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تعريف بالمجلة

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية ،تصدر عن جامعة شقراء ،وتعنى بنشر الدارسات
واألبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكرة،
ووضوح المنهجية ،ودقة التوثيق في التخصصات اإلنسانية واإلدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة
اإلنجليزية.
الرؤية :
التميز في نشر األبحاث المتخصصة في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
الرسالة:
نشر األبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
األهداف:
تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية لتحقيق األهداف التالية :
1.اإلسهام في نشر العلوم اإلنسانية واإلدارية وتطبيقاتها .
2.تشجيع المهتمين في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية لنشر إنتاجهم العلمي والبحثي المبتكر.
3.إتاحة الفرصة لتبادل اإلنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي ،والعالمي.

و

قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية
المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها.
تعبر المواد
• ّ
َّ
• يتحمل الباحث /الباحثون المسؤولية الكاملة عن صحة الموضوع والمراجع المستعملة.
المقدمة ،حســب مقتضيات النشــر.
• تحتفــظ المجلــة بحــق إجراء تعديالت للتنســيقات التحريرية للمادة
ّ
• يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة مقاس (.)A4
• تكتــب البحــوث باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة ،ويرفــق عنــوان البحث وملخصــه باللغة العربيــة للبحوث
المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة ،وعنــوان البحــث وملخصــه باللغــة اإلنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة
العربيــة ،علــى أن تكــون ترجمــة الملخــص إلــى اللغــة اإلنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة ،ولــن تُ قبــل
الترجمــة الحرفيــة للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى اإلنترنــت .ويتضمــن الملخــص فكــرة
مختصــرة عــن موضــوع الدراســة ومنهجهــا وأهــم نتائجهــا بصــورة مجملــة ،وال يزيــد عــن  250كلمــة.
• يرفــق بالملخــص العربــي واإلنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة ( )Kay Wordsمــن أســفل ،وال تزيــد عــن
خمــس كلمــات.
• تُ ســتخدم األرقــام العربيــة ( ) Arabic 1,2,3,4بنــط  11ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم الصفحــات أو
الجــداول أو األشــكال أو المراجــع.
ً
متسلســا
ترقيمــا
خر ًجــا فــي صورتــه النهائيــة ،وتكــون صفحاتــه مرقمــة
• ُي َّ
ً
قــدم أصــل البحــث ُم َ
باســتخدام برنامــج  ،Ms Wordوخــط  ،Traditional Arabicمــع مراعــاة أن تكــون الكتابــة ببنــط  14للمتن،
و  12فــي الحاشــية ،و 10للجــداول واألشــكال ،وبالنســبة للغــة اإلنجليزيــة فتكتــب بخــط Times-
 Romanببنــط  ،12و( )10فــي الحاشــية ،و( )8فــي الجــداول واألشــكال ،مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول
واألشــكال مدرجــة فــي أماكنهــا الصحيحــة ،وأن تشــمل العناويــن والبيانــات اإليضاحيــة الضروريــة،
ويراعــى أال تتجــاوز أبعــاد األشــكال والجــداول مســاحة الصفحــة علــى أن تكــون هوامــش الصفحــة
( )3مــن كل االتجاهــات ،والتباعــد بيــن الســطور مســافة مفــردة ،وبيــن الفقــرات ( ،)10ويكــون ترقيــم
الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.
• ترسل األبحاث إلى المجلة على البريد اإللكتروني Jha@su.edu.sa
• ترسل نسخة من البحث بصيغة  Wordونسخة .PDF
• ُيعرض البحث على هيئة التحرير قبل إرساله للتحكيم ،وللهيئة الحق في قبوله أو رفضه.
• يكتــب عنــوان البحــث ،واســم المؤلــف (المؤلفيــن) ،والرتبــة العلميــة ،والتخصــص ،وجهــة العمــل،
وعنــوان المؤلــف (المؤلفيــن) باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
• يجــب أن تكــون الجــداول واألشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة ،وتُ َّ
رقــم حســب تسلســل ذكرهــا
فــي المتــن ،ويكتــب عنــوان الجــدول فــي األعلــى .أمــا عنــوان الشــكل فيكتــب العنــوان فــي األســفل؛
ملخصــا لمحتــواه.
بحيــث يكــون
ً

ز

دوليــا بـ ً
ـدل مــن كتابــة الكلمة كاملة مثل ســم ،ملــم ،كلم ،و %
• يجــب اســتعمال االختصــارات المقننــة
ً
(لــكل مــن ســنتيمتر ،ومليمتر ،كيلومتر ،والنســبة المئوية ،علــى التوالي)ُ .يفضل اســتعمال المقاييس

المتريــة ،وفــي حالــة اســتعمال وحــدات أخــرىُ ،يكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة ،ويشــار إلــى التعليــق فــي المتــن بأرقــام
مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس ،وترقــم الحواشــي مسلســلة داخــل المتــن ،وتكتــب فــي الصفحــة
نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.
• ال تُ عاد البحوث إلى أصحابها سواء نُ شرت أو لم تنشر.
• ُيتبــع أحــدث إصــدار مــن جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة  APAلكتابــة المراجــع وتوثيــق االقتباســات

(اإلصــدار الســادس).

• وعلــى الباحــث االلتــزام بعمليــة الرومنــة للمراجــع ،وهــي :إعــادة ترجمــة قائمــة المراجــع العربيــة
إلــى اإلنجليزيــة وإضافتهــا فــي قائمــة المراجــع.
• تُ عــد نســبة التشــابه  similarityالمقبولــة هــي  ،30%وإذا زاد البحــث عــن هــذه النســبة ُيعــرض علــى

هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه ،والتأكــد مــن تجنــب الســرقة األكاديميــة  ،plagiarismوالمحافظــة
علــى األصالــة البحثيــة.
ًّ
مستل من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
• أال يكون البحث

ح

أبحاث العدد

ط
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منوذجا
التعليم عن بُعد عند احمل ِّدثِني ُّ
التحمل واألداء ً
النية بنت بدر بن غزاي العضياين
دّ .

أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبرميالء ،جامعة شقراء

املستخلص:

تعــاجل هــذه الدراســة موضــوع التعليــم عــن بُعــد عنــد أهــل احلديــث يف مســألة التحمــل واألداء ،وهتــدف إىل بيــان إمكانيــة التحمــل واألداء عــر وســائل

التواصــل والبــث املباشــر املعاصــرة ،ويكتســب البحــث أمهيــة كبــرة يف خضــم تطــور التواصــل االجتماعــي ،والتعليــم واالجتماعــات عــن بُعــد ضمــن ضــرورة التباعــد

االجتماعــي الــذي يكتســح العــامل بســبب فايــروس كــوروان ،ومــن خــال هــذه الدراســة جنــد أن العلمــاء أجــازوا التحمــل مــن وراء حجــاب ،ويعــد التحمــل

واألداء عــر هــذه الوســائل املعاصــرة عمليــة تعليميــة متكاملــة األركان ،خــا احتــاد املــكان ،وال يضــر ذلــك مــادام إمكانيــة الرؤيــة والســماع واملشــاركة بــن الشــيخ
والتلميــذ متوفــرة ،كمــا ميكــن للطالــب أو الشــيخ أن يتحمــل أو يــؤدي عــر املشــافهة واملشــاهدة عــن بُعــد كل مــن طــرق التحمــل واألداء التاليــة :الســماع مــن

لفــظ الشــيخ ،والقـراءة عليــه ،واإلعــام ،واإلجــازة ،واملناولــة ،ويــؤدي عــر املراســلة عــن بُعــد كل مــن طــرق التحمــل واألداء التاليــة :اإلجــازة مكاتبـةً ،واملكاتبــة،
والوصيــة ،والوجــادة.

التحمل ،األداء ،البث املباشر.
الكلمات املفتاحية :التعليم عن بُعد ،اإلجازةّ ،
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Distance Education of Hadith Narrators: Endurance and Performancee as a Model
Dr. Alniyra bint Badr bin Ghazai Al-eudyanii
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, College of Science and Humanities, Shaqra University

Abstract:
This study deals with the topic of distance education among Hadith scholars in the issue of
endurance and performance. The study aims to demonstrate the potential for endurance and
performance through contemporary means of social media and live broadcasting. The research
gains a great importance in the midst of the development of social media, education and
distance meetings within sweeps the world due to the Corona virus (COVID19). Through this
study, we find that scholars have authorized endurance from behind a veil, and the endurance
and performance through these contemporary means is an integrated teaching process, except
the union of the place, and does not harm this as long as the possibility of seeing, hearing and
sharing between the sheikh and the student is available. The student or sheikh can also endure
or perform through distance and observation of both the following methods of endurance and
performance: hearing from the Sheikh’s utterance, reading on the Sheikh, informing, giving
permission, handling, and performing through the distance both the following methods of
endurance and performance; writing permission, writing, will, and finding.
Keywords: Distance Education – Permission – Endurance – Performance - Live Broadcasting.
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املق ِّدمة
رب العاملني ،وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
احلمد هلل ّ
فإن علم احلديث من أرقى علوم الشريعة؛ إذ خيص كالم املعصوم  ،وهو األصل الثاين من أصول الدين ،فجميع العلوم اليت
تتعلق به تنال شرف منزلته الرفيعة.
املشرع إىل األمة ،ولوال ذلك مل يصل إلينا الدين ،وال تناقل السلف
كما أن التحمل واألداء يُعد السبيل الوحيد لنقل العلم من ّ
اترا إىل يومنا هذا.
رضي هللا عنهم القرآن متو ً
لذلك؛ فقد اهتم العلماء بضبط طرق التحمل واألداء ،وبيان أنواعها ومراتبها.
موضوع البحث وأمهيته:
أمام زحف التطور العلمي والتكنولوجي يف عصران هذا ،ال يستطيع أهل العلم أن يقفوا مكتويف األيدي ،فسوف يشملهم ما يغزو
فقربت البعيد ،ومجّعت املتفرق،
العامل من وسائل التواصل والتعليم بني الناس ،وقد انتشرت يف عصران وسائل التواصل االجتماعيّ ،
فكانت هذه الربامج كأهنا جمالسهم اليومية ،بل وأصبحت كثري من الدول جتنح إليها يف اجتماعاهتا ،ال سيما يف ظروف الطوارئ،
وكذا اجلامعات واملراكز التعليمية يف برامج التعليم عن بُعد ،فكان لز ًاما علينا أن ندرس إمكانية استخدام هذه الوسائل يف حتمل الرواية
تعد جمالس حك ِ
يف علم احلديث الشريف؛ حيث ُّ
ْميّة تتوفر فيها األركان األساسية للعملية التعليمية ،خال احتاد املكان؛ حيث أهنا
ُ
تعتمد على التعليم عن بُعد.
مشكلة البحث:
 ما مفهوم التعليم عن بُعد ،وما هي وسائله؟ وهل تتوفر أركان العملية التعليمية من خالله؟ما هي طرق التحمل واألداء عند أهل احلديث؟ما هي طرق التحمل واألداء اليت ميكن أن تقوم على بُعد أو قرب ،أو كليهما؟ما هي طرق التحمل واألداء ابملشافهة واملشاهدة عن بُعد؟-ما هي طرق التحمل واألداء ابملراسلة عن بُعد؟

