلستراتيجي ( بعنوان " 2012دراسة علي ) -12
التحديات الراهنة  -لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي

ستخدم الباحث المنهج الوصفي ا"  حيث ونموذج التطبيق 
وأظهرت النتائج أن هناك مجموعة من التحديات التي   ،التحليلي

تواجه التعليم في الدول العربية منها تحديات على مستوى عوامل 
 ،وتحديات على مستوى اإلعداد والتأهيل للعمل ،اإلنتاج

وتحدي  ،وتحديات على مستوى العلوم والتخصصات العلمية
 ،تصالالاوشبكات المعلومات و  ،والحاسب اآلليالثورة التقنية 

وتحديات على مستوى نوعية  ،وتحدي على مستوى التمويل
وتحدي المواطنة  ،وتحدي العولمة التعليمية ،التعليم ومصادره
  .وهجرة العقول
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ومن هنا فإن الدراسات السابقة تظهر على أن هناك ندرة في 
(  2005تناول هذا الموضوع حيث ال توجد إال دراسة مطهر ) 

في الجمهورية اليمنية تي تواجه التعليم العالي تناولت التحديات ال
كما وتوجد  ،من خالل البحث في التحديات الداخلية والخارجية

أيضا  بعض الدراسات والتي تناولت أحد التحديات بصورة منفردة 
( ودراسة سالم  2012( ودراسة الخناق ) 2006كدراسة عكة ) 

الزبيدي ) ( ودراسة 2011عوض ) بركات و ( ودراسة  2007) 
من هنا تأتي هذه الدراسة  ،( 2008( ودراسة خوج )  2008

محاولة  البحث في التحديات العالمية التي تواجه التعليم الجامعي 
ة التدريس بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئ

وبعد االطالع على الدراسات السابقة  .بجامعة طيبة فرع العال
ومقارنة نتائج  ،اد منها في بناء أداة الدراسةفإن الباحث قد استف

دراسته مع نتائج الدراسات السابقة باالضافة  إلى إثراء األدب 
 .النظري للدراسة الحالية

كما وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة قد تميزت عن غيرها من 
  :الدراسات بما يلي

ام التعليمي تناولها للتحديات العالمية الخارجية المؤثرة في النظ -
 .الجامعي

تناولها لشريحة مهمة من المجتمع والمتمثلة باعضاء هيئة  -
 بالجامعات.التدريس 

تناولها احدى المؤسسات الهامة في المجتمع المتمثلة  -
 .بالجامعات

من الدراسات العربية القليلة التي تناولت هذا المجال  د  تع -
 .بحدود علم الباحث
  :إجراءات الدراسة

  :الدراسةمنهج 
 .أعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

 الدراسة:مجتمع 
تكون مجتمع الدراسة من أعضاءهيئة التدريس بجامعة طيبة فرع 

( 103العال في التخصصات العلمية واإلنسانية والبالغ عددهم )
عضوا  حسب إحصائية دائرة القبول والتسجيل في جامعة طيبة 

 .فرع العال
  :الدراسةعينة 

( عضوا  من أعضاء هيئة  103تكونت عينة الدراسة من ) 
% من  100التدريس بجامعة طيبة فرع العال أي ما نسبته 

 1والجدول )  ،بالطريقة القصدية تم اختيارهم المجتمع األصلي 
 .( يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا  لمتغيرات الدراسة

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا  لمتغيرات الدراسة 1جدول ) 
 النسبة المئوية العدد الكلي  العدد الجزئي الجنس التخصص

 انساني
 

  40 ذكر
70 

39% 
 %29 30 انثى

 علمي
 

  20 ذكر
33 

19 % 
 % 13 13 انثى

 المجموع
 

 % 58 103 60 ذكر
 % 42 43 انثى

 :أداة الدراسة
تم تصميم أداة الدراسة بعد اإلطالع على األدب النظري 

ودراسة  ،( 2005)  مطهروالدراسات السابقة ومنها دراسة 
ودراسة عكة )  ،( 2012ودراسة علي )  ،( 2012الخناق ) 

 .( 2002ودراسة المنيع )  ،( 2007 سالم ) ودراسة ،( 2006
حيث تكونت اإلستبانة من أربعة مجاالت تمثل التحديات 
العالمية التي تواجه التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية 

تحدي  ،تحدي اإلتصاالت والمعلومات ،وهي) تحدي العولمة
 .( فقرة 40تحدي التنافسية (  تقيسها )  ،اإلنفجار المعرفي

اء هيئة التدريس وتجدر اإلشارة إلى أوزان استجابات أعض

 ،بجامعة طيبة فرع العال كانت على النحو اآلتي ) مرتفع
وألغراض الدراسة الحالية تم احتساب  ،منخفض ( ،متوسط

التحديات العالمية التي تواجه التعليم الجامعي من وجهة نظر 
  :أعضاء هيئة التدريس على النحو اآلتي

( وبطرح  1ئل ) ( والحد األدنى للبدا 5الحد األعلى للبدائل ) 
( ومن ثم قسمة الفرق  4الحد األعلى من الحد األدنى يساوي ) 

بين الحدين على ثالثة مستويات كما هو موضح في المعادلة 
  :التالية

 1.33) مستويات ( =  3÷  4
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( = مستوى  2.33 - 1وعليه يكون الحد األدنى من ) 
 منخفضا  

 .توسطا  ( = مستوى م 3.67 - 2.34الحد المتوسط من ) 
 .( = مستوى مرتفعا   5 - 3.68الحد األعلى من ) 

 :صدق األداة 
جرى التحقق من صدق األداة بعرضها على عدد من المحكمين 

( محكمين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة  9بلغ عددهم ) 
 ،وجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية ،طيبة

والجامعة األردنية من المختصين في مجاالت أصول التربية 
وقد اعتمد موافقة جميع  ،واإلدارة التربوية والقياس والتقويم

إذ أبدى المحكمون جملة من  ،المحكمين على فقرات األداة

عادة صياغة  المالحظات تتعلق بانتماء الفقرات للمجاالت وا 
     إلى  عد التعديلبعض الفقرات ووصل عدد فقرات االستبانة ب

 .مجاالت ( فقرة موزعة على أربع 40) 
  :ثبات األداة-

     بعد تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية المكونة من 
( عضوا  من أعضاء هيئة التدريس من خارج عينة  20) 

الدراسة  ) من كلية المجتمع والسنة التحضيرية ( تم حساب 
 ،معادلة كرونباخ ألفا باستخدام اخلي الثبات بطريقة االتساق الد

 .% ( وهي قيمة عالية ومقبولة ألغراض الدراسة 88إذ بلغت ) 
 .الدراسة أداة ( يبين معامالت ثبات مجاالت 2والجدول ) 

 ( يوضح معامالت ثبات مجاالت الدراسة 2جدول ) 
 المجال معامل الثبات ) كرونباخ الفا (

 تحدي العولمة % 89
 تصاالت والمعلومات التحدي ا % 90
 نفجار المعرفيالتحدي ا % 85
 تحدي التنافسية  % 88
 الكلي  % 88

 :نتائج الدراسة ومناقشتها 
  :راسة من خالل اإلجابة عن أسئلتها إلى ما يليدتوصلت ال

التحديات العالمية التي تواجه التعليم  ترتيب ما :السؤال األول
 الجامعي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر 

 أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع العال ؟
ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية 

( 3الجدول )و  .رجةالمعيارية والرتبة ومستوى الد االنحرافاتو 
 يوضح ذلك 

 ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت تحدي العولمة 3جدول )   
 مستوى الدرجة الرتبة االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية التحديات العالمية

 مرتفع 3 0.45 3.78 تحدي العولمة
 مرتفع 2 0.51 3.84 تصاالت والمعلوماتتحدي اال

 مرتفع 1 0.44 4.08 نفجار المعرفيالتحدي ا
 مرتفع 4 0.67 3.70 تحدي التنافسية

 مرتفع  0,52 3,85 الدرجة الكلية

التحديات العالمية التي تواجه ( أن  3يتضح من الجدول ) 
التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر 

إذ  ،كانت مرتفعةأعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع العال 
وبانحراف معياري مقداره  ،( 3,85بلغ المتوسط الحسابي الكلي )

كما وجاءت مجاالت التحديات العالمية التي تواجه  ،(0,52)
التعليم بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 :التدريس بجامعة طيبة فرع العال على النحو اآلتي
تحدي االنفجار المعرفي في الرتبة األولى بمتوسط حسابي  -

ي في حين جاء تحد ،( 0.44( وانحراف معياري ) 4,08قدره )
المعلومات واإلتصاالت في الرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره 

وجاء تحدي العولمة  ،( 0.51( وانحراف معياري )  3.84) 
( وانحراف معياري )  3.78بالرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ) 

بينما جاء تحدي التنافسية بالرتبة الرابعة واألخيرة  ،( 0.45
 .( 0.67معياري ) ( وانحراف  3.70بمتوسط حسابي ) 

ويعزو الباحث الدرجة المرتفعة للتحديات العالمية الي تواجه 
التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع العال إلى األسباب 

  :االتية
 .طبيعة فلسفة وأهداف التعليم الجامعي التقليدية -
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رؤية ورسالة الجامعات البعيدة عن التنافسية والتجديد والبحث  -
 .والواقعية

 .فتقار البنية التحتية بشكل عاما -
 .فتراضيةالغياب دور الجامعات ببناء ودعم الجامعات ا -
عدم مواكبة الجامعات لكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا  -

 .والمعلومات واالتصاالت
 .لضعيفة محليا  وعالميا  القدرة التنافسية ا -
 .غياب مفهوم التنمية المهنية -

 .ابتعاد الجامعات عن الشراكة مع منظمات المجتمع المحلي -
لفقرات كل مجال على حدة فإنها أما بيان مستوى الدرجة  -  

  :على النحو التالي
حيث تم حساب المتوسطات  :تحدي العولمةمجال  -اوًل 

الحسابية والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال 
 .( يوضح ذلك 4وبيان مستوى الدرجة والجدول ) 

 ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تحدي العولمة 4جدول )   
المتوسطات  االنحراف المعياري الترتيب مستوى الدرجة

 الحسابية
 الرقم فقرات مجال تحدي العولمة

 1 هجرة العقول الى البلدان المتقدمة  3.05 0.62 9 متوسط
 2 خصخصة التعليم الجامعي  4.65 0.79 2 مرتفع
 3 إستخدام اللغة العربية  4.72 0.63 1 مرتفع

 4 المساواة في التعليم لدى الجنسيين  3.51 0.59 7 متوسط
 5 تحقيق مبدأ التعليم للجميع  3.89 0.70 4 مرتفع
 6 المحافظة على الهوية الثقافية  4.50 0.50 3 مرتفع

 7 الفجوة بين التعليم وسوق العمل  3.02 0.61 10 متوسط
 8 التوازن بين التخصصات العلمية واإلنسانية 3.25 0.55 8 متوسط
 9 الرؤية العالمية للجامعات السعودية  3.61 0.75 6 متوسط
 10 تعزيز العقيدة اإلسالمية والقضاء على الخرافات  3.64 0.91 5 متوسط
  المجال ككل  3.78 0.45  مرتفع

 بالرتبة جاءتحدي العولمة  مجال أنيتضح من الجدول السابق 
(  3,78حيث بلغ المتوسط حسابي )  ،الثالثة وبمستوى مرتفع

أما الفقرات ) بمستوى مرتفع  (  6, 5,  3, 2) وجاءت الفقرات
, وجاءت فقرة ( بمستوى متوسط  10, 9,  8,  7,  4, 1

استخدام اللغة العربية بالرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره ) 
( ثم فقرة خصخصة التعليم الجامعي بالرتبة الثانية  4,72

( أما فقرة الفجوة بين التعليم  4,65ط حسابي مقداره ) وبمتوس
وسوق العمل فقد جاءت بالرتبة العاشرة واألخيرة بمتوسط حسابي 

(  2012وتتفق هذه النتية مع دراسة علي ) ( ,  3,02مقداره ) 
ويرى الباحث أن اللغة العربية  .( 2005ودراسة مطهر ) 

نتشار اللغات األخرى اأصبحت مطلبا  مهما  للتعليم في ظل 
فالعولمة قائمة على نشر  ،نجليزية والفرنسيةإلوخاصة اللغة ا

مما  ،القوميات القوية وبخاصة األمريكية والفرنسية ثقافة ولغة
نتشار اتسبب بفقدان الهوية لدى الطالب الجامعي, باإلضافة إلى 

وسائل اإلعالم األجنبية ودورها في نشر اللغات األخرى واالبتعاد 
 0(  2006عن اللغة األم وهذا ما تؤكده أيضا  دراسة عكة ) 

من هنا فإن العولمة تعزز مهارة التجديد والبحث من خالل تنمية 
فالجامعات التي تمتلك رؤية ومكونات  ،قيم المنافسة والتعاون

وهذا ما أكده  ،واإلنتشار بالتميزمادية ومعنوية لها األفضلية 
بانجلترا كما ورد في كتاب عولمة  مجلس تمويل التعليم الجامعي

التعليم الجامعي أن مؤسسات التعليم الجامعي تهتم اآلن بشكل 
 بإعداد الشباب للحياة الجامعية وتلبية احتياجات التجارة  مباشر

والصناعة باالضافة الى حفظ التوازن بين تحديات المستقبل 
ر المعرفي الحاضرة والمستقبلية والمتمثلة بتحدي العولمة واالنفجا

 ( 2008 ،والتنافسية ) سكوت
حيث تم حساب  :تصالت والمعلوماتل ا مجال تحدي -ثانيًا 

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات 
 .( يوضح ذلك 5المجال وبيان مستوى الدرجة والجدول ) 

 اإلتصاالت والمعلومات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تحدي( يوضح المتوسطات  5جدول ) 
مستوى 
 الدرجة

 الرقم اإلتصاالت والمعلوماتفقرات مجال  المتوسطات الحسابية االنحراف المعياري الترتيب

 1 نترنتإلاالستخدام اآلمن لشبكات ا 4,04 0,56 4 مرتفع
 2 العلمية والتكنولوجيةستفادة من التطورات الا 4,45 0,69 3 مرتفع
 3 ستيراد المعلومات والمعارفا 4,02 0.58 5 مرتفع
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 4 البنية التحتية لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 4,55 0,61 2 مرتفع
 5 التسارع في حجم الثورة العلمية والتقنية والمعلوماتية  3,70 0,81 6 مرتفع
 6 تطور مجاالت البحث العلمي  3,69 0,66 7 مرتفع
 7 التدريب والتأهيل لمواجهة الثورة المعلوماتية 4,60 0,49 1 مرتفع

 8 التطور الهائل  في وظائف اإلعالم  3,15 0,40 8 متوسط
 9 إدارة المعلومات واالتصاالت  3,10 0,70 10 متوسط
 10 التطور في مجال التعليم اإللكتروني 3,13 0,79 9 متوسط
  المجال ككل  3,84 0,51  مرتفع

تصاالت التحدي ا مجال ق أنيتضح من الجدول الساب
، إذ بلغ حيث جاء بالرتبة الثانيةكان مرتفعا  والمعلومات 

 ،( 0.51نحراف المعياري ) إل( وا3,84المتوسط الحسابي) 
ودراسة مطهر (  2012وهذه النتيجة تتفق مع دراسة الخناق ) 

وقد  .( 2002وتتعارض مع دراسة المنيع )   ،( 2005) 
( , أما  10,  9,  8ت ثالث فقرات بمستوى متوسط وهي ) جاء

الفقرة السابعة ) التدريب والتأهيل لمواجهة الثورة المعلوماتية (  
( يليها  4,60فقد جاءت بالرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره ) 

تصاالت الفقرة الرابعة ) البنية التحتية لتكنولوجيا ابالرتبة الثانية ال
(  , أما الفقرة  4,55والمعلومات ( بمتوسط حسابي قدره ) 

تصاالت ( فقد جاءت بالرتبة الالتاسعة ) إدارة المعلومات وا
 ويرى الباحث أن  ( 3,10األخيرة وبمتوسط حسابي مقداره ) 

الالزمة لمواكبة التقدم النوعي  خطواتالالتدريب والتأهيل من أهم 
ختراعات الفا ،تصاالت والمعلوماتالوالكمي في مجال ا

التدريب كتشافات سواء  باألجهزة أو البرمجيات يتطلب الوا
آلية االتصال ونوعية والتأهيل من أجل القدرة على إدارة 

كما أن حجم المعلومات  ،المعلومات المقدمة للطالب الجامعي
من القائمين بالجامعات ضرورة تطوير المناهج  ونوعيتها يتطلب

وفي  .وطرق التدريس القائمة على التقنيات العلمية العملية
الجامعات اإللكترونية بصورة كبيرة في الوطن العربي  انتشار

 .خير دليل على أهمية مواجهة هذا التحدي
إذ تم حساب  :نفجار المعرفيل مجال تحدي ا -ثالثًا 

الحسابية والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المتوسطات 
 ( يوضح ذلك. 6المجال وبيان مستوى الدرجة والجدول ) 

 ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال تحدي اإلنفجار المعرفي 6جدول ) 
مستوى 
 الدرجة

 الرقم نفجار المعرفيالتحدي افقرات مجال  المتوسطات الحسابية المعيارياالنحراف  الترتيب

 1 نشر الوعي المعرفي ) ثقافة المعرفة (  4,30 0,55 3 مرتفع

 2 توطين العلم والمعرفة 3,63 0,69 10 متوسط
 3 التطور التكنولوجي وتطبيقاته المعرفية  4,76 0.60 2 مرتفع
 4 تطبيق الجودة الشاملة في التعليم الجامعي  3,80 0.58 8 مرتفع
 5 التسارع المتزايد في المعرفة وإنتشارها 4,80 0.92 1 مرتفع
 6 التغيرات السريعة في سوق العمل والمعرفة والمهارات 3,77 0.58 9 مرتفع
 7 توليد المعرفة وتطويرها وتخزينها وتوزيعها 4,05 0.71 4 مرتفع
 8 ستثمار التقنيات العلمية المتاحة لنشر المعرفةا 3,88 0.59 7 مرتفع
 9 تقديم الخدمات التنموية المعرفية للمجتمع المحلي 3,90 0.48 6 مرتفع
 10 تلبية سوق العمل بالمتطلبات المعرفية المتجددة  3,91 0.52 5 مرتفع
  المجال ككل  4,08 0.44  مرتفع

نفجار المعرفي التحدي ا مجال الجدول السابق أنويتضح من 
إذ بلغ المتوسط  ،وجاء بالرتبة األولىكان مرتفعا  

وتتفق هذه  ،( 0.44نحراف المعياري ) ال( وا4,08):الحسابي
     ( ودراسة علي  2011)  وعوض النتيجة مع دراسة بركات

ما  ،كما جاءت جميع فقرات المجال بمستوى مرتفع .( 2012) 
الخامسة ) التسارع حيث حصلت الفقرة  ،الفقرة الثانية عدا

على المرتبة األولى بمتوسط نتشارها ( االمتزايد في المعرفة و 
نحراف معياري مقداره (  4,80)   :حسابي مقداره (  0,92)  :وا 

تليها وبالرتبة (  2008راسة الزبيدي ) دوهذه النتيجة تتفق مع 
التكنولوجي وتطبيقاته المعرفية (  الثانية الفقرة الثالثة ) التطور

نحراف (  4,76)  :بمتوسط حسابي مقداره  : معياري مقدارهوا 
، أما الفقرة الثانية ) توطين العلم والتكنولوجيا ( فقد (0,60)

(  3,63جاءت بالرتبة العاشرة واألخيرة بمتوسط حسابي مقداره )
معات ويرى الباحث أن الجا .( 0,69وانحراف معياري مقداره ) 

من أهم مؤسسات إنتاج وتوليد المعرفة من خالل التأكيد على 
مراكز البحوث وآليات البحث العلمي القائم على النوعية 
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ستراتيجيات التدريس وخاصة  باإلضافة إلى تنمية طرق وا 
  .اإلستراتيجيات القائمة على تنمية التفكير والبحث واالستقصاء

تم حساب المتوسطات إذ  :مجال تحدي التنافسية  -رابعًا 
الحسابية والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال 

 ( يوضح ذلك. 7وبيان مستوى الدرجة والجدول ) 
 ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التنافسية 7جدول ) 

مستوى 
 الدرجة

االنحراف  الترتيب
 المعياري

المتوسطات 
 الحسابية

 الرقم فقرات مجال التنافسية

 1 تمويل وتأمين الخدمات التعليمية الجامعية 4.20 0.81 1 مرتفع
 2 زدياد مشاركة القطاع الخاص بالتعليم الجامعيا 3.85 0.59 4 مرتفع
 3 نتشار الجامعات المفتوحة وأنظمة التعليم عن بعدا 3.80 0.77 5 مرتفع
 4 ضعف قدرة الجامعات في تطوير أدائها  4.10 0.86 2 مرتفع
 5 المركزية الكبيرة في قطاع التعليم الجامعي  4.05 0.48 3 مرتفع

 6 ستقطاب الكوادر المبدعة اضعف الجامعات على  3.09 0.79 10 متوسط
 7 ضعف الجامعات على مواجهة المتغيرات التسويقية 3.77 0.97 6 مرتفع

 8 الجامعات األجنبية داخل المملكة العربية السعودية  نتشارا 3.15 0.66 9 متوسط
 9 عالقة الجامعات بالمجتمع المحلي  3.55 0.92 7 متوسط
 10 تقييم الجامعات لمنافسيها  3.44 0.70 8 متوسط
  المجال ككل  3.70 0.67  مرتفع

تحدي التنافسية كان مجال يتضح من الجدول السابق أن 
بلغ المتوسط الحسابي لفقرات  وجاء بالرتبة الرابعة حيث ،مرتفعا  

وتتفق هذه  ،( 0.67( واالنحراف المعياري ) 3.70المجال )
كما وجاءت جميع فقرات  .(2012الصالح ) دراسةالنتيجة مع 

 .( 10 ،9 ،8، 6)  الفقراتالمجال بمستوى مرتفع باستثناء 
تمويل وتأمين الخدمات التعليمية ) ولىاألوحصلت الفقرة 

(  4.20( على المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره )الجامعية
تليها الفقرة الرابعة ) ضعف قدرة  ،( 0.81معياري )  وبانحراف

(  4,10الجامعات في تطوير أدائها ( بمتوسط حسابي مقداره ) 
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  .( 0,86معياري )  وبانحراف

فقد حصلت على  السادسة أما الفقرة  .(2011الوادي والزعبي )
(  3.09المرتبة العاشرة واألخيرة بمتوسط حسابي مقداره ) 

وتؤكد الدراسات أن الموارد البشرية  .(0.79معياري ) وبانحراف
الالزمة  العناصرذات الكفاءة المتميزة والتأهيل والتدريب من أهم 

 ،( Porter and Mark ,2006لمواجهة تحديات التنافسية ) 
( إلى أن األفراد والمنظمات  2006كما ويشير بندقجي ) 

والجامعات والمؤسسات تميل إلى المنافسة بحكم إستشعارها 
حتمال تحول عمالءها إلى إستخدام منتجات االخطر أو 
 .وخدمات بديلة
متالك الجامعات خاصية التميز االباحث ضرورة  ومن ثم يرى

سواء  والقدرة على فتح مجاالت عديدة من أجل التفوق بالمنافسة 
أكانت هذه المجاالت الجامعية تتعلق بالبنية التحتية أو الخدماتية 

ورسالة جميع  ةفالتنافسية أصبحت رؤي ،التعليمية المخرجاتأو 
ت إلى أن كما أن النظريات االقتصادية الحديثة أشار  ،الجامعات

والتقنيات جعلت  المعلوماتنتشار االعولمة واالنفجار المعرفي و 
الجامعات تتجه نحو السوق الذي يتطلب درجة عالية من 

التنافسية لمواكبة التغيرات والتحديات الجديدة من أجل البقاء 
 .واالستمرار

هل توجد فروق ذات دللة إحصائية للتحديات  :السؤال الثاني
تواجه التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية  العالمية التي

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع العال 
اناث (، والتخصص الكاديمي  ،تعزى لمتغيري الجنس ) ذكور

 كليات انسانية (  ؟ ،) كليات علمية
ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم تقسيمه إلى سؤاليين حسب 

 .التخصص االكاديمي ( ،سمتغيريه ) الجن
  :متغير الجنس

للتحقق من داللة الفروق اإلحصائية للتحديات العالمية التي 
تواجه التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع العال تعزى لمتغير 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  استخرجت ،الجنس
(  8والجدول )  ،T- testاالختبار التائي استخدام وكذلك 

 يوضح ذلك
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 ( يوضح قيمة ) ت ( المحسوبة لمتغير الجنس 8جدول ) 
 المعياري الداللةمستوى  قيمة ت نحراف المعياياال وسط الحسابيمتال العدد الجنس
 0,24 1,180 0,55 3,31 60 الذكور
 0,61 3,49 43 اإلناث

يشير الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
للتحديات العالمية التي تواجه ( α  =0.05عند مستوى داللة )

التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع العال تعزى لمتغير 

فالتحديات التي تواجه التعليم الجامعي  ،اناث( ،الجنس )ذكور
إناث  أو ذكور سواء اكانوا  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

يات عالمية مرئية ومحسوسة وواضحة للجميع ولها هي تحد
كال الجنسين من أعضاء هيئة من هنا فإن  .تأثير مباشر

التدريس يؤكدون على أن التحديات العالمية للتعليم الجامعي 
والمتمثلة بتحدي العولمة والتنافسية وتحدي المعلوماتية 

 لعملية واالتصاالت واإلنفجار المعرفي لها تأثير كبير على سير ا

وهذه  ،التعليمية الجامعية بجميع مكوناتها المادية والمعنوية
 ،( في مجال تحدي العولمة2006النتيجة تتفق مع دراسة عكة )

( في مجال 2011وتتعارض مع نتائج دراسة بركات وعوض )
 .تحدي االنفجار المعرفي وتوليد المعرفة

  :متغير التخصص
للتحقق من داللة الفروق اإلحصائية للتحديات العالمية التي 
تواجه التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع العال تعزى لمتغير 

المتوسطات الحسابية  استخرجت ،التخصص االكاديمي
 -Tاالختبار التائي من خالل استخدام  ،واالنحرافات المعيارية

test،  ( يوضح ذلك. 9والجدول ) 
 .االكاديمي ( يوضح قيمة ) ت ( المحسوبة لمتغير التخصص 9جدول ) 

 المعياري مستوى الداللة قيمة ت نحراف المعياريالا وسط الحسابيمتال العدد التخصصات
 0,38 0,88 0,50 3,51 70 اإلنسانية

 0,57 3,39 33 العلمية

وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم يشير الجدول السابق إلى 
للتحديات العالمية التي تواجه (  α  =0.05عند مستوى داللة ) 

التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة فرع العال تعزى لمتغير 

, مما يؤكد أن  كليات انسانية (  ،) كليات علميةالتخصص 
التحديات التي تواجه التعليم الجامعي هي تحديات عالمية تتأثر 

مكونات وأقسام النظام الجامعي  سواء  أكانت علمية  بها جميع
فالنظام التعليمي  .أو إنسانية أو غيرها من التخصصات

الجامعي يقوم على التميز واإلبداع واإلبتكار في جميع مجاالت 
 ،التعليم والخدمات المقدمة إلعضاء هيئة التدريس والطلبة

والقدرة  ،حثيةباإلضافة الى التجهيزات المادية والمعنوية والب
ومواكبة  ،واللغة العربية ،والحفاظ على الهوية ،ستيعابيةالا

األمر الذي  ،التطورات التقنية والفكرية والمعلوماتية والتدريسية
ينعكس إيجابيا  على جميع مكونات النظام التعليمي الجامعي 

 على أن تؤكدمن هنا نجد أن هذه النتيجة  .بجميع تخصصاته
جميع األقسام تتأثر بالتحديات العالمية التي تواجه التعليم 

      وهذه النتيجة تتعارض مع دراسة بركات وعوض ،الجامعي
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 عالقة الذكاء االنفعالي بالمهارات االجتماعية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم
 بشير أحمد العلوان

 كلية السلط للعلوم اإلنسانية
 جامعة البلقاء التطبيقية 

 المملكة األردنية الهاشمية
 25/10/2015تاريخ القبول:                                         26/8/2015تاريخ التسلم: 

من  الدراسة عينة وتكونت الجامعة األردنية،  طلبة كلية التربية الرياضية في لدى بالمهارات االجتماعية االنفعالي الذكاء عالقة بحث إلى الدراسة هذه هدفت
 ومقياس االنفعالي، الذكاء مقياس :وهما مقياسان، استخدام تم ( طالبا وطالبه من طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية. ولجمع البيانات195)

 وتحليل االرتباط،  الثنائي، ومعامل التباين وتحليل المعيارية، واالنحرافات الحسابية المتوسطات الدراسة استخدمت أسئلة عن ولإلجابة  االجتماعية. المهارات
 الدراسة إلى أن مستوى الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعية جاءت بدرجة متوسطة، وكذلك أشارت النتائج إلى نتائج أشارت وقد .المتدرج المتعدد االنحدار

 في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة نتائج أشارت كما .لصالح الذكور واإلناث الذكور بين االنفعالي الذكاء في إحصائية داللة ذات فروق وجود
 عالقة وجود إلى النتائج أشارت ذلك، إلى كلية التربية الرياضية وفقا للمستوى الدراسي ولصالح الدرجة العلمية الماجستير، باإلضافة طلبة بين الذكاء االنفعالي

 االجتماعية بدرجة ضعيفة ولكن ال يمكن لتلك العالقة أن تسمح بالتنبؤ بدرجة الذكاء االنفعالي بناءا على المهارات المهارات و الذكاء االنفعالي بين ارتباطيه
 .االجتماعية لطلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية

 .  (كلية التربية الرياضية طلبة االجتماعية، مهاراتال : الذكاء االنفعالي، ةالمفتاحي الكلمات) 
 

Relationship between Emotional Intelligence and   Social Skills of Physical Educational Students at 
the University of Jordan  

Dr.Basheer Ahmad AL- alwan 
 Salt Heuman sciences faculty 

Albalqa University  
dr.basheeralwan@yahoo.com 

his study aimed at investigating the relationship among   emotional intelligence, social skills of physical 
educational students at Jordan University. The sample consisted of (195) students in Jordan University in Amman. 
To collect the data, two scales were used in this study including a scale of emotional intelligence, a scale of social 

skills. In order to answer the questions of the study, the means, standard deviations, two ways ANOVA (2×2), correlation 
coefficients, and multiple regressions were computed. The results of the study revealed that there is a statistically 
significant difference in the emotional intelligence between male and female students in favor of male students. Also, the 
results revealed that there is a statistically significant difference in the emotional intelligence between students in level of 
academic degree in favor of master degree. Also, the results pointed to a correlation between emotional intelligence and 
social skills are weak degree, but cannot for that relationship that allows the prediction of a degree of emotional 
intelligence based on social skills to students of the Faculty of Physical Education at the University of Jordan. 
(Keywords:  Emotional Intelligence, Social Skills, Physical Educational Students).    

 :والخلفية النظرية مقدمةال
 القرن من األخيرين العقدين االنفعالي في الذكاء مفهوم حظي 

التربوي  النفس علم في الباحثين من باهتمام الكثير الماضي
 ألهميته نظرا وبحثًا؛ دراسة أكثر الموضوعات من بات حتى
 وذكائه، بتفكيره الوثيقة وصلته حياة الفرد في الفعال ودوره

 المواقف في التكيف على نجاحه وقدرته في الواضحة ومساهماته
 أشارت وقد ،أفراد مجتمعه مع فيها يتفاعل التي الحياتية
 الفرد يضمن نجاح ال وحده العام الذكاء أن إلى الدراسات
نما وتفوقه؛  مفتاح ,يعّد  الذي االنفعالي الذكاء إلى يحتاج وا 
 ,يتسم الحالي العصر أن. والعملية العلمية المجاالت في النجاح

 والقتل العنف جرائم بتزايد(  Goleman,1995أكد ) كما
 الطلبة وتسرب القلق واالكتئاب، معدالت وارتفاع واالغتصاب،

 الذكاء مهارات إلى تدني ذلك في السبب ويعود المدارس؛ من
كاء االنفعالي  أثار مفهوم الذلذلك   ،األفراد لهؤالء االنفعالي

ا في ـت نجاحهـلفاعلية تطبيقاته العملية التي أثبت؛ اهتماماً عاماً
وانتشاره في ، مهارات الفرد لمتطلبات الحياة الجديدةكييف ت

المراجع الحديثة والمقاالت العلمية، وقد ظهر بشكل العديد من 
 ذإ .(Gardner, 1983، و )Bar-on, 1988)أساسي عند )

 أكثراالنفعالي  الذكاء( إلى أن (Goleman, 1995أشار 
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إذ إنه ؛ المعرفي بالذكاءي الحياة قياساً ـرد فـاح الفـأهمية لنج
والحياة ، ةـوالدراسل يلعب دوراً هاماً في النجاح في العم

 االجتماعية.
 االنفعالي الذكاء مصطلحاستخدم  من أول  ،ماير واخرون ويعد
 الذكاء أنواع من نوعاً  االنفعالي الذكاء اعتبرا حيث 1990 عام

 االنفعاالت مراقبة على القدرة يتضمن الذي االجتماعي
 المشاعر بين والتمييز واآلخرين، بالفرد الخاصة والمشاعر

 طريقة لتوجيه القدرات هذه واستخدام المختلفة، واالنفعاالت
 طريقة تطوير محاولتهما أثناء وذلك الخاصة؛ واألفعال التفكير
 وتوصال االنفعاالت، مجال في اداألفر  بين الفروق لقياس علمية

 عن يعبرون انفعالي ذكاء مهارات لديهم الذين األفراد أن إلى
                          نــــــــــــــــــــــــــــــــاآلخري االتـــــــــانفع ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــويدرك ،انفعاالتهم

) Mayer et al., 1990 ( . 
 علم ميادين في جديداً  مفهوما االنفعالي الذكاء مفهومويعد 
 تعريفاً  يعّرف ولم . والبحث قْيد الدراسة زال ما وأنه النفس،
 استعراض يمكن ولكن علماء النفس، معظم عليه يتفق محدداً 
 فقد .الموضوع هذا في كتبوا وبحثوا من ألشهر التعريفات بعض
 Mayer et al)المتبع األسلوب بأنه وأخرون ماير عرفه

 تقييماً  تتضمن التي االنفعالية المعلومات معالجة في (1990,.
 عن المناسب والتعبير اآلخرين وانفعاالت النفعاالت الفرد دقيقاً 
 النجاح إلى يؤدي الذي لها التكيفي االنفعاالت والتنظيم هذه

 مجموعة ( بأنهGoleman ،1995وعرفه )  .الحياة وتحسن
 الفرد بها يتمتع التي واالجتماعية المهارات االنفعالية من

 1997وعرفه )  ،المهني والنجاح في الحياة  للنجاح والالزمة
(Bar  on,  غير والكفايات المهارات من منظمة بأنه مجموعة 

 التي واالنفعالية واالجتماعية الجوانب الشخصية في المعرفية
 من خالل التعريفات . على النجاح في البيئة الفرد قدرة في تؤثر

 الذكاء مجال في الباحثون حدد فقد االنفعالي للذكاء السابقة
 ماير السيكولوجيان قدم فقد االنفعالي، الذكاء أبعاد االنفعالي
، القدرة بنموذج ُعرف االنفعالي الذكاء في نموذجاً  وسالوفي

 الذكاء أن إلى    "Ability Model"القدرة ج نموذ ويشير
 في تساهم العقلية القدرات من مجموعة عن عبارة االنفعالي
وأن االنفعاالت تعزز   ) (Johnson ,2008المنطقي  التفكير

 :  وهي االنفعالي للذكاء أبعاد أربعة  إلى وتوصال التفكير 

 إلى ويشير (Perceiving Emotions) االنفعاالتدراك ا -1
 وأصوات ولغة أفكار في االنفعاالت تحديد على القدرة

 بين التمييز على القدرة تتضمنو   .اآلخرين وسلوك األفراد
 عن التعبير في األمانة وعدم واألمانة ،وعدم الدقة الدقة

  (.(Mayer et al., 1997 االنفعاالت 
 إلى يشير(  Using Emotionsاالنفعاالت ) استخدام -2

 المعرفية واألنشطة الفرد أفكار بها تتشكل الكيفية التي
 تنشيط وتتضمن االنفعالية، الفرد خالل خبرات من األخرى
 القدرة وهي ،المهمة إلى المعلومات االنتباه بتوجيه التفكير

 لتوصيل االنفعاالت الضرورية واستخدام إيجاد على
 معرفية عمليات في توظيفها أو المشاعر
 (Johnson, 2008)أخرى.

 nderstanding &Analyzing) وتحليل االنفعاالتفهم  -3
Emotion,   االنفعاالت تصنيف على القدرة ( ويتضمن 

 والحب الكره من بكل الفرد كشعور انفعاالت  مركبة؛ إلى
 يتعلم كأن متسلسلة؛ وانفعاالت متتابعة نفسه، للشخص

 ترتيب أو في سلسلة للحدوث تميل االنفعاالت أن الفرد
 .الهيجان مثالً  إلى ليصل حدة يزداد فالغضب ،معين

 التي المعاني فهم على القدرة أيضاً  البعد هذا ويتضمن
 .االنفعاالت تعبر عنها

 وتتضمن (Managing Emotions)دارة االنفعاالتإ  -4
 وضبط ،اآلخرين ومشاعر الذاتية المشاعر إدارة القدرة على

 منها السارة لمشاعر وزيادة السالبة االنفعاالت والمشاعر
 على االنفتاح على القدرة وتتضمن .أو إسراف كبت دون

 النمو لتشجيع كامل بشكل ومراقبتها وتنظيمها المشاعر
 .  والعقلي االنفعالي

 عالقة الذكاء االنفعالي بالمهارات االجتماعية : 
 األفراد على مساعدة في كبيراً  دوراً  االنفعالي الذكاء الذكاء يلعب

 القدرة على من تمّكنهم بدورها التي االجتماعية المهارات اكتساب
 من الكفاءة النوع هذا ويتضمن االجتماعية، المواقف مع التعامل

المواقف االجتماعية  لكل مالئم بشكل االستجابة على القدرة
 عامل االنفعالي الذكاء فان Goleman,1997 ) ) لـ  ووفقاً 
 مستوى فعلى .والعمل والبيت في المدرسة للنجاح رئيس

 أكثر االنفعالي الذكاء ذوي بأن الطلبة جولمان يرى المدرسة،
 عالية، اجتماعية مهارة أصدقائهم، وذوو ومحبوبون من شعبية
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 وبالتالي التعلم، مواقف انتباهًا في أكثر ويكونون عدوانية، وأقل
 الذكاء ذوي الطلبة البيت، فان مستوى وعلى .فّعالين متعلمين
 مستوى على أما .حياتهم في فعالية أكثر يكونون االنفعالي
 الفريق عمل يعززون االنفعالي الذكاء ذوو فالطلبة العمل،

 ويعزز فاعلية، أكثر  لالعم ليصبح التعلم في اآلخرين بمساعدة
 األشياء رؤية الطلبة على هؤالء قدرة بسبب الفريق؛ عمل هؤالء
 المهمات أثناء انجاز التعاون ويشجعون اآلخرين نظر وجهة من

 .التعليمية
 ذوي أن  األفراد إلى ) Cooper et al., 1997) وأشار
 صحة ونجاحًا، أكثر االنفعالي الذكاء من المرتفعة القدرات

 مهارات قيادية ويمتلكون قوية، اجتماعية عالقات ويؤسسون
القدرات  ذوي بنظرائهم مقارنة أكثر مهني ونجاح فعالة،

 االنفعالي الذكاء يلعب لذلك .االنفعالي الذكاء من المنخفضة
 فالفرد اآلخرين، مع وعالقته الفرد سلوك توجيه في دورًا حيوياً 
 حوله من مع ويتعامل اآلخرين فهم على القدرة الذي يمتلك

 إقامة في النجاح على أقدر سيكون ومهارة ومسؤولية بمرونة
 المهارات أن إلى الدراسات وتشير .ايجابيةاجتماعية   عالقات

 األداء مستوى تحّسن إلى تؤدي الصفية الغرفة في االجتماعية
 وتحسن ،السلوكية المشكالت من وتقلل  ،للطلبة األكاديمي
 الطلبة أداء عدم وتعود أسباب .مع زمالئهم الطلبة عالقات
 أو المهارات عدم معرفتهم بهذه إلى مناسبة اجتماعية لمهارات

 بعض ويؤكد ،المهاراتهذه  استخدام ووقت بكيفية معرفتهم عدم
 سابقة تعّد متطلبات أنها إذ االجتماعية؛ المهارات أهمية الباحثين
كسابها عليها التعرف أهمية يعني مما األكاديمي؛ للنجاح  وا 

 للطلبة . 
على  يتوقف األكاديمي وتفوقه الفرد نجاح أن يتبين سبق مما
 أن إال ؛ ونفسية وصحية واجتماعية ثقافية عوامل عدة

              جولمان أعطى وقد رئيسًا، عامالً  ُتعدّ   االنفعاالت
 ( (Goleman, 1995 االنفعالية المهارات مجموعة من 

 الوعي :وتشمل الذكاء االنفعالي مرتفعي تميز التي واالجتماعية
 الداخلية، والمثابرة، والدافعية باالنفعاالت، والتحكم بالذات،
   الدارسات كما أشارت .االجتماعية واللباقة العاطفي، والتقمص

(Yodar, 2005, Gresham & Elliott, 1990, Meller, 
 واالنفعالية ليس االجتماعية المهارات مستوى تدني بأن (1995

ويرى  .المهنية تفاعالته في نجاحه أو الفرد تفكير صالح في

أن   ,Gresham and Elliot) 1990جريشهام واليوت ) 
 وتأكيد التعاون، في تكمن الطلبة لدى يةالمهارات االجتماع

 السلوك عن والبعد االجتماعية، والكفاية وضبط الذات، الذات،
 المهارات ( فيصنفMerrell , 1993ميرل  )  أما .المشكل

 إلقامة الشخصية المهارات : أبعاد هي ثالثة ضمن االجتماعية
 والمهارات ضبط الذات، ومهارات اآلخرين، مع عالقات

 المهاراتMellar, 1995) )ميلر  ويصّنف .األكاديمية
االجتماعي،  التعاون :هي أبعاد ثالثة ضمن االجتماعية
في  الباحث ويرى .االجتماعية واالستقاللية االجتماعي، والتفاعل
 :هي أبعاد، ثالثة تضم االجتماعية المهارات أن الحالية الدراسة
 األبعاد هذه وتعدّ  الذات؛ وضبط العمل، وعادات التعاون،

 طلبة لدى االجتماعية المهارات قياس في أساسية وشاملة
 بأنها االجتماعية المهارات (  ( Yoder,2005وعّرف .الجامعة
 اآلخرين مع التفاعل على قادراً  الفرد يجعل متعلم ومقبول سلوك
 تجنب في تساعده ايجابية استجابات أظهار من تمّكنه بطريقة

 السلبية نحوه .  اآلخرين استجابات
 مشكلة الدراسة : 

بين  أالرتباطيه العالقة عن الكشف في الدراسة مشكلة تكمن
طلبة كلية التربية  لدى  االجتماعية والمهارات االنفعالي الذكاء

 ظهور في تزايد هناك أصبح إذ ؛ األردنيةالرياضية في الجامعة 
 واالنسحاب كالعدوان السلوكية واالنفعالية المشكالت بعض

 بين  االجتماعية في العالقات وضعف والتخريب، االجتماعي
 في يؤثر مما اإليجابية؛ االجتماعية إلى السمات وافتقار ،الطلبة
 المؤسسات في مشكالت لديهم ويخلق الجامعة العام طلبة سلوك

حيث أنه وبالرغم من وجود  تكيفهم مستقبال  . تعيق التعليمية
هناك  وما زالت أال أنه لهذه العالقة  المؤيدةبعض الدراسات 
ما زال   لذلك،. تشكك في العالقة بينهما  ،بعض الدراسات

أثبات صدق هذه العالقة موضوعا قائما عند المهتمين بعلم 
يعبر عنها من   وبالتالي يتضح أن للذكاء االنفعالي قدرة النفس.

خالل مجموعة من المهارات تدفع الفرد لصياغة أهدافه الخاصة 
مكاناته الحالية . من هنا  بعيدة المدى في ضوء تقديره لذاته وا 
جاءت أهمية أجراء دراسة تتعلق بدراسة مستويات الذكاء 

طلبة كلية التربية الرياضية لتسليط  االجتماعية لدىوالعوامل 
تع مدرسي المستقبل بهذه الصفة وقدرتهم الضوء على أهمية تم

ولزيادة قدرتهم في  طلبتهم.بشكل فاعل لدى  توظيفهاعلى 
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جتماعي وتطوير قدراتهم وعالقاتهم االعمليات التفاعل 
وانعكاسها عليهم مستقبال.  أوالاالجتماعية مع بعضهم البعض 

والتعرف على التباين في وجهات تلك  أنفسهممن وجهة نظرهم 
أكثر  تحديدَا تنحصر مشكلة الدراسة في  وبشكل  النظر.

 :اإلجابة عن األسئلة اآلتية
 تساؤالت الدراسة: 

االجتماعية لدى  االنفعالي والمهاراتما مستوى الذكاء   -1
من وجهة طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية 

 نظر الطلبة أنفسهم.
هل يمكن التنبؤ بمستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة كلية   -2

التربية الرياضية في الجامعة األردنية من خالل مهاراتهم 
 من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. االجتماعية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء   -3
االنفعالي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة 

 إلى متغيري ن وجهة نظر الطلبة أنفسهم تعزىماألردنية 
 المستوى الدراسي والجنس.

 أهمية الدراسة : 
   :اء هذه الدراسة باالتي أهمية أجر  تكمن 
والمتوقع  فيه، للبحث والحاجة موضوعها، حداثة في  - 1

 المجال.  هذا في العلمية للمعرفة نتائج من إضافته
 طلبة لدى االنفعالي الذكاءمستوى  تستكشف أن تحاول أنها -2

  .بالمهارات االجتماعية ارتباطه مدى وتبين الجامعة،
 التعليمية المؤسسات القرار في أصحاب تعريفتحاول  -3

 توفير أجل من الطلبة لدى االنفعالي بالذكاء بالعوامل المرتبطة
 .العوامل هذه تنمية تعزز لهم تعليمية مناسبة بيئة
 الطلبة أرشاد في المعنية للجهات اإلرشادات تقديم  - 4

تعزز لديهم أهمية وقيمة  بحيث الجامعات وتوجيههم في
العالقات االجتماعية االيجابية واالبتعاد عن العالقات 

  االجتماعية السلبية لدى الطلبة،
البرامج التي من شأنها تنمية  تطوير تلك  العمل على - 5

يجابية والعالقات قدرات الطلبة في التمييز بين العالقات اال
 . السلبية واالبتعاد عنها داخل أطار الحرم الجامعي وخارجة 

 مصطلحات الدراسة:
االنفعالية  بحالته الوعي على الفرد قدرة  : االنفعالي الذكاء

 اآلخرين وانفعاالت انفعاالته وتنظيم اآلخرين وانفعاالت

 ويقاس ،به المحيطين األفراد مع االجتماعي والتعاطف والتواصل
 االنفعالي الذكاء مقياس على الطالب عليها التي يحصل بالدرجة

  .(  131ص 2011   ،) العلوان   الدراسة في هذه المستخدم
مع  بايجابية التفاعل على الفرد قدرة  : االجتماعية المهارات

وضبط  والسلبية، االيجابية المشاعر عن التعبير وُحسن زمالئه
 وكذلك رفاقه، مع االجتماعي التفاعل مواقف في انفعاالته

 بما التصرف وُحسن وتلميحاتهم، زمالئه مشاعر التعرف على
 على الطالب عليها يحصل التي بالدرجة وتقاس يناسب الموقف،

 ( . 131ص2011العلوان،  ).الدراسة هذه في المقياس المستخدم
  :الدراسة حدود

 الحد المكاني: كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية. 
 الحد البشري: طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية.

الحد الزماني: الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
2014/2015. 

بعد االطالع على األدب التربوي السابق : الدراسات السابقة  
تبين أن هناك  ،النفعالي والعالقات االجتماعيةفي مجال الذكاء ا

عدد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وأغلبها ال تتعلق 
 وسنشير إلى أهمها وهي اآلتية . ،بالتربية الرياضية

 وعالقته الذكاء االنفعالي حول ( دراسة 2004 ،البلوي أجرت)  
 طالبات عينة من على االجتماعية والمهارات النفسي بالتوافق

 وقد طالبة، 290 ) قوامها ) بلغ تبوك بمدينة للبنات التربية كلية
 دالة إحصائياً و  موجبة عالقة وجود عن الدراسة نتائج أسفرت

 . االجتماعية والمهارات االنفعالي الذكاء بين
 هدفت دراسة (  بإجراء Vincent, 2003 )فنسنت  وقامت 

 على االجتماعي -االنفعالي الذكاء في برنامج أثر تقييم إلى
 الصف طلبة لدى السلوكية االجتماعية والمشكالت المهارات
 وطالبة طالباً  ( 45 ) من عينة تكونت على األساسي الخامس

(   Mill Roadفي مدارس )  األساسي الخامس الصف طلبة من
 الدراسة نتائج أشارت وقد األمريكية، نيويورك والية في األساسية

 االجتماعية تحسين المهارات في التدريبي للبرنامج أثر وجود إلى
 .الدراسة عينة أفراد لدى

 بنية بحث إلى هدفت ( دراسة 2002)  ءناشي أبو وأجرى  
 والمهارات العام الذكاء من (  بكل وعالقته االنفعالي الذكاء

 .المفاهيم تلك تمايز والكشف عن الشخصية وسمات االجتماعية
 ( 93 ) بواقع ؛ طالبًا وطالبة ( 205 ) من الدراسة عينة تكونت
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 النوعية بجامعة التربية كلية من طالبة  ( 112 )و طالباً 
 بين الذكاء ارتباط وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد المنوفية،
 دالة ارتباطيه عالقة وجدت إذ االجتماعية؛ والمهارات االنفعالي

والمهارات  االنفعالي الذكاء الختبار االنفعاالت إدارة بعد بين
  . االجتماعية

 بنية التحقق من إلى هدفت دراسة بإجراء ( 2001 ) غنيم وقام
وهي  شخصية بمتغيرات عالقته خالل من االنفعالي الذكاء
أربع  يتضمن اجتماعي ومتغير الذات، وتقدير الذاتية، الكفاءة
 والضبط االنفعالية، الحساسية)  هي اجتماعية مهارات

 االجتماعي(  والضبط االجتماعية، االنفعالي، والحساسية
 بهذه االنفعالي الذكاء مكونات مدى ارتباط على والوقوف
 بكلية طالباً  ( 191 ) من عينة الدراسة تكونت .المتغيرات
     عمري بمتوسط السعودية المملكة العربية في بيشه في المعلمين
 بالذكاء التنبؤ يمكن أنه نتائج الدراسة وأظهرت .سنة  ( 20 )
 الذات وتقدير المهارات االجتماعية من كل خالل من االنفعالي
 .الذاتية والكفاءة

 التي هدفت الى ( ( Siobergh,2001 سيوبيرج  دراسةأما 
ستوكهولم  في معرفة عالقة الذكاء االنفعالي ببعض المتغيرات

كما  الفشل،كـان مـن أهمهـا المثابرة عند مواجهة   ،السويد في
استهدفت التحقق من عالقة الذكاء االنفعالي بكل مـن العمـر 

( 153طبق المقياس على عينة متنوعة بلغ حجمها ) . والجنس
وقد تراوحت أعمارهم  إناث،( 59( ذكور و)94شخصا بواقع )

 . ( سنة وكانوا من ذوي االختـصاصات المختلفـة22-27بين )
ولتحقيق أهداف البحث قام الباحث ببناء أداة عن طريق الصيغة 

وتم قياس الذكاء  .المختصرة الختبار المواقـف االجتماعية
وجود  : وقد توصل الباحث للنتائج اآلتية .االنفعالي بواسطته

كما  ،عالقة ارتباطيه بين الذكاء االنفعالي والمثابرة ضد الفشل
 ر الجنس ولصالح اإلناثتبين وجود فـروق تبعـا لمتغي

( والتي هدفت (Abdolvahabi et al , 2012 وفي دراسة 
إلى إيجاد العالقة بين مهارات الذكاء االنفعالي والكفاءة الذاتية 
لدى معلمي التربية الرياضية في إيران، تكونت عينة الدراسة من 

إناث(، تم  76ذكور،  124( معلم ومعلمة تربية رياضية )200)
لقياس مهارات الذكاء االنفعالي،  Bar-on) مقياس )تطبيق 

ومقياس تم تطويره من قبل الباحثين لقياس الكفاءة الذاتية في 
دلت نتائج الدراسة على وجود عالقة إيجابية بين أبعاد  . العمل

الذكاء االنفعالي: الوعي العاطفي، والتعاطف، والقدرة على حل 
النتائج على فاعلية أبعاد  المشكالت والكفاءة الذاتية، كما دلت

الذكاء االنفعالي في التنبؤ بعناصر الكفاءة الذاتية لمعلمي 
 .التربية الرياضية

( والتي هدفت إلى إيجاد (Babak et al ., 2012 وفي دراسة
العالقة بين مهارات الذكاء االنفعالي والمهارات النفسية 

   في محافظةواستراتيجيات اإلدارة لدى معلمي التربية الرياضية 
      ( معلمًا 196بإيران، تكونت عينة الدراسة من )اردابيل (  )

تيارهم عشوائيًا، تم تطبيق إناث(؛ تم اخ 80ذكور،  116) 
 Bradbery Emotional Intelligence) )      مقياس

 Ottawa) لقياس مهارات الذكاء االنفعالي، ومقياس
Psychological Skills) دلت نتائج  .لقياس المهارات النفسية

الدراسة على عدم وجود عالقة إيجابية بين مهارات الذكاء 
لي والمهارات النفسية لدى معلمي التربية الرياضية،  االنفعا

وعلى وجود عالقة بين استراتيجيات اإلدارة ومهارات الذكاء 
 االنفعالي.

والتي هدفت إلى إيجاد Morali, 2009) (Tok &دراسة وفي 
العالقة بين المكونات الخمسة األساسية للشخصية والذكاء 

في الواليات المتحدة االنفعالي لمعلمي التربية الرياضية، 
( معلمًا ومعلمة لهم 295تكونت عينة الدراسة من )و األمريكية .

خبرة في تدريس مساقات التربية الرياضية، تم تطبيق مقياس 
nal Intelligence Scale)(Schutte Emotio  لقياس الذكاء

دلت نتائج   .االنفعالي، ومقياس العوامل الخمسة للشخصية
الدراسة على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء 
االنفعالي والمكونات الخمسة للشخصية؛ بينما كان هناك عالقة 

از لدى إيجابية بين مهارات الذكاء االنفعالي والقدرة على االنج
 معلمي التربية الرياضية.

بناء مقياس  ت الىهدفوالتي (  2004) سدي ألدراسة اأما 
للمسايرة االجتماعية وقد تمثل مجتمـع البحـث بطلبـة جامعة 

 ا( طالب450وبلغت عينة البحث ) ،بن الهيثما /بغداد كلية التربية
واسـتخرجت الباحثة صدق المحتوى والبناء للمقياس كما  ،وطالبـة

عادة االختبـار االختبار و استخرجت ثبات المقياس بطريقتي  ا 
واالتساق الداخلي وأيضا تم حساب القوة التميزية للفقرات وأصبح 

وتوصلت  . ( فقرة44المقيـاس بـشكله النهـائي يتكون من )
الي بوصـفه أداة الباحثة إلى ضرورة استخدام المقياس الحـ
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للكشف عنه مسايرة الطالب الجامعي في سبيل الوصول إلى 
معرفة جوانب الشخصية الـسوية كما اقترحت تقنين المقياس 

     .القطرالحالي على طلبة جامعات 
 التعليق على الدراسات السابقة 

تبيـن من خالل عرض نتائج الدراسات السابقة أن هناك بحوثا 
 ،االنفعالي عامة من حيث طبيعته وخصائصهتناولت الذكاء 

العوامل  ،الـتوافق المهنـي للمعلـم : وعالقته بمتغيرات أخرى مثل
 ،التوافق النفسي ،الذكاء العام ،المهارات النفسية ،الخمسة الكبرى

 ،الكفاءة الذاتية للمعلم ،أساليب التعليم  ،تحصيل الدراسيال
وعلـى الجانب اآلخر توجد قلة من البحوث تناولت كاًل من 

وما يميز هذه الدراسة  . العالقات االجتماعية  والذكاء االنفعالي 
عن الدراسات السابقة انه ال يوجد أي دراسة تناولت موضوعها 

ونظرا  .على الجانب الرياضي أو طلبة كلية التربية الرياضية
ا التي تناولت الذكاء االنفعالي لقلة البحوث السابقة وندرتهـ

ياضية وفي حدود والعالقات االجتماعية لطلبة كلية التربية الر 
في األردن والتي تتناول هذا  األولىهذه الدراسة  علم الباحث تعد

الموضوع ؛ وقد حاول البحث الراهن الكشف عن الفروق بين 

وله الذكاء االنفعالي والعالقات االجتماعية . وهو ما لم تتنا
من الدراسات أيضا  األبحاث السابقة. وقد استفاد الباحث

في إجراءات البحث من الناحية الفنية واألدوات  ،السابقة
باإلضافة إلى الطريقة والمنهج  ،المستخدمة في تلك الدراسات

المتبع في تحديد  تساؤالت الدراسة المناسبة . وكذلك في تحديد 
األساليب استخدام ة. وكذلك متغيرات الدراسة التابعة والمستقل

 . اإلحصائية المناسبة 
  واإلجراءاتالطريقة 

حد صورة أالمنهج الوصفي ب استخدام: تم  منهج الدراسة
 . ألغراض الدراسة همتءنظرا لمال المسحية

طلبة كلية  تكون مجتمع الدراسة من جميع :مجتمع الدراسة
التربية الرياضية المسجلين في الفصل الدراسي الثاني للعام 

 ( طالبا وطالبة. 1200والبالغ عددهم ) 2014/2015الجامعي 
 ا( طالب195: تم اختيار عينة عشوائية بلغت )عينة الدراسة

 وطالبة من المجتمع األصلي. 
  الدراسة:والجدول التالي يوضح أفراد عينة 

 وصف أفراد عينة الدراسة من حيث المتغيرات الديمغرافية (1جدول )
 النسبة العدد الفئة المتغير

 الجنس
 

 46.67 91 ذكر
 53.33 104 أنثى

 100.00 195 المجموع

 المؤهل
 

 85.64 167 بكالوريوس
 10.26 20 ماجستير
 4.10 8 دكتوراه
 100.00 195 المجموع

 الدراسة :أدوات 
لقد أستخدم الباحث في هذه   :االنفعالي الذكاء مقياس :أوال

       الدراسة مقياس الذكاء االنفعالي  المطور من قبل الباحث 
في  األردنيةبيئة على ال هتم تطوير  ألنه(  2011  ،) العلوان

 المقياس فقد تكون لذا ، األردنيةدراساته على طلبة الجامعات 
وفي  .( فقرة  41من )  النهائية صورته في الباحث طّوره الذي

 ثمانيةللتحقق من صدقها على  األداةهذه الدراسة تم عرض 
الرياضي  النفس وعلم واالجتماعمتخصصين في علم أساتذة 

أما بالنسبة لثبات .على ذلك  اجمعواللتأكد من صدقها وقد 
( وذلك  2011،) العلوان من قبل الباحث قياسهالمقياس فقد تم 

( طالبا وطالبة من 55على عينة مكونة من )  تطبيقهمن خالل 

وقد قام الباحث . طلبة الجامعة ومن خارج عينة بحث الدراسة 
بأجراء الثبات  للتحقق من ثبات المقياس  في هذه الدراسة

على  ، تطبيقه وأعادهبأجراء تطبيق االختبار  األولىبطريقتين 
( طالبا من طلبة كلية التربية الرياضية ومن 20عينة مكونه من )

 النتائجوقد كانت  ،خارج عينة الدراسة وبفارق زمني أسبوعين
( على التوالي  0.82،0.85،0.79، 0.90على النحو التالي ) 

 النفعاالت،اوتنظيم  االنفعالية،المقياس )المعرفة  ألبعاد
وهي قيم تسمح بأجراء هذه  (.والتواصل االجتماعي  والتعاطف،

كرونباخ الفا لالتساق  وكذلك بطريقة  ،الدراسة وفق أهدافها
 . ( 0.835) القيمةالداخلي للقيم وقد بلغت 
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فقد أعتمد الباحث :   ثانيا : مقياس المهارات االجتماعية
 ،دراسة ) العلوانمقياس المهارات االجتماعية المستخدم في 

وقد تكون المقياس   ،( والمستخدم على طلبة الجامعة 2011
 هي :  أبعادمن ثالثة 

 ، اآلخرينمثل طلب المساعدة من  سلوكياتويتضمن  :التعاون
الفقرات ذوات  وتقيسه ،والتعليمات األنظمةوطاعة  ،والمشاركة

 ( .3،5،6،14،15،16،17)  األرقام
المبادرة مثل االستفسار من  سلوكيات: ويتضمن  عادات العمل

واالستجابة  ، اآلخرين إلى نفسهوتقديم  ،عن المعلومات اآلخرين
                 الفقرات  وتقيسه ،بشكل مناسب األخرين ألفعال

 (1،2،4،10،11،12،13،18،19 . ) 
: ويتضمن سلوكات مثل االستجابة بشكل  ضبط الذات وأخيرا

والتصرف في المواقف التي  ،له اآلخرين مضايقةمناسب عند 
وجهات نظر  أتحاذتوفيق أو  إلىيوجد فيها خالف وتحتاج 

( 20،21،22، 7،8،9)  األرقامالفقرات ذوات  وتقيسه ،مختلفة
 خمسة من يتكون إجابات سلم المقياس فقرات من فقرة ولكل . 

 4)وتعطى)  وعادة درجات، (5 ) وتعطى دائما :وهي تدريجات،
 (2 ) وتعطى ونادرا درجات، (3 ) وتعطى وأحيانا درجات،

 درجة أعلى تكون وبذلك .واحدة درجة وتعطى وأبدا تان،درج
( بواقع 110يحصل عليها المستجيب )  أن يمكن نظرية

(22X5  )( درجة بواقع  22درجة نظرية هي )  وأدنى        
 (22X1.)  المهارات لمقياس المحتوى صدق من التحقق تم 

 أعضاء من محكمين سبعة على المقياس االجتماعية بعرض
 والقياس التربوي النفس علم في المتخصصين من التدريس هيئة

 انتماء مدى بيان منهم طلب إذ األردنية؛ في الجامعات والتقويم
 ومدى الفقرات، وضوح ومدى إليه، تنتمي الذي للبعد الفقرة
 لعينة المقياس مناسبة ومدى للفقرة الصياغة اللغوية سالمة

بداء الدراسة،  الباحث واعتمد .مناسبة يرونها مالحظات أية وا 
 هذا على وبناءً  .الفقرة لقبول % ( كمعيار80أتفاق )   نسبة

نما فقرة؛ أي حذف يتم المحكمين لم ألراء ووفقاً  المعيار  تم وا 
اللغوية البسيطة عليها . وقد قام الباحث  التعديالت بعض إجراء
على مجموعة من  األداةفي هذه الدراسة على عرض  أيضا

في مجال علم النفس وعلم االجتماع الرياضي وقد  األساتذة
  الفقرات. على قبول هذه  اجمعوا

من  قياسه. أما بالنسبة لثبات مقياس العوامل االجتماعية فقد تم 
على  تطبيقه( وذلك من خالل  2011،قبل الباحث ) العلوان
( طالبا وطالبة من طلبة الجامعة ومن 55عينة مكونة من ) 

خارج عينة بحث الدراسة . وتم حساب معامل االتساق الداخلي 
معامل كرونباخ الفا لفقرات كل بعد من أبعاد المقياس  باستخدام

( 0.83، 0.81، 0.79. وقد بلغت قيم معامالت الثبات )
وضبط الذات ( على  ،عملوعادات ال ،المقياس ) التعاون ألبعاد

ذلك تم حساب معامل االستقرار عن  إلى باإلضافةالتوالي . 
عادةالختبار اطريق  على العينة نفسها بعد مرور  تطبيقه وا 

 0.82،0.78،081وقد بلغت قيم معامل االستقرار )  أسبوعين.
وضبط الذات( على  ،وعادات العمل ،المقياس )التعاون ألبعاد( 

ام الباحث في هذه الدراسة بأجراء تطبيق االختبار وقد قالتوالي . 
( طالبا من طلبة كلية 20على عينة مكونه من ) تطبيقه عادها  و 

التربية الرياضية ومن خارج عينة الدراسة وبفارق زمني 
، 0.86،0.80على النحو التالي )  النتائجوقد كانت  ،أسبوعين
 ،وعادات العمل ،المقياس )التعاون ألبعاد( على التوالي  0.83

وهي قيم تسمح بأجراء هذه الدراسة وفق  وضبط الذات (.
 اختبارجراء إقام الباحث في هذه الدراسة ب أيضاوكذلك  أهدافها.

 . للفقرات  الداخليكرونباخ الفا لالتساق 
 المقياس: تصحيح  طريقة
 الذكاء مستوى على الحسابية الدالة األوساط أعتماد تملقد 

 أخذين األوساط هذه المحكمين تحديد من فقد طلب  االنفعالي،
( درجات،  5-1تتراوح بين )  فقرة كل درجة أن االعتبار بعين

( 5-3.5وقد حددت هذه األوساط على النحو التالي: من )
 2.49- 1( متوسطة ومن ) 3.49 – 2.50)     مرتفعة ومن 

االصلية حيث أعتمد الباحث هذه النسب من الدراسة  متدنية.( 
( وبنفس النسب المعتمدة لالداة االصلية 2001،لدراسة ) العلوان
 في دراستة . 

  المستخدمة:المعالجات اإلحصائية 
  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات    -
 الثنائي التباين تحليل    -
 االرتباط معامل   -
 المتدرج المتعدد االنحدار وتحليل   -
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 : متغيرات الدراسة 
  المستقلة:المتغيرات 

            المستوى الدراسي واشتمل على ثالث متغيرات  – 1
 . دكتوراه ( ماجستير، بكالوريوس،) 
  (. إناث ذكور،النوع االجتماعي وأشتمل على )  -2

  واشتملت على التابعة:المتغيرات 
  االنفعالي.الذكاء  -1
 .االجتماعيةالمهارات  -2

 :  النتائج ومناقشتها  عرض

 االنفعالي والمهاراتما مستوى الذكاء  األول:التساؤل 
االجتماعية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة 

 من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ؟ األردنية
تم حساب المتوسطات الحسابية،  األول:السؤال على  لإلجابة

( يبين 3واالنحرافات المعيارية في الذكاء االنفعالي والجدول )
 ذلك.

 الذكاء االنفعالي : مستوى أوال : 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الذكاء االنفعالي مرتبة ترتيبًا تنازلياً 3جدول )
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 الرتبة المستوى النسبية

 1 مرتفع 80.00 1.26 4 اآلخرين يحتاجه لما حساس أنا 8
 2 مرتفع 77.00 1.39 3.85 أريد كما عملي يكون لكي الخاصة؛ مشاعري في أتحكم 17
 3 مرتفع 75.60 1.33 3.78 رقيقة مشاعر لدي   أن أدرك 19
 4 مرتفع 75.40 1.22 3.77 الضغوط تحت النجاح تحقيق استطيع 6
 5 مرتفع 74.80 1.33 3.74 .متعاون شخص أنا 10
 6 مرتفع 74.60 1.41 3.73 غير سعيد  أصدقائي أحد كان إذا فيما معرفة على القدرة لدي   36
 7 مرتفع 73.20 1.35 3.66 اآلخرين مع تعاملي في بالهدوء اتصف 32
 8 مرتفع 70.00 1.61 3.5 جيدا   بي المحيطين األفراد مشاعر افهم 14
 9 متوسط 69.40 1.60 3.47 من سلوكاتهم  أصدقائي انفعاالت معرفة على القدرة لدي   30
 10 متوسط 68.60 0.73 3.43 اآلخرين من الموجهة المحرجة األسئلة من اغضب 38
 11 متوسط 68.40 1.35 3.42 اآلخرين مع طيب أنني اشعر 28
 12 متوسط 67.40 1.52 3.37 أصدقائي أحاسيس اكتشاف على القدرة لدي   9
 12 متوسط 67.40 1.31 3.37 لألشياء رؤيتهم تفهم خالل من أصدقائي فهم أحاول 37
 14 متوسط 66.60 1.21 3.33 .عالي وتركيز بنشاط أعمالي انجاز استطيع 4
 15 متوسط 64.60 1.37 3.23 الغرباء مع التحدث علي   يصعب 11
 16 متوسط 64.40 1.40 3.22 بسهولة اغضب 18
 17 متوسط 63.80 1.28 3.19 أعمالي أداء تعوق التي اإلجهاد مشاعر احتواء استطيع 35
 18 متوسط 62.60 1.28 3.13 اآلخرين من ثقة موضع نفسي اعتبر 26
 19 متوسط 62.00 1.60 3.1 .اآلخرين على التأثير في القدرة لدي   12
 20 متوسط 61.80 1.30 3.09 بانجاز أعمالي  أقوم عند جيدا عواطفي انحي أن استطيع 24
 20 متوسط 61.80 1.27 3.09 ذلك يستحقون عندما اآلخرين أجامل 29
 20 متوسط 61.80 1.27 3.09 اآلخرين أفعال بردود أتأثر 31
 23 متوسط 61.40 1.29 3.07 بها يخبروني أن دون اآلخرين مشاعر إدراك استطيع 15
 23 متوسط 61.40 1.42 3.07 اآلخرين على التأثير في قدرة لدي   27
 25 متوسط 59.80 1.38 2.99 غير المنطوقة  والمشاعر الجماعة بنبض اإلحساس استطيع 33
 26 متوسط 59.60 1.15 2.98 اشعر بما حقيقي فهم لدي   22
 27 متوسط 59.40 1.45 2.97 سريعة نتائج أحقق لم إذا بالصبر أتحلى 5
 28 متوسط 59.20 1.11 2.96 اآلخرين تجاه مشاعري عن التعبير علي   يسهل 2
 29 متوسط 59.00 1.48 2.95 مشاعري عن بسهولة أتحدث أن استطيع 16
 30 متوسط 57.60 1.43 2.88 األخرتدل على مشاعر الشخص  التي الدقيقة للمؤشرات االنتباه على القدرة لدي   34
 31 متوسط 57.00 1.10 2.85 فعال  هي كما بدقة اآلخرين مع تعاملي في مشاعري أدرك 23
 32 متوسط 56.80 1.15 2.84 االيجابية صفاتي معرفة على القدرة لدي   20
 33 متوسط 56.00 1.14 2.8 .لي بالنسبة مهم أمر الصداقات بناء 13
 34 متوسط 53.80 1.45 2.69 مشاعري عن مسئوال نفسي اعتبر 7
 35 متوسط 52.20 1.20 2.61 الصادقة مشاعري إدراك استطيع 3
 36 متوسط 50.60 1.26 2.53 تحول بيني وبينها  التي بالعقبات ابدأ فإنني أعمالي انجاز أقرر عندما 25
 37 منخفض  49.80 1.07 2.49 .ما مهمة بانجاز قيامي عند استمتع 1
 38 منخفض 49.40 0.74 2.47 لالنفعاالت جيد فهم لدي   21
 39 منخفض 47.40 1.16 2.37  اآلخرينتصدر من  التي االجتماعية االشارت فهم على القدرة لدي   39
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 40 منخفض 42.20 0.79 2.11 اآلخرين األشخاص بصحبة استمتع 40
 41 منخفض 40.40 0.68 2.02 تخصهم أحاديث في اآلخرين مشاركة استطيع 41
  متوسط 62.00 0.47 3.1 الكلي  االنفعاليالذكاء  

( أن مستوى الذكاء االنفعالي كان  3الجدول )يالحظ من 
( بأهمية نسبية 3.10) الكلي ، إذ بلغ المتوسط الحسابيامتوسط

–4.0تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) وقد(، 62.0)
 حساس أنا( وهي " 8رتبة األولى الفقرة )م(، وجاءت في ال2.02

 ( وبأهمية نسبية4.0" بمتوسط حسابي ) اآلخرين يحتاجه لما
( وهي " 41رتبة األخيرة الفقرة ) م(، وجاءت في ال80.0)

" بمتوسط حسابي تخصهم  أحاديث في اآلخرين مشاركة استطيع
اقشة هذه النتيجة وعند من (.40.40( بأهمية نسبية )2.02)

أن كلية التربية الرياضية في  إلىحث يفسر ذلك للدراسة فأن البا
عة مما يساعد على زيادة الجام أسوارتقع خارج  األردنيةالجامعة 

عمق العالقات االجتماعية بين الطلبة ويعتبرون كأسرة واحدة 
الجامعة مما يساعد  أسوارالن حرم الكلية محصور وخارج 

تماعية وزيادة القائمين في الكلية في زيادة عمق العالقات االج
وهذا كله يجعلها  ،حل الخالفات بين الطلبةعلى  اإلدارةقدرة 
يسودها التعاطف والحوار والتواصل االيجابي  اجتماعية بيئة

وزيادة  اآلخرينمما يزيد فرص الطلبة من فهم مشاعر  ،البناء
  أكثروبالتالي بناء صداقات  ،قدرة التعامل مع بعضهم البعض

 لألشخاصالطلبة وهذا كله ملموس على ارض الواقع  أفرادبين 
احد هو الباحث أن  بماو  الرياضية.العاملين في كلية التربية 

سرة أك يعدو الكلية أفراد أنيشعر بذلك حتى فإنه الكلية  أفراد
ويظهر ذلك  األموروالتعاون في كثير من  األلفةواحده تسودها 

في المناسبات المختلفة التي تقيمها الكلية في المناسبات  جليا
حساس  أناولذلك من وجهة نظر الباحث جاءت عبارة  المختلفة.