أهداف البحث:
يهدف البحث إىل حتقيق عدة أهداف أبرزها:
 بيان مفهوم التعليم عن بُعد ،ووسائله ،ومدى جناحه يف العملية التعليمية.بيان طرق التحمل واألداء عند أهل احلديث. بيان طرق التحمل واألداء اليت ميكن أن تقوم على بُعد أو قرب ،أو كليهما.بيان طرق التحمل واألداء ابملشافهة واملشاهدة عن بُعد.بيان طرق التحمل واألداء ابملراسلة عن بُعد.حدود البحث:
يقتصر حبثي هذا على موضوع طرق التحمل واألداء يف علم احلديث الشريف ،ومدى إمكانية حتقيق التحمل واألداء عرب وسائل
التواصل املعاصرة ،وسأتناول يف طرق التحمل واألداء هذه من النصوص واملعلومات ما خيص إمكانية حتقيقها عن بُعد عرب هذه
الوسائل املعاصرة ،مع ذكر مفهومها دون االستفاضة بتفاصيل وفروع هذه الطرق.
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منهج البحث:
يعتمد منهجي يف البحث على املنهج االستقرائي التحليلي؛ حيث أقوم جبمع النصوص اليت تفيد إمكانية حتقيق التحمل واألداء
عن بُعد ،وأحللها ،واستنتج منها أهداف البحث.

إجراءات البحث:
 .1أقــوم جبمــع طــرق التحمــل واألداء يف علــم احلديــث ،وفــرز مــا ميكــن حتقيقــه يف البُعــد ،أو القــرب ،أومعــا.
كليهمــا ً

 .2أقــوم بتعريــف طــرق التحمــل واألداء ،وبيــان مفهومهــا ،ومــا يفيــد حتقيقهــا ،واختيــار نصــوص العلمــاء الــيتفيــد إمكانيــة التحمــل واألداء عــن بُعــد.
 .3أخــرج األحاديــث أصـ ًـول ،فــإن كان احلديــث يف الصحيحــن أو أحدمهــا أكتفــي بــه ،وإال فأقــوم بتخرجيــهمــن الكتــب التســعة ،مــع بيــان درجتــه ابختصــار.
 .4حبثــي خيــص إمكانيــة التحمــل واألداء عــن بُعــد ،وابلتــايل فــإين لــن أســتفيض بتفاصيــل هــذه الطــرقوفروعهــا ،وأكتفــي مبــا حيقــق أهــداف البحــث.
تقسيمات البحث:
قسمت حبثي هذه إىل مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة ،وفهارس:
املقدمة :وذكرت فيها موضوع البحث وأمهيته ،ومشكلته ،وأهدافه ،وحدوده ،وإجراءاته.
املبحث األول :تعريف مصطلحات البحث :وفيه مطلبان:
املطلب األول :مفهوم التعليم عن بُعد ووسائله املعاصرة.
املطلب الثاين :تعريف التحمل واألداء.
املبحث الثاين :طرق التحمل واألداء يف علوم احلديث :وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :طرق التحمل واألداء عن قرب (املشاهدة ،من وراء حجاب).
املطلب الثاين :طرق التحمل واألداء القائمة على القرب والبُعد بني الشيخ والتلميذ.
املطلب الثالث :طرق التحمل واألداء عن بُعد بني الشيخ والتلميذ.
املبحث الثالث :الطرق املعاصرة للتحمل واألداء يف علوم احلديث :وفيه مطلبان:
املطلب األول :التحمل واألداء ابملشاهدة واملشافهة عن بُعد.
املطلب الثاين :التحمل واألداء ابملراسلة عن بُعد.
اخلامتة :وفيها خالصة البحث ونتائجه.
الفهارس.
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املبحث األول :تعريف مصطلحات البحث
املطلب األول :مفهوم التعليم عن بُعد ووسائله املعاصرة:

أول :مفهوم التعليم عن بُعد:
ً
التعلم عن بُعد " "Distance Learningطريقة تعليمية بوسائل معاصرة ،تعتمد على تقريب التواصل بني املعلم والطالب،
أوالشيخ والتلميذ ،الَّل َذين فرق بينهما املكان.
احدا.
الكل ينشد
وقد تباينت عبارات العلماء والباحثني يف تعريفه ،غري أن َّ
مقصدا و ً
ً
ف التعليم عن بُعد أبنه" :يشمل كافة أساليب الدراسـة ،وكـل املراحـل التعليمية اليت ال تتمتع ابإلشراف املباشر واملستمر
وعُِّر َ
من قبل معلمـني حيضـرون مـع طالهبم داخل قاعات الدراسة التقليدية ،ولكن ختضع عملية التعليم لتخطـيط وتنظـيم وتوجيه من قبل
مؤسسة تعليمية ومعلمني" (سوهام ،2005 ،ص.)17
ٍ
عملية تعليمية ال حيدث فيها اتصال مباشر بني الطالب واملعلم ،حبيث يكوانن
"أي
ويعرف اليونسكو التعلم عن بُعد أبنهُّ :
متباعدين زمنيًا ومكانيًا ،ويتم االتصال بينها عن طريق الوسائط التعليمية اإللكرتونية أو املطبوعات" (بوشعالة ،2020 ،فقرة .)6
ويؤخذ على هذا التعريف أنه ال يشمل التعليم املباشر عرب وسائل التواصل احلديثة؛ حيث يتحد الزمن وخيتلف املكان فقط،
وذلك عرب تقنية الفيديو املباشر.
عرفت اجلمعية األمريكية التعليم عن بُعد أبنه" :تقدمي التعليم أو التدريب من خالل الوسائل التعليمية االلكرتونية ،ويشمل
وقد ّ
ذلك األقمار الصناعية، والفيديو، واألشرطة الصوتية املسجلة، وبرامج احلاسبات اآللية ،والنظم والوسائل التكنولوجية التعليمية
املتعددة،ابإلضافة إىل الوسائل األخرى للتعليم عن بُعد" (بوشعالة ،2020 ،فقرة .)7
أيضا أبن" :التعليم العابر للحدود هو حقل علمي انشئ حديثًا ،وهو يعرف على أنه حالة يكون فيها املتعلمون يف بلد
وعُرف ً
خمتلف عن البلد الذي توجد فيه املؤسسة التعليمية" (واالس ،2008 ،ص.)21
وميكن أن أعرفه أبنه :عملية تعليمية حديثة كاملة األركان ،غري أهنا تفتقد إىل وحدة املكان بني املعلم والطالب ،فقد تكون مباشرة
عرب تقنية الفيديو ،يشارك من خالهلا الطالب ويناقش ،وقد تكون غري مباشرة عن طريق التسجيل أو املراسلة.
اثنيًا :الوسائل املعاصرة للتعليم عن بُعد:
ٍ
جامعات أوروبية وأمريكية ،كانت ترسل مواد التعليم املختلفة
بدأت فكرة التعليم عن بُعد أواخر سبعينات القرن املاضي من قبل
للطالب عن طريق الربيد ،وتشمل؛ الكتب ،وشرائط التسجيل ،وشرائط الفيديو لشرح املواد وتدريسها ،وابلنمط نفسه كان يتعامل
الطالب مع الفروض والواجبات الدراسية ،مع اشرتاط هذه اجلامعات على الطالب أن أيتوا إىل اجلامعة موعد االختبار النهائي فقط،
والذي حتسب عليه العالمة .ويف أواخر الثمانينات تطور األمر؛ ليصبح التواصل بني املعلّم وطالبه عن طريق التلفاز واحملطات اإلذاعية
(احليلة ،2001 ،ص.)73
مث مع ظهور اإلنرتنت أصبح يف البداية الربيد اإللكرتوين هو وسيلة التواصل بني الطالب واملعلم حىت بداية القرن اجلديد؛ حيث
سهلت من عمليّة التواصل والتعليم،
عصر االنفجار املعريف ،فأصبحت هناك املواقع اإللكرتونية املتخصصة يف هذا اجملال؛ حيث ّ
ووفرت حلقات النقاش واالتصاالت املباشرة عرب املواقع والربامج املتخصصة يف ذلك؛ إذ أاتحت املنصات والغرف االفرتاضية للشيخ
وجها لوجه عرب البث املباشر.
والطالب املشافهة واملزامنة واملناقشة والتلقي ً
وتوجد العديد من أساليب التعلم عن بُعد ،ولكل زم ٍن وسائله اخلاصة ،ويعرب كل أسلوب من هذه األساليب عن مرحلة معينة
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من مراحل التفاعل التعليمي يف أثناء تطور التعليم عن بُعد .وبسب التطور املتزايد يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ انعكس
ذلك على التوسع يف استخداماهتا التعليمية ،وظهور أساليب جديدة أكثر فعالية للتعليم عن بُعد ،ومن أهم األساليب اليت أثبتت
جدارهتا يف التعلم عن بُعد اآليت:
 .1أسلوب التعليم ابملراسلة:
هو إرسال املادة املطبوعة إىل املتعلم ،ومن مث يقوم املتعلم ابلتعليق عليها وطرح األسئلة واالستفسارات حوهلا ومن مث إعادهتا إىل
املعلم .ويعد الربيد إلكرتوين اآلن الوسيلة األساسية يف عمل شبكة اإلنرتنت ،كما يعد هذا األسلوب من األساليب التقليدية للتعلم
عن بُعد؛ إذ تفصل بني املعلم واملتعلم مساحة مكانية؛ وذلك من أجل ملء الفراغ التعليمي .وهذا األسلوب ميكن أن مينح األفراد
فضل عن إمداد العاملني بقاعدة بياانت يف أماكن عملهم.
الكبار فرصة التعلم اجلامعيً ،
 .2أسلوب الوسائط املتعددة غري املتزامنة:
يعتمد هذا األسلوب على استخدام النص املكتوب من قبل الدارسني ،من خالل التسجيالت السمعية والبصرية ابستخدام
األقراص املرنة أو املدجمة أو اهلاتف والبث اإلذاعي أو التلفزيوين غري املباشر ،وتؤدي الطباعة العنصر األساسي ملناهج التعلم عن بُعد،
وقاعدة تنطلق منها كافة النظم أو األساليب األخرى لتقدمي اخلدمات ،وهناك أشكال طباعة خمتلفة ،مثل املرجع ،وأدلة الدراسة،
والكتب املنهجية.
 .3أسلوب البث املرئي املباشر "املؤمترات املرئية":
هو أسلوب مشابهٌ ألسلوب التعليم الذي جيري داخل الفصل؛ من حيث السماع واملشافهة ،واملشاهدة املباشرة ،غري أن املتعلمني
يكونون بعيدين (منفصلني) عن معلميهم وزمالئهم؛ إذ يرتبطون بشبكات االتصال اإللكرتونية عالية القدرة ،كاليوتيوب ،والفيس
بوك ،والزوم ،وغريها من الربامج ،والكل يستطيع أن يرى ويسمع من املعلّم ،ويوجه األسئلة ،ويتفاعل مع املوضوع املطروح من
قبل املعلم .ويلزم يف هذا األسلوب إعداد املادة العلمية والوسائط ،وكذلك تدريب املد ِّرس على سرعة االستحواذ على انتباه املتعلم
فعال.
واهتمامه ،مع تدريب املعلم واملتعلم على استخدام التكنولوجية بشكل ّ
 .4أسلوب البث الصويت املباشر:
وهو يعتمد على السماع املباشر من الشيخ من وراء حجاب ،ويستطيع الطالب أن يناقش ويسأل ،غري أن املشاهدة غري متوفرة،
ويكون عرب االتصال اهلاتفي ،أو البث الصويت املباشر عرب وسائل التواصل االجتماعي احلديثة ،كالفيس بوك ،واليوتيوب ،والزوم،
وغريها من الربامج.
 .5أسلوب التعليم االفرتاضي:
يتم يف هذا األسلوب نقل املادة العلمية واالتصال بني املعلم واملتعلم ،وذلك من خالل الويب والربيد اإللكرتوين ،وعلى الرغم من
أن هذا األسلوب التعليمي حديث العهد ،فإنه يف ازدايد مطرد ،لدرجة أن التعلّم عن بُعد ال يقصد به يف أغلب األحوال إال هذه
التقنية ،ويتم فيه إعداد برامج علمية وتعليمية أكادميية متكاملة ،وقد يكون االتصال بني املعلم واملتعلم بشكل متزامن أو غري متزامن،
مسموعا ،ومسي افرتاضيًا؛ لعدم احلضور الشخصي يف الواقع أثناء التلقي والتعليم" (إسكندر والغزاوي ،2003 ،ص.)40
ومرئيًا أو
ً
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املطلب الثاين :تعريف التحمل واألداء:
أول :تعريف التحمل:
ً