والمجال  مرتفع.وبمستوى  األولىفي المرتبة  اآلخرينلما يحتاجه 
االرتفاع وذلك من وجهة  إلىككل جاء بمستوى متوسط يميل 

مع  اختالطلديهم  أيضاالكلية  أن طلبة إلىنظر الباحث يعود 
ولوجود الكلية  األخرى،في التخصصات  اآلخرينطلبة الجامعة 

الجامعة جاءت الدرجة بدرجة متوسطة وليست  أسوارخارج 
( 2008الدراسة مع دراسة المصدر ) اختلفتوقد  مرتفعة.

( حيث جاء مستوى الذكاء االنفعالي بتلك 2011والعلوان )
 الدراسات بدرجة مرتفعة . 

تم حساب المتوسطات الحسابية،  :المهارات االجتماعية ثانيا:
( 4االجتماعية والجدول ) واالنحرافات المعيارية في المهارات

 يبين ذلك.
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المهارات االجتماعية مرتبة ترتيبًا تنازلياً 4جدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 الرتبة المستوى النسبية

 1 مرتفع 73.80 1.42 3.69 .ذلك األمر يستدعى عندما رفاقي مع أتفاهم 17
 2 مرتفع 70.00 1.32 3.5 عمل الواجبات  أثناء بسهولة زمالئي من الصادرة المشتتات أتجاهل 11
 3 متوسط 66.60 1.36 3.33 الجامعة وتعليمات بأنظمة التزم 8
 3 متوسط 66.60 1.53 3.33 معينة مشكالت حدوث عند هدوئي على أحافظ 9

 5 متوسط 65.00 1.15 3.25 عالي ذات تقدير لدي   19
 6 متوسط 63.20 1.37 3.16 وجهدي أدائي مع ويتناسب جيد عملي أن اعتقد 13
 7 متوسط 62.60 1.44 3.13 ومالئم سليم بشكل آخر إلى موضوع من انتقل 18
 8 متوسط 61.00 1.37 3.05 األنشطة في لالنخراط زمالئي أدعو 5
 9 متوسط 60.80 3.87 3.04 المحدد الوقت في مني المطلوبة األعمال انجاز استطيع 4

 10 متوسط 59.00 1.15 2.95 بعناية التعليمات اتبع 10
 11 متوسط 58.00 1.42 2.9 مناسب بشكل ارتياحي عدم عن اعب ر 14
 12 متوسط 57.80 3.90 2.89 مساعدة إلى يحتاجون عندما زمالئي مساعدة على اعمل 15
 13 متوسط 57.20 1.31 2.86 اآلخرين مع محادثات إجراء إلى أبادر 3
 13 متوسط 57.20 1.29 2.86 بسهولة صداقاتي أكون 6

 15 متوسط 55.60 1.31 2.78 .احتياجاتي تلبية يتم حتى االنتظار استطيع 20
 16 متوسط 55.20 1.26 2.76 حث منهم  بدون الصفية األنشطة انجاز في زمالئي مع أتعاون 16
 17 متوسط 55.00 1.14 2.75 بأعمالي افتخر 2

 18 متوسط 54.20 1.14 2.71 اآلخرين من والتوجيه النصح أتقبل 21
 19 متوسط 53.80 1.03 2.69 اآلخرين يضايقني عندما مناسب بشكل االستجابة 22
 20 متوسط 52.20 1.27 2.61 مناسب بشكل الفراغ وقت استخدم 1
 21 متوسط 50.80 1.26 2.54 اغضب عندما أعصابي اضبط 7

 22 متوسط 50.40 1.27 2.52 المطلوب العمل انجاز على أثابر 12
  متوسط 59.40 0.63 2.97 الكلي  المهارات االجتماعية 
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( أن مستوى المهارات االجتماعية كان 4يالحظ من الجدول )
( بأهمية نسبية 2.97المتوسط الحسابي )متوسط، إذ بلغ 

(، وجاء مستوى فقرات المجال بين متوسط ومرتفع، إذ 59.40)
(، وجاءت في 2.52–3.69تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

 عندما رفاقي مع ( وهي " أتفاهم17الرتبة األولى الفقرة )
( وبأهمية نسبية 3.69ذلك " بمتوسط حسابي ) األمر يستدعى

 ( وهي " أثابر12، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )(73.80)
( بأهمية 2.52المطلوب " بمتوسط حسابي ) العمل انجاز على

جاءت جميع فقرات هذا المجال في المستوى  (.50.40نسبية )
عبارتان هما األولى والثانية من فقرات  المتوسط باستثناء

لبة كلية وهذا معناه  من وجهة نظر الباحث أن ط ،االستبيان
التربية الرياضية يتمتعون بدرجة متوسطة من القدرة على عملية 

وقد جاءت معظم الفقرات بدرجة  ،التفاعل االجتماعي فيما بينهم
من وجهة نظر الباحث بسبب تأثير بعض يعزى ذلك  ،متوسطة

كون الكلية تقع خارج  ،العوامل على طلبة كلية التربية الرياضية
أن المهارات  ،(2008الدغيثر ) شارتحيث أ ،أطار الجامعة 

االجتماعية تعكس قدرة الفرد على أظهار السلوك المناسب في 
المواقف المختلفة بما يساعد الفرد على المبادأة بالتفاعل مع 
اآلخرين. وتكوين الصداقات معهم ومن ثم فهي أنما تعد بمثابة 

ية تلك السلوكيات الصريحة اللفظية منها )كاالستجابات اللفظ
للمثيرات االجتماعية المختلفة( وغير اللفظية ) كالتواصل 
البصري، واإليماءات واإلشارات والتمثيل الصامت وتعبيرات 
الوجه وتغير حدة الصوت والتي يمكن تعلمها وتنميتها 

كما أنها تضم أيضا مكونات أخرى إلى جانب ذلك  ،وتطويرها
والمهارات  كمهارات التعاون والتعاطف واالهتمام باآلخرين

المعرفية وحل المشكالت ومن ثم فان المهارات االجتماعية من 
شأنها أن تدعم وتساعد الفرد كي يتحرك نحو اآلخرين وان يحقق 

قدرا مناسبًا من الصحة النفسية. وهذا هنا كما اشرنا سابقا ما 
زال هناك بعض التحفظ من قبل طلبة الكلية مع طلبة الجامعة 

ينهم درجة العالقة مرتفعة. وكذلك أن تقييم األخرى ولكن فيما ب
وما زال ، الفرد لذاته له دور في عملية التفاعل االجتماعي

من هذا الموضوع لدى بعض  انيتخصص التربية الرياضية يع
الطلبة الدارسين لها وذلك من وجهة نظر الباحث الن بعض 

وذلك ألنهم  ،الطلبة الدارسين لهذا التخصص غير راغبين له
فرض عليهم التخصص بسبب المعدل في الثانوية العامة . 

( 2005)  ةغرايب وقد أكد ،بالتالي دفاعهم عنه منقوص أحيانا
على ذلك في دراستها حيث أشارت إلى أن تقييم الفرد لذاته ُيعد 

ويشترك مفهوم تقييم  .عنصرًا مهما لتحقيق المهارات االجتماعية
االجتماعية في مكون مهم وهو الكفاءة .  الذات ومفهوم المهارة

فالكفاءة مفهوم سلوكي يمكن مالحظته ألنه يتضمن قيام الفرد 
بسلوكيات معينة في المواقف والمهارة االجتماعية بدورها تشير 
إلى السلوكيات المتضمنة في التفاعل االجتماعي الناجح 

ختيار متضمنة اإلدراك االجتماعي الدقيق )مهارات االستقبال( وا
االستجابات المناسبة لتحقيق أهداف التفاعل، فالمهارة 
االجتماعية ومفهوم الفرد عن ذاته يتحددان من خالل ما يملكه 
الفرد بالفعل من تلك المهارات وهذه لدى األشخاص الدارسين 

 غير الراغبين غير موجودة.
هل يمكن التنبؤ بمستوى الذكاء االنفعالي لدى  : السؤال الثاني

من خالل  األردنيةطلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة 
 من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ؟  مهاراتهم االجتماعية

نتائج تحليل االنحدار  استخدامعلى هذا التساؤل تم  لإلجابة
 الخطي البسيط لدراسة عالقة الذكاء االنفعالي بالمهارات

 ( يوضح ذلك : 5والجدول ) ،االجتماعية

 
 

 ( يوضح تحليل االنحدار الخطي البسيط لدراسة عالقة الذكاء االنفعالي بالمهارات االجتماعية 5جدول )
R R2 F Sig (f) 

0.034 0.001 0.22 0.634 

يبين الجدول نتائج االنحدار الخطي البسيط لدراسة عالقة الذكاء 
مقدار هذه العالقة  rاالنفعالي بالمهارات االجتماعية وتبين قيمة 

 f( وهي ضعيفة جدا حيث تشير قيمة 0.034حيث بلغت )

( عدم معنوية هذه 0.634( بمستوى داللة )0.22البالغة )
تاج بعدم وجود عالقة ذات القيمة بين المتغيرين وبالتالي االستن

 االجتماعية،الذكاء االنفعالي والمهارات  إحصائية بينداللة 
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قدرة المهارات االجتماعية على التنبؤ بالذكاء  R2كذلك تبين قيم 
 0.1االنفعالي حيث بلغت هذه القيمة على شكل نسبة مئوية )

جدا بحيث ال يمكننا  ههذه القيمة صغير  دوبالطبع تع ،%(
.  االعتماد على المهارات االجتماعية في التنبؤ بالذكاء االنفعالي

هذه الدراسة مع كل من دراسات البلوي  اختلفتوقد 
 ودراسة ،( 2001ودراسة غنيم ) ،(2002وأبوناشئ )،(2004)

 ايجابيةوجود عالقة  إلى( والتي أشارت جميعها 2011العلوان )
حيث توصلت تلك  ،لي والمهارات االجتماعيةبين الذكاء االنفعا

 انفعالية مهارات تتضمن أن المهارات االجتماعية إلىالدراسات 
دارة اآلخرين مع عالقات ودية إقامة تيسير في تسهم  التفاعل وا 
 ،عليهم والتعرف منهم على االقتراب يساعد نحو على معهم

 ،وعدم وجود عالقة يدل على ضعف في المهارات االجتماعية
وهذا يعد جانب سلبي لطلبة كلية التربية الرياضية. ويجب العمل 
على معالجته لديهم بوضع برامج أو بعض المواد التي تساعد 

 الفرد تمّكن االجتماعية المهارات حيث أن الطلبة على تنميتها . 

 مشاعره عن باتزان والتعبير اآلخرين،مع  بايجابية التفاعل من
 التفاعل مواقف في وضبط انفعاالته والسلبية، االيجابية

 وحسن وتلميحاتهم، مشاعر اآلخرين على والتعرف االجتماعي،
 مع التعاون من وتمّكن الفرد المواقف، يناسب بما التصرف
 ءالذكا لتنمية أبعادًا أساسية تعدّ  جميعها وهذه بايجابية، اآلخرين
يجادلذلك يجب العمل على تنميتها   .األفراد لدى االنفعالي  وا 
 لتنمية هذا الجانب لدى الطلبة .  األساسيةالبدائل 

في  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  الثالث:السؤال 
مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في 

 إلىتعزى  من وجهة نظر الطلبة أنفسهم األردنيةالجامعة 
 . متغيرات المستوى الدراسي والجنس

تم حساب المتوسطات الحسابية  متغير الجنس::  أوال
الستجابات أفراد عينة الدراسة في الذكاء  واالنحرافات المعيارية

 ( يبين النتائج.6والجدول ) ،االنفعالي تبعًا لمتغير الجنس

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار "ت" للفروق في الذكاء االنفعالي تبعًا لمتغير الجنس (6الجدول )
المتوسط  العدد الجنس المجاالت

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة

 0.43 2.91 104 أنثى 0.000 6.70 0.41 3.32 91 ذكر االنفعاليالذكاء 

( إلى وجود فروق ذات داللة 6تشير النتائج في الجدول )
 متوسطات بين( α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

الذكاء االنفعالي تبعًا لمتغير الجنس وذلك استنادًا إلى قيمة ت 
( وتعد 0.000وبمستوى داللة ) ،(6.70المحسوبة إذ بلغت )

هذه القيمة دالة إحصائيا ألن قيمة مستوى الداللة اقل من 
داللة الفروق كانت لصالح الذكور وذلك  أن( بحيث 0.05)

على قيمة المتوسط الحسابي والتي كانت اكبر لدى  باالعتماد
 ) نتائج هذه الدراسة مع دراسة اختلفتوقد  .الذكور

حيث   ،(Siobergh,2001)  ودراسة(  2007،المصري
مع نتائج دراسة  اتفقتبينما  اإلناثجاءت الفروق فيها لصالح 

وأبو غزال  ( 2011ودراسة العلوان ) ،( 2007المصدر )
أن  الفروق جاءت   إلىالتي أشارت    ،(2009وجردات  )

( التي 2007أيضا مع دراسة  عجوة )  واختلفت ،لصالح الذكور
  . وهذه النتيجة عدم وجود فروق بين الجنسين  إلىأشارت 

والعديد من الدراسات التي  تعتبر مغايرة لوجهة نظر الباحث
 عن التعبير في الذكور من الفتيات أقدر أن  إلىأشارت 

 في بالغوص لهن ذلك حيث يسمح ومشاعرهن، انفعاالتهن
 ذلك وكل بسهولة، وفهم انفعاالتهم اآلخرين، شخصية أعماق

 االنفعالي مستوى الذكاء في أعلى جعلهن في يسهم أن ألصلا
كما يشير جولمان بأن العواطف تتكون من التعاطف  الذكور من

الفتاه  ،والحافز وضبط الذات والوعي الذاتي مكونات وحدة واحدة
 فان ذلكوك .أقدر على التعامل مع هذه المشاعر من الرجل 

 عواطفها رقة في المتمثل لألنثى النفسي والبيولوجي التكوين
 وقراءة العاطفي التواصل إلى دائماً  بحيث تسعى مشاعرها ورهافة

 .يها لد الدفينة المشاعر
تم حساب المتوسطات   متغير المستوى الدراسي:: ثانيا 

( 7والجدول ) ،الحسابية واالنحرافات المعيارية للذكاء االنفعالي
 النتائج.يبين 
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للذكاء االنفعالي تبعًا لمتغير المستوى الدراسي7الجدول )
المتوسط  العدد المؤهل العلمي المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الذكاء االنفعالي 
 0.46 3.08 167 بكالوريوس
 0.36 3.39 20 ماجستير
 0.49 2.89 8 دكتوراه

( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات 7يالحظ من الجدول )
ولتحديد فيما إذا  ،الذكاء االنفعالي تبعًا لمتغير المستوى الدراسي

كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 One( تم تطبيق تحليل التباين األحادي )α 0.05≥الداللة)
WAy ANOVA( والجدول ،)يبين ذلك 8 ). 

 ( نتائج تحليل التباين للذكاء االنفعالي تبعًا لمتغير المستوى الدراسي8جدول )
مجموع  مصدر التباين المجال 

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

 الذكاء االنفعالي
 1.04 2 2.08 بين المجموعات

4.99 
 

0.008 
 

 0.21 192 40.01 داخل المجموعات
  194 42.09 الكلي

( إلى وجود فروق ذات داللة 8تشير النتائج في الجدول )
للذكاء االنفعالي  بين( α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

وذلك استنادًا إلى قيمة ف  الدراسي،تبعًا لمتغير المستوى 
( للدرجة 0.008وبمستوى داللة ) ،(4.99المحسوبة إذ بلغت )

الكلية  حيث تعد هذه القيمة دالة إحصائيا ألن قيمة مستوى 
ولتحديد مصادر الفروق في الذكاء  .( 0.05الداللة اقل من )

ات المؤهل العلمي فقد استخدم اختبار االنفعالي بين مستوي
 . حيث يوضح الجدول التالي نتائج هذا االختبار ،شيفيه

 لتحديد مصادر الفروق في الذكاء االنفعالي تبعا لمتغير المستوى الدراسي ج اختبار شيفيه للمقارنات البعديةنتائ (9جدول )
المتوسط  المجال

 دكتوراه ماجستير المؤهل العلمي الحسابي

 الذكاء االنفعالي 
 0.05)*( تشير إلى ان فرق المتوسطين دال إحصائيا عند مستوى داللة   * دكتوراه 2.89   ماجستير 3.39  * بكالوريوس 3.08

بين مستوى  إحصائيةتبين نتائج الجدول وجود فروق ذات داللة 
داللة هذه  أنبحيث  والدكتوراهالماجستير وكل من البكالوريوس 

الفروق كانت لصالح مستوى الماجستير صاحب المتوسط 
واتفقت . والدكتوراهمقارنة بمستوى البكالوريوس  األكبرالحسابي 

تلك  أشارتحيث  ،(2004) الخوالدة  هذه الدراسة مع دراسة
كلما ارتفع المستوى  األشخاص إلىالفروق تميل  أن إلىالدراسة 

مثل دراسة الفرا  الدراسات بعض وتشير.  الدراسي لديهم
 تحصيلهأن الشخص كلما زاد  إلى ( 2012والنواجحه ) 

كلما كانت  لديــه القــدرة علــى ضــبط وتنظــيم ومعالجــة  األكاديمي
انفعاالتـه والعمـل وقـت األزمـات وتحـت الـضغوط يتوقـع منـه أن 

وتزداد لديه القدرة على مواجهـة الـصعوبات   ،يحقـق نتـائج طيبـة
  وهذا ما أكد عليةوالمـشكالت التـي يواجههـا الفـرد،

(1984Padwal ,  ) األكاديميبدراسة العالقة بين التحصيل 
والذكاء االنفعالي والتي وجد ها عالقة دالة إحصائية طردية 

فمفهـوم جـودة الحيـاة متغيـر علـى درجــة كبيــرة مــن  بينهما .

األهميــة حيــث يــرتبط بجوانــب متعــددة مــن شخــصية الفــرد مثــل 
زيـادة شـبكة  و ،؛ والرضـا عـن الحيـاةالــشعور بالــسعادة ؛ والتفـاؤل

 ،الثقـة بـالنفسو  ،التوافـق النفـسيو  العالقـات االجتماعيـة؛
وال شـك أن هـذه المكونـات والخـصائص  .والـصالبة النفـسية

الشخـصية االيجابيـة تعمـل كمتغيـر نفـسي يعمل على تخفيف 
 ،حـدة تـأثير األحـداث الـضاغطة علـى الـصحة النفـسية والجـسدية

والتميز والتفوق في  ،وزيادة الكفاءة الذاتية ،ومواجهـة التحديات
ما جاءت به دراسات يتفق ع هوهذا كل.  مجاالت الحياة المختلفة

 Mayer et 1990وماير واخرون )(  Parker ,2004) باركر
al .,)  بينما يختلف عما جاءت به دراسة أوب(Opp, 1993 )

من عدم وجود عالقة ايجابية في درجة التحصيل العلمي ودرجة 
وهذا في رأي الباحث ما جعل هناك تباين في االنفعالي. الذكاء 

 العالقة بين الذكاء االنفعالي ودرجة التحصيل العلمي. 
 االستنتاجات:

 االستنتاجات التالية  إلىفي ضوء نتائج الدراسة توصل الباحث  
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بين الذكاء  ارتباطيههناك عالقة  أنأظهرت النتائج  -1
االنفعالي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة 

 الذكور.حسب متغير الجنس لصالح  األردنية
 األردنيةأظهر طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة  -2

لرغم من النتائج درجة متوسطة من الذكاء االنفعالي با
 . المتباينة بينهم

 أنهمي الجامعة األردنية أظهر طلبة كلية التربية الرياضية ف -3
  االجتماعية.متوسطة من المهارات  يتمتعون بدرجة

العالقات االجتماعية بين طلبة كلية التربية الرياضية ليست  -4
بتلك القوة المتوقعة في المجال الرياضي مما يستوجب 
أعادة النظر في الخطط الدراسية لتنمية وتقوية تلك 

   العالقات.
  :التوصيات

يوصي الباحث  ،الدراسة ليهاإفي ضوء النتائج التي توصلت  
 بما يلي : 

االهتمــام بالــذكاء الوجــداني لطلبة كلية التربية الرياضية  -1
مــن خــالل نــشر الثقافــة النفــسية بيــنهم، و ضــرورة تضمين 
المناهج الدراسية على تدريبات وأنشطة تـسهم فـي تنميـة 

  لديهم.الـذكاء االنفعالي  وترقيـة مهـارات
 من االجتماعية المهارات لبعض الطلبة إكساب ضرورة -2

 بديناميات ُتعنى التي المساقات بعض خالل طرح
قامة التعاونية، األكاديمية وتشجيع المشاريع الجماعة،  وا 

من قبل عمادة الكلية وداخل  الجماعية األنشطة بعض
بين الذكاء االنفعالي  ى الكلية نظرا للعالقة االرتباطيهمبن

 والمهارات االجتماعية . 
جراء المزيد من الدراسات على طلبة كليات التربية ا -3

والتي تقع فيها  األخرى األردنيةالرياضية في الجامعات 
  الجامعي.كلية التربية الرياضية داخل الحرم 

للمقارنة بين طلبة كلية التربية  أخرىجراء دراسات ا -4
  . األخرىالرياضية وطلبة التخصصات 

  المراجع:
(.  أنماط تعلق 2009الكريم )  عبد وجرادات، معاوية غزال، أبو

 األردنية المجلة .بالوحدة والشعور الذات بتقدير وعالقتها الراشدين
 . 57-45( .1(عدد)1م)التربوية،  العلوم في

العام  بالذكاء وعالقته الوجداني الذكاء (.2002)منسي  ناشئ،أبو 
 المصرية المجلة .عامليه دراسة :والشخصية االجتماعية والمهارات
 . 185 -145( . 35)12، النفسية للدراسات

(، بناء مقياس المسايرة 2004األسدي، أسماء عبد الستار، )
 ،، رسالة ماجستير غير منشورةاالجتماعيـة لـدى طلبـة الجامعة

   .جامعة بغداد
 بالتوافق النفسي وعالقته االنفعالي الذكاء( . 2004خوله ) ،البلوي

 بمدينة كلية التربية طالبات نم عينة لدى االجتماعية والمهارات
 الملك جامعة كلية التربية، منشورة، غير ماجستير رسالة . تبوك

 الرياض سعود،
، الذكاء االنفعالي. الذكاء العاطفي، ( 2004محمود ) ،الخوالدة

 .عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع
. المهارات االجتماعية من منظور ( 2008موضي ) ،الدغيثر

وعالقتها بكل من الذكاء الوجداني والتحصيل الدراسي  ،أسالمي
جامعة  ،كلية التربية ،أطروحة دكتوراه،والحالة االجتماعية والسن

 اإلمام محمد بن أسعود اإلسالمية . 
مفهومه  االنفعالي:(. الذكاء 1998عثمان، فاروق ورزق، محمد )

  .31-1( 1)38، مجلة كلية التربية بالمنصورةوقياسه، 
من  بكل وعالقته االنفعالي ( .الذكاء 2007عبد العال )  ،عجوة

 النفسي لدى والتوافق الدراسي والتحصيل والعمر المعرفي الذكاء
 -250( 1) 13 ،باإلسكندرية التربية كلية مجلة .الجامعة طالب
344 . 

( . محددات المهارات االجتماعية لدى 2002عبدالكريم مبروك ) ،عزة
المجلة المصرية للدراسات كبار السن دراسة لحجم ووجهة التأثير، 

 ( .13( المجلد )41. العدد)النفسية
 بالمهارات وعالقته االنفعالي ( . الذكاء2011أحمد )  ،العلوان

 متغيري ضوء في الجامعة طلبة التعّلق لدى أنماطو  االجتماعية
المجلة األردنية في العلوم االجتماعي للطالب،  والنوع التخصص

 (.2( عدد )7، مجلد )التربوية
مهارات  تنمية في تدريبي برنامج فعالية( .  2005سالم )  ،غرايبه

 .العاشر األساسي الصف طلبة لدى واالنفعالي االجتماعي الذكاء
 .اربد، األردن اليرموك، جامعة منشورة، غير دكتوراه أطروحة

 وتقدير االجتماعية والمهارات الوجداني ( . الذكاء2001محمد ) ،غنيم
 التربية كلية  مجلة  .عاملية دراسة ،ةالذاتي الكفاءة وتوقع الذات

 .  67-47، 12،الزقازيق بجامعة
( . الذكاء الوجداني 2012زهير )  ،ةواجحوالن  إسماعيل ،الفرا

وعالقته بجودة الحياة والتحصيل األكاديمي لدى الدارسين بجامعة 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة بمنطقة خان يونس التعليمية .
 ( . 2( العدد)14المجلد ) ،األزهر

(. الـذكاء االنفعـالي وعالقتـه بـبعض 2008المصـدر، عبـد العظـيم. )
مجلـــة الجامعـــة النفعاليـــة لـــدى طلبـــة الجامعـــة. المتغيـــرات ا

  . 632-587( 1)16،اإلسالمية
 بين مقارنة دراسة : االنفعالي الذكاء .( 2007 ) . محمد المصري،

 مجلة .الجامعة المرحلة طلبة من والعاديين تحصيال المتفوقين
 .175 -157، 2( 31) شمس، عين جامعة ،التربية كلية
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 تقييم فعالية بوابة جامعة القدس المفتوحة األكاديمية وفق المعايير العالمية لتصميم المواقع االلكترونية
 أمجد محفوظ        حسام حرز اهلل             زياد بركات

 طولكرم - جامعة القدس المفتوحة
 فلسطين

 28/10/2015تاريخ القبول:                    15/7/2015تاريخ التسلم: 
التدريس في كلية التكنولوجيا والعلوم  عينة من أعضاء هيئة جامعة القدس المفتوحة األكاديمية من وجهة نظربوابة هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فعالية 

( فردًا تم 114تكونت عينة الدراسة من ) لخبرة.لوظيفة، والمؤهل العلمي، وافي ضوء متغيرات: نوع ا وفق المعايير العالمية لتصميم المواقع االلكترونية التطبيقية
أربع مجاالت: تحسن خبرة  على( فقرة موزعة 59من ) ةفريق البحث مكون إعداداستبانة من  لتحقيق غرض الدراسة استخدمتو  .اختيارهم بطريقة متيسرة

لبيانات الالزمة أظهرت النتائج أن تقديرات أفراد عينة الدراسة لفعالية المستخدم، والصفحة الرئيسة للموقع، والصور والوسائط المتعددة، والبحث. ولدى تحليل ا
ائط المتعددة، بوابة جامعة القدس المفتوحة األكاديمية كانت بمستوى عالي على المجاالت: تحسن خبرة المستخدم، والصفحة الرئيسة للموقع، والصور والوس

مستوى تقييم توسط على مجال البحث. ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في والمجموع الكلي، بينما كانت هذه التقديرات بمستوى م
، والبحث، والمجموع فعالية بوابة جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير نوع الوظيفة وذلك على المجاالت: الصفحة الرئيسة للموقع، والصور والوسائط المتعددة

وعدم وجود فروق جوهرية أيضًا في تقديرات فعالية  ت على المجال تحسن خبرة المستخدم،عدم وجود فروق جوهرية في هذه التقديراالكلي لصالح المتفرغين، و 
توسطة ح ذوي الخبرة المهذه البوابة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي، والخبرة باستثناء مجال البحث؛ إذ أظهرت النتائج وجود فروق دالة تبعًا لسنوات الخبرة لصال

  ( سنوات. 5-10)
 .)جامعة القدس المفتوحة، عضو هيئة التدريس، الفعالية، البوابة األكاديمية، المعايير العالمية لتصميم المواقع االلكترونيةالكلمات المفتاحية: (
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his study aimed to evaluate the effectiveness of Academic Gateway of Al-Quds Open University from a sample of 
the faculty at the College of Technology and Applied Sciences members of view according to international 
standards for web design in light of variables: Job type, qualification, experience. Study sample consisted of (114) 

members selected affordable way. To achieve the purpose of the study the researchers used a questionnaire prepared by 
the research team composed of (59) items distributed into four areas: improved user experience, the main page of the site, 
photographs, multimedia, and research. When the necessary data analysis of the results showed that the sample of the 
study of the effectiveness of Al-Quds Open University Gateway Academy members estimates were high level on areas: 
improved user experience, and the home of the site, photographs, multimedia, and the total, while those estimates an 
average level on the field of research. On the other hand, the results showed a statistically significant differences of the 
level of assessing the effectiveness of gate-Quds Open University, depending on the variable function type, and so on 
areas: the main page of the site, photographs, multimedia, and search, and the total benefit of full-time, and the absence 
of significant differences of these estimates on the field improve the user experience, and the lack of significant 
differences also in the effectiveness of this portal estimates depending on qualification for the variable, and experience 
with the exception of the research; the results showed the existence of significant differences depending on years of 
experience in favor of middle-experience (5-10) years.  
(Keywords: effectiveness, academic gate, global standards for web design, Al-Quds Open University, members stuff). 

 :المقدمة
 العشرين القرن من األخيرين العقدين في اً عالمي االهتمام تزايد

 في االهتمام هذا يزداد أن المتوقع ومن ،التربية بجودة المنصرم
 الجودة مستويات انخفاض من العالمية ىللشكو  نظراً  المستقبل

 أكثر المتقدمة الدول أن إلى العالمية التقارير وتشير .التعليم في
 في يتضح الجودة مستويات وانخفاض .النامية الدول من شكوى

 بين الجيد االتصال وانخفاض التعليمي، المنتج مستوى انخفاض

 في التعليمية النظم تزال وما .المجتمع وبين التعليمية المؤسسات
 في يتمثل كبيًرا تحدًيا تواجه والعشرين، الحادي القرن بداية

 فإن لذا ،التعليمية المؤسسات تقدمه ذيلا التعليم جودة تحسين
 االجتماعي والمطلب واالقتصادية، والتكنولوجية العلمية التحديات

 األفضل لالستخدام والحاجة للتعليم، واسع مدى أجل من القوي،
 كل التنمية؛ أجل من والضغوط والبشرية، المادية لإلمكانيات

T 
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 لهذا تستجيب أن على العربية الحكومات أجبرت األمور هذه
 تحسين ألجل اً أساسي اً هدف التعليم جودة تحسين وأصبح ،المطلب

 .الحالية التعليمية السياسات
إن الجامعات تقع على قمةة النظةام التعليمةي فةي المجتمةع وتةؤدي 

األمةةةم وبنةةةاء المجتمعةةةات، وفةةةي نشةةةر العلةةةم دور حيويةةةًا فةةةي تقةةةدم 
والمعرفةةةة وفةةةي تطةةةور الثقافةةةة والعلةةةوم. وفةةةي ظةةةل التطةةةور الكبيةةةر 
واالنتشةةةةار السةةةةةريع لتقنيةةةةات المعلومةةةةةات واالتصةةةةاالت، أصةةةةةبحت 

مةةةن أقةةةوى مصةةةادر  دعةةةشةةةبكة االنترنةةةت أكثةةةر ازدهةةةارًا وتطةةةورًا، وت  
المعلومةةةةات والمراجةةةةع للمسةةةةتخدمين فيهةةةةا. فقةةةةد شةةةةهدت السةةةةنوات 
األخيةةةرة تطةةةورًا فةةةي مواقةةةع االنترنةةةت للجامعةةةات الفلسةةةطينية، التةةةي 
تقدم خدماتها المتنوعة للمجتمع عامة وللطلبة والباحثين وأعضةاء 

لعدم وجود معةايير موحةدة وواضةحة نظرًا هيئة التدريس خاصة. و 
متبعةةةة بةةةين الجامعةةةات الفلسةةةطينية فةةةي تصةةةميم وتطةةةوير البوابةةةات 

هةةذه المواقةةع مةةن جامعةةة ألخةةرى،  الجامعيةةة، والتفةةاوت فةةي جةةودة
مما يستلزم وضع أسس ومبادئ محةددة لتخطةيط وتطةوير المواقةع 
الجامعية لتوفير فرص متكافئة وعادلة بةين طةالب الجامعةات بمةا 
يخةةةدم العمليةةةة التعليميةةةة، الةةةذي دفةةةع الباحةةةث إلةةةى موضةةةوع تقيةةةيم 
البوابةةةةات الجامعيةةةةة بشةةةةكل عةةةةام وبوابةةةةة جامعةةةةة القةةةةدس المفتوحةةةةة 

 خةةةاص فةةةي ضةةةوء المعةةةايير العالميةةةة للمواقةةةع االلكترونيةةةةبشةةةكل 
 (.2009)حسن،

تفتقةةةةر شةةةةبكة االنترنةةةةت وتقنياتهةةةةا إلةةةةى وجةةةةود مرجعيةةةةة عالميةةةةة أو 
معةةايير تقيةةيم دوليةةة متفةةق عليهةةا تةةنظم تخطةةيط وتصةةميم وتطةةوير 
مواقةةةع االنترنةةةت بصةةةفة عامةةةة والمواقةةةع الجامعيةةةة بصةةةفة خاصةةةة، 

ة والفلسةةةةةفة بةةةةةين األفةةةةةةراد وقةةةةةد يرجةةةةةع ذلةةةةةةك إلةةةةةى اخةةةةةتال  الثقافةةةةةة
والشةةعوب، والتطةةور الهائةةل فةةي تقنيةةات الةةوب، وظهةةور كثيةةر مةةن 

واألدوات التةةي تةةؤدي دور المشةةاركة فةةي تطةةور تقنيةةات  تالتحةديثا
. ومةةع بدايةةة ظهةةور وانتشةةار المواقةةع (Al-Zabir, 2005)الويةةب 

)البوابةةات( التابعةةة للجامعةةات والمؤسسةةات التعليميةةة الكبةةرى مثةةل 
قدس المفتوحة والجامعات الفلسطينية، لم يقةم أحةد بتقيةيم جامعة ال

أداء أو دراسةةة البوابةةات الجامعيةةة الفلسةةطينية بشةةكل عةةام وجامعةةة 
القةةدس المفتوحةةة بشةةكل خةةاص بمةةا يتةةيح تةةدعيم االيجابيةةات والحةةد 
من السلبيات التي يمكن أن تصةاحب عمليةة إنشةاء وتصةميم هةذه 

ى دمةةة إلةةةىراسةةةة للتعةةةر  المواقةةع، ومةةةن هنةةةا جةةةاءت فكةةةرة هةةةذه الد
فعاليةةة بوابةةة جامعةةة القةةدس المفتوحةةة علةةى شةةبكة االنترنةةت وفةةق 

المعةةةايير العالميةةةة لتصةةةميم المواقةةةع االلكترونيةةةة مةةةن وجهةةةة نظةةةر 
 .كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقيةأعضاء هيئة التدريس في 

 :ومبرراتها الدراسة مشكلة
اإلنترنةت وأسةاليب ومعةايير بالرغم من تناول أدبيات عديدة لمواقع 

تقييمهةةةةا إال أن األدبيةةةةات التةةةةي تناولةةةةت البوابةةةةات مةةةةا تةةةةزال قليلةةةةة 
، يبالمقارنةةةة بتلةةةك التةةةي تتنةةةاول مواقةةةع اإلنترنةةةت بمفهومهةةةا التقليةةةد

وقةةةد يرجةةةع ذلةةةك إلةةةى حداثةةةة ظهةةةور مةةةا ي عةةةر  ببوابةةةات اإلنترنةةةت 
 ، كمةةةا أن أسةةةاليبالعربةةةيعالمنةةةا  فةةةيبالمقارنةةةة بمواقةةةع االنترنةةةت 

تخطيطها وتقييمها ونظم تصميمها ال تزال تحتاج إلةى العديةد مةن 
مختلةةة   فةةةيالدراسةةةات والممارسةةةات. ومةةةع ظهةةةور بوابةةةات عربيةةةة 

المجةةاالت و انتشةةارها علةةى شةةبكة اإلنترنةةت وخاصةةة تلةةك البوابةةة 
المتعلقة بالمكتبات وخةدمات المعلومةات أصةبح األمةر يحتةاج إلةى 

ابةةةةةةات المكتبةةةةةةات وخاصةةةةةةة وجةةةةةةود معةةةةةةايير تقيةةةةةةيم تةةةةةةالءم تقيةةةةةةيم بو 
البوابةةةةة لجامعةةةةة القةةةةدس ومةةةةع تواجةةةةد فكةةةةرة  .المكتبةةةةات الجامعيةةةةة

ه البوابةة لةم يقةم أحةد بتقيةيم على اإلنترنةت ومنةذ نشةهة هةذ المفتوحة
شةةةةةكل مةةةةةن األشةةةةةكال بمةةةةةا يتةةةةةيح تةةةةةدعيم  يهةةةةةا أو دراسةةةةةتها بةةةةةهئأدا

يمكةةن أن تصةةاحب عمليةةة   التةةياإليجابيةةات والحةةد مةةن السةةلبيات 
وهةةةةو مةةةةا يمثةةةةل مشةةةةكلة  ،إنشةةةةاء وتصةةةةميم واسةةةةتخدام تلةةةةك البوابةةةةة

 ةة اسةةةتدعت دراسةةةة تلةةةك البوابةةةة مةةةن وجهةةةة تحليليةةةة تقييميةةةيةةةحقيق
 تمكةةةةن التةةةيالوصةةةول إلةةةى مجموعةةةة مةةةن العناصةةةر  يمكةةةنحتةةةى 

العمةةةل علةةةى تطويرهةةةا لمواكبةةةة التقنيةةةات الحديثةةةة  القةةةائمين عليهةةةا
  المجال.المعمول بها في هذا 

 الجامعي التعليم منها يعاني التي األساسية القضايا أبرز من لعل
 القضية هي فعاليته من وتحد كفايته، من تقلل والتي ،فلسطينيال

 الجامعي التعليم نوعية مستوى تدني أن ذلك ،بنوعيته المتعلقة
 بل فحسب، المجتمع حاضر على ليس كبيرة، خطورة ذو أمر

 والتصدي الصعاب، مواجهة على قدرته وعلى مستقبله، على
 ضرورة تبا التعليم هذا نوعية تطوير فإن لذلك ت،للتحديا
، العربي الوطن في قومية وضرورة عربي، قطر كل في وطنية

 مجرى في وتشارك دهاو وج تثبت أن العربية لألمة يمكن ال إذ
 نوعية  ذي جامعي تعليم خالل من إال اإلنسانية الحضارة

 العالي التعليم لوزارات البد لذلك. 2010 ) ،عشور (متقدمة
 خالل من الجودة موضوع إلى اهتمامها تولي أن العلمي والبحث

 مدخالتها تطوير إلى الجامعات في القرار أصحاب سعي
 مخرجات، أفضل على الحصول بغية مستمر، بشكل وعملياتها
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 العملية مدخالت أهم من اً واحد ولعل .أدنى وكلفة أقصر، بوقت
 في التربوية األنظمة حققت إذ ،التربوية اإلدارة نمط هو التربوية
 لمفهوم تطبيقها بعد اً ملموس اً نجاح المتقدمة الدول من العديد
 جامعة مثل األمريكية الجامعات في الشاملة الجودة إدارة

 اوريجون والية (، وجامعة Houston University) هيوستون
(Oregon State University،) بنسلفانيا وجامعة 
(Pennsylvania University) (Jukic & Gray, 2008). 

 الفلسطينية للجامعات الجودة إلدارة خاصة معايير غياب ولكن
 إلى البحثفريق ب أدى مما تطبيقها، في آبهة غير يجعلها
 في تطبيقها يمكن الجودة، إلدارة مقترحة معايير تطوير

حيث  ،عامة العربية والجامعات خاصة الفلسطينية  الجامعات
لبحث إلى لتناول افريق  تدفعالتي مجموعة من المبررات  توجد

موضوع تقييم بوابة جامعة القدس المفتوحة في ضوء المعايير 
قاسم، ؛ 2010مبروكة، العالمية لتصميم المواقع االلكترونية )

 (، ومن بين هذه المبررات: 2009
 فةةي أعةداد الطلبةةة والطالبةةات فةي جامعةةة القةةدس  النمةو المتزايةةد

المفتوحةةةةة، ومةةةةا صةةةةاحبه مةةةةن نمةةةةو فةةةةي أعةةةةداد أعضةةةةاء هيئةةةةة 
جامعيةةة علةةى  احثين، ممةا يسةةتلزم معةه بنةةاء بوابةةالتةدريس والبةة

 أعلى مستوى تدمج التقنية الحديثة في العملية التعليمية.

  النمةةةو المتزايةةةد فةةةي أعةةةداد فةةةروع جامعةةةة القةةةدس المفتوحةةةة فةةةي
 افظات الفلسطينية.المح

   توفر عدد من البوابات االلكترونية في الجامعةات الفلسةطينية
على شةبكة االنترنةت، وتتفةاوت جةودة هةذه المواقةع مةن جامعةة 
ألخةةةرى، ممةةةا يسةةةتلزم وضةةةع أسةةةس ومبةةةادئ محةةةددة لتخطةةةيط 
وتطةةوير المواقةةع الجامعيةةة لتةةوفير فةةرص متكافئةةة وعادلةةة بةةين 

يةةة التعليميةةة، وللوصةةول إلةةى طلبةةة الجامعةةات بمةةا يخةةدم العمل
 المستوى العالمي المطلوب.  

  تةةةةوفر الخةةةةدمات العديةةةةدة للطلبةةةةة عبةةةةر البوابةةةةات مثةةةةل خدمةةةةة
المراسةةالت، خدمةةة التسةةجيل،  خدمةةة البحةةث، خدمةةة اإلخبةةار 
واإلعالنةةةةات، وخدمةةةةة حضةةةةور اللقةةةةاءات االفتراضةةةةية، وخدمةةةةة 
جدولةةةةةة المحاضةةةةةرات و خدمةةةةةة المقةةةةةررات االلكترونيةةةةةة وحةةةةةل 

 يينات واألنشطة االلكترونية.التع

  تةوفر الخةدمات العديةةدة ألعضةاء هيئةة التةةدريس عبةر البوابةةات
مثةةةةةل خدمةةةةةة المراسةةةةةالت، خدمةةةةةة البريةةةةةد االلكترونةةةةةي، خدمةةةةةة 
البحث، خدمة المقررات االلكترونية، خدمة إلقةاء المحاضةرات 

االفتراضةةية و خةةدمات جدولةةة المحاضةةرات والشةةعب للمقةةررات 
 . الدراسية في الجامعة

  تةةةةةةوفر خةةةةةةدمات البوابةةةةةةة اإلداريةةةةةةة للمةةةةةةوظفين وأعضةةةةةةاء هيئةةةةةةة
 التدريس في الجامعة على البوابة األكاديمية.

 واعتبةةاره وسةةيلة تعليميةةة حديثةةة  يالتوجةةه إلةةى التعلةةيم االلكترونةة
 منهجية للتعليم االفتراضي عبر البوابات الجامعية. 

وبلورتها في السؤال  الحالية الدراسة مشكلة صياغة يمكن عليهو  
ما مستوى فعالية بوابة جامعة القدس المفتوحة  :الرئيس اآلتي

على شبكة االنترنت وفق المعايير العالمية لتصميم المواقع 
كلية االلكترونية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في 

 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية؟
 :أهمية الدراسة

من الناحيتين النظرية والتطبيقية؛ إذ تبرز أهمية الدراسة الحالية 
 اً ن الجامعات تؤدي دور أل نظراً تنبع األهمية النظرية للدراسة 

وبناء األوطان، وفي تطور الثقافة  المجتمعاتفي تقدم  حيوياً 
والعلوم، وفي نشر العلم والمعرفة، ولها دور فاعل تجاه الثورة 

االجتماعية الحاصل على الحياة تغيير الالمعلوماتية و 
 للقيادة الفكرية أداةوتعتبر  واالقتصادية والثقافية للمجتمع،

أما من الناحية التطبيقية فتبرز أهمية هذه . (2009)حسن، 
ي ف ملحوظاً  السنوات األخيرة تطوراً  هشهدت الدراسة نتيجة ما

نترنت الجامعية، وظهور البوابات الجامعية الضخمة مواقع اإل
ولما  خاصة.بالباحثين وأعضاء هيئة التدريس لطلبة و لالتي تقدم 

تقدمه هذه البوابات اإللكترونية من أغراض وخدمات عامة 
للمجتمع واألفراد من مثل األخبار والطقس، ومعلومات األدلة، 

ق البحث يوالبحث والدردشة، والقوائم البريدية والتسوق. ويهمل فر 
طوير المواقع ستراتيجية علمية لتأن تمثل هذه الدراسة نواة إل

   الجامعية على المستوى المحلي الفلسطيني والعربي.
 :أهداف الدراسة

 تهد  هذه الدراسة لتحقيق األهدا  اآلتية:
ة جامعةةةة القةةةدس المفتوحةةةة بوابةةةفعاليةةةة مسةةةتوى التعريةةة  إلةةةى  .1

ايير العالميةةة لتصةةميم المواقةةع وفةةق المعةة نترنةةتاإل علةةى شةةبكة
مةةن وجهةةة نظةةر أعضةةاء هيئةةة التةةدريس فةةي كليةةة  لكترونيةةةاإل

 .طبيقيةالتكنولوجيا والعلوم الت

ة بوابةةةةمعرفةةةةة داللةةةةة الفةةةةروق اإلحصةةةةائية فةةةةي مسةةةةتوى فعاليةةةةة  .2
ايير وفةةق المعةةة نترنةةةتاإل جامعةةة القةةدس المفتوحةةةة علةةى شةةبكة
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مةن وجهةةة نظةر أعضةةاء  لكترونيةةالعالميةة لتصةميم المواقةةع اإل
تبعةةةةًا  جيةةةةا والعلةةةةوم التطبيقيةةةةةكليةةةةة التكنولو هيئةةةةة التةةةةدريس فةةةةي 

غيةةر متفةةر (، والمؤهةةل العلمةةي  \لمتغيةةرات: نةةوع العمةةل )متفةةر 
-5 \سةةةةةةنوات 5دكتةةةةةةوراة(، والخبةةةةةةرة )أقةةةةةةل مةةةةةةن  \)ماجسةةةةةةتير

 .سنوات( 10أكثر من \10

 :أسئلة الدراسة
األهةةةةدا  السةةةةابقة سةةةةعت الدراسةةةةة الحاليةةةةة اإلجابةةةةة عةةةةن  لتحقيةةةةق 

 األسئلة اآلتية:
امعةةة القةةدس المفتوحةةة علةةى شةةبكة بوابةةة جمةةا مسةةتوى فعاليةةة  .1

لكترونيةةة ايير العالميةةة لتصةةميم المواقةةع اإلنترنةةت وفةةق المعةةاإل
كليةةة التكنولوجيةةا مةةن وجهةةة نظةةر أعضةةاء هيئةةة التةةدريس فةةي 

 ؟والعلوم التطبيقية

ة جامعةة بوابةهل توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى فعاليةة  .2
ايير العالميةةة المعةةوفةةق  نترنةةتاإل القةةدس المفتوحةةة علةةى شةةبكة

مةةةن وجهةةةة نظةةةر أعضةةةاء هيئةةةة  لكترونيةةةةلتصةةةميم المواقةةةع اإل
: تبعًا لمتغيةراتكلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية التدريس في 
 ؟والمؤهل العلمي، والخبرة نوع العمل،

 :مصطلحات الدراسة
موقةع انترنةت يحتةوي علةى  يهو  :بوابة جامعة القدس المفتوحة -

مجموعةةةة مةةةن الصةةةفحات المترابطةةةة والخةةةدمات الموجهةةةة إلةةةى 
والبةةةاحثون وأعضةةةاء  بةةةةريحة معينةةةة مةةةن المجتمةةةع وهةةةم الطلشةةة

هيئة التدريس والموظفون الملتحقون في الجامعة. وتتنةوع هةذه 
الخةةةةدمات المقدمةةةةة مةةةةن قبةةةةل الجامعةةةةة مثةةةةل خةةةةدمات القبةةةةول 

بحةةةةث عةةةةن كتةةةةب المكتبةةةةة، والتسةةةةجيل، الخطةةةةط الدراسةةةةية، وال
واالستعالم عن التخصصات والبرامج األكاديمية فيها، وخدمة 

الةدخول إلةى اللقةاءات و المراسالت مع أعضاء هيئة التةدريس، 
خةةةدمات األقسةةةام اإلداريةةةة فةةةي و االلكترونيةةةة والمشةةةاركة فيهةةةا، 

خدمةةةةةةة و خدمةةةةةةة حضةةةةةةور النةةةةةةدوات والمةةةةةةؤتمرات، و الجامعةةةةةةة، 
العمل، وخدمة االجتماع االلكتروني الدورات التدريبية و ورش 

 المباشةةةر، وخدمةةةة البريةةةد االلكترونةةةي  وخدمةةةة أخبةةةار الجامعةةةة
عالنات  .    هاوا 

تعر   المعايير العالمية لتصميم المواقع اإللكترونية: -
المعايير بهنها أعلى مستويات األداء التي يطمح اإلنسان 
للوصول إليها، وفي ضوئها يتم تقويم األداء والحكم على 

والوصول إلى أحكام حقيقية لألشياء أو  فعاليته،

الموضوعات المراد تقويمها. وتعر  المعايير إجرائيًا بهنها 
طبيقها مجموعة من المواصفات الكمية والنوعية المتبع ت

 واستخدامها عالميًا لتقويم المواقع اإللكترونية.
أعضاء عينة من  وهم يمثلون أعضاء هيئة التدريس: -

هيئة التدريس في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في 
جامعة القدس المفتوحة العاملين في الفصل الثاني من 

( 114(، والبالغ عددهم )2015/ 2014العام الدراسي )
ئة تدريس، وذلك حسب إحصاءات كلية عضو هي

تم اختيارهم بالطريقة المتاحة كنولوجيا والعلوم التطبيقية، الت
المتيسرة سواء باالتصال المباشر أم من خالل المراسلة 

 .عبر البوابة االلكترونية للجامعة
تةةةم معالجةةةة بيانةةةات الدراسةةةة إحصةةةائيًا فةةةي  المتغيررررات الديمغرافيرررة: -

، ولةةه مسةةتويان همةةا: متفةةر  نةةوع العمةةل: اآلتيةةةضةةوء المتغيةةرات 
، ولةةه مسةةتويان همةةا: ماجسةةتير ، والمؤهةةل العلمةةيوغيةةر متفةةر 

( سنوات، 5ثالثة مستويات: أقل من ) ا، وله، والخبرةهودكتورا
 ( سنوات.10( سنوات، وأكثر من )10-5وما بين )

 :اإلطار النظري
لهةةا  اإلطةةار النظةةري لهةةذه الدراسةةة يمكةةن تنةةاول ثالثةةة محةةاور فةةي

مواقةةةةةةع االنترنةةةةةةت،  عالقةةةةةةة بمفةةةةةةاهيم الدراسةةةةةةة األساسةةةةةةية، وهةةةةةةي:
 .  ومصادرها ومعايير تقييم البوابات ،االلكترونية والبوابات

 مواقع االنترنت: المحور األول
مكان على شبكة اإلنترنت أو  بهنه (Site) لموقعايعر  

للمعلومات، ترتبط عادة بموضوع  الويب، يتكون من صفحات
 ,Eisler) الشبكة موقع عنوانه المستقل على معين، ولكل

مجموعة هو  بذلك (World Wide Web) الويبو  .(2003
تعتمد على  من مصادر المعلومات على شبكة اإلنترنت، التي

طريق  واإلبحار بين المواقع عن ،بروتوكول النص الفائق
على التعامل مع الوسائط  وما يميز الويب هو قدرته، الروابط

 ,Thomas) وصور نصوص وأصوات من المتعددة،
ي مدخل لمجموعة من الروابط ه الرئيسية الصفحةو (. 2001

  (.Clarisse et al., 2000) الموقع للصفحات التي يحتويها
حسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب تعريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  موقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع ويكبييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديا الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة و 
(http://ar.wikipedia.org/wiki/ فةةةةةةةةةان موقةةةةةةةةةع االنترنةةةةةةةةةت ،)

عبةةارة عةةن مجموعةةة مةةن صةةفحات مرتبطةةة مةةع بعضةةها الةةبعض. 
ويمكن اسةتعراض ومشةاهدة مواقةع االنترنةت مةن خةالل بةرامج فةي 
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كمةا  (،Browsersجهاز الحاسوب تدعى متصةفحات االنترنةت )
يمكن عرض هذه المواقع عبر الهوات  الخلوية عبةر تقنيةة الةواب 

(WAPويةةةةتم استضةةةةافة مواقةةةةع ،)  االنترنةةةةت علةةةةى خةةةةوادم عاليةةةةة
 -Al)السةةرعة واألداء السةةةتيعاب اكبةةر قةةةدر ممكةةن مةةةن الةةزوار

Zabir, 2005)   . 
وتتةةةةةوافر فةةةةةي معظةةةةةم مواقةةةةةع االنترنةةةةةت حسةةةةةب )اللقةةةةةاني والجمةةةةةل، 

(، التةةي تعةةرض محتةةوى Main Page( صةةفحة البدايةةة )2003
وخةةةدمات ذلةةةك الموقةةةع، كمةةةا تحتةةةوي علةةةى االرتباطةةةات التشةةةعبية 

أو لصفحات مواقع انترنت أخرى، ولكل صفحة انترنت لصفحاته 
 ( وهةةةةةةو اختصةةةةةةار لURLعنةةةةةةوان معةةةةةةين كامةةةةةةل يعةةةةةةر  بةةةةةةال )

(Uniform Resource Locator)  الباحةةةةث المتماثةةةةل(
للمصةادر(. وتختلةة  أهةدا  مواقةةع االنترنةت فمنهةةا لإلعةالن عةةن 
المنتجةةةةات وبيعهةةةةا علةةةةى مواقةةةةع االنترنةةةةت، كمةةةةا أن هنةةةةاك مواقةةةةع 
للدردشةة و منتةديات النقةاش ومواقةةع التواصةل االجتمةاعي، وهنةةاك 
          مواقةةةةةةةةةةةةةع إخباريةةةةةةةةةةةةةة ومواقةةةةةةةةةةةةةع ثقافيةةةةةةةةةةةةةة وتجاريةةةةةةةةةةةةةة ومعلوماتيةةةةةةةةةةةةةة

(Zhou, 2003) . 
 :االلكترونية البوابةثاني: لمحور الا

كلمة البوابة مهخوذة  (: Defining a Web Portal)بوابة الويب 
والةةةةذي يعنةةةةي المةةةةدخل أو  (Portal)مةةةةن المصةةةةطلح األنجليةةةةزي 

والبوابة فةي مفهةوم االنترنةت يعتبةر موقعةًا الكترونيةًا يمتلة   ،الباب
بالبيانةةةةات والمعلومةةةةات الخاصةةةةة بموضةةةةوع معةةةةين منهةةةةا مةةةةا هةةةةو 
خةةةةةاص بشةةةةةخص معةةةةةين كةةةةةالمواقع الشخصةةةةةية ألعضةةةةةاء الهيئةةةةةة 

حيث يتطلب الوصةول إلةى بعةض هةذه المعلومةات أن  ،التدريسية
 يكةةةةةةون المسةةةةةةتخدم مسةةةةةةجاًل ضةةةةةةمن المسةةةةةةتخدمين لهةةةةةةذا الموقةةةةةةع

(Reitz, 2009).  واجهةةة الموقةةع، كمةةا أنهةةا أيضةةا  البوابةةة هةةيو
الصةةةفحة الرئيسةةةية للموقةةةع كنقطةةةة إتاحةةةة أو نقطةةةة مةةةرور للموقةةةع 
بهةةد  تيسةةير الوصةةول إلةةى محتةةوى الموقةةع، فضةةاًل عةةن السةةما  
بالوصةول أيضةةًا علةةى جميةةع المعلومةات والخةةدمات المتاحةةة علةةى 

، أم بوابةة متخصصةةأم بوابةة عامةة،  ؛كان نوع البوابةة الموقع أياً 
كمةةةةا تقةةةةوم البوابةةةةة بتلبيةةةةة  .وغيةةةةر ذلةةةةكبوابةةةةة مؤسسةةةةة أم فئويةةةةة، 

ويمكةةةةةةن  .(2010مبروكةةةةةةة، ) احتياجةةةةةةات الزائةةةةةةرين أو المسةةةةةةتفيدين
الصةةفحة التةةي تسةةمح للمسةةتفيد أن يحةةدد تعريةة  البوابةةة أيضةةًا بهنهةةا 

سمات صفحته بهدوات السحب واإلسقاط على تلك الصفحة، بمةا 
يةراه  الةذيالكاملةة للمسةتفيد علةى المحتةوى الكبيةر يعطى السيطرة 

علةةى صةةفحته، حيةةث يةةرى الصةةفحة كمةةا يريةةد أن يراهةةا ويتفاعةةل 
 .(2007فهيم، ) معها بالكيفية التي يرغبها

( علةى أنهةا Afnor , 1997( حسةب )Portalتعةر  البوابةة ) و 
موقةةع ويةةب يشةةكل نقطةةة البدايةةة لالتصةةال مواقةةع الويةةب األخةةرى، 

البوابةةة مةةن وظيفتهةةا كبةةاب مفتةةو  يطةةل المسةةتخدم  وقةةد جةةاء اسةةم
منةةةةةه علةةةةةى عةةةةةالم المعلومةةةةةات واألنشةةةةةطة األخةةةةةرى التةةةةةي توفرهةةةةةا 
االنترنت. وتتميز البوابة عةن موقةع الويةب بدرجةة عاليةة جةدا مةن 
التنظةةيم، إذ تتةةيح خةةدماتها المتكاملةةة إلةةى الولةةوج بسةةهولة وسةةرعة 

والمجتمةةةع. إلةةةى أهةةةم الموضةةةوعات التةةةي تحظةةةى باهتمةةةام األفةةةراد 
( فةي كتةاب بعنةوان  Parison, 2002 ) نويقةدم رومةان باريسةو 

"بوابةةة االنترنةةت" تعريفةةًا لهةةا بهنهةةا: تجميةةع للمعلومةةات والخةةدمات، 
تاحةةة المعلومةةات علةةى السةةواء مثةةل:  حيةةث أنهةةا تسةةمح بتجميةةع وا 
)الحقةةائق، طلبةةات المسةةتفيدين، العةةروض المقدمةةة لهةةم ...الةة (، 

 تنوعة من خالل نقطة إتاحة.كما أنها تتيح خدمات م
البوابةةةة فةةةي األصةةةل علةةةى أنهةةةا موقةةةع  ( 1998كمةةةا عةةةر  علةةةي )

ويب ذو غرض عام يقدم تنوعا عريضا من المصادر والخدمات، 
مثةةل األخبةةار والطقةةس، والبحةةث فةةي الويةةب، وجماعةةات الدردشةةة 
والقةةةةوائم البريديةةةةة وربةةةةط لمواقةةةةع الويةةةةب األخةةةةرى. وذكةةةةر الطيةةةةب 

، تهد  الوصول عالبوابة هي نقطة مرور للموق( إلى أن 2000)
إلةةةةى محتةةةةوى الموقةةةةع، وتقةةةةوم علةةةةى تلبيةةةةة احتياجةةةةات الزائةةةةرين أو 

 المستفيدين منها. 
 تاريخ ونشأة ظهور البوابات:

                  م حسةةةةةةةةةةةةةةب 1994ترافةةةةةةةةةةةةةةق ظهةةةةةةةةةةةةةةور فكةةةةةةةةةةةةةةرة البوابةةةةةةةةةةةةةةات عةةةةةةةةةةةةةةام 
( Afnor, 1997 مةةع تطةةوير مسةةتعرض نيتسةةكيب نةةافيغيتر ،)
(Netscape Navigator الةةذي فةةتح البةةاب أمةةام ثةةورة الو )ب يةة

ب المفضةلة، يالتي نعشيها اآلن، إذ أنش  خاللها دليال بمواقع الو 
الةةذي القةةى انتشةةارا واسةةعا بةةين مسةةتخدمي االنترنةةت. وشةةكل هةةذا 

والبوابةةةةةةةةات  (yahoo) الةةةةةةةةدليل النةةةةةةةةواة األساسةةةةةةةةية لموقةةةةةةةةع يةةةةةةةةاهو
وابةةةات فةةي كتابةةةه "ب  (Benard, 2000)االلكترونيةةة. ويةةةذكر
عةةام )  ىلةةإظهةةور فكةةرة ومفهةةوم البوابةةات يرجةةع المؤسسةةات " أن 

(، وهذا يعني أن فكرة البوابةات حديثةة نسةبيا ي بينمةا يعتبةر 1998
( أن فكةةرة ومفهةةوم البوابةةات كانةةت Parison, 2002) نباريسةةو 

مالزمةةةةةة لبدايةةةةةة ظهةةةةةور علةةةةةوم الحاسةةةةةب اآللةةةةةي منةةةةةذ نشةةةةةهة نظةةةةةم 
الشةةبكات وتسةةاهم فةةي تبةةادل المعلومةةات المبكةةرة والتةةي تعمةةل فةةي 

 المعلومات.
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تةةدعم  ياسةةتخالص مجموعةةة مةةن الحقةةائق التةة مكةةني ، ومةةا سةةبق
  :للبوابات وهى أن البوابة يمحاولة فهم موضوع

   تمثةةل الصةةفحة الرئيسةةية للموقةةع وهةةى البةةاب أو المةةدخل لكةةل
 مصادره ومعلوماته.

 الموقةع  يأداة لتجميع مداخل إلةى جميةع الصةفحات األخةرى فة
أو المواقةةةةةةةةةع األخةةةةةةةةةرى للوصةةةةةةةةةول إلةةةةةةةةةى مصةةةةةةةةةادر وخةةةةةةةةةدمات 

 المعلومات. 
 .تمثل البوابة قناة بين مقدم الخدمة والجمهور 
  ت مكةةةةن البوابةةةةة المسةةةةتفيدين مةةةةن تحديةةةةد سةةةةمات صةةةةفحتهم كمةةةةا

 يريدون ووفق رغباتهم.
  تهخةةذ صةةفحة البوابةةة الشةةكل العةةام للموقةةع ولكنهةةا تختلةة  عةةن

 بقية صفحاته الفرعية.
  طبيعةيصفحة البوابة سمة الصفحات الديناميكية كنتةاج تهخذ 

 تصميمها. في المستخدمةللتقنيات والبرامج 
  تةةةةةةوفر خةةةةةةدمات متنوعةةةةةةة و متمةةةةةةايزة سةةةةةةواء كانةةةةةةت روابةةةةةةط أو

 .ةخدمات إخباريمحركات بحث أو أحداث جاريه و 
تتميز  :خصائص والمزايا والوظائف األساسية لبوابات االنترنت

 ,Mcdonald) خصائص أهمها ةبعدالبوابات االلكترونية 
 :(2005؛ محجوب، 2006؛ حافظ والضحوي،  2013

 التفاعلي  االتصال .1
 لعمل الجماعي التعاونيا .2
  تقديم الخدمات وفقًا للسمات الشخصية .3
الولوج إلى مصادر المعلومات  تصني  مصادر المعلومات .4

 بث المحتوى الموضوعي
معرفة أولية كل ما يتطلبه األمر حيث سهولة االستخدام  .5

 بهوجه استخدام برامج التصفح
 : ووظائفها أهمية البوابات

ترجع أهمية البوابات إلى أنها تستقى معلوماتها الفنية من مصادر 
زوارها  كثيرة ومبعثرة على شبكة اإلنترنت، كما تضع تحت أيدي

مجموعة متطورة من الخدمات التي يندر أن تتوافر في موقع واحد 
فريدة في المعلومات ومتميزة  هذا يجعل منها بؤرة، و الشبكة على تلك

وأيضًا النهاية  في الخدمات التي تشجع الزائر على جعلها نقطة البداية
تنوعة البوابات كثيرة وم فإن خدمات، ولذا خالل استخدامه لإلنترنت

 (:2007؛ البادي،Smith, 2007؛ Morris, 2012)ومن أهمها

 البوابةةة إلةةى المصةةدر الرئيسةةي عالقةةات متطةةورة: حيةةث تحةةول ال
  م.العالقات بينه للمعلومات لمستفديها والقناة األساسية لتوطيد

 مبوبة: تضةع البوابةة أمةام زوارهةا ثةروة ضةخمة  معلومات غنية
أولئةةك الةةزوار مشةةقة  مةةن المعلومةةات المبوبةةة التةةي تةةوفر علةةى

  .اقتناء تلك المعلومات من مصادر مبعثرة فوق الشبكة
 البوابة مجموعة متكاملة وسهلة تقدم ة:أدوات قياسي 

الفائدة  االستعمال من األدوات التي يحتاجها الزائر لتحقيق
 ت.صوى من المعلومات وخدمات اإلنترنالق

  كةل مةا يتطلبةه األمةر معرفةة أوليةة بهوجةه  :سةهولة االسةتخدام
 .استخدام برنامج التصفح

 المثةالبيانات الشخصية )علةى سةبيل إدارة معلومات قاعدة ال، 
وهوايةاتهم، وقةوائم  ومهاراتهم، سمات المستفيدين، واهتماماتهم،

 .االتصال، وقوائم األصدقاء(
 علةةةةى سةةةةبيل المثةةةةال، التجةةةةارة اإللكترونيةةةةة،: دارة المعةةةةامالتإ 

 .والتسوق، والمزادات اإللكترونية
 علةى سةبيل المثةال، : إدارة الوصول إلى المعلومات الشخصةية

ة، اسةةةةتنادا إلةةةةى ملةةةة  سةةةةمات عةةةةرض المعلومةةةةات ذات الصةةةةل
 .المستفيدين

 علةةى سةةبيل المثةةال، اآلراء الشخصةةية  :ضةةمان الوصةةول الحةةرة
 .المتاحة من أي مكان على شبكة اإلنترنت

 على سبيل المثال،تحديةد مواقةع : إتاحة خدمات الدعم والوكالة
المعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات، ومواقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتفيدين، ومطابقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الوظائ /والمهارات.
 أنواع البوابات: 

هنةةةةاك عةةةةدد كبيةةةةر مةةةةن البوابةةةةات التةةةةي تظهةةةةر اليةةةةوم علةةةةى شةةةةبكة 
 إلى: ( صنفها2007) إال إن فهيم ،االنترنت

البوابةةات العموديةةة: وهةةي بوابةةات تحتةةوي علةةى معلومةةات تركةةز  .1
فمةةةثال يوجةةةه بعضةةةها للمهتمةةةين بالحةةةدائق  ،علةةةى هةةةد  محةةةدد

 وللمستثمرين.
التةةي : التةةي تةةدعى أيضةةا بوابةةات األعمةةال البوابةةات الصةةناعية .2

(  Business-to-Business- B2Bتخةةدم األعمةةال )
وتكمةةةن أهميتهةةةا فةةةي اجتماعةةةات الباعةةةة والزبةةةائن حةةةول العةةةالم 

 لعقد الصفقات عبر الويب.
التةةةةي تقةةةةدم مجموعةةةةة واسةةةةعة ومتنوعةةةةة مةةةةن : البوابةةةةات األفقيةةةةة .3

المواضةةةةةةةيع العامةةةةةةةة، وتعتمةةةةةةةد البوابةةةةةةةات األفقيةةةةةةةة علةةةةةةةى مبةةةةةةةدأ 
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ظهةةةةةار كةةةةةل مةةةةةا  المجتمعةةةةةات االلكترونيةةةةةة، إذ تقةةةةةوم بتجميةةةةةع وا 
 يحتاجه المستخدم. 

( تصةةةنيفًا آخةةةر للبوابةةةات، حيةةةث صةةةنفها إلةةةى 2005وقةةةدم سةةةعيد )
سةةةةتة أنةةةةواع مةةةةع األخةةةةذ فةةةةي عةةةةين االعتبةةةةار هةةةةد  كةةةةل نةةةةوع 
واسةةةةتخداماته وهةةةةي البوابةةةةات العامةةةةة، البوابةةةةات المتخصصةةةةة، 

 بوابات المؤسسات، البوابات الشخصية والبوابات الفنية.
  معايير التقييم العالمية: ثالث:المحور ال
على أنها أعلى مستويات األداء التي  التقويم معاييرتعر  

يطمح اإلنسان إلى الوصول إليها وفي ضوئها يتم تقويم 
هي المواصفات الكمية  مستويات األداء المختلفة والحكم عليها

تقويم قيمة العمل، ومعرفة  والنوعية التي يمكن من خاللها
ويتناول  .(Travis & Norlin, 2002) والضع نقاط القوة 

 هذا المحور جانبين مهمين هما:
 مصادر التقييم:أواًل: 

تةةةةم الحصةةةةول علةةةةى مجموعةةةةة مةةةةن المعةةةةايير  ،فةةةةي هةةةةذه الدراسةةةةة 
وقةةةد تةةةم اسةةةتقاء  ،لكترونيةةةةميم وتطةةةوير المواقةةةع اإلالخاصةةةة بتصةةة

 العناصر الرئيسية للتقييم من مصادر كثيرة وهي:
األمريكيةةةةةةةةةةة للصةةةةةةةةةةحة والخةةةةةةةةةةدمات اإلنسةةةةةةةةةةانية موقةةةةةةةةةةع اإلدارة  .1

(http://usability.gov) : هةةةةةةةذا الموقةةةةةةةع هةةةةةةةو أول منظمةةةةةةةة
وهةي منظمةةة  ،حكوميةة أمريكيةةة معنيةة بشةةؤون مواقةع اإلنترنةةت

 Theتابعةةة لةةإلدارة األمريكيةةة للصةةحة والخةةدمات اإلنسةةانية
U.S. Department of Health & Human 

Services) )  وقد وضعت هةذه اإلدارة مجموعةة مصةنفة مةن
المعةةةةايير والتوجيهةةةةات الخاصةةةةة باسةةةةتخدام وتصةةةةميم وتطةةةةوير 

اإلدارة األمريكيةةةةةةةةةة للصةةةةةةةةةحة والخةةةةةةةةةدمات ) مواقةةةةةةةةةع اإلنترنةةةةةةةةةت
 .(2011اإلنسانية،

 9241- 151:2008: (ISOمعةةةةةةةةةايير األيةةةةةةةةةزو العالميةةةةةةةةةة ) .2
المعةةةةةايير والتوجيهةةةةةات التةةةةةي وهةةةةةي : (ISO، 2008يةةةةةزو )األ

تتعلةةق بتصةةميم مواقةةع االنترنةةت المناسةةبة لألفةةراد بهةةد  زيةةادة 
قابليتهةةةةةةةةةا لالسةةةةةةةةةتخدام. والمعةةةةةةةةةايير متةةةةةةةةةوفرة علةةةةةةةةةى الموقةةةةةةةةةع: 
http://www.iso.org/iso/catalogue_details.htm?

csnumber=37031   
)قاسةةةةةم،  بوابةةةةةة اتحةةةةةاد المكتبةةةةةات الجامعيةةةةةة المصةةةةةريةمعةةةةةايير  .3

تتناول هةذه الدراسةة تقيةيم البوابةات المتخصصةة فةي  (:2009
 ،مجةةةةال خةةةةدمات المعلومةةةةات والمكتبةةةةات للجامعةةةةات المصةةةةرية

وفةةةةةي هةةةةةذه الدراسةةةةةة تةةةةةم تقيةةةةةيم مواقةةةةةع البوابةةةةةات علةةةةةى شةةةةةبكة 
مات التقليديةةةة لخةةةداالنترنةةةت، واالخةةةتال  بينهةةةا وبةةةين المواقةةةع 

وقةةةةةد تةةةةةم اسةةةةةتقاء بعةةةةةض  ،المعلومةةةةةات علةةةةةى شةةةةةبكة االنترنةةةةةت
 عناصر التقييم منها.

حةةةةةافظ ) مصةةةةةادر المعلومةةةةةات المتاحةةةةةة علةةةةةى شةةةةةبكة النترنةةةةةت .4
مقتةةةةةةر  لمعةةةةةةايير تقةةةةةةويم  وهةةةةةةو نمةةةةةةوذج(: 2006والضةةةةةةحوي، 

مصادر المعلومات على شبكة االنترنت، بغرض قيةاس درجةة 
البةةةاحثين فةةةي الحكةةةم علةةةى  الثقةةةة والمصةةةداقية وذلةةةك لمسةةةاعدة

مكانية االعتماد عليها واالقتباس منها.   مصادر المعلومات وا 
: ( Morrris, 2011)نمةوذج جامعةة هةاربر  لتطةوير الويةب  .5

نمةةوذج وضةةعه مةةوريس وهةةو محاضةةر فةةي هةةذه الجامعةةة وهةةو 
 ، أفضةةةةةل الممارسةةةةةات فةةةةي مجةةةةةال تصةةةةةميم المواقةةةةةع فيةةةةةه يبةةةةين

اقةةةةةةع، التعلةةةةةةيم متخصةةةةةةص فةةةةةةي تةةةةةةدريس تقنيةةةةةةات تطةةةةةةوير المو 
ولةةةه عةةةدة كتةةةب فةةةي تطةةةوير  ،االلكترونةةةي والتجةةةارة االلكترونيةةةة

الويةةةب وأسةةةس التصةةةميم ومةةةن اهمهةةةا: تطةةةوير الويةةةب وأسةةةاس 
و وأفضةةل الممارسةةات فةةي (،  XHTML)التصةةميم باسةةتخدام 

 مجال تصميم المواقع.  
ح معةةايير التقيةةيم التةةي يجةةب يتوضةةيمكةةن و  ثانيررًا: معررايير التقيرريم:

موضةةةةوع تقيةةةةيم موقةةةةع جامعةةةةة القةةةةدس المفتوحةةةةة لاالعتمةةةةاد عليهةةةةا 
 :كاآلتي، وهي الدراسة وهدفها األساسي

يجةب أن يةتم تصةميم المواقةع بطريقةة  :تحسن خبرة المستخدم .1
تسةةةةهل وتحسةةةةن مةةةةن تفاعةةةةل المسةةةةتخدم مةةةةع الحاسةةةةب اآللةةةةي، 

كامةةةةةل ويجةةةةةب أن يراعةةةةةي المطةةةةةورون والمصةةةةةممون توظيةةةةة  
قةةةةدرات الحاسةةةةب اآللةةةةي والمتصةةةةفحات لتقليةةةةل األعبةةةةاء علةةةةى 

  Morrris, 2011) ، وذلك وفةق المعةايير اآلتيةةالمستخدمين
 :(2011اإلدارة األمريكيةةةةةة للصةةةةةةحة والخةةةةةةدمات اإلنسةةةةةةانية،؛ 

، تجنةةب بةةث وعةةرض الشاشةةات المسةةتقلة غيةةر المرغةةوب فيهةةا
عًا ضع صفحة لألسئلة األكثر شةيو و و (، 5/5) درجة األهميةو 
(frequently asked question) درجةةةةة األهميةةةةة، و 
وضةةةةةةةةةةع أرشةةةةةةةةةةي  بالمقةةةةةةةةةةاالت والمحتةةةةةةةةةةوى القةةةةةةةةةةديم و (، 5/4)
(Archive past Content)،  (، 5/4) درجةةةة األهميةةةةو
(، 5/4) درجةةةةة األهميةةةةة، و ة علةةةةى المقةةةةاالتمات تفاعليةةةةخةةةةدو 
 Standardize Taskوحيةةةد طريقةةةة تسلسةةةل المهةةةام )تو 

Sequences) عبةاء الملقةاة تقليةل األو (، 4/)درجة األهمية، و
تقليةةل وقةةت و (، 5/4) درجةةة األهميةةة، و علةةى عةةاتق المسةةتخدم
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تهيئةةةة المحتةةةوى و (، 5/4 ) درجةةةة األهميةةةة، و تحميةةةل الصةةةفحة
عةةالم المسةةتخدم بو (، 5/4) درجةةة األهميةةة، و للطباعةةة هوقةةات ا 

تقةةديم و (، 5/4) درجةةة األهميةةة، و تنزيةةل الملفةةات كبيةةرة الحجةةم
بةراز سةمعة و (، 5/4) درجة األهميةة، و للمستخدمين المساعدة ا 

 (. 5/3 ) درجة األهمية، و الموقع وشهرته
يجةةب أن يراعةةى أثنةةاء تصةةميم الموقةةع ذوو : إمكانيررة الوصررول .2

االحتياجةةات الخاصةةة، باسةةتخدام كةةل التقنيةةات المسةةاعدة التةةي 
يةةةةةزو )األ وذلةةةةك وفةةةةق المعةةةةايير اإلنترنةةةةت توفرهةةةةا متصةةةةفحات

ISO ،2008) وجةود تبةةاين عةال بةةين ألةوان الخلفيةةات  :اآلتيةة
وضةةع نصةةوص بديلةةة و ، (5/5) درجةةة األهميةةة، و واألماميةةات

تجنةةةةب و (، 5/4 ) درجةةةةة األهميةةةةة، و للعناصةةةةر غيةةةةر النصةةةةية
  (.5/2 ) درجة األهمية، و اضطراب الشاشات

يجةةةب مراعةةةاة التبةةةاين والتنةةةوع  :المكونرررات الماديرررة والبرمجيرررة .3
الشةةةديد فةةةي المكونةةةات الماديةةةة والبرمجيةةةة وسةةةرعات االتصةةةال 
التةةي يسةةةتخدمها متصةةةفحو الموقةةةع، لةةذا يجةةةب تصةةةميم الموقةةةع 

)اإلدارة  ، وهةةةةةيليتماشةةةةى مةةةةةع االحتياجةةةةات السةةةةةائدة والشةةةةائعة
التوافةةق مةةع  :(2011األمريكيةةة للصةةحة والخةةدمات اإلنسةةانية،

راعةةةاة تنةةةوع مو (، 5/4 ) درجةةةة األهميةةةة، و أغلةةب المتصةةةفحات
عةةةةةدادات المتصةةةةةفح (، 5/4 ) درجةةةةةة األهميةةةةةة، و مواصةةةةةفات وا 

    درجةةةة األهميةةةة، و راعةةةاة أنظمةةةة التشةةةغيل األكثةةةر اسةةةتخداماً مو 
درجة ، و مراعاة دقة عرض الشاشة األكثر استخداماً و (، 5/4)

 (.5/3 ) األهمية
الرئيسةةةةة ممةةةةا ال شةةةةك فيةةةةه أن الصةةةةفحة  :الصررررفحة الرئيسررررية .4

تختلةةة  عةةةن بةةةاقي صةةةفحات الموقةةةع، فهةةةي البةةةاب أو المةةةدخل 
لكل مداخل الموقع وخدماته، لذا يجب التهكد من أن الصةفحة 
الرئيسة تنقل هد  ورسالة الموقع للزائر، والتهكد مةن احتوائهةا 

اإلدارة  علةةى روابةةط ذات صةةلة لكةةل خةةدمات ومةةداخل الموقةةةع
قاسةةةةةةةم،  ؛2011األمريكيةةةةةةةة للصةةةةةةةحة والخةةةةةةةدمات اإلنسةةةةةةةانية،)

تمكةةةين الوصةةةول إلةةةى  وهةةةي: (ISO ،2008يةةةزو األ ؛2009
     درجةةةةة األهميةةةةةة، و الصةةةةفحة الرئيسةةةةة مةةةةن أي صةةةةفحة داخليةةةة

عةةةةةةرض جميةةةةةةع خةةةةةةدمات الموقةةةةةةع فةةةةةةي الصةةةةةةةفحة و (،  5/5 )
توصةةةةةيل الهةةةةةد  مةةةةةن و (، 5/5 ، )درجةةةةةة األهميةةةةةة، و الرئيسةةةةةة
   درجةةة األهميةةة، و ورسةةالته مةةن خةةالل الصةةفحة الرئيسةةة الموقةةع

، حة الرئيسةة عةن بةاقي صةفحات الموقةعتمييز الصفو  (،5/4)
لحةةةةد مةةةةن النصةةةةوص النثريةةةةة فةةةةي او (، 5/4) درجةةةةة األهميةةةةةو 

جنةةةةب تطويةةةةل تو (، 5/4) درجةةةةة األهميةةةةة، و الصةةةةفحة الرئيسةةةةة
 (. 5/3 ) درجة األهمية، و الصفحة الرئيسة رأسياً 

حتةةةى وهيكلتهةةةا يجةةةب تنظةةةيم الصةةةفحات  :تخطررريط الصرررفحة .5
فهةةةةم محتويةةةةات الموقةةةةع، ويشةةةةمل تنظةةةةيم يسةةةةهل علةةةةى الزائةةةةر 

بطريقةةةة تعكةةةس درجةةةة أهميةةةة كةةةل  هةةةاوترتيب عناصةةةر الصةةةفحة
عنصةةر ) مثةةل وضةةع العناصةةر والخةةدمات المهمةةة فةةي أعلةةى 

وعليةةةةةه يجةةةةةب االهتمةةةةةام بالمعةةةةةايير اآلتيةةةةةة ووسةةةةةط الصةةةةةفحة(، 
؛ حةافظ 2011)اإلدارة األمريكية للصحة والخدمات اإلنسانية،

درجةةةةةةة ، و حةةةةةةام الصةةةةةةفحاتجنةةةةةةب ازدي :(2006والضةةةةةةحوي، 
عناصةةةر المهمةةةة فةةةي أعلةةةى وسةةةط وضةةةع الو (، 5/5 ) األهميةةةة
التوافةق مةع معةةايير ال و (،  5/5 ، )درجةة األهميةة، و الصةفحة
html )  والxhtml   (5/2 ) درجة األهمية(، و. 

التنقةةل بةةين صةةفحات و : التنقررل بررين صررفحات الموقع)التصررف ( .6
والوصةةةةول إلةةةةى الموقةةةةع هةةةةي الطريقةةةةة المسةةةةتخدمة فةةةةي الةةةةربط 

صةةةةفحات الموقةةةةةع المختلفةةةةةة ممةةةةةا يسةةةةةاعد المسةةةةةتخدمين علةةةةةى 
، وعليةةةه يجةةةب مراعةةةاة الوصةةةول إلةةةى المعلومةةةة بكفايةةةة وفعاليةةةة

)اإلدارة األمريكيةةةةةةةةةة للصةةةةةةةةةحة والخةةةةةةةةةدمات المعةةةةةةةةةايير اآلتيةةةةةةةةةة 
 :( ISO ،2008يةةةزو األ؛  2009قاسةةةم،  ؛2011اإلنسةةةانية،

أو عةةةدم توجيةةةه المسةةةتخدم لصةةةفحات بةةةدون خيةةةارات التصةةةفح 
تجميةةةةةةع عناصةةةةةةر و (، 5/4 ) درجةةةةةةة األهميةةةةةةة، و االسةةةةةةتعراض

درجةةةةة ، و التصةةةةفح علةةةةى شةةةةكل مجموعةةةةات فةةةةي أمةةةةاكن ثابتةةةةة
صةةةةفحة اسةةةتخدام قائمةةةة روابةةةط لمحتةةةوى الو (، 5/4 ) األهميةةةة
تعرية  الزائةر بمكانةه فةي و (، 5/4 ) درجةة األهميةة، و الطويلة
، اسةةتخدام خريطةةة الموقةةعو (، 5/4 ) درجةةة األهميةةة، و الموقةةع

اسةةتخدام عنةةاوين مناسةةبة لأللسةةنة) و (، 5/2 ) جةةة األهميةةةدر و 
tabs) خةةةةص لمحتةةةةوى ضةةةةع ملو و (، 5/3 ) درجةةةةة األهميةةةةة، و

 (.5/1 ) درجة األهمية، و الرابط قبل النقر عليه
تصةةةميم صةةةفحات طويلةةةة تتطلةةةب مةةةن إن  :التمريرررر والترحيرررل .7

المسةةةةةتخدمين تمريةةةةةةر عمةةةةةةود التصةةةةةةفح بكثافةةةةةةة والتةةةةةةي تعةةةةةةر  
تصةةةميم عةةةدد كبيةةةر مةةةن الصةةةفحات القصةةةيرة بةةةالتمرير، وبةةةين 

التةةةي تتطلةةةب مةةةن المسةةةتخدم التنقةةةل فيمةةةا بينهةةةا والتةةةي تعةةةر  
مةع العلةم بةان عمةود التصةفح األفقةي يجةب  ،بخاصية الترحيةل

، وعليةةه تجنبةه تمامةًا، كمةةا يجةب تجنةةب تطويةل الصةةفحة رأسةياً 
)اإلدارة األمريكيةةةةةةةة للصةةةةةةةحة  يجةةةةةةةب تةةةةةةةوفر المعةةةةةةةايير اآلتيةةةةةةةة

تجنةةب عمةةود  :( 2009قاسةةم،  ؛2011انية،والخةةدمات اإلنسةة
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اسةةتخدام الترحيةةل و (، 5/5 ) درجةةة األهميةةةو  ،التصةةفح األفقةةي
 .(5/2 ) درجة األهمية، و بداًل من التمرير

التصةةميم الجيةةد  :رؤوس الموضرروعات، العنرراوين و التسررميات .8
لةةةةرؤوس الموضةةةةوعات يسةةةةهل مةةةةن عمليتةةةةي االطةةةةالع السةةةةريع 

وعلةةى المصةةممين اسةةتخدام  ،الموقةةعوالقةةراءة المتهنيةةة لمحتةةوى 
رؤوس موضةةةوعات مناسةةةبة، مةةةةع توظيفهةةةا وترتيبهةةةا بالطريقةةةةة 

البحةةث عةةن المعلومةةات التةةي تسةةهل علةةى المسةةتخدمين عمليةةة 
 ,Reitz)، وعليةةه يجةةب تةةوفر المعةةايير اآلتيةةة داخةةل الموقةةع

اسةةةتخدام مسةةةميات واضةةةحة  :(ISO ،2008االيةةةزو ؛ 2009
ضةةع عنةةةوان مميةةز لكةةةل و و ، (5/5 ) درجةةة األهميةةةة، و ومعبةةرة
، تمييةةز البيانةةات المهمةةةو (،  5/4 ) درجةةة األهميةةة، و صةةفحة

 (. 5/4 ) درجة األهميةو 
وضةةةع عنةةةاوين معبةةةرة للةةةروابط تةةةدل علةةةى محتةةةوى  :الرررروابط .9

الصةةةفحات التةةةي تشةةةير إليهةةةا الةةةروابط، باإلضةةةافة إلةةةى تمييةةةز 
ويستحسةةن وضةةع روابةةط  ،الةةروابط التةةي تةةم زيارتهةةا عةةن غيرهةةا

نصةةةةية أفضةةةةل مةةةةن الةةةةروابط ذات الصةةةةورية لضةةةةمان سةةةةهولة 
 ، وعليةةةةةه يجةةةةةب تةةةةةوفر المعةةةةةايير اآلتيةةةةةةتحميلهةةةةةا فةةةةةي الموقةةةةةع

(Morris, 2011 اإلدارة األمريكيةةةةة للصةةةةحة والخةةةةدمات ؛
درجةةةة و  ،اسةةةتخدام عنةةةاوين مميةةةزة للةةةروابط :(2011اإلنسةةةانية،
عنةةةةةةةاوين تطةةةةةةةابق عنةةةةةةةاوين الةةةةةةةروابط مةةةةةةةع و (، 5/5 )األهميةةةةةةةة

تكةةةةرار و (، 5/4 ) درجةةةةة األهميةةةةة، و الصةةةةفحات المنةةةةاظرة لهةةةةا
م الةروابط اسةتخداو (،  5/4 ) درجةة األهميةة، و الةروابط المهمةة

تمييةةةز و (، 5/4 ) درجةةةة األهميةةةة، و النصةةةية بةةةداًل مةةةن الصةةةور
(، 5/4 ) درجةةةةةةةة األهميةةةةةةةةةو  ،الةةةةةةةروابط التةةةةةةةي تمةةةةةةةةت زيارتهةةةةةةةا

تمييةز و (، 5/3 ) درجةة األهميةةو  ،استخدام "اإلشةارة ثةم النقةرو 
 .( 5/3 ) درجة األهمية، و الروابط الداخلية عن الخارجية

يجب تمييز شةكل النصةوص أثنةاء تصةميم  :شكل النصوص .10
، المواقةةع وذلةةك للتهكةةد مةةن إيصةةال المعلومةةة بكفايةةة وفاعليةةة

اإلدارة ؛ Morris, 2011) مثةل وذلةك بتةوفر معةايير محةددة
تبةاين عةال  :(2011اإلنسةانية،األمريكية للصحة والخدمات 
(، 5/4 ) درجةةةةةةةةة األهميةةةةةةةةة، و بةةةةةةةةين النصةةةةةةةةوص والخلفيةةةةةةةةات

حجةةم و (، 5/3 ) درجةةة األهميةةة، و مشةةهورةاسةةتخدام خطةةوط و 
 . (5/3 ) درجة األهمية، و نقطة 12النص ال يقل عن 

لمزيد من التفاعليةة بةين المسةتخدم والموقةع،  :الصفحة ضبط .11
يجةةةب أن يةةةوفر الموقةةةع إضةةةافًة للةةةروابط عةةةددًا مةةةن األدوات 

ق االختيةةار، والقةةوائم األزرار، وأزرار االختيةةار، وصةةنادمثةةل 
)اإلدارة األمريكيةةةةة  وغيرهةةةةا مةةةةن المعةةةةايير كةةةةاآلتي المنسةةةةدلة

 :(2009؛ قاسةةةةةةةم، 2011للصةةةةةةةحة والخةةةةةةةدمات اإلنسةةةةةةةانية،
درجةةةة ، و بةةةين حقةةةول اإلدخةةةال اإلجباريةةةة واالختياريةةةةالتفرقةةةة 
تسةمية أزرار اإلدخةةال بوضةو  بمةا يةةدل و (،  5/5 ) األهميةة

العنةةةاوين وضةةةع و (، 5/5 ) درجةةةة األهميةةةة، و علةةةى وظيفتهةةةا
(،  5/3 ) درجةةةةةة األهميةةةةةة، و بةةةةةالقرب مةةةةةن حقةةةةةول اإلدخةةةةةال

درجة ، و ت الطويلة على أكثر من حقل إدخالتجزئة البياناو 
، ضةةةع المؤشةةةر علةةةى أول حقةةةل إدخةةةالو و (، 5/3 ) األهميةةةة

 .( 5/2 ) درجة األهميةو 
ممةةا ال شةةك فيةةه أن الصةةور  :الصررور والوسررائط المتعررددة .12

أصةةبحت متواجةةدة فةةي معظةةم المواقةةع االنترنةةت، وواحةةدة مةةن 
، الموقةع هةي صةورة شةعار الموقةع أهم الصور الموجودة فةي

األمريكيةة للصةحة )اإلدارة  وعليه يجب توفر المعةايير اآلتيةة
ور صة :(ISO ،2008االيزو ؛ 2011والخدمات اإلنسانية،

 ) هميةةةةةةدرجةةةةةة األ، و ال تةةةةةؤدي إلةةةةةى بةةةةةطء تحميةةةةةل الصةةةةةفحة
 ) درجةةةةةةة األهميةةةةةةة، و ثبةةةةةةات مكةةةةةةان شةةةةةةعار الموقةةةةةةعو (، 5/4
ي مةةةةةن الصةةةةةفحة الرئيسةةةةةة عةةةةةدم ملةةةةة  الجةةةةةزء العلةةةةةو و (، 5/4

جنةةةةةب وضةةةةةع تو (، 5/4 ) درجةةةةةة األهميةةةةةة، و بصةةةةةورة كبيةةةةةرة
 .(5/4 ) درجة األهمية، و النثرية في الصورالنصوص 

معظةةةةةةم المواقةةةةةةع علةةةةةةةى شةةةةةةبكة اإلنترنةةةةةةت تسةةةةةةةمح : البحررررررث .13
لمستخدميها البحث في محتواها من خالل كلمةة البحةث فةي 
حقةةةةل إدخةةةةال يسةةةةمى "حقةةةةل البحةةةةث" ومةةةةن ثةةةةم يقةةةةوم الموقةةةةع 
بعةةرض صةةفحة "نتةةائج البحةةث" التةةي تحتةةوي علةةى صةةفحات 

، وعليةةه يجةةب تةةوفر الموقةةع التةةي تظهةةر بهةةا كلمةةات البحةةث
)اإلدارة األمريكيةةةةةةةةة للصةةةةةةةةحة والخةةةةةةةةدمات المعةةةةةةةةايير اآلتيةةةةةةةةة 

عةدم التفرقةة بةين  :(ISO ،2008االيزو ؛ 2011اإلنسانية،
تةةوفر و (، 5/4 ) درجةةة األهميةةةو  ،الحةةرو  الصةةغيرة الكبيةةرة
ظهةةةةةار و (، 5/3) درجةةةةة األهميةةةةة، و خدمةةةةة البحةةةةث البسةةةةيط ا 

 ) األهميةةةدرجةةة ، و خدمةةة البحةةث فةةي كةةل صةةفحات الموقةةع
درجةةةةةةة ، و رتيةةةةةةب نتةةةةةةائج البحةةةةةةث حسةةةةةةب األهميةةةةةةة(، وت5/4

درجةةةةة و  ،التصةةةةحيح اآللةةةةي للكلمةةةةات(، و 5/5 ) األهميةةةةة
، احتةةةةةواء الموقةةةةةع علةةةةةى البحةةةةةث المتقةةةةةدمو (، 5/3 ) األهميةةةةة

ئج البحةةةث علةةةةى احتةةةواء نتةةةاو (، 5/4 )     درجةةةة األهميةةةةو 
(، 5/4 ) درجةةةةةةةة األهميةةةةةةةة، و ملخةةةةةةةص لكةةةةةةةل نتيجةةةةةةةة بحةةةةةةةث
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 ) درجةةةة األهميةةةةم، و فةةةي البحةةةث المتقةةةدنصةةةوص إرشةةةادية و 
5/4). 

توجد بعض عناصر التقييم األخرى  عناصر تقييم أخرى: .14
مثل شهرة الموقع، وترتيب الموقع على محركات البحث 
الشهيرة بالنسبة لكلمة )أو كلمات( بحث معينة، وعدد 

صفحات الموقع المفهرسة في محركات البحث الشهيرة،  
قاسم، ) لى حسب موقع أليكساوترتيب استخدام الموقع ع

درجة ، و شهرة الموقع .(ISO ،2008االيزو ؛ 2009
لمفهرسة في عدد صفحات الموقع او (، 5/5 ) األهمية

ترتيب و (،  5/5 ) درجة األهمية، و محركات البحث الشهيرة
      درجة األهمية، و الموقع على حسب استخدامه في فلسطين

( 5/3). 
 :الدراسات السابقة

البوابات  ييغط الذي الفكريلإلنتاج  ينرصد الباحثمن خالل 
خاصة بوابات األكاديمية وما يتعلق بمعايير تقييمها فقد حصر بو 

تتناول  التيمجموعة من الدراسات العربية واألجنبية  نو الباحث
 مرتبة تبعًا لزمن نشرها كاآلتي:المجال  اهذ
 :: الدراسات العربيةأوالً 

( لمعرفة فعالية البوابة االلكترونية لجامعة 2015لطفي ) ىأجرا
أن البوابة االلكترونية بني سوي  بمصر، فقد أظهرت النتائج 

للجامعة قد احتلت المركز األول على الجامعات المصرية بنسبة 
أن ، و في تقييم األعلى للجامعات للبوابات اإللكترونية (99%)

 المضافة حديثاً  (اللينكاتالروابط )ذلك يرجع إلي زيادة عدد 
على الموقع والتي شهدت زيادة في عدد الروابط والمرفقات 
االلكترونية باإلضافة إلى زيادة معدالت زيارات الموقع ووجود 

أن جميع  كما بينت الدراسةروابط له على صفحات أخرى. 
أنشطة المشروع تصب في نمو حجم الموقع وتحسين الترتيب 

عدد الملفات مفتوحة و العالمي لموقع الجامعة قواعد البيانات 
للجامعة بنشر  المصدر، وكذلك قيام موقع البوابة اإللكترونية

ونتائج الكليات، واألبحاث العلمية وأوراق  ةبأرقام الجلوس للطل
دور المكتبة اإللكترونية، وذلك من عمل المؤتمرات، وتفعيل 

أن هذا التقدم في و  .خالل خطة إستراتيجية لمشروعات الجامعة
مستوى أداء البوابة االلكترونية للجامعة وحصولها على هذا 
التقدير جاء نتيجة تميزها بتعدد وتنوع المواقع والروابط 

 االلكترونية عليها نتيجة التهكيدات الدائمة والمستمرة إلدارة
 .الجامعة

تقييم هدفت إلى ( والتي 2011) الغانمدراسة العريشي و أما 
المتاحة على شبكة االنترنت قي بوابات الجامعات السعودية 

المعاير العالمية الخاصة بتصميم وتطوير وتهيئة مواقع ضوء 
بوابة جامعة الملك هذه الدراسة وبالتحديد فقد قارنت االنترنت، 

الملك عبد العزيز، وبوابة جامعة أم القرى، سعود، وبوابة جامعة 
وتحليل المواصفات لهذه البوابات وفق المعايير الدولية لمعرفة 

وقد خلصت النتائج  ،مدى توافق هذه البوابات مع هذه المعايير
ًا وافقمت قد جاء بالمرتبة األولى جامعة الملك سعودموقع إلى أن 

موقع جامعة  ليهي%( من المعايير العالمية، 74. 2) ةنسبب
%(، بينما جاء موقع 71. 9) ةنسبب اً توافقمالملك عبد العزيز و 

%( مع هذه 70متوافقًا بنسبة )جامعة أم القرى في المرتبة الثالثة 
   المعايير.
تصميم ل استشرا  نموذج مقتر  (2009فرج ) دراسةوهدفت 
في مؤسسات  الرقمي العربيإلدارة المحتوى الكترونية بوابات 

 المعلومات وخاصة األكاديمية منها، لتلبية االحتياجات
من أعضاء  المتنامية لمجتمع المستفيدين والخدمات المعلوماتية

عاملة باإلضافة إلى دعم العملية الهيئة الو  ة،بطلالهيئة تدريس و 
التعليمية وبرامج التعليم عن بع د والتي تعد من أبرز التوجهات 

 .للمجتمعات األكاديميةالحالية 
وص  أبرز البوابات  ىإل( 2009) وهدفت دراسة محجوب
الويب وخصائصها، وطرق عملها  ىاألكاديمية والبحثية عل

واستخدامها، مع تقديم نموذج لبناء بوابة أكاديمية، ومن أجل 
لوصفي التحليلي. وتم اتحقيق هذه األهدا  تم استخدام المنهج 

كمعايير للتقييم  ت األكاديمية والبحثيةاختيار عينة من البوابا
في  أكسفورديا، وبوابة جامعة مريكرد في أبوابة هارف :هي

جامعة بوابة و ، نفي الياباو طوكيجامعة بوابة ، و بريطانيا
ومن أهم  .افي جنوب أفريقي كيب تاونجامعة بوابة و ، ملبورن

 أعقاب ىقامت الويب عل :النتائج التي توصلت إليها الدراسة
وتوكول جوفر وفيرونيكا وبر  أهمهاعدد من خدمات االنترنت من 

 ىإلالبحث علي الويب  أدواتتنقسم ، نقل الملفات وتلنت وأرشي
البحث ومحركات  وأدلةوهي: محركات البحث  أقسامخمسة 

 .مج الوكيلة الذكية وبوابات الويبالبحث المتعددة والبرا
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 فيتقييم البوابات المتخصصة  (2009قاسم ) دراسةتتناول 
مجال خدمات المعلومات والمكتبات للجامعات محددة نموذج 
بوابة خدمات المعلومات والمكتبات لمشروع اتحاد المكتبات 

ومن ثم تقييم مواقع البوابات على شبكة  ،الجامعية المصرية
اإلنترنت ومدى االختال  بينها وبين تلك المواقع التقليدية 

ونتيجة ألن األدبيات  ،لومات على شبكة اإلنترنتلخدمات المع
التي تدرس هذه النقطة مازلت قليلة بالمقارنة بتلك التي تناولت 

فإن هذه الدراسة سو  تعمل على  ،مواقع اإلنترنت التقليدية
محاولة تقييم موقع بوابة خدمات المعلومات والمكتبات بمشروع 

هي أساليب  اتحاد مكتبات الجامعات المصرية لتحديد ما
تخطيطها ونظم تصميمها وأهم معايير التقييم التي يجب 
االعتماد عليها عند محاولة تقييم مواقع البوابات على شبكة 
اإلنترنت بشكل عام وبوابات خدمات المكتبات والمعلومات بشكل 

لبوابة خدمات  نموذجيخاص، وذلك لمحاولة الوصول لتخطيط 
سسات التعليمية األكاديمية معلومات ومكتبات للجامعات والمؤ 

 .  العربيفي مصر والوطن 
( بدراسة تقييمية مقارنة لمواقع المكتبات 2006وقام غريب )

الجامعية على شبكة االنترنت: دراسة مقارنة لمواقع بعض 
المكتبات العربية والغربية دراسة تقييميه مقارنة لمواقع المكتبات 

نجلترا والواليات الجامعية في كل من السعودية والدول ال عربية وا 
تقييم المواقع من حيث المحتوى أن النتائج وقد أظهرت المتحدة، 

العناصر الموضوعية، و بالموقع،  واإلحساسالعام، والشكل العام 
سهولة االستخدام، والخدمات التي يتقدمها المواقع، وخدمات و 

حيث  البحث واالسترجاع، والتجهيزات والخدمات الخاصة،
االختال  التام بين صفحات المواقع  النتائج إلى أن خلصت هذه

المختارة لمكتبات الجامعات بالشرق األوسط بالمقارنة مع 
ويظهر أن معظم المواقع العربية ليست محدثة  ،نظيرتها الغربية

كما أن الغالبية منها تقدم معلوماتها باللغة اإلنجليزية وليس 
ئيسة في معظم الدول مثل ن اإلنجليزية هي لغة تعليم ر العربية أل

 ،المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر واإلمارات واألردن
إن معظم المكتبات ال  نتائج هيوضحها التهمة أخرى مونقطة 

توفر المعلومات المطلوبة عن أنشطتها من خالل الروابط 
واتضح أن نص  المواقع العربية للمكتبات ال تقدم  ،الجديدة

 .وبة عن مواردها وخدماتهاالمعلومات المطل
 

 ثانيا: الدراسات األجنبية:
بيئة المعلومات  على أن( Letha, 2014ليثا )دراسة  تركز 

    إلى أدوات وآليات قوية تضمن تحقيق تحتاج الرقمية الحديثة 
تاحتها(، وهذا ما تدعمه بوابات  )تنظيم المعلومات و تخزينها وا 

باإلضافة إلى دعم خدمات المعلومات  ،المكتبات بشكل فائق
ألن أغلب المكتبات تضي  إلى مصادرها  المبنية على الويب

، مهمو  أساسيومجموعاتها المجموعات اإللكترونية كعنصر 
في  فاستخدام هذه المصادر االلكترونية سو  يكون محدوداً 

غياب مواقع الويب الوظيفية التي تقدم تسهيالت للمستفيدين 
أوضحت هذه ، ولذا فقد الستكشا  الحجم الكب لتلك المصادر

الدراسة من خالل تناولها بالشر  والتحليل موقع بوابة مركز 
مصدر المعلومات التكنولوجية وما تقدمه من خدمات للمستفيدين 

هي بوابات الويب  ى أنمن المركز، وقد توصلت الدراسة إل
المصادر واحدة من أهم األدوات التي تدعم تحسين إتاحة 

 االلكترونية.
( تقيةيم مةدى تلبيةة McDonald, 2013وهةدفت دراسةة مكدالنةد )

رغبةات المسةتفيدين، بوابات المكتبات البحثية المتاحة على الويب 
وألن بةةةةرامج البوابةةةةات تعمةةةةل بشةةةةكل دائةةةةم للسةةةةما  بإتاحةةةةة كاملةةةةة 

ادر المكتبات االلكترونية إما من خةالل حلةول مصةادر ذات لمص
حقةةةةوق ملكيةةةةةة أو بوابةةةةةة المصةةةةةادر المفتوحةةةةة، ولةةةةةذا فقةةةةةد عمةةةةةدت 

المصدر الدراسة إلى اختبار تنفيذ بوابة مصادر المكتبة المفتوحة 
، (Auburn University Libraries)لمكتبةات جامعةة أوبةرن 

ودرجة شيوعها  في ذلك تاري  حركة المصادر المفتوحة تورصد
فةةةةي المكتبةةةةات البحثيةةةةة، وبةةةةذلك  فةةةةي ثقافةةةةة المكتبةةةةة، وخصوصةةةةاً 

فالتطبيق على بوابة مكتبات جامعة أوبرن يقدم دراسة حالة لتقييم 
 واختيار وتطبيقات البوابات.  

( معرفة أفضل  Morrris, 2012وهدفت دراسة موريس )
الممارسات في مجال تصميم المواقع االلكترونية في إحدى 
الجامعات األمريكية، وتقييم تقنيات تطوير هذه المواقع، وبينت 
الدراسة أن التعليم االلكتروني والتجارة االلكترونية لها عدة طرق 
وأساليب في تطوير الويب وأسس التصميم ومن أهمها: تطوير 

(، وهو أفضل XHTMLصميم باستخدام )الويب وأساس الت
 الممارسات في مجال تصميم المواقع.  

على أن ( Stoffel, 2011التي أجراها ستوفيل )تؤكد الدراسة و 
بوابة الويب هي بمثابة المنفذ للمكتبة على اإلنترنت تدعم  
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التحرك باالتجاه نحو إضفاء الصفات الشخصية على اإلنترنت، 
ليات و الجامعات على مستوى العالم حيث عملت العديد من الك

على إعادة توجيه مواقعها التقليدية على الويب لتسويقها من 
 والموظفين، والكليات ةخالل تطوير بوابات الستخدام الطلب

. وتعمل هذه البوابات على إيجاد أساليب جديدة ومتميزة وغيرها
إلتاحة خدمات جامعية متنوعة تتضمن خدمات ومصادر 

تطبيقات تطوير بوابات  تناولت الدراسةوقد ، لجامعيةالمكتبة ا
المكتبيين على  تالمكتبات الجامعية على الويب، كما حث

المشاركة في تطوير بوابة جامعتهم للتهكيد على الحضور 
 .لخدمة مستفيديهم المكتبى على الويب وظيفياً 
( اسةةةةتعراض أفضةةةةل Villano, 2010وهةةةةدفت دراسةةةةة فيالنةةةةو )

، حيةةةةةث (2.0) بيةةةةةلبنةةةةةاء البوابةةةةةة الخاصةةةةةة عبةةةةةر الو الممارسةةةةةات 
مسةةاعدة ألي مؤسسةةة المعةةايير واإلرشةةادات لاستعرضةةت الدراسةةة 

بنةاء علةى و  ،تعليمية على بناء بوابة قوية ووفةق المعةايير العالميةة
رصةةةد الحركةةةة علةةةى شةةةبكة اإلنترنةةةت والتةةةي تنحةةةو نحةةةو الصةةةبغة 

امعةةةات عبةةةر أن العديةةةد مةةةن الكليةةةات والج بينةةةت الدراسةةةةالفرديةةةة، 
توجيةةه مواقةةع جةةامعتهم علةةى الويةةب نحةةو تسةةويق  االعةةالم قةةد أعةةادو 

 االلكترونيةةةةةةةةخةةةةةةةدماتها وأعمالهةةةةةةةا مةةةةةةةن خةةةةةةةالل تطةةةةةةةوير بوابةةةةةةةاتهم 
لالسةةتخدام مةةن جانةةب مجتمةةع الجامعةةة، حيةةث تقةةدم تلةةك البوابةةات 
أساليب جديدة واعدة إلتاحة خدمات جامعيةة متنوعةة مةن ضةمنها 

ات المعلومةةةةةات المبنيةةةةةة علةةةةةى خةةةةةدمات المكتبةةةةةة الجامعيةةةةةة وخةةةةةدم
 مصادرها. 

استخدام  ( تقييمHaubitz, 2009وهدفت دراسة هاوبيتز )
المرحلة الجامعية األولى  ةبوابات اإلنترنت من جانب طلب

وقد حاولت الدراسة اإلجابة على مجموعة  ،بجامعة ويسكونسون
 ةطلب يستخدمهامن األسئلة أهمها ما هي بوابات اإلنترنت التي 

 ة بالطلهؤالء وما هي سمات ؟ المرحلة الجامعية األولى
ما هو السلوك و  ؟المستخدمين لبوابات اإلنترنت العامة

المرحلة الجامعية األولى تجاه استخدام  ةبلطل يالمعلومات
لى أي مدى يمكن للمكتبات و  ؟البوابات العامة على اإلنترنت ا 

خدمات االستفادة من استخدام البوابات العامة في دعم 
للبوابات إال  األطروحةوعلى الرغم من تناول تلك ؟ مستفيديها

تختل  عن دراسة  فهيأنها ركزت على البوابات العامة وبذلك 
مجال خدمات المكتبات والمعلومات  فيالبوابات المتخصصة 

 موضوع الدراسة. 

علةةى المقارنةةة بةةين  (Pianos, 2008بيةةانوس ) دراسةةةت ركةةز و 
بوابةةةات مؤسسةةةات المعلومةةةات األكاديميةةةة فةةةي دولةةةة ألمانيةةةا، وقةةةد 

تطةةور البوابةةات األكاديميةةة بمراحةةل تناولةةت مقدمةةة منهجيةةة تتعلةةق 
األلمانيةةة، ومناقشةةة الةةدور الفعةةال والمهةةام الرئيسةةية المنةةوط القيةةام 

األسةةةةةةاليب المتبعةةةةةةة ألداء المهةةةةةةام وتحقيةةةةةةق وعةةةةةةرض أهةةةةةةم بهةةةةةةا، 
التعرض إلةى أبةرز المعوقةات والصةعوبات التةي يمكةن و  ،األهدا 

أن تواجةةةةةةه بنةةةةةةاء وتصةةةةةةميم بوابةةةةةةة أكاديميةةةةةةة فعالةةةةةةة، مةةةةةةن خةةةةةةالل 
 استعراض لنماذج مختارة وعرض مقومات ومعايير النجا .

التةةي  (Azeta & Oyelami, 2008)راسةةة ازيتةةا واوالمةةي  د
اهتمةةةةةت باسةةةةةةتعراض تطةةةةةةوير بوابةةةةةةات التعلةةةةةةيم االلكترونةةةةةةي عبةةةةةةر 

فةةي ظةةل التطةةور السةةريع فةةي مجةةال تقنيةةات المعلومةةات االنترنةةت 
وأصةةبحت عمليةةة الةةتعلم اليةةوم ال تقتصةةر  ،فةةي مختلةة  المجةةاالت

بةل أصةبح التعلةيم االلكترونةي هةو  ،على قاعةات الدراسةة التقليديةة
فقةةةةةةد جعةةةةةةل التعلةةةةةةيم  ،وتطةةةةةةورا الوسةةةةةةيلة األهةةةةةةم واألكثةةةةةةر انتشةةةةةةاراً 

خدام اإللكترونةةةةةةي ممكنةةةةةةا مةةةةةةن أي مكةةةةةةةان وفةةةةةةي أي وقةةةةةةت باسةةةةةةةت
وتقةةدم الدراسةةة لمحةةة عامةةة عةةن التعلةةيم االلكترونةةي و  ،االنترنةةت

 المصادر ومجاالته الخاصة.
بوابه موقع صحة  تقييم (Platts, 2005وهدفت دراسة بالتس )

السكا األمريكية عن طريق استعراض المعلومات او  إنديانا تيوالي
القومية والخدمات التي تتيحها هذه البوابة التي بثتها المكتبة 

وقد أوضحت الدراسة أن هذه البوابة تقدم دعم ، الطبية األمريكية
األمريكيتين  السكاوا إنديانا واليتيشامل ومعلومات جاريه لسكان 

أهمها مصادر حكومية  ةكما تتيح مصادر معلومات عديد
ومنشورات على الخط المباشر وقواعد بيانات وأبحاث ومقاالت 

لمواقع معلومات  عديدةأخرى وروابط  مجانيمتاحة بشكل 
وقد توصلت الدراسة إلى أن موقع الصحة األمريكية  صحية.

لوالية أنديانا األمريكية يعرض مجموعة واسعة ومتكاملة من 
مصادر متاحة على الخط المباشر مرتبطة بالصحة وتحسينها 
في الوالية. والمحتوى يتم عرضه من خالل روابط يتم دعمها من 

يكية قومية هي المكتبة القومية الطبية، قبل مؤسسات أمر 
. ويركز الموقع كاديمية ووكاالت حكومية أخرىوالمؤسسات األ

في ذلك على المعلومات الطبية والصحية والصحة البيئية 
 ةوالتعليمية والمصادر الحكومية والمنشورات ذات الموثوقي

 . العالية
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إمكانيةةة تطبيةةق  علةةى (Pienaar, 2003بينةةار ) دراسةةة تركةةز و 
وقةةةد انتهةةةت  ،بوابةةةة الويةةةب لةةةدعم أداء المهةةةام األكاديميةةةة منظومةةةة

أن تطلةةةع  هالدراسةةة إلةةةى تصةةةور نمةةةوذج معيةةاري يمكةةةن مةةةن خاللةةة
البوابةةات بمهمةةة إدارة المعلومةةات مةةن جمةةع، واسةةترجاع، وتنظةةيم، 
نشةةاء نظةةام اتصةةال فعةةال فةةي المؤسسةةات األكاديميةةة  ومعالجةةة، وا 

نتةةائج هةةذه الدراسةةة مؤشةةرات إلةةى  أعطةةتد الخاضةةعة للدراسةةة. وقةة
غةةةةي أن تةةةةدعمها البوابةةةةة مختلةةةة  الممارسةةةةات األكاديميةةةةة التةةةةي ينب

وخلصت أنه على الرغم من أن شبكة االنترنت لةديها  ،األكاديمية
القةةدرة نظريةةًا علةةى إحةةداث تةةهثير كبيةةر لتعزيةةز المهةةام األكاديميةةة، 
ففةةةةةةةي الممارسةةةةةةةات العمليةةةةةةةة كةةةةةةةان هةةةةةةةذا التةةةةةةةهثير محةةةةةةةدود علةةةةةةةى 

 األكاديميةةةاألكةةاديميين، كمةةا أن المفهةةوم الةةوظيفي لنمةةوذج البوابةةة 
ومةةن الممكةةن وضةةع  مقبةةول إلةةى حةةد كبيةةر مةةن جانةةب األكةةاديميين

 توجيهية لتطوير البوابة األكاديمية.  دئمبا
 يمكن القول بهن ،السابق للدراسات العربية واألجنبية ضر عومن ال

الدراسات المثيلة التي تم أغلب مع الحالية  هتشابالدراسة الحالية ت
في التوجه نحو دراسة البوابات وتتقاطع معها  التطرق إليها

ركزت  في حينو  وتقييمها في ضوء المعايير العالمية، األكاديمية
دعم  فيهذه الدراسات على تقييم ودراسة أثر التقنيات الحديثة 

تتميز بالتركيز على  ، فإن هذه الدراسةالبوابات األكاديمية
تاحة بوابة أكاديمية  العربية  مناسبة للبيئةالتخطيط لتصميم وا 

الدراسات العربية وحتى ويظهر أن  بعامة والفلسطينية بخاصة.
بوابات تقييم تتناول تفتقر لتاري  االنتهاء من هذا البحث 

ن كانت هناك دراسات تناولت مواقع ، جامعية األكاديمية وا 
حين أن الدراسات  في ،المكتبات أو مواقع البوابات العامة

الموضوع بشكل مباشر سواء بدراسة بوابات  تاألجنبية تناول
ولكن دون االهتمام  ة التقييم واالستخداماألكاديمية من ناحي

بالمعايير العالمية المعروفة والمستخدمة لتصميم المواقع 
حيث أنها تعتبر  الدراسة الحالية، وهو ما تختص به االلكترونية

في ضوء  جامعة القدس المفتوحةلبوابة تقييمية تحليلية  دراسة
 .المعايير العالمية

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

: اقتصةةةةةرت هةةةةةذه الدراسةةةةةة علةةةةةى اسةةةةةتطالع المجرررررال البشرررررري .1
وجهات نظر عينة من أعضاء هيئات التدريس واإلداريين في 
كليةةةةة الحاسةةةةوب واالتصةةةةاالت التطبيقيةةةةة فةةةةي جامعةةةةة القةةةةدس 

المفتوحةةةة؛ وقةةةةد تةةةةم تحديةةةةد عينةةةةة الدراسةةةةة بهةةةةذه الكليةةةةة نتيجةةةةة 
ي يمتلكهةةةةا هةةةةؤالء المدرسةةةةون فةةةةي اسةةةةتخدام البوابةةةةة الخبةةةةرة التةةةة

 .وتقنياتها الفنية

فةةةي جامعةةةة : تةةةم تطبيةةةق إجةةةراءات الدراسةةةة المجرررال المكررراني .2
القةةةةةدس المفتوحةةةةةة فةةةةةي فروعهةةةةةا المختلفةةةةةة سةةةةةواء مةةةةةن خةةةةةالل 
 االتصال الشخصي أم من خالل البوابة االلكترونية للجامعة.

خةةالل الفصةةل : طبقةةت إجةةراءات هةةذه الدراسةةة المجررال الزمنرري .3
 .  (2015\2014الدراسي الثاني من العام الدراسي )

: تتحةدد نتةائج هةذه الدراسةة جزئيةًا أو كليةًا المجال الموضروعي .4
 باألدوات واإلجراءات المستخدمة لجمع البيانات وتحليلها.

: تتحةةةدد نتةةةائج هةةةذه الدراسةةةة بموضةةةوعها المجرررال المفهرررومي .5
توحةة االلكترونيةة وفةةق بتقيةيم بوابةة جامعةة القةدس المفالمتعلةق 

باالسةتناد  المعايير العالمية لتصميم المواقع االلكترونية؛ وذلةك
موقةةةةةع اإلدارة  :عالميةةةةةة وهةةةةةيمصةةةةةادر  خمسةةةةةة معةةةةةايير إلةةةةةى

معةةةةةةايير األيةةةةةةزو و  ،األمريكيةةةةةةة للصةةةةةةحة والخةةةةةةدمات اإلنسةةةةةةانية
بوابةةةةة اتحةةةةاد المكتبةةةةات الجامعيةةةةة ومعةةةةايير  (:ISOالعالميةةةةة )
 ،المعلومةات المتاحةة علةى شةبكة النترنةتمصادر و  ،المصرية

 ونالبةاحث وقةد اختةار ،لتطةوير الويةباونمةوذج جامعةة هةاربر 
فةي  العالميةة شةهرة مةن لهةا لمةا غيرهةا دون المصةادر هةذه

 .تصميم المواقع االلكترونية
 :الطريقة واإلجراءات

واإلجابة عن  لتحقيق أهدا  الدراسة الحالية أواًل: المنهج:
، باعتباره المنهج استخدم المنهج الوصفي التحليلي ،أسئلتها

، وذلك من خالل جمع البيانات الالزمة طبيعة الدراسةللمناسب ا
حول تقييم بوابة جامعة القدس المفتوحة بتطبيق استبانة أ عدت 

 .لهذا الغرض
 ثانيًا: مجتمع الدراسة وعينتها:

كليةةة تكةون مجتمةةع الدراسةةة مةةن جميةةع أعضةاء هيئةةة التةةدريس فةةي 
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية في جامعة القدس المفتوحةة العةاملين 

(، والبةالغ 2015/ 2014في الفصل الثاني مةن العةام الدراسةي )
( عضةةةو هيئةةةة تةةةدريس، وذلةةةك حسةةةب إحصةةةاءات 200عةةةددهم )

كليةة التكنولوجيةةا والعلةةوم التطبيقيةة. أمةةا عينةةة الدراسةة فقةةد تكونةةت 
تةةم اختيةةارهم بالطريقةةة المتاحةةة ( عضةةو هيئةةة تةةدريس، 114مةةن )

المتيسةةةرة سةةةواء باالتصةةةال المباشةةةر أم مةةةن خةةةالل المراسةةةلة عبةةةر 
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 ( اآلتي:1المستقلة كما هو مبين في الجدول )وهم موزعون تبعًا لمتغيةرات الدراسةة البوابة االلكترونية للجامعة،  
 تبعًا للمتغيرات المستقلة الدراسةتوزع عينة  (1الجدول )

 النسبة المئوية التكرار مستوى المتغير المتغير

 (طبيعة العمل )متفرغ/غير متفرغ
 %60.5 69 متفرغ

 %39.5 45 غير متفرغ

 % 79.0 90 ماجستير المؤهل العلمي
 % 21.0 24 دكتوراه

 سنوات الخبرة
 % 21.0 24 5أقل من 

5-10 36 31.6 % 
 % 47.4 54 10أكثر من 

 %100 114 المجموع

 ثالثًا: أداة الدراسة:
لغةةةةةرض جمةةةةةع البيانةةةةةات الالزمةةةةةة لتحقيةةةةةق أهةةةةةدا  هةةةةةذه الدراسةةةةةة 

السةتطالع وجهةة نظةر  فريق البحةثاستخدمت استبانة من إعداد 
 ة القةةدس المفتوحةةةجامعةةكليةةة العلةةوم التطبيقيةةة فةةي فةةي العةةاملين 

األكاديميةةة للجامعةةة وفةةق المعةةايير  االلكترونيةةةتقيةةيم البوابةةة حةةول 
 االسةةتبانةتكونةةت هةةذه وقةةد ة لتصةةميم المواقةةع االلكترونيةةة، العالميةة

مجةةاالت  أربعةة( فقةةرة، موزعةة إلةةى 59)فةي صةورتها النهائيةةة مةن 
الصةةفحة مجةةال (، و ةفقةةر  16المسةةتخدم ) خبةةرة تحسةةنمجةةال : هةةي

  الصةةةور والوسةةةائط المتعةةةددة مجةةةال و  (،ةفقةةةر  30الرئيسةةةة للموقةةةع )
يجيةةب عنهةةا المفحةةوص . فقةةرات( 8، ومجةةال البحةةث )فقةةرات( 5)

غيةر  \إلى حةد مةا \لةفعا  ) ثالثي( الLikertسلم ليكرت ) بواسطة 
فعاليةةة  ارتفةةاع مسةةتوى (، بحيةةث تشةةير الدرجةةة المرتفعةةة إلةةىلةةةفعا  

درجةةةةة المنخفضةةةةة إلةةةةى انخفةةةةاض مسةةةةتوى ، بينمةةةةا تشةةةةير الالفقةةةةرة
مةةن أجةةل تفسةةير النتةةائج وتقيةةيم اسةةتجابات أفةةراد العينةةة و  .فعاليتهةةا

 : على االستبانة اعتمد المعيار اآلتية
 فعالية منخفضة             (1. 66أقل من ) 

 متوسطةفعالية  (2. 32 – 1. 66)
  عالية ةيفعال (2. 32أكثر من ) 

 صدق األداة وثباتها:
تم استخدام  استبانةأداة الدراسة المتمثلة في للتحقق من صدق  

 تحيث وزع ،المحتوى بهسلوب صدق المحكمين صدقطريقة 
من المحكمين  (9)المبدئية على  افي صورته الستبانةا

ممن يحملون درجة الدكتوراة في مجاالت المتخصصين 
، لهم اهتمامات خاصة بالتعليم االلكتروني تخصصية مختلفة

تبيان سالا فقرات هذا مالئمةطلب منهم تقدير مدى حيث 
 نتبعًا لمقياس ثالثي: مناسب )أكثر م ،لموضوعها ومجالها

لى حد ما %(، 85          %(، وغير مناسب 85 – 70)وا 

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

في بعض الفقرات سواء باإلضافة أو بحذ  بعض الكلمات، في 
داة تبعًا إلجماع هؤالء فقرات من األ ثالثحين تم حذ  

مؤشرًا مقبواًل لصدق  ذلك وقد اعتبر الباحث، المحكمون
 المقياس. 

سةةةةتبانة بطريقةةةة االتسةةةةاق الةةةةداخلي كمةةةا تةةةةم حسةةةاب ثبةةةةات هةةةذه اال
( علةةى Cronbach - Alphaسةةتخدام معادلةةة كرونبةةا  ألفةةا )با

اسةةةتجابات عينةةةةة الدراسةةةةة الكليةةةةة عنةةةد تحليةةةةل النتةةةةائج حيةةةةث بلةةةةغ 
، بينمةةةةا بلغةةةةت معةةةةامالت الثبةةةةات (0 ,91معامةةةةل الثبةةةةات الكلةةةةي )

. 88) تحسةةةن خبةةةرة المسةةةتخدمعلةةةى المجةةةاالت الفرعيةةةة كةةةاآلتي: 
الصةةور مجةةال و  (،0. 90الصةةفحة الرئيسةةة للموقةةع )مجةةال و (، 0

 .(0. 86)ومجال البحث ، (0. 83والوسائط المتعددة )
 رابعًا: المعالجات اإلحصائية:

لإلجابةةةة عةةةن أسةةةئلة الدراسةةةة تةةةم اسةةةتخدام المعالجةةةات اإلحصةةةائية  
 الوصفية والتحليلية اآلتية:

 الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية. المتوسطات .1
 Independent tين )اختبةةةار )ت( لمجمةةةوعتين مسةةةتقلت .2

samples test.) 
 (. One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي ) .3

 ( للمقارنات البعدية.LSDاختبار ) .4
 ومناقشتها: الدراسة جتائن

ما مستوى فعالية : وهوسؤال األول الأواًل: النتائج المتعلقة ب
بوابة جامعة القدس المفتوحة على شبكة االنترنت وفق 

العالمية لتصميم المواقع االلكترونية من وجهة نظر المعايير 
  أعضاء هيئة التدريس في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية؟
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 المتوسطات استخراج تم السؤال هذا على لإلجابة       
استبانة من مجاالت كل مجال لالمعيارية  واالنحرافات الحسابية،

كما اعتمد معيارًا محددًا )أنظر أداة الدراسة( لتقييم هذه  الدراسة،
 :اآلتةي (2ول )كما هو مبين في الجد لمتوسطات

لتقييم فعالية بوابة جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية   الكلية  المجاالت ترتيب (2الجدول )
 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
 التسلسلي

المتوسط  المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقييم

 عالية 0.38 2.61 الصور والوسائط المتعددة 3 1
 عالية 0.32 2.37 المستخدمتحسن خبرة  1 2
 عالية 1.41 2.33 الصفحة الرئيسية للموقع 2 3
 متوسطة 0.60 2.06 البحث 4 4

 عالية 0.31 2.41 المتوسط الكلي

 درجات) 3لالستجابة  ) درجة أقصى. 
( أن متوسطات تقييم فعالية بوابة جامعة 2يتضح من الجدول )

القدس المفتوحة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية 
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية كانت عالية على جميع المجاالت 

، نت متوسطةباستثناء المجال الرابع فكااألول، والثاني، والثالث، 
موع الكلي على كما كانت هذه الفعالية بمستوى عالية على المج

 االستبانة.

المعيارية  واالنحرافات الحسابية، المتوسطات استخراج كما تم   
وتقييم هذه لمتوسطات كما  ،من هذه المجاالتكل مجال لفقرات 

 :( اآلتةي6-3هو مبين في الجداول )
المجال األول: تحسين خبرة المستخدم: فكانت النتائج كما  .1

 ( اآلتي:3هو مبين في الجدول )

من وجهة نظر  تبعاً  مجال تحسن خبرة المستخدم مرتبة تنازلياً  لفقراتوالتقييم  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (3)الجدول 
 أفراد عينة الدراسة

الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
 التسلسلي

المتوسط  الفقرات على مجال تحسن خبرة المستخدم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تقييم
 الفعالية

 عالية 0.36 2.82 الموقع يتوافق مع أنظمة التشغيل األكثر استخداما    16 1
 عالية 0.50 2.74 الموقع يتوافق مع اغلب متصفحات االنترنت المتوفرة 14 2
 عالية 0.61 2.71 يوفر الموقع خدمة طباعة المحتوى للصفحات     7 3
 عالية 0.54 2.63 الموقع يراعي  تنوع ومواصفات وإعدادات متصفحات االنترنت    15 4
 عالية 0.64 2.58 الموقع يتجنب بشكل تلقائي اضطراب أبعاد الشاشات المختلفة   13 5
 عالية 0.60 2.55 تقليل األعباء الملقاة على عاتق المستخدم للوصول إلى صفحات محددة    5 6
 عالية 0.60 2.47 الموقع في المجتمع الفلسطينيمستوى شهرة    10 7
 عالي 0.59 2.42 يتصف الموقع بتقليل وقت تحميل الصفحات المطلوبة   6 8
 متوسطة 0.73 2.32 يتوفر في الموقع  أرشيف خاص بالمقاالت والمحتويات السابقة    2 9

 متوسطة 0.70 2.32 الموقع يعرض تسلسل المهام واألفكار والمواضيع بطريقة موحدة     4 10
 متوسطة 0.75 2.26 يتوفر في الموقع األشكال والصور بدل النصوص   12 11
 متوسطة 0.77 2.21 يوجد تباين عال بين األلوان والخلفيات واألماميات ضمن صفحات الموقع    11 12
 متوسطة 2.05 0.76 ( FAQالموقع صفحة خاصة لألسئلة األكثر تكرارا  للمستخدمين )يتوفر في    1 13
 متوسطة 0.69 2.00 يوفر الموقع خدمة تقديم المساعدة المباشرة للمستخدمين    9 14
 متوسطة 0.80 1.95 الموقع يوفر خدمة إعالم المستخدمين  بالزمن المستغرق لتحميل الملفات كبيرة الحجم    8 15
 متوسطة 0.79 1.89 يوجد خدمات تفاعلية على المقاالت واألبحاث المعروضة في الموقع   3 16

 عالية 0.32 2.37 المتوسط الكلي على مجال تحسن خبرة المستخدم

أن فعالية بوابة جامعة القدس السابق ( 3أظهرت نتائج الجدول )
هيئة التدريس في كلية  المفتوحة من وجهة نظر أعضاء

التكنولوجيا والعلوم التطبيقية كانت عالية على مجال تحسن خبرة 
 ؛(6، 10، 5، 13، 15، 7، 14، 16ت )المستخدم على الفقرا
 - 2.42سطات االستجابة عليها ما بين )حيث تراوحت متو 

( 16توسط الفقرة رقم )(، حيث حصلت على أعلى م2.82

مع أنظمة التشغيل األكثر  الموقع يتوافق" والتي نصها
الموقع يتوافق مع " ( والتي نصها14يليها الفقرة رقم ) ،"استخداما

أما الفقرات التي كانت  ."اغلب متصفحات االنترنت المتوفرة
 11، 12، 4، 2درجة االستجابة عليها متوسطة فقد كانت هي )

 ما بينوتراوحت متوسطاتها الحسابية ؛ (3، 8، 9، 1، 
( على أدنى 3وقد حصلت الفقرة رقم )، (1.89-2.32)
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يوجد خدمات تفاعلية على المقاالت " متوسط، والتي نصها
( والتي 8"، يليها الفقرة رقم )واألبحاث المعروضة في الموقع

الموقع يوفر خدمة إعالم المستخدمين  بالزمن المستغرق " نصها
على  الكليالمتوسط  أما بالنسبة ".لتحميل الملفات كبيرة الحجم

 ؛ إذ بلغعالي بمستوى فقد كان حسن خبرة المستخدممجال ت
 (.2.37حسابي )المتوسط ال
وقد كانت النتائج  الصفحة الرئيسية للموقع:المجال الثاني: . 2

  ( اآلتي:4كما هو مبين في الجدول )
ألهميتها من  تبعاً  ة للموقع مرتبة تنازلياً مجال الصفحة الرئيس لفقرات التقييمو  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (4) الجدول

 وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
الرقم 

 الترتيبي
الرقم 

 التسلسلي
المتوسط  الفقرات على مجال الصفحة الرئيسة للموقع

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

تقييم 
 الفعالية

 عالية 0.41 2.79 استخدام أنواع خطوط مشهورة  42 1
 عالية 0.49 2.76 تميز الصفحة الرئيسية عن باقي صفحات الموقع  20 2
 عالية 0.44 2.74 تتطابق عناوين الروابط مع عناوين الصفحات المناظرة لها 35 3
 عالية 0.50 2.74 وضع العناصر المهمة في أعلى وسط الصفحة الرئيسية 23 4
 عالية 0.46 2.71 يمكن الوصول إلى الصفحة الرئيسية من أي صفحة داخلية فرعية في الموقع   17 5
 عالية 0.50 2.71 توصيل الهدف والغاية من الموقع ورسالته من خالل الصفحة الرئيسية  19 6
 عالية 0.51 2.71 الموقع يستخدم عناوين مناسبة للنوافذ والصفحات فيها  29 7
 عالية 0.56 2.71 وضع العناوين بالقرب من حقول اإلدخال  46 8
 عالية 0.47 2.68 يعرض الموقع خدماته على األغلب في الصفحة الرئيسية  18 9

 عالية 0.54 2.68 يتجنب الموقع تطويل الصفحة الرئيسية بشكل عمودي  22 10
 عالية 0.57 2.68 استخدام مسميات واضحة ومعبرة في الموقع 31 11
 عالية 0.53 2.66   12حجم الخط ال يقل عن  43 12
 عالية 0.58 2.63 وضع عنوان مميز لكل صفحة  32 13
 عالية 0.54 2.61 تسمية أزرار حقول اإلدخال بوضوح مما يدل على وظيفتها  45 14
 عالية 0.55 2.58 تمييز البيانات والعناصر المهمة  33 15
تجميع عناصر االرتباط التشعبي والروابط الصفحات في مجموعات في أماكن ثابتة من  25 16

 0.55 2.53 الصفحة 
 عالية

 عالية 0.67 2.52 وضع المؤشر على أول حقل )خانة( إدخال  37 17
 عالية 0.55 2.50 الحد من وجود النصوص النثرية في الصفحة الرئيسية مثل توفر الصور واألشكال  21 18
 عالية 0.55 2.47 استخدام عناوين مميزة للروابط  34 19
 عالية 0.64 2.45 التفرقة بين حقول اإلدخال اإلجبارية واالختيارية  44 20
 عالية 0.64 2.42 استخدام اإلشارة ثم النقر في الروابط 39 21
 عالية 0.64 2.42 تباين عال بين النصوص والخلفيات 41 22
 عالية 0.70 2.34 تكرار الروابط المهمة  36 23
 متوسطة 0.83 2.29 تعريف المستخدم بمكان تواجده في الموقع  27 24
عدم توجيه المستخدم إلى صفحات بدون توفر خيارات التصفح في الصفحة وهي)التالي،  24 25

 0.72 2.26 السابق، انتقال إلى..، اسم الصفحة..الخ( 
 متوسطة

الموقع يوفر روابط في الصفحة لالنتقال إلى محتوى الصفحات الطويلة مثل) إلى األعلى   26 26
 0.74 2.24 والى األسفل( 

 متوسطة

 متوسطة 0.84 2.24 تمييز الروابط التي تم زيارتها   38 27
 متوسطة 0.74 2.08 تمييز الروابط الداخلية عن الروابط الخارجية  40 28
 متوسطة 0.86 2.05 الموقع يوفر خارطة للموقع   41 29
 متوسطة 0.78 2.03 لمحتوى الروابط قبل النقر عليه  viewerوضع ملخص  30 30

 عالية 1.41 2.33 المتوسط الكلي على مجال الصفحة الرئيسة للموقع

 الحسابية أن المتوسطات السابق (4الجدول )في أظهرت نتائج 
بمستوى فعالية مجال الصفحة الرئيسية للموقع كانت  لفقرات
، 46، 29، 19، 17، 35، 23، 20، 42على الفقرات ) ةعالي
18 ،22 ،31 ،43 ،32 ،45 ،33 ،25 ،47 ،21 ،37 ،
ة الحسابي اتحيث تراو  المتوسط؛ (36، 41، 39، 44، 34
(، وقد حصلت على أعلى متوسط 2.79-2.34ما بين ) عليها

يليها "، استخدام أنواع خطوط مشهورة" ( والتي نصها42الفقرة )

تميز الصفحة الرئيسية عن باقي " ( والتي نصها20)الفقرة 
أما الفقرات التي كانت االستجابة عليها  ."صفحات الموقع
، 38، 26، 24، 27متوسطة فهي الفقرات )بمستوى فعالية 

 ما بين متوسطاتها الحسابيةحيث تراوحت   ؛(30، 41، 40
( على أدنى متوسط، 30وقد حصلت ) ،(2.29 - 2.03)

لمحتوى الروابط قبل النقر  viewerوضع ملخص " والتي نصها
الموقع يوفر خارطة " ( والتي نصها41)"، ويليها الفقرة عليه
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لصفحة لفقرات مجال ا بخصوص المتوسط الكليأما  ."للموقع
حيث بلغ عالية بمستوى فعالية  الرئيسية للموقع  فقد كان

 (.2.33حسابي )المتوسط ال

وكانت النتائج الصور والوسائط المتعددة: المجال الثالث: . 3
 ( اآلتي:5كما هو مبين في الجدول )

ألهميتها  تبعاً  الصور والوسائط المتعددة مرتبة تنازلياً مجال  فقراتوالتقييم ل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (5الجدول )
 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

الرقم 
 الترتيبي

الرقم 
 التسلسلي

المتوسط  الفقرات على مجال الصور والوسائط المتعددة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تقييم 
 الفعالية

 عالية 0.39 2.82 ثبات مكان شعار الجامعة في صفحات الموقع  49 1
 عالية 0.55 2.58 تجنب وضع النصوص النثرية داخل الصور المعروضة  51 2
 عالية 0.64 2.55 عدم ملئ الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية للموقع بصورة كبيرة  50 3
 عالية 0.56 2.50 الصور في الموقع ال تؤدي إلى بطئ تحميل الصفحة  48 4
 عالية 0.60 2.50 استخدام الروابط النصية بدال من الصور  47 5

 عالية 0.38 2.61 المتوسط الكلي لفقرات الصور والوسائط المتعددة

 لفقرات الحسابية ( أن المتوسطات5أظهرت نتائج الجدول )
عالية بمستوى فعالية مجال الصور والوسائط المتعددة كانت 

-2.50متوسطاتها ما بين  ) تراوحتحيث  ،على جميع الفقرات
( والتي 49)وقد حصلت على أعلى متوسط الفقرة  ،(2.82
"، يليها ثبات مكان شعار الجامعة في صفحات الموقع" نصها
تجنب وضع النصوص النثرية داخل " ( والتي نصها51الفقرة )

 ( على أدنى 47الفقرة رقم )وقد حصلت  ".الصور المعروضة

"، استخدام الروابط النصية بدال من الصور" متوسط، والتي نصها
الصور في الموقع ال تؤدي " ( والتي نصها48يليها الفقرة رقم )

الكلي لفقرات  المتوسطأما بالنسبة  ".إلى بط  تحميل الصفحة
عالية  بمستوى فعالية ال الصور والوسائط المتعددة فكانمج

 (.2.61)حيث بلغ  أيضاً 
فكانت النتائج كما هو مبين في بحث: الالمجال الرابع:  .5

 ( اآلتي:6الجدول )
ألهميتها من وجهة نظر أفراد  تبعاً  مرتبة تنازلياً  البحثمجال  لفقرات التقييمو  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (6الجدول )

 عينة الدراسة
الرقم 

 الترتيبي
الرقم 

 التسلسلي
المتوسط  الفقرات على مجال البحث

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

تقييم 
 الفعالية

 عالية 0.67 2.39 إتاحة خدمة البحث البسيط داخل الموقع 53 1
 متوسطة 0.66 2.21 ترتيب نتائج البحث حسب األهمية   55 2
 متوسطة 0.72 2.11 إظهار خدمة البحث في جميع صفحات الموقع  54 3
 متوسطة 0.84 2.08 عدم التفرقة بين الحروف الصغيرة والحروف الكبيرة في اللغة االنجليزية  52 4
 متوسطة 0.86 2.05 احتواء نتائج البحث على ملخص لكل نتيجة بحث  58 5
 متوسطة 0.83 1.95 يوفر الموقع نصوص إرشادية في البحث المتقدم   59 6
 متوسطة 0.87 1.92 يحتوي الموقع على خدمة البحث المتقدم  57 7
 متوسطة 0.80 1.79 توفر خدمة التصحيح اآللي للكلمات المدخلة  56 8

 متوسطة 0.60 2.06 المتوسط الكلي لفقرات مجال البحث

 لفقرات الحسابية ( أن المتوسطات6أظهرت نتائج الجدول )
فقط؛ ( 53عالية على الفقرة ) بمستوى فعالية مجال البحث كانت

إتاحة خدمة البحث " والتي نصها ،(2.39حيث بلغ متوسطها )
، 59، 58، 52، 54، 55أما الفقرات ) ".البسيط داخل الموقع

حيث  متوسطة بمستوى فعالية كانت متوسطاتهافقد  ؛(56، 57
(، وقد حصلت 2.21-1.79) تراوحت هذه المتوسطات ما بين

توفر خدمة " ( على أدنى متوسط، والتي نصها56الفقرة )
 التي نصها( 57"، يليها الفقرة )التصحيح اآللي للكلمات المدخلة

 سطمتو أما بالنسبة لل ".يحتوي الموقع على خدمة البحث المتقدم"

حيث متوسطة بمستوى فعالية الكلي لفقرات مجال البحث فكانت 
 (.2.06) بلغ هذا المتوسط

كما يتبين من النتائج السابقة أن الفقرات العشر األكثر فعالية  
وجهة نظر لتقييم فعالية بوابة جامعة القدس المفتوحة من 

 أعضاء هيئة التدريس في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
الموقع يتوافق مع أنظمة كانت على الترتيب التنازلي اآلتي: 

ثبات مكان شعار الجامعة في ، و التشغيل األكثر استخداما
، ثبات مكان شعار الجامعة في صفحات الموقع صفحات الموقع

تميز الصفحة الرئيسية عن ، و استخدام أنواع خطوط مشهورةو 
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متصفحات  الموقع يتوافق مع اغلب، و باقي صفحات الموقع
تتطابق عناوين الروابط مع عناوين ، و االنترنت المتوفرة

وضع العناصر المهمة في أعلى وسط ، الصفحات المناظرة لها
يوفر الموقع خدمة طباعة المحتوى ، و الصفحة الرئيسية

يمكن الوصول إلى الصفحة الرئيسية من أي ، و للصفحات
غاية من توصيل الهد  وال، و صفحة داخلية فرعية في الموقع

بينما كانت الفقرات  .الموقع ورسالته من خالل الصفحة الرئيسية
العشر األقل فعالية لتقييم هذه البوابة على الترتيب التصاعدي 

يوجد ، و توفر خدمة التصحيح اآللي للكلمات المدخلةكاآلتي: 
، خدمات تفاعلية على المقاالت واألبحاث المعروضة في الموقع

يوفر الموقع ، و خدمة البحث المتقدميحتوي الموقع على و 
الموقع يوفر خدمة إعالم ، و نصوص إرشادية في البحث المتقدم

، المستخدمين بالزمن المستغرق لتحميل الملفات كبيرة الحجم
، يوفر الموقع خدمة تقديم المساعدة المباشرة للمستخدمينو 
الموقع يوفر ، و وضع ملخص لمحتوى الروابط قبل النقر عليهو 

يتوفر في الموقع صفحة خاصة لألسئلة األكثر ، و للموقع خارطة
تمييز الروابط الداخلية عن الروابط ، و تكرارا  للمستخدمين

 .الخارجية
ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها  

 ,Letha؛ 2015تتوافق كليًا أو جزئيًا مع دراسات )لطفي، 
، بحجو م؛ Villano, 2010؛ Morris, 2012؛ 2014
 ,Platts؛ Yong et al, 2007؛ Pianos, 2008 ؛2009
(؛ والتي أظهرت نتائجها إجمااًل تقييمًا مرتفعًا للبوابات  ؛2005

ينما تتعارض هذه النتيجة مع ب األكاديمية موضع اهتمامها.
(؛ والتي أظهرت نتائج أن فعالية 2011)العريشي والغانم،  دراسة

البوابات األكاديمية متوسطة األهمية. كما تتعارض مع دراسات 
(؛ والتي Pinaar, 2003؛ 2006؛ غريب، 2009)قاسم، 

أظهرت نتائجها أن فعالية هذه البوابات ضعيفة ومحدودة 
 األهمية.