وحْالانً فـهو َْممول َِ
وحَّلَه
وحَلَه َعلَى األَمر َْي ِملُه َحْ ًل ْ
فانَ َم َل :أَ ْغراه بِِه؛ َ
وحيلَ ،
"حَ َل الشيءَ َْي ِملُهُ َحْ ًل ُ
التحمل :لغة :من َ
َُ َ
ِ ِ
ِِ
وتَ َّم َل بِِه َو َعلَْي ِه
وحَ َل فَُل ًن َ
احتَ َم َل َّ
الصنِ َيعةَ :تـََقلَّدها َو َش َكرها ،وُكلُّه ِم َن احلَ ْملَ .
َعلَى األَمر َْتم ًيل وحَّ ًال فـَتَ َح َّملَه َتَ ُّم ًل وت َّم ًال ،و ْ
اج ِةْ :اعتَمد" (ابن منظور1414 ،ه.)175/11 ،
ِف َّ
اع ِة َو ْ
الش َف َ
الَ َ
شيخا ،سواء كان ذلك األخذ ابملباشرة ،أو
ويف اصطالح احملدثني" :أخ ُذ احلديث عن الغري ،وهذا الغري يسمى يف عرف احملدثني ً
الواسطة بطريق من طرق التحمل اليت تعارف عليها احملدثون" (ابن الصالح1406 ،ه ،ص128؛ النووي ،1985 ،ص.)54
فمثال املباشرة" :أخذ الصحابة احلديث املرفوع من النيب  ،وأخذ التابعني املوقوف من الصحابة رضي هللا عنهم".
ومثال الواسطة" :كل حمدث يتلقى احلديث عن شيخه ابملناولة أو اإلجازة أو حنوها من طرق التحمل ،إىل رسول هللا  يف
املرفوع ،أو الصحايب  يف املوقوف ،أو التابعي يف املقطوع" (أبو شهبة ،د.ت ،ص.)94
اثنيًا :تعريف األداء:

"أدى الشيءَ أوصلَه ،وأدى َديـْنَه أتديةً أي قضاه" (ابن منظور1414 ،ه.)48/1 ،
األداء :لغة :اإليصال ،يقالَّ :

ويف اصطالح احملدثني" :يراد ابألداء رواية احلديث للغري بعد حتمله من الشيخ ،وتبليغه ملن حيمل عنه ،وهذا الغري يسمى يف عرف
احملدثني بطالب احلديث" (البغدادي ،د.ت ،ص76؛ العسقالين1421 ،ه؛ ص ،147القاري ،د.ت ،ص.)664
املبحث الثاين :طرق التحمل واألداء يف علوم احلديث
اتفق علماء أهل احلديث على مثان طرق للتحمل واألداء ،وهي" :السماع من لفظ الشيخ ،والقراءة ،واإلجازة ،واملناولة ،واملكاتبة،
واإلعالم ،والوصية ،والوجادة" ،وهذه الطرق منها ما هو حضوري؛ أي تتم عن طريق اجتماع الطالب ابلشيخ والسماع منه مباشرة،
سواء ابملشاهدة أو من وراء حجاب ،ومنها ما يكون غيابيًا ،ومنها ما ميكن حتققه ابلقرب أو البعد على ح ٍّد سواء ،وسأذكر ذلك
يف ثالثة مطالب:
املطلب األول :طرق التحمل واألداء عن قُرب( ،املشاهدة ،من وراء حجاب):
حضوري؛ حبيث جيمع الشيخ والطالب مكا ٌن واحد مشافهة ،سواء كان ابملشاهدة أو
ويتم من خالهلا تلقي احلديث من الشيخ
ً
من وراء حجاب ،وهذه الطرق هي:
أول :السماع من لفظ الشيخ:
ً

للمروي من لفظ الشيخ" (ابن الصالح1406 ،ه ،ص132؛ السخاوي1424 ،ه157/2 ،؛
هو عبارة عن "مساع الطالب
ِّ
السيوطي ،د.ت ،ص.)181
وهذا الطريق عند أهل احلديث هو أعلى صيغ التحمل وأرفعها منزلة إبطالق ،وهو املعتمد عند مجهورهم.
ظاهرا لطالبه يشاهدونه ،وبني أن يكون غري ظاهر ،كأن يسمعونه من وراء حجاب،
وال فرق يف السماع بني أن يكون الشيخ ً
فيعرفونه من صوته وهو حيدث ،أو من إعالم أحد العدول أو طالب الشيخ أبنه فالن فيعرفونه.
ونصوص العلماء متوافرة يف ذلك ،ومنها:
قال ابن الصالح (1406ه)" :يصح السماع ممن هو وراء حجاب ،إذا ُسع صوته فيما إذا حدث بلفظه ،أو إذا عُرف حضوره
مبسمع منه فيما إذا قرئ عليه ،وينبغي أن جيوز االعتماد يف معرفة صوته وحضوره على خرب من يوثق به" (ص.)149