جامعة القدس  ومجمل الكالم يمكن القول أن خصائص بوابة 
المفتوحة والتقنيات المتبعة في تصميمها هي بمستوى المعايير 

أظهرت العالمية المتبعة بتصميم المواقع االلكترونية، حيث 
معالجة الهيكل فعالية على  الفقرات ذات التقييم المرتفع المختلفة
 ، والبناء التنظيمي لهااالنترنت لبوابة هذه الجامعة على موقع

تعر  على مجموعة الوظائ  والخصائص من خالل ال

 والخدمات األساسية التي يجب أن تنطوي عليها البوابات
 ,Villano؛ 2009األكاديمية في الجامعات المتطورة )فرج، 

 بالتحكملشخصنة في قيام البوابة نفسها اوتبرز أهمية  (.2010
في بث الخدمات والمحتوى وفق خصائص وسمات واهتمامات 
المستخدم، وتحليل النماذج التي يقوم المستفيد بتعبئتها ويمكن 
في ضوئها استشرا  احتياجاته واهتماماته، وعادة ما يتم ضبط 

 ,Haubitz) وتهيئة خدمة الشخصنة من خالل مدير البوابة

2009) . 
لويب وما يتعلق بها من البناء الهيكلي لبوابات اوفي ضوء 

األساسية، فإن نتائج والخدمات الوظائ  والخصائص والمكونات 
بوابة جامعة القدس المفتوحة تميز  تظهر مدى الدراسة الحالية

بفعالية المحتوى الموضوعي الذي يتم إتاحته وفق سمات 
، في بوابات المؤسسات األكاديمية واهتمامات مجتمع المستفيدين

ص أساسية تتمثل في منح المستفيدين إمكانية خصائب وتمتعها
مالحة بسيطة وسهلة داخل مصادر المعلومات المتخصصة 

 والتي تقع في بؤرة اهتمامه، يتم تحديثه بصفة مستمرة استنادًا 
على االهتمامات الموضوعية للمستفيدين، والتركيز حول 

 ,Azeta & Oyelami) المصداقيةالمعلومات الوثائقية ذات 
2008).  
هررل توجررد فررروق النتررائج النتعلقررة بالسررؤال الثرراني وهررو: ثانيررًا: 

اإلحصرررائية دالرررة إحصرررائيًا فررري مسرررتوى فعاليرررة بوابرررة جامعرررة 
القرردس المفتوحررة علررى شرربكة االنترنررت وفررق المعررايير العالميررة 
لتصرررميم المواقرررع االلكترونيرررة مرررن وجهرررة نظرررر أعضررراء هيئرررة 

تطبيقيرة تبعرًا لمتغيررات: التدريس في كلية التكنولوجيا والعلروم ال
 نوع العمل، والمؤهل العلمي، والخبرة؟

لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية 
ت أفراد الدراسة على لمجاالت تقديراواالنحرافات المعيارية ل

ة القدس المفتوحة وفق جامعاالستبانة المعدة لقياس فعالية بوابة 
نوع تبعًا للمتغيرات: االلكترونية  المعايير العالمية لتصميم المواقع

كما استخدمت المعالجات ، والمؤهل العلمي، والخبرة، الوظيفة
  كاآلتي:النتائج فكانت  البياناتاإلحصائية المناسبة لتحليل 

حيث استخدم : غير متفرغ( \تفرغمنوع الوظيفة )متغير  .1
لمعرفة داللة الفروق للعينات المستقلة اختبار )ت( 

نوع اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تبعًا لمتغير 
 ( اآلتي:7فكانت النتائج كما هو مبين في الجدول ) وظيفةال
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فعالية بوابة جامعة القدس المفتوحة ل الحسابية لتقديرات أفراد الدراسةمتوسطات ال بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق  (7الجدول )
 الوظيفةتبعًا لمتغير نوع 

 مستوى الداللة قيمة )ت( المحسوبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي متغير نوع الوظيفة المجاالت

 0.913 0.11 0.30 2.37 متفرغ تحسن خبرة المستخدم
 0.34 2.36 غير متفرغ 

 0.046* 2.63 0.23 2.76 متفرغ الصفحة الرئيسية للموقع
 0.24 2.56 غير متفرغ 

 0.011* 2.60 0.37 2.69 متفرغ الصور والوسائط المتعددة
 0.37 2.50 غير متفرغ 

 0.007* 2.76 0.58 2.19 متفرغ البحث
 0.60 1.88 غير متفرغ 

 0.014* 2.50 0.30 2.47 متفرغ المجموع الكلي
 0.31 2.33 غير متفرغ

 .)α 0.05 ≤*دال إحصائية عند مستوى الداللة ) 
في  دالة إحصائياً  فروق وجود السابق (7الجدول )ضح يو  

متوسطات تقييم فعالية بوابة جامعة القدس المفتوحة من وجهة 
نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 

باستثناء  وذلك على جميع المجاالت، الوظيفة تبعًا لمتغير نوع
لصالح  وعلى المجموع الكلي مجال تحسن خبرة المستخدم

وهذا يعني أن أفراد عينة  ،أعضاء هيئة التدريس المتفرغين
قد قدروا فعالية بوابة جامعة القدس المفتوحة الدراسة المتفرغين 

لى ذلك إ ويمكن عزو ،بشكل أفضل من زمالءهم غير المتفرغين
 المتفرغين هم األكثر اهتمامًا واطالعاً أعضاء هيئة التدريس أن 

وهم األقدر على تقييمها بشكل  ،وتعاماًل مع البوابة األكاديمية
مهني وموضوعي أكثر من غير المتفرغين، ال سيما وأن عالقة 

متالزمة ومتواصلة طيلة  عالقةالمتفر  بالبوابة األكاديمية هي 

تقانه لمهارة استخدام البوابة العام الدراسي،  إذ يعتبر كفاءته وا 
هذه  فياألكاديمية مطلب أساسي لفعالية عضو هيئة التدريس 

م بواجبه الوظيفي إال باستخدام البوابة االجامعة، وال يمكنه القي
حين أن غير في  على الشكل األمثل وبالمستوى المطلوب،

دراسي الذي المتفر  تكون هذه العالقة محدودة في الفصل ال
وفي إتقان مهارات محددة الستخدام  ،يعمل فيه في الجامعة

 .البوابة األكاديمية
للعينات حيث استخدم اختبار )ت( متغير المؤهل العلمي:  .2

لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات المستقلة 
فكانت النتائج كما هو  المؤهل العلميالحسابية تبعًا لمتغير 

 ( اآلتي:8دول )مبين في الج

فعالية بوابة جامعة القدس ل الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسةمتوسطات ال بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق  (8الجدول )
 تبعًا لمتغير المؤهل العلميالمفتوحة 

 مستوى الداللة قيمة )ت( المحسوبة المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي متغير نوع الوظيفة المجاالت

 1.29 0.34 2.35 ماجستير تحسن خبرة المستخدم
 

0.201 
هدكتورا   2.45 0.19 

 1.83 0.22 2.51 ماجستير الصفحة الرئيسية للموقع
 

0.069 
هدكتورا   3.10 0.06 

 1.63 0.355 2.64 ماجستير الصور والوسائط المتعددة
 

0.106 
هدكتورا   2.50 0.46 

 0.86 0.60 2.04 ماجستير البحث
 

0.391 
هدكتورا   2.169 0.63 

 0.683 0.41 0.31 2.41 ماجستير المجموع الكلي
هدكتورا  2.44 0.31 

 دالة إحصائيًا بينفروق  عدم وجود( 8يتضح من الجدول ) 
متوسطات تقييم فعالية بوابة جامعة القدس المفتوحة من وجهة 

 نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
هن ب يمكن تفسير هذه النتيجةالمؤهل العلمي،  و لمتغير  تبعاً 

أعضاء هيئة التدريس على مختل  مؤهالتهم العلمية لهم آراء 
البوابة األكاديمية حيث يتواصلون مع متقاربة فيما يتعلق بتقييم 

البوابة ويتعاملون معها بشكل متواز، ولديهم ذات االطالع على 
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، فهم يجمعون على فعالية هذه البوابة وأهميتها تفاصيلها وميزاتها
 . في تسيير مهامهم الوظيفية

 حيث حسبت المتوسطات الحسابية متغير الخبرة:  .3

أفراد عينة الدراسة لتقييم واالنحرافات المعيارية لتقديرات  .4
 ،فعالية بوابة جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير الخبرة

 ( اآلتي:9فكانت كما هو مبين في الجدول )
القدس المفتوحة تبعًا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لتقييم فعالية بوابة جامعة  (9الجدول )

 لمتغير الخبرة
سنوات 10أكثر من  سنوات 10 -5  سنوات 5من أقل     الخبرة                 

 المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المجاالت
 تحسن خبرة المستخدم 2.376 0.271 2.446 0.319 2.416 0.326
 الصفحة الرئيسية للموقع 2.399 0.296 2.448 0.309 2.308 0.323
 الصور والوسائط المتعددة 2.548 0.161 2.478 0.264 2.785 0.339
 البحث 2.375 0.338 2.708 0.308 2.653 0.406
 المجموع الكلي 2.064 0.361 2.054 0.646 2.072 0.663

 ( أن هناك فروق ظاهرية في متوسطات9يتضح من الجدول )
تقييم فعالية بوابة جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر أعضاء 

يقية باختال  هيئة التدريس في كلية التكنولوجيا والعلوم التطب

فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة  يددسنوات الخبرة، ولتح
والمبينة نتائجه تحليل التباين األحادي اختبار إحصائية استخدم 

 .اآلتي (10الجدول ) في
تقييم فعالية بوابة جامعة القدس المفتوحة ل الحسابية متوسطاتال بينتحليل التباين األحادي لداللة الفروق  اختبار نتائج (10الجدول )

 التطبيقية باختال  سنوات الخبرةمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية التكنولوجيا والعلوم 
مجموع  مصدر التباين المجاالت

 المربعات
درجات 
 الحرية

قيمة )ف(  متوسط المربعات
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 تحسن خبرة المستخدم
 

 0.701 0.357 0.035 2 0.07 بين المجموعات
 0.098 111 10.87 داخل المجموعات

  113 10.94 المجموع

 الصفحة الرئيسية للموقع
 

 0.105 2.297 0.225 2 0.45 بين المجموعات
 0.098 111 10.86 داخل المجموعات

  113 11.31 المجموع
 0.568 0.568 1.14 2 2.29 بين المجموعات الصور والوسائط المتعددة

 2.01 111 223.35 داخل المجموعات
  113 225.63 المجموع

 البحث
 

 0.002* 6.729 0.89 2 1.77 بين المجموعات
 0.13 111 14.62 المجموعاتداخل 

  113 16.39 المجموع
 0.990 0.010 0.01 2 0.01 بين المجموعات المجموع الكلي

 0.37 111 40.89 داخل المجموعات
  113 40.89 المجموع

 .)α 0.05 ≤*دال إحصائية عند مستوى الداللة ) 
 دالةةةةةة إحصةةةةةائيًا بةةةةةين فةةةةةروقعةةةةةدم وجةةةةةود ( 10ضةةةةةح الجةةةةةدول )يو 

متوسةةطات تقيةةيم فعاليةةة بوابةةة جامعةةة القةةدس المفتوحةةة مةةن وجهةةة 
نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقيةة 

وذلةةك علةةى المجةةاالت: تحسةةن خبةةرة  سةةنوات الخبةةرة، تبعةةًا لمتغيةةر
المسةةةةةةةتخدم، والصةةةةةةةفحة الرئيسةةةةةةةة للموقةةةةةةةع، والصةةةةةةةور والوسةةةةةةةائط 

لمتعةددة، وعلةى المجةةوع الكلةي. بينمةا وجةةود فةروق دالةة إحصةةائيًا ا
ولمعرفةةةة اتجةةةاه هةةةذه  ،بةةةين هةةةذه المتوسةةةطات علةةةى مجةةةال البحةةةث

( للمقارنات البعدية والمبينة نتائجةه LSDالفروق استخدم اختبار )
 ( اآلتي:11في الجدول )
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للمقارنات البعدية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لتقييم بوابة جامعة القدس المفتوحة  (LSDنتائج اختبار ) (11الجدول )
 تبعًا لمتغير الخبرة على مجال البحث

 سنوات 10أكثر من  سنوات 10 – 5 سنوات 5أقل من  المتوسط البحث
 *0020. *0.001 - 2.375 سنوات 5أقل من 

 4780. - - 2.708 سنوات 10 – 5
    2.653 سنوات 10أكثر من 

 .)α 0.05 ≤*دال إحصائية عند مستوى الداللة ) 
( السةةةابق وجةةةود فةةةروق دالةةةة إحصةةةائيًا بةةةين 11يوضةةةح الجةةةدول ) 

متوسةةةةطات تقةةةةديرات أفةةةةراد الدراسةةةةة لمسةةةةتوى تقيةةةةيم بوابةةةةة جامعةةةةة 
القدس المفتوحة تبعًا لمتغير الخبرة وذلك على مجةال البحةث بةين 

( سةنوات مةن جهةة،  10 5( سنوات والفئةة )5الفئة من )أقل من 
(، وذلك لصالح الفئة من سنوات 10وبينهم وبين الفئة )أكثر من 

(. يلةةي ذلةةك فئةةة الخبةةرة )أكثةةر مةةن 10 – 5ذوي سةةنوات الخبةةرة )
وعدم سنوات(.  5سنوات( وأخيرًا فئة سنوات الخبرة )أقل من  10

( سةنوات وفئةة )أكثةر مةن 10 – 5وجود فروق جوهرية بةين فئةة )
هن أعضةةةةاء هيئةةةةة ويمكةةةةن تفسةةةةير هةةةةذه النتيجةةةةة بةةةة سةةةةنوات(. 10

وبخاصةة فئةة الخبةرات المتوسةطة، مةنهم والجةدد التةدريس القةدامى 
وبموجةةب الواجبةةات واألدوار المنوطةةة بهةةم فةةي عملهةةم فةةي جامعةةة 
القةةةدس المفتوحةةةة فةةةإنهم يتعةةةاملون مةةةع البوابةةةة األكاديميةةةة باهتمةةةام 

عبةةر البوابةةة  إالنظةةرًا ألن العديةةد مةةن المهةةام المنوطةةة بهةةم ال تةةتم 
فهم يتواصلون مع الطلبة عبرها، ويتواصةلون مةع إدارة  األكاديمية

ودائةرة  األكاديميةالفرع الذين يعملون والدوائر األخرى مثل الدائرة 
الجةودة وغيرهةا عبةةر البوابةة كةةذلك، فهةم علةى تواصةةل مسةتمر مةةع 

بةاختال   البوابة، فعليه كان تقييمهم لفعاليتها بشكل متشابه نسبياً 
 سنوات الخبرة لديهم. 

 :لتوصياتا
 في ضوء نتائج هذه الدراسة يمكن اقتراح التوصيات اآلتية:

أظهرت النتائج ضع  مهارة البحث عبر البوابة االلكترونية  -
للجامعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وهذا يتطلب 
من الجامعة التركيز على هذا الجانب وتدعيم هذه المهارة من 

 والتقنيات الالزمة لذلك.خالل توفير البنية التحتية 
الجامعات والهيئات العلمية المعتمدة في يجب تكثي  الجهود  -

حيال وضع معايير العربية بعامة وفي فلسطين بخاصة 
مصادر من أجل تصميم المواقع االلكترونية بصفتها موثوقة 

اق بركب التطور التقني في لمعلومات على اإلنترنت للحل
 .العالم

يمكن االستعانة واالسترشاد بقائمة معايير التقويم التي تقدمها  -
وبخاصة  ،لبناء وتصميم المواقع االلكترونيةالدراسة الحالية 

البوابات االلكترونية سواء في الجامعات أم في المؤسسات 
 والهيئات العلمية.

من قبل المكتبيين يمكن استخدام هذه المعايير كذلك  -
ر المعلومات المتاحة على اإلنترنت المهتمين بتقويم مصاد

لتضمينها داخل مجموعات المكتبة اإللكترونية، كما يمكن 
أن  ((Webmasters مواقع اإلنترنت للمسؤولين عن إدارة 

هذه المعايير في اعتبارهم عند إعداد وتطوير المواقع  يضعوا
 التي تزود مصادر المعلومات المختلفة.

احةة علةى شةبكة اإلنترنةت مةن إن مسهلة جةودة المعلومةات المت -
القضةةةةايا المعاصةةةةرة التةةةةي تتطلةةةةب التنبةةةةه لهةةةةا وااللتفةةةةات إليهةةةةا 
بجدية ومحاولة إيجةاد الطةرق المناسةبة لحلهةا، وهنةا يةهتي دور 

والجمعيةةات  ،الجامعةةات ومراكةةز البحةةوث والمؤسسةةات العلميةةة
 لتصميمها. المهنية بوضع ضوابط ومعايير ملزمة

 ،البوابةةات األكاديميةةة مقننةةة لترتيةةب وتنظةةيم محتةةوى يةةاتبنةةي رؤ  -
وذلةةك يمكةةن أن يةةتم بالتعةةاون بةةين المتخصصةةين فةةي أسةةاليب 
تنظةةةةةيم المحتةةةةةوى مةةةةةن جهةةةةةة والمتخصصةةةةةين فةةةةةي المجةةةةةاالت 

 .الموضوعية من جهة أخرى
ضرورة وجود إدارات ووحدات داخل الجامعةات تكةون مسةئولة  -

تمرة للمسةةةتفيدين عةةةن إدارة البوابةةةات وتقةةةديم االستشةةةارات المسةةة
  .وهيئة عاملة ةمنها من أعضاء هيئة تدريس وطلب

لمؤسساتنا األكاديمية  وأخيرا نرجو أن تكون هذه الدراسة دافعاً  -
 إسةتراتيجية يةانحةو تبنةي رؤ  بعامة والفلسطينية بخاصةة العربية

لتحقيةةق شةةبكة االنترنةةت تعمةةل علةةى تصةةميم بوابةةات لهةةا علةةى 
 ورائها.من  كافة األهدا  المنشودة
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 معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 الدين عبداهلل عواد النعيمي عز

 قسم علم النفس -  كلية العلوم االجتماعية
 محمد بن سعود اإلسالميةجامعة اإلمام 

 المملكة العربية السعودية
 2/11/2015تاريخ القبول:                                      4/6/2015تاريخ التسلم: 

 كما ،في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسهدفت الدراسة التعرف على معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
: المرحلة التي لمتغيراتوهدفت كذلك التعرف على درجة تقدير أهمية معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تبعًا 

لتحقيق أهداف الدراسة و جنسية عضو هيئة التدريس.  ،فيهاالجامعة التي تخرج ،رتبة عضو هيئة التدريس ،مر بها القسم في الحصول على االعتماد األكاديميي
( عضو هيئة تدريس. وأظهرت نتائج 92طبقت على عينة مكونة من ) ،( عبارة43تم إعداد استبانة مكونة من )حيث  ،تم استخدام المنهج الوصفي المسحي

 تناسبوعدم  ،ازدحام مواقف السيارات هي:،وكانت أبرز المعوقات .معة اإلمام كانت بدرجة متوسطةالدراسة إلى أن معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جا
الجامعة  إلى وجود فروق في تقدير درجة األهمية للمعوقات ترجع أيضاً وازحام القاعات الدراسية. وأظهرت النتائج  ،عدد أعضاء هيئة التدريس ألعداد الطالب

لى جنسية عضو هيئة التدريس لصالح أعضاء هيئة التدريس السعوديين ،التي تخرج منها عضو هيئة التدريس لصالح الجامعات المحلية واألجنبية  في حين ،وا 
: لمات المفتاحيةالك) ال توجد فروق في كل من المرحلة التي يمر بها القسم في الحصول على االعتماد األكاديمي ورتبة عضو هيئة التدريس.

 .(مراحل االعتماد األكاديمي،االعتماد األكاديمي،إدارة الجودة الشاملة،الجودة،معوقات
Obstacles of the application of total quality management (TQM) in Imam Mohmmad Bin Saud 

Islamic University From the perspective of faculty members 
Ezeldin Abdullah Awwad Al-Nuaimi 

Faculty of Social Sciences - Department of Psychology 
Imam Mohammad Bin Saud Islamic University 

Kingdom of Saudi Arabia  
his study aimed to identify the obstacles that prevent the application of TQM in Imam Mohmmad Bin Saud 
Islamic University, and the effect on the responses of some kind study variables. To achieve the objectives of the 
study, descriptive survey method was used, and a questionnaire is prepared that consist of (43) items, applied to 

(92) faculty members. The study results showed that the barriers to the application of TQM at the University of Imam 
were moderate, and showed that the most significant obstacles are: overcrowded parking cars, inadequate of faculty 
members students ratio, and overcrowded classrooms. Regarding the study variables, the results showed that there were 
statistically significant differences between the averages of respondents on variable university of graduate faculty 
member in favor of local and foreign universities, and nationality faculty members in favor of Saudis members. While 
there were no significant differences in each stage of going through the section in obtaining academic accreditation and 
rank faculty member. (Keywords: obstacles, quality, total quality management, academic accreditation, steps of 
academic accreditation). 

 :مقدمة
 دول معظم في كبير باهتمام التعليم إصالح عمليات حظيت
 االهتمام هذا من كبير بجانب الشاملة الجودة وحظيتكما  العالم
 عصر العصر هذا على يطلقون المفكرين جعل الذي الحد إلى

 الحديثة اإلدارة لنموذج األساسية الركائز إحدى باعتبارها ،الجودة
 ومحاولة والمحلية الدولية المتغيرات مسايرة يستهدف الذي

ومن هنا جاء االهتمام بنشر ثقافة الجودة الشاملة  ،معها التكيف
بالمؤسسات التعليمية بغرض تحقيق أهداف جميع األطراف ذات 

الشاملة  الجودة إلى ينظر العالمي المجتمع فأصبح ،المصلحة
 يمكن بحيث ،واحدة لعملة وجهين باعتبارهما التعليميواإلصالح 

 ستواجهه الذي الحقيقي التحدي هي الشاملة الجودة أن القول

وللجودة الشاملة  ( .2003 ،أحمد) القادمة العقود في األمم
ويرى  ،أهمية كبيرة في تطوير التعليم العالي واالرتقاء بمستواه

المؤسسات ( أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في 2004) نشوان
واإلرتقاء بمستوى  ،التعليمية يحقق ضبط النظام اإلداري وتطويره

زيادة كفاءة اإلداريين و  ،الطالب في جميع جوانب شخصياتهم
وزيادة  ،وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ورفع مستوى أدائهم
والترابط  ،الثقة والتعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع

والعمل بروح الفريق  ،والتكامل بين جميع اإلداريين والعاملين
 ،وتوفير جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية ،الواحد

ومنح المؤسسة التعليمية المزيد من االحترام والتقدير المحلي 

T 
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 تطبيق يتم وحتىواالعتراف العالمي بالبرامج التي تقدمها. 
 معرفة من بد ال العالي التعليم مجال يف الشاملة الجودة

         تيلر وبوجدانحيث أشار  ،تطبيقها تواجه التي المعوقات
( (Taylor & Bogdan,1997 عباسدراسة )المشار له في، 

 تحقيق على التعليمية المؤسسات تساعد لكيإلى أنه  (2010
 عريضة قاعدة وضع يجب الشاملة لتحقيق الجودة مرضية نتائج
 متخذي و اإلدارات كافة تمكن التي والمؤشرات المعلومات من

 المؤسسة داخل والقوة القصور مؤشرات على الوقوف القرار من
 .التعليمية

وفي ضوء ذلك جاء توجه المؤسسات التعليمية الجامعية في 
األخذ  ،وخاصة في ظل التنافسية وفتح الحدود بين الدول ،العالم

ليات لضمان جودة البرامج آوتأسيس  ،بنظام الجودة  واالعتماد
وتطوير إجراءات الجودة ومعاييرها بما يساير  ،األكاديمية

وبما يساير ظروف المجتمع. وتعد الجامعات  ،التوجهات العالمية
لما  ،من أكثر المؤسسات الجامعية حاجة إلى األخذ بهذا االتجاه
عليم في لها من دور مهم في إعداد الكوادر المناط بها تطوير الت

( على أنه بالرغم 2013) وأشارت بدرخان والشوا .كافة مؤسساته
إال  ،من اتفاق الجميع على أهمية وضرورة األخذ بنظام الجودة

 ،أن الواقع يشير إلى أن األخذ بهذا النظام وتطبيقه بالجامعات
قد يواجه بعض الصعوبات والمعوقات التي قد تحول دون 

 نجاحه .
تطبيق معايير االعتماد األكاديمي بكافة مما سبق يظهر أن 

أمر حيوي لما له من دور ليبه على مؤسسات التعليم العالي  أسا
وهو ما يتوافق مع  ،فاعل في رقي العملية التربوية وتقدمها

 ،االتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات التربوية بوجه عام
التي ومؤسسات التعليم العالي بوجه خاص في الدول المتقدمة 

لها السبق في تبني هذه المعايير والمفاهيم في مؤسساتها 
باإلضافة إلى ترسيخ مفهوم الجودة الشاملة في عملها  ،التعليمية

وهذا هو  ،وعملية التقويم المستمر لمكوناتها بين كل فترة وأخرى
المجال الخصب للتنافس في المكانة العلمية في مؤسسات 

ي تطبق معايير تقودها للحصول التعليم العالي بين الدول الت
على االعتماد األكاديمي في مؤسساتها أو برامجها التي تقدمها 

فمن لم يحصل على هذا االعتماد فإن هناك خلال ما   ،لطالبها
 .في مؤسسته التعليمية يجب الوقوف عنده وبالتالي معالجته

 كغيرها اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة واجهت وقد 
األخير  التقييم صدور بعد الشديد النقد السعودية امعاتالج من
 أدركت عندها ،السعودية للجامعات المتواضع األداء أظهر الذي

 لذا  ،واالعتماد األكاديمي الجودة أنظمة عن بعيدا تعمل نهاأ
 وقد ،أعمالها ونتائج خططها في النظر تعيد الجامعة بدأت

 حتى األكاديمي واالعتماد الجودة لمعايير وفقاً  العمل فضلت
ويرى الباحث أن تطبيق المرتجل.  والعمل االجتهادات من تخرج

الجودة الشاملة على الواقع العملي في كل مؤسسات التعليم 
 ،وليس فقط في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، العالي

يواجه معوقات كثيرة ومختلفة يجب معرفتها من خالل مؤشرات 
تمكن القائمين  كيمرتكزة على قاعدة بيانات  ،للجودة الشاملة

  عليها من معرفة جوانب القصور وكيفية معالجتها.
 :مشكلة الدراسة

 تتحول ألن ضرورة هناك أن على يؤكد العملي الواقع إن
مرحلة  إلى التنظيرمرحلة  من العربية التعليمية المؤسسات
 .التعليمية البيئة في أساسية تغييرات إحداث أهمية مع ،التطبيق

إذا قررت  منظماً و  ،جذرياً  التربوي تغييراً  اإلصالحيحتاج  و
 طرق وتشمل. وبنائها وثقافتها ،سلوكها في التغيير الجامعات
 ،اإلستراتيجي بالتخطيط التغيير التعليمية للمؤسسات التغيير
معايير  وأخيراً  ،الشاملة الجودة بإدارة والتغيير ،بالقدوة والتغيير

 .االعتماد األكاديمي
إن توخي الجودة العالية في التعليم مسألة ذات أهمية وأولوية 

 من ملحاً  مطلباً  والجودة االعتماد تطبيق أصبح هنا من  ،قصوى
 ،اهذ. الحالي العصر متغيرات مع بكفاءة والتعامل التفاعل أجل

 ،السعودية بعامةالجامعات  فى الجودة ضمان أهمية وتزداد
على وجه الخصوص  محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة اإلمام

حيث أشار  ،بين الجامعات العالميةلها  للمستوى المتواضعنظرًا 
 في االهتمام أن السبب وراء ذلك أن (2012) العضاضي

 مدن من التحتية البنية إعداد على منصبا كان السابقة المرحلة
 البرامج تطوير حساب على عالية جودة ذات تجهيزات و جامعية

عداد ،الدولية يريالمعا ومراعاة األكاديمية  هيئة أعضاء وا 
 لتتأمل التوقف إلى اضطرها مما ،العلمي والبحث ،التدريس

 ألنظمة وفقا تهاذا بناء لتعيد الماضية العقود خالل رتهامسي
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 تطبيق من االستفادة منها و بها معترف دولية معايير و واضحة
 .الشاملة الجودة إدارة

إلى تدريب معات السعودية اكمثيالتها الج وتسعى جامعة اإلمام 
لضبط وتجويد األداء  وتأهيلهم موظفيها وأعضاء هيئة التدريس

من خالل استخدام الوسائل  التعليمية المناسبة في العملية 
البحثية والتدريسية لضمان الجودة واالعتماد وفقًا للمعايير 

وذلك من خالل تطبيق إدارة  ،المعتمدة للجودة محليًا وعالمياً 
وتقوم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  الجودة الشاملة. 

بيرة من أجل الحصول على االعتماد المؤسسي بجهود ك
 .واإلرتقاء بمكانة الجامعة محليًا وعربيًا وعالمياً  ،واألكاديمي

 :أسئلة الدراسة
 إجابات إلى الوصول محاولة حول الدراسة مشكلة تدور         
 : التالية األسئلة عن مقنعة

 في الشاملة الجودة إدارة تطبيق من تحد التي المعوقات ما .1
من وجهة نظر  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 ؟أعضاء هيئة التدريس
=  αتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)  هل .2

 الجودة إدارة تطبيق معوقات أهمية تقدير درجة( في  0.05
 تعزى جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في الشاملة

على االعتماد للمرحلة التي يمر بها القسم في الحصول 
 ؟األكاديمي

=  α)  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى هل .3
 الجودة إدارة تطبيق معوقات أهمية تقدير درجة( في  0.05
 تعزىجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  في الشاملة

أستاذ  ،أستاذ مساعد ،لرتبة عضو هيئة التدريس)محاضر
 ؟أستاذ( ،مشارك

=  αتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)  هل .4
 الجودة إدارة تطبيق معوقات أهمية تقدير درجة( في  0.05
 تعزىجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  في الشاملة

 ،عضو هيئة التدريس)جامعة محلية فيهاللجامعة التي تخرج 
 ؟جامعة أجنبية( ،جامعة عربية

=  αتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)  هل .5
 الجودة إدارة تطبيق معوقات أهمية تقدير درجة( في  0.05

 تعزىجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  في الشاملة
 غير سعودي(؟ ،لجنسية عضو هيئة التدريس)سعودي

 :أهداف الدراسة
الشاملة تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة الجودة 

على  والوقوف ،في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
المعوقات التي تحد من تطبيقها من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 . التدريس فيها
 :أهمية الدراسة

 األهمية النظرية
دارة الجودة الشاملة ونظم اإلعتماد إإن معرفة مفهوم  .1

األكاديمي سيساهم في تحديد مدى تحقيق المؤسسات 
 ،التعليمية بالجامعات ألهدافها وتحديد جوانب القوة لتعزيزها

 وجوانب القصور للعمل على التغلب عليها.
إن معرفة المعوقات التي تعوق تطبيق إدارة الجودة الشاملة  .2

فى جامعة اإلمام سيساهم في التشخيص العلمي لجوانب 
وبالتالي وضع الحلول المناسبة الستكمال تلك  ،النقص

 .الجوانب
 األهمية العملية

 ضمان على القائمين الدراسة هذه نتائج تساعد أن يؤمل .1
 بن محمد اإلمام جامعة في األكاديمي واالعتماد الجودة
 التي للمجاالت الشاملة الجودة إلى للوصول اإلسالمية سعود
 .لها تحتاج

 الحديثة العلمية لألساليب القائمين في جامعة اإلمام حاجة .2
 وتحقيق أهدافها والتطوير التحسين تحقيق في تساعد التي

 وفاعليه. بكفاءة
 للجامعات العكسية التغذية روافد من رافدا الدراسة هذه تعد .3

 سعود بن محمد اإلمام ولجامعة ،عام بشكل السعودية
 إصالح في نتائجها تفيد وسوف ،خاص بشكل اإلسالمية

 بناء إعادة مجال في األمور بعض تستعجل و الخلل بعض
 .عالمية و معرفية معايير و أسس على العالي التعليم
 :الدراسة محددات

: اقتصرت الدراسة على موضوع معوقات الحدود الموضوعية
تطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية.
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التعرف على اقتصرت الدراسة  :الحدود المكانية والزمانية
جامعة اإلمام محمد بن  إدارة الجودة الشاملة في تطبيق معوقات

الدراسة في الفصل الدراسي األول من  وأجريت ،سعود اإلسالمية
 م.2014/2015هـ الموافق 1435/1436العام الجامعي 
اقتصرت الدراسة على أعضاء الهيئة التدريسية  :الحدود البشرية

 في كلية العلوم االجتماعية.
 ة : مصطلحات الدراس

: هي جميع العوائق المالية واإلدارية والفنية المعوقات -
واالجتماعية والشخصية التي تعوق المسؤول عن تحقيق 

برامجه اإلدارية التي تساعد في تحسين عملية التعلم و  أهدافه
 اوتعرف إجرائيًا بأنه. (1997 ،والتعليم وتطويرها)المغيدي

القيود التي تحول دون تنفيذ الجودة الشاملة في جامعة اإلمام 
الهيئة  محمد بن سعود اإلسالمية في المجاالت االتية:

 ،البحث العلمي ،المنشأة الجامعية ،الهيئة التدريسية ،اإلدارية
 الخدمة المجتمعية.

: هي فلسفة إدارية إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي -
معة تركز على اشباع حاجات الطالب لقيادات الجا
 ،وتوصلها إلى أهدافها ،وتحقق نمو الجامعة ،والمستفيدين

والكفاية المرتفعة في الحقل  ،وهي تضمن الفاعلية العظمى
 ،التي تؤدي في النهاية إلى التفوق والتميز العلمي والبحثي

وتشمل الجودة الجامعية جميع الكليات واإلدارات 
ويمكن تعريفها إجرائيًا بانها  (.2005 ،والعاملين)الشهاري

مجموعة من العمليات واإلجراءات التي تقوم بها جامعة 
اإلمام بهدف رفع مستوى األداء لدى العاملين في الجامعة 
من إداريين وأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء 

ير الخطط الدراسية والمختبرات و وتط ،األقسام والعمداء
ا يجعل الجامعة تتميز في تقديم الخدمات مم ،والمكتبات
على مخرجات وبالتالي ينعكس بشكل إيجابي  ،التعليمية

 ريجين.التعليم من الطلبة الخ
وهي مجموعة النشاطات التي  :مشروعات ضمان الجودة -

عايير محددة تتخذها المؤسسة أو المنظمة لضمان تحقيق م
ويمكن تعريفها إجرائيًا بأنها  ،(2006 ،راضي)وضعت مسبقاً 

مجموعة من األنشطة التي تقوم بها جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية من أجل ضمان الجودة عن طريق وضع 

ويقتضي ذلك قيام الجامعة  ،ل لألداءو معايير للمستوى المقب
بالتقييم الذاتي والتخطيط للتغيير المطلوب من أجل اجتياز 

  الحصول على االعتماد.التقييم الخارجي و 
 عملية  تقييم األكاديمي باالعتماد يقصد :األكاديمي االعتماد -

 بها وتقوم برامجها أحد أو العالي التعليم مؤسسة لها تخضع
 تقرر ثم محددة معايير إلى استنادا االعتماد هيئات إحدى

 من األدنى الحد استوفى قد البرنامج ذلك أو أن تلك بنتيجتها
 ويؤهلها ،محددة زمنية لفترة معتمدا فيصبح بالتالي  ،المعايير
 في المنافسة على وقادرين ،متقنين  لمهنتهم خريجين إلعداد
ويمكن تعريف االعتماد  2012). ،)الخرابشة العمل سوق

األكاديمي إجرائيًا بأنه االعتراف األكاديمي بالبرامج التعليمية 
ية في ضوء في كليات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم

 :معايير تصدرها هيئات ومنظمات أكاديمية متخصصة مثل
الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي في المملكة 

 العربية السعودية.
 :المعالجات اإلحصائية

تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية لإلجابة عن أسئلة 
 الدراسة:

 الحسابية  واالنحرافات المعيارية المتوسطات 
 اخنبار )ت( للعينات المستقلة 
 تحليل التباين األحادي 
 اختبار كروسكال والس  

 :الدراسات السابقة
( من أوائل الدراسات التي تناولت 1993)الزامل تعتبر دراسة 

فقد استهدفت تقديم  ،مفهوم إدارة الجودة الشاملة في البيئة العربية
ومن ثم تقييم مدى إلمام  ،إطار عام لمفهوم إدارة الجودة الشاملة

المنظمات السعودية به. كما بحثت الدراسة المعوقات الرئيسية 
وُسبل نشر الوعي بمفهوم إدارة الجودة الشاملة.  ،للتطبيق

وأشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية بين حجم المنظمة 
كما بّينت الدراسة  ،وكذلك محاولة تطبيقه ،فهومومدى وضوح الم

وعي المنظمات التي طبقت أو تحاول تطبيق المفهوم بأهمية 
 كما  .من ناحية أخرى التدريب بكل أنواعه في نجاح التطبيق

خلصت الدراسة إلى أن استراتيجيات إدارة الجودة الشاملة في 
جراء  ،الجامعات تعتمد على مشاركة جميع األفراد العاملين وا 
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رضاء التحسينات المستمرة التي تمّكن الجامعة من تحقيق ال
هذا باإلضافة إلى أن تطبيق هذا  ،والوفاء بطموحات المستفيدين

النظام في مؤسسات التعليم العالي يتطلب ضرورة الحصول على 
والتأييد من منظمات األعمال وجميع فئات المجتمع  الدعم

 .المختلفة
 تعثر إلى أدت التي األسباب إلى ( ( 1998 العلوي أشار قد و

 الدول في التعليم العالي مؤسسات في الشاملة الجودة برنامج
 اآلتية: وهي العربية

 تنظيمية وثقافة إدارية بقيم والتشبث اإلدارية الهياكل تقادم  -
 . منها االنفكاك يصعب

 .الفكر أعمال على النظام تغليب - 
 العمل مجموعات دور إضعاف و المركزية على االعتماد- 

 .لسلمجاوا
 . األكاديمي القطاع على اإلداري القطاع هيمنة -
 .األكاديمية القيادات وبعض اإلداريين كفاءة ضعف -
 .القرارات اتخاذ في البطء و التغيير من الخوف -

مدى هدفت إلى التعرف على ( دراسة 2004) وأجرى عالونة
لة في الجامعة العربية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشام

( من أعضاء هيئة 61وتكونت عينة الدراسة من ) ،األمريكية
 ،التدريس العاملين في كليات الجامعة العربية األمريكية

وتوصلت الدراسة إلى أن درجة تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في 
الجامعة العربية األمريكية كبيرة على مجال تهيئة متطلبات 

م ومجال متابعة العملية التعليمية التعلمية الجودة في التعلي
وكانت درجة تطبيق مجال تطوير القوى البشرية  ،وتطويرها

وفيما يتعلق  ،ومجال اتخاذ القرار وخدمة المجتمع متوسطة
بالدرجة الكلية لدرجة تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في 

 أنه لدراسةا بينت كماالجامعة العربية األمريكية فقد كانت كبيرة. 
 ،الجنس من لكل تبًعا إحصائية داللة ذو يوجد اختالف ال

 والكلية،فيها تخرج التي الجامعة ،الخبرة سنوات ،العلمي المؤهل
 .والعمر ،فيها يدرس التي

 هدفت إلى التعرف على( دراسة 2006وأجرى الخالف )
معوقات تطبيق مبادىء إدارة الجودة الشاملة في جامعتي:الخليل 

وتكونت  ،وبيت لحم من وجهات أعضاء هيئة التدريس والطلبة
 اً ( طالب3111و ) ،تدريس هيئة( عضو 143عينة الدراسة من )

وأشارت النتائج إلى أن معوقات تطبيق إدارة الجودة  .وطالبة
الشاملة في جامعتي الخليل وبيت لحم تقع ضمن الدرجة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات و ،المتوسطة
 ،الجنس ،الجامعة استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لكل من:

 .الرتبة األكاديمية ،سنوات الخبرة ،نوع الكلية
هدفت إلى التعرف على ( بإجراء دراسة 2006ام راضي)وق

معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التقني 
وتكونت عينة الدراسة  ،في محافظات غزة وسبل التغلب عليها

وأشارت نتائج هذه الدراسة أنه توجد فروق  ،( موظفاً 89من )
حسب  الدراسة ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة

ومتغير  ،والتطبيقية بغزة الكلية لصالح كلية مجتمع العلوم المهنية
ومتغير المؤهل العلمي  ،جهة اإلشراف لصالح الكليات العامة

مجتمع العلوم  وأشارت النتائج إلى أن كلية ،لصالح الدبلوم
 المهنية والتطيقية تطبق مبادىء الجودة الشاملة بشكل جيد.

 الجودة إدارة لتطبيق العامة المعوقات ( ( 2007 داوود وبين آل
 في اختصارها التي يمكن و العالي التعليم مؤسسات في الشاملة
 :التالية النقاط

 . العليا اإلدارة التزام عدم -
 وليس الشاملة الجودة إدارة في معينة أساليب على التركيز -

 ككل النظام على
 الشاملة الجودة إدارة تطبيق في العاملين جميع مشاركة عدم -
 .التطبيق مرحلة إلى التدريب انتقال عدم -
 مع تتوافق ال الشاملة الجودة إلدارة وأساليب طرق تبني -

 .المؤسسة خصوصية
 .العاملين بعض و المديرين بعض من التغيير مقاومة -
 . فورية نتائج توقع -

إيجابيات  هدفت التعرف إلى( دراسة 2008وأجرى قداده )
وتم إعداد  ،ةومعوقات إدارة الجودة الشاملة في الجامعات األردني

وقد تبين من نتائج الدراسة أن  ،الغرض لتحقيق هذااستبانة 
 ،هناك تأييدًا واسعًا لاللتزام بتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة

التوصل إلى أن هناك مجموعة من المعوقات التي تحد تم كما 
مثل:غياب جهة مستقلة ترعى تطبيق المعايير  ،من تطبيقها

 ،والتفاوت في كل من الرؤية االستراتيجية ،إلدارة الجودة الشاملة
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والفهم واإلدراك والممارسة وعدم تمكين العاملين وأعضاء  ،الدعم
 هيئة التدريس.
معوقات تطبيق هدفت التعرف إلى ( دراسة 2008) وأجرى مدوخ

الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة إدارة الجودة الشاملة في 
تمثل  ،( فرداً 155) وتم تطبيق الدراسة على ،وسبل التغلب عليها

 جامعاتالعمداء ورؤساء األقسام ورؤساء لجان الجودة في 
وخلصت الدراسة إلى أن  األزهر. ،األقصى ،: اإلسالميةالتالية

ذ كانت: وجود درجة عالية من المركزية في اتخا ،أبرز المعوقات
افتقار أعضاء هيئة التدريس للمعرفة الكافية و  ،القرارات الجامعية

ازدحام القاعات الدراسية و  ،بمبادىء إدارة الجودة الشاملة
 بالطالب.

دراسة هدفت إلى  (Lue & Yang, 2009) وأجرى لو وييانج
التعرف على إمكانية تطبيق مبادىء الجودة الشاملة في جامعات 

وكذلك تحديد أبرز الصعوبات التي تواجه الجامعات  ،الصين
وقد استخدم الباحثان المنهج  ،من أجل تحقيق الجودة الشاملة

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:أن معوقات  ،الوصفي
تطبيق مبادىء الجودة الشاملة في الجامعات الصينية درجتها 

ئج كذلك إلى وأشارت النتا ،ضعيفة جدًا بالنسبة للبحث العلمي
 أن أهمية تطبيق مبادىء إدارة الجودة الشاملة كانت عالية جدًا.

 إمكانية على التعرف إلى دراسة هدفت  (2010) وأجرى عباس
 وجهة القادسية من جامعة كليات في الشاملة الجودة إدارة تطبيق
حيث تكونت عينة الدراسة من  ،التدريسية الهيئة أعضاء نظر

 هناكإلى أن وأشارت نتائج الدراسة  ،تدريس( عضو هيئة 120)
 ،الشاملة الجودة إدارة بفلسفة الكلية إدارة قبل من ودعم اقتناع
 وتطويرها وتحسينها واألنشطة العمليات طبيعة على الكلية وتركز
 الكلية وتحرص ،النتائج على التركيز من بدال مستمرة بصفة
 خالل من التدريسيةالهيئة  العضاء المعنوية الروح رفع على
 الكلية وتعمل ،العمل فيما يخص ومقترحاتهم وأفكارهم ارائهم تقبل
 إدارة تشجع و ،مستمر وبتقبل بدقة الزبائن احتياجات رصد على
 العليا اإلدارة وتولي ،جماعية بطريقة المشكالت حل على الكلية

 واإلدارية ميةياالكاد العاملين خبرات تنويع والكليات الجامعة في
 كبيرة. أهمية

التعرف إلى  هدفت دراسة (2012) وأجرى أدريس وآخرون
 العالي التعليم خدمات على الشاملة الجودة إدارة تطبيق إمكانية

 والحصول المخرجات جودة وضمان المستمر التحسين أجل من
ومن أهم النتائج  ،بالخرمة الطائف جامعة فرعل  االعتمادية على

التي توصلت إليها الدراسة أن هناك وعي لدى أعضاء هيئة 
التدريس بمتطليات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات 

وهناك نقص في القاعات التدريسية والمعامل  ،التعليم العالي
وهناك نقص  ،والبيئة الجامعية المتميزة ،والمكتبات المتخصصة

ساليب الحديثة في التقويم وقياس األداء وقصور في استخدام األ
وأن الخدمات ال تلبي احتياجات المجتمع  ،للطالب واألساتذة

 المحلي كليًا.
 تطبيق اثر هدفت التعرف إلى( دراسة 2012) وأجرى السرحان

 التعليم مخرجات تسويق على األكاديمي واالعتماد الجودة معايير
 لجمع االستبانة أسلوب استخدام تم وقد ،السعودية الجامعات في

 أعضاء ( من (82من  مكونة عينة خالل من الالزمة البيانات
 الجامعات أن الدراسة وأظهرت ،اإلدارية والهيئة التدريسية الهيئة

 إدارة عناصر من عناصر لثالثة واضحاً  اهتماًما تولى السعودية
 على والتركيز، للجامعات التنظيمية الثقافة :وهي ةالجودة الشامل

 لمفهوم العليا اإلدارة يتبنو  ،التعليمية العملية وتحسين تطوير
 تبني ضرورة الدراسة هذه توصيات وكانت .الشاملة الجودة إدارة

 كل في الشاملة الجودة إدارة عناصر لجميع السعودية الجامعات
 .التعليمي الجامعي النظام مكونات

معوقات  هدفت التعرف علىدراسة  (2012) وأجرى العضاضي
حيث تم  ،تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي

( من أعضاء هيئة التدريس في 204) تطبيق الدراسة على
وخرجت الدراسة إلى أن أهم المعوقات  ،جامعة الملك خالد

ضعف الدعم  ،كانت: ضعف إدراك مفهوم التعليم مدى الحياة
زيادة  ،ات المكتباتوضعف امكاني ،المالي لألبحاث العلمية

 ء التدريسي.العب
إلى التعرف على ( دراسة هدفت 2013) وأجرت بدرخان والشوا

المعوقات التي تعترض تطبيق معايير النوعية وضمان الجودة 
في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية. 

حيث تم تطبيقها  ،( عبارة47وتم تطوير استبانة مكونة من )
( عضو هيئة تدريس. وأشارت النتائج إلى أن أهم 274على )

المعوقات التي تعترض تطبيق النوعية وضمان الجودة في 
الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تتعلق 
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كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة  ،بالبحث العلمي
تطبيق النوعية وضمان  إحصائيًا في المعوقات التي تعترض

الجودة في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة 
  التدريس تعزى إلى متغير الجامعة أو الكلية.

هدفت إلى التعرف دراسة ( 2014) بن عشي وبن عشيوأجرى 
على مبادىء إدارة الجودة الشاملة ودورها في تقويم األداء 

اف الدراسة قم ولتحقيق أهد ،بجامعة محمد خيضر ببسكرة
( 105الباحثان بتصميم استبانة وزعت على عينة مكونة من )

 ،تدريسية بجامعة محمد خيضر ببسكرةمن أعضاء الهيئة ال
وتوصلت الدراسة إلى أن المستقصين يوافقون على أن  .الجزائر

ن تطبيق مبادىء وأ ،الجامعة تطبق مبادىء إدارة الجودة الشاملة
يعمل على تحسين جودة المدخالت وجودة إدارة الجودة الشاملة 

وأشارت  ،العمليات وجودة المخرجات بالمؤسسة محل الدراسة
 النتائج كذلك إلى وجود عالقة بين مبادىء إدارة الجودة الشاملة

التحسين  ،التدريب ،التزام اإلدارة العليا ،)نشر ثقافة الجودة
مخرجات وجودة ال ،وجودة العمليات ،المستمر( وجودة المدخالت
( دراسة هدفت 2014وأجرى الكناني )بالمؤسسة محل الدراسة. 

إلى التعرف على درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة وكذلك 
التعرف على الفروق في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في 

واستخدم الباحث كليات التربية الرياضية لمنطقة الفرات األوسط. 
وتم اعتماد مقياس  ،سات المسحيةالمنهج الوصفي بأسلوب الدرا

حيث  ،( فقرة100متطلبات إدارة الجودة الشاملة والمكون من )
( من أعضاء هيئة 185تم تطبيقه على عينة مكونة من )

وقد أظهرت النتائج أن مجال إدارة الموارد البشرية  .التدريس
فيما حصل مجال جمع  ،وتطويرها حصلت على أعلى متوسط

 الحسابية. المتوسطاتا على أقل المعلومات وتحليله
( دراسة هدفت إلى التعرف 2015) خرونوأجرى النجار وآ

على معوقات تطبيق معايير الجودة التعليمية الشاملة في 
وتم إعداد استبانة مكونة  ،جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية

 ،( عضو هيئة التدريس79( عبارة تم تطبيقها على )36)من 
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أهم المعوقات التي تحول دون 
تطبيق معايير الجودة الشاملة في جامعة العلوم والتكنولوجية 
 ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تتعلق بالبحث العلمي

وأظهرت النتائج  ،تالها المعوقات المتعلقة بخدمة المجتمع

تحديد معوقات عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في أيضًا 
تطبيق الجودة التعليمية الشاملة من قبل أعضاء هيئة التدريس 

 في الجامعة من حيث الدرجة العلمية.
( دراسة هدفت التعرف على الممارسات 2015) وأجرى دودين

المرتبطة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم 
موظفًا ( 180تكونت عينة الدراسة من ) ،العالي في األردن

( 41حيث استجابوا الستبانة مكونة من ) ،إداريًا أكاديمياً 
وتوصلت الدراسة إلى أن متطلبات تطبيق الجودة  ،عبارة

الشاملة في الجامعات األردنية في مجاالت: عضو الهيئة 
والطالب تقع في المستوى  ،والعملية التدريسية ،التدريسية
اختالف في  وأشارت النتائج إلى أنه ال يوجد ،المرتفع

متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم 
العالي في االردن من وجهة نظر اإلداريين األكاديمين 

 ختالف متغيرات الجنس والخبرة.اب
( دراسة هدفت إلى تحديد المعوقات 2015وأجرى عارف )

والمشاكل التي تواجه كليات جامعة السليمانية التقنية ومعاهدها 
الهيئة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء 

التدريسية فيها. حيث تم تصميم استبانة وتم توزيعها على عينة 
حليل النتائج أتضح وبعد ت ،( عضواً 80عشوائية مكونة من )

وجود معوقات ومشاكل تواجه كليات الجامعه ومعاهدها المبحوثة 
 ،تمثلت بضعف الدعم المادي ،إدارة الجودة الشاملة في تطبيق

دارات الجامعه.  وضعف العالقات بين األقسام العلمية وا 
( دراسة هدفت التعرف على أراء أعضاء 2015وأجرى الفقيه )

ات التقنية نحو درجة أهمية تطبيق إدارة هيئة التدريب في الكلي
دانيًا حيث تم تطبيق الدراسة مي ،الجودة الشاملة في هذه الكليات

 ،أبها وجازان والقنفذة ونجران فيعلى أربع كليات تقنية 
نة واستخدمت االستبانة لجمع المعلومات تم تطبيقها على عي

أن وتوصلت النتائج إلى  ،س( عضو هيئة تدري260مكونة من )
أفراد عينة الدراسة يرون أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في 

الالزمة لتطبيق  أما توافر المقومات ،الكليات التقنية بدرجة كبيرة
إدارة الجودة الشاملة في هذه الكليات فقد جاءت بدرجة متوسطة 

 للمقومات البشرية وللمقومات المادية والتنظيمية.
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 :السابقةتعقيب على الدراسات 
 الدراسات السابقة  ركزت علىبعض أن  مما سبق يتضح

 :مثل ،معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات
 ،2008 ،قداده ،2006 ،الخالف ،2004 ،)عالونة دراسات
 بن عشي ،2014،الكناني، 2012، العضاضي، 2008، مدوخ
، 2015 ،عارف، 2015 ،وآخرون النجار،  2014 ،يعش وبن
 الجودةإدارة  تطبيق االخر على بعضها وركز ،(2015 ،الفقيه

 أدريس) مثل دراسات ،مؤسسات التعليم العاليفى  الشاملة
 ،عباس، 2015 ،دودين، 2006 ،راضي، 2012 ،وآخرون
إلى ضرورة تطبيق معايير  هذه الدراسات وأشارت ،(2010

ضمان الجودة واالعتماد األكاديمى للحكم على فعالية تطبيق 
 فتتناول أما الدراسة الحالية ،الجودة بالمؤسسات التعليمية برامج

بجامعة اإلمام محمد بن  معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
سعود اإلسالمية للوصول إلى معايير ضمان الجودة واالعتماد 

 .اديمي لبرامجهااالك

منها من إعداد  ،استخدمت الدراسات السابقة أدوات متعددة
واستفاد البحث الحالي منها في بناء  ،الباحثين ومنها معدة سلفاً 

 أداة الدراسة.
اعتمدت الدراسات السابقة على عدة متغيرات في تناولها 

والجديد في هذه الدراسة  ،لمعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
مثل:مراحل االعتماد ،اول متغيرات لم تطرح من قبلتن

 جنسية عضو هيئة التدريس.،األكاديمي
 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة
 فقد تم استخدام المنهج الوصفي ،من أجل تحقيق أهداف الدراسة

 كونه األنسب لإلجابة عن أسئلة الدراسة. ،المسحي
 عينة الدراسة

حيث  ،تدريسهيئة  عضو( 92تكونت عينة الدراسة من )
 ،جهة الحصول على درجة الدكتوراهحسب الرتبة و العينة توزعت 

 ( االتي.1كما في الجدول )
 توزيع العينة حسب الرتبة وجهة الحصول على درجة الدكتوراه (1جدول )

 الدكتوراهجهة الحصول على درجة  
 المجموع جامعة أجنبية جامعة عربية جامعة محلية الرتبة

 16 0 2 14 محاضر
 42 18 10 14 أستاذ مساعد
 22 11 9 2 أستاذ مشارك

 12 5 7 0 استاذ
 92 34 28 30 المجموع

أن أغلب العينة  ،يالحظ من الجدول أعاله أنه بالنسبة للرتبة
حيث كان  ،كانت من أعضاء هيئة التدريس المساعدين

تالهم  ،(22حيث كان عددهم ) ،تاله المشاركين ،(42عددهم)
حيث  ،وأخيرًا األساتذة ،(16حيث كان عددهم ) ،المحاضرين

(. وبالنسبة لجهة الحصول على المؤهل 12كان عددهم )
حيث كانت للجامعات  ،نجد أن األعداد تقريبًا متقاربة ،العلمي

وللجامعات األجنبية  ،(28وللجامعات العربية ) ،(30المحلية )
(34). 

 :صدق األداة
 صدق المحكمين

عرضت أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين من أعضاء 
هيئة التدريس ممن لهم الخبرة في التقويم واالعتماد األكاديمي 

ومالحظاتهم حول مناسبة قاموا بإبداء أراءهم وقد  ،والجودة
عبارات االستبانة ومدى انتماء كل عبارة إلى كل مجال من 

ضافة بعضها  ،مجاالت االستبانة وقد تم تعديل بعض العبارات وا 
وحذف بعض العبارات التي ارتأى المحكمون بضرورة  ،االخر
( 43وتكونت االستبانة بعد األخذ بأراء المحكمين من ) ،حذفها
 عبارة.

 ساق الداخليصدق االت
تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجات على العبارات 

وذلك للتأكد من انتماء كل عبارة لمقياس   ،والدرجات الكلية
والموضحة في الجدول  ،الجودة الشاملةمعوقات تطبيق إدارة 

 ( اآلتي.2)
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 الجودة الشاملة معوقات تطبيق إدارة لمقياسمعامالت االرتباط بين الدرجات على العبارات والدرجات الكلية  (2جدول)
معامل  رقم العبارة

معامل  رقم العبارة االرتباط
 االرتباط

1 **0.46 23 **0.47 
2 **0.51 24 **0.63 
3 **0.58 25 **0.62 
4 **0.37 26 **0.54 
5 0.18 27 **0.52 
6 **0.40 28 **0.60 
7 **0.56 29 **0.72 
8 **0.57 30 **0.48 
9 **0.59 31 **0.77 

10 **0.52 32 **0.66 
11 **0.55 33 **0.64 
12 **0.65 34 **0.50 
13 **0.57 35 **0.62 
14 **0.60 36 **0.59 
15 **0.73 37 **0.71 
16 **0.56 38 **0.74 
17 **0.64 39 **0.70 
18 **0.21 40 **0.80 
19 **0.70 41 **0.68 
20 **0.72 42 **0.78 
21 -0.11 43 **0.71 
22 **0.37 44 **0.67 

 α=0.01**دالة عند مستوى                                         
يالحظ من الجدول السابق أن جميع العبارات ترتبط  طرديًا مع 

باستثناء  ،(0.01عند مستوى ) ودالة إحصائياً  الدرجة الكلية
 ،حيث كانت غير دالة إحصائياً  ،(21 ،5العبارات ذات األرقام )

 ،الجودة الشاملةمما يعني أن هذه العبارات ال تنتمي لمقياس 

تم حساب معامالت  ،للمجالوللتأكد من انتماء كل عبارة 
 ،للمجاالتاالرتباط بين الدرجات على العبارات والدرجات الكلية 

 ( اآلتي.3والموضحة في الجدول )

 الجودة الشاملة تطبيق إدارة مقياس معوقات لمجاالتمعامالت االرتباط بين الدرجات على العبارات والدرجات الكلية  (3جدول)
 لجودة الشاملةتطبيق إدارةالفرعية لمقياس معوقات  المجاالت

 الخدمة المجتمعية البحث العلمي المنشأة الجامعية الهيئة التدريسية الهيئة اإلدارية
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 **0.63 11 **0.47 22 **0.50 35 **0.66 42 **0.83 
2 **0.71 12 **0.77 23 **0.61 36 **0.60 43 **0.91 
3 **0.77 13 **0.67 24 **0.72 37 **0.83 44 **0.90 
4 **0.72 14 **0.73 25 **0.72 38 **0.83   
5 **0.64 15 **0.74 26 **0.59 39 **0.82   
6 **0.71 16 **0.73 27 **0.70 40 **0.85   
7 **0.64 17 **0.71 28 **0.73 41 **0.81   
8 **0.68 18 **0.42 29 **0.73     
9 **0.73 19 **0.70 30 **0.54     

10 **0.66 20 **0.81 31 **0.81     
  21 0.07 32 **0.68     
    33 **0.75     
    34 **0.55     

 α=0.01**دالة عند مستوى             
يالحظ من الجدول السابق أن جميع العبارات ترتبط  طرديًا مع 
  الدرجات الكلية ألبعادها الفرعية ودالة إحصائيًا عند مستوى

α =0,01،  مما يعني أن هذه العبارات تنتمي ألبعادها الفرعية
حيث  ،الهئية التدريسية لمجالالتابعة  (21) باستثناء العبارة رقم
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كما هو واضح في  ،أن هذه العبارة ال ترتبط أيضًا بالدرجة الكلية
في  ،وبالتالي سيتم استبعادها من التحليل ،السابق (2الجدول)

حيث أنها ترتبط وبشكل  ،(5حين سيتم اإلبقاء على العبارة رقم)

الي يصبح مجموع وبالت ،دال إحصائيًا مع البعد الخاص بها
 ( عبارة.43العبارات الصالحة للتحليل )

( معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجات على 4ويبين الجدول )
 والدرجات الكلية للمقياس. المجال

 والدرجة الكلية للمقياس المجالمعامالت ارتباط بيرسون بين الدرجات على  (4جدول)
 معامل االرتباط المحور

 0.68** الهيئة اإلدارية
 0.84** الهيئة التدريسية
 0.87** المنشأة الجامعية
 0.90** البحث العلمي

 0.82** الخدمة المجتمعية

 ,.α=01**دالة عند مستوى داللة                                                    
يالحظ من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط  بين 

 ,.82الفرعية والدرجة الكلية تتراوح بين  المجاالتالدرجات على 
مما  ،,.α=01وهي دالة احصائيًا عند مستوى داللة  ،,.90إلى 

 الفرعية للمقياس الكلي. المجاالتيعني انتماء 

 :ثبات المقياس
الجودة الشاملة  تطبيق إدارة تم تقدير الثبات لمقياس معوقات

والنتائج  ،الفرعية باستخدام طريقة كرونباخ ألفا ومجاالته
 ( االتي.5موضحة في الجدول )

 الفرعية ومجاالتهالجودة الشاملة  تطبيق إدارة معامالت ثبات كرونباخ ألفا لمقياس معوقات (5الجدول )
معامل ثبات كرونباخ  راتعدد العبا نوع المقياس

 أفا
 0.87 10 الهيئة اإلدارية
 0.87 10 الهيئة التدرسية
 0.89 13 المنشأة الجامعية
 0.89 7 البحث العلمي

 0.86 3 الخدمة المجتمعية
 0.96 43 الكلي

يالحظ من الجدول السابق أن قيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا 
تراوحت بين  الجودة الشاملة  تطبيق إدارة معوقاتألبعاد مقياس 

 مجاللكل من  0.89وبين  الخدمة المجتمعية لمجال 0.86
وأن قيمة معامل ثبات  ،المنشأة الجامعية والبحث العلمي

الكلي  الجودة الشاملة تطبيق إدارة نباخ ألفا لمقياس معوقاتكرو 
 هذهألغراض إجراء وتعتبر هذه القيم مقبولة  ،0,96كان يساوي 

 .الدراسة
 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
 أواًل:النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 تحد التي المعوقات ما لإلجابة عن السؤال األول والذي ينص"
جامعة اإلمام محمد بن  في الشاملة الجودة إدارة تطبيق من

تم  ،"؟من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس سعود اإلسالمية
 للمعوقاتالحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطاتحساب 

جامعة اإلمام  في الشاملة الجودة إدارة تطبيق من تحد التي
 المتوسطاتوهي مرتبة تنازليًا حسب  ،محمد بن سعود اإلسالمية

اعتماد المعايير االتية للحكم على درجة  حيث تم ،الحسابية
ومن خالل حساب طول الفئة والذي  ،الموافقة على العبارات

المعايير اعتمادًا  تكونوبالتالي  ،(1.33=  3/ 1 – 5يساوي )
 هي: ،الحسابي المتوسطعلى 

 ضعيفة معوق درجة تمثل 2.33إلى أقل من  1من  .1
 متوسطة معوق تمثل درجة 3.66إلى أقل من  2.33من  .2
 كبيرة معوق تمثل درجة 5.00إلى  3.66من  .3

 ( االتي6والنتائج موضحة كما في الجدول )
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جامعة اإلمام محمد  في الشاملة الجودة إدارة تطبيق من تحد التي الحسابية واالنحرافات المعيارية للمعوقات المتوسطات (6الجدول)
 الحسابية المتوسطاتوهي مرتبة تنازليًا حسب  ،بن سعود اإلسالمية

الوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعوق درجة المعياري

 كبيرة 0.62 4.72 ازدحام مواقف السيارات
 كبيرة 0.80 4.26 عدم مالئمة عدد أعضاء هيئة التدريس بالنسبة ألعداد الطالب

 كبيرة 1.09 4.24 ازدحام القاعات الدراسية بالطالب
 كبيرة 1.02 4.13 ضعف سعي الجامعة إليجاد فرص عمل لخريجيها

 كبيرة 1.02 4.13 ضعف مشاركة المجتمع المحلي ألنشطة الجامعة المختلفة
 كبيرة 0.97 4.11 غياب التعاون بين الباحثين في الجامعات المختلفة

 كبيرة 0.72 4.02 وجود درجة عالية من المركزية في اتخاذ القرارات
 كبيرة 1.14 3.98 الحوافز المقدمة ألعضاء هيئة التدريسضعف 

 كبيرة 1.06 3.98 ندرة األبحاث المنشورة في الدوريات المتخصصة على المستوى العالمي
 كبيرة 1.02 3.91 قلة ربط البرامج الجامعية بخطط التنمية في المجتمع

 كبيرة 1.19 3.89 التجاربضعف كفاية المختبرات العلمية للقيام بدورها في إجراء 
 كبيرة 1.11 3.85 ضعف التنسيق بين عمادة المكتبة والكليات المختلفة لتوفير أوعية المعلومات

 كبيرة 1.28 3.83 قلة الميزانية المخصصة للبحث العلمي من ميزانية الجامعة
 كبيرة 1.15 3.83 ضعف مستوى الخدمات المقدمة من الكافتيريا

 كبيرة 1.13 3.83 قلب.....( في المركز الصحي الجامعي،عيون،التخصصات الطبية )أسنانقلة توفر 
 كبيرة 0.78 3.80 ضعف مشاركة اإلداريين في عمليات تطوير المؤسسة

 كبيرة 0.82 3.78 كثرة القوانين واللوائح وعدم وضوحها في بعض األحيان
 كبيرة 1.03 3.76 قلة توافر التخصصات المطلوبة ألعضاء هيئة التدريس

 كبيرة 1.16 3.74 قلة مختبرات الحاسب
 كبيرة 1.04 3.72 ندرة استخدام أعضاء هيئة التدريس  لوسائل التدريس الحديثة

 كبيرة 1.13 3.70 عدم وجود ساحات كافية للطالب للخدمة والترفيه
 كبيرة 1.15 3.70 الشاملةعدم المام أعضاء هيئة التدريس للمعرفة الكافية بمبادئ إدارة الجودة 

 كبيرة 0.92 3.67 ضعف مناسبة كفايات الموظفين مع مسؤولياتهم
 متوسطة 1.33 3.61 تجاور القاعات الدراسية لبعضها البعض مما يؤثر سلباً على مجريات المحاضرات.

 متوسطة 1.12 3.61 افتقار الجامعة إلى مراكز بحثية متخصصة
 متوسطة 1.02 3.59 تهم المجتمععدم تناول موضوعات بحثية 

ضعف تشجيع إدارة الجامعة لإلداريين على المشاركة في المؤتمرات والندوات 
 متوسطة 1.09 3.58 والورش التدريبية

 متوسطة 1.24 3.54 ضعف مناسبة التهوية لقاعات الدراسة
 متوسطة 1.14 3.46 ضعف رسائل الماجستير والدكتوراه في المنهجية وجودة الموضوع

 متوسطة 1.02 3.38 إهمال إدارة الجامعة لشكاوى واقتراحات اإلداريين
 متوسطة 1.10 3.36 قلة احترام اإلداريين للسلم اإلداري في العمل

 متوسطة 0.95 3.33 تضخم عدد اإلداريين بالنسبة للمهام الموكلة لديهم
 متوسطة 1.20 3.30 التدريس.عدم وجود مراكز داخل الجامعة تعنى بتطوير كفاءة عضو هيئة 

 متوسطة 0.95 3.24 ضعف العالقة بين اإلدارة والعاملين
 متوسطة 1.11 3.22 ضعف التزام أعضاء هيئة التدريس بأنظمة وقوانين الجامعة

 متوسطة 1.11 3.22 قلة استخدام عضو هيئة التدريس للحاسوب في عمله
 متوسطة 1.12 3.17 أو الكلية قلة تعاون أعضاء هيئة التدريس مع إدارة القسم

 متوسطة 1.36 3.15 قلة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات الداخلية والخارجية
 متوسطة 1.19 3.13 غياب النزاهة والشفافية عند التوظيف
 متوسطة 1.15 3.11 ضيق أماكن  المطالعة لمرتادي المكتبة
 متوسطة 1.33 3.02 ضعف الصيانة الدورية لمرافق الجامعة

 متوسطة 1.08 2.52 غياب عوامل األمن والسالمة داخل المباني
 متوسطة 1.24 2.50 وجود الجامعة في بيئة تعج بالفوضى واإلزعاج

 متوسطة 0.64 3.62 الكلي

ت الحسابية لتقديرا المتوسطاتيالحظ من الجدول السابق أن 
 ،(4.72إلى  2.50)بين  تراوحتأعضاء هيئة التدريس 

. وهو يمثل درجة معوق متوسطة ،3.62عام مقداره  بمتوسطو 
كبيرة كانت تساوي  معوق وأن العبارات التي تمثل درجة

التي العبارات و  ،عبارة حسب المعيار الذي تم اعتماده سابقاً (23)
ولم توجد عبارات  ،عبارة(20) تمثل درجة متوسطة كانت تساوي

ازدحام حيث احتلت العبارة التي تنص"   ،تمثل درجة ضعيفة
 ،4.72حسابي مقداره  بمتوسط ،" المرتبة األولىمواقف السيارات
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وهي تمثل درجة  ،وهي تتبع مجموعة معوقات المنشأة الجامعية
عدم مالئمة عدد أعضاء تلتها العبارة التي تنص" ،معوق كبيرة

 بمتوسط ،" المرتبة الثانيةسبة ألعداد الطالبهيئة التدريس بالن
وهي تتبع مجموعة معوقات أعضاء هيئة  ،4.26حسابي مقداره 

تلتها العبارة التي  ،وهي تمثل درجة معوق كبيرة ،التدريس
حسابي  بمتوسط ،تنص"ازدحام القاعات الدراسية بالطالب"

 وهي تتبع مجموعة معوقات المنشأة الجامعية ،4.24مقداره 
وهذا يعني أن معوقات تطبيق  .ي تمثل درجة معوق كبيرةوه

وتتفق هذه  ،إدارة الجودة الشاملة جاءت بين الكبيرة والمتوسطة
 (2006النتيجة مع نتائج كل من دراسات: الخالف )

 والنجار وآخرون (2004) وعالونة (2012العضاضي)و 

في وجود معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بدرجة  (2015)
أعضاء  أن إلى نخلص أن يمكن عام وبشكل متوسطة و كبيرة.

تواجه  التي المعوقات جميع وجود على أجمعوا قد هيئة التدريس
 الجودة إدارة تطبيق عند جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مما يؤكد على ضرورة اهتمام المسؤولين في الجامعة  ،الشاملة
خاصة أن الجامعة تمر في مرحلة  ،في الحد من هذه المعوقات

 الحصول على االعتماد المؤسسي والبرامجي.
الحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطات( 7ويبين الجدول )

 الجودة إدارة تطبيق من تحد التي لألبعاد الفرعية للمعوقات
وهي  ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في لشاملةا

 الحسابية. هامتوسطاتمرتبة تنازليًا حسب 
 في الشاملة الجودة إدارة تطبيق من تحد التي الحسابية واالنحرافات المعيارية لألبعاد الفرعية للمعوقات المتوسطات (7الجدول )

 الحسابية المتوسطاتوهي مرتبة تنازليًا حسب  ،بن سعود اإلسالمية جامعة اإلمام محمد
 درجة المعوق االنحراف المعياري الوسط الحسابي األبعاد الفرعية

 كبيرة 0.90 4.06 الخدمة المجتمعية
 كبيرة 0.85 3.77 البحث العلمي

 متوسطة 0.75 3.55 الهيئة التدريسية
 متوسطة 0.66 3.53 الهيئة اإلدارية

 متوسطة 0.80 3.46 المنشأة الجامعية

يالحظ من الجدول السابق أن المعوقات الخاصة بالخدمة 
حسابي مقداره  بمتوسط ،المجتمعية احتلت المرتبة األولى

واحتلت المعوقات  ،( وهي تمثل معوق بدرجة كبيرة4.06)
حسابي مقداره  وسطبمت ،الخاصة بالبحث العلمي المرتبة الثانية

تالها المعوقات  ،وهي تمثل معوق بدرجة كبيرة ،(3.77)
 ،(3.55حسابي مقداره ) بمتوسط ،الخاصة بالهيئة التدريسية

تالها المعوقات الخاصة  ،وهي تمثل معوق بدرجة متوسطة
وهي تمثل  ،(3.53حسابي مقداره ) بمتوسط ،بالهيئة اإلدارية

وأخيرًا المعوقات الخاصة بالمنشأة  ،معوق بدرجة متوسطة
وهي تمثل معوق  ،(3.46حسابي مقداره ) بمتوسط ،الجامعية

وبالتالي يمكن القول بضرورة تفعيل عالقة  بدرجة متوسطة.
الجامعة مع المجتمع المحلي وتلمس حاجات سوق العمل 

نتيجة وتتفق هذه ال ،ومتابعة خريجيها وتوفير فرص العمل لهم
وبدرخان والشوا  (2012) العضاضي( و 2008) مع دراسة مدوخ

                   وليو ويانغ 2015) والنجار وآخرون (2013)
(Lue & Yang, 2009)،  والتي أظهرات بعض المعوقات التي

 والبحث العلمي. تتعلق بالخدمة المجتمعية
 ثانيًا:النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

توجد فروق ذات  هللإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص" 
 تقدير درجة( في  α  =0.05داللة إحصائية عند مستوى) 

في جامعة اإلمام  الشاملة الجودة إدارة تطبيق معوقات أهمية
للمرحلة التي يمر بها القسم في  تعزى محمد بن سعود اإلسالمية

 المتوسطاتب تم حسا ،الحصول على االعتماد األكاديمي؟"
الحسابية واالنحرافات المعيارية  الستجابات أعضاء هيئة 

إدارة الجودة الشاملة تطبيق التدريس على مقياس معوقات 
 ( اآلتي.8في الجدول )يوضحها والنتائج  ،المرحلة حسب متغير

 
 

الحسابية واالنحرافات المعيارية  الستجابات أعضاء هيئة التدريس على مقياس معوقات تطبيق إدارة الجودة  المتوسطات (8جدول)
 المرحلة الشاملة حسب متغير
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 المتوسط العدد المرحلة
 االنحراف المعياري الحسابي

 19.54 161.81 32 خطة التحسين
 25.37 152.57 30 التقويم الذاتي

 36.74 159.90 30 التقويم الخارجي
 27.95 158.17 92 الكلي

المعوقات من وجهة نظر أعضاء يالحظ من الجدول السابق أن 
 بمتوسط ،هيئة التدريس كانت أعلى في مرحلة خطة التحسين

 ،تالها في مرحلة التقويم الخارجي ،(161.18حسابي مقداره )
في حين أن المعوقات في مرحلة  ،(159.90مقداره ) بمتوسط

 (.152.57حسابي مقداره ) بمتوسط ،التقويم الذاتي كانت األقل

الحسابية على مقياس  المتوسطاتولبيان داللة الفروق بين 
التي  المرحلة معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة حسب متغير

تم  ،يمر بها القسم في الحصول على االعتماد األكاديمي
والموضحة نتائجه في الجدول  ،يحليل التباين األحاداستخدام ت

 ( اآلتي.9)
معوقات تطبيق إدارة الجودة الحسابية على مقياس  المتوسطاتنتائج تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق  بين  (9جدول)

 المرحلة الشاملة حسب متغير
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة "ف" المربعات

 اإلحصائية
 728.138 2 1456.276 بين المجموعات

 782.527 89 69644.942 داخل المجموعات 0.398 0.930
  91 71101.217 الكلي

 ،(930.يالحظ من الجدول السـابق أن قيمـة "ف" كانـت تسـاوي )
 المتوسـطاتمما يعني أن الفـروق بـين  ،وهي غير  دالة إحصائياً 
 معوقــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة بــينالحســابية علــى مقيــاس 

المراحــــل المختلفــــة التــــي تمــــر بهــــا األقســــام فــــي الحصــــول علــــى 
ذلــك  يعــزو الباحــثلــم تكــن فروقــًا جوهريــة. و االعتمــاد األكــاديمي 

ة فــي جامعــة اإلمــام محمــد بـــن أن واقــع إدارة الجــودة الشــامل إلــى
وبالتــالي غيــاب تطبيــق مبــادىء إدارة  ،ســعود اإلســالمية ضــعيف

بــدليل عــدم وجــود أثــر ملمــوس  الجــودة الشــاملة فــي هــذه الجامعــة
 ،في الحد من هذه المعوقات باختالف مراحل االعتماد األكاديمي

حيــــث كــــان يتوقــــع أن القســــم بتقــــدم المرحلــــة التــــي يمــــر بهــــا فــــي 
 ،االعتمــــاد األكــــاديمي تقـــل معــــه هــــذه المعوقــــات الحصـــول علــــى

ممارسات القيادات العليـا بالجامعـات  وتلعب ولكن هذا لم يحدث.
دورًا مؤثرًا فـى خلـق ثقافـة مواتيـة لتطبيـق مشـروعات الجـودة ومـن 

 فى الحصول علـى االعتمـاد األكـاديميثم تزداد فرص الجامعات 
النتيجــة تتفــق مــع  وال شــك أن هــذهوزيــادة قــدراتها علــى المنافســة. 

مــن أن عـــدم تحقيــق أهـــداف  (2003) مــا توصــل إليـــه الموســوي
 إدارة الجودة الشاملة فى الجامعات العربية إنما يرجع إلى أنها ال 

وتتفــق  تركــز علــى تحقيــق مصــالح كافــة األطــراف بشــكل متــوازن.
ـــــــــــــــى أجراهـــــــــــــــا   ـــــــــــــــائج الدراســـــــــــــــة الت ـــــــــــــــائج مـــــــــــــــع نت                 هـــــــــــــــذه النت

(Najafabadi, 2008 على  جامعة فاروس والتى توصل مـن )
خاللهــا إلــى وجــود العديــد مــن المعوقــات التــى حالــت دون تحقيــق 

: الرؤيــة غيــر وكــان مــن بينهــا ،الجامعــة ألهــداف الجــودة الشــاملة
ـــدريس  ـــة الت الواضـــحة ألهـــداف الجامعـــة فـــى أذهـــان أعضـــاء هيئ

وضـــعف تأييـــد اإلدارة العليـــا  ،ومختلـــف المســـتفيدين مـــن خـــدماتها
ـــة محـــددة  ،والعـــاملين ألهـــداف الجـــودة بالجامعـــة وعـــدم وجـــود آلي

ـــف أنشـــطة  ـــتظم لمختل ـــق من ـــالرغم مـــن وجـــود توثي للتحســـين بهـــا ب
 وعمليات الجودة بالجامعة .

 ثالثًا:النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
توجد فروق ذات  هللإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص" 

 تقدير درجة( في  α  =0.05داللة إحصائية عند مستوى) 
جامعة اإلمام  في الشاملة الجودة إدارة تطبيق معوقات أهمية

 لرتبة عضو هيئة التدريس تعزىمحمد بن سعود اإلسالمية 
استخدام تم  ،أستاذ(؟" ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد ،)محاضر

 ( اآلتي.10)الجدول  يوضحهاوالنتائج  ،اختبار كروسكال والس
 

نتائج اختبار كروسكال والس للفروق بين استجابات أفراد العينة حول معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة والتي ترجع  (10جدول)
 إلى اختالف رتبة عضو هيئة التدريس

كاي قيمة مربعمتوسط  العدد رتبة عضو هيئة التدريس  الداللة اإلحصائية درجات الحرية 
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 الرتب
 54.75 16 محاضر

1.959 3 0.581 
 45.60 42 أستاذ مساعد
 43.41 22 أستاذ مشارك

 44.33 12 أستاذ
  92 الكلي

" كانت تساوي مربع كاييالحظ من الجدول السابق أن قيمة "
مما يعني أن الفروق بين  ،وهي غير  دالة إحصائياً  ،(1.959)

الحسابية على مقياس معوقات تطبيق إدارة الجودة  المتوسطات
لم تكن فروقًا  الرتب المختلفة ألعضاء هيئة التدريسالشاملة بين 

 تعدأن الرتبة األكاديمية ال  جوهرية. ويعزو الباحث ذلك إلى
بل تدفع العاملين جميعًا  ،عائقًا أمام برامج الجودة ومتطلباتها

وأن جميع أعضاء هيئة  ،إلى تبني سياسة الجودة في ممارساتهم
التدريس يعانون من هذه المعوقات بنفس الدرجة. وتتفق نتائج 

 ،(2006والخالف ) ،(2008هذه الدراسة مع دراسة مدوخ )
 (2004والعالونة ) (2004والحجار ) ،(2006) وراضي

 .(2015) النجار وآخرونو 

 رابعًا:النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
توجد فروق ذات  هللإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص" 

 تقدير درجة( في  α  =0.05داللة إحصائية عند مستوى) 
جامعة اإلمام  في الشاملة الجودة إدارة تطبيق معوقات أهمية

للجامعة التي تخرج منها عضو  تعزىمحمد بن سعود اإلسالمية 
تم  ،جامعة أجنبية(؟" ،جامعة عربية،هيئة التدريس)جامعة محلية

الحسابية واالنحرافات المعيارية  الستجابات  المتوسطاتحساب 
الجودة إدارة أعضاء هيئة التدريس على مقياس معوقات تطبيق 

لجامعة التي تخرج منها عضو هيئة ا الشاملة حسب متغير
 ( اآلتي.11الجدول ) يوضحهاوالنتائج  ،التدريس

الحسابية واالنحرافات المعيارية  الستجابات أعضاء هيئة التدريس على مقياس معوقات تطبيق إدارة الجودة  المتوسطات (11جدول)
 لجامعة التي تخرج منها عضو هيئة التدريسا الشاملة حسب متغير

 متوسطال العدد المرحلة
 االنحراف المعياري الحسابي

 14.96 162.93 30 جامعة محلية
 37.99 147.04 28 جامعة عربية
 25.02 163.15 34 جامعة أجنبية

 27.95 158.17 92 الكلي

يالحظ من الجدول السابق أن المعوقات من وجهة نظر أعضاء 
 بمتوسط ،خريجي األجنبيةعند هيئة التدريس كانت أعلى 

عند خريجي الجامعات تالها  ،(163.15حسابي مقداره )
في حين أن  ،(162.93مقداره ) حسابي بمتوسط ،المحلية

 بمتوسط ،كانت األقل عند خريجي الجامعات العربيةالمعوقات 
 (.147.04حسابي مقداره )

الحسابية على مقياس  المتوسطاتولبيان داللة الفروق بين 
متغير الجامعة التي ت تطبيق إدارة الجودة الشاملة حسب معوقا

تم استخدام تحليل التباين  ،عضو هيئة التدريس فيهاتخرج 
 ( اآلتي.12والموضحة نتائجه في الجدول ) ،األحادي

 
الحسابية على مقياس معوقات تطبيق إدارة الجودة  المتوسطاتنتائج تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق  بين  (12جدول)

 الجامعة التي تخرج منها عضو هيئة التدريس الشاملة حسب متغير
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة "ف" المربعات

 اإلحصائية
 2497.061 2 4994.122 بين المجموعات

 742.776 89 66107.096 داخل المجموعات 0.039 3.362
  91 71101.217 الكلي

يالحظ من الجدول السابق أن قيمة "ف" كانت تساوي 
مما يعني  ،(0.05عند مستوى) وهي دالة إحصائياً  ،(3.362)

الحسابية على مقياس معوقات  المتوسطات أن الفروق بين
   المختلفة خريجي الجامعاتتطبيق إدارة الجودة الشاملة بين 



 140 - 123 ،(2)35مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

137 
 

 ،بين خريجي الجامعات  المختلفةلمعرفة داللة هذه الفروق و  فروقًا جوهرية.  كانت
( 13كما هو موضح بالجدول ) ،LSDسيتم استخدام اختبار 

 .تياآل
باستخدام اختبار  معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة على مقياس  خريجي الجامعات المختلفةداللة الفروق بين   (13جدول )

LSD 
الجامعة المتخرج 

 الجامعات األجنبية الجامعات العربية الجامعات المحلية الحسابي المتوسط منها

 0.21- *15.90 - 162.93 الجامعات المحلية
 *16.11- -  147.04 الجامعات العربية

 -   163.15 األجنبيةالجامعات 

  ،(0.05* يعني مستوى الداللة )                
يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

معوقات تطبيق إدارة الجودة ( على مقياس 0.05مستوى داللة )
ا عضو فيهالجامعة التي تخرج والتي ترجع إلى اختالف  الشاملة

 وذلك بين خريجي الجامعات المحلية وخريجي ،هيئة التدريس
وبين  ،العربية لصالح خريجي الجامعات المحلية الجامعات

العربية وخريجي الجامعات األجنبية لصالح  الجامعات جييخر 
ويالحظ من الجدول السابق أن  خريجي الجامعات األجنبية.

خريجي الجامعات المحلية وخريجي الجامعات الفروق بين 
 النتيجة تلك الباحث ويفسر .لم تكن فروقًا دالة إحصائيا األجنبية

لين على درجة التدريس الحاص هيئة أعضاء تعود أن إلى
 جودة من عالية مستويات على الدكتوراه من جامعات اجنبية

 يحتل والتى ،األجنبية بالجامعات المقدمة التعليمية الخدمة
 للجامعات األكاديمى الترتيب بين األولى المراكز معظمها
يقدرون ما تبذل من مجهودات فى سبيل نشر  جعلهم ،العالمية

تزداد درجة تعاون تلك الفئة مع  وبالتالي ،ثقافة الجودة الشاملة
اإلدارة الجامعية من أجل االرتقاء بمستوى الخدمة التعليمية 

 المتقدمة المستويات إلى ترقى حتى الوطنية المقدمة بالجامعات
وبالنسبة لخريجي الجامعات . بالخارج تعليمه أثناء الحظها التى

 أن  خاصة ،إلى مستويات عالية من الجودةالمحلية فيتطلعون 

وقضوا فترات طويلة  ،نو خريجي هذه الجامعات هم سعودي
وبالتالي كانوا األقدر  ،كأعضاء هيئة تدريس في جامعة اإلمام

وتلمس  ،على تقصي واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة
 والتي  (Glynis,2008)ويؤكد ذلك ما توصل إليه احتياجاتهم.

أجراها على عينة من كليات المجتمع بهدف التعرف على أثر 
تطبيق مشروعات الجودة واالعتماد على مستوى رضاء األطراف 

الخدمة التعليمية والمجتمعية التى  ذات المصلحة عن مستوى
مؤشرات أداء كليات المجتمع واتضح ارتفاع  ،تقدمها تلك الكليات

كل وأشار  ،بعد تبنيها ألنشطة الجودة واالعتماد األكاديمى
المجتمع( إلى ارتفاع ، الطالب ،األطراف )أعضاء هيئة التدريس

لهم من خدمات متميزة عن ذى قبل.  مستوى رضائهم عما يقدم
 (.2004) واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة عالونة

 الخامس بالسؤال: اإلجابة المتعلقة خامساً 
توجد فروق ذات  هلنص" ي والذي عن السؤال الخامسلإلجابة 

 تقدير درجة( في  α  =0.05داللة إحصائية عند مستوى) 
جامعة اإلمام  في الشاملة الجودة إدارة تطبيق معوقات أهمية

 لجنسية عضو هيئة التدريس تعزىمحمد بن سعود اإلسالمية 
 للعينات )ت( تم استخدام اختبار  ، ؟" غير سعودي( ،)سعودي
اآلتي. (14والنتائج موضحة في الجدول) ،المستقلة

 معوقات أهمية تقدير درجة نتائج استخدام اختبار ت للعينات المستقلة لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في (14جدول ) 
 الشاملة حسب متغير جنسية عضو هيئة التدريس الجودة إدارة تطبيق

جنسية عضو 
هيئة 

 التدريس
 المتوسط العدد

 الحسابي
االنحراف 
درجات  قيمة ت المعياري

 الحرية
الداللة 

 اإلحصائية

 34.76 148.67 33 غير سعودي 032,. 90 2.510 21.89 163.49 59 سعودي

الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس السعوديين أعلى معوقات تطبيق إدارة الجودة  أن السابق الجدول من يالحظ
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كانت دالة  الفروق هذه أنو  ،من نظرائهم غير السعوديين
 إلى ذلك الباحث ويعزو ،(0.05عند مستوى ) إحصائية

أعضاء هيئة التدريس السعوديين هم األقدر على تقصي واقع 
نظرًا للمدة الزمنية الطويلة  في جامعة اإلمام الجودة الشاملة

ولحماسهم  ،التدريس في هذه الجامعةالتي قضوها في 
على  ،وتطلعاتهم للحصول على درجات عالية من الجودة

عكس غير السعوديين الذين امضوا فترات قصيرة في هذه 
ويتطلع عضو هيئة التدريس غير السعودي إلى إبراز  ،الجامعة

ريعها بأحسن صورة أكثر من التركيز على الجامعة ومشا
 السلبيات.
 :التوصيات

يوصي الباحث  ،في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة
 بما يلي:

وخاصة فيما يتعلق  ،االهتمام بالبنى التحتية للجامعة .1
 بتوفير مواقف خاصة للطالب وبمساحات كافية.

ألعداد العمل على أن تكون القاعات الدراسية مناسبة  .2
وتوفير أعضاء هيئة تدريس يناسب أعداد  ،الطالب

 الطالب المتزايدة.
العمل الجاد على نشر ثقافة مفهوم إدارة  الجودة الشاملة  .3

ن سعود بومبادئها لدى جميع منسوبي جامعة اإلمام محمد 
 اإلسالمية.

العمل على تعزيز البحث العلمي من خالل توفير ميزانية  .4
وتخفيض ساعات العمل لألكاديمي من أجل  ،مجزية له

 التفرغ للعمل البحثي.
اهتمام الجامعة بخريجيها من خالل تأمين فرص عمل لهم  .5

والتواصل ،عن طريق التواصل مع السوق المحلي والعالمي
 مع مؤسسات المجتمع المحلي.

ضرورة تفعيل دور الجامعة في التواصل مع مؤسسات  .6
والعمل على المساهمة في نهضة  ،المجتمع المحلي

المجتمع المحلي والمساعدة على حل المشكالت التي 
 تواجهه.

 اقتراح إجراء الدراسات التالية: .7
معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بين الكليات العلمية  . أ

ة اإلمام محمد بن سعود والكليات اإلنسانية في جامع

 اإلسالمية.
نظر أعضاء هيئة هذه الدراسة اقتصرت على وجهات  . ب

ويمكن إجراء دراسات تركز على أراء بقية الشرائح  ،لتدريس
 كالعمداء ورؤساء األقسام والطالب والموظفين.

وجهة نظر  معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة من  . ت
األقسام النسائية ومقارنتها  فيأعضاء هيئة التدريس 

 ة.ذكوريباألقسام ال
ألقسام في الجامعة التي إجراء دراسة مشابهة على باقي ا . ث

تأثير مشروعات ودراسة  ،حصلت على االعتماد األكاديمي
االعتماد في التخفيف من معوقات تطبيق إدارة الجودة 

 الشاملة.
 
 :لمراجعا

الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية  (.2003.)إبراهيم ،أحمد
 . اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.والمدرسية

 (. إمكانية2012) عبدالرحمن ،أحمد واألختر ،جعفر وأحمد ،إدريس
 أجل من العالي التعليم خدمات على الشاملة الجودة إدارة تطبيق

 على والحصول المخرجات جودة المستمروضمان التحسين
مجلة  بالخرمة. الطائف جامعة فرع حالة راسةد :االعتمادية

األكاديمية األمريكية العربية مجلة علمية تصدر عن  :أماراباك
 .62-39ص ص  ،(7)3 ،للعلوم والتكنولوجيا

المعوقات التي تعترض  (.2013) هال،سوسن و الشوا ،بدرخان
النوعية وضمان الجودة في الجامعات األردنية من وجهة نظر 

المجلة العربية لضمان جودة التعليم أعضاء الهيئة التدريسية.
 .79 – 65ص ص  ،(13)6،الجامعي

مبادىء إدارة الجودة  .(2014.)عمار ،بن عشيو  ،بشير ،بن عشي
-الشاملة ودورها في تقويم األداء بجامعة محمد خيضر ببسكرة

 دراسة استطالعية من وجهة نظر الهيئة التدريسية. الجزائر/
ص  ،(18)7 ،المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي

  .199 -181ص 
(.تقييم األداء الجامعي من وجهة نظر أعضاء 2004رائد.) ،الحجار

الهيئة التدريسية بجامعة األقصى في ضوء مفهوم إدارة الجودة 
 .240-203ص ص  ،(2)8 ،مجلة جامعة األقصى، الشاملة

معوقات تطبيق مبادىء إدارة الجودة  (.2006رياض.) ،الخالف
أعضاء الشاملة في جامعة الخليل وبيت لحم من وجهة نظر 



 140 - 123 ،(2)35ي مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العال

139 
 

جامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة، الهيئة التدريسية والطلبة
 فلسطين. ،القدس ،القدس
تجربة المملكة األردنية الهاشمية في  (.2012عمر.) ،الخرابشة

ضمان الجودة ومعايير االعتماد األكاديمي في الكليات 
ورقة مقدمة إلى المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان  .التربوية

 البحرين. ،الجامعة الخليجية جودة التعليم العالي,
 الشاملة الجودة تطبيق حول نشرة( 2007 ). يوسف. ،داوود آل

 .للتخطيط العربي المعهد ،العالي التعليم في
مستوى تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة  (.2015أحمد.) ،دودين

اإلداريين في مؤسسات التعليم العالي في االردن من وجهة نظر 
المجلة العربية لضمان جودة التعليم  األكاديمين)دراسة ميدانية(.

 .173 -155ص ص  ،(19)8،الجامعي
معقوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة (. 2006) ميرفت. ،راضي

في مؤسسات التعليم التقني في محافظات غزة وسبل التغلب 
 ،غزة ،اإلسالميةالجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشورة .عليها

 فلسطين.
مفهوم إدارة الجودة في المملكة العربية  (.1993) خالد. ،الزامل

بحث مقدم في المؤتمر السادس للتدريب والتنمية  .السعودية
 .أبريل 21-19 ،القاهرة ،اإلدارية

 واالعتماد الجودة معايير تطبيق اثر(. 2012عطا اهلل.) ،السرحان
 الجامعات في التعليم مخرجات تسويق على األكاديمي
ورقة مقدمة إلى المؤتمر العربي الدولي الثاني  .السعودية

 .467 -458ص ص  ،لضمان جودة التعليم العالي
الجودة الشاملة في إدارة الجامعة بين  (.2005شرف.) ،الشهاري

التعليم  ةجود المؤتمر التربوي الخامس: .النظرية والتطبيق
 .390-370ص ص  ،البحرين جامعة ،كلية التربية ،الجامعي

معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في  (.2015) كاظم. ،عارف
جامعة السليمانية التقنية دراسة تحليلية ألراء عينة من أعضاء 

المجلة العربية  الهيئة التدريسية في جامعة السليمانية التقنية.
 .207-191ص ص ،(19)8 ،لضمان جودة التعليم الجامعي

مكانية الشاملة الجودة إدارة (.2010بشرى.) ،عباس  في تطبيقها وا 
 التدريسية. الهيئة أعضاء وجهة نظر من القادسية جامعة كليات

ص ص  ،(2)12 ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية
62-78. 

(.معوقات تطبيق أدارة الجودة الشاملة في 2012سعيد.) ،العضاضي
لعربية لضمان ا لمجلةا العالي)دراسة ميدانية(.مؤسسات التعليم 
 .99-66ص ص  ،(9)5 ،جامعيجودة التعليم ال

 مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة( 1998 ).  حسين ،العلوي
 عبد الملك جامعة العلمي: النشر مركز .(1)ط العالي التعليم
 .جدة ،العزيز

الجودة مدى تطبيق مبادئ إدارة (. 2004) معزوز. ،عالونة
ورقة علمية اعدت  ،الشاملة في الجامعة العربية األمريكية

جامعة القدس  ،لمؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني
 فلسطين. ،رام اهلل ،المفتوحة

أهمية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في  (.2015) محمد. ،الفقيه
نظر الكليات التقنية في المملكة العربية السعودية من وجهة 

المجلة العربية لضمان جودة التعليم أعضاء هيئة التدريب فيها. 
 .89 -57ص ص  ،(20)8 ،الجامعي

إيجابيات ومعوقات تطبيق إدارة الجودة  (.2008) عيسى. ،قداده
مجلة أبحاث  )دراسة استكشافية(. الشاملة في الجامعات األردنية

دارية  .24-1ص ص  ،العدد الثالث ،اقتصادية وا 
درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كليات  (.2014عايد.) ،الكناني

التربية الرياضية لمنطقة الفرات األوسط كما يراها أعضاء هيئة 
 ،المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي التدريس.

 .58 -39ص ص  ،(18)7
معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في  (.2008نصر) ،مدوخ

رسالة  .الفلسطينية بمحافظة غزة وسبل التغلب عليهاالجامعات 
 فلسطين. ،غزة ،الجامعة اإلسالمية ،ماجستير غير منشورة

معوقات اإلشراف التربوي كما يراه  (.1997) الحسن. ،المغيدي
مجلة  المشرفون والمشرفات في محافظة اإلحساء التعليمية.

 العدد الثاني عشر. ،البحوث التربوية بجامعة قطر
 الشاملة الجودة إدارة لقياس أداة تطوير(: 2003) نعمان ،الموسوي
 ص ،(67)ع ،التربوية المجلة ،العالي التعليم مؤسسات في
 .118 -89: ص
معوقات  . (2015) عبده. ،عارف والعامري ،نعمان وعباس ،النجار

تطبيق معايير الجودة التعليمية الشاملة في جامعة العلوم 
 اليمنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.والتكنولوجيا 

ص  ،(21)8 ،المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي
 .27 – 3ص
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 طلبة العلوم التربوية فيعن استخدام شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر  الممارسات األخالقية الناجمةتقييم واقع 
 البلقاء التطبيقية واإلسراء جامعتي  

 ُسمّية عيد الزعبوط
 11/11/2015تاريخ القبول:                       20/9/2015تاريخ التسلم: 

البلقاء  العلوم التربوية في جامعتي  من وجهة نظر طلبة  شبكات التواصل االجتماعيتقييم واقع الممارسات األخالقية الناجمة عن استخدام هدف البحث إلى 
 استجابات أفراد العينة وفقًا للجنس والجامعة، رصد الفروق في، ووالسلبي للممارسات األخالقيةمن خالل تحديد مستوى الجانب اإليجابي  ،التطبيقية واإلسراء

أبرز النتائج  ومن .المنهج الوصفيولتحقيق أهداف البحث تم االعتماد على  .طالبًا وطالبة (191)بالطريقة الطبقية العشوائية قوامها: عينة البحث واختيرت 
 يلي:التي توصل إليها البحث ما 

 %(. 80واقع الجانب اإليجابي للممارسات األخالقية الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي، على المستوى المرتفع بنسبة )تقييم  حاز .1
 %(.75.33واقع الجانب السلبي للممارسات األخالقية الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي، على المستوى المتوسط بنسبة )تقييم حاز  .2
( بين متوسطات واقع α ≤ 0.05أكدت نتائج البحث صحة فرضيته، التي نصت على: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

 البلقاء التطبيقية واإلسراء العلوم التربوية في جامعتي  الممارسات األخالقية الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر طلبة 
  .تعزى لمتغيري  الجنس والجامعة

 .)، التواصل االجتماعي، اإلنترنتالتقييم، أخالقيات، الممارسات األخالقية: المفتاحيةالكلمات )
 

Evaluating the Ethical Practices for Using Social Networks from the Perspective of Educational 
Sciences Student at  Balqa Applied and Isra Universities 

Somia Aid Al- Zaboot 
Al  Usool Foundation for Scientific Research 

alusool2013@gmail.com 
he study aimed to evaluate the ethical practices for using the social networks from the perspective of Educational 
Sciences students at Balqa Applied and Isra universities’ through identifying the positive and negative aspects’ 
level for the ethical practices and to record the Jordanian universities’ students responses according to gender and 

university variables. The sample which was selected randomly consisted of (191) male and female students. To achieve 
the study’s goals the descriptive and analytic approach were adopted.  The most significant results were as follows: 

1. The evaluation of the positive aspect of the ethical practices for using social networks got the highest level with 
(80%). 

2. The evaluation of the negative aspect of the ethical practices for using social networks got the moderate level 
with (75.33%). 

3. Results assured the  validity of the study’s hypothesis: “there are no statistical significant differences at the level 
of significance (a≤0.05) between the means of the status of the ethical practices for using social networks from 
the perspective of Educational Sciences Student at  Balqa Applied and Isra universities, attributed to gender and 
university variables. (Keywords: evaluation, ethics, ethical practices, Social Communication , Internet). 

 :مقدمة
انتشارًا واسعًا ومتزايدًا لشبكات التواصل الراهن العصر شهد 

أفراد أصبحت من أهم وسائل االتصال لدى  إذاالجتماعي، 
كان للتطورات إذ  ،طلبة الجامعاتلدى خاصة  ،المجتمعات كافة

على  من الناس أعداد كبيرةالتكنولوجية دورًا كبيرًا في إقبال 
رب األمر الذي مهد سبل التقا ،التواصل االجتماعي شبكات

ي تبادل المعرفالمن  همفضاًل عن تمكين ،والتعارف بين األفراد
 . والمعلوماتي

على ذلك تعاملت المجتمعات مع مواقع مختلفة من شبكات بناًء 
التواصل االجتماعي مثل: فيس بوك، تويتر، ليكند إن، يوتيوب، 

وما شابه ذلك، إذ أتاحت شبكات التواصل  ،هاي فايف

 الفيديو مقاطع تبادلالمحادثات الفورية و االجتماعي إجراء 
 خصبة الملفات، فضاًل عن تواجد مجاالت ومشاركة والصور

العالم  أصبح :معلوماتي؛ األمر الذي يدعم مقولةال التواصل من
  ن.والمكا الزمان عناصر فيهااختفت صغيرة قرية 
هذا التعامل مع مواقع شبكات التواصل االجتماعي،  منطلق ومن

، إذ يتوجب وجود ممارسات أخالقية مصاحبة لهذا التعاملفإنه 
 واالرتياح  ،وتجاذب األفكار ،يبدأ التواصل عبر تبادل اآلراء

 هذه بعض تتحول وقد .اآلخر مع الفكري واالنسجام ،العقلي
 إعطاء طريق عن واقعي عالم إلى افتراضي عالم من العالقات

T 
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الواقع )الخليفي،  أرض علىوالتواصل  التعارف أكبر من مساحة
2001.) 

 والوسائل والتكنولوجية، المجتمعية التطورات فرضت فقد هنا من
 الحياة مجاالت في نفسها والمعلوماتية الرقمية واألدوات

 إذ واالتصال، التعليم مجالي   بينها من والتي كافة، المعاصرة
 في واضح تغيير الحديثة التكنولوجيا تلك استخدام صاحب
 التكنولوجيا خالل من التواصل أثناء واألخالق القيم منظومة
 واألخالق القيم في التغير ويزداد كافة، المجاالت في الحديثة

 شبكات تستخدم التي المجموعات أو األفراد عدد كلما ازداد
 (.2012)سالم، االجتماعي التواصل

التزايد المستمر في استخدام شبكات التواصل االجتماعي  وُيعد
مظهرًا من مظاهر عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي والتقني 

فقد سيطرت تلك الشبكات على العقل البشري وعلى  ،والمعرفي
إذ ُيؤكد  بعض المهتمين ، بشكٍل خاصتفكير طلبة الجامعات 

شير آخرون بينما يُ ، الممارسات األخالقيةتأثيرها السلبي على 
تأثيرها عدد من المختصين ُيؤكد  ، في حينإلى تأثيرها اإليجابي

اإليجابي والسلبي معًا على الممارسات األخالقية لدى المشتركين 
 (.2011محمد، )بها 

طلبة  ليستطلع آراءوللوقوف على أرض الواقع جاء هذا البحث 
تقييم حول  البلقاء التطبيقية واإلسراء في جامعتي  العلوم التربوية 

الناجمة عن استخدام شبكات التواصل  يةاألخالقالممارسات واقع 
  .االجتماعي

 :المقدمة واإلطار النظري
اإلحصاءات أظهرته تكمن مشكلة البحث فيما  :مشكلة البحث

 تزايد اإلقبال على استخدام شبكات التواصلحول العالمية 
تنامى عدد المقبلين  حيث عالميًا وعربيًا ومحليًا،  االجتماعي

 ،الحقيقة الدولية)على شبكات التواصل االجتماعي في األردن
 القيم منظومة في واضح األمر الذي أدى إلى تأثير ؛(2015

 :حولالتساؤل  ذلك طرح ي، إذ يستدعهاجراء استخدام األخالقية
الناجمة عن استخدام  يةاألخالقالممارسات تقييم واقع  كيف ُيمكن

من هنا فإن مشكلة هذا البحث  ؟شبكات التواصل االجتماعي
استطالع  عبرمثل هذا التساؤل  اإلجابة عنتتلخص في 

البلقاء التطبيقية  في جامعتي  طلبة العلوم التربوية  وجهات نظر
 . واإلسراء

السؤالي ن لتوضيح مشكلة البحث ُيمكن طرح  أسئلة البحث:
 :التاليي ن

  الجانب اإليجابي للممارسات األخالقية واقع مستوى ما
عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي من وجهة  الناجمة

البلقاء التطبيقية  جامعتي   العلوم التربوية فينظر طلبة 
 ؟واإلسراء 

  الجانب السلبي للممارسات األخالقية الناجمةواقع ما مستوى 
من وجهة نظر  عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي

 ؟ العلوم التربوية في جامعتي  البلقاء التطبيقية واإلسراءطلبة 
 أهداف البحث: 

  شبكات تقييم واقع الممارسات األخالقية الناجمة عن استخدام
العلوم التربوية في طلبة  من وجهة نظر التواصل االجتماعي

تحديد مستوى الجانب  َعب رَ  واإلسراء جامعتي  البلقاء التطبيقية
 .اإليجابي والسلبي للممارسات األخالقية

 استجابات أفراد العينة حول تقييم واقع  رصد الفروق في
شبكات التواصل المارسات األخالقية الناجمة عن استخدام 

 وفقًا للجنس والجامعة. االجتماعي
 تتمثل أهمية هذا البحث باآلتي: أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في تناوله لموضوع  األهمية النظرية:
، وما ينجم عن استخدامها من شبكات التواصل االجتماعي

سواء أكانت إيجابية أم سلبية، إذ يستمد  ممارسات أخالقية
البحث أهميته من أهمية وحداثة شبكات التواصل االجتماعي، إذ 

ونتاجًا  ،ُتعد مظهرًا مهمًا وحديثًا للشبكة العالمية )اإلنترنت(
ُيشير إلى إن عالميًا ومهمًا من نتاجات التكنولوجيا؛ األمر الذي 

تقييم ُتؤكد الِجدَّة من خالل  عملية البحث في مثل هذا الموضوع
الناجمة عن استخدام  شبكات  واقع الممارسات األخالقية

مواكبة  عنصر الحداثة من خاللوتدعم  ،التواصل االجتماعي
شبكات التواصل  التعرف على محاولةو متطلبات العصر 

جم عنها مهمة، قد ين تكنولوجية وسائلبوصفها االجتماعي 
تعزيزها، وممارسات فُيصار إلى  ممارسات أخالقية إيجابية،

 أخالقية سلبية؛ لتفاديها أو محاولة تعديلها.
يقدمة  فيماتكمن األهمية العلمية لهذا البحث  :األهمية العلمية

تقييم واقع الممارسات األخالقية  حولمن نتائج ومعلومات 
فضاًل عن ، الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي
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أساليب  همنهجًا علميًا مالئمًا لتحقيق أهدافه، واستخداماتخاذه 
حصائية مناسبة لتحليل     .   بياناتهعلمية وا 

 البحث: ةفرضي
عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

(0.05α≤)   األخالق تقييم واقع في استجابات أفراد العينة حول
، ُتعزى شبكات التواصل االجتماعيالناجمة عن استخدام 

 الجامعة(.  ،: )الجنسي  لمتغير 
اقتصر البحث في إمكانية تعميم  حدود البحث ومحدداته:

 االلتزام بالحدود اآلتية: على نتائجه
تقييم واقع الممارسات في  الحدود الموضوعية: وتتمثل (1

شبكات التواصل األخالقية الناجمة عن استخدام 
 العلوم التربوية فيمن وجهة نظر طلبة  االجتماعي

عب َر تحديد مستوى  ،جامعتي  البلقاء التطبيقية واإلسراء
رصد ، والجانبي ن اإليجابي والسلبي للممارسات األخالقية

 .لجنس والجامعةاستجابات أفراد العينة وفقًا ل الفروق في
 العلوم التربوية فيالحدود البشرية: تمثلت في طلبة  (2

 . جامعتي  البلقاء التطبيقية واإلسراء
البلقاء لدى جامعة  التربية ةالحدود المكانية: تمثلت في كلي (3

، والتي ُعِرفت بمسمى )كلية في محافظة البلقاء التطبيقية
وفي كلية التربية لدى جامعة اإلسراء في  (، األميرة رحمة

 محافظة العاصمة عمَّان.   
أداة البحث الحدود الزمنية: وتتمثل بالفترة الزمنية لتطبيق  (4

 م .2015من عام  الثانيخالل الفصل الدراسي  ميدانياً 
بدرجة صدق أداته وصدق استجابات أما محددات البحث فتتمثل 

 المبحوثين.

 اإلجرائية:المصطلحات العلمية و 
هو " المقارنة بين ما هو كائن، بما يجب أن يكون،  تقييم:ال

ووضع حكم على الفرق الموجود بين ما يجب أن يكون، وما هو 
بن ) ن كان، وهو إصدار حكم لغرض ما "كائن في أي ميدا

 (.4: 2006عيشي، 
: تقدير الممارسات األخالقية الناجمة وُيَعرَّف التقييم إجرائيًا بأنه

عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي، من خالل تعرف 
واقع تلك الممارسات والحكم عليها سواء أكانت ممارسات مستوى 

 إيجابية أم سلبية.

ذات فعالية  مواقع شبكة"  هي االجتماعي: التواصل شبكات
 المعارف من مجموعة بين جتماعيةالا الحياة تسهيل في عالية

 االتصالبحيث تعمل على تمكين األفراد من  واألصدقاء،

 من وغير ذلك الصور وتبادل والصوتي المرئي التواصلو 
والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية العالقات وتنمي ،اإلمكانيات

 (25: 2012)المنصور،  "بينهموما شابه ذلك فيما 
وسائل حديثة تتيح التواصل لمستخدميها  :وُتعرف إجرائيًا بأنها

في كل زمان ومكان، من خالل مواقعها على شبكة اإلنترنت، 
 )الفيس بوك، التويتر، اليوتيوب، وما شابه ذلك( :مثل

 عن عبارة " بأنه الخلق( 70: 2004) الغزالي يعرف :أخالقيات
 من ويسر بسهولة األفعالعنها  تصدر ،النفس فيراسخة  هيئة
 األفعال عنها تصدر بحيث الهيئة كانت نإف وروية، فكر غير

 حسنًا، خلقاً  الهيئة تلك سميت وشرعًا، عقالً  الجميلة المحمودة
ن  ".سيئاً  خلقاً  الهيئة سميت القبيحة األفعال عنها الصادر كان وا 

عن  السلوك الصادر إجرائيًا بأنها: يةاألخالقالممارسات وُتعرف 
مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي سوء أكانت ألفاظًا أم 
أفعااًل، بحيث ُتظهر سلوكًا مقبواًل مثل: اإلسهام في تكوين 
أصدقاء وتبادل المعلومات، أم غيَر مقبول مثل: التشهير 

 . انتهاك الخصوصية الفرديةو  باآلخرين
تقنيـة إجرائيـة أساسـية فـي فهـم  :"هو :التواصل االجتماعي

الخبـرات اإلعالميـة،  التفـاعالت البـشرية، و تفـسير النـصوص و
وطرائـق التواصـل واالتـصال واإلرسـال كافة، و بالتـالي يمكـن 

التواصل أصبح عل مًا قائمًا بذاته، له تقنياته  إن :الجـزم بـالقول
بمثابة  محددة له، وهوومقوماته الخاصة و أساليبه و أشكاله ال

المعـين والوعـاء المتـسع الـذي تـستقي منـه بـاقي العلـوم و الفنـون 
 "التقنيـات والوسـائل مـن أجـل إنجـاز أهـدافها و تحقيـق غاياتهـا 

  (.4: 2011)سكر، 
نظام عالمي لدمج شبكات الحواسيب المتصلة "   :هي اإلنترنت:

عبر بروتوكول التحكم باإلرسال به، بحيث يتم تبادل المعلومات 
وبروتوكول اإلنترنت، وتتصل الحواسيب مع بعضها البعض من 
خالل شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية، إذ ُيمكن استخدام 
رسال الخطابات، وبهذا  هذا النظام )اإلنترنت( في نقل الملفات وا 

األكاديمية ) تمثل مدخاًل للوصول للمعلومات" فإن اإلنترنت
 (. 3: 2013لعربية البريطانية للتعليم العالي، ا
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لدى دول  كبير انتشار على االجتماعي التواصل شبكات حظيت
 ذ، إالعالم في زيارة المواقع أكثر من بعضها وبات ،العالم كافة

  موقع َعب رَ  األمريكية المتحدة الواليات فى نشأت
Classmates.com) )( الذي ُيعد1995عام ،)موقع أول م 

 ذلك وتبع ،المدارس األمريكية لطالب االجتماعي للتواصل
 الفترة خالل االجتماعي التواصل مواقع من مجموعة ظهور

 هو اهتمامها محور وكان، م(1999 -م1997الواقعة بين )
 اجتماعية مرتبطة تواصل مواقع خالل من المجتمع تدعيم

 اآلسيويين األمريكيين موقع :مثل معينة بمجموعات
(Asianavenue.comوموقع البشر ،) السمراء  البشرة لذوي
(Blackplanet.com ،2007( )رحومة.) 

 موقع ، إلى انطالقللويب الثانى الجيل تقنيات ظهور وأدى
 (Facebook.com) بوك الفيس الشهير االجتماعى التواصل
 ياالجتماع التواصل مواقع فكرةكذلك انتشرت  ،م(2004عام )

 تويتر التواصل االجتماعى موقع بظهور الصغيرة للمدونات
(Twitter) ، بوصفه  م(2006) عام أوائل فى الموقع هذاوظهر

 وانتشر ،األميركية( Odeo) شركة أجرته اً بحثي ياً تطوير  اً مشروع
 لتقديم ؛م(2007عام ) االجتماعي للتواصل جديدة خدمةبوصفه 
 التواصل مواقع ظهور لحركة المتتبعويلحظ  ،المصغرة التدوينات
 والتفاعل االتصال تحقيق إلى تهدف أنها المختلفة االجتماعى

 طبيعة أو المستخدمين نوعية تحديد دون األصدقاء بين
 على مستوى المستخدمين لجميع عامة مواقع يفه المناقشات؛

 ( .  2012)الرعود،  العالم
ًة عامومن منطلق إن شبكات التواصل االجتماعي تمثل مواقَع 

فإن الممارسات  ،العالم على مستوى المستخدمين لجميع
 ذاتها هي الواقع أرض على بها التمسك ينبغي األخالقية التي

 شبكات مع التعامل أثناء بها التحلي ينبغي التي األخالق
 أماكن في الشبكة على الرقابة وقد تتحقق االجتماعي، التواصل
 محالت في تحقيقها يمكن ال إنه إال بالمنازل، كاإلنترنت محدودة
 الرقابة هنا وتبقى العامة، األماكن وفي الجامعات وفي اإلنترنت
 األمثل الرادع هي د،الفر  لدى األخالقية القيم تنمية في الذاتية
 (.2004ناصر، ) االجتماعي التواصل شبكات مع التعامل في

 وربطها والمثل القيم عالم حول (Dewey) ديوي وهذا ما أكده
 كل أساس هي اإلنسانية الحياة إن معتبراً  اإلنسانية، بالحياة
م القي تنبعمقومات الحياة، ، فمن خالل التعامل مع شيء

 نظره في فاألخالق ،وتتشكل الممارسات األخالقية ،واألخالق
 يعيش الذي المجتمع في باإلنسان تتعلق ونفسية اجتماعية مسألة
لى الواقعية الظروف لغة إلى األخالقية القيمإذ تُترجم  فيه،  وا 
لى االجتماعية الحياة في العاملة القوى  التي والعادات الدوافع وا 
 الفاعلية قوة العموم على معناه ديوي عند فالخلق ،األعمال تؤلف

 أيضاً  وُيمثل االجتماعية، للوظيفة المنظمة والكفاءة االجتماعية،
 (.2002ي، االجتماعية )ديو  االستجابة
(  12: 2003المهتمين من أمثال عيسوي )أورد بعض من هنا 

 األول ُيشير إلى"  ،مارسات األخالقيةملل إلى وجود معنيي ن
 الفرد يتبع أن بمعنىوتقاليده،  وعاداته المجتمع لقيم االمتثال
 اتباع ُيشير إلى والثاني ،المجتمع يقبلها التي والتقاليد العادات
 الفرد يتبع أن بمعنى ،الصحيحة والغايات األهداف الفرد

 دّ تع فهي واألمانة والوالء كالكرم الصحيحة: والغايات األهداف
 المجتمع قيم بصرف النظر عن إتباعها ينبغي ذاتها، في غاية

 . "ومعاييره
 الفرد في يظهرها التي السلوكيات مجموعةويرى آخرون بأنها: " 

 معهم يتعامل الذين األفراد أو تواجهه التي األحداث مع تعامله
 عاش التي والبيئة التربية خالل من معظمها ويكتسب الحياة، في
 .(12: 2001  " )الصنيع،  المختلفة عمره مراحل الفرد فيها
ُيمكن استعراض الجانب اإليجابي للمارسات األخالقية جراء و 

  (2012 سالم،) :كما يلي االجتماعي التواصل شبكات استخدام
 مع التواصل خالل من الحديثة والمعرفة بالمعلمات التزود (1

 األمر الذي  ؛عبر شبكات التواصل االجتماعي اآلخرين
 لشبكات المستخدمين األفراد لدى المعرفي المنظور قعمّ يُ 

 .االجتماعي التواصل
 الفرد يستطيع إذ العمل، على الحصول من األفراد تمكين (2

 يوفر أن االجتماعي التواصل شبكات مع التعامل خالل من
 .مناسبة عمل فرصة لنفسه

اكتساب قيم أخالقية ُتشير إلى صلة الرحم والسؤال عن  (3
 في اآلخرين مع يتواصل أن الفرد يستطيع بحيث ،اآلخرين

 .وسهولة يسر بكل ومكان زمان أي
 التسوق من قيمة الحلم والصبر عبر األفراد تمكين (4

 أحدث على والتعرف (، والبيع الشراء ) اإللكتروني
 .اآلخرين مع االجتماعي التواصل عبرَ  والخدمات المنتجات
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اكتساب بعض السلوكات األخالقية الحميدة كاحترام الرأي  (5
قافات مع اآلخرين عبر شبكات ثتبادل اآلراء والو  ،اآلخر

 التواصل االجتماعي.
 بعض فيأما الجانب السلبي للمارسات األخالقية فإنه  يتمثل 

 التواصل لشبكات المستخدمين األفراد من المنبعثة التصرفات
 بين الرذيلة نشر السرقة، االبتزاز، ،التشهير :مثل االجتماعي

)عبد الفتاح،  التخاطب أثناء البذيئة األلفاظ الناس، واستخدام
2010 :78.) 

 الجمعية أشارت إليه ما ( وفق9: 2011أورد عمري )إذ 
اإلنترنت  بمرض إدمان المصاب بأن للطب النفسي، األمريكية

إهمال االلتزامات األسرية والوظيفية، وبالتالي ُيعاني  من يعاني
 الحياة االجتماعية، باإلضافة إلى  اللجوء للنوممن تدهور 

 جراء والتعب باإلرهاق لشعوره نظراً  ة؛طويل لفترة العميق
 والتفكير اإلصابة بالقلقو االجتماعي،  التواصل شبكة استخدامه

واالكتئاب،  بالحزن والشعور فيها، يحدث وما الشبكة في المفرط
 وتحريك كاالرتعاش نفسيةال االضطرابات  فضاًل عن ظهور

 .مستمرة  بصورة األصابع
( إن استخدام شبكات التواصل 6-5: 2011ويرى محمد )

 ُيؤدي إلى:االجتماعي 
 التواصل شبكات عبر األفراد بتواصل ويتمثل :اللغوي التلوث 

 العريقة العربية اللغة حولت جديدة لغة خالل من االجتماعي
 "  العين، 2 " " الهمزة ، 7 " الحاء : مثل وأرقام رموز إلى
 لغتهم عن العربي الشباب ابتعاد في سهميُ  الذي األمر ؛"" 3

 أعماق في الضاربة العريقة العربية تمثل الهوية التي العربية
 . التاريخ

 عليها المتعارف التقاليد غياب في ويتمثل :الثقافي التلوث، 
 تشمل ومشككة صحيحة غير معلومات تقديم خالل من

 جانب إلى والعرقي، الديني والتعصب للمعتقدات التهديد
 التي األخالقية، النظم انهيار في والمتمثل األخالقي التهديد
 الشبكة وأن خاصة االجتماعية النظم دعامة تشكل

 . واإلباحية الالأخالقية بالمواقع تعج ( اإلنترنت)
 :شبكات التواصل االجتماعي

اختلفت توجهات المهتمين نحو تعريف شبكات التواصل 
 من " مجموعة إذ ُعرَِّفت بأنها:  آخر إلى باحث االجتماعي من

 الثاني الجيل مع نترنت التي ظهرتإلا شبكة على المواقع

 وانتماءات اهتمامات ن أفراد لديهمبي للويب، وأتاحت التواصل
 الملفات على االطالع أو الرسائل، خالل من مشتركة

 للعرض المتاحة والمعلومات األخبار ومعرفة الشخصية،
"Danah & Ellison, 2010: 27).) 

تسمح  التي اإللكترونية الشبكات من وُعرَِّفت بأنها: "منظومة
 نظام خالل من وربطه به، خاص موقع بإنشاء فيها للمشترك
 االهتمامات نفس لديهم آخرين أعضاء مع إلكتروني اجتماعي
 (.31: 2010)الرعود،  " والهويات

 التي اإللكترونية " منظومة من الشبكاتوُعرَِّفت أيضًا بأنها: 
 عن ربطه ثم ومن به، خاص موقع بإنشاء فيها للمشترك تسمح
 نفس لديهم آخرين أعضاء مع إلكتروني اجتماعي نظام طريق

هذا وُعرَِّفت  (.33: 2003والهوايات" )راضي،  االهتمامات
 بناء في لألفراد وتسمح اإلنترنت على تعتمد بأنها: " خدمات

 المستخدمين الئحة وتظهر محدد، إطار ضمن شخصي ملف
 وما االتصال قائمة بحيث ُتعرض بعضهم، يتشاركون مع الذين

 Ellison,2007: 35النظام" ) نفس داخل اآلخرون به قام
Boyd &.) 

 التي شبكات التواصل االجتماعي بعض هذا وُيمكن استعراض
 :اآلتي النحو على العربية البالد في اشُتهرت

 (Face book) بوك الفيس أواًل:
 ُيمثل إذ االجتماعي، التواصل مواقع أهم من بوك يسالف ُيعد

 سهلة تكنولوجية قاعدة إنه إلى باإلضافة ،اجتماعياً  منتدىً 
 بوك الفيس االجتماعي التواصل شبكة انطالق ومع ،االستخدام

 شبكات أهم من لتصبح كبيراً  نجاحاً  حققت فقد العالم، عبر
: 2012)نومار، استخداماً  أكثرها ومن االجتماعي التواصل

57.) 
 في األمريكية المتحدة الواليات تأتي العالمية لإلحصائيات وتبعاً 
 بأكثر وذلك" بوك الفيس" مستخدمي عدد حيث من القائمة أول
 41 من بأكثر والهند ندونيسياا أتليه مستخدم، مليون 157 من

 في أما مشترك، مليون  35 من بأكثر البرازيل ثم مشترك مليون
 9 فاق مستخدمين بعدد القائمة مصر فتتصدر العربي العالم

 ماليين 4 من بأكثر والمغرب السعودية ثم مشترك ماليين
 (.18: 2011مشترك )الدليمي، 
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عالميًا وفقًا  60المرتبة السابعة عربيًا والمرتبة واحتل األردن 
 1.9لقاعدة اشتراكات الفيس بوك في األردن والتي سجلت 

 (1: 2015مليون اشتراك )الحقيقة الدولية، 
  على يعمل بوك الفيس أن(:  79: 2012)  المنصور ويرى
 والملفات المعلومات تبادل على ويساعدهم األصدقاء، تكوين

مكانية عليها والتعليق الفيديو ومقاطع الشخصية والصور  وا 
 في عالقات تكوين إمكانية الفورية، ويسهل الدردشة أو المحادثة

 بوك الفيسالسائد حول من يرتاد  االعتقاد إن قصيرة، إذ فترة
إذ  ذلك، خالف يثبت الحال واقع أن إال فقط، الشباب بأنهم 

 إلى وما ،واألدباء الجامعات أساتذةو  الفنانون يرتاد الفيس بوك
 بوك الفيس إن إذ العمرية،المهنية و  الفئات مختلف من ذلك

 .معهم اآلراء وتبادل القراء إلى الوصول خاللها من يمكن وسيلة
 (:Twitter ثانيًا: تويتر)

 لتدوين مصغراً  موقعاً  تويتر االجتماعي التواصل شبكة ُتعد
 المختلفة اإلعالم وسائل نظم من نظاماً  أيضاً  وُتعد ،المعلومات

المعلومات الواردة  تدفق استقبال من المستخدمين يتمكن حيث
 .م(2006عام ) باالنتشار بدأت اإلعالم، إذ وسائل كل من

 في تويتر االجتماعي  التواصل شبكة الناس من كثير ويستخدم
 مهوأصدقائ أقربائهم مع اتصال على للبقاء العالم؛ أنحاء جميع
 وتتيح النقالة، والهواتف الكمبيوتر أجهزة خالل من العمل وزمالء
 يعلن أن للمستخدم يمكن قصيرة رسائل نشر الشبكة هذه واجهة
 هذا تبليغ يتم الحالة هذه وفي ،الشخصيات ألحد متابعته
 مشاركة وضعت قد الشخصيات هذه إذا ما حال في الشخص
 حدووثها حال األحداث باكتشاف أيضاً  الشبكة وتسمح جديدة،

 (. Hermida, 2010: 297) آنياً 
 المتابعين عدد على قيود يوجد ال إنه الشبكة هذه مميزات ومن
 بعدد تمثلي الوحيد القيد إن إالّ  المرسلة، الرسائل عدد أو لها،

 في تويتر يسمح حيث الواحدة، الرسالة في ُتكتب الحروف التي
 ُتمكن ميزة القيد هذا عديُ  إذ فقط، حرف ( 140 ) ب رسالة كل

 معنى، وذات ومباشرة مركزة كلمات استخدام من المستخدم
 عن مباشر بشكل تويتر موقع في االشتراك للمستخدمين وُيمكن
 وبذلك للموقع، الرئيسية الصفحة خالل من التسجيل طريق
 آخر تظهر حيث الحساب، باسم شخصي ملف لديهم يتكون

 (.92: 2008زمني )صادق،  بترتيب التحديثات
 :(Linked inثالثًا: لينكد إن )

 شخصية مهنية معلومات تتضمن مهنية اجتماعية شبكة هي
 قائمة ،والعملي الوظيفي التاريخ التعليمية، الخلفية  :مثل

 والعضوية المهنية الشهادات جانب إلى الكبرى المهنية المشاريع
دليل  يمثل الذي الشخصي الملف في توضع بحيث ،المهنية

يلي  بما لينكدن شبكة خصائص إجمال وُيمكن ،المستخدم
    :(2012)نومار،

 الملفات ومشاهدة صور وضع من المستخدمين ُتمكن .1
 باآلخرين. الخاصة والصور الشخصية

 الذين األشخاص عدد على التعرف من المستخدمين ُتمكن .2
 .عنهم يبحثون

 محتملين. مرشحين عن البحث وظائف قائمة وضع في ُتسهم .3
 بغية الكتب وعرض التطبيقات، من عدد بتضمين تسمح .4

 نترنت.اإل عبر شرائها
 في الدخول و المهنيين من فريق يشكل أن شخص ألي تُتيح .5

 .الوظائف حول نقاشات
 :(You tube) : اليوتيوبرابعاً 
بث  يتم إذ لنفسك، ذع أو لنفسك بث  :فكرة الشبكة هذه تعتمد

 بكاميرا تصويره تم بعضها العالم، حول الهواة صنع مناألفالم 
 أم غريباً  أكان سواء ،ما حدث لنقل المتحرك الهاتف جهاز

 أم سياسية أم فنية لدوافع إنتاجه تم وسواء ،مثيراً  أم مضحكاً 
 كليبات من أنواعاً  اليوتيوب شبكة وتتضمن ،جمالية أم اجتماعية
 الفيديو المصورة ومدونات الغنائية واألفالم التلفزيونية الفيديو
 (.194: 2011)الدليمي،  اليومية
 ,Johnston جونستون أوردها كما اليوتيوب مميزات ومن

2012:7):) 
 .أخرى إنترنت صفحات مع الفيديو ربط من المستخدم ُيمّكن .1
 .التعليق داخل الفيديو أشرطة عرض من المستخدم ُيمّكن .2
 .الفيديو تقييم من المستخدم ُيمّكن .3
 .أخرى شبكات بواسطة اليوتيوب تشغيل من المستخدم ُيمّكن .4
 

 :(Weblogs) : المدوناتخامساً 
 المدون تمّكن بحيث متغير، بعنوان ويب صفحة المدونات ُتمثل
 ومواضيع وأحداث وخواطر وأراء أفكار من يرغب ما تدوين من
 أو نصوص على شكل والعملية العلمية الحياة مجاالت شتى فى

 (.1: 2013اهلل،)خلف  مؤرخ، زمني تسلسل فى فيديو أو صور
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 عبر االفتراضي والتفاعل يجتماعالا التعليم أساليب إحدى وهي
 مع والتكيف لالنخراط المستفيدين تشجع التي االنترنت شبكة

 بيئة فى احتياجاتهم وتلبية أهدافهم لتحقيق المحتوى، إدارة تقنيات
 والنشاط والحيوية والتفاعلية بالمرونة تنبض افتراضية تعلم

 48:2011).الحلفاوي،(
 الدراسات السابقة:

بعد اإلطالع على األدب التربوي المتعلق بواقع الممارسات 
األخالقية الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي، 

إذ اختير  ،تبين أن هناك عدد من الدراسات حول هذا الموضوع
 أنسبها عبر البحث الحالي:

 دراسات باللغة العربيةأواًل: 
 في االجتماعية الشبكات مواقع استخدام أثرللكشف عن 

 ،(2012)نومار دراسة، جاء ذلك َعب َر االجتماعية العالقات
 في وتأثيره االجتماعية الشبكات مواقع استخدام " :وعنوانها

 استخدام أثر عن الكشف إلى هدفتإذ  ،" االجتماعية العالقات
 خالل من االجتماعية العالقات في االجتماعية الشبكات مواقع
واختيرت  ،الجزائر في الفيسبوك موقع مستخدمي من عينة دراسة
 شبكات مستخدمي من وطالبة اً طالب (300) قوامها عينة

 ولتحقيق .باتنة -لخضر الحاج جامعة في االجتماعي التواصل
 التحليلي، الوصفي المنهج على االعتماد تم الدراسة أهداف

 أشارت حيث العينة، أفراد على وزعت استبانة باستخدام وذلك
 بدافع كان بوك للفيس الطلبة استخدام إن إلى النتائج أبرز

 على الطلبة من المبحوثون وأكد ،واألصدقاء األهل مع التواصل
 فيذلك  سهميُ  إذ ،الفيسبوك عبر تواصللل الثقافية األهمية
 . تثقيفهم

 بين العالقة " :وعنوانها ،( 2011 ) أسعد دراسةبينما ركزت 
 االجتماعي التواصل شبكات لمواقع المصري الشباب استخدم
على مستخدمي الفيس بوك واليوتيوب، إذ  " المجتمعية وقيمهم
 طلبة الجامعات مااستخد بين العالقة عن الكشف إلى هدفت
 السائدة، االجتماعية والقيم االجتماعي التواصل شبكات لمواقع
 اليوتيوب لموقع فيديو مقطع ( 139 ) الدراسة عينة وبلغت

( 202) أيضاً  وبلغت الجامعة، لطلبة متابعة أكثر تعد والتي
 (بوك الفيس)موقعي  في المصرية تحلياًل لطلبة الجامعات

 المنهج على االعتماد تم الدراسة أهداف ولتحقيق .)اليوتيوب(و
 لدى األخالقية القيم تراجع النتائج أبرز أظهرت حيث الوصفي،

 الجامعات طلبة من %(97) إن إلى باإلضافة الجامعات، طلبة
 موقع مستخدمي لجميع الشخصية متاحة مالمحها عينة الدراسة

  .بوك الفيس
والقضايا االجتماعي  التواصل شبكاتوفي محاولة للربط بين 

 دور " :وعنوانها ،(2013) حمودة دراسةالمجتمعية، جاءت 
 الشباب مشاركة تنمية في االجتماعي التواصل شبكات

 دور تعرف إلى هدفتإذ  ،"المجتمعية القضايا في الفلسطيني
 الشباب مشاركة تنمية في االجتماعي التواصل شبكات

 دور بيان خالل من وذلك ،المجتمعية القضايا في الفلسطيني
 مشاركة تنمية في االجتماعي التواصل شبكات مع التفاعل
 ُطبقت حيث المجتمعية، قضاياهم تجاه الفلسطيني الشباب
 الغربية الضفة في الفلسطيني الشباب من عينة على الدراسة
 إطار وفي مبحوثًا، (410)قوامها الشريف، والقدس غزة وقطاع

 إن نتائجال وأظهرت المسحي، بالمنهج االستعانة تم الدراسة هذه
 التواصل شبكات بأن أجابوا المبحوثين من %(96.6نسبة  )

 القضايا نحو مشاركتهم تنمي أن استطاعت االجتماعي
 .المجتمعية

ت والطاها الدبيسي دراسةومن جانِب آخر فقد توجهت 
 تشكيل في االجتماعي التواصل شبكات لتبرز " دور  ؛(2013)

 الكشفإلى  هدفتإذ  ،"األردنية الجامعات طلبة لدى العام الرأي
 .الطلبة لدى العام الرأي اتجاهات تشكيل في المؤثرة العوامل عن

 استبانة تصميم طريق عن الوصفي المنهج الباحثان واستخدم
 تحليلها، ثم والمعلومات، الحقائق وجمع الطلبة، آراء لمسح

 العينة باستخدام أردنية جامعاتال طلبة من الدراسة عينة تكونتو 
 العينة منها اختيرت التي الجامعات وتمثلت البسيطة، العشوائية

 البلقاء والجامعة البيت آل وجامعة اليرموك وجامعة مؤتة بجامعة
 إلى الدراسة وخلصت البتراء، وجامعة الطفيلة وجامعة التطبيقية

 االجتماعي التواصل شبكات استخدام انتشار ا:أبرزه نتائج عدة
 من مصدراً  تشكل أصبحت الشبكات تلك وأن الطلبة، بين

 والمعلومات. األخبار على حصولهم مصادر
 اإلنجليزية باللغة دراساتثانيًا: 

إلظهار األخالق الناجمة عن شبكات التواصل االجتماعي، 
أنشطة  والتي ُأجريت في كندا( Eid,2009)عيد دراسةتتبعت 

 الشبكات أخالق: " من خالل ،األفراد عبر الفيس بوك
 بيان إلى الدراسة هدفت، إذ "اإلعالم الجديدة ووسائل االجتماعية
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 :مثل جديدة عالمإ وسائلك االجتماعي التواصل شبكات أهمية
 ،ونيكسوبيا تويتر، هابو، ن،إ دنليك بوك، الفيس سبيس، ماي
 الدراسة شملت حيث والمجتمع، الثقافة على آثار من لها وما

 الفيس عبر المختلفة نشاطاتهم تتبع فردًا تم ( 42 ) قوامها عينة
 الوصفي المنهج على االعتماد تم الدراسة أهداف ولتحقيق بوك،

 سوء على ترتبت سلبية نتائجاً  الدراسة وبينت المالحظة، وأسلوب
 واالنتحار والتشهير السياسي التضليل :مثل اإلنترنت استخدام
 .الحاسوب عالم وجرائم والخيانة

 ،Al-Khaddam,2010 ) ) الخدام دراسةفي حين ركزت 
 بين التواصل  على االجتماعية الشبكات تأثير: " وعنوانها
الفيس بوك  واختيرت الدراسة ،"بنات إربد كلية جامعة طالبات

إذ هدفت  ،للوصول إلى الهدف المبتغى معتمدًا؛ اً نموذجبوصفه أ
 بين التواصل على االجتماعية الشبكات تأثير تقصي إلى الدراسة
     قوامها عينة اختيرت حيث للبنات، إربد كلية جامعة طالبات

 الباحث استخدم الدراسة، من الهدف ولتحقيق طالبة،  ( 269 )
 أبرز وأظهرت ،الدراسة بيانات لتحليل والتحليلي الوصفي المنهج
 الساعات وعدد بوك الفيس استخدام بين عالقة وجود النتائج

 سلباً  بوك الفيس يؤثر إذ الطالبات، بين والتواصل المستخدمة
 ابتعاد بسبب ؛إربد كلية البنات جامعة في الطالبات سلوك على

 باألسرة تتعلق التي االجتماعية المناسبات عن الطالبات
 . بالعزلة الرغبة ؤكديُ  الذي األمر ؛والصديقات والزميالت

في معرفة ( Johnston,2012 (جونستن دراسةكذلك اهتمت 
األخالق الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي من 

: عب َر موضوع المهنية االجتماعية الخدمة برامجخالل طلبة 
 للطالب االجتماعي شبكات التواصل الستخدام األخالقية النتائج"

 تحديد إلى هدفتإذ  ،" المهنية االجتماعية الخدمة برامج في
 غير بالسلوكيات يتعلق فيما مهمة تعد التي المحتملة المجاالت

 االجتماعية، الشبكات مواقع على الطالب كتفاعل المهنية
 أهداف ولتحقيق األمريكية، تكساس والية في الدراسة وُأجريت
 جمع خالل من وذلك التحليلي المنهج على االعتماد تم الدراسة

 نتائج وأظهرت تحليلها، على والعمل بالدراسة المتعلقة البيانات
 التي المهني غير السلوك فئة في تندرج األخالقيات إن الدراسة
 .المهنية االجتماعية الخدمة برامج في الطالب على سلباً  تنعكس

 :التعليق على الدراسات السابقة

 التواصل شبكات استخدام موضوع السابقة الدراسات تناولت
، إذ جاء التعليق عليها على النحو متباينة بطرق االجتماعي

 اآلتي:
 أوجه القصور في الدراسات السابقةأ. 

اقتصار عينة إحدى الدراسات على تمثلت أوجه القصور في 
إذ لم يتم تحديد عدد أفراد  ،من طلبة ست جامعات مجموعة

 الدبيسيكدراسة  ،العينة، وبالتالي لم يتم ذكر نوع العينة
 .Johnston ( 2012)جونستنودراسة  ،(2013) والطاهات

 االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقةب. 
اتفقت الدراسات السابقة في طبيعة عيناتها، إذ اشتملت على  .1

المرحلة الجامعية، واتفقت معظم الدراسات السابقة الطلبة في 
 في المنهج المتبع، وهو: المنهج الوصفي التحليلي.

اختلفت الدراسات السابقة في طرحها لألهداف المراد  .2
 أثر عن إلى الكشف بعض الدراسات هدفت إذتحقيقها؛ 

 العالقات في االجتماعية الشبكات مواقع استخدام
 العالقة عن الكشف دراسة أخرى إلىوهدفت االجتماعية، 

 التواصل شبكات لمواقع استخدام طلبة الجامعات بين
وهدفت إحدى  السائدة، االجتماعية والقيم االجتماعي

 في االجتماعي التواصل شبكات دور الدراسات إلى تعرف
 إلى دراسة أخرى هدفت بينما المجتمعية، القضايا تنمية

 العام الرأي اتجاهات تشكيل في المؤثرة العوامل عن الكشف
وهكذا، واختلفت أيضًا في المناطق الجغرافية  ،الطلبة لدى

 ومصر والجزائر واألردن فلسطين :التي ُطّبقت فيها مثل
، فضاًل عن اختالفها في النتائج الناجمة عنها، وكندا وأميركا

إذ أسفرت بعض النتائج عن تمكن الطلبة من ممارسة  
التواصل  ء استخدامهم لشبكاتجراأخالقيات إيجابية 

ممارسة االجتماعي، بينما أظهرت نتائج دراسات سابقة أخرى 
التواصل  جراء استخدامهم لشبكاتالطلبة ألخالقيات سلبية 

 االجتماعي.
  ما ُيميز البحث الحالي عن الدراسات السابقةج. 

 شبكات استخدام عن الناجمة األخالق البحث الحالي تناول .1
 السلبي والجانب اإليجابي الجانب وفق االجتماعي التواصل

 التواصل شبكات استخدام عن الناجمة األخالقيات من
 .السابقة الدراسات من أيٍ  في يتوفر لم وهذا االجتماعي،
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 العلوم التربوية فيطلبة  على الحالية البحث عيناقتصرت  .2
 واإلسراء بوصفها جامعة حكومية جامعتي  البلقاء التطبيقية

 الدراسات من أيٍ  في يتوفر لم وهذا ،بوصفها جامعة خاصة
  .السابقة

 العينة أفراد استجابات في الفروق برصد م البحث الحالياهت .3
 التواصل شبكات استخدام عن األخالق الناجمة حول

 من أيٍ  في يتوفر لم وهذا ،وفقًا للجنس، والجامعة االجتماعي
 .السابقة الدراسات

 من الدراسات السابقة أوجه االستفادةد.  
اإللمام بمعلومات حول شبكات التواصل االجتماعي،  .1

 واالستفادة منها في إعداد اإلطار النظري.
اإللمام بمعلومات حول األخالقيات الناجمة عن استخدام  .2

 واالستفادة منها في إعداد  ،شبكات التواصل االجتماعي

 اإلطار النظري أيضًا. .3

الدراسات السابقة في مقارنتها بنتائج االستفادة من نتائج  .4
 البحث الحالي.

االستفادة من األدب النظري للدراسات السابقة في بناء فقرات  .5
 أداة البحث الحالي.
 اإلطار المنهجي للبحث

لمناسبته في  ،اعتمد البحث على المنهج الوصفي منهج البحث:
  .تهاإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فرضي

 :مجتمع البحث
إلحدى الجامعات  العلوم التربويةتكون مجتمع البحث من طلبة 

(، وإلحدى جامعة البلقاء التطبيقية الحكومية في األردن:) جامعة
إذ تملث كلية التربية (، اإلسراءالجامعات الخاصة: )جامعة 

ويوضح  ،كلية األميرة رحمةبالتابعة لجامعة البلقاء التطبيقية 
 نيين كما يلي:( عدد الطلبة المع1الجدول )

 عدد أفراد مجتمع البحث (1الجدول )
 المجموع عدد الطلبة اسم الجامعة/ كلية العلوم التربوية الرقم

  إناث ذكور 
 3795 3208 587 جامعة البلقاء التطبيقية 1
 349 209 140 اإلسراءجامعة  2

 4144 3417 727 المجموع

المصدر: إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية 
(. توزيع الطلبة الملتحقين في الجامعات 2013 -2012)

 ، تم استرجاع10األردنية لمستوى البكالوريوس، ملف رقم 
 ي:ـــــــــــــــــــــــع اإللكترونــــــــــــــــــــــــــــــن الموقــــــــــات الملف عــــــــــــــــــــــــــــــــــمعلوم

/tabid/69/language/aStatisticswww.mohe.gov.jo/
JO/Default.aspx-r  م.22/5/2015بتاريخ 

 عينة البحث:
وطالبة؛ وذلك وفقًا لألساليب  اً طالب 200 قوامهاتم افتراض عينة 

نظرًا و والخطوات اإلحصائية في اختيار العينات االحتمالية، 
لتباين طبيعة الجامعات مجتمع البحث، فقد تم أخذ عدد أفراد 
العينة من كل طبقة تبعًا لوزن الطبقة في مجتمع البحث، حيث 

 ءقالعلوم التربوية في جامعة البلبلغ عدد الطلبة في كلية ا

 وبلغ عددهم في جامعة اإلسراء الخاصة ،(3795التطبيقية )
(349.) 

تم تحديد وزن كل طبقة من مجموع مفردات المجتمع بقسمة 
فمثاًل: يكون  ،حجم الطبقة على مجموع مفردات المجتمع ككل

                     كالتالي: جامعة البلقاء التطبيقيةوزن طبقة 
(، ويكون وزن طبقة جامعة 0.916) = (4144( ÷ )3795)

 (.0.084اإلسراء )
تم تحديد العدد من مفردات كل طبقة والذي سوف يدخل في 

بضرب وزن الطبقة في حجم العينة المفترضة  ،عينة الدراسة
تقريبًا،  183(= 183.2( = )200( × )0.916مسبقًا،   )

وبنفس الطريقة تبين أن عينة طلبة جامعة اإلسراء قد بلغت  
 ،( عدد أفراد عينة الدراسة2الجدول) ، إذ ُيوضح17(= 16.8)

 على النحو اآلتي: طالبًا وطالبة 200والبالغ 
 عدد أفراد عينة البحث (2الجدول)

 الدراسة مفردات عينة وزن الطبقة مجتمع الدراسة طلبة كليات العلوم التربوية
 183 0.916 3795 جامعة البلقاء التطبيقية

 17 0.084 349 الخاصة جامعة اإلسراء
 200  4144 المجموع
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 م2015، ةالمصدر: إعداد الباحث
استبانة عبر زيارات  200استنادًا على ما تقدم، تم توزيع 

ميدانية ألفراد عينة البحث، وبعد فحص االستبانات تبين أن عدد 
( استبانة، 191) تبانات الصالحة للتحليل اإلحصائياالس

توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات  (3وُيوضح الجدول)
 البحث، على النحو اآلتي:  

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيري  الجنس والجامعة (3الجدول )
 النسبة% العدد الفئة المتغير
 26.70 51 الذكور الجنس

 73.30 140 اإلناث
 100.00 191 المجموع

 91.10 174 البلقاء التطبيقية الجامعة
 8.90 17 اإلسراء

 100.00 191 المجموع

بعد أن تم تحديد مجتمع الدراسة، تم بناء  إجراءات البحث:
 :وتطوير أدوات الدراسة كاآلتي

ات وفقًا إلجراءات العين عشوائية طبقيةاختيرت عينة  (1
 .االحتمالية

تم توزيع أداة الدراسة على أفراد عينة الدراسة، والبالغ  (2
حيث طلب من أفراد العينة  وطالبة،( طالبًا 200عددهم )

 ( أمام كل فقرة تعبر عن وجهة نظرهم في√وضع إشارة )

 ،شبكات التواصل االجتماعي األخالق الناجمة عن
 وتضمنت األجزاء التالية:

الذي تضمن متغيري  الجزء الخاص بمتغيرات البحث -أ 
 الجامعة؛ لوصف عينة الدراسة.و الجنس 

: جانبي ن هماعبر الممارسات األخالقية  تضمن مقياس  -ب 
( فقرة، والجانب السلبي 18الجانب اإليجابي وعدد فقراته )

 :( فقرة17وعدد فقراته )
 الجانب السلبي لألخالق الجانب اإليجابي لألخالق المقياس

 17 18 عدد الفقرات

ُصّممت االستبانة وفقًا لسلم  ،النتائج تفسير أجل من (3
وأعطي وزنًا لالستجابات كالتالي: دائمًا  ،)ليكرت( الثالثي

(، أحيانًا وتمثلها رقميًا مستوى 3وتمثلها رقميًا مستوى )
 (.1(، أبدًا وتمثلها رقميًا مستوى )2)

الحاسوب، وتحليلها حسب الطرق  تم إدخال البيانات إلى (4
 اإلحصائية المناسبة للدراسة الحالية.