منوذجا
النية بنت بدر بن غزاي العضياين :التعليم عن بُعد عند احمل ِّدثِني ُّ
ّ
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وقال النووي (" :)1985يصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته إن ح ّدث بلفظه ،أو حضوره مبسم ٍع منه إن قُرئ عليه،
ويكفي يف املعرفة خرب ثقة وشرط شعبة روايته ،وهو خالف الصواب وقول اجلمهور" (ص ،)58وبذلك قال السيوطي (د.ت.)446/1 ،
ويرتجح جواز الرواية عن الشيخ من وراء حجاب ،مبجرد أنه يسمع الشيخ مباشرة مع معرفته إايه وإن مل يره ،ويدخل ضمن ذلك
السماع املباشر من الشيخ عن بُعد بتقنية البث املباشر سواء ابلفيديو واملشاهدة ،أو ابلسماع فقط؛ لتحقق أركاهنا :وهي :السماع
كما" ،وسأبني ذلك
من لفظ الشيخ مباشرة ومشافهة ابملشاهدة أو من وراء حجاب ،وأطلق عليها اسم "السماع من لفظ الشيخ ُح ً
يف املبحث الثاين -إن شاء هللا -مع األدلة على جواز السماع من وراء حجاب لنستدل هبا على جواز التحمل واألداء عرب وسائل
التواصل املباشرة واملعاصرة.
اثنيًا :القراءة:
قارئ يقرأ عليه من أحدمها ،سواء أكان
القراءة" :هي قراءة الطالب للمروي على الشيخ من كتاب ،أو من حفظه ،أو مساعه ً
الشيخ حافظًا ملا يقرؤه الراوي عليه ،أم مل يكن حافظًا ،بشرط أن ميسك بيده أصله أو ميسكه له ثقة" (البغدادي ،د.ت ،ص284؛
ابن الصالح1406 ،ه ،ص ،)137و(السخاوي1424 ،ه ،ص.)182
عرضا؛ ألن الطالب يعرض ما عنده من احلديث على شيخه كما يعرض قارئ
ويسمى هذا النوع من التحمل عند أكثر احملدثني ً
القرآن ما حيفظه على معلمه.
اثلثًا :اإلعالم:

ٍ
بشيء من مرويه من غري إذن له يف روايته عنه" (عياض ،1970 ،ص( ،)107ابن
الطالب لفظًا
الشيخ
تعريفه" :هو أن يـُْعلِم
ُ
َ

الصالح1406 ،ه ،ص.)175
كأن يقول الشيخ للطالب :أان رويت مسند أمحد عن فالن ،وال يقول له :اروه عين ،فإذا قال له :اروه عين كان مناولة بال إجازة.
قرب ومشافهة ،ويدخل ضمنه املشافهة احلك ِ
واإلعالم ال يكون إال عن ٍ
ْميَّة عن طريق وسائل التواصل املباشرة ابلبث والفيديو.
ُ
املطلب الثاين :طرق التحمل واألداء القائمة على ال ُقرب والبُعد بني الشيخ والتلميذ:
ويف هذا املطلب أذكر الطرق اليت جيوز فيها التحمل واألداء يف البعد والقرب عن الشيخ ،على ح ٍّد سواء ،وأبرزها:

أول :اإلجازة:
ً

"اإلجازة يف اللغة اإلنفاذ ،يقال :أجاز الشيء :إذا أنفذه" (ابن منظور1414 ،ه ،مادة :جوز).