مرتفع، إلى: ) مستوى واقع الممارسات األخالقية  ُصنِّفَ  (5
فكانت المستويات الثالثة على النحو ، متوسط، منخفض(

 التالي: 
الحد األدنى للمقياس تقسيم عدد الفئات   –الحد األعلى للمقياس 

طول الفئة. وكانت  0.66=        3تقسيم  1 – 3=   
 الفئات كالتالي: 

  يكون المستوى منخفضًا.  1.66 إلى 1من 
 يكون المستوى متوسطًا. 2.33  إلى 1.67من 
 يكون المستوى مرتفعًا.  3 إلى   2.34من 

 متغيرات البحث: 
 )الجنس، الجامعة(. :المتغيرات  المستقلة

الجانب اإليجابي والسلبي للممارسات : المتغيرات التابعة
 . عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي األخالقية الناجمة

على محكمين  ُعِرضت ،للتأكد من صدق األداة :صدق األداة
من المجاالت من ذوي االختصاص؛ إلبداء الرأي في كل مجال 

بداء الرأي في فقرات كل مجال،  التي وضعت األداة لقياسها، وا 
من حيث مالءمة  الفقرات لمجاالت الدراسة، ووضوحها، 

وبعد دراسة آراء المحكمين و  .وسالمة الصياغة اللغوية
 ،تبين إجماع المحكمين على صدق المجاالت ،ملحوظاتهم

قرة بصيغتها النهائية ( ف35األداة ) وهكذا فقد بلغت عدد فقرات
 كما كانت عليه بصيغتها األولية.

تم تطبيقها على عينة  للتأكد من ثبات األداة، ثبات األداة:
العلوم التربوية في طالبًا وطالبة من طلبة  30استطالعية قوامها 

اسُتخِدم  )عينة البحث(، حيث جامعتي  البلقاء التطبيقية واإلسراء
لمعرفة ؛ (Cornbach Alphaمعامل االتساق كرونباخ ألفا )

مدى اتساق فقرات الدراسة، وثباتها كما هو موضح من خالل 
 الجدول اآلتي:
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طلبة الجامعات  من وجهة نظرشبكات التواصل االجتماعي  الممارسات األخالقية الناجمة عن استخدام ( نتائج ثبات 4الجدول )
 باستخدام أسلوب كرونباخ ألفا األردنية

 لفاأقيمة كرونباخ  عدد الفقرات تقييم الواقع 
 0.74 18 لواقع الممارسات األخالقيةالجانب اإليجابي 

 0.83 17 الممارسات األخالقيةلواقع الجانب السلبي 
 0.75 35 االستبيان

قد بلغت  للجانب اإليجابي( إن قيمة الثبات 4يبين الجدول )
بلغت قيمة الثبات و  ،(0.83) للجانب السلبيوبلغت  ( 0.74)

 مقبولةإذ تشير هذه القيم إلى وجود ثبات بدرجة  ،(0.75لألداة )
شبكات  لواقع الممارسات األخالقية الناجمة عن استخدام 

 . طلبة الجامعات األردنية من وجهة نظرالتواصل االجتماعي 
سوف ُيستخدم في هذا   المعالجة اإلحصائية المستخدمة:
 البحث األساليب اإلحصائية اآلتية:

 التكرار والنسب المئوية؛ لوصف متغيرات أفراد العينة.  (1
للتأكد من  ؛Cronbach Alphaمعامل كرونباخ ألفا  (2

 .درجة ثبات المقياس المستخدم 

بهدف اإلجابة  ؛المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (3
 ومعرفة األهمية النسبية لكل فقرة . البحثعن أسئلة 

 يّ  لعينتين مستقلتين؛ الختبار الفروق تبعًا لمتغير   tاختبار  (4
 .، الجامعةالجنس

 :المناقشةالنتائج و 
الجانب واقع ما مستوى  أواًل: اإلجابة عن السؤال األول:

عن استخدام شبكات  اإليجابي للممارسات األخالقية الناجمة
لدى التواصل االجتماعي من وجهة نظر طلبة كليات التربية 

  ؟جامعتي  البلقاء التطبيقية واإلسراء الخاصة

واقع الممارسات األخالقية الناجمة عن استخدام شبكات التواصل بعاد ألالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (5الجدول )
 مرتبة ترتيبًا تنازلياً  ،االجتماعي

االنحراف  المتوسط الحسابي أبعاد الجانب اإليجابي الرقم
 المعياري

النسبة 
 الرتبة المستوى المئوية

 1 مرتفع 80.67 0.24 2.42 البعد االجتماعي 1
 2 مرتفع 79.67 0.19 2.39 البعد الثقافي 2

واقع الجانب اإليجابي للممارسات  
  مرتفع 80.00 0.16 2.40 األخالقية

مستوى واقع  الجانب اإليجابي ( أن 5يالحظ من الجدول )
للممارسات األخالقية الناجمة عن استخدام شبكات التواصل 

العلوم التربوية في جامعتي  االجتماعي من وجهة نظر طلبة 
، إذ بلغ المتوسط الحسابي اً كان مرتفع  البلقاء التطبيقية واإلسراء

ُبعدي  الجانب اإليجابي  وجاء مستوى ،(%80( بنسبة )2.40)
(، 2.39 – 2.42إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين) ،اً مرتفع

 بمتوسط حسابي البعد االجتماعيوجاء في الرتبة األولى 
بمتوسط حسابي  البعد الثقافيوفي المرتبة األخيرة جاء  ،(2.42)
(2.39 ).  

واقع الجانب اإليجابي للممارسات  ُيمكن القول: إن سبب حيازة 
 :على المستوى المرتفع يعود إلى حيازة ُبعدي ه األخالقية

االجتماعي والثقافي على المستوى المرتفع؛ األمر الذي أدى إلى 
 ،انعكاس المستوى المرتفع على الجانب االجتماعي بشكٍل عام

فضاًل عن حيازة البعد االجتماعي والثقافي على انحرافات 
 قلةُيشير إلى  امعيارية قليلة مفادها أقل من واحد صحيح؛ وهذ

جماعهم على إجابات   ؛متقاربةالتشتت في إجابات المبحوثين وا 
األمر الذي أدى إلى ارتفاع قيم المتوسطات الحسابية، وبالتالي 

 %(.79.67) على المستوى المرتفع بنسبة اإليجابيحيازة الواقع 
           والطاهات الدبيسي دراسةاتفقت هذه النتيجة مع نتائج 

والتي أشارت إلى أهمية شبكات التواصل االجتماعي  ،(2013) 
، والمعلومات ألخبارافي تمكين الطلبة من حصولهم على 

 القيم تراجع والتي أظهرت ،(2011) أسعدواختلفت مع دراسة 
وقد يعود السبب إلى االختالف  ،الجامعات طلبة لدى األخالقية

 مقاطع إذ تكونت عينة الدراسة السابقة من ،في طبيعة العينة
 الجامعة لطلبة متابعة أكثر تعد والتي اليوتيوب لموقع الفيديو

طلبة ، بينما تكونت عينة البحث الراهن من وفق الدراسة السابقة
  كليات العلوم التربوية لدى الجامعات األردنية.

واقع الجانب اإليجابي للممارسات األخالقية وقد تم تحليل 
وفقًا ألبعاده الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي 

 على النحو اآلتي:
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 :البعد االجتماعي :أوالً 
 مرتبة ترتيبًا تنازلياً  البعد االجتماعيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  (6جدول )ال

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المستوى النسبة المئوية المعياري

ُتسهم شبكات التواصل االجتماعي في تكوين  1
 1 مرتفع 94.33 0.43 2.83 أصدقاء جدد بكل سهولة.

 2 مرتفع 94.00 0.38 2.82 ُتعزز المقدرة على إدارة النقاش مع اآلخرين. 2

تزيل الفوارق االجتماعية؛ من خالل التواصل  3
 3 مرتفع 87.00 0.53 2.61 مع أفراد من طبقات اجتماعية مختلفة.

ُتسهم في تنمية التواصل االجتماعي في أي مكان  7
 4 مرتفع 84.67 0.56 2.54 وزمان.

 5 مرتفع 83.67 0.50 2.51 المستخدم من تبادل اآلراء مع اآلخرين. ُتمكن 5

ُتسهم في تعزيز عملية الترشيح لالنتخابات  6
 6 متوسط 72.33 0.44 2.17 بإتاحة فرصة التعريف بالشخصية .

في الحد من البطالة من خالل إمكانية  ُتسهم 4
 7 متوسط 67.33 0.47 2.02 الحصول على وظائف متعددة.

ُتساعد على االمتثال لقيم المجتمع، من خالل  8
 8 متوسط 62.00 0.48 1.86 اتباع العادات والتقاليد التي يقبلها المجتمع.

  مرتفع 80.67 0.24 2.42 البعد االجتماعي 

كان  البعد االجتماعي( أن مستوى 6يالحظ من الجدول )
 ،(%80.67( بنسبة )2.42المتوسط الحسابي )، إذ بلغ اً مرتفع

إذ تراوحت المتوسطات  ،مرتفعاً فقرات البعد معظم وجاء مستوى 
وجاءت في الرتبة األولى الفقرة  ،(1.86–2.83الحسابية بين )

( وهي " ُتسهم شبكات التواصل االجتماعي في تكوين 1)
وجاءت في  ،(2.83بمتوسط حسابي ) "أصدقاء جدد بكل سهولة

( وهي " ُتساعد على االمتثال لقيم 8تبة األخيرة الفقرة )الر 
المجتمع، من خالل اتباع العادات والتقاليد التي يقبلها المجتمع" 

 .(1.86بمتوسط حسابي )
للممارسات  البعد االجتماعيسبب حيازة   في ُيمكن القول
 الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي األخالقية

شبكات التواصل إلى إسهام  دالمرتفع يعو على المستوى 
  ،في تنمية التواصل االجتماعي في أي مكان وزماناالجتماعي 

سهامها في  ، فضاًل عن أنها تكوين أصدقاء جدد بكل سهولةوا 
التواصل مع أفراد من طبقات  عبر تزيل الفوارق االجتماعية

، رينالمقدرة على إدارة النقاش مع اآلخ ، وتعززاجتماعية مختلفة
كما إن انخفاض قيمة االنحرافات المعيارية لفقرات البعد 

أدى إلى ارتفاع قيمة  ،االجتماعي عن الواحد صحيح
األمر الذي ُيشير إلى إجماع المبحوثين  ؛المتوسطات الحسابية

تشتتهم، وبالتالي حيازة البعد االجتماعي على  قلةعلى اإلجابة و 
 %.80.67رتفع بنسبة مالالمستوى 

 ،(2013) حمودة هنا فقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسةمن 
والتي أظهرت ارتفاع مستوى مشاركة الشباب للقضايا المجتمعية 

  .%96.6بنسبة 
  :الثقافي البعد  :ثانياً 

 تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لفقرات
 عبر الجدول اآلتي: الثقافي البعد

 
 

 
 مرتبة ترتيبًا تنازلياً  البعد الثقافيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  (7جدول )ال

 الرتبة المستوى النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

ُتسهم في الحصول على المعلومة المبتغاة  1
 1 مرتفع 95.00 0.35 2.85 بسهولة.

 2 مرتفع 94.33 0.40 2.83 ُتوفر الوقت في تدوين المعلومات. 8

ُتوفر فرصة التعرف على الحدث وقت  6
 3 مرتفع 94.00 0.41 2.82 حصوله.

في نشر الوعي الثقافي، من خالل  ُتسهم 2
 4 مرتفع 83.00 0.52 2.49 إتاحة التعرف على ثقافات المجتمعات كافة. 

في ترسيخ مفهوم التعلم االفتراضي  ُتسهم 3
 5 مرتفع 79.67 0.57 2.39 نظراً لطبيعة التعامل مع هذه الشبكات.
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ُتمّكن األفراد من استخدام الصوتيات في  9
 6 متوسط 75.00 0.56 2.25 مثل: الفيديو.تدوين المعلومة 

في الحد من األمية اإللكترونية؛  ُتسهم 4
 7 متوسط 69.67 0.41 2.09 لسهولة التبادل )الثقافي، الفني، التقني(.

ُتسهم في اكتساب مهارات التعلم مثل:  5
 8 متوسط 69.00 0.39 2.07 مهارات التفكير الناقد، حل المشكالت.

المقدرة على تعلم لغات مختلفة كاللغة ُتعزز  10
 9 متوسط 68.67 0.24 2.06 اإلنجليزية.

7 
فرصاً للتدريب على متطلبات العمل  ُتوفر

كالتدريبب على إدارة األزمات، القيادة، 
 التخطيط االستراتيجي.  

 10 متوسط 67.67 0.46 2.03

  مرتفع 79.67 0.19 2.39 البعد الثقافي 

، إذ اً مرتفعكان  البعد الثقافي( أن مستوى 7يالحظ من الجدول )
وجاء  ،(%79.67( بنسبة )2.39بلغ المتوسط الحسابي )

إذ تراوحت المتوسطات  ،مستوى فقرات البعد بين متوسط ومرتفع
وجاءت في الرتبة األولى الفقرة  ،(2.03–2.85الحسابية بين )

( وهي ُتسهم في الحصول على المعلومة المبتغاة بسهولة" 1)
( 7وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ) ،(2.85بمتوسط حسابي )

ُتوفر فرصًا للتدريب على متطلبات العمل كالتدريبب على  وهي
، القيادة، التخطيط االستراتيجي" بمتوسط حسابي إدارة األزمات

(2.03). 
 البعد الثقافي للممارسات األخالقيةُيمكن القول في سبب حيازة  

على المستوى  الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي
المرتفع يعود إلى إسهام شبكات التواصل االجتماعي في 

سهامها فيالحصول على المعلومة المبتغاة بسهولة، و  نشر  ا 
الوعي الثقافي، من خالل إتاحة التعرف على ثقافات المجتمعات 

 ترسيخ مفهوم التعلم االفتراضي نظرًا لطبيعة التعامل مع و كافة، 

، وتوفر الوقت في تدوين المعلومات هذه الشبكات، كما إنها توفر
فرصة التعرف على الحدث وقت حصوله، فضاًل عن انخفاض 

ما أدى إلى  ،المعيارية المتعلقة في البعد الثقافي قيمة االنحرافات
ارتفاع قيمة المتوسطات الحسابية وهذا ُيشير إلى إجماع 
المبحوثين في إجاباتهم  وقلة   تشتتهم؛ األمر الذي ُيؤكد ارتفاع 

 .%(79.67مستوى البعد الثقافي بنسبة )
(، والتي 2011) نوماراتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 عبر تواصللل الثقافية األهمية على تأكيد المبحوثين تأظهر 
 .بوك الفيس

الجانب واقع ما مستوى ثانيًا: اإلجابة عن السؤال الثاني: 
عن استخدام شبكات  السلبي للممارسات األخالقية الناجمة

لدى التواصل االجتماعي من وجهة نظر طلبة كليات التربية 
 جامعتي  البلقاء التطبيقية واإلسراء الخاصة؟ 

 تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لفقرات
 على النحو اآلتي: للممارسات األخالقية واقع الجانب السلبي

 مرتبة ترتيبًا تنازلياً  واقع الجانب السلبي للممارسات األخالقيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  (8جدول )ال
 الرتبة المستوى النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

جراء  (الجهد )الطاقة ُتسهم في هدر 5
 1 مرتفع 91.33 0.52 2.74 استخدامها لفترات طويلة.

 1 مرتفع 91.33 0.54 2.74 ُتؤدي إلى اإلدمان نظراً لكثرة االستخدام. 15

ُتسهم في هدر الوقت، نظراً الستخدامها  4
 3 مرتفع 90.00 0.57 2.7 لفترات طويلة.

ُتؤدي إلى العزلة االجتماعية نظراً لوصول  17
 4 مرتفع 89.67 0.63 2.69 المستخدم إلى حالة اإلدمان.

تنمي الشعور باإلرهاق؛ األمر الذي يدعو  14
 5 مرتفع 88.33 0.61 2.65 إلى اللجوء للنوم لفترات طويلة.

تنمي الشعور بالوحدة عن المحيط  13
 6 مرتفع 86.00 0.58 2.58 االجتماعي؛ جراء كثرة االستخدام.

ُتسهم في قلة التحصيل العلمي لدى الطلبة؛  6
 7 متوسط 70.00 0.50 2.1 طويلة.الستخدامها لفترات  نظراً 

ُتسهم في إهمال متطلبات كثيرة مثل:  12
 7 متوسط 70.00 0.38 2.1 متطلبات التعلم، إلتزامات أسرية.

ُتسهم في ترويج اإلشاعات بين أفراد  1
 9 متوسط 69.67 0.38 2.09 المجتمع.

ُتسهم في إفساد الذوق العام عن طريق  2
 10 متوسط 69.00 0.26 2.07 الصحية.استخدام األلفاظ غير 

ُتسهم في تكوين بعض األمراض مثل:  9
 11 متوسط 68.67 0.41 2.06 ضعف البصر، الدسك، الصداع، االرتعاش.
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 12 متوسط 68.00 0.43 2.04 ُتسهم في انتهاك الخصوصية الفردية. 3
ُتثير الكراهية بين األفراد المشاركين؛ نظراً  16

 12 متوسط 68.00 0.68 2.04 المشتركين.الختالف ثقافات 

ُتسهم في انتشار ظواهر سيئة مثل:  8
 14 متوسط 66.67 0.45 2 )القرصنة اإللكترونية(.

ُتسهم في انتشار ظاهرة السرقات األدبية؛  7
 15 متوسط 66.00 0.42 1.98 لضعف الرقابة عليها.

ُتشجع الجريمة بممارسة األفعال غير  11
 16 متوسط 64.67 0.40 1.94 القانونية.

 17 متوسط 64.33 0.33 1.93 ُتمّكن األفراد من ممارسة التشهير باآلخرين. 10
  متوسط 75.33 0.25 2.26 واقع الجانب السلبي للممارسات األخالقية 

الجانب السلبي واقع ( أن مستوى 8يالحظ من الجدول )
الناجمة عن استخدام شبكات التواصل  للممارسات األخالقية

( 2.26، إذ بلغ المتوسط الحسابي )متوسطاً كان  االجتماعي
 الجانبفقرات معظم وجاء مستوى  ،(75.33) بنسبة مئوية

 ،(1.93–2.74إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) ،اً متوسط
" ُتسهم في  ما:( وه15( و)5) تانوجاءت في الرتبة األولى الفقر 

و " ُتؤدي  هدر الجهد )الطاقة( جراء استخدامها لفترات طويلة"
 ،(2.74إلى اإلدمان نظرًا لكثرة االستخدام" بمتوسط حسابي )

( وهي " ُتمّكن األفراد من 10وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )
 .(1.93بي )ممارسة التشهير باآلخرين" بمتوسط حسا

واقع الجانب السلبي للممارسات قول في سبب حيازة  ُيمكن ال
 الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي األخالقية

في خانة  وقوع معظم الفقرات على المستوى المرتفع يعود إلى
المستوى المتوسط مثل: ترويج اإلشاعات بين أفراد المجتمع، 

فساد الذوق العام عن طريق استخدام األلفاظ غير ، الصحية وا 
ثارة الكراهية بين األفراد  وانتهاك الخصوصية الفردية، وا 
 ،المشاركين؛ نظرًا الختالف ثقافات المشتركين، وما شابه ذلك

واقع الجانب مما أدى إلى انعكاس المستوى المتوسط على 
 األمر الذي ُيؤكد  ؛بشكٍل عام السلبي للممارسات األخالقية

 (.75.33سبة )حيازته على المستوى المتوسط بن

              عيد لقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة
( Eid,2009)،  سوء على ترتبت سلبية نتائجاً والتي أظهرت 

 واالنتحار والتشهير السياسي التضليل  :مثل اإلنترنت استخدام
الحاسوب، واتفقت أيضًا مع نتائج دراسة  عالم وجرائم والخيانة
والتي أشارت إلى التأثير  (،Al-Khaddam,2010) الخدام

بوك؛ مما ُيسبب  السلبي الناجم عن استخدام الطالبات للفيس
 الرغبة ُيؤكد الذي األمر ؛االجتماعية المناسبات ابتعادهن عن

  ة.بالعزل
أما بالنسبة لنتائج اختبار فرضية البحث والتي نصت على: ال 

مستوى الداللة عند توجد فروق ذات داللة إحصائية 
(0.05α≤  ) في استجابات أفراد العينة حول تقييم واقع

األخالق الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي، 
: )الجنس فقد جاءت على النحو  الجامعة(. ،ُتعزى لمتغيري 

 اآلتي: 
تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتطبيق 

واقع الممارسات األخالقية الناجمة عن  دعبُ على  (ت)اختبار 
استخدام شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر طلبة 

، كما كليات التربية في الجامعات األردنية  تبعًا لمتغير الجنس
 يلي:

نتائج اختبار "ت" للفروق بين متوسطات واقع الممارسات األخالقية الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي  (9جدول )ال
 لمتغير الجنس. من وجهة نظر طلبة كليات التربية في الجامعات األردنية  تبعاً 

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة
 واقع الجانب اإليجابي للممارسات األخالقية

 
 0.15 2.41 140 أنثى 0.145 1.46 0.18 2.38 51 ذكر

 واقع الجانب السلبي للممارسات األخالقية
 

 0.24 2.26 140 أنثى 0.689 0.40 0.29 2.27 51 ذكر
 الكلي

 
 0.13 2.36 140 أنثى 0.401 0.84 0.16 2.34 51 ذكر

فروق ذات داللة  إنه ال توجد( إلى 9تشير النتائج في الجدول )
( بين متوسطات واقع α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

الممارسات األخالقية الناجمة عن استخدام شبكات التواصل 
العلوم التربوية في جامعتي  االجتماعي من وجهة نظر طلبة 
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تعزى لمتغير الجنس، وذلك استنادًا إلى البلقاء التطبيقية واإلسراء 
( 0.401وبمستوى داللة ) ،(0.84قيمة ت المحسوبة اذ بلغت )

كما بلغت  ،تعد هذه القيمة غير دالة إحصائياً  إذ ،للدرجة الكلية
( لواقع 0.145( وبمستوى داللة )1.46قيمة ت المحسوبة )

( وبمستوى داللة 0.40الجانب اإليجابي للممارسات األخالقية و)
( لواقع الجانب السلبي للممارسات األخالقية وتعد هذه 0.689)

 كانت أكبر منالقيم غير دالة إحصائية ألن قيمة مستوى الداللة 
 (0.05). 

ولعل السبب في ذلك يعود إلى إن شبكات التواصل االجتماعي 
فهم سواء،  من هنا ُتستخدم من قبل الذكور واإلناث على حٍد 

يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي التي تنجم عنها 
مما ُيؤكد تمكنهم من  ؛اإليجابية والسلبيةممارسات األخالقية ال

رسات األخالقية الناجمة عن استخدام شبكات تقييم واقع المما
األمر الذي ُيؤكد  ؛التواصل االجتماعي بغض النظر عن الجنس

صحة فرضية البحث والتي مفادها: ال توجد فروق ذات داللة 
في استجابات أفراد (  ≥0.05αعند مستوى الداللة )إحصائية 

 العينة حول تقييم واقع األخالق الناجمة عن استخدام شبكات
 التواصل االجتماعي، ُتعزى لمتغير الجنس.

تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، كما 
واقع الممارسات األخالقية  بعدعلى  (ت)وتطبيق اختبار 

الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي من وجهة 
نظر طلبة كليات التربية في الجامعات األردنية  تبعًا لمتغير 

 على النحو اآلتي: ،الجامعة

نتائج اختبار "ت" للفروق بين متوسطات بعد واقع الممارسات األخالقية الناجمة عن استخدام شبكات التواصل  (10جدول )ال
 ةلمتغير الجامع االجتماعي من وجهة نظر طلبة كليات التربية في الجامعات األردنية  تبعاً 

المتوسط  العدد الجامعة المجال
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة
واقع الجانب اإليجابي 

 للممارسات األخالقية
 0.10 2.40 17 جامعة اإلسراء الخاصة 0.989 0.01 0.16 2.40 174 جامعة البلقاء التطبيقية

واقع الجانب السلبي 
 للممارسات األخالقية

 0.32 2.18 17 جامعة اإلسراء الخاصة 0.157 1.42 0.24 2.27 174 جامعة البلقاء التطبيقية

 0.15 2.33 17 جامعة اإلسراء الخاصة 0.396 0.85 0.14 2.36 174 جامعة البلقاء التطبيقية الكلي

فروق ذات داللة  إنه ال توجد( إلى 10تشير النتائج في الجدول )
( بين متوسطات واقع α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

الممارسات األخالقية الناجمة عن استخدام شبكات التواصل 
جامعتي  العلوم التربوية في من وجهة نظر طلبة االجتماعي 

تعزى لمتغير الجامعة، وذلك استنادًا  البلقاء التطبيقية واإلسراء،
وبمستوى داللة  ،(0.85المحسوبة اذ بلغت ) (ت)إلى قيمة 

 ،تعد هذه القيمة غير دالة إحصائياً  إذ، ( للدرجة الكلية0.396)
( 0.989( وبمستوى داللة )0.01كما بلغت قيمة ت المحسوبة )

( وبمستوى 1.42لواقع الجانب اإليجابي للممارسات األخالقية و)
( لواقع الجانب السلبي للممارسات األخالقية وتعد 0.157داللة )

هذه القيم غير دالة إحصائية ألن قيمة مستوى الداللة كانت 
 .(0.05أكبر من) 

ود إلى اكتساب الطلبة لدى الجامعات العامة ولعل السبب يع
قيمًا وسلوكيات أخالقية متشابهة، مما  على حٍد سواء والخاصة

أدى إلى ارتباطهم باهتمامات مشتركة أتاحت الفرصة إلى 
كد صحة فرضية ؤ نتيجة واحدة؛ األمر الذي يُ على تهم ز حيا

عند البحث والتي مفادها: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
في استجابات أفراد العينة حول (  ≥0.05αمستوى الداللة )

تقييم واقع األخالق الناجمة عن استخدام شبكات التواصل 
 االجتماعي، ُتعزى لمتغير الجامعة.

 خالصة النتائج:
واقع الجانب اإليجابي تقييم  أظهرت نتائج البحث إن .1

للممارسات األخالقية الناجمة عن استخدام شبكات التواصل 
العلوم التربوية في جامعتي  من وجهة نظر طلبة االجتماعي 

قد حاز على المستوى المرتفع  ،البلقاء التطبيقية واإلسراء
 %(. 80بنسبة )

إذ حاز  ؛تبين أن البعد االجتماعي هو األكثر دراية ومعرفة .2
وأن البعد  ،%(80.67على المستوى األكثر ارتفاعًا بنسبة ) 

إذ حاز على المستوى األقل  ؛الثقافي هو األقل دراية ومعرفة
 %(.79.67ارتفاعًا بنسبة)

واقع الجانب السلبي تقييم  أظهرت نتائج البحث إن .3
للممارسات األخالقية الناجمة عن استخدام شبكات التواصل 
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العلوم التربوية في جامعتي  جهة نظر طلبة من و االجتماعي 
قد حاز على المستوى المتوسط  ،البلقاء التطبيقية واإلسراء

 %(. 75.33بنسبة )
أكدت نتائج البحث صحة فرضيته، التي نصت على: ال  .4

 ≥ αتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
جمة ( بين متوسطات واقع الممارسات األخالقية النا0.05

عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر 
العلوم التربوية في جامعتي  البلقاء التطبيقية واإلسراء طلبة 

 تعزى لمتغيري  الجنس والجامعة.
 التوصيات:

 يوصي البحث في ضوء نتائجه بما يلي: 
شبكات التواصل  أن تعمل الجامعات األردنية على توظيف .1

؛ العلمي والبحث والتعلم التعليم االجتماعي في عمليتي  
والبعد الثقافي للممارسات  التعليمية العملية كفاءة لتعزيز

 .األخالقية الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي
شبابية هادفة على  أن تسهم الجامعات في إنشاء مجموعات .2

 اجتماعية قضايا تتبنى ي، بحيث التواصل االجتماع شبكات
 األصيلة والمبادئ القيم ترسيخو المعرفة  ادللتب ؛وثقافية
 .لديهم

أن ُتسهم إدارات الجامعات األردنية في تنظيم دورات توعوية؛  .3
للحد من الجانب السلبي للممارسات األخالقية الناجمة عن 

  .استخدام شبكات التواصل االجتماعي

 ما وتحليل وتوصيف أن يقوم المهتمون  والباحثون برصد .4
خضاعه للدراسات شبكات التواصل االجتماعي على ينشر  وا 

التي من شأنها أن تبرز الممارسات اإليجابية؛  المتعمقة
 لتعزيزها، والممارسات السلبية؛ للحد منها وتفاديها. 

الممارسات  حول البحوث والدراسات من المزيد إجراء .5
، األخالقية الناجمة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي

   .شاملة لفئات المجتمع كافةبحيث تكون 
 :المراجع والمصادر

    ةــــــــــــي األردنيــــث العلمـــــات وزارة التعليم العالي والبحــــــــائيــــــــإحص
(. توزيع الطلبة الملتحقين في الجامعات 2013 -2012)

، تم استرجاع 10األردنية لمستوى البكالوريوس، ملف رقم 
الموقع اإللكتروني: معلومات الملف عن 

www.mohe.gov.jo/Statistics/tabid/69/lan
JO/Default.aspx-guage/ar  

 .م22/5/2015بتاريخ 
 الشباب استخدم بين قةالعال "  ،( 2011 ) عمرو أسعد،

 وقيمهم التواصل االجتماعي شبكات لمواقع المصري
 :القاهرة جامعة منشورة، غير دكتوارة أطروحة ،ةالمجتمعي
 .مصر القاهرة،

الشبكة " ، ( 2013 )األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي 
تم استرجاع  ،")اإلنترنت( :الدولية للمعلومات وتطبيقها

عن الموقع اإللكتروني بتاريخ المعلومات 
 م، متوفر في14/10/2015

 www.abahe.co.uk/free-courses-2010/Internet.pdf  
دور تقييم أداء العاملين في  " ،( 2006 )بن عيشي، عمَّار 

رسالة ماجستير غير منشورة،  ،"تحديد احتياجات التدريب
 جامعة محمد بوضياف: المسيلة، الجزائر.

ورقة ، عدد اشتراكات الفيس بوك، ( 2015 ) الحقيقة الدولية
م عن 19/5/2015بحثية تم استرجاع معلوماتها بتاريخ 

 اإللكترونية:  شبكةلا
www.factjo.com/pages/print.aspx?id=6194  

 تطبيقات اإللكتروني التعليم ،( 2011 ) وليد الحلفاوي،
 .والتوزيع للنشر العربي الفكر دار :القاهرة ،مستحدثة

 التواصل شبكات دور ،( 2013 ) محمد يونس أحمد حمودة،
 في الفلسطيني الشباب مشاركة تنمية في االجتماعي

 جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،المجتمعية القضايا
 والعلوم، والثقافة للتربية العربية المنظمة العربية، الدول
 .مصر القاهرة، :العربية والدراسات البحوث معهد

 التواصل مواقع وتطور نشأة"  ،( 2013 )جابر محمد اهلل، خلف
 اإللكتروني الموقع بحثية عن ورقة  ،"االجتماعي

www.enanaonline.com/users/، تم استرجاع 
 م.17/5/2015 بتاريخ معلوماتها

 في اإلنترنيت تأثير ،( 2001 ) صالح بن محمد الخليفي،
 .والتوزيع للنشر الكتب عالم :الرياض ،المجتمع

 ،( 2013 ) ياسي زهير والطاهات، علي عبدالكريم الدبيسي،
 العام الرأي تشكيل في االجتماعي التواصل شبكات دور
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  ،للعلوم دراسات مجلة األردنية، الجامعات طلبة لدى
 .   40 (1) ،واالجتماعية اإلنسانية

 الجديد االعالم ،( 2012 )محمد الرزاق عبد الدليمي،
 .والتوزيع للنشر وائل دار :عّمان ،االلكترونية والصحافة

 التربية، في األخالقية المبادئ ،( 2002 ) جون ديوي،
 الدار :القاهرة، 3 ط ،هالل السيد الفتاح عبد:ترجمة

 .والترجمة للتأليف المصرية
 االجتماعي التواصل مواقع استخدام ،( 2003 ) زاهر راضي،
 ،األهلية عمّان جامعة ،التربية مجلة ،العربي العالم في

 .15 العدد
 -التكنو والمنظومة االنترنت ،( 2007 ) محمد علي رحومة،

 للطباعة العربية الوحدة دراسات مركز :بيروت ،اجتماعية
 . والنشر

 في االجتماعي التواصل شبكات دور (،2010) الرعود،عبداهلل
 نظر وجهة من ومصر تونس في السياسي التغيير

 ،منشورة غير ماجستير رسالة ،" االردنيين الصحفيين
 .األردن ،عّمان :االوسط الشرق جامعة

 المجتمع في األخالقية التربية ،( 2012 ) الزهراء فاطمة سالم،
 للنشر العربي العالم دار :القاهرة ،المعاصر العربي

 .والتوزيع
التواصل االجتماعي: (، " 2011سكر، ماجد رجب العبد )

" رسالة ماجستير  ومعوقاته -آثاره  –ضوابطه  -أنواعه
 غير منشورة، الجامعة اإلسالمية: غزة، فلسطين.

 في دراسة الجديد اإلعالم ،( 2008 ) مصطفى عباس صادق،
 األكاديمية مجلة ،العامة التكنولوجية وخصائصه تحوالته
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 الخدمات التعلمية اإللكترونية المقدمة عبر الصفحات اإللكترونية للمقررات الدراسية فعالية
 نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة وجهةمن 

 مجدي "محمد رشيد" حناوي
 فرع نابلس –جامعة القدس المفتوحة 

 22/12/2015تاريخ القبول:                                13/8/2015تاريخ التسلم: 
من خالل تقييمها  ،هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى فعالية الخدمات التعلمية اإللكترونية المقدمة عبر الصفحات اإللكترونية للمقررات الدراسية

تقييمهم على  متغير مدى متابعتهم لتلك الصفحات اإللكترونية تأثيرالقدس المفتوحة، وكذلك دراسة  من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في جامعة
، في الفصل الدراسي األول من العام يةتدريسالهيئة الوقد تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المسجلين  في مقرر "تعلم كيف تتعلم" وأعضاء  .لفعاليتها

( عضو هيئة تدريس، تم اختيارهم 20( طالبًا وطالبة، و)187من )لف فروع الجامعة في فلسطين، فيما تكونت عينة الدراسة ، من مخت2014/2015الجامعي 
، مستخدمًا االستبانة اإللكترونية وحلقة النقاش المنهج الوصفي باعتماد األسلوب الكمي والنوعيالباحث  اتبع، وقد من مختلف الفروع بالطريقة العشوائية

لخدمات التعلمية اإللكترونية المقدمة عبر الصفحات اإللكترونية للمقررات الدراسية في جامعة وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن ل رونية لجمع المعلومات.اإللكت
ة وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس على السواء، كما بينت النتائج إلى أن الطلب من وجهة نظر الطلبةبدرجة مرتفعة القدس المفتوحة فعالية 

س الذين يتابعون تلك المتابعين للخدمات اإللكترونية بصورة دائمة، كان تقييمهم لها بدرجة أعلى وبداللة إحصائية، بالمقارنة مع الطلبة وأعضاء هيئة التدري
 الخدمات لفترات أقل.

 .)التعلم اإللكتروني، جامعة القدس المفتوحة، خدمات تعلمية إلكترونية، الصفحات االلكترونية للمقررات الكلمات المفتاحية:)

 
Effectiveness of E- Learning Services of E-courses  as perceived by Al-Quds Open University 

Students and Faculty Members 
Dr. Majdi "M.R." Hinnawi 

Al-Quds Open University – Palestine 
mhinnawi@qou.edu 

his study aimed at identifying the effectiveness of e - Learning services of an  e-course taught at Al-Quds Open 
University as perceived by both QOU students and faculty members in addition to investigating the effect of  
students' and faculty's  use of   e-services on their evaluation and attitudes .The population of the study consisted 

of  all students who studied the course "Learn how to study " in the academic year 2014/2015 as well as the instructors  
of this course while the sample included 187 male and female students and 20 instructors chosen randomly from the 
branches of QOU in Palestine. A descriptive methodology based on qualitative and quantitative measurements was used 
through an e-questionnaire and e-discussion forum to collect the required data. The results showed that the e-educational 
services provided by the e-course services  were highly effective according to the attitudes of students and faculty 
members. The results, furthermore,  revealed that both  students and faculty who were accustomed to using the e-
educational services expressed significantly higher positive attitudes than those who less frequently used the e-
educational services. 
)Keywords :e-learning , Quds Open University (QOU) , e-educational services , e-course Sites( . 

 مقدمة  
عددًا من  عشرينصف الثاني من القرن النشهد العالم في ال

التحديات فرضتها التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
واكب تلك  وقدوالعلمية واالنفجار المعرفي،  والتكنولوجية

وأنماط  تغيرات وتطورات في األنظمة التربوية بالعموم،ات التحدي
مواجهة تلك التحديات  بهدف ؛التعليم والتعلم بالخصوص

ومما ال شك فيه أن أبرز تلك التطورات التي شهدها  .ومعالجتها
كان تطور وانتشار مفهوم التعليم المفتوح كحل مساعد  ،العالم

ت بأسلوب علمي، يتالءم ومتطلبات في مواجهة تلك التحديا
 العصر الحالي وما يتوقع في المستقبل.

يهدف إلى انفتاح فرص التعليم لجميع أفراد التعليم المفتوح و 
مبدأ  أهمها: مبادئالو  سسيقوم على عدد من األو المجتمع، 

ديمقراطية التعليم الذي يهدف إلى إتاحة فرص التعليم لجميع 
تصادية أو الجغرافية االجتماعية أو االق المعيقاتتجاوزًا األفراد م

، وكذلك مبدأ المرونة في التعليم والتعلم من حيث أو الوظيفية
الزمان والمكان، ومبدأ التمحور حول المتعلم ودعم التعلم الذاتي، 
ومبدأ تعدد استراتيجيات التعليم والتعلم وقنوات االتصال 

 .هاوتنوع والتواصل
بين مفهومي التعليم المفتوح والتعلم عن  والبعض يخلط مخطئاً 

فالتعليم المفتوح قد يحتوي  المفهومين؛فرق بين بعد، فهناك 

T 
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ضمن استراتيجياته على أساليب من التعلم عن بعد، لكنه في 
نفس الوقت يحتوي على أنماط أخرى من التعليم والتعلم المرن، 

وعليه،  .وجهًا لوجهإضافة إلى طرائق أخرى تعتمد على التعليم 
عليم فإنه ليس كل تعلم عن بعد هو تعليم مفتوح، وال يقتصر الت

التعلم عن إال أن  (،Bates, 2005)المفتوح على التعلم عن بعد 
طرق الذي يعتمد االستخدام المنهجي والمنظم لمختلف  بعد

من خالل الفصل الجغرافي بين المعلم  ووسائل التعليم والتعلم
عمل على تالتعليم المفتوح التي  أساليب أنجحوالمتعلم، بات من 

من خالل وذلك ، وقيمه، وتطبيق مبادئه وأسسه تحقيق أهدافه
 ، وفياإلنترنتاستخدام أدوات التعلم اإللكتروني عبر شبكة 

من الفروق بين التعلم االستخدامات  تلكالوقت نفسه خفضت 
 & Subramaniam) وجهًا لوجهعن بعد والتعليم 

Kandasamy, 2011 وأصبح ينظر للتعلم عبر شبكة ،)
للتعلم عن بعد، والجيل  المتقدمعلى أنه اإلصدار  اإلنترنت
 .(Moore et al., 2011) من أجياله األحدث

يومًا بعد  قد أخذت المقررات المقدمة عبر الشبكة باالنتشارو 
يوم، وأصبحت شائعة االستخدام لما تحققه من مرونة في التعلم 

التعليم (، و Nandi et al., 2012من حيث المكان والزمان )
التعلم ، فالتعلم اإللكترونيبيئة أشكال  أبرزعبر الشبكة هو 

مفهوم عام يشمل الطرق واألساليب المختلفة في  االلكتروني
ف فيها تكنولوجيا المعلومات التي توظ والتعلم التعليم

وله مزايا متعددة واالتصاالت من أجهزة وبرمجيات وشبكات، 
يزيد  أبرزها المرونة في التعلم من حيث الزمان والمكان، كما أنه

من دافعية المتعلم، ويشعره الثقة بالنفس، ويجعله نشطًا إيجابيًا 
سير ب ال الواسع للمتعلم بالتحكمفي عملية التعلم، ويفتح المج

م المفتوح عن يوبخاصة في التعل واالعتماد على الذات، تعلمه،
 .(Clarke, 2008) بعد
لتعلم اإللكتروني نوعان: متزامن وغير متزامن؛ فالتعلم ول

اإللكتروني غير المتزامن هو الذي ال يتطلب وجود المعلم 
، اإلنترنتوبصورة مباشرة على شبكة  ذاته والمتعلمين في الوقت

 ته البريد اإللكتروني والمنتديات ولوحات حلقات النقاشومن أمثل
وغيرها من الخدمات اإللكترونية التي يمكن للمتعلم الوصول 

وهو ما يعطي التعلم ، إليها واالستفادة منها في أي وقت يناسبه
اإللكتروني ميزة أساسية هي المرونة في الوقت من حيث اختيار 

وقضاء الوقت بحسب حاجتهم ، الطلبة الوقت األنسب لتعلم

حيث يتيح لهم  فضل كثير من المتعلمين هذا النوع؛وي وظروفهم.
م العملية واألسرية وغيرها إمكانية الجمع بين تعلمهم والتزاماته

لتزامات األخرى. أما النوع اآلخر من التعلم اإللكتروني من اال
الذي يتطلب وجود المعلمين والمتعلمين على فهو المتزامن، و 

العملية التعليمية،  فيفي نفس الوقت للتفاعل  اإلنترنتشبكة 
غرف الدردشة ومؤتمرات الفيديو والصفوف ومن أمثلته 

تفاعل المعلم والمتعلمين من خالله بشكل ياالفتراضية، حيث 
، وجهًا لوجهمباشر، مما يجعل جو التعليم اجتماعيًا أقرب للتعليم 

علم، كما يستطيع طرح أسئلته فال يشعر المتعلم بالعزلة أثناء الت
ونقاشاته والحصول على اإلجابات والتغذية الراجعة مباشرة من 

ويصعب الجدل والمناقشة في أي النوعين  ،معلمه أو زمالئه
كل منهما،  فوائدخصوصًا أن كثير من الدراسات بينت أفضل، 

، واألهم هو تحديد النمط الخاصة به فلكل نوع مزاياه ومحدداته
 حاجات المتعلمين، وكيف ومتى ولماذافي ضوء والنوع األنسب 
 .(Hrastinski, 2008)النمط أو النوع يستخدم ذلك 
التعلم اإللكتروني من أبرز أشكال  حلقات النقاشوتعد لوحات 

أساسية من بيئات التعّلم  بيئة غير المتزامن وأنجحها، فهي
تهدف إلى توفير بيئة تسمح  حيث ،اإلنترنتعبر  الفعال

أو وضع أفكارهم التواصل مع معلميهم، و  للمشاركين من خاللها
جاباتهم  اآلراء المعلومات و تبادل ، و في موضوع معينردودهم وا 

  :فيما بينهم، وتمتاز بعدد من المزايا أبرزها
  مع معلميهم ومع بعضهم البعض واصل في الت للطلبةتسمح

 .في أي زمان ومكان
 تبني مجتمعات التعّلم. 
 الدراسي. تخلق أرشيف اتصال للمقرر 
  وقت للتفكير والبحث واالستكشاف ومن ثم  المتعلمينتعطي

 صياغة الرأي.

  خصوصًا في التعلم تساهم في الحد من اغتراب المتعلمين
 (2011)فرحانة،  عن بعد.

وقد تعددت الدراسات التي بينت نتائجها فعالية التعلم اإللكتروني 
قام بها خليل وابنار  المتزامن وغير المتزامن، ففي دارسة

(Khalil & Ibner, 2013بحثت في ) أدوات استخدام تأثير 
 األنشطة في المتزامن وغير المتزامن االتصال اإللكتروني

التعاوني لعينة  التعلم مهارات لتطوير اإلنترنت عبر الجماعية
توصلت الدراسة إلى أن كال و من طلبة جامعة المنصورة، 
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النوعين كان لهما فعالية على تطوير مهارات التعلم التعاوني، 
إال أن أدوات االتصال اإللكتروني غير المتزامن كان أكثر إفادة 

 أندرسن كما أشارت دراسةللطلبة في تطوير تلك المهارات. 
(Andresen, 2009 أن منتديات النقاش غير المتزامن )

مستويات عالية من التعلم، مع حرص القائمين  يمكنها تحقيق
تعليمية الكفيلة بنجاحها، على تنفيذها بتوفير الظروف الفنية وال

األفضل أن تكون منتديات و ، هامن أجل معالجة معيقاتوكذلك 
النقاش غير المتزامن جزءًا من نموذج أعم من التعلم اإللكتروني 

 وغير المتزامنة. ألنماط المتزامنةالمعتمد على المزج بين ا
( Hlapanis,et al. 2006) وآخرونبينت دراسة هالبانيز  فيما

أن االتصال المتزامن من خالل المحادثات اإللكترونية المباشرة 
بين المعلمين والمتعلمين أمر بالغ األهمية وجوهري في بناء 

ويتوافق هذا مع نتائج  ،مقررات ناجحة بنمط التعلم اإللكتروني
( التي توصلت نتائجها إلى تفوق 2011دراسة عبد الحميد )

طالب المجموعات التي استخدمت نمط الدعم اإللكتروني 
المتزامن باستخدام غرف المحادثات الكتابية المباشرة مقارنة 

دعم اإللكتروني غير بالمجموعات التي استخدمت نمط ال
نتاج مصادر  وتنمية ،في التحصيل المتزامن مهارات تصميم وا 

 التعلم لدى طالب كلية التربية في جامعة المنصورة.
تعد تقنية الصف االفتراضي من التقنيات الناجحة في كما 

تطبيق التعلم اإللكتروني المتزامن وغير المتزامن في الوقت 
في اللقاءات  المتزامنة المشاركة المباشرة يمكننفسه، حيث 

، اإلنترنتية المنعقدة من خالل هذه التقنية عبر شبكة االفتراض
كما أن التسجيالت التي توفرها هذه التقنية للقاءات المنعقدة من 

بشكل غير خاللها تمكن الطلبة من مشاهدتها واالستفادة منها 
)جامعة القدس المفتوحة،  في أي وقت ومن أي مكانمتزامن، و 

2013) . 
الصف االفتراضي في ية تقنية الدراسات فعالوأظهرت نتائج 
 Martinوآخرون ) مارتنفقد بينت نتائج دراسة التعليم والتعلم، 
et al., 2012 )خصوصًا من حيث، لهذه التقنيةالطلبة  ارتياح 
 كما بينت التي توفرها.والتغذية الراجعة الفورية درجة التفاعل 

( شعور الطلبة والمعلمين Murry,2005ري )و دراسة م
بالرغم من  من خالل هذه التقنية، والترابط الفعلي بالتواصل

االنقطاع العاطفي المحسوس، وأكدت بأن هذه التقنية مثلت 
وسطًا تفاعليًا ساعد كاًل من المعلمين والطلبة على التواصل 

 فعالية( 2012دراسة عبد الغني )أكدت كما  والتأثير والتأثر.
طة بمهارات تبفي تحصيل المعارف النظرية المر  هذه التقنية

لدى طالب قسم علوم الحاسب في  معالجة الصور الرقمية
 . خالد بالمملكة العربية السعودية جامعة الملك
ذا كانت  تعود بالفوائد على العملية تقنية الصف االفتراضي وا 

التعليمية بمختلف مراحلها وأنظمتها، فإن التعليم المفتوح والتعلم 
راسة فقد أظهرت نتائج  داألكبر، المستفيد عن بعد هو 

( تأييد وموافقة غالبية عينة الدراسة على 2010القحطاني )
م عن بعد بجامعة صفوف االفتراضية في برنامج التعلاستخدام ال

دراسة ريتش وآخرون  أكدتفيما  الملك عبد العزيز بمدينة جدة.
(Rich et al., 2009 نجاح هذه التقنية بتوظيفها للمحاضرات )

ما تشمله من سبورات إلكترونية ومناقشات افتراضية ل ؛عن بعد
زت عز  ،ووسائل تعليمية إلكترونية وأدوات مساعدة افتراضية

دراسة  كما بينت م عن بعد بنجاح.استخدام هذه التقنية في التعل
( أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا في 2011شاهين وريان)

الفتراضية اتجاهات طلبة جامعة القدس المفتوحة نحو الصفوف ا
تعزى لمتغير الحالة الوظيفية ولصالح فئة العاملين؛ حيث 
حاجتهم أكثر من غيرهم لهذه التقنية التي وجدوا فيها تسهيالت 
تراعي ظروفهم الوقتية والمكانية بحكم التزامهم بأعمالهم، فمثلت 
هذه التقنية قناة للتواصل مع المحاضرات دون الحضور إلى مقر 

، اإلنترنتضورها افتراضيًا من خالل شبكة الجامعة من خالل ح
في الوقت والمكان  الستعراضهاأو الرجوع إلى تسجيالتها 

 المناسب لهم.
نمط من أنماط نوعي التعلم  إنه لكلعلى ما سبق، فبناء و 

لذا فإن التكامل في استخدام أنماط متنوعة اإللكتروني مزاياه، و 
يساعد في توفير بيئة لنوعين المتزامن وغير المتزامن، من كال ا

وتقلل من ، تعليمية تعلمية إلكترونية تجمع بين مزايا النوعين
، وتناسب مختلف احتياجات الطلبة وظروفهم محدداتهما

، مما يساعد في دعم العملية التعليمية ورغباتهم وميولهم
 .(Higley, 2013)مخرجاتها و  فعاليتها والتعلمية وتحسين

الخدمات التعلمية اإللكترونية تفاعل الطلبة مع ن كذلك فإ
مي المقدمة لهم يعتمد بدرجة كبيرة على طريقة البناء التنظي

آلية تفاعل للبيئات التعلمية اإللكترونية، جنبًا إلى جنب مع 
الطلبة معها وكيفية إدارة ذلك التفاعل، والذي سيتيح لهم 
التواصل وتبادل المعلومات واآلراء والوصول إلى مصادر 
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متنوعة، متجاوزين حواجز الزمان والمكان، وهذا بدوره معلومات 
سيعمل على تعزيز شبكة التواصل وتحسين فعالية التعلم 

(Desanctis et al.,2003.)  أوصت دراسة أبو صعيليك وقد
( بإنشاء وتأسيس شبكات تواصل اجتماعي خاصة 2013)

بالجامعات، تصمم بحيث تخدم الغايات التربوية لتلك الجامعات، 
السيطرة عليها وتراعي فيها أمن المعلومات وضبط المشاركات و 

( أن 2008بينت دراسة مصطفى )فيما  والتحقق من الهوية.
تهيئة البيئة المناسبة في التعليم اإللكتروني المقدمة للطلبة في 
نظام التعلم عن بعد، واستخدامهم لكافة اإلمكانيات اإللكترونية 

اقشات التي جرت بينهم عبر المتاحة، واستفادتهم من المن
 في تعلمهم.، ساعدهم على تحقيق نتائج عالية اإلنترنت

ونتيجة للفوائد التي يحققها التعلم اإللكتروني على مؤسسات 
التعليم العالي، والتي أثبتته كثير من الدراسات، تزايد اإلقبال 

ففي الواليات المتحدة  على توظيفه بمختلف أنواعه وأنماطه،
 األمريكية وحدها زاد عدد الطلبة الملتحقين في المقررات

( مليون طالب 6.2عن ) اإلنترنتالمقدمة عبر شبكة  اإللكترونية
خالل خريف عام  أو أكثرمسجل في مقرر إلكتروني واحد 

2012  (Allen & Seaman, 2012). 
أشرف لدراسة مسحية  األوروبيةوفي تقرير نشره اتحاد الجامعات 

 ,.Gaebel et alقام بها جابيل وآخرون )و االتحاد،  اعليه

لها عضوية االتحاد مؤسسة تعليمية  38على عينة من  (2014
األشهر في مختلف دول أوروبا، من مؤسسات التعليم العالي 

بينت الدراسة أن كافة تلك المؤسسات بمختلف طبيعة أنظمتها 
آخر، بعلم االلكتروني عمليًا بشكل أو التعليمية قد احتضنت الت

%( تستخدم التعليم 91وأن الغالبية العظمى من تلك المؤسسات )
مزج التعلم اإللكتروني مع التعليم التقليدي المدمج من خالل 

%( من 82بشكل تكاملي، كما بينت الدراسة أن نسبة عالية )
نية تلك المؤسسات توفر عددًا من المقررات الدراسية اإللكترو 

على الشبكة، وأن هذه النسبة وذلك العدد بازدياد، كما أشارت 
في مؤسسات التعليم الدراسة إلى أن الدوافع لهذا االستخدام 

، متعدد ومتنوع، فإضافة إلى الفوائد التربوية واالقتصاديةالعالي 
هناك الحاجة المتزايدة للمرونة في التعليم والتعلم من حيث 

التوظيف األفضل للموارد والمصادر  الزمان والمكان، وكذلك
التعليمية، وهذه الفوائد تعود على الطلبة المقيمين )التقليديين(، 

طلبة التعليم وكذلك على نطاق واسع من الطلبة المهنيين، و 
 والتعلم مدى الحياة. ،التعلم المستمرو  ،المفتوح

الجامعات  من أبرزفي فلسطين هي وجامعة القدس المفتوحة 
أحدث ما بتوظيف ومنذ نشأتها التي ُتعنى  العربيعلى المستوى 

؛ أنتجته تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في نظامها التعليمي
بأهمية التعلم اإللكتروني وفوائده التربوية من جهة،  لقناعتهاذلك 

يمانها بحاجة التعليم المفتوح إليه بالخصوص،  بهدف تحسين وا 
ر يتوف، و ورفع مستوى مخرجاتها ،ة والتعلميةالتعليمي جودة العملية

، التعليميةقنوات متعددة لالتصال والتواصل بين أطراف العملية 
من  ودعم التعلم الذاتي لطلبتها، وتحقيق مرونة التعليم والتعلم

فقد قامت الجامعة ببناء البنية التحتية  لذاحيث الزمان والمكان، 
التعليم نمط  المادية والبشرية إلنجاح التعلم اإللكتروني، واعتمدت

الذي يعتمد على المزج بين و المدمج في استراتيجياتها التعليمية؛ 
وأنماط التعلم  التعليم وجهًا لوجهو  طرائق التعليم التقليدي

، حيث بينت عدد منهماكل لجمع بين مزايا وذلك لاإللكتروني، 
يساعد فالتعليم المدمج  الدراسات نجاح هذا النمط ومزاياه.من 

التعليم الجامعي على االستفادة من توظيف التعلم اإللكتروني، 
وفي الوقت نفسه التخلص من المشكالت التي قد تواجهه 
باعتماد التعلم اإللكتروني منفردًا، مما يوفر مرونة في التعليم 

حيث المكان والزمان، ويدعم الطلبة في تعلمهم  والتعلم من
الذاتي، ويراعي الفروق الفردية بينهم، ويرفع من تحصيلهم 

الة، دون حرمانهم من فعّ  ليةعافالدراسي، ويجعل التعليم عملية ت
)طه،  العالقات اإلنسانية واالجتماعية فيما بينهم أو مع معلميهم

2012) . 
من أنماط التعلم متنوعة  اً أنماطجامعة القدس المفتوحة توظف و 

البوابة األكاديمية، ومحاضرات الصفوف  :أبرزهامن اإللكتروني 
كتروني التفاعلي للمواد االفتراضية، والمحتوى التعلمي اإلل

 QOU Tube: Qudsومنصة الفيديوهات التعلمية )، الدراسية

Open University Tube ،) النقال  التعلموكذلك خدمة
(mlearning).وغيرها ، 

المقدمة البناء التنظيمي للبيئة التعلمية اإللكترونية وبهدف ترتيب 
لجميع  إلكترونية للطلبة، قامت الجامعة بتصميم صفحات

دراسي صفحة لكل مقرر  مقرراتها الدراسية، بحيث يكون
ويشرف على إدارتها أحد على الشبكة، إلكترونية خاصة به 

، ويطلق عليه اسم "المنسق أعضاء هيئة تدريس المقرر



 174 - 159(، 2)35مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

163 
 

 عدد من الخدماتعلى لتشمل هذه الصفحة ، اإللكتروني للمقرر"
اإللكترونية المتزامنة وغير المتزامنة، ولتمثل  التعليمية والتعلمية

فاعلة للتواصل بين  تفاعليةحلقة و  ،للمقرركل صفحة مرجعًا 
مادة يمية من أعضاء هيئة تدريس وطلبة أطراف العملية التعل

بمثابة شبكة علمية تلك الصفحات علمية تعليمية، ولتكون 
من مختلف فروع الجامعة جامعة ة تجمع جميع طلبة الميتعل

 ،على مستوى كل مقرر دراسي المنتشرة في مدن فلسطين
ليتفاعلوا مع بعضهم البعض ومع أعضاء هيئة التدريس في أي 

 .وقت يرغبون ومن أي مكان يتواجدون
 اآلتي:الخدمات على ة اإللكترونية للمقرر الصفحتحتوي و 
خطة المقرر: والتي يتعرف الطالب من خاللها على وصف  -

المقرر وأهدافه العامة ووحداته الدراسية ومتطلباته وأساليب 
تقييمه وغيرها من المعلومات والمالحظات األساسية المتعلقة 

 به.
من  مدرسكل إدارة الملفات: وهي مخزن للملفات، يستطيع  -

لطلبة في افيد يالمقرر رفع أي ملف  أعضاء هيئة تدريس
شروحات وتوضيحات وأسئلة إرشادات و تعلمهم للمقرر؛ ك

لطلبة جميع اوأمثلة وتدريبات، لتكون تلك الملفات متاحة ل
من طلبة المقرر  ليستطيع كل طالبو خالل الفصل الدراسي، 

في أي  هاأو تحميل هااستعراض في مختلف فروع الجامعة
 وقت ومن أي مكان.

اللقاءات االفتراضية: والتي من خاللها يستطيع الطالب  -
للمقرر مواعيد اللقاءات االفتراضية  اإلطالع على جدول

من في وقت انعقادها لمشاركة فيها الدخول لو  ،ومواضيعها
تشتمل هذه الخدمة على كما  المخصص لذلك. رابطالخالل 

يستطيع التي عقدت سابقًا، لتسجيالت اللقاءات االفتراضية 
على حاسوبه متى يشاء  اأو تحميلهتها مشاهدطالب كل 

 وأينما يكون.
غير حلقات النقاش: وهي منتديات علمية تعليمية إثرائية  -

منسق المقرر حيث يقوم لمواضيع المقرر الدراسي، تزامنية 
من خاللها بإدراج مواضيع للمناقشة، أو طرح أسئلة حول 
المادة التعليمية، بحيث تكون تلك المواضيع أو األسئلة تشد 
الطالب إليها وتزيد من دافعيته للتفاعل والمشاركة فيها، على 

ردود بمتابعة  منسق المقرر وأعضاء هيئة تدريسهأن يقوم 
لتغذية الراجعة اوالتعليق عليها واستخدام أساليب  الطلبة

يستطيع الطالب المشاركة كما التحفيز المناسبة لتلك الردود. و 
بأي  والتعليق بها سواًء للمشاهدة والقراءة أو المشاركة والرد

 وقت يرغب ومن أي مكان يكون.
 تتميزالمنتدى العام: وهي حلقات نقاش غير متزامنة، ولكنها  -

عن سابقتها بالعمومية بمواضيعها، ففيها يفتح المجال لجميع 
أو طرح أسئلة  ،طلبة المقرر لمناقشة أي أمور يرغبون

ومواضيع عامة للنقاش من اجل التواصل واالستفادة 
 .موضوعأي واالستفسار أو طلب المساعدة والتوضيح في 
أعضاء هيئة كما يمكن للمنسق اإللكتروني للمقرر وغيره من 

عن أي  طلبة المقررإلعالن إلى التعميم أو ا تدريس المقرر
 يفيدهم.أمر 

تفتح : وهي حلقات نقاش غير متزامنة، حلقة نقاش المنسق -
لمقرر وجميع أعضاء هيئة المنسق اإللكتروني لالمجال بين 

 األمور المتعلقة بالمقرر.لمناقشة تدريسه 
 :وسؤالها الرئيسمشكلة الدراسة 

كْونه أحد أعضاء  الدراسة في بيئة عمل الباحث؛شكلة تبلورت م
التعلم ومنسق  التدريس في جامعة القدس المفتوحةهيئة 

، ففي الوقت الذي تقوم به الدراسية هامقرراتاإللكتروني ألحد 
 جامعة القدس المفتوحة بتطوير خدماتها التعلمية اإللكترونية

فعالية بودمجها  ،عبر اإلنترنتعبر صفحات خاصة بها مقدمة 
، الحظ الباحث أن للمقررات الدراسية في استراتيجياتها التعليمية

ارتياحهم وقناعتهم هناك عدد من أعضاء هيئة التدريس يبدون 
بفوائد هذه الخدمات التعلمية اإللكترونية، وفي الوقت نفسه هناك 
عدد آخر منهم يرون أن تفاعل الطلبة مع هذه الخدمات ال 
يرتقي إلى المستوى المطلوب، مما يؤثر على تدني فاعليتها 

هذه  فعاليةوفوائدها المرجوة. لذا جاءت هذه الدراسة للبحث في 
لمية اإللكترونية من خالل أحد مقررات الجامعة الخدمات التع

الدراسية التأسيسية اإلجباري، وهو مقرر "تعلم كيف تتعلم"، حيث 
 يشرف عليه الباحث كمنسق لخدماته التعلمية اإللكترونية.

أن الطالب هو الطرف األول للعملية التعليمية ومحورها، وحيث 
 ىها، رأهو الطرف الثاني المكمل ل وعضو هيئة التدريس

الباحث بأهمية تقييم فعالية الخدمات التعلمية اإللكترونية من 
وجهة نظرهم، وبذلك سعت الدراسة لإلجابة عن السؤال البحثي 

الخدمات التعلمية اإللكترونية  ما مدى فعاليةالرئيس اآلتي: 
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 وجهةالمقدمة عبر الصفحات اإللكترونية للمقررات الدراسية من 
 ؟يئة التدريس في جامعة القدس المفتوحةنظر الطلبة وأعضاء ه

 أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة  فرعيةأسئلة  ثالثةمن السؤال البحثي الرئيس  بثقان

 لإلجابة عنها، وهي:
الخدمات التعلمية اإللكترونية  ما مدى فعالية :األولالسؤال 

 وجهةالمقدمة عبر الصفحات اإللكترونية للمقررات الدراسية من 
 نظر الطلبة في جامعة القدس المفتوحة؟

الخدمات التعلمية اإللكترونية  ما مدى فعالية السؤال الثاني:
 وجهةالمقدمة عبر الصفحات اإللكترونية للمقررات الدراسية من 

 نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة؟

ية الخدمات التعلم مدى فعالية يختلف تقييمهل  السؤال الثالث:
اإللكترونية المقدمة عبر الصفحات اإللكترونية للمقررات من 

في جامعة القدس  وأعضاء هيئة التدريسنظر الطلبة  وجهة
 ؟لها متابعتهمباختالف مدى  المفتوحة

 فرضيات الدراسة:
سقققعت الدراسقققة إلقققى ن اتالثالقققث فرضقققيانبثقققق مقققن السقققؤال البحثقققي 

 :امفحصه
إحصقائيًا عنقد مسقتوى الداللقة ال يوجد فرق دال : الفرضية األولى

(  =0.05بققققققين متوسقققققققطات تقيققققققيم ) الخقققققققدمات  مقققققققدى فعاليققققققة
التعلمية اإللكترونية المقدمة عبر الصفحات اإللكترونية للمقررات 

ة نظر الطلبة في جامعة القدس المفتوحة يعقزى هالدراسية من وج
 .لها متابعتهم مدىلمتغير 

إحصقائيًا عنقد مسقتوى الداللقة : ال يوجد فرق دال الثانيةالفرضية 
(  =0.05بققققققين متوسقققققققطات تقيققققققيم ) الخقققققققدمات  مقققققققدى فعاليققققققة

التعلمية اإللكترونية المقدمة عبر الصفحات اإللكترونية للمقررات 
ة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة الققدس هالدراسية من وج

 .لها متابعتهم مدىالمفتوحة يعزى لمتغير 
 هدف الدراسة:

الخدمات التعلمية  فعاليةهدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى 
اإللكترونية المقدمة عبر الصفحات اإللكترونية للمقررات 

نظر الطلبة وأعضاء هيئة  وجهةمن خالل تقييمها من  ،الدراسية
متغير  تأثيرالقدس المفتوحة، وكذلك دراسة  التدريس في جامعة

 .تقييمهم لفعاليتهاعلى  نيةمدى متابعتهم لتلك الصفحات اإللكترو 
 

 أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها "التعلم اإللكتروني"، 
والذي بات بأنماطه وأدواته ركيزة أساسية في تطوير 
االستراتيجيات التعليمية والتعلمية في مختلف المؤسسات 

على التعليمية، لذا يتوقع من هذه الدراسة أن تعود بالفائدة 
 ، ومنها:مستواها النظري والتطبيقي لتلك المؤسسات التعليمية

، حيث يتوقع من نتائج بالخصوص جامعة القدس المفتوحة -1
بتغذية هذه الدراسة تزويد المسؤولين وأصحاب القرار فيها 

تبين مدى  لتطبيقاتها في مجال التعلم اإللكتروني،راجعة 
ن وجدت؛ نجاعة التطبيق، وتسلط الضوء على ثغراته إ

 .سعيًا للتطوير والتحسين

في مؤسسات التعليم المفتوح والتعلم عن بعد، حيث أنه و  -2
الوقت الذي تسعى فيه الجامعات التقليدية إلى تفعيل 
خدمات التعلم اإللكتروني في سياساتها التعليمية، بات 
التعلم اإللكتروني ركيزة في سياسات الجامعات المفتوحة 

  ًا من أعمدة نجاحها.، وعمودًا رئيسعالمياً 

، والتي بالعموم مؤسسات التعليم الجامعي والتعليم العام -3
منها من شرعت في توظيف التعلم اإللكتروني في 
استراتيجياتها التعليمية، ومنها من بدأ بالتخطيط سعيًا لدمج 
التعلم اإللكتروني في سياساتها التعليمية، حيث يتوقع من 

بمعلومات تفيدهم في  منهمهذه الدراسة تزويد المهتمين 
تطبيق التعلم  في مجالوالتطويرية إجراءاتهم التطبيقية 

 .اإللكتروني

 حدود الدراسة:
 فروع جامعة القدس المفتوحة في فلسطين. :المكاني الحد
 التعليمي: مقرر تعلم كيف تتعلم. الحد
من العام الجامعي  األولالزماني: الفصل الدراسي  الحد

 .م2014/2015
 ."تعلم كيف تتعلم"طلبة المسجلين في مقرر ال( 1  البشري: الحد

أعضاء هيئة التدريس المشرفين على تدريس ( 2               
 مقرر "تعلم كيف تتعلم".

 مصطلحات الدراسة:
مصقطلح يتضقمن مقدى واسقعًا مقن اسقتراتيجيات  التعليم المفتوو::

التعلقققيم والقققتعلم، فهقققو نظقققام تعليمقققي يتقققيح فقققرص متابعقققة الدراسقققة 
والتعلم لكل راغقب فيقه وققادر عليقه علميقًا وعقليقًا ومعرفيقًا، بغقض 
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 النظققر عققن عمققره ومكققان إقامتققه ومققدى تفرغققه للدراسققة المنتظمققة
 (.2012)مصطفى، 

لسطينية أنشئت فقي بدايقة عقام جامعة ف جامعة القدس المفتوحة:
، تعمققققل علققققى تقققققديم الخققققدمات التعليميققققة والتدريبيققققة وفققققق 1991

لقققى فلسققفة التعلققيم المفتققوح، وتهققدف إلققى إيصققال العلققم والمعرفققة إ
م والمسققققققققتجدات العلميققققققققة ءشققققققققرائح المجتمققققققققع كافققققققققة، بمققققققققا يققققققققتال

 (.2014والتكنولوجية الحديثة )جامعة القدس المفتوحة، 
مفهقوم عقام يشقمل الطقرق واألسقاليب المختلفقة  اإللكتروني:التعلم 

التقققققي توظقققققف فيهقققققا تكنولوجيقققققا المعلومقققققات  والقققققتعلم فقققققي التعلقققققيم
 .(Clarke, 2008) واالتصاالت من أجهزة وبرمجيات وشبكات

 يئققةيعرفهققا الباحققث إجرائيققًا بأنهققا بالصووفحة اإللكترونووي للمقوورر: 
 ،االنترنققققت شقققبكة عبقققر ومقدمقققة البنققققاء منظمقققة إلكترونيقققة تعلميقققة

 الخقدمات مقن عقدد علقى تحتقويطورتها جامعقة الققدس المفتوحقة ل
 تمثققللو  المتزامنققة، وغيققر المتزامنققة اإللكترونيققة والتعلميققة التعليميققة

 العملية أطراف بين للتواصل فاعلة تفاعلية وحلقة للمقرر، مرجعاً 
 ،تعليميققة علميققة مققادة وطلبققة تققدريس هيئققة أعضققاء مققن ،التعليميققة

 علقققى ويشقققرف يتواجقققدون، مكقققان أي ومقققن يرغبقققون وققققت أي فقققي
 اسققققم عليققققه ويطلقققق المقققققرر، تققققدريس هيئقققة أعضققققاء أحققققد إدارتهقققا

 ".للمقرر اإللكتروني المنسق"
جراءاتها منهج  الدراسة وا 

باعتماد األسلوب المنهج الوصفي  اتبع الباحث منهج الدراسة:
المالئم في هذه الدراسة، حيث هو المنهج  الكمي والنوعي

لطبيعتها، والذي من خالله يتم جمع المعلومات عن الظاهرة 
 .، ومن ثم وصفها كما هي في الواقعموضوع الدراسة

الطلبة تكون مجتمع الدراسة من جميع  مجتمع الدراسة:
، وجميع أعضاء هيئة المسجلين في مقرر "تعلم كيف تتعلم" 

الدراسي  في الفصلالتدريس المشرفين على هذا المقرر، وذلك 
في مختلف فروع  م2014/2015 الجامعيمن العام  األول

والبالغ عددها تسعة  جامعة القدس المفتوحة في فلسطينومراكز 
الفلسطينية الكبرى في الضفة ، والمنتشرة في المدن فرعاً  عشر

 الغربية وقطاع غزة.
( طالبًا وطالبة، 187)تكونت عينة الدراسة من  عينة الدراسة:

 تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،هيئة تدريس ( عضو20و)

مختلف في في  يةتدريسطلبة المقرر وأعضاء هيئة البسيطة من 
 .فروع الجامعة

 أدوات الدراسة:
 شملتو  ،للطلبةخاصة طور الباحث استبانتين: واحدة االستبانة: 

مقدمة ومتغير مستقل "مقدى متابعقة الصقفحة اإللكترونيقة للمققرر" 
أربعققين فقققرة لقيققاس ولققه ثالثققة مسققتويات: دائمققًا، وأحيانققًا، ونققادرًا، و 

مققققققدى فعاليقققققققة الخقققققققدمات اإللكترونيقققققققة المقدمقققققققة عبقققققققر الصقققققققفحة 
ألعضققاء  فهققي خاصققة االسققتبانة الثانيققةأمققا و  ،اإللكترونيققة للمقققرر

مققققة ومتغيققققر مسققققتقل "مققققدى متابعققققة شققققملت مقدو  ،هيئققققة التققققدريس
الصفحة اإللكترونية للمقرر" وله ثالثة مستويات: دائمقًا، وأحيانقًا، 
ونقققققادرًا، وخمسقققققًا وأربعقققققين فققققققرة لقيقققققاس مقققققدى فعاليقققققة الخقققققدمات 

وأمقام كقل  ،اإللكترونية المقدمقة عبقر الصقفحة اإللكترونيقة للمققرر
يحتققوي فقققرة مققن فقققرات االسققتبانتين تققم وضققع ميققزان رتبققي متققدرج 

، وهقي: )عاليقة جقدًا( هقاعلى خمسة خيقارات لالسقتجابة عقن درجت
(، و)عاليققة( وعققين لهقا الققوزن الرقمققي 5وعقين لهققا الققوزن الرقمقي )

(، و)ضقققققعيفة( 3(، و)متوسقققققطة( وعقققققين لهقققققا القققققوزن الرقمقققققي )4)
(، و)ضققعيفة جققدًا( وعققين لهققا الققوزن 2وعققين لهققا الققوزن الرقمققي )

إلكترونيققققًا  وتطويرهمققققا االسققققتبانتينوقققققد تققققم تصققققميم  (.1الرقمققققي )
كصققفحات ويققب علققى الشققبكة بالتعققاون مققع مركققز التعلققيم المفتققوح 
المسقققققؤول عقققققن تطقققققوير القققققتعلم اإللكترونقققققي فقققققي جامعقققققة الققققققدس 
المفتوحة، وأرسلت روابطهما للطلبة وأعضاء هيئقة التقدريس عينقة 

ة السققهولالدقققة و لتحقيقق الدراسقة لالسققتجابة عنهقا إلكترونيققًا، وذلققك 
وجمققققع  واالسققققتجابة عنهققققا لعينققققة الدراسققققة والسققققرعة فققققي إيصققققالها

 .البيانات منها

 قات نقاش )غير تزامنية( قام الباحث بفتح حلنقاش:  حلقة
الخدمات تقييم : عنوانب على منصة مقرر"تعلم كيف تتعلم"

ليعبروا  لطلبة المقرر؛ بهدف فتح المجال رللمقر اإللكترونية 
عزاء، الطلبة األوهذا نصها: " ،عن آرائهم بخصوصهابحرية 

همية رأيك كطرف هام في العملية التعليمية في أانطالقًا من 
 للمقررضافة رأيك حول الخدمات االلكترونية إالجامعة، أتمنى 
دارة إ أمالمنتدى العام  أم، سواء حلقات النقاش بحرية وموضوعية

المشاركة في اللقاءات االفتراضية  أمخطة المقرر  أمالملفات 
وآرائكم مرجع مهم فمالحظاتكم ، مشاهدة تسجيالتها أمالمباشرة 

لكتروني المقدمة نحو التقدم والتطور في استراتيجيات التعلم اإل
 ."لطلبة الجامعة
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بعرضها  أدوات الدراسة، قام الباحثلضمان صدق  :صدق األداة
ذوي الخبرة في مجال التعلم اإللكتروني  من محكمين خمسةعلى 

فقققي جامعقققة الققققدس المفتوحقققة؛ بهقققدف االطمئنقققان مقققن صقققالحيتها 
لقيققاس مققا وضققعت مققن أجلققه، حيققث كققان لهققم بعققض المالحظققات 

التققي أخققذ بهققا فققي صققياغة بعققض الفقققرات، و  ت الطفيفققةوالتعققديال
لهققا فققي ، حيققث قققام بتعققديل صققياغة تلققك الفقققرات المشققار الباحققث

 .عملية التحكيم
باسققتخدام  ين، قققام الباحققثتللتأكققد مققن ثبققات االسققتبان :ثبووات األداة

، فكانت النتائج لهما تمعادلة )كرونباخ ألفا( لحساب معامل الثبا
ا بدرجققققة ثبققققات عاليققققة ومناسققققبة السققققتخدامها مققققتشققققير إلققققى تمتعه

بلققققغ معامققققل الثبققققات السققققتبانة الطلبققققة ألغققققراض الدراسققققة، حيققققث 
السقققتبانة أعضقققاء هيئقققة التقققدريس ، وبلقققغ معامقققل الثبقققات (0.97)
(0.98). 