ولإلجازة معنيان:
أوهلما" :مبعىن التسويغ واإلذن واإلابحة ،وهو هبذا املعىن ينصب فعلها مفعولني يتعدى إىل األول بنفسه ،وإىل الثاين حبرف اجلر
الذي هو الالم ،تقول :أجزت رواية مرواييت لفالن؛ مبعىن أحبت له ذلك وأذنت له ،وهذا املعىن هو املعروف واملشهور عند الناس.
فالن فأجازين؛
واآلخر :طلب املاء ،فتكون اإلجازة مأخوذة من اجلواز الذي هو طلب املاء الذي تسقاه املاشية واحلرث ،تقول :استجزت ً
فالن مرواييت؛ مبعىن
مبعىن طلبت منه ماء لسقي ماشييت وحرثي فأجابين وأعطاين ،وهي هبذا املعىن يتعدى فعلها إىل مفعولني بنفسه ،تقول أجزت ً
أعطيته ،وال حتتاج هبذا املعىن إىل تقدير مضاف حمذوف" (الطييب ،2009 ،ص106؛ السخاوي1424 ،ه219/2 ،؛ السيوطي ،د.ت.)465/1 ،
ويطلق احملدثون "اإلجازة" مبعىن اإلذن ابلرواية ،سواء أكانت رواية حديث أم رواية كتاب (الطييب ،2009 ،ص106؛ السخاوي،
1424ه.)219/2 ،
إذن ابللفظ مع املغيب ،أو يكتب له ذلك خبطه حبضرته أو
وعرفها القاضي عياض ( )1970بقوله" :اإلجازة :إما مشافهة أو ً
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َمغِيبِه ،واحلكم يف مجيعها واحد ،إال أنه حيتاج مع املغيب إلثبات النقل أو اخلط" (ص.)88
ومن ذلك يظهر لنا أن اإلجازة ميكن أن تكون عن بُعد ،وميكن أن تكون يف حمضر الشيخ سواء حقيقة؛ كوحدة املكان ،أو
حكما؛ كاملشافهة عن طريق وسائل التواصل املعاصرة ،كالبث والفيديو املباشر.
ً
وقال النووي (" :)1985والصحيح الذي قاله اجلمهور من الطوائف ،واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل هبا" (ص.)58
وقالالسيوطي(د.ت)":قالشيخنااإلمامالشمين:اإلجازةيفاالصطالحإذنيفالروايةلفظًاأوخطًا،يفيداإلخباراإلمجايلعرفًا"(.)467/1
ولإلجازة أربعة أركان ال تتحقق إال هبا ،وهي:
اجمليز :وهو الشيخ.اجملاز له :وهو الطالب أو الراوي عنه.اجملاز به :وهو الكتاب أو الرواية.الصيغة :وهي العبارة الدالة على اإلذن واإلجازة (ابن كثري ،1994 ،ص119؛ السيوطي ،د.ت.)467/1 ،اثنيًا :املناولة:
تعريفها" :هي أن يناول الشيخ الطالب الكتاب من مرويه" (ابن الصالح1406 ،ه ،ص165؛ ابن كثري1994 ،؛ ص.)123
ِ
ُخر عن اإلجازة مع كونه على املعتمد أعلى; ألهنا جزء ألول نوعيه ،حىت قال ابن سعيد :إنه يف
قال السخاوي (1424ه)" :وأ ّ
معناها ،لكن يفرتقان يف أنه يفتقر إىل مشافهة اجمليز للمجاز له وحضوره" (.)289/2
وعبارة القاضي عياض" :وعلى التحقيق فليس هلا شيء زائد على اإلجازة للشيء املعني من التصانيف ،وال فرق بني إجازته إايه
أن حيدث عنه بكتاب املوطأ وهو غائب أو حاضر؛ إذ املقصود تعيني ما أجازه" (عياض ،1970 ،ص.)83
واألصل فيه ما علقه البخاري (1422ه)؛ حيث ترجم له يف كتاب العلم من صحيحه ،أنه -صلى هللا عليه وسلم -كتب ألمري
كتاب ،وقال له" :ال تقرأه حىت تبلغ مكان كذا وكذا" ،فلما بلغ املكان قرأه على الناس ،وأخربهم أبمر النيب صلى هللا عليه وسلم،
السرية ً
وعزى البخاري (1422ه) االحتجاج به لبعض أهل احلجاز ،كما احتج بقول مالك بن أنس" :نسخ عثمان بن عفان املصاحف
فبعث هبا إىل اآلفاق" (.)23/1
قال العيين (د.ت)" :وجه االستدالل به أنه جاز له اإلخبار عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -مبا فيه ،وإن كان النيب -صلى هللا
عليه وسلم -مل يقرأه ،وال هو قرأه عليه ،فلوال أنه حجة مل جيب قبوله" (.)27/2
أيضا على جواز املناولة حبديث عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ،أن عبد هللا بن عباس أخربه
واستدل البخاري (1422ه) ً
رجل وأمره أن يدفعه إىل عظيم البحرين ،فدفعه عظيم البحرين إىل كسرى ،فلما
أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" -بعث بكتابه ً
ممزق" (.)23/1
كل َّ
مزقه ،فحسبت أن ابن املسيب قال :فدعا عليهم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" -أن ُيَّزقوا َّ
قرأه ّ
أنواع املناولة:
للمناولة نوعان:
مقابل به ،أو حيضر الطالب أصل الشيخ ويقول له
فرعا ً
املناولة املقرونة ابإلجازة :وهي أن يناول الشيخ الطالب أصله أو ًالشيخ :هذا رواييت عن فالن فاروه عين ،أو أجزت لك روايته.
مقتصرا على قوله :هذا مساعي أو رواييت عن فالن" (ابن
املناولة اجملردة عن اإلجازة" :أبن يناوله أصله ،أو ما قام مقامهً
الصالح1406 ،ه ،ص165؛ العسقالين1379 ،ه.)154/1 ،
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هذا وإن املناولة كما تكون يف القرب مشافهةً بني الشيخ والطالب ،ميكن أن تكون عن بُعد كذلك؛ أبن يرسل الشيخ مروايته ،أو
كتابه إىل الطالب ويكتب له اإلجازة بروايته ،أو دون أن جييزه على حسب نوعي املناولة ،وبذلك تكون كاملكاتبة إذا كانت عن بُعد.
الصيغة الدالة على التحمل ابملناولة:
وشبيها هبذا
إيل كتابه،
ً
قال اخلطيب البغدادي (د.ت)" :كان غري واحد من السلف يقول يف املناولة :أعطاين فالن أو دفع ّ
القول ،وهو الذي نستحسنه" (ص.)330
فال بد من اللفظ الدال على الواقع ،قال السخاوي (1424ه)" :وهو مذهب علماء الشرق ،واختاره أهل التحري والورع"
(.)288/2
املطلب الثالث :طرق التحمل واألداء عن بُعد بني الشيخ والتلميذ:
ومن صيغ التحمل اليت تكون عن بعد بني الشيخ والتلميذ ،ولو كاان يف ٍ
بلد واحد ،غري أن املقصود ابلبُعد هو عدم حضور
ُ
الطالب يف جملس الشيخ ،ومن هذه الطرق:
أول :املكاتبة:
ً

تعريفها:
املكاتبة" :أن يكتب الشيخ إىل الطالب شيئًا من حديثه أو مروايته أو تصنيفه أو نظمه ،والطالب حاضر ببلده أو غائب عنها،
سواء كانت الكتابة ابتداء من الشيخ إىل الطالب ،أو جو ًاب لسؤال الطالب أن يكتب له الشيخ ،وسواء كانت الكتابة خبط الشيخ
نفسه أو خبط غريه أبمره"(عياض ،1970 ،ص84؛ السخاوي1424 ،ه3/3 ،؛ السيوطي ،د.ت ،ص.)480
قال النووي (1985م)" :هي أن يكتب الشيخ مسموعه حلاضر أو غائب خبطّه أو أبمره" (ص.)64
وقال ابن الصالح (1406ه)" :وهي أن يكتب الشيخ إىل الطالب ،وهو غائب شيئا من حديثه خبطه ،أو يكتب له ذلك وهو
حاضر .ويلتحق بذلك ما إذا أمر غريه أبن يكتب له ذلك عنه إليه" (ص ،)173وكذا قاله القاضي عياض ( ،1970ص.)84
وفسر السخاوي (1424ه) احلضور مبعىن "أن يكون يف بلد الشيخ ال مبجلسه وإال أصبحت مناولة" (.)3/3
حضوري عن قرب يف جملس الشيخ،
وبذلك تكون املكاتبة كاملناولة إذا كانت املناولة عن بُعد ،غري أن األصل أن تكون املناولة
ً
واملكاتبة عن بُعد.