تمت معالجة البيانقات إحصقائيًا باسقتخدام  :المعالجات اإلحصائية
استخدمت (، حيث SPSSالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

تققم معادلققة )كرونبققاخ ألفققا( للتأكققد مققن ثبققات أدوات الدراسققة، كمققا 
حرافقققققات المعياريقققققة والنسقققققب واالنحسقققققاب المتوسقققققطات الحسقققققابية 

تققققم  كققققذلك، لإلجابققققة عققققن سققققؤالي الدراسققققة األول والثققققاني المئويققققة
 LSDاختبقققققققار و  ام اختبقققققققار تحليقققققققل التبقققققققاين األحقققققققادي،اسقققققققتخد

للمقارنقققات البعديقققة مقققن أجقققل الكشقققف عقققن مقققواطن الفقققروق التقققي 
لفحققققص الفرضققققية  فققققي اختبققققار تحليققققل التبققققاين األحققققاديظهققققرت 

اسقتخدام اختبقار "ت" و  السؤال البحثي الثالث،األولى المنبثقة عن 
ة لفحص الفرضية الثانية المنبثقة عن السؤال للمجموعات المستقل

 الثالث. يالبحث
 :نتائج الدراسة

ما مدى أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نصه:"
الخدمات التعلمية اإللكترونية المقدمة عبر الصفحات  فعالية

نظر الطلبة في جامعة  وجهةاإللكترونية للمقررات الدراسية من 
 "؟القدس المفتوحة

لإلجابة عن هذا السؤال تم حسقاب المتوسقط الحسقابي واالنحقراف 
مققن فققرات االسقتبانة الخاصققة المعيقاري والنسقبة المئويققة لكقل فققرة 

اإللكترونيقة المقدمقة  الخقدمات التعلميقة مقدى فعاليقةلالطلبقة تقييم ب
اآلتي ( 1ول )، والجددرجة الكلية لهاوالاإللكترونية  عبر الصفحة

. وبهقققدف تفسقققير المتوسقققطاتبحسقققب بترتيقققب تنقققازلي  يبقققين ذلقققك
، منخفضقة جقداً   %30النتائج تم اعتماد الميزان اآلتقي: أققل مقن 

 % 70أقققققل مققققن  -% 50، منخفضققققة % 50أقققققل مققققن  -% 30
 % فقققققققأكثر 90، مرتفعقققققققة % 90أققققققققل مقققققققن  -% 70، متوسقققققققطة

 مرتفعة جدًا.
الخدمات التعلمية اإللكترونية  مدى فعاليةاالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقييم الطلبة لو المتوسطات الحسابية (:1الجدول )

 .والدرجة الكلية لها)مرتبة تنازليًا( المقدمة عبر الصفحات اإللكترونية 

رقم
ال

 

متوسط  الفقرات )القدرات(
 االستجابة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

 مرتفعة 85 0.857 4.25 أرى بأهمية وجود خدمة )خطة المقرر( في الصفحة االلكترونية للمقرر. 1
 مرتفعة 84.8 0.868 4.24 أعتبر الصفحة االلكترونية للمقرر بخدماتها نمطاً يدعم بعمق التعلم الذاتي للطالب. 2
 مرتفعة 84.4 0.98 4.22 عرفتني )خطة المقرر( ما الوحدات المطلوبة لالمتحان النصفي واالمتحان النهائي. 3

الصفحة االلكترونية في أي وقت ومن أي مكان يريحني مرونة االستفادة من خدمات  4
 مرتفعة 84.4 0.917 4.22 أرغب.

 مرتفعة 84.2 0.964 4.21 أعتقد أن خدمة )اللقاءات االفتراضية( ضرورية للمقرر. 5

من مختلف  ومدرسيهتمثل حلقات النقاش شبكة للتواصل العلمي بين طلبة المقرر  6
 مرتفعة 83.4 0.881 4.17 فروع الجامعة.

 مرتفعة 83.4 0.923 4.17 والطلبة في حلقات النقاش تغذية راجعة مفيدة لي. المدرسينتمثل ردود  7
 مرتفعة 83.2 0.905 4.16 أشعر بفوائد حقيقية لخدمة )إدارة الملفات( في الصفحة االلكترونية للمقرر. 8
 مرتفعة 83.2 0.931 4.16 بين لي جدول اللقاءات االفتراضية مواضيعها ومواعيدها بوضوح. 9

جواً  تجعلوبين الطلبة أنفسهم في حلقات النقاش  والمدرسينالمناقشات بين الطلبة  10
 مرتفعة 83 0.983 4.15 من األلفة واالحترام بين أطراف العملية التعليمية.

 مرتفعة 82.6 0.949 4.13 .بين الطلبة والمدرس فعاليةتوفر حلقات النقاش أجواًء ت 11

أكسبتني خدمات الصفحة االلكترونية كثيراً من المعلومات والخبرات المتعلقة  12
 مرتفعة 82.2 0.939 4.11 بالمقرر وساهمت في تعميق فهمي لها.

التي والمساعدة  واإلرشاداتبالتوجيهات زودتني خدمات الصفحة االلكترونية للمقرر  13
 مرتفعة 82.2 1.012 4.11 المقرر.أحتاجها بكل ما يتعلق ب

 مرتفعة 81.4 0.973 4.07 حلقات النقاش تجعل الطالب نشطاً مشاركاً. 14
 مرتفعة 81.4 1.05 4.07 اعتبر خدمات الصفحة االلكترونية مصدراً مهماً في تعلمي للمقرر. 15
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 مرتفعة 81.2 0.987 4.06 بينت لي )خطة المقرر( توزيع العالمات على االمتحانات والتعينات. 16
 مرتفعة 81.2 0.946 4.06 أعتبر وجود خدمة )حلقات النقاش( ذات أهمية. 17
 مرتفعة 81.2 0.853 4.06 تعمل حلقات النقاش على تدعيم مفهوم الذات والتعبير عن األفكار واآلراء بحرية. 18
 مرتفعة 80.8 0.988 4.04 تسهل )إدارة الملفات( عملية نقل وتبادل الملفات بين الطلبة. 19

حصلت من )إدارة الملفات( على أسئلة وتدريبات ساعدتني على فهم المادة ومتابعتها  20
 مرتفعة 80.8 1.057 4.04 وجاهزيتي لالمتحان. 

 مرتفعة 80.8 1.109 4.04 الدخول للمشاركة في اللقاء االفتراضي أو مشاهدة تسجيله واضحة وسهلة. خطوات 21
 مرتفعة 80.8 0.986 4.04 الخبرات بين الطلبة.تساعد حلقات النقاش على تبادل  22

يسعدني وجود خدمة )استطالع الرأي( حيث تتيح لي بحرية إبداء رأيي حول مناسبة  23
 مرتفعة 80.4 1.037 4.02 خدمات الصفحة االلكترونية المقدمة لي في المقرر.

 مرتفعة 80.4 0.944 4.02 تحقق حلقات النقاش مبدأ التعلم التعاوني بين الطلبة. 24
 مرتفعة 80.4 0.95 4.02 تعمل حلقات النقاش على إثراء الموضوعات وتعميق فهمها. 25
 مرتفعة 80.2 0.898 4.01 وضحت لي )خطة المقرر(  وصف المقرر وأهدافه العامة. 26
 مرتفعة 79.8 1.083 3.99 مواضيع اللقاءات االفتراضية مهمة تحفزني للمشاركة بها أو مشاهدة تسجيالتها. 27
 مرتفعة 79.6 0.973 3.98 قدمت لي )إدارة الملفات( ملفات إرشادية توضيحية مفيدة تتعلق بالمقرر. 28
 مرتفعة 79.6 0.989 3.98 أجد فائدة تعليمية من اطالعي على ردود زمالئي الطلبة على حلقات النقاش. 29
 مرتفعة 79.2 0.964 3.96 متابعتها ودراستها.تعمل حلقات النقاش على توضيح مواضيع المقرر وتسهيل  30
 مرتفعة 79.2 1.004 3.96 تجعل حلقات النقاش التعلم أكثر تشويقاً وجاذبية وإثارة. 31
 مرتفعة 79 0.982 3.95 أساليب التعزيز في حلقات النقاش تزيد من دافعية الطلبة للتعلم. 32

ه بالمقرر والمالحظات المهمة حول أطلعتني )خطة المقرر( على التعميمات المتعلقة 33
 مرتفعة 78.2 0.985 3.91 .كالمواضيع المحذوفة أو المعدلة

 مرتفعة 78.2 1.175 3.91 ساعدتني اللقاءات االفتراضية في فهم مواضيع المقرر أكثر. 34

شعرت بالراحة واالطمئنان أكثر لمساهمة اللقاءات االفتراضية في توضيح المادة  35
 مرتفعة 78 1.185 3.9 للمقرر.التعليمية 

 مرتفعة 77.8 1.067 3.89 حلقات النقاش تساعدني في فهم المادة التعليمية. 36
 مرتفعة 77.6 0.998 3.88 تعمل حلقات النقاش على اضفاء البعد االنساني واالجتماعي على عملية التعلم. 37
 مرتفعة 77.2 1.022 3.86 الملل.توفر حلقات النقاش جواً من التسلية والترفيه وكسر  38
 مرتفعة 77.2 1.1 3.86 تعمق حلقات النقاش عالقة الزمالة بين الطلبة. 39

أعتقد بأن خدمات الصفحة االلكترونية للمقرر كان لها دور في تحسين عالمتي  40
 مرتفعة 76.4 1.173 3.82 باالمتحان. 

 مرتفعة 80.86 0.66 4.04 الدرجة الكلية 

درجققة جميققع الفقققرات مرتفعققة  ( أن1يتضققح مققن الجققدول السققابق )
، وهقققذا يعنقققي أن فعاليقققة لهقققا دون اسقققتثناء، وكقققذلك الدرجقققة الكليقققة

الخدمات التعلمية اإللكترونية المقدمة عبر الصفحات اإللكترونية 
 وبمختلف تفاصيلها هي بدرجة مرتفعة من وجهة نظر الطلبة.

ردود الطلبقققة فقققي حلققققة النققققاش الخاصقققة بتقيقققيم  متابعقققةذلك تقققم كققق
الخققدمات التعلميققة اإللكترونيققة المقدمققة عبققر الصققفحة اإللكترونيققة 

كمقا وردت  ردود الطلبقة وآرائهقم وفيما يلي ملخص ألبرز ،للمقرر
 :منهم

ممتع ومفيد جدًا، فأنا لم اللقاء االفتراضي " ح. ع. م.:هناء  -
بسبب ظروف خاصة، لكن  وجهًا لوجهأحضر المحاضرات 

 ."اللقاء االفتراضي كان كاف لفهم المادة واستيعابها
اللقاء االفتراضي مميز من ناحية العرض، وهو ر.: "ناصر  -

تغذية راجعة قمة في الروعة واإلفادة، خصوصًا ما يقدمه لنا من 
 ".وهكذا يكون مفهوم التعليم المفتوح والتعلم عن بعد، فورية

محمد ع.: "كانت الصفوف االفتراضية كاألكسجين في  -
دراستي ولوالها لما حققت النتائج لعدم حضوري المحاضرات 

بسبب طبيعة عملي، وأتمنى أن يكون االعتماد على التعلم 
في جميع المواد، االلكتروني أكثر في السنوات القادمة و 

خصوصًا الصفوف االفتراضية ألنها تسهل التعليم وتوفر الجهد 
 .والوقت وتكون مرجعَا للطالب"

خدمات الصفحة اإللكترونية أعجبتني ح. م. غ.: "مريم  -
ال وقتي من الفيس بوك إلى لدرجة أني قمت بققاستبد جدًا،

 ."الخدمات اإللكترونية للمقررات من كثرة إثارتها لذهني
تم التحاقي بالجامعة مؤخرا و لم يتسنى سهى بنت أ. ف.: " -

لي حضور المحاضرات فشكرا جزياًل على هذه الخدمات 
 ."اإللكترونية

هذه الخدمات أكثر من رائعة وسررت جدا بها إ.: "سهاد  -
أشارك كثيرا بها، ولكني كنت أتابعها دائمًا، بالرغم أني لم 

والتفاعل الرائع فيها جعلني أكثر حبا للمادة، ولقد تغيرت نظرتي 
عن التعليم المفتوح والتعلم عن بعد، فأنا قبل شهور لم أكن من 

 ."مؤيديه، وأكرر شكري للدكتور وألخواني الطلبة
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المادة،  هذه الخدمات اإللكترونية سهلت علينا فهمع.: "رندة  -
وأتاحت للطالب االستفسار عن أي شيء يريده عن المادة 
وتبادل اآلراء، وبالنسبة للقاءات االفتراضية أتمنى أن يكون 

 ."عددها أكثر
الخدمات اإللكترونية واللقاء االفتراضي كان " أ. خ.: بدور -
  ."تكاماًل وفي قمة الروعة، ولقد استفدت كثيرا وننتظر المزيدم
الخدمات اإللكترونية ممتعة وسهلت " م. ص. خ.:منال  -

 . "علينا المادة كثيراً 
بالنسبة لحلقات النقاش واللقاء االفتراضي روعة "ن.:  زينب -

 ."كمواستفدنا منهم كثيرًا، وشكرًا على جهود
الخدمات اإللكترونية لمقرر تعلم كيف ع. ص. ج.: "فهيمه  -

الخدمات التي تم تقديمها في الجامعة، حيث أنه تتعلم من أنجح 
يتم تفعيلها بالشكل المطلوب، وهي الخادم للعملية التعليمية في 
نظام التعليم المفتوح، وأتمنى أن يتم تفعيل الخدمات االلكترونية 

 ."للمقررات األخرى بهذه الفعالية
إن الخدمات االلكترونية لمقرر تعلم م. خ. أبو ب.: "نسمه  -

 ."كيف تتعلم رائعة بكل معنى الكلمة، ونشكر جهودكم
أعطاني اللقاء االفتراضي تصورًا واضحًا م. ح. ش.: "حنان  -

لمعلومات وفهمها بشكل جيد مما أدى لحصولي للمادة وترسيخ ا
 ."على نتيجة ممتازة في االمتحان النصفي

الخدمات اإللكترونية للمقرر اكتر من م. ح. ش.: "خديجه  -
ا في رائعة، وبالنسبة لي فقد سهلت علي الدراسة كثيرًا وساعدتن

 ."دراسة المقرر
بصراحة الخدمات االلكترونية للمقرر ف. أ. س.: " عبير -

رائعة وبالذات الصف االفتراضي، وأتمنى أن تكون اللقاءات فيه 

أكثر بحيث تكون بديلة عن المحاضرات النظامية لمن ال يقدر 
 . "يحضر في الجامعة أن
طول دراستي أنا مصري الجنسية و ح. م.: " م. ح. رامي -
نت في مصر وعايز أقول أن أول مرة أدرس بالتنظيم الهايل ده ك

 ."، وبجد استفدت جدًا من الدراسة باألسلوب المحترم ده
روعه بكل معنى الكلمة وباألخص إلى "ن. ف.:"محمد فواز"  -

 ."الموظفين الذي يريدون أن يطوروا أنفسهم
ة بكل ما اإللكترونية رائع إن الخدماتخ. ش. ش.: "مي  -

يد الرأي بزيادة اللقاءات االفتراضية لما ؤ للكلمة من معنى، وأنا أ
 ."لها من فائدة

الخدمات اإللكترونية هونت علينا " م. س.:فدوى عبد الحكيم  -
ضافة لزمالئي الطلبة على تفاعلهم المادة، وأشكر الدكتور باإل

 ."المفيد في حلقات النقاش
ما مدى ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نصه:"

الخدمات التعلمية اإللكترونية المقدمة عبر الصفحات  فعالية
نظر أعضاء هيئة  وجهةاإللكترونية للمقررات الدراسية من 

 ؟"التدريس في جامعة القدس المفتوحة
لإلجابة عن هذا السؤال تم حسقاب المتوسقط الحسقابي واالنحقراف 
المعيقاري والنسقبة المئويققة لكقل فققرة مققن فققرات االسقتبانة الخاصققة 

الخققققدمات التعلميققققة  مققققدى فعاليققققةبتقيققققيم أعضققققاء هيئققققة التققققدريس ل
اإللكترونية المقدمة عبر الصفحة اإللكترونية والدرجة الكليقة لهقا، 

( اآلتقققققققققي يبقققققققققين ذلقققققققققك بترتيقققققققققب تنقققققققققازلي بحسقققققققققب 2والجقققققققققدول )
 .  المتوسطات

الخدمات التعلمية  مدى فعاليةاالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتقييم أعضاء هيئة التدريس لو (:المتوسطات الحسابية 2)الجدول 
 ( والدرجة الكلية لها.المتوسطاتيًا بحسب اإللكترونية المقدمة عبر الصفحات اإللكترونية )مرتبة تنازل

رقم
ال

 

متوسط  الفقرات )القدرات(
 االستجابة

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الدرجة المئوية

مرتفعة  90.00 0.69 4.50 بينت )خطة المقرر( للطالب توزيع العالمات على االمتحانات والتعينات. 1
 جداً 

 مرتفعة 88.00 0.68 4.40 الصفحة االلكترونية للمقرر. أرى بأهمية وجود خدمة )خطة المقرر( في 2
 مرتفعة 88.00 0.68 4.40 وضحت )خطة المقرر( للطالب وصف المقرر وأهدافه العامة. 3

عرفت )خطة المقرر( الطالب ما الوحدات المطلوبة لالمتحان النصفي  4
 مرتفعة 88.00 0.82 4.40 واالمتحان النهائي.

الطالب على التعميمات المتعلقة بالمقرر  أطلعت )خطة المقرر( 5
 مرتفعة 88.00 0.68 4.40 والمالحظات المهمة حوله كالمواضيع المحذوفة أو المعدلة ..

 مرتفعة 88.00 0.94 4.40 يبين جدول اللقاءات االفتراضية للطالب مواضيعها ومواعيدها بوضوح. 6

والمقترحات بين أعضاء هيئة تتيح حلقة نقاش المنسق إمكانية تبادل اآلراء  7
 مرتفعة 88.00 0.68 4.40 تدريس المقرر.
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 مرتفعة 86.00 1.03 4.30 أشعر بفوائد حقيقية لخدمة )إدارة الملفات( في الصفحة االلكترونية للمقرر. 8
 مرتفعة 86.00 0.66 4.30 أعتبر وجود خدمة )حلقات النقاش( ذات أهمية. 9

 تعطيالمناقشات بين الطلبة والمعلم وبين الطلبة أنفسهم في حلقات النقاش  10
 مرتفعة 86.00 0.80 4.30 جواً من األلفة واالحترام بين أطراف العملية التعليمية.

 مرتفعة 86.00 0.66 4.30 أرى بأهمية حلقة نقاش منسق المقرر 11
 مرتفعة 84.00 0.89 4.20 ملفات إرشادية توضيحية مفيدة تتعلق بالمقرر. للطلبةقدمت )إدارة الملفات(  12
 مرتفعة 84.00 0.89 4.20 أعتقد أن خدمة )اللقاءات االفتراضية( ضرورية للمقرر. 13
 مرتفعة 84.00 0.77 4.20 اعتبر خدمات الصفحة االلكترونية مصدراً مهماً في تعلم الطالب للمقرر. 14

الصفحة االلكترونية الطلبة كثيراً من المعلومات والخبرات تكسب خدمات  15
 مرتفعة 84.00 0.77 4.20 المتعلقة بالمقرر وتساهم في تعميق فهمهم لها.

مقرر كان لها دور في تحسين أعتقد بأن خدمات الصفحة االلكترونية لل 16
 مرتفعة 84.00 0.89 4.20 باالمتحان. عالمات الطلبة 

 مرتفعة 84.00 0.62 4.20 المنسق عالقة الزمالة بين أعضاء هيئة التدريس. تعمق حلقة نقاش 17
 مرتفعة 82.00 0.85 4.10 تساعد اللقاءات االفتراضية الطالب في فهم مواضيع المقرر أكثر. 18
 مرتفعة 82.00 0.72 4.10 حلقات النقاش تساعد الطالب في فهم المادة التعليمية. 19

ً يدعم بعمق التعلم الذاتي أعتبر الصفحة  20 االلكترونية للمقرر بخدماتها نمطا
 مرتفعة 82.00 0.72 4.10 للطالب.

توفر حلقة نقاش المنسق جواً من التعارف والتواصل بين أعضاء هيئة  21
 مرتفعة 82.00 0.72 4.10 تدريس المقرر من مختلف الفروع.

التدريس الحصول على أعتبر حلقة نقاش المنسق ساحة تمكن عضو هيئة  22
 مرتفعة 82.00 0.72 4.10 توضيحات الستفساراته وتساؤالته بما يتعلق بالمقرر وإجراءات تدريسه.

 مرتفعة 80.00 1.21 4.00 لطلبة.لتسهل )إدارة الملفات( نقل وتبادل الملفات  23

آلية دخول الطالب للمشاركة في اللقاء االفتراضي أو مشاهدة تسجيله  24
 مرتفعة 80.00 1.03 4.00 وسهلة.واضحة 

مواضيع اللقاءات االفتراضية مهمة للطالب تحفزه للمشاركة بها أو مشاهدة  25
 مرتفعة 80.00 1.03 4.00 تسجيالتها.

 مرتفعة 80.00 1.03 4.00 بين الطلبة والمعلم والطلبة أنفسهم. فعاليةتوفر حلقات النقاش أجواًء ت 26

حلقات  فييجد الطالب فائدة تعليمية من اطالعه على ردود زمالئه الطلبة  27
 مرتفعة 80.00 1.03 4.00 النقاش.

 مرتفعة 80.00 0.80 4.00 أساليب التعزيز في حلقات النقاش تزيد من دافعية الطلبة للتعلم. 28
 مرتفعة 80.00 1.03 4.00 حلقات النقاش تجعل الطالب نشطاً مشاركاً. 29

تمثل حلقات النقاش شبكة للتواصل العلمي بين طلبة المقرر ومعلميه من  30
 مرتفعة 80.00 0.92 4.00 مختلف فروع الجامعة.

 مرتفعة 80.00 0.80 4.00 تمثل ردود المعلم والطلبة في حلقات النقاش تغذية راجعة مفيدة. 31

ً للطالب يزوده  32 ً أساسيا خدمات الصفحة االلكترونية للمقرر هي مرجعا
 مرتفعة 80.00 0.80 4.00 على مستجدات المقرر. واإلطالعوالمساعدة  واإلرشاداتبالتوجيهات 

حرية إبداء رأيه حول خدمات الصفحة مة )استطالع الرأي( تتيح للطالب خد 33
 مرتفعة 78.00 1.07 3.90 لمقرر.لااللكترونية 

تعمل حلقات النقاش على توضيح مواضيع المقرر للطالب وتسهيل متابعتها  34
 مرتفعة 78.00 0.97 3.90 ودراستها.

 مرتفعة 78.00 1.17 3.90 تحقق حلقات النقاش مبدأ التعلم التعاوني بين الطلبة. 35

 تعمل حلقات النقاش على تدعيم مفهوم الذات للطالب والتعبير عن أفكاره 36
 مرتفعة 78.00 0.85 3.90 وآرائه بحرية.

 مرتفعة 78.00 0.85 3.90 تجعل حلقات النقاش التعلم أكثر تشويقاً وجاذبية وإثارة. 37

تعمل حلقات النقاش على اضفاء البعد االنساني واالجتماعي على عملية  38
 مرتفعة 78.00 0.72 3.90 التعلم.

مرونة االستفادة منها في أي وقت ومن توفر خدمات الصفحة االلكترونية  39
 مرتفعة 78.00 1.07 3.90 أي مكان.

على فهم المادة ومتابعتها  ساعدت الطلبةأسئلة وتدريبات  توفر إدارة الملفات 40
 مرتفعة 76.00 1.20 3.80 لالمتحان.  موجاهزيته

في يشعر الطالب بالراحة واالطمئنان أكثر لمساهمة اللقاءات االفتراضية  41
 مرتفعة 76.00 1.11 3.80 توضيح المادة التعليمية.

 مرتفعة 76.00 1.01 3.80 تعمق حلقات النقاش عالقة الزمالة بين الطلبة. 42
 مرتفعة 74.00 0.92 3.70 تساعد حلقات النقاش على تبادل الخبرات بين الطلبة. 43
 مرتفعة 74.00 1.13 3.70 الموضوعات وتعميق فهمها.تثري حلقات النقاش  44
 مرتفعة 72.00 0.68 3.60 توفر حلقات النقاش جواً من التسلية وكسر الملل. 45

 مرتفعة 81.56 0.65 4.08 الدرجة الكلية 
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( أن درجققة جميققع الفقققرات مرتفعققة 2يتضققح مققن الجققدول السققابق )
بدرجقة  كانقتالتي  باستثناء فقرة واحدة تتعلق بخدمة خطة المقرر

مرتفعة جدًا، وكذلك الدرجة الكلية هي مرتفعقة أيضقًا، وهقذا يعنقي 
أن فعالية الخقدمات التعلميقة اإللكترونيقة المقدمقة عبقر الصقفحات 
اإللكترونيقققة وبمختلقققف تفاصقققيلها هقققي بدرجقققة مرتفعقققة مقققن وجهقققة 

 نظر أعضاء هيئة التدريس.

هل تختلف  ثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نصه:"
الخدمات التعلمية اإللكترونية المقدمة عبر  مدى فعالية

وأعضاء الصفحات اإللكترونية للمقررات من وجهة نظر الطلبة 
باختالف مدى  في جامعة القدس المفتوحة هيئة التدريس

 ؟متابعتهم لها

المنبثققة  تينالفرضقيهقذا السقؤال تقم فحقص  عنمن أجل اإلجابة و 
 كاآلتي:عنه 

ال يوجققد فققرق النتووائج المتعلقووة بالفرضووية األولووى والتووي نصووها: 
( بققين متوسققطات   =0.05دال إحصققائيًا عنققد مسققتوى الداللققة )

الخقققدمات التعلميقققة اإللكترونيقققة المقدمقققة عبقققر  مقققدى فعاليقققة تقيقققيم
الصقفحات اإللكترونيقة للمقققررات الدراسقية مقن وجهققة نظقر الطلبققة 

 .لها متابعتهم مدىفي جامعة القدس المفتوحة يعزى لمتغير 

حسقققققققاب المتوسقققققققطات مقققققققن أجقققققققل فحقققققققص هقققققققذه الفرضقققققققية تقققققققم 
 One) اسقتخدام تحليقل التبقاين األحقاديواالنحرافقات المعياريقة و 

way Anova(4و) (3)ين(، وكانت النتائج كما في الجدول. 

نظر الطلبة في جامعة  وجهةالخدمات التعلمية اإللكترونية من  مدى فعالية(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية لتقييم 3الجدول)
 .لها متابعتهم مدىالقدس المفتوحة تبعًا لمتغير 

 (18نادراً )ن= (74أحياناً )ن= (95دائماً )ن = مدى المتابعة
 الدرجة الكلية 

 فعاليةالمدى لتقييم 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
4.23 0.57 3.91 0.64 3.59 0.90 

 
 وجهةالخدمات التعلمية اإللكترونية من  مدى فعاليةمتوسطات تقييم (: نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في 4الجدول)

 لها. متابعتهم مدىنظر الطلبة في جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير 
مجموع مربعات  مصدر التباين

 مستوى الداللة* "ف" المحسوبة متوسط االنحراف درجات الحرية االنحراف

 4.15 2 8.29 بين المجموعات
 0.40 184 73.92 داخل المجموعات 0.00* 10.32

  186 82.21 المجموع

 (=0.05* دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )
( 0.00( أن مسققققتوى الداللققققة المحسققققوبة )4يتضققققح مققققن الجققققدول)

(، وهقذا يعنقي رفقض الفرضققية 0.05أصقغر مقن مسقتوى الداللقة )
 فعاليقةمقدى الصفرية؛ بمعنى وجود فقرق دال إحصقائيًا فقي تقيقيم 

نظقر الطلبقة فقي جامعقة  وجهقةالخدمات التعلمية اإللكترونية مقن 

وللكشقف عقن  .لهقا متقابعتهم مقدىالقدس المفتوحقة يعقزى لمتغيقر 
(، LSDمققواطن الفققروق تققم اسققتخدام اختبققار المقارنققات البعديققة )

 (.5وكانت النتائج كما في الجدول)

نظر الطلبة في جامعة  وجهةالخدمات التعلمية اإللكترونية من  مدى فعاليةلتقييم للمقارنات البعدية  LSD(: نتائج اختبار 5الجدول )
 .لها متابعتهم مدىالقدس المفتوحة تبعًا لمتغير 

ً  استخدام الصفحة اإللكترونية للمقرر ً  دائما  نادراً  أحيانا

 0.32 *0.64* - (X=4.23دائماً )

 0.33 - - (X=3.91أحياناً )

الخقدمات  مقدى فعاليقة( أن الفرق في تقييم 5يتضح من الجدول )
 مقققدىالتعلميقققة اإللكترونيقققة مقققن وجهقققة نظقققر الطلبقققة تبعقققًا لمتغيقققر 

هقققو لصققالح الطلبققة دائمقققي اسققتخدام تلققك الخقققدمات  لهققا متققابعتهم

والقققذين يتابعونهقققا ويتفقققاعلون معهقققا بصقققورة دائمقققة مقارنقققة بالطلبقققة 
 .)أحيانًا أو نادرًا( بدرجة أقل يتابعونهاالذين 

ال يوجققد فققرق والتووي نصووها:  الثانيووةالنتووائج المتعلقووة بالفرضووية 
( بققين متوسققطات   =0.05دال إحصققائيًا عنققد مسققتوى الداللققة )
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الخقققدمات التعلميقققة اإللكترونيقققة المقدمقققة عبقققر  مقققدى فعاليقققة تقيقققيم
الصفحات اإللكترونية للمقررات الدراسية من وجهة نظقر أعضقاء 

 مقققدىهيئقققة التقققدريس فقققي جامعقققة الققققدس المفتوحقققة يعقققزى لمتغيقققر 
 .لها متابعتهم

استبعاد المستوى الثالث لمتغير  من أجل فحص هذه الفرضية تم
 صقفرًا، وتقم االسقتجابة فيقه )نادرًا( بسقبب أن تكقرارمدى المتابعة 

 – Independent)استخدام اختبقار "ت" لمجمقوعتين مسقتقلتين 

t – test)(6، وكانت النتائج كما في الجدول) :اآلتي 
نظر أعضاء  وجهةالخدمات التعلمية اإللكترونية من  مدى فعالية(: نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في متوسطات تقييم 6الجدول)

 .لها متابعتهم مدىهيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة تبعًا لمتغير 
"ت"  (4أحياناً )ن= (16دائماً )ن = مدى المتابعة

 الدرجة الكلية  مستوى الداللة * المحسوبة
 فعاليةاللتقييم 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
4.24 0.53 3.41 0.76 2.60 0.018* 

 (=0.05* دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )
( 0.018( أن مسقققتوى الداللقققة المحسقققوبة )6يتضقققح مقققن الجقققدول)

(، وهققذا يعنققي رفققض الفرضققية 0.05أصققغر مققن مسققتوى الداللققة )
 فعاليقةمقدى الصقفرية؛ بمعنقى وجقود فقرق دال إحصقائيًا فقي تقيقيم 

نظققققر أعضققققاء هيئققققة  وجهققققةالخققققدمات التعلميققققة اإللكترونيققققة مققققن 
 متقابعتهم مقدىالتدريس في جامعة القدس المفتوحة يعقزى لمتغيقر 

، وبقققققققققققالنظر إلقققققققققققى متوسقققققققققققطي مسقققققققققققتويي هقققققققققققذا المتغيقققققققققققر لهقققققققققققا
 (.دائماً ( نجد أن الفرق هو لصالح )3.41:أحياناً /4.24:دائماً )

 مناقشة نتائج الدراسة:
إلققى المتعلقققة بالسققؤال األول والثققاني منهققا توصققلت نتققائج الدراسققة 

لخققققققدمات التعلميققققققة اإللكترونيققققققة المقدمققققققة عبققققققر الصققققققفحات أن ل
اإللكترونية للمقررات الدراسية فقي جامعقة الققدس المفتوحقة فعاليقة 
بدرجقققة مرتفعققققة علققققى مسقققتوى كققققل فقققققرة مقققن فقققققرات أداة الدراسققققة 
الموزعقققة علقققى تلقققك الخقققدمات اإللكترونيقققة، وكقققذلك علقققى الدرجقققة 

أو مققققن وجهقققة نظققققر  مققققن وجهقققة نظققققر الطلبقققةالكليقققة لهققققا، سقققواًء 
أعضققاء هيئققة التققدريس، وتظهققر هققذه النتققائج مققدى قناعققة الطلبققة 

تحققهقققققا تلقققققك وأعضقققققاء هيئقققققة التقققققدريس بالفوائقققققد التقققققي يمكقققققن أن 
 اإللكترونية لتحسين تعلم الطلبة. الخدمات

الطلبققة وأعضققاء هيئققة مققا لمسققه  ويعققزو الباحققث هققذه النتيجققة إلققى
نيات لتلك الخدمات على دعم تعلقم من إمكاالتدريس على السواء 

، وتققوفير قنققوات للتواصققل فيمققا بققين الطلبققة وأعضققاء هيئققة الطلبققة
الملفققات بمققا تحتويققه مققن  التققدريس، وبققين الطلبققة أنفسققهم، لتبققادل

شققققروحات وأمثلققققة وتوضققققيحات وتققققدريبات تسققققاند تعلمهققققم وتعمققققق 
فهمهقققم، وكقققذلك إتاحقققة المجقققال للنقاشقققات حقققول المقققادة التعليميقققة، 
والنقاشقققات واالستفسقققارات العامقققة، ممقققا يؤكقققد علقققى إمكانيقققة تلقققك 
الصققققققفحات اإللكترونيقققققققة للمقققققققررات بمقققققققا تحتويققققققه مقققققققن خقققققققدمات 

كة تواصقققل علميقققة إجتماعيقققة بقققين الطلبقققة إلكترونيقققة أن تمثقققل شقققب

وأعضققاء هيئققة التققدريس فققي مختلققف فققروع الجامعققة المنتشققرة فققي 
 فلسطين.

ردود الطلبقة فقي حلققة  يؤكقد هقذه النتيجقة كمقا يقرى الباحقث أن مقا
النقاش الخاصة بتقييم الخدمات التعلمية اإللكترونية المقدمة عبر 

ء الطلبقققة أن لهقققذه ، حيقققث بينقققت آراالصقققفحة اإللكترونيقققة للمققققرر
الخقققدمات اإللكترونيقققة أهميقققة بالنسقققبة لهقققم ومزايقققا وفوائقققد حققتهقققا 

 يمكن إبرازها باآلتي:

حقققققققت المتعقققققة فقققققي القققققتعلم جنبقققققًا إلقققققى جنقققققب مقققققع الفائقققققدة  -
 التعليمية.

وفرت التغذية الراجعة للطلبقة وققدمت التوجيهقات والمسقاعدة  -
 لهم.

بأفضقققققل حققققققت مبقققققادئ التعلققققيم المفتقققققوح والقققققتعلم عققققن بعقققققد  -
 صوره.

حسققققنت مققققن اتجاهققققات طلبققققة الجامعققققة نحققققو نظققققام التعلققققيم  -
 المفتوح.

ققدمت لجميقع لطلبققة بقالعموم، والطلبقة الققذين لقديهم التزامققات  -
إجتماعيققة؛ كالتزامقققات العمقققل أو االلتزامققات العائليقققة كربقققات 
البيققوت، والققذين لققم يتمكنققوا مققن حضققور بعققض المحاضققرات 

لمققققادة التعليميققققة عبققققر فققققي الفققققروع الدراسققققية، مققققن متابعققققة ا
 الخدمات اإللكترونية.

سهلت علقى الطلبقة فهقم المقادة التعليميقة ومتابعتهقا وتحسقين  -
 اتجاهاتهم نحوها.

شققققكلت شققققبكات تواصققققل بققققين الطلبققققة أنفسققققهم وبققققين الطلبققققة  -
 والمدرسين في مختلف فروع الجامعة.

إلقى أن الدراسقة المتعلققة بالسقؤال الثالقث منهقا نتقائج توصلت كما 
لمتغيققر مققدى متابعققة الخققدمات اإللكترونيققة دور فققي تقيققيم الطلبققة 
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النتقققائج أن  بينقققت، حيقققث مقققدى فعاليتهقققاوأعضقققاء هيئقققة التقققدريس ل
نيقققة الطلبقققة وأعضقققاء هيئقققة التقققدريس المتقققابعين للخقققدمات اإللكترو 

مع  مقارنةبدرجة أعلى  بصورة دائمة، كان تقييمهم لمدى فعاليتها
التققققدريس الققققذين يتققققابعون تلققققك الخققققدمات الطلبققققة وأعضققققاء هيئققققة 

 .لفترات أقل
الخقققدمات التعلميقققة متابعقققة ويعقققزو الباحقققث هقققذه النتيجقققة إلقققى أن 

مقققن طلبققة وأعضقققاء  لهققا لمسقققتخدمينا يسققاعداإللكترونيققة هققو مقققا 
واالنخققققراط فيهققققا  تلققققك الخققققدمات فعاليققققة كتشققققافال هيئققققة تققققدريس

تعقققققققرف  زاد ، فكلمقققققققا زادت فتقققققققرات االسقققققققتخدامواالسقققققققتفادة منهقققققققا
وانسققجامهم بالتفاعققل  ،واكتشققافهم لمزاياهققا ،المسققتخدمين ألهميتهققا

وبالتقققالي زيقققادة قنقققاعتهم بمقققدى  وتحققققيقهم االسقققتفادة منهقققا،، معهقققا
 تتققابعال  التققيمققا جعققل الفئققة  يققرى الباحققث أن هققذا اولققذ فعاليتهققا،

 بصقققورة دائمقققة مقققن طلبقققة وأعضقققاء هيئقققة تقققدريستلقققك الخقققدمات 
 يشعرون بدرجة أقل لمدى فعاليتها.

  التوصيات
الباحث  يوصي ،الدراسةالتي توصلت لها هذه نتائج الضوء   في

 بما يأتي:
تفعيقققل الخقققدمات التعلميقققة فقققي الصقققفحات اإللكترونيقققة متابعقققة  -

الشكل الذي يالمس حاجة الطلبقة، لمختلف مقررات الجامعة ب
 ويدعم تعلمهم.

علقى المتابعقة الدائمقة للخقدمات تحفيز أعضقاء هيئقة التقدريس  -
، وتوظيفهقا بمقا يعقود علققى التعلميقة فقي الصقفحات اإللكترونيققة

  .تعلمهم بالفوائد التعليمية ويحسنالطلبة 

اسققتخدام علققى  أعضققاء هيئققة التققدريس تققدريب مققن يحتققاج مققن -
 .تلك الخدمات، وتوظيفها بفاعلية

 تثقيف طلبة الجامعة، وبالخصوص الجدد مقنهم، بطبيعقة تلقك -
، الصققققفحات اإللكترونيققققة، وطققققرق اسققققتخدام خققققدماتها التعلميققققة

والفوائققد التعليميققة التققي تعققود علققيهم منهققا، مققن خققالل النشققرات 
 التقليديققققققققققققةالتوعويققققققققققققة وورش العمققققققققققققل والبققققققققققققرامج التدريبيققققققققققققة 

 واإللكترونية، وكذلك المراسالت التوجيهية.

يققة ات تقييميققة دوريققة للخققدمات التعلميققة اإللكترونإجراءالقيققام بقق -
وأعضققققاء هيئققققة  لمختلققققف المقققققررات مققققن وجهققققة نظققققر الطلبققققة

، باسقققققتخدام اسقققققتبانات إلكترونيقققققة، لالطمئنقققققان علقققققى التققققدريس
 فعالية توظيف تلك الخدمات.

 المصادر والمراجع
أثر شبكات (. 2013أبو صعيليك، ضيف اهلل والزبون، محمد )

التواصل االجتماعي اإللكترونية على اتجاهات طلبة الجامعات 
، سلسلة العلوم اإلنسانية مؤتة للبحوث والدراسات. األردن في

واالجتماعية، المجلد الثامن والعشرين، العدد السابع، ص ص 
323-359 

. منشورات جامعة تكنولوجيا التعليم(. 2013جامعة القدس المفتوحة )
 القدس المفتوحة، األردن.

فر . متو رسالة رئيس الجامعة(. 2014جامعة القدس المفتوحة )
  :  على

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=6  
تجاهات ا (.2011شاهين ، محمد عبد الفتاح وريان ، عادل عطية. )

طلبة جامعة القدس المفتوحة نحو استخدام تقنية الصفوف 
مجلة  .االفتراضية في التعلم وعالقتها بفعالية الذات الحاسوبية

 5ص ص ،  57، ع 0االردن، مج – إتحاد الجامعات العربية
– 44. 

(. فعالية استخدام استراتيجية 2012طه، محمد إبراهيم عبد العزيز )
مقترحة للتعلم المدمج في التحصيل المعرفي وتنمية مهارات 
الدراسة الجامعية لدى طالب كلية التربية في جامعة كفر 

، ص ص 62، عدد مجلة اتحاد الجامعات العربيةالشيخ. 
221-266. 
أثر التفاعل بين أنماط الدعم  (.2011عبدالعزيز طلبة )عبد الحميد، 

اإللكتروني المتزامن وغير المتزامن في بيئة التعلم القائم على 
م الويب و أساليب التعلم على التحصيل و تنمية مهارات تصمي

نتاج مصادر التعلم لدى طالب كلية التربية دراسات فى  .وا 
، 97–53، ص ص 168، ع المناهج وطرق التدريس

 .مصر
فعالية الصفوف (. 2012عبد الغني، محمد محمد يحيى مصطفى. )

االفتراضية في تنمية مهارات معالجة الصور الرقمية لدى 
 . رسالةطالب علوم الحاسب بالمملكة العربية السعودية

ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم 
 البحوث والدراسات التربوية، جامعة الدول العربية.

(. دور حلقات النقاش في بناء المعرفة. 2011فرحانة، صبا )
: دورية متخصصة في التعليم المفتوح تصدر عن مركز المعرفة

  فر على:التعليم المفتوح في جامعة القدس المفتوحة. متو 
http://www.qou.edu/newsletter/no_1/fourms.js

p 



 174 - 159(، 2)35مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

173 
 

واقع استخدام الصفوف (. 2010القحطاني، ابتسام بنت سعيد. )
االفتراضية في برنامج التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء 

. رسالة هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة
جامعة أم القرى، ماجستير غير منشورة، كلية التربية في 

 السعودية.
. األكاديمية العربية التعليم المفتو: ما هو (. 2012مصطفى، فرح )

 للتعليم اإللكتروني. متوفر على:
http://www.elearning-arab-academy.com/elearning-

principles/550-2012-05-29-22-34-13.html 
(. بيئة العمل والتعلم في النظم 2008مصطفى، مها محمود )

مجلة التعليمية اإللكترونية المستخدمة في التعليم عن بعد. 
، 298-271، ص ص 5، عدد ال إفريقيااقتصاديات شم

 الجزائر.
Allen, I. E., & Seaman, J. (2012). Conflicted: 

Faculty and online education. Babson 
Park, MA: Inside Higher Ed, Babson 
Survey Research Group, and Quahog 
Research Group. Available at: 

http://www.insidehighered.com/sites/default/serv
er_files/files/IHE-BSRG-Conflict.pdf 

Andresen, Martin A. (2009). Asynchronous 
discussion forums: success factors, 
outcomes, assessments, and limitations. 
Educational Technology & Society, 12(1), 
249–257.  

Bates A. W. Tony (2005). Technology, E-
learning and Distance Education, 2nd ed. 
Routledge, 270 Madison Ave, New York, 
NY 10016, USA. 

Clarke, Alan. E.Learning SKILLS, 2nd edition. 
PALGRAVE  MACLILLAN, NewYork, 
2008. 

DESANCTIS, GERARDINE & FAYARD, 
ANNE-LAURE & ROACH, MICHAEL & 
JIANG, LU (2003). Learning in Online 
Forums.European Management Journal, 
Vol. 21, No. 5, pp. 565–577. 

Gaebel, Michael; Kupryanova, Veronika; 
Morais, Rita &Colucci, Elizabeth (2014). 
E-learning in European Higher Education 
Institutions. European University  
Association (EUA) Publications. A free 
electronic version of this report is available 
through www.eua.be 

Higley, Michael (2013). Benefits of 
Synchronous and Asynchronous e-
Learning. eLearningIdnustry.  Available at: 

http://elearningindustry.com/benefits-of-
synchronous-and-asynchronous-e-learning 

Hlapanis, Giorgos, Kordaki, Maria & 
Dimitrakopuolou, Angeliques (2006). 
Successful e-courses: the role of 
synchronous communication and e-
moderation via chat. Camppus-Wide 
Information Systems, Vol. 23, No. 3, pp. 
171-181. Emerald Group Publishing 
Limited. Available at: 

www.emeraldinsight.com/1065-0741.htm 
Hrastinski, Stefan (2008). Asynchronous and 

Synchronous E-Learning: A study of 
asynchronous and synchronous e-learning 
methods discovered that each supports 
different purposes. EDUCAUSE 
Quarterly, vol. 31, no. 4.Available at: 

http://www.educause.edu/ero/article/asynchrono
us-and-synchronous-e-learning 

Khalil, Hanan & Ebner, Martin (2013). Using 
electronic Communication tools in Online 
Group Activities to Develop Collaborative 
Learning skills. Proceedings of 11st 
International Conference on Open 
Learning: Role, Challenges, and 
Aspirations, p. 1-10 

Martin, F ; Parker M. & Deale, D. (2012). 
Examining Interactivity in Synchronous 
Virtual Classrooms. The International 
Review of Research in Open and 
Distance Learning, Vol(13), No(3).  
Available at: 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/vie
w/1174/2253 

Moore, Joi& Dickson-Deane, Camille &Galyen, 
Krista (2011).e-Learning, online learning, 
and distance learning environments: Are 
they the same?.Internet and Higher 
Education, 14, 129-135. 

Murry, T. (2005). Exploring the psychological 
terrain of the virtual classroom: The 
nature of relationship and power in online 
teaching and learning, Albany State, USA. 

Nandi, Dip; Hamilton, Margaret and Harland, 
James (2012). Evaluating the quality of 
interaction in asynchronous discussion 
forms in fully online courses. Distance 



 مجدي "محمد رشيد" حناوي

174 
 

Education, Vol.33, Iss.1, Pp 5-30. 
Available at: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01
587919.2012.667957#.VWS7dNIiq1s 

Rich, L. and others. (2009). Collaborate, 
Engage, and interact in online learning: 
successes with wikis and synchronous 
virtual classroom at Athens State 

University. Journal of Bibliographic 
Research, 7(14). 

Subramaniam, Nantha and Kandasamy, 
Maheswari (2011). The virtual classroom: 
A catalyst for institutional transformation. 
Australian Journal of Educational 
Technology,27( Special issue, 8), pp 1388-
1412. 

 



 194 - 175(، 2)35معات العربية للبحوث في التعليم العالي مجلة اتحاد الجا

 175 

 األردن -األنرواللطفل وأشكالها ومؤشـراتها من وجهة نظر طلبة كلية العلـوم التربوية واآلداب/  اإلساءةمفهوم 
 خليل عشا انتصار        بسام عمر غانم

 كلية العلوم التربوية واآلداب
 مها محمد درويش
 كلية تدريب عمان

 األردن -األنروا
 23/12/2015تاريخ القبول:                                                  20/9/2015تاريخ التسلم: 

ولتحقيق أهداف الدراسة  .للطفل وأشكالها ومؤشراتها من وجهة نظر طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب/ األنروا اإلساءةمفهوم هدفت الدراسة إلى التعرف على 
( طالبًا 194وطبقت على) ، والجنسية، والعاطفية، واإلهمال.: الجسديةاإلساءاتمثلت  مجاالت ( فقرة توزعت على أربعة64استبانة تضمنت)طور الباحثون 

كشفت النتائج: أن الترتيب التنازلي لمجاالت األداة حسب المستجيبين كان: اإلهمال، فالعاطفية، فالجنسية، والجسدية، وأن المستجيبين  .وطالبًة من الكلية
الجنس، وفرع الثانوية  :للطفل لدى المستجيبين تعزى لمتغيرات اإلساءةرراتها، وتبين عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مفهوم بأشكالها ومب اإلساءاتيرفضون 

العاطفية وعلى األداة كاملة، تعزى لمتغير مستوى تعليم األباء، لصالح ذوي  اإلساءةالعامة، والمعدل التراكمي، ومكان السكن، بينما ظهرت فروق في مجال 
 .التعليم األقل

  .كلية العلوم التربوية واآلداب/ األنرواأشكال اإلساءة، للطفل،  اإلساءةالطفولة، : الكلمات المفتاحية
 

The concept of child abuse, its forms and indicators from the Perspectives of Students at The Faculty 
of Educational Sciences and Arts / UNRWA in Jordan  

he study aimed to identify the concept of child abuse, its forms and indicators from the perspectives of students at 
The Faculty of Educational Sciences and Arts (FESA) / UNRWA. To achieve the objectives of the study, the 

researchers developeda questionnaire consisting of (64) items distributed amongst four domains: Physical, sexual, 
emotional, and neglectfulness. The items of the questionnaire were applied to (194) male and female students from 
FESA.  Results revealed that the descending orders of the domains by respondents were: neglectfulness, emotional, 
sexual and physical abuse respectively. The study also showed that the respondents refused abuse: forms and 
justifications. Results also showed that there were no statistically significant differences among the respondents in child 
abuse that can be attributed to the variables of gender, high school stream, cumulative GPA, and place of residence. 
However, there were statistically significant differences among the respondents in the domain of emotional abuse and on 
all the items of the questionnaire that can be attributed to the variable of the parents’ education level in favor of students 
whose parents’ education level is less than high school.  
Key words: childhood, child abuse, abuse forms, Faculty of Educational Sciences and Arts, UNRWA.     

 المقدمة والخلفية النظرية:
ا ا عالميً اهتمامً  وممارسة العنف ضدهللطفل  اإلساءةمشكلة  تثير

، واستجابة بشكل عام اإلنسانالوعي بحقوق  ، نتيجة لتطورحالًيا
 ففي ؛لتقدم حركة رعاية الطفولة وبرامجها بشكل خاص

)ج ص ع  تبنت جمعية الصحة العالمية القرار 1996عام
، والوقاية منه ةعالمي  العنف مشكلة  أن المتضمن (49/25

 ( 2005زيتون، ) .ةعمومي  ة ة صحي  أولوي  
؛ فقد أشير للطفل ليست حديثة اإلساءةويبين األدب التربوي أن 

إلى أشكال منها في الحضارات القديمة، كتعذيب األطفال، 
قتله؛ فالطفل في اسبارطة  ، أو حتىورفض وجود بعضهم

ن كان إكان يعد ملًكا للدولة، يتم فحصه حين يولد، ف اليونانية
)مرسي،  ا تخلصوا منه بقتله بطرق بشعةضعيًفا أو مشوهً 

قانونًا فرنسيًا يسمح  (17) (، كما ظهر في القرن76، 1980
وكانت  .أوكثيري الصراخ ،أو المعاقين ،لألب بقتل أوالده الشاذين

ظاهرة بيع األطفال لألغنياء منتشرة، كما شاعت ظاهرة استغالل 
 ( 2011األطفال في العمل.)غزاوي، 

حول العنف  (2002) منظمة الصحة العالميةر ورد في تقريوقد 
عندما كتب أطباء 1962عام بدأ الموضوعبالهتمام أن ا والصحة

 ف""متالزمة الطفل المعس   كتابهمورفاقه  األشعة كيمب،
(Battered Child Syndrome)،  صفوا فيه حاالتو و 

ة الشديدة لألطفال الجسدي   اإلساءةة ناتجة عن ة( خاص  )اكلينيكي  
 .ارغالص  

Maha Mohammed Darwish 
Amman Training Centre 

Bassam Omar Ghanem         Intisar Khalil Asha 
Faculty of Educational  

Sciences and Arts 
UNRWA- Jordan T 
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ذا  إال منذ مدة العالم الحديث هذا االهتمام لم يظهر في كان وا 
؛ رعاية األسرة وحماية أفرادهافي  سباًقا كاناإلسالم  إنوجيزة، ف

نعم اهلل تبارك وتعالى، التي يسعد بها  فقد عد  األبناء من أجل  
 َيا.. الدُّنْ  اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياةِ  اإلنسان، قال تعالى:

والمتتبع للمراحل الحياتية للطفل في اإلسالم يجد (، 46الكهف: (
من خالل وضع المعايير  قبل أن يولدتبدأ أن العناية به كانت 

على وفق الدين والخلق،  للزواج، وأولها أن يتم االختيارالسليمة 
تنكح المرأة ألربع: لمالها، ولحسبها، "قال صلى اهلل عليه وسلم: 

وقال عليه  ،"ولدينها، فاظفر بذات الدين؛ تربت يداكوجمالها، 
والنطف  تخيروا لنطفكم، فانكحوا األكفاء، وانكحوا اليهم""السالم: 

أما بعد أن يولد فمن حقوقه: تحريم اجهاضه، هم األبناء، 
والرضاعة، والتربية وحقوقه في: النسب، واالسم الذي ال يعيب، 

ية والنفسية، والترويح عنه، الجسمة والسالمة حمايالوالتعليم، و 
والتحذير من إضاعة هذه ، وحفظ حقوقه الماليةواالنفاق عليه، 

كفى بالَمْرِء " :وفي ذلك يقول صلى اهلل عليه وسلم: الحقوق، 
 يتصدمن مكمالت االهتمام الو  ،إثًما َأْن ُيضي َع َمْن َيعوُل"

البنات قفه من وأد لظاهرة التفرقة بين البنين والبنات، وقصة مو 
شرة لدى المشركين في الجزيرة العربية معروفة التي كانت منت

َذا ُبش َر َأَحُدُهْم ِباألنثى َظلَّ  قال تعالىالقرآن الكريم،  وسجلها َواِ 
َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبش َر ِبِه  َوْجُهُه ُمْسَود ًا َوُهَو َكِظيم  
 َيُدسُُّه ِفي التَُّراِب َأاَل َساء َما َيْحُكُمونَ  َأُيْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن َأمْ 

(، ويأتي النكير االلهي معيبًا أفعال القوم 59-58)النحل: 
 وظلمهم الشديد لفلذات أكبادهم دونما ذنب فعلوه، قال تعالى

َذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلتْ   (.9-8)التكوير: ِبَأي  َذْنٍب ُقِتَلتْ  َواِ 
صلى اهلل عليه  ، قالالترغيب بتربية البنات يوفي المقابل يأت

وسلم: "من عال جاِرَيَتْيِن حتى َتْبُلغا جاء يوم القيامة أنا وهو 
 ".كهاتين، وضم أصابعه 

على مستوى الدول والمنظمات  اإلساءة وقد تزايد االهتمام بظاهرة
وضع اتفاقية حقوق على  (1989)العالمية؛ إذ اتفق العالم عام

اتخاذ جميع  ضرورة على ها( من19المادة) ونصتالطفل، 
، سواء كان هامن كافة أشكال تهالتدابير التشريعية المالئمة لحماي

ال أن هذا األمر لم يتم على وفق إ، في رعاية والديه، أو غيرهم
    منظمة الصحة العالمية، ؛ األمر الذي دعاالشكل المطلوب

 صدرته عامأتقريرها العالمي عن الصحة والعنف الذي  عبر
كافة  لدول األعضاء بتقييم مشكلة اإلساءة على (2002)

، ووضع االستراتيجيات المالئمة لمكافحتها، والوقاية المستويات
في و  ثيراتها، وتزويد المنظمة بتجاربهم في هذا المجال،أمن ت

رفع األمين سبيل توضيح تفاقم مشكلة العنف ضد األطفال؛ 
 (2006ء الجمعية العامة عام)العام لألمم المتحدة إلى أعضا

معلومات وبيانات عن  الذي تضمن(، Pinheiro) ر بينهيرويتقر 
داخل األسر، والمدارس،  ضد الطفل وقوع مختلف انواع العنف

  .ومؤسسات الرعاية ، واألماكن التي يعمل فيها األطفال
تقرير الصحة والعنف الذي أعده المجلس الوطني لشؤون  وأشار

أن  ،ردن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالميةاألسرة في األ
إساءة معاملة األطفال مشكلة اجتماعية عامة، ومسؤولية التعرف 
عليها، والتصدي لها، يقع على عاتق كافة قطاعات المجتمع 
وجهاته المسؤولة ذات العالقة بهذا الموضوع، مثل وزارات: 

ية التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والتنم
)زيتون،  .والمؤسسات االجتماعية التطوعية والشرطة،االجتماعية،

2005)  
بلفظ يجد أنها ترد كثيًرا  والمتابع لألدب التربوي المتعلق باإلساءة

لغة من: سوأ، وأساء  اإلساءةف ؛هما مفهومان متقاربانف ،العنف
و ضد الرفق، وفيه الشدة، فه فاليه: فعل به ما يكره، أما العن

ينحدر في الالتينية و (، 1994،ابن منظور) ، والتقبيحواللوم
وبهذا يحمل، بمعنى (Altus) :والقوة، أي  : (Vice)منالعنف 

 )أبو النصر،أو شخص ما. حمل القوة تجاه شيء :تعني فهي
2008 ) 

فعل أو امتناع ( بأنه 2014الصويان ) عرفتهفقد ا أما اصطالحً 
الجسدية والعقلية  عن فعل، يعرض حياة الطفل وسالمته وصحته

كل سلوك  :بأنه (2006) العوضي هعرفتو  والنفسية للخطر.
أو  ،جسمية ا، أو آالًما، ويسبب أضرارً مايصدر في إطارعالقة 

  أو جنسية ألطراف تلك العالقة. ،نفسية
 شخصياتهيمكن أن يتضمن:  مفهوم العنفيرى الباحثون أن و 

التي وقع فيها، )المسيء، والمساء إليه(، وأسبابه، والظروف 
معدل تكراره في مدة زمنية معينة، والشكل الذي يظهر به، و 

 اآلثار الناتجة عنه.و ودرجة شدته، 
 (2002) محارمة وآخرون وزعهافقد  ؛أشكااًلعدة اإلساءةوتأخذ 

: اإلساءاتتصنيفات تتضمن: تقييد الحريات، و  ةفي سبع
ساءات ا  ية، و االقتصادية، والجسدية، واللفظية، والجنسية، والماد

نوعين: ما يحدث داخل  في( 2005) زيتونصنفها بينما أخرى، 
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من إساءات مختلفة سواء إلى األسرة، وما يحدث خارجها، 
كاإلهمال، والحرمان من التعليم، واالستغالل، كور أو اإلناث: ذال
 ناث.إللالتمييز، والرفض، واالغصاب على الزواج المبكر و 

ي ف اإلساءات( فقد صنفت 2002) أما منظمة الصحة العالمية
نتيجة بإيذاء الطفل  وتتعلق ،الجسدية اإلساءة: أشكالأربعة 

 : وتتضمنالجنسية اإلساءةبأدوات وطرق مختلفة، و  االعتداءعليه
 إلى به ن التحرشم، الستمتاع به جنسًيالالممارسات ضد الطفل 
و حمله الجنسية، أ ئهمالمسة أعضا:  معهممارسة الجنس كاماًل 

أوتعريضه لمثيرات جنسية ال ، ى مالمسة المتحرش جنسًياعل
، واألفالم الخالعية الصورتتناسب مع مستواه النمائي، ك

الفشل في تقديم بيئة مناسبة وداعمة للطفل، ك :العاطفية اإلساءةو 
بصحته العاطفية وتطوره، كتقييد اإلساءة إليه بما يضر  أو

ساءة السخرية منه، أوالتم رفضه، أو وأ ،حركته ييز ضده، وا 
الطفل سواء  في إشباع احتياجاتوتتعلق بالفشل  :اإلهمال

وفي هذا المجال  .غيرها التربوية، أو النفسية، أو البيولوجية، أو
أن ظاهرة اإلساءة إلى األطفال لم تعد ( هـ1430) البقمي ذكرت
، ولم تعد كمشكلة أسرية صرة على أشكالها وصورها المعروفةمقت

بل تطورت وأصبحت مشكلة عالمية تتمثل  ،رة فقطتنتج من األس
اإلباحية لألطفال بأوضاع جنسية ومخلة،  واألفالم في الصور

من أخرى إلى أشكال إضافة  والدعوة لممارسة الجنس معهم،
دون رغبة  في اإلعالنات التجارية هماستغاللك، إليهماإلساءات 

ي العمل ف استغاللهموهم أجنة، و  هم، وبيعبهموالتسول ، منهم
شيوع ( 2007) نتائج دراسة العموش توأيد .تحت ظروف قاسية
 . االساءات الجنسية

وأحجامها،  ،بأشكالهاورغم تعدد مصادر التعرف إلى اإلساءة 
والشرطة،  ،المشافي:الصادرة عنالرسمية السجالت ك وآثارها،

السجالت و والقضاء، والمؤسسات االجتماعية ذات الصلة، 
ريعية، وتقارير وسائل اإلعالم، والمسوح الحكومية أو التش

، إال أنه ما زالت بعض والدراسات الخاصة، واالبالغ الذاتي
منها: الخوف على أشكال اإلساءات مخفية ألسباب مختلفة، 

الوثوق  عدم المعرفة أو الخشية من تفككها، أو سمعة األسرة، أو
 ،بالنفسثقة ال، إضافة إلى ضعف بها ذات الصلةبالمؤسسات 

        .االقتصادي على المعتدي عتمادالا خجل، أوال أو
  .(2005 ،شتيوي وآخرون)

 تقرير األمين العام لألمم المتحدةفي هناك أسباب أخرى وردت و 
 ،قبول المجتمع باإلساءة واعتبارها أمًرا عادًيا منها:،(2006)
أوعدم القدرة على تقديم  ،اإلساءةخوف من أذى مرتكب الو 

، اإلساءة تاعقوب أوعدم وجود قانون صريح حول ضده، الشكوى
تبين قد و  ،يدعم موثوقيتها بشكل دقيق هاسجيل بياناتت ضعفأو 

التي  ((Kisanga et al, 2011 كيسانجا وآخرونمن دراسة 
أن الوضع االقتصادي المتدني  (Tanzania) أجروها في تنزانيا

على  عن االعتداء الجنسيلألهالي يعيق اآلباء عن اإلبالغ 
( 2009وآخرون ) دراسة أبو جابر نتائج وتبين من .همأطفال
ليس لديهم معرفة  عينة دراستهمنسبة مرتفعة من أفراد  وجود

ود نتائج دراسة الزي أما .بخطوات التبليغ عن حاالت اإلساءة
 من متنوعة أشكال وجودفقد أشارت إلى  (2007والعكروش )

 العتبارات بها؛ ترافواالع للطفل، يصعب الكشف عنها اإلساءة
 .واجتماعية وثقافية، وأخالقية أسرية

؛ ، وقبولهم لهما يعد إساءة للطفللويختلف الناس في مفاهيمهم 
شكل  من أشكال التأديب، وصناعة ب فهناك من يعد الضر 

 دراسة محارمة وآخرون، كما تبين في كل من الرجال مستقباًل 
من يرفض وهناك (، 2009) وآخرون جابروأبو  ،(2002)

استخدامه لعدم الحاجة إليه كما جاء في دراسة كابا 
 . (Cappa and Khan, 2011)وخان

فقد  ؛ال تصدر عن طرف واحد في المجتمعلألطفال  اإلساءةو 
األطفال الذكور %من 21هـ( أن 1424) أظهرت دراسة الزهراني
يتعرضون لصورة من صور اإليذاء في في المجتمع السعودي 

 دراسة بقيعي أظهرتو  من مصادر مختلفة.حياتهم اليومية 
 تحط من قدر، يستخدمون ألفاًظا المعلمين  أن بعض( 2010)

 .مواحترام إنسانيته األطفال
 ؛يتوقع منهم الحماية ممن اإلساءة يأن تأت يؤسف لهومما 

، وحافظة وآمنةأن تكون بيئة حاضنة  يفترض فيهافاألسرة التي 
؛ بل وأصبحت من هددةوم ةتحولت الى بيئة طاردة ومنفر 
العنف األسري ظاهرة صار ف ؛مؤسسات العنف في المجتمع

اجتماعية تعاني منها كافة المجتمعات البشرية دون استثناء، 
ذكر تقرير األمين العام فقد  حوله؛مرتفعة ال االحصاءات بداللة

الذين يتعرضون للعنف  األطفالأن عدد  (2006) لألمم المتحدة
تبين من و مليون طفل،  275 يزيد عنا سنويً األسري في العالم 

بعض الحاالت التي تعاملت معها مستشفيات الرياض في  
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السعودية، أن غالبية حاالت األذى ضد األطفال كان سببها أحد 
، آل سعود) الوالدين، ومن قبل األمهات أكثر من اآلباء.

العديد ( 2001) المصريو الشقيرات،  وبين .(373 ،هـ1425
وصور اإلساءة اللفظية التي تصدر عن اآلباء اتجاه  أشكالمن 

، كما بين أبنائهم، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية عليهم
أن غالبية أفراد األسر يستخدمون العنف ضد ( 2007العموش )
 األطفال.

العالقة بين إساءة معاملة الطفل حول قد اختلفت اآلراء و 
م وجود عالقة بين عدفهناك من يرى  ومستوى تعليم والديه،

، وهناك من أكد (2007) المسحر دراسة فيظهر الجانبين، كما 
بحسب تعليم األم، أو وآثاره وده، مع اختالف مستوى درجاته وج

، (2004عاصلة )دراستي كل من: كما بينت ذلك  ،األب
  .(2006القيسي )و 

باختالف بعض العوامل، مثل:  لألطفال اإلساءاتوتختلف أنواع 
بينت فقد  ؛م، أومستوى الرعاية الوالدية لهمأوجنسه ،همر اعمأ

الذكور  األطفالأن ( 2006) مذكرة األمين العام لألمم المتحدة
أكثر عرضة لإلساءة الجسدية من اإلناث، بينما تتعرض اإلناث 

، وأن ارتفاع ية واإلهمال بشكل أكبرلإلساءات النفسية والجنس
ثناء طفولتهم، والعالقات معدالت الرعاية الوالدية لالبناء في أ
وبينت دراسة  .اإلساءاتالحميمة بين الطفل ووالديه تحميه من 

أن نسبة اإليذاء لألطفال تتزايد كلما  (373، هـ1425) آل سعود
 صغرت أعمارهم.

الطفل سلبية عديدة سواء على  واإلساءات بكافة أشكالها لها أثار
فل الذي يدرك فالط ؛الذي يعيش فيهالمجتمع المساء إليه، أو 
تختلف شدته باالختالف شدة يشعر بألم نفسي اساءة والديه له 
، مما ينعكس سلًبا على مفهومه لذاته، المدركة ةاإلساءة الوالدي

 منظمة الصحة العالميةقد أوردت وتوافقه النفسي االجتماعي، و 
 نموهم، يعيق( أن العنف يلحق الضرر بصحة األطفال و 2006)

تاركة آثارًا سلبية على  ،حتى سن الرشد رهويمكن أن تمتد آثا
ضحايا للعنف من  وقوعهمومتسببة في زيادة مخاطر  صحتهم

وهذا ما م العنف ضد اآلخرين، وأن يمارسوا هم أنفسه ،جديد
 (et al.,2003  وآخرون كانت أشارت إليه دراسة يانويتز

Yanowitz،) بأمراض نفسية واجتماعية من إصابة المساء إليه ،
يذاء النفس أو اآلخرين،  كالخوف، والكآبة، والقلق المرضي، وا 

اعتزال  أوالتوجه نحو السلوكات المنحرفة كاإلجرام والمخدرات، أو

كما حتى الوفاة صابة البدنية، أو العجز نتيجة اإلأو الناس، 
( بقوله: أن المركز القومي 2012) صابرأشار إلى ذلك 

هماله في واشنط ن قد ر أن نحو مليون طفل لإلساءة للطفل وا 
حالة  4000ـ  2000أمريكي يتعرضون لإلساءة كل عام، وأن 

أما آثارها على األسرة وفاة تحدث سنوًيا نتيجة لذلك. 
، والطالق، أما التفككالتوتر والخالفات األسرية المستمرة، و فمنها:

المجتمع والدولة فقد يفقدا جزءًا من رأس مالهم البشري، الذي 
 نتائج السلبية على الجانب االقتصادي، وغيره. يعود بال

وكما أن اإلساءة تأتي بأشكال مختلفة فهي تنتج عن أسباب 
أوالمساء إليه،  ،وعوامل عديدة، منها ما يتعلق بشخصية المسيء

مثل: ضعف الوازع  ،بهما أو ما يتعلق بالظروف المحيطة
ثقافة الديني، وسوء التربية، والنشأة في بيئة عنيفة، وغياب 

التواصل والحوار والتشاور داخل األسر، والظروف المعيشة 
وصغر سن الوالدين،  ،والزواج الفاشلالصعبة كالفقر والبطالة، 

ومعاقرة واإلدمان  ألبناء،اآلباء ل وضعف مراقبةخاصة األم، 
وتجارب الحرمان والقسوة التي عاناها الوالدين، واألفكار  ،الخمر

ما أشار إليه ومنها تربية األطفال.  والمعتقدات الخاطئة حول
 بمطالب اآلباء وجهل األسرة، ( كتفكك2007والعكروش ) الزيود
شباع النمو  والتشريعات لقوانينا تفعيل األطفال، وعدم حاجات وا 

 ، واجتماعية،العتبارات دينية اإلساءة من الطفل حمايةب المتعلقة
 صنف وقد .وأهميتها بحقوقه الطفل رعاية يتولى من وعي عدمو 

بعد ال: اآلتيفي  األطفال( أسباب إساءة معاملة 2013) مرسي
لدى  أسباب مرضية أو اضطراباتالمتمثل في  ،نفسيالطبي ال

إلى  اإلساءاتيرجع ، والبعد النفسي االجتماعي الذي المسيء
 الواقعة على المسيء: ضغوطاتسلوكات الطفل نفسه، أوال

معيشة، وحجم األسرة، وظروف السكن وال الوضع االقتصادي،ك
إلى مجموعة  اإلساءة يعيدوالبعد البيئي التكاملي الذي ، والعزلة

عامل واحد مهما كانت عوامل متعددة ومتفاعلة، وليس إلى 
 .درجة قوته

  الدراسات السابقة: 
بشكل  اهتم العديد من الباحثين بدراسة الطفولة وما يتعلق بها

، هم، واإلساءة إليهموركز بعضهم على موضوع العنف ضد، عام
األشكال، تنوعت الدراسات في هذا المجال من حيث  وقد
فيما يلي عرض و ات، والفئات المستهدفة، متغير الو هداف، واأل
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الدراسات التي أمكن التوصل إليها مما قد يقترب من  لبعض
  الحالية: موضوع الدراسة
( دراسة هدفت إلى قياس مستوى اإلساءة 2010أجرى بقيعي )

األولى، بحق  نفعالية التي يمارسها معلمو الصفوف الثالثةاال
( 120. تكونت عينة الدراسة من )الوكالة مدارساألطفال في 
من طلبة التربية العملية في تخصص معلم صف طالًبا وطالبة 

طبق الباحث عليهم . في كلية العلوم التربوية واآلداب /األونروا
عن وجود قدر من نتائج ال كشفتو  ،مقياسًا لإلساءة المذكورة

اإلساءة يصدر عن المعلمين بحق األطفال، ويتضمن استخدام 
أنه ال توجد و األلفاظ التي تحط من قدرهم واحترام إنسانيتهم، 

متغير لتعزى  الممارسةفروق دالة إحصائيًا في مستوى اإلساءة 
  .الجنس

إلى التعرف على  (2009) وآخرون وسعت دراسة أبو جابر
كات الوالدين لمشكلة إهمال األطفال واإلساءة اليهم مستوى إدرا

لهذا  طوروهااستخدم الباحثون استبانة في المجتمع األردني.
من الوالدين  (1822)الغرض وطبقوها على عينة قوامها 

وكان من أبرز نتائج  .من مختلف األعمارالمقيمين في عمان 
يب أساليب تأدبمن المستجيبين  عالية نسبة : جهلالدراسة

العقاب البدني أمرًا مقبواًل مع اعتبار و األطفال وضبط سلوكهم، 
بشدة على معاملة األطفال الذكور والموافقة التصرف،  مسيئي

باسلوب قاس وعنيف؛ كي يصبحوا رجااًل في المستقبل، مع 
واالعتقاد بأن ممارسات اإلهمال رفض ذلك التعامل مع اإلناث، 

د أمرًا عائليًا خاصًا ال يجب الجنسية يع ة، أوالجسديواإلساءة 
 .التدخل فيه

 إلى التعرف استهَدفت( دراسة 2007والعكروش ) وأجرى الزيود
 ،األردني المجتمع في الطفل على الواقعة اإلساءة أنواع

أبنائها، تكونت عينة  تربية في األردنية ألسرةا ومسؤوليات
 مركز المقيمين فيمن حالة إساءة مختلفة  17الدراسة من 

 سلوبأ استخدم. األردن نهر لمؤسسة التابع ،والتأهيل لعالجا
 الذين النفسيين االختصاصيين مقابلة على القائم الحالة دراسة

 أشكال وجود بينت النتائج: .األطفال وتأهيل عالج على يشرفون
 بها؛ واالعتراف لكشف عنهاا، يصعب للطفل اإلساءة من متنوعة

 أسباب وجودواجتماعية، و  ية،وثقاف وأخالقية أسرية العتبارات
 النمو بمطالب اآلباء وجهل األسرة، فكك : ، مثللإلساءة متعددة
شباع  واجتماعية اقتصادية أخرى أسبابو  ،األطفال حاجات وا 

 حماية على تنص التي والتشريعات للقوانين تفعيل عدم، و وثقافية
 تطبيق تحكم وتقاليد وعادات عتبارات دينيةال اإلساءة من الطفل
 بحقوقه الطفل رعاية يتولى من وعي ، مع وجود عدمالقوانين هذه

 إليه. اإلساءة وبالتالي ،وأهميتها
( إلى التعرف على تصورات 2007العموش )وهدفت دراسة 

، واألشخاص الذين اإلماراتالعنف لدى األطفال في مجتمع 
، طور الباحث استبانة وزعها على عينة الدراسة ميمارسونه ضده

ا وطالبة من طلبة الصف األول طالبً  193ونت من التي تك
خلصت الدراسة إلى  .اإلعدادي من المدارس الحكومية بالشارقة

 ،أن نسبة مرتفعة من اآلباء ال يسامحون ابناءهم إذا أخطأوا
، والشتم، المنفردالحبس : كالعقاب ضدهمأشكااًل من ويستخدمون 

وحرمان  وضرب الوجه، وشد الشعر، واستخدام أداة صلبة،
أن غالبية أفراد األسرة وبينت النتائج الطفل من أشياء يحبها، 

يستخدمون العنف ضد األطفال، يأتي في مقدمتهم: اآلباء، ثم 
األمهات، فاألخوة، وأن أبرز مشاعر األطفال الناتجة عن 

أنواع  ، وأن منالعنف: اإلحراج، فاإلهانة، ثم الغضب، والخوف
: مشاهدة أفالم إباحية، ضدهم االساءة الجنسية الممارسة

والتعرض العتداء جنسي، وجاء ترتيب االساءات الممارسة على 
النحو التالي: الجسدية، والعاطفية، واالهمال، ثم االساءة 

 الجنسية. 
( إلى الكشف عن إساءة المعاملة 2007المسحر) دراسة سعتو 

ت الجامعة وعالقتها مرحلة الطفولة كما تدركها طالبا في
ض االكتئاب، ولجمع البيانات من عينة الدراسة التي بأعرا

طالبة من طالبات كلية التربية في جامعة  (266)تكونت من 
التعرض تتعلق ب استخدمت الباحثة ثالثة مقاييس، .الملك سعود

ادي واالجتماعي واالكتئاب، والمستوى االقتص، ساءة المعاملةإل
ف في نسب اظهرت النتائج وجود اختال .والتعليمي لألسرة

انتشار إساءة المعاملة المدركة من قبل الطالبات، حيث كان 
اإلساءة النفسية، ثم الجسدية، فإساءة اإلهمال،  :انتشاراً ها أكثر 

روق دالة احصائيًا في درجات إساءة فنه ال توجد أوبينت النتائج 
 للوالدين.ا الختالف المستوى التعليمي المعاملة تبعً 

( إلى الكشف عن العالقة بين 2006) هدفت دراسة القيسيو 
الباحثة استخدمت . إساءة معاملة الطفل والمشكالت النفسية لديه

طالبًا وطالبًة  (804)على عينة قوامها وطبقتها استبانة أعدتها
وجود فروق عدم  الدراسة بينت نتائج .سنة 16ـ11 أعمارمن 
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ال دالة احصائيًا تعزى ألثر المستوى التعليمي لألم على أشك
وجدت فروق دالة تعزى ألثر المستوى  في حيناإلساءة، 

وجود  وأظهرت النتائجالتعليمي لألب على بعد اإلساءة النفسية، 
اختالف في درجة إساءة معاملة الطفل باختالف الجنس ولصالح 

 اإلناث. 
( دراسة هدفت إلى التعرف على أشكال 2004) وأجرى عاصلة

ستخدم في ا,بعض المتغيرات،ها بللطفل، وعالقتاإلساءة الوالدية 
، السلوك ممارسة اإلساءة الوالدية لألطفالهما:  ،مقياسانالدراسة 

من التي تكونت عينة الدراسة وتم تطبيقهما على  العدواني،
خمس مدارس طلبة الصف العاشر في طالبًا وطالبًة من  (298)

محافظة عكا في فلسطين أختيرت عشوائيًا من بين قرى ومدن 
اإلساءة بين  عالقة دالة كشفت النتائج عن وجودوقد  ،تلةالمح

حيث تبين أن مستوى اإلساءة الوالدية ن، الوالديومستوى تعليم 
بينما يرتفع هذا ينخفض مع ارتفاع المستوى التعليمي لألم، 

من يحملون مؤهل ثانوية أو كلية مجتمع، اآلباء ممستوى لدى ال
بين تعرض ا احصائيً  دالةوخلصت الدراسة إلى وجود عالقة 

عالقة ارتباطية بين أنه توجد االبن لالساءة وسلوكه العدواني، و 
 .تدني دخل األسرة وارتفاع مستويات اإلساءة الوالدية

التعرف على  هدفت إلىدراسة ب( 2002) وآخرون محارمةوقام 
ادراكات األفراد المرتبطة بمفاهيم العنف األسري كما تراه شرائح 

استخدم الباحثون  ، ولجمع المعلوماتني المختلفةالمجتمع األرد
 8-5من كل منها  تكون ،مجموعة (35)مع  لةأسلوب المقاب

ا من  مختلفً إلى أربعين شكاًل  الدراسة أشارت نتائج، أفراد
 للعنف واإلساءة، أشكااًل  المستجيبونالممارسات التي اعتبرها 

ات، في سبعة تصنيفات تتضمن: تقييد الحريأمكن توزيعها 
واإلساءات: االقتصادية، والجسدية، واللفظية، والجنسية، 

 ن الضحايا األساسيينوأبرزت النتائج أ .والمادية، واساءات أخرى
 ،من الدرجة األولى األقارب اإلناث من هم األسرية لإلساءات

فهم الذكور في ذلك األطفال من الجنسين، أما المتسببين و 
اإلساءة الجسدية أن النتائج  وبينتوبشكل خاص الزوج، واالخ، 

أو بأداة الضرب باليد أو الرجل، : هاأبرز كانت الغالبة، ومن 
، وأظهرت النتائج أن بعض األفراد من سكان الريف والبدو حادة

رأوا ان ضرب الزوج لزوجته، واألب البنائه يعد شكاًل من أشكال 
 التاديب. 

ى مسح دراسة هدفت إل( 2001) والمصري كما أجرى الشقيرات
األلفاظ المستعملة من قبل الوالدين في اإلساءة اللفظية ضد 

الباحثان استبانة لهذا الغرض  أعد ،األطفال في محافظة الكرك
طالبًا  (1673)منووزعاها على عينة الدراسة التي تكونت 

من بينت نتائج الدراسة أن ، سنة15 ـ14أعمارمن وطالبًة 
التوبيخ، والشتم، بنائهم: ضد االلفظية الوالدين أشكال إساءة 

، والدعوة العقلية والتهديد، والتعليق سلًبا على تصرفاتهم، وقدراتهم
أنه  النتائجعليهم بالمرض، ومس كرامتهم بألفاظ جنسية. وبينت 

 كلما زاد استخدام اإلساءة اللفظية ضد األطفال زاد تأثرهم بها.
لتكرار الذكور أكثر تعرضًا األبناء أن النتائج  تكما أظهر 

اإلساءة اللفظية من اإلناث، وأن اإلناث أكثر تأثرا باإلساءة من 
 الذكور.

إلى ، (Cappa & Khan, 2011) وهدفت دراسة كابا وخان
الخدمة لألسر نحو استخدام  اتمقدماألمهات فهم اتجاهات 

 العقاب البدني ضد األطفال، وتاثير بعض العوامل والمتغيرات
عينة  وزعت علىنات استبانة استخدم لجمع البياعلى ذلك. 

مقدمات الرعاية األولية ألطفال أسر  من (166635) قوامها
 .2006و، 2005خالل العامين نامية دولة  34من  ،مختلفة

يعتقدن انه ال حاجة للعقاب  المستجيباتأظهرت النتائج أن 
هناك تاثير كبير للممارسات التاديبية، فاألطفال البدني، وأن 

خدام العقاب البدني مع غيرهم، إذا كانت مقدمات يميلون إلى است
وبينت النتائج الرعاية لهم يعتقدن ان هناك حاجة لهذا العقاب، 

متغيرات التتأثر ببعض أن اتجاهات المستجيبات نحو العقاب، 
مثل:سكن األسر، وحجمها، وثرواتها، ومستوى أفرادها العمري 

  .والتعليمي
( (Simons & Wurtele, 2010  وورتلي وأجرى سيمونز،

دراسة هدفت إلى تقصي دورة العنف بين األجيال، من خالل 
الكشف عن العالقة بين استخدام الوالدين للعقاب البدني ضد 
ابنائهم، وتفضيل هؤالء األبناء الستخدام هذا العقاب ضد 

تكونت عينة الدراسة من بينهم،  األطفال االخرين لحل النزاعات
جنوب غرب  اتجامعإحدى في  العاملينمن  سرةأ( 102)

سنوات،  7-3الذين تراوحت أعمارهم بين  ابنائهمومن  ،أمريكا
طلب من حول العقاب البدني، وممارسته، وبغرض جمع البيانات 

واستخدم أسلوب ، الموضوعالوالدين تعبئة ثالثة تقارير حول 
 .طفلة )48)و، طفاًل ) 54) الذين تكونوا مناألبناء المقابلة مع 
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األبناء الذين يرون آباءهم يستخدمون العقاب بينت النتائج أن 
البدني ضدهم وضد اشقائهم، يتولد لديهم احساس أن هذا العقاب 
هو وسيلة مقبولة للتعامل مع النزاعات والصراعات؛ ولذلك فهم 

ضد زمالئهم واخوتهم كاستراتيجية لحل  ه الستخدامأكثر مياًل 
ت النتائج أن اآلباء الذين عانوا من العقاب كما أظهر  النزاعات،

البدني المتكرر في طفولتهم، يوافقون على هذا النوع من العقاب، 
ويستخدمونه في كثير من األحيان ضد أطفالهم كوسيلة من 

 وسائل التاديب لهم.
باولو  ( البروفيسور2006وكلف األمين العام لألمم المتحدة )

باحث في مركز دراسة العنف لا (Paulo Pinheiro ) روبينهي
في جامعة ساو باولو في البرازيل، باجراء دراسة متعمقة حول 

استخدم في الدراسة أسلوب .العنف ضد األطفال في العالم
الزيارات الميدانية للدول، ومقابلة األطفال والمعنيين فيها، إضافة 

طلب إلى المعنيين في الدول تعبئتها، بينت التي ستبانات اإلإلى 
النتائج أن األطفال الذكور هم أكثر عرضة لإلساءة الجسدية من 
اإلناث، بينما تقع على اإلناث اإلساءات النفسية والجنسية 
واإلهمال بشكل أكبر من الذكور، وأن ارتفاع معدالت الرعاية 
الوالدية لالبناء في أثناء طفولتهم، والعالقات الحميمة بين الطفل 

ت، وأن هناك آثار لإلساءة قد تستمر ووالديه تحميه من اإلساءا
و أمع الطفل لمدة طويلة، كاألمراض الجسمية أو النفسية 

 االجتماعية.  
بدراسة  (et al, 2003) Yanowitz وآخرون وقام يانويتز

 هدفت إلى تقصي معتقدات المعلمين حول اإلساءة للطفل،
وزعت حة استخدم الباحثون استبانة مفتو . هونتائجها على سلوكات

من مرحلة  األطفال معلميمعلمًا ومعلمة، من  (59) على
الروضة إلى الصف الثاني عشر، في ست مدارس حكومية في 

أبرز من ن أظهرت النتائج أ(.Northeast Arkansas) والية
على سلوكات األطفال في الغرفة الصفية:  اإلساءة تأثيرات

والصعوبات في انخفاض احترام الذات، والعدوانية المتزايدة، 
التعلم، والضعف في مهارات التفاعل االجتماعي، وكان من 
النتائج أيضًا ان المستجيبين رأوا انه ال فرق بين اإلساءة 
الجسدية والعاطفية في التأثير على األطفال داخل الغرفة 

 الصفية.
عيناتها، بين ، أن الدراسات السابقة تنوعت في مما سبقيالحظ 

وجامعات، ومعلمين، اء، وطلبة مدارس، آباء وأمهات، وأبن

 بعضها ؛ فقد حاولوأساليبها وغيرهم، كما تنوعت في أهدافها
: من حيث اإلدراكات ألطفاللأشكال اإلساءة بعض دراسة 
 أنفسهم، األطفالنظر  اتمن وجه ، وغير ذلكوآثارها حولها،

ن كانت الدراسة و  ،من يتعاملون معهمومن وجهات نظر أ ا 
الدراسات في جوانب تتعلق هذه مع بعض  اتفقتالحالية 

ها تناولت أشكال أنعنها إال أن مما يميزها  باألهداف والعينات؛
عالمًيا، ولم تقتصر على واحدة، أو  اإلساءات المتعارف عليها

عينتها هم من الطلبة الذين يعد غالبيتهم أجزاء منها، كما أن 
سية األولى، ، خاصة في المرحلة األسامستقباًل  لمهنة التدريس

الذين الفلسطينيين أبناء هم من  أفراد العينةإضافة إلى أن جميع 
عانوا وعانى ذويهم من ظروف خاصة تتمثل فيها جوانب من 

نتيجة هجرتهم من بالدهم ألكثر من مرة. فهل أثر ذلك  اإلساءة؛
 على إدراكاتهم، وآرائهم؟

ير تطو وقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة في 
في مجال أنها تستفيد منها كما  ،وتحديد مجاالتها الفرعيةأداتها، 

معها، وما ينتج  التشابهاالختالف أو  هلبيان أوجمناقشة النتائج 
 .عن ذلك من دعم لتوصياتها

 مشـكلة الدراسة وأسئلتها
وهي في تصاعد ت مشكلة اإلساءة للطفل ما زالت قائمة، لما كان

ظل ، خاصة في ان وباًء عالميً مستمر بحيث أصبحت تمثل اآل
ينعكس عن ذلك من قتل ، وما حالًيا أوضاع العالم المتقاتل

ساءات تقع على  وبؤس وفقروتشريد  الكبير والصغير، وعنف وا 
من مسؤوليات والحد منها  اإلساءاتموضوع ولما كان متابعة 

ولما كان طلبة الجامعات هم موظفي  ،المجتمع بمؤسساته وأفراده
ومعلمي المستقبل في الوزارات والمؤسسات المختلفة،  واداريي

بحسب طبيعة أعمالهم،  اإلساءة بجوانب منوسيكونوا معنيين 
جاءت هذه الدراسة التي انطلق الباحثون في تحديد مشكلتها في 

للطفل،  اإلساءةجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما مفهوم اإل
ة العلوم التربوية وأشكالها ومؤشراتها من وجهة نظر طلبة كلي

عن هذا السؤال أسئلة أخرى  األردن؟ وتفرع -األنرواواآلداب/ 
تبحث فيما اذا كان هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

( في مضمون السؤال الرئيس، وعالقة ذلك α0.05≤الداللة)
فرع الثانوية  الجنس، و)ب( بالمتغيرات التالية مرتبة: )أ(

 90المعدل التراكمي:  وماتية، و)ج(العامة:علمي، وأدبي، ومعل
، وأقل 80أقل من  ـ70، ومن 90أقل من  ـ80فما فوق، ومن 
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مستوى  ، و)د( مكان السكن:مدينة، وقرية، ومخيم، و)هـ(70من 
)التوجيهي(،  تعليم األب: أقل من الثانوية العامة، والثانوية العامة

 .ودبلوم متوسط، وبكالوريوس فأكثر
 أهميـة الدراسـة

فطفل اليوم له دوره موضوعها؛ بع أهمية الدراسة من أهمية تن
الذي يجب أن يتمتع  المستقبلي في المجتمع باعتباره رجل الغد،

ليقوم بدوره  ؛بالصحة والسالمة في جميع جوانب شخصيته
ال المأمول في خدمة مجتمعه وأداء واجباته نحو وطنه، وهذا 

، ووقف أي اساءة به حسن تربيته، واالعتناءمن خالل  إال  يكون 
تأتي أهمية هذه الدراسة و  .عليه السلبية قد توجه إليه فتترك آثارها

طلبة الجامعة الذين ترتبط  ادراكاتمن محاولتها الكشف عن 
للطفل،  اإلساءةحول مفهوم  تخصصاتهم مباشرة بمهنة التعليم

النتائج المتوقعة  تها منوأشكالها، ومؤشراتها، كما تنبع أهمي
كوزارات التربية  التي يمكن أن تفيد المعنيين بالموضوع ،عنها

وضع المناهج رسم السياسة التربوية، و والتعليم، والتعليم العالي ل
تحسين سبل تدريب منتسبيها لالمناسبة للعناية باألطفال، و 

، ووزارة العدل لوضع القوانين الكفيلة بحماية التعامل معهم
نشر الوعي عبادة للمساهمة في ودور ال ،األطفال، ووزارة اإلعالم

  في المجتمع، ومعالجة الخلط بين تربية الطفل، وسوء معاملته.
 : مصطلحات الدراسة 

وقد أجمعت معظم القواميس طفولة، من طفل، والجمع : الطفولة
كلسان العرب البن منظور، وتاج العربية القديمة والحديثة، 

أن  صطفى وآخرونإلبراهيم مالعروس للزبيدي، والمعجم الوسيط 
االحتالم والتمييز، أو الطفل يطلق على المولود من والدته إلى 

  :(Longman)وفي قاموس لونجمان  ،سن البلوغالوصول إلى 
-14هو الشخص صغير السن منذ وقت والدته حتى بلوغه سن 

ألمم لقرار الجمعية العامة ووفًقا للمادة األولى من  .سنة 15
هو كل إنسان لم  ،حقوق الطفلاقية اتف حول 25 /44المتحدة 
بموجب القانون  ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك ،سنة 18يتجاوز 

 المنطبق عليه.
ضد  جماعةيقوم به فرد أو  تصرف: هي أي للطفل اإلساءة

بطريقة مباشرة أوغير ا سلبً  يؤثر على سالمته وصحتهبما  الطفل
النمو  اهذ عرضأو ي ،يعيق نموه وتطوره مستقباًل فمباشرة، 

ويقصد به في هذه الدراسة مجموع الدرجات المتحصلة ، للخطر

على استجابة الفئة المستهدفة على فقرات المقياس المستخدم في 
  هذه الدراسة.

هي الممارسات المسيئة للطفل، وتتحدد في هذه : اإلساءةأشكال 
: الجسدية، والنفسية، ساءة هيالدراسة بأربعة أشكال لإل

منظمة الصحة ما حددته فق ذلك و و  همال،والجنسية، واإل
 .العالمية

كلية جامعية تتبع وكالة  :األنرواكلية العلوم التربوية واآلداب/ 
الغوث الدولية، وهي معتمدة اعتمادًا عامًا وخاصًا من وزارة 

تخصصات:  أربعةويتوفر فيها حاليًا  التعليم العالي في األردن،
 ها، واللغة االنجليزية وآدابها،معلم الصف، واللغة العربية وآداب

 وهي تمنح درجة البكالوريوس فيها.  والجغرافيا،
 :محددات الدراسة

فموضوعها ؛ تتحدد نتائج هذه الدراسة في ضوء ما اقتصرت عليه
طلبة كلية العلوم  وعينتها منللطفل وأشكالها ومؤشراتها،  اإلساءة

بانة تضمنت ، وأداتها استالتربوية واآلداب/ األنرواـ األردن
الفصل نهاية أما زمان تنفيذها فهو  .مجاالت اإلساءة المختارة

 .2012الثاني من عام 
 مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة األصلي من جميع طلبة كلية العلوم 
 2012من عام  التربوية واآلداب/ األنروا، في الفصل الثاني

% من 94.6يمثلنطالبًة،  987:بواقع ،طالًبا 1043وعددهم 
وقد ، من المجموع % 5.4طالبًا، يمثلون 56ومجموع الطلبة، 

بالطريقة العشوائية البسيطة، من مجتمعها تم إختيارعينة الدراسة 
طالبًا،  18 بواقع:طالبًا وطالبًة،  194 إذ تم إختيار

طالبة نسبتهن من العينة  176% من أفراد العينة، و9.3ونسبتهم
في النسب بسبب قلة عدد الذكور في  %، وجاء التفاوت90.7
 الكلية.

  :أداة الدراسة 
ألغراض اإلجابة عن أسئلة الدراسة، طور الباحثون استبانة 

بمفهوم اإلساءة للطفل، توزعت على تتعلق ( فقرة 64ضمت)
وقد مرت عملية  المحددة، أربعة مجاالت، مثلت اإلساءات

باالستفادة  ستبانةببناء اال تطوير االستبانة بعدة خطوات، ابتدأت
ات كل كدراس ،مما ورد في األدب والدراسات السابقة ذات الصلة

(، والمسحر 2009وأبو جابر وآخرون ) (،2010بقيعي ) من:
قام الباحثون وبعد التحقق من صدق األداة وثباتها  (،2007)
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بتصميم األداة وصياغتها على شكل فقرات تغطي النقاط المتعلقة 
مها في سلم تقدير خماسي التدريج بحسب درجة تنظيو بمجاالتها، 

، وكبيرة 5الموافقة على مضمون فقراتها: )كبيرة جدًا ووزنها
، وقليلة جدًا وتعطى 2، وقليلة ووزنها3، ومتوسطة ووزنها4ووزنها
كاآلتي: اإلساءة  تمجاالال(، وقد توزعت فقرات 1الوزن

 .17مال:ه، واإل15، والعاطفية:17فقرة، والجنسية: 15الجسدية:

معـــايير للحكـــم علـــى درجـــة الموافقة)درجـــة  قـــام البـــاحثون بوضـــع
القطــــــــع(على مضــــــــمون فقــــــــرات المجــــــــاالت اســــــــتنادًا إلــــــــى آراء 
المحكمــــين، واعتمــــادًا علــــى عــــدد الفئــــات فــــي التــــدريج؛ إذ أشــــار 
المحكمــون إلــى إمكانيــة توزيــع درجــات الموافقــة فــي ثــالث فئــات: 

 . كاآلتي:2: 1: 2كبيرة، ومتوسطة، وقليلة، بنسبة 

 5,00 -3.43        3.42< -2.62                2,61< -1    المتوسط الحسابي       
 كبيرة               متوسطة                        قليلة                  درجة الموافقــــة

 صدق األداة: 
قام الباحثون بالتحقق من الصدق الظاهري لألداة من خالل 

أعضاء هيئات التدريس  عشرة محكمين منعلى ا عرضه
رشاد والصحة النفسية، وعلم النفس اإل: اتتخصص منالجامعي 

العاملين في وبعض المتخصصين التربوي، وأصول التربية، 
، إضافة إلى بالطفولة مثل: مؤسسة نهر األردنتعتني مؤسسات 

في ضوء مالحظات و  .متخصصين في اللغة، والقياس والتقويم
تم تعديل فقرات األداة من خالل حذف  حكمين واقتراحاتهم،الم

وتعديل التي لم تكن تنتمي لألداة أو المجاالت، بعض الفقرات، 
( فقرة، 64) ؛ لتثبت األداة علىمن حيث اللغة والصياغة بعضها
 .في أربعة مجاالتموزعة 
 : األداةثبات 

 ا( طالبً 30على عينة مكونة من ) ن بتطبيق االستبانةقام الباحثو 
من مجتمع الدراسة من خارج العينة، وتم التحقق من  وطالبة
االستبانة باستخدام معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي،  ثبات

حيث بلغ وعليها كاملة،  هاوذلك على كل مجال من مجاالت
، وتراوحت معامالت ألفا (0.89)معامل الثبات لالستبانة كاملة 

، وهذه مقبولة ألغراض (0.85( و)0.64) للمجاالت الفرعية بين
  .الدراسة الحالية
      منهج الدراسة

اتبعت هذه الدراسة المنهج المسحي الوصفي، الذي يهـتم بوصـف 
، عن طريـق جمـع البيانـات والمعلومـات كمًياأو المشكلة  الظاهرة،

خضاعها للدراسة الدقيقة  .عنها، وتصنيفها، وا 
 المعالجات اإلحصائية 

 ة عن السؤال الرئيس حول مفهوم اإلساءة للطفلبهدف اإلجاب
، تم استخراج المتوسطات الحسابية من وجهة نظر أفراد العينة

واالنحرافات المعيارية لدرجاتهم على الفقرات المرتبطة بكل مجال 
بدرجات القطع )المعايير( المحددة  ومقارنتهامن مجاالت األداة، 

حول مفهوم اإلساءة  ()أولإلجابة عن السؤال الفرعي  مسبقًا.
للطفل تبعًا لجنس الطالب، تم استخراج نتائج اختبار )ت( 

من  بقية األسئلة الفرعيةإلجابة عن أما ا، للعينات المستقلة
استخراج نتائج اختبار تحليل التباين من خالل تم فقد  هـ()-)ب(

 متبوعًا باختبار شيفيه للمقارنات البعدية. ،األحادي
 اقشتهانتائج الدراسة ومن

ما مفهوم اإلساءة للطفل، وأشكالها ومؤشراتها من  السؤال األول:
األردن؟  -وجهة نظر طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب/ األنروا

 ،لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابيةو
واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على كل فقرة من فقرات 

مجال من مجاالته، ثم قورنت المتوسطات المقياس، وعلى كل 
الناتجة بدرجات القطع المحددة مسبقًا لمعرفة درجة كل فقرة، 

 .امرتبة تنازليً  ( هذه النتائج5-1وتبين الجداول )
ومؤشراتها  وأشكالها اإلساءة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ألفراد العينه المتعلقة بمفهوم 1الجدول )

 اعلى مجاالت الدراسة والمجال الكلي مرتبة تنازليً 
 درجة الموافقة النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال

 كبيرة %78 0.52 3.92 إساءة إلهمال
 كبيرة %75 0.58 3.74 اإلساءة العاطفية
 متوسطة %68 0.71 3.39 اإلساءة الجنسية
 متوسطة %66 0.64 3.29 اإلساءة الجسدية

 كبيرة %72 0.40 3.62 الكلي
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لدرجة الموافقة على ( أن المتوسط الحسابي 1)يظهر الجدول 
بحسب  وهذه درجة موافقة كبيرة، درجة 3.62لمجال الكلي بلغ ا

ستجيبين بمفهوم اإلساءة، يدل على وعي الم ؛ ممادرجة القطع
ءة اإلهمال في جاء مجال إسا ورفض كافة أشكالها ومبرراتها.

ن أإلى  ذلكويمكن عزو  درجة، 3.92ة األولى بمتوسط بالمرت
عينة الدراسة هم من الطلبة الذين عانى ذويهم وما زالوا يعانون 
هم وأوالدهم من ويالت الهجرات من بالدهم، وما ترتب عليها 
من ظروف معيشية صعبة صاروا يشعرون معها باإلهمال قياًسا 

وهذه ألخرى، خاصة مع وجود حاالت الفقر. باخوتهم في البالد ا

 (2007، والعموش )(2007النتيجة تختلف مع نتائج المسحر )
وجاءت  في الشيوع. متأخرةفيها إساءة اإلهمال  جاءتالتي 

لتدل  كبيرة أيًضا درجة الموافقة على مجال اإلساءة العاطفية
تمييز العينة لما يعد إساءة في هذا المجال، وبالتالي على 

الجسدية في المرتبة األخيرة  اإلساءةحل مجال قد رفضه. و 
، وربما يعود ذلك إلى درجات الموافقة بدرجة موافقة متوسطة

وهذا يدل على ، هذا المجالفي فقرات أربع مضمون القليلة على 
بكافة أشكاله، الجسدي قاب عدرجة الوعي الكبيرة لديهم بأن ال

 تماًما. مرفوضوضد أٍي كان، وألي سبب كان، هو 
 امرتبة تنازليً  الجسدية( وعليه كامالً  اإلساءة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات على فقرات مجال )2) الجدول

رقم في ال
المتوسط  نص الفقرة المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 كبيرة 1.02 4.38 .دةالجسدية للطفل هي ضربه بأداة حا اإلساءةقمة  5
 كبيرة 1.14 4.34  .عقاب الطفل جسديا بغض النظر عن أشكاله ومبرراته إساءة مرفوضة تماما 7
 كبيرة 1.01 4.16  .األخرى اإلساءاتالجسدية للطفل بسهولة أكثر من  اإلساءةيمكن الكشف عن  3

 كبيرة 1.08 4.03 .ةجسديال ءةاإلساعلى جسد الطفل، مؤشر على  بعدة ألوانبروز كدمات متكررة  12
وجود جروح أوكسور واضحة،وغير مبررة على جسد الطفل، مؤشرعلى تعرضه  14

 كبيرة 1.09 4.00 .لإلساءة الجسدية

الجسدية  اإلساءةخوف الطفل وجفوله عند االقتراب منه، هو أحد أعراض وقوع  13
 كبيرة 1.06 3.80 .عليه

 كبيرة 1.07 3.71 التي يتعرض لها الطفل. اإلساءةالجسدية هي أكثر أشكال  اإلساءة 2
 كبيرة 1.06 3.54   .سلوك الطفل العدواني تجاه زمالئه األطفال، أحد مؤشرات تعرضه لإلساءة الجسدية 15

 كبيرة 1.31 3.43 .الجسدية هي فقط كل ما يمس الطفل في سالمته الجسدية اإلساءة 1
 متوسطة 1.23 3.34 ذاء الجسدي البسيطيعد ضرب الطفل باليد من أنواع اإلي 4
 متوسطة 1.38 3.06 .الجسدية اإلساءةالضرب المبرح للطفل هو فقط الذي يقع ضمن مفهوم  6
 قليلة 1.27 2.37  .الجسدية إليه اإلساءةضرب الطفل لتأديبه هو اساس لتربيته ، وال يعد ضمن  8

 قليلة 1.21 2.29  .شر على تعرضه لإلساءة الجسديةامتناع الطفل عن تغيير مالبسه امام االخرين، مؤ 11
 قليلة 1.18 1.91 .الجسدية شكل من أشكال العقاب يصلح للكبار وليس للصغار اإلساءة 9

 قليلة 1.12 1.80 .العقاب الجسدي يصلح لألطفال الذكور وليس لإلناث 10
 متوسطة 7.01 3.29 المجال األول كامالا  

بدرجة  3.29هو مجاللمتوسط الكلي ل( أن ال2) يبين الجدول
الجسدية  اإلساءةقمة  " 5موافقة متوسطة، وجاءت الفقرتان: 

"عقاب الطفل جسديا بغض 7و"، ضربه بأداة حادة للطفل هي
، هذا المجالفي مقدمة فقرات "أشكاله ومبرراته.. عن  النظر

بفعل ما يتلقونه في  ،لمستجيبينوعي ايعود ذلك إلى ربما و 
الضرب بأداة حادة  بأن ،دراسية متنوعةن مقررات الجامعة م

ا يقع قانونيً قد وانما  ،افهو ليس تأديبً  ؛سياق جرمي مرفوض
ما يرونه أو يسمعونه حقيقة، أو ضمن)الشروع بالقتل(، كما أن 

 للعقاب الجسدي سيئة عبر وسائل اإلعالم المختلفة من آثار
 جة محارمةوتتفق هذه النتيجة مع نتي .بشدة جعلهم يرفضونه

 :اإلساءة الجسديةأبرز مظاهر التي بينت أن  ،(2002)وآخرون
 .الضرب باليد أو الرجل، أو بأداة حادة

 10 موافقة فكانتا: رقمالأما الفقرتان اللتان نالتا أقل درجات 
 9 ورقم "،للذكور وليس لالناث العقاب الجسدي يصلح"
ربما و  "،يصلح للكبار وليس للصغار ..الجسدية شكل اإلساءة"

تأتي درجة الموافقة القليلة هذه منسجمة تماًما مع ما ذكر سابًقا 
 اإلساءةرفض  ، ومكملة له لتعنيللعقاب كامل من رفض

لدى  المتنامي الوعيأثير وهذا يعزى إلى ت؛ كانت الجسدية أليٍ 
لما ورد في  همأما رفضبفعل دراستهم الجامعية، ، المستجيبين

يدل على  فهو"..يبه هو اساس لتربيتهضرب الطفل لتأد" 8الفقرة
وتلك التي تكون تربية، ضمن التمييزهم لألساليب التي تعد 

عن إدراك اآلباء  يختلفدراك ضمن مفهوم العقاب، وهذا اإل
جابر  وأبو (، 2002) وآخرون نته نتائج دراسات: محارمةالذي بي
(، من موافقة أفراد عيناتهم على استخدام 2009) وآخرون

 كابا وخانيتفق مع نتيجة دراسة  بينمالتأديب، لالعقاب 
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(Cappa and Khan, 2011)  سلوب للتأديبأللعقاب البدني كا مأفراد عينتهالتي بينت رفض. 
 امرتبة تنازليً  الجنسية( وعليه كامالً  اإلساءة) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات على فقرات مجال (:3) الجدول
 رقم ال
المتوسط  نص الفقرة المجال في

 الحسابي
االنحراف 
 درجة الموافقة المعياري

السماح للطفل بمتابعة أفالم تعرض مناظرعارية بغض النظر عن حجم العري  20
 كبيرة 0.94 4.39 .الجنسية  اإلساءةيعد من أشكال  فيها،

إجبار الطفل على التعري أمام اآلخرين بصرف النظر عن اسبابه هو من  19
 كبيرة 1.03    4.30 .الجنسية  اإلساءةأشكال 

 كبيرة 1.03 4.18 .الجنسية اإلساءةتعريض الطفل لمثيرات جنسية،هو واحد من أشكال  17
 كبيرة 1.08 4.01  .الجنسية قد تدفع الطفل قسرا إلى اإلنحراف الجنسي اإلساءة 24
 كبيرة 1.15 4.00  .ةالجنسي اإلساءةنعت الطفل بمفردات جنسية، هو أحد أشكال  16
 كبيرة 1.20 3.81  .الجنسية اإلساءةظهور الوالدين أمام أطفالهم بمالبسهم الداخلية يعد من أشكال  18
عمره، من أعراض تعرضه لإلساءة  تفوقجنسياا بطريقة  تصرف الطفل 28

 كبيرة 1.00 3.73  .الجنسية

 اإلساءةن مؤشرات عضاء الطفل التناسلية، مأأو تقرحات فى  وجود نزيف 26
 كبيرة 1.04 3.65 .لهالجنسية 

الجنسية  اإلساءةبشؤون الجنس، تعد من أعراض  معرفة الطفل غير الطبيعية 27
 كبيرة 1.08 3.64  .إليه

 متوسطة 1.19 3.39 الجنسية  اإلساءةواإلناث في غرفة واحدة، هو من أشكال  نوم األبناء الذكور 21
رؤية شخص بعينه، هو من مؤشرات تعرضه  توتر الطفل الواضح عند 25

 متوسطة 1.17 3.19 .لإلساءة الجنسية

 متوسطة 1.25 3.14 .الجنسية من قبل أناس قريبين من الطفل، أو معروفين لديه اإلساءةتحدث  23
تجنب الطفل ألماكن محددة ونفوره منها أحد مؤشرات تعرضه لإلساءة  30

 متوسطة 1.15 2.92  .الجنسية

 متوسطة 1.10 2.64 .تت االنتباه وعدم التركيز، من أعراض تعرض الطفل لإلساءة الجنسيةتش 29
ضعف الطفل وتراجع تحصيله العلمي هو أحد مؤشرات تعرضه لإلساءة  31

 قليلة 1.21    2.57  .الجنسية

إيذاء الطفل لذاته من عض وجرح وشد شعر، هو من مؤشرات تعرضه  32
 قليلة 1.12    2.58   .لإلساءة الجنسية

 قليلة 1.20    2.33 .الجنسية للطفل خارج المنزل فقط اإلساءةتحدث  22
     متوسطة 9.27   3.39 المجال الثاني كامالا  

 درجةب 3.39هومجال لالكلي ل( أن المتوسط 3) شير الجدولي
السماح " 20 رقم للفقرةهي درجة موافقة أعلى  أنو  ،)متوسط(

 9تلتها الفقرة رقم "..عارية مناظر م تعرضللطفل بمتابعة أفال
الموافقة تؤكد وهذه  "أمام اآلخرين.. "إجبار الطفل على التعري

ساءة إلا حول (2002)منظمة الصحة العالمية ما ذهبت إليه
الى أن جميع المستجيبيبن هم من  النتيجة يمكن عزوو الجنسية، 

اية من المسلمين، حيث تحض تعاليم الدين االسالمي على الحم
، وهذا األمر كل المثيرات الجنسية الخارجة عن حدود المباح

أما الفقرة التي نالت أقل درجات في كل الديانات. أيًضا مرفوض
الجنسية  اإلساءة"تحدث  22فكانت رقم على محتواها  الموافقة
 زيتون تصنيف تعززالنتيجة  وهذه "خارج المنزل فقطللطفل 

وهي تتتفق خارجها، و ألسرة، ( لها في نوعين: داخل ا2005)
(، 2007والعموش)(، هـ1425)آل سعود  :اتدراسنتائج  :مع

حاالت  كثيًرا من أن بينتالتي ( 2001) والشقيرات والمصري
 ، وأخوة،يكون مصدرها أفراد األسرة، من آباءاألذى ضد األطفال 

  سواهم.و 
 امرتبة تنازليً  لعاطفية( وعليه كامالً ا اإلساءة) رجات على فقرات مجال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للد4) الجدول

رقم الفقرة 
المتوسط  نص الفقرة في المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 العاطفية، ويعد من أشكالها ، أو من مؤشرات التعرض لها اإلساءةان مما يدخل ضمن 
 كبيرة 0.95 4.35  .من شأنه النقد المستمر للطفل، والتقليل 33
 كبيرة 0.96 4.34 .االستهزاء بشكل الطفل ،والسخرية من جسِمِه أَو وزنه 36
 كبيرة 0.89 4.30 داة الطفل بألقاب مثل: غبي، أبله،..، امن 34
 كبيرة 0.99 4.31  .التهديد بَكْشف سلبيات، أو امراض الطفل المحرجة أمام اآلخرين 39
والندم على جنس الطفل أمامه وبحضوره ، بعبارات مثل )ليتها إْظهاراألسف أ 38

  .لم تلد، ليتها جاءت ولداا(
 كبيرة 0.94 4.27

 كبيرة 0.99 4.13  .الصراخ في وجه الطفل وشتمه بصرف النظر عن األسباب 37
 كبيرة 1.07 3.98  .االستهزاء من نشاطات الطفل واهتماماته واختياراته 43
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 كبيرة 1.06 3.93  .درة الطفل على الفهممن ق التقليل 35
 كبيرة 1.00 3.93  .تذكير الطفل بفشله في المدرسة بشكل مستمر 45
 كبيرة 1.06 3.80 .التربية الصارمة، وتجنب افامة عالقة حميمة مع الطفل 42
 كبيرة 0.98 3.79  .رفض أصدقاء الطفل أو منعه من تكوين صداقات جديدة 40
 متوسطة 1.22 3.09 .مفرط المتكررال خجل الطفل 46
 متوسطة 1.09 3.07 .تكليف الطفل القيام بمسؤوليات أكبر  من ْ قدراته 41
 متوسطة 1.27 2.84  .هروب الطفل من المدرسة أو تسربه منها 47
 قليلة 1.28 2.54  .الطلب المستمر من الطفل وبشكل ملح بأن يهتم بدراسته 44
 كبيرة 8.66 3.74 المجال الثالث  كامالا  

درجة ب 3.74هومجال لالكلي ل( أن المتوسط 4) يبين الجدول
"النقد  33رقم  كانتا الفقرتان األعلى موافقة أنو  ،)كبيرة(

"االستهزاء بشكل  36و "،والتقليل من شأنه المستمر للطفل
النتائج حول ويمكن عزو  "،والسخرية من جسمه أو وزنه الطفل

ين، وما ورد في غالبية الفقرات التي نالت ما ورد في هاتين الفقرت
إلى أنه حتى الشباب يكرهون  ،درجة موافقة كبيرة على مضمونها

ربما الذي  ،والشتم ،والصراخ واالستهزاء، ،االنتقاد المستمر
 سلبيةال هله آثار  وكان ،تعرضوا له صغاًرا في البيت أو خارجه

ما يؤكد  هذاعلى استجاباتهم، و انعكس  األمر الذي عليهم؛
آثار سلبية (من 2001) والمصري كشفته دراسة الشقيرات

ويؤكد ما بينته  دراسة  .بنائهمأضد الوالدين اللفظية  اتالساء

أراء  من (et al.,2003) Yanowitz  يانويتز وآخرون
 األطفال. إلساءات على سلوكسلبية لالتأثيرات معلمين حول اللل

موافقة عليها قليلة فكانت رقم أما الفقرة التي جاءت درجة ال
، "دراستهب بأن يهتم الطلب المستمر من الطفل وبشكل ملح"44

في مراحل دراستهم  غالبية المستجيبينالنتيجة إلى أن  وتعود
صابهم الضيق منه، أمن قبل ذويهم و  الطلباألولى تعرضوا لهذا 

أن  يشعرونبدأوا  ،وعيهملجامعة، وتقدم درجة الكن بعد دخول 
لحاح اآلباء على مستقبل ابنائهم، هو الذي يدفعهم إلى اإل حرص

ن ال يعدون هذا الهتمام بالدراسة، وبالتالي فهم اآلل المستمر
    .العاطفية اإلساءةالطلب من ضمن 

 ة تنازليامرتب (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات على فقرات مجال )إساءة اإلهمال( وعليه كامالً 5) الجدول
رقم لفقرة 

المتوسط  نص الفقرة لمجال في
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 ان مما يدخل ضمن إساءة االهمال، ويعد من أشكالها، أو من مؤشرات التعرض لها
 كبيرة 0.90 4.31 عدم توفير الدعم والحب واالرشاد للطفل  56
 كبيرة 0.98 4.30 فل في توفير الرعاية الصحية للط التأخر 48
 كبيرة 0.99 4.21 تأخرالطفل عن البيت، أو غيابه عنه دون ان يسأل عنه أحد  63
 كبيرة 0.96 4.17 إبعاد الطفل عن العائلة، وعدم اشراكه في انشطتها  55
 كبيرة 0.96 4.15 ظهور الطفل بمالبس غير مالئمة لجسده، أو ظروف الطقس  59
 كبيرة 1.04 4.11 الطفل والمحافظة على حياته  ضعف الحرص على حماية 50
 كبيرة 1.02 4.09 حرمان الطفل من النوم  52
 كبيرة 1.00 4.09 ضعف متابعة الطفل دراسيا، وعدم الحرص على تعليمه  53
 كبيرة 1.04 4.08 ضعف اشباع احتياجات الطفل األساسية  51
 كبيرة 0.95 4.07 أفعاله شعوريا عدم التفاعل مع الطفل أو اإلستجابة ألقواله و 49
 كبيرة 0.98 4.03 وصف الطفل لنفسه بجمل وصفات سلبية، وتدهور ثقته بنفسه 57
 كبيرة 1.04 3.69 األحداث المهمة في حياة الطفل، مثل:ذكرى مولده  عدم االنتباه الى 54
 كبيرة 1.13 3.64 تأخر نماء الطفل النفسي والعاطفي  62
 كبيرة 1.18 3.63 كل عدائي نحو االخرين وممتلكاتهمسلوك الطفل بش 64
 كبيرة 1.14 3.62 السلبي لهم  طاعة الطفل لآلخرين،  وانقياده 60
 كبيرة   1.17 3.59 األمراض المستمرة، وضعف الجسد وهزاله     58
 متوسطة 1.18 3.26 ال يتناسب مع الطلب  قد الحاح الطفل في الطلب واصراره عليه، بشكل 61
 كبيرة 9.86 3.92 المجال الرابع كامالا  

 بدرجة 3.92هومجال لالكلي ل( أن المتوسط 5) الجدول ظهري
عدم " 56على الفقرتين: هي أعلى درجات الموافقة  أنو  ،رة(ي)كب

في توفير  "التأخر48و والحب واإلرشاد للطفل" توفير الدعم
هاتين  سواء علىويمكن ارجاع النتيجة  "الصحية للطفل الرعاية

الفقرتين، أو ما ورد في بقية الفقرات التي نالت درجة موافقة 
لى ان أراء المستجيبين تعكس احتياجاتهم، فالجميع إ ،كبيرة

واالهتمام،  والرعاية الصحية، ،بحاجة الى توفير الدعم والحب
ساسية التي ذكرها وهذه من الحاجات األ والحماية، والتقدير
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 ، تعر فوذكرها تربويون آخرون، في هرمه (Maslow)ماسلو 
، فانعكست إيجاًبا على الجامعية إليها أفراد العينة في دراستهم

 وعيهم وادراكهم، وبالتالي على آرائهم. 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  )أ(: السؤال الفرعي
، للطفل وأشكالها اإلساءةفي مفهوم  (α0.05≤) مستوى الداللة

ر طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب/ ومؤشراتها من وجهة نظ

لإلجابة عن السؤال تم ؟ تعزى لمتغير الجنساألردن،  -األنروا
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفهوم 

)ت(  الطلبة لإلساءة تبعًا للمتغير، ثم استخرجت نتائج اختبار
سطات، للعينات المستقلة للكشف عن داللة الفروق بين المتو 

 النتائج. يبين (6) والجدول

 (: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات تبعًا لمتغير الجنس6) الجدول
المتوسطات  العدد المجموعة مجاالت األداة

 الحسابية
االنحرافات 
مستوى  قيمة ت المعيارية

 الداللة

 7.04 49.13 176 إناث 0.135 1.50 6.43 51.72 18 ذكور  الجسدية اإلساءة

 9.54 57.60 176 إناث 0.825 0.22 6.23 58.11 18 ذكور الجنسية اإلساءة

 8.57 56.11 176 إناث 0.876 0.16- 9.69 55.78 18 ذكور العاطفية اإلساءة

 9.79 67.06 176 إناث 0.052 1.65- 9.71 62.33 18 ذكور إساءة اإلهمال

 0.760 0.31- 23.58 227.94 18 ذكور الكلي
   26.05 229.90 176 إناث

ا عنــد مســتوى ( عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيً 6) يبــين الجــدول
( بـــين الــــذكور واإلنـــاث علـــى كــــل مجـــال مــــن α0.05≤) الداللـــة

غيــر دالــة  )ت( إذ كانــت قيمــة ؛وعليهــا كاملــة اإلســتبانةمجــاالت 
ا أي تمييـــز فيمـــ انعـــدامفـــي كـــل حالـــة، ويمكـــن عـــزو النتيجـــة إلـــى 

ون يتعرضـــ حيــث، فـــي الجامعــةالطلبــة مـــن كــال الجنســين  يتلقــاه 
نفســها،  الدراســية يتلقــون المقــرراتو نظــام تعليمــي واحــد،  إلــىفيهــا 

علــــى أيــــدي المدرســــين أنفســــهم، ويشــــاركون فــــي االنشــــطة نفســــها 
تــأثيرات يتعرضــون فــي المجتمــع إلــى  هــمكمــا أن، بــدرجات متقاربــة

مـا،  اية بـدرجات متقاربـة نوًعـمصادر التربية الرسمية وغير الرسـم
 تتقارب االستجابات.وبالتالي 

عنـد مسـتوى  ًيادالـة إحصـائهل توجد فـروق السؤال الفرعي )ب(: 
 فـــــــي مفهـــــــوم اإلســـــــاءة للطفـــــــل، وأشـــــــكالها، (α0.05≤)الداللـــــــة 

ومؤشــراتها، مــن وجهــة نظــر طلبــة كليــة العلــوم التربويــة واآلداب/ 
لإلجابـة عـن ؟ ثانويـة العامـةفـرع ال تعـزى لمتغيـراألردن،  -األنروا

ـــــم اســـــتخراج المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافـــــات  هـــــذا الســـــؤال ت
المعياريـــة لمفهـــوم الطلبـــة لإلســـاءة علـــى كـــل مجـــال مـــن مجـــاالت 

ـــة تبعـــًا للمتغيـــر ،االســـتبانة المـــذكور، ثـــم اســـتخرجت  وعليهـــا كامل
للكشــــف عـــن داللــــة  (ANOVA)نتـــائج تحليـــل التبــــاين األحـــادي 

 النتائج. يبين( 7) والجدول توسطات،الفروق بين الم

 (: نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات تبعا لمتغير فرع الثانوية7الجدول)
 االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية العدد مستويات المتغير المجال

 الجسدية اإلساءة
 

 6.24 48.45 40 علمي
 7.04 49.12 117 أدبي

 7.59 51.14 37 معلوماتية
 7.01 49.37 194 الكلي

 الجنسية اإلساءة
 

 9.99 56.63 40 علمي
 9.38 57.54 117 أدبي

 8.10 59.11 37 معلوماتية
 9.27 57.65 194 الكلي

 العاطفية اإلساءة
 

 9.73 57.23 40 علمي
 8.05 55.53 117 أدبي

 9.37 56.59 37 معلوماتية
 8.66 56.08 194 الكلي

 إساءة اإلهمال
 10.42 66.28 40 علمي
 9.09 66.54 117 أدبي

 11.67 67.27 37 معلوماتية
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 9.86 66.62 194 الكلي

 الكلي
 

 28.37 228.58 40 علمي
 24.42 228.73 117 أدبي

 27.27 234.11 37 معلوماتية
 25.78 229.72 194 الكلي

هرية بين المتوسطات، وللكشف عن داللتها تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي، ( وجود فروق ظا7) يالحظ من جدول   
 ( يبين ذلك8) والجدول

 (: نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات تبعًا لمتغير فرع الثانوية العامة8) الجدول
      تدرجا مجموع المربعات مصادر التباين مجاالت األداة

 حريةال
متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

 الجسدية اإلساءة
 1.60 78.23 2 156.47 بين المجموعات

 
0.205 

 48.90 191 9340.55 داخل المجموعات 
  193 9497.02 الكلي

 الجنسية اإلساءة
 0.71 61.07 2 122.15 بين المجموعات

 
0.493 

 86.15 191 16454.02 داخل المجموعات 
  193 16576.16 الكلي

 العاطفية اإلساءة
 0.65 48.82 2 97.64 بين المجموعات

 
0.524 

 75.23 191 14369.04 داخل المجموعات 
  193 14466.68 الكلي

 إساءة اإلهمال
 0.11 10.59 2 21.18 بين المجموعات

 
0.898 

 98.06 191 18730.35 داخل المجموعات 
  193 18751.53 الكلي

 الكلي
 440.19 2 880.38 بين المجموعات

 666.83 191 127364.59 داخل المجموعات 0.518 0.66
  193 128244.97 الكلي

ا عند ( عدم وجود فروق دالة إحصائيً 8) يتبين من الجدول
للطفل تعزى  اإلساءة( في مفهوم α0.05≤مستوى الداللة )

مجاالت االستبانة وعليها لمتغير فرع الثانوية على أي من 
النتيجة إلى أن المواد التي يدرسها الطلبة  وربما تعودكاملة، 

حتى وصولهم الثانوية واحدة، ومواد الثقافة العامة في الثانوية 
واحدة في جميع الفروع، واالختالف في فروع الثانوية يكون في 

وهذه النتيجة تؤكد سابقتها  .التركيز على جوانب تخص الفرع
   ول متغير الجنس.ح

عند مسـتوى  دالة احصائًياهل توجد فروق السؤال الفرعي)ج(:   
 فــــــــي مفهــــــــوم اإلســــــــاءة للطفــــــــل، وأشــــــــكالها،( α0.05≤الداللــــــــة)

ومؤشــراتها، مــن وجهــة نظــر طلبــة كليــة العلــوم التربويــة واآلداب/ 
؟ لإلجابـــة عـــن المعـــدل التراكمـــي تعـــزى لمتغيـــراألردن،  -األنـــروا

لمتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة ا اســـتخرجتالســـؤال 
لمفهــــوم الطلبــــة لإلســــاءة للطفــــل علــــى كــــل مجــــال مــــن مجــــاالت 

وعليهــا كاملــة تبعــًا للمتغيــر، ثــم اســتخرجت نتــائج تحليــل  االســتبانة
للكشــــف عــــن داللــــة الفــــروق بــــين  (ANOVA)التبــــاين األحــــادي 

 يبين النتائج.( 9والجدول )المتوسطات. 
 التراكمي سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على كل مجال من مجاالت المقياس وفقًا للمعدل(: المتو 9) الجدول

 عليه كاماًل و 
 االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية العدد مستويات المتغير المجال

 الجسدية اإلساءة
 

 8.60 48.69 16 فما دون  90
 6.26 49.02 94 90أقل من  -80
 7.63 50.28 74 80أقل من  -70

 6.24 46.90 10 70أقل من 
 7.01 49.37 194 الكلي

 الجنسية اإلساءة
 

 8.56 57.88 16 فما دون  90
 9.97 56.87 94 90أقل من  -80
 8.68 58.72 74 80أقل من  -70

 8.04 56.70 10 70أقل من 
 9.27 57.65 194 الكلي

 8.29 59.75 16 فما دون  90 العاطفية اإلساءة
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 8.82 55.39 94 90أقل من  -80 
 8.15 56.76 74 80أقل من  -70

 9.81 51.70 10 70أقل من 
 8.66 56.08 194 الكلي

 إساءة اإلهمال

 8.54 70.69 16 فما دون  90
 10.02 65.94 94 90أقل من  -80
 9.43 67.11 74 80أقل من  -70

 12.35 63.00 10 70أقل من 
 9.86 66.62 194 الكلي

 الكلي
 

 30.67 237.00 16 فما دون  90
 25.16 227.22 94 90أقل من  -80
 24.52 232.86 74 80أقل من  -70

 29.64 218.30 10 70أقل من 
 25.78 229.72 194 الكلي

معدل التراكمي، وللكشف عن داللة هذه الفروق تم عينة تعزى للاللدى أفراد  اإلساءة( وجود فروق ظاهرية في مفهوم 9) الجدول بيني
  ( هذه النتائج10) استخراج نتائج تحليل التباين األحادي، ويبين الجدول

 التراكمي (: نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات حسب المعدل10الجدول)
 مجموع مصادر التباين المجال

 المربعات 
درجات 
 الحرية

  متوسط
 المربعات

 قيمة
 مستوى الداللة ف 

 اإلساءة الجسدية
 

 0.63 31.15 2 62.30 بين المجموعات   
 

0.533 
 49.40 191 9434.71 داخل المجموعات 

  193 9497.02 الكلي

 اإلساءة الجنسية
 

 1.30 111.01 2 222.03 بين المجموعات
 

0.276 
 85.62 191 16354.14 داخل المجموعات 

  193 16576.16 الكلي

 اإلساءة العاطفية
 

 0.26 19.89 2 39.79 بين المجموعات
 

0.769 
 75.53 191 14426.89 داخل المجموعات 

  193 14466.68 الكلي

 إساءة اإلهمال
 0.14 13.38 2 26.76 بين المجموعات

 
0.873 

 98.04 191 18724.77 داخل المجموعات 
  193 18751.53 الكلي

 الكلي
 

 449.53 2 899.05 بين المجموعات
 666.73 191 127345.91 داخل المجموعات 0.511 0.67

  193 128244.97 الكلي

ا عند عدم وجود فروق دالة إحصائيً  إلى (10يشير الجدول)
لدى أفراد العينة تعزى  اإلساءة( في مفهوم α0.05≤) مستوى

 اكتساب الطلبةالنتيجة إلى  تعزىوقد للمعدل التراكمي للطالب، 
، ومعرفة همومهم ومشاكلهم، األطفاليجابية نحو إمفاهيم ل

من  وعدم اإلساءة إليهم؛ لتعامل معهم،واألساليب الصحيحة ل
بغض النظر  ،المختلفةوالثقافية  التربويةمساقات لخالل دراستهم ل

العام،  النفس بعلمالمتعلقة  مثل: ،عن مستوى تحصيلهم فيها
واالرشاد والصحة النفسية، إضافة إلى التربوي، والطفولة، و 

ونظام مثل: الثقافة اإلسالمية،ونظام األسرة في اإلسالم،  مقررات
  .األخالق

عند مستوى  اإحصائيً  دالةهل توجد فروق  )د(: السؤال الفرعي
 في مفهوم اإلساءة للطفل، وأشكالها،( α0.05≤) الداللة

لبة كلية العلوم التربوية واآلداب/ ومؤشراتها، من وجهة نظر ط
لإلجابة عن السؤال  مكان السكن؟ تعزى لمتغيراألردن،  -األنروا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفهوم  استخرجت
 االستبانةالطلبة لإلساءة للطفل على كل مجال من مجاالت 

باين وعليها كاملة تبعًا للمتغير، ثم استخرجت نتائج تحليل الت
للكشف عن داللة الفروق بين  (ANOVA)األحادي 
 يبين النتائج.( 11) والجدول ،المتوسطات
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على كل مجال من مجاالت المقياس وفقًا لمكان السكن  (11) الجدول
 وعليه كامالً 

 االنحرافات المعيارية لحسابيةالمتوسطات ا العدد مستويات المتغير المجال

 الجسدية اإلساءة
 

 7.00 49.17 167 مدينة
 9.89 51.86 7 قرية
 6.17 50.15 20 مخيم

 7.01 49.37 194 المجموع

 الجنسية اإلساءة
 

 9.29 57.29 167 مدينة
 9.22 62.57 7 قرية
 8.94 58.90 20 مخيم

 9.27 57.65 194 المجموع

 العاطفية اإلساءة
 

 7.83 56.05 167 مدينة
 13.90 58.29 7 قرية
 12.78 55.55 20 مخيم

 8.66 56.08 194 المجموع

 إساءة اإلهمال

 9.81 66.49 167 مدينة
 12.65 66.86 7 قرية
 9.69 67.70 20 مخيم

 9.86 66.62 194 المجموع

 الكلي
 

 24.96 229.00 167 مدينة
 40.10 239.57 7 قرية
 27.46 232.30 20 مخيم

 25.78 229.72 194 المجموع

لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمكان السكن، وللكشف عن داللة هذه  اإلساءة( وجود فروق ظاهرية في مفهوم 11) يبين الجدول
 .( هذه النتائج12) الفروق تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي، ويبين الجدول

 التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات وفقًا لمكان السكن(: نتائج تحليل 12الجدول)
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين المجال

 الجسدية اإلساءة
 

 0.63 31.15 2 62.30 بين المجموعات
 

0.533 
 49.40 191 9434.71 داخل المجموعات 

  193 9497.02 الكلي

 الجنسية اإلساءة
 

 1.30 111.01 2 222.03 بين المجموعات
 

0.276 
 85.62 191 16354.14 داخل المجموعات 

  193 16576.16 الكلي
 اإلساءة

 لعاطفيةا
 

 0.26 19.89 2 39.79 بين المجموعات
 

0.769 
 75.53 191 14426.89 داخل المجموعات 

  193 14466.68 الكلي
 إساءة 
 اإلهمال

 

 0.14 13.38 2 26.76 بين المجموعات
 

0.873 
 98.04 191 18724.77 داخل المجموعات 

  193 18751.53 الكلي

 الكلي
 

 449.53 2 899.05 بين المجموعات
 666.73 191 127345.91 داخل المجموعات 0.511 0.67

  193 128244.97 الكلي

ود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( عدم وج12) يبين جدول
تعزى أفراد العينة لدى  اإلساءة( في مفهوم α0.05≤) الداللة

ويمكن رد النتيجة إلى أنه لم يعد هناك فواصل  ،مكان السكنل
ا، حيث واضحة بين المدن والقرى والمخيمات كما كانت سابقً 

واصبح الجميع وتقاربت الخدمات المقدمة، تداخلت الحدود، 
 التقدم التكنولوجي خاصة بعد ،اتقريبً  ن لمعارف واحدةيتعرضو 

تقاربت  ، وبالتاليالمختلفةاالتصاالت  الهائل في وسائط
     االدراكات، واالستجابات الناتجة عنها. 

عند مستوى ادالة احصائيً هل توجد فروق  )هـ(: السؤال الفرعي
 ،وأشكالها ،في مفهوم اإلساءة للطفل (α0.05≤) الداللة
من وجهة نظر طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب/  ،راتهاومؤش
لإلجابة عن  مستوى تعليم األب؟ تعزى لمتغيراألردن،  -األنروا

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  ،هذا السؤال
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المعيارية لمفهوم الطلبة لإلساءة للطفل على كل مجال من 
للمتغير، ثم استخرجت وعليها كاملة تبعًا  ،االستبانةمجاالت 

للكشف عن داللة  (ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 
 ( هذه النتائج.13الفروق بين المتوسطات. ويبين الجدول )

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على كل مجال من مجاالت المقياس وفقًا لتعليم األب 13) الجدول
 وعليه كامالً 

 االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية العدد مستويات المتغير مجالال

 الجسدية اإلساءة
 

 6.63 50.52 48 أقل من الثانوية العامة
 7.42 50.32 38 الثانوية العامة
 7.68 49.48 58 دبلوم متوسط

 5.96 47.40 50 بكالوريوس فأكثر 
 7.01 49.37 194 المجموع

 الجنسية اإلساءة
 

 7.04 59.23 48 أقل من الثانوية العامة
 9.89 58.53 38 الثانوية العامة
 9.29 57.53 58 دبلوم متوسط

 10.45 55.60 50 بكالوريوس فأكثر 
 9.27 57.65 194 المجموع

 العاطفية اإلساءة
 

 8.12 58.54 48 أقل من الثانوية العامة
 9.46 58.00 38 الثانوية العامة

 7.73 54.76 58 وسطدبلوم مت
 8.88 53.80 50 بكالوريوس فأكثر 

 8.66 56.08 194 المجموع

 إساءة اإلهمال

 8.38 68.52 48 أقل من الثانوية العامة
 9.21 68.74 38 الثانوية العامة
 10.87 64.79 58 دبلوم متوسط

 10.06 65.32 50 بكالوريوس فأكثر 
 9.86 66.62 194 المجموع

 الكلي
 

 20.97 236.81 48 أقل من الثانوية العامة
 25.91 235.58 38 الثانوية العامة
 27.21 226.57 58 دبلوم متوسط

 26.09 222.12 50 بكالوريوس فأكثر 
 25.78 229.72 194 المجموع

تعزى لمستوى تعلم األب،  اإلساءةوجود فروق ظاهرية بين متوسطات أداء أفراد العينة بالنسبة لمفهوم  (13) يالحظ من الجدول
 ذلك يبين (14) نتائج تحليل التباين األحادي،والجدول استخرجتوللكشف عن داللة هذه الفروق 

 (: نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات )تعليم األب(14) الجدول
 مستوى الداللة يمة فق متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصادر التباين المجال

 الجسدية اإلساءة
 

 2.01 97.45 3 292.34 بين المجموعات
 

0.114 
 48.45 190 9204.67 داخل المجموعات 

  193 9497.02 الكلي

 الجنسية اإلساءة
 

 1.41 119.93 3 359.78 بين المجموعات
 

0.243 
 85.35 190 16216.38 داخل المجموعات 

  193 16576.16 الكلي
 اإلساءة
 العاطفية

 

 3.67 264.05 3 792.14 بين المجموعات
 

0.013 
 71.97 190 13674.54 داخل المجموعات 

  193 14466.68 الكلي

 إساءة اإلهمال
 2.17 207.26 3 621.79 بين المجموعات

 
0.093 

 95.42 190 18129.74 داخل المجموعات 
  193 18751.53 الكلي

 يالكل
 

 2394.30 3 7182.89 بين المجموعات
 637.17 190 121062.08 داخل المجموعات 0.012دالة 3.76

  193 128244.97 الكلي

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين  (14) يبين الجدول 
على كل المجاالت  اإلساءةالمتوسطات الحسابية حول مفهوم 

إذ لوحظ وجود  ؛لعاطفيةا اإلساءةعدا مجال  ،وعلى األداة كاملة
 ،ا تعزى لمستوى تعلم األب على المجالفروق دالة إحصائيً 
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 ( 15نتائج اختبار شيفيه كما في الجدول )وعلى األداة كاملة، وللكشف عن مصدر الفروق استخرجت 
 (: نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية15) الجدول

 العاطفية اإلساءة
 

1 2 0.54 

 األداة كاملة

1 2 1.23 
 3 3.78  3 10.24  
 14.69دالة 4 1 4.74دالة 4 
2 3 3.25 2 3 9.01 

 4 4.20 2 4 13.46 
3 4 0.96 3 4 4.45 

 اإلساءة( أن الفروق كانت دالة في مجال 15) يبين الجدول
وعلى األداة كاملة بين الطلبة الذين كان مستوى تعلم  ،العاطفية

ة العامة، وبين من كان مستوى تعلم آبائهم آبائهم أقل من الثانوي
بكالوريوس فأكثر، لصالح من كان مستوى تعلم آبائهم أقل من 
الثانوية العامة، ويمكن عزوهذه النتيجة إلى ان اآلباء من ذوي 
التعليم األقل يحرصون على تعليم ابنائهم، ربما ليعوضوا ما 

هنا  نفسهم من تعلم حالت بعض ظروفهم دونه، ومنأفاتهم 
ا لتوفير ظروف التعلم ألبنائهم، وهذه النتيجة شد حرصً أنراهم 

(، لكنها 2006) مع نتائج القيسي في بعض جوانبها تتفق
 .(2004) عاصلةو (، 2007) تختلف مع نتائج دراسة المسحر

 خالصة النتائج:
المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على المجال الكلي بلغ   -

 القطع ةوافقة كبيرة بحسب درجوهذه درجة مدرجة،  3.62
، وهذا يعني رفض العينة لالساءات بكافة المحددة مسبًقا

 أشكالها ومبرراتها.
أعلى درجة موافقة كانت على مضمون فقرات مجال    -

 .درجة 3.92بمتوسط و درجة موافقة كبيرة بهمال، اإل
للطفل  اإلساءةا في مفهوم فروق دالة إحصائيً  لم تظهر   -

 وفرع تعزى لمتغيرات: الجنس،  عينة الدراسة أفرادلدى 
فيما .الثانوية العامة، والمعدل التراكمي، ومكان السكن

العاطفية وعلى األداة  اإلساءةظهرت فروق في مجال 
كاملة، تعزى لمتغير مستوى تعليم األباء، لصالح ذوي 

 .التعليم األقل
 التوصيات:    

سري في جميع ضرورة إنشاء مراكز لإلرشاد والتوجيه األ -
التعامل  مهات في كيفيةباء واألالمناطق، توفر دورات لآل

وتعليم ، الالزم لهمرشاد توفير الدعم والحب واإلو  مع األبناء
 القوانين المتعلقة بجرائم اإلساءات المختلفة.

للطفل يتعاون في  اإلساءةعداد برامج توعوية حول إ -
وع، ويقوم تصميمها الوزارات والمؤسسات المعنية بالموض

: على تنفيذها مؤسسات التربية الرسمية، وغير الرسمية
 كالمدارس، والجامعات، ووسائل اإلعالم، ودور العبادة

بكافة أشكالها،  اإلساءة لألطفالتمنع سن قوانين حازمة  -
 .اخارجه م منأ األسرةسواء من داخل ومصادرها 

لالطفال  اإلساءةإجراء مزيد من الدراسات حول ظاهرة  -
 .ى فئات أخرى في المجتمع، وبمتغيرات أخرىعل

 :عالمراج
إيذاء األطفال: أنواعه هـ(. 1425) آل سعود، منيرة بنت عبد الرحمن

جامعة منشورات ، الرياض، وأسبابه وخصائص المتعرضين له
 .نايف العربية للعلوم األمنية
عمان، دار  لسان العرب،(. 1994) ابن منظور، جمال الدين محمد

 الفكر. 
 أبو جابر، ماجد وعالء الدين، جهاد وعكروش، لبنى والفرح، يعقوب

(. ادراكات الوالدين لمشكلة إهمال األطفال واإلساءة 2009)
،  المجلة األردنية في العلوم اليهم في المجتمع األردني

 .44ـ 15(، 1)5،التربوية
األطفال،  مفهوم وأشكال العنف ضد(. 2008) النصر، مدحت أبو

 ، القاهرة، المجلس العربي للطفولة والتنمية.8ع مجلة خطوة،
   بموجب قرار الجمعية العامة لألمم (1989) اتفاقية حقوق الطفل

 ، استخرج في1989المؤرخ في تشرين الثاني  44/25المتحدة 
  :من 2012أيار 

http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.
pdf  
برات اإلساءة في الطفولة وعالقتها خهـ( 1430) نورة سعدالبقمي، 

أطروحة بكل من فقدان الشهية والشره العصبي وصورة الجسم، 
الرياض، جامعة األميرة نورة بنت دكتوراة غير منشورة، 

 .عبدالرحمن
االنفعالية التي يمارسها  اإلساءةمستوى  (.2010) قيعي، نافز احمدب

جهة نظر من و  األطفالمعلمو الصفوف الثالثة األولى بحق 
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مجلة طلبة التربية العملية في تخصص معلم صف، األردن، 
 .21 -1، (1)10ية، اإلنسانالزرقاء للبحوث والدراسات 

في المجتمع  األطفاليذاء إظاهرة  (.هـ1424) الزهراني، سعد بن سعيد
الذكور في  األطفالالسعودي، دراسة ميدانية على عينة من 

ياض، وزارة الداخلية، مركز . الر الرياض ومكة والدمام :مناطق
 أبحاث مكافحة الجريمة. 

تقرير ، عمان، الصحة والعنف (.2005) زيتون، منذر عرفات
، بالتعاون مع منظمة الصحة المجلس الوطني لشؤون األسرة

  العالمية.
المسؤولية  (2007، محمد صايل والعكروش، ميسون فوزي)الزيود

اإلساءة إلى األطفال في  التربوية واألخالقية لألسرة تجاه أنماط
العلوم مجلة دراسات، الجامعة األردنية، المجتمع األردني، 

 .243-222، 2(34التربوية، )
 شتيوي، موسى وشخاترة، فاروق وغرايبة، منتهى وعويس، أروى

العنف األسري في األردن: المعرفة واالتجاهات  (.2005)
  .، عمان، المجلس الوطني لشؤون األسرةوالواقع

اللفظية ضد  اإلساءة(.2001) شقيرات، محمد والمصري، عامر نايلال
من قبل الوالدين في محافظة الكرك وعالقتها ببعض  األطفال

مجلـة الطفولة المتغيرات الديمغرافية المتعلقة بالوالدين، الكويت، 
  .25-7،(7)2، العربية
، مجلة الكترونية مجلة المنالللطفل،  اإلساءة( 2012) صابر، علي

ية، الشارقة، مارس، اإلنسانتصدر عن مدينة الشارقة للخدمات 
2012. 

 مجلةإضاءة لوقف العنف األسري،  خمسون (2014) الصويان، نورة
والتعليم،  ، وزارة التربية2014ديسمبر-، نوفمبر234، عالمعرفة
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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.
   
 
 
 
 