اثنيًا :الوصية:

تعريفها" :أن يوصي الشيخ عند موته ،أو سفره لشخص بكتاب من كتبه اليت يرويها" (ابن كثري ،1994 ،ص ،)126و(ابن

الصالح1406 ،ه ،ص127؛ النووي ،1985 ،ص.)65
كأن يقول الشيخ :أوصيت لفالن بن فالن بكتايب كذا ،أو بكتاب صحيح البخاري ،وهو أحد مرواييت ،وهكذا.
حكم الرواية هبا:
اختلف يف حكم الرواية هبا على قولني:
القول األول :عدم جواز الرواية هبا؛ وهو قول كافة العلماء؛ ألنه ال فرق بني الوصية هبا وابتياعها بعد موته يف عدم جواز الرواية
إال على سبيل الوجادة (عياض ،1970 ،ص.)116
واستثىن اخلطيب (د.ت) من عدم اجلواز" :أن تكون تقدمت من الراوي إجازة للذي سارت إليه الكتب برواية ما صح عنده من
مساعاته؛ فإنه جيوز أن يقول حينئذ فيما يرويه منها :أان وثنا على مذهب من أجاز أن يقال ذلك يف أحاديث اإلجازة" (ص.)352
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القول اآلخر :اجلواز ،وقد روي عن ابن سريين ،وهو رأي بعض السلف يف رواية املوصى له بذلك الكتاب عن املوصي ،وشبهوا
ذلك ابملناولة وابإلعالم ابلرواية .قال ابن الصالح (1406ه)" :وهذا بعيد ،وهو إما زلة عامل أو متأول ،إال أن يكون أراد بذلك روايته
ابلوجادة ،وهللا أعلم" (ص.)127
صيغ األداء:
إيل فالن بكذا" ،أو "حدثين فالن وصية" ،وإن تقدمت الوصية إجازة فهي كما سبق يف كالم اخلطيب (د.ت):
يقول" :أوصى َّ
فإنه جيوز أن يقول حينئذ فيما يرويه منها :أان وثنا على مذهب من أجاز أن يقال ذلك يف أحاديث اإلجازة" (ص ، )352و(ابن
كثري ،1994 ،ص.)126
اثلثًا :ال ِوجادة:
ِ
ودا...وأان واجد للشيء قادر عليه ،وهو
"و َج َد"َ ،و َج ْدتُهُ أَج ُدهُ ِو ْج َد ًان ِبلْ َك ْس ِر َوُو ُج ً
معناها :ال ِوجادة لغة" :بكسر الواو ،مصدر َ
موجود مقدور عليه" (الفيومي د.ت.)648/2 ،
اصطالحا كما قال القاضي عياض (" :)1970أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها خبطه ،ومل يلقه أو لقيه ومل
وهي
ً
يسمع منه ذلك الذي وجده خبطه ،وال له منه إجازة وال حنوها" (ص.)116
حكم الرواية والعمل هبا:

أما الرواية :فقال عياض (" :)1970إهنم اتفقوا على منع النقل والرواية ابلوجادة اجملردة" (ص.)118

قال ابن الصالح (" :)1406إال أن فيه شوب اتصال بقوله :وجدت خبط فالن" (ص.)178
وصرح ابن كثري (" :)1994أبنه ليس من ابب الرواية ،وإمنا هو حكاية عما وجده يف الكتاب" (ص.)128
وأما العمل ابلوجادة فقد اختلف العلماء فيه على ثالثة أقوال:
القول األول" :األكثر من احملدثني وفقهاء املالكية على عدم العمل هبا قاله عياض" ( ،1970ص.)117
القول الثاين :لبعض األصوليني من فقهاء الشافعية كاجلويين ،واإلسنوي ،وجوب العمل هبا حيث ساغ ،قال النووي (:)1985
"وهذا هو الصحيح الذي ال يتجه هذه األزمان غريه ،وهللا أعلم" (ص.)66
القول الثالث :نسبه البعض للشافعي وهو اجلواز (عياض ،1970 ،ص120؛ ابن الصالح ،1406 ،ص178؛ ابنكثري ،1994 ،ص.)128
إميان؟ قالوا :املالئكة،
وقد استدل ابن كثري ( )1999للعمل ابلوجادة بقوله -صلى هللا عليه وسلمُّ :-
"أي اخللق أعجب إليكم ً
قال :وكيف ال يؤمنون وهم عند رهبم؟ وذكروا األنبياء ،قال :وكيف ال يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا :فنحن ،قال :وكيف ال
تؤمنون وأان بني أظهركم؟ قالوا :فمن اي رسول هللا؟ قال :قوم أيتون بعدكم جيدون صح ًفا يؤمنون هبا" ( .)167/1واحلديث (رواه
احلسن بن عرفه يف جزئه املشهور ص  ،52والبيهقي يف دالئل النبوة )538 / 6 ،من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،ويف
إسناده :إمساعيل بن عياش احلمصي وهو خملط يف روايته عن غري أهل بلده ،كما يف التقريب ،ص ،34وفيه أيضاً :املغرية بن قيس
البصري ،قال فيه أبو حامت :منكر احلديث .انظر" :اجلرح والتعديل  ،228-227/1/4وتعقبه ابن كثري قائالً :ولكن قد روى أبو يعلى
يف مسنده ،وابن مردويه يف تفسريه ،واحلاكم يف مستدركه ،من حديث حممد بن أيب محيد ،وفيه ضعف ،عن زيد بن أسلم ،عن أبيه،
عن عمر ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،مبثله أو حنوه .وقال احلاكم (املستدرك :)85/4 ،صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه ،وقد روي
حنوه عن أنس بن مالك مرفوعا ،وهللا أعلم).
قال ابن كثري (" :)1999فيؤخذ منه مدح من عمل ابلكتب املتقدمة مبجرد الوجادة" (.)141/1
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منوذجا
النية بنت بدر بن غزاي العضياين :التعليم عن بُعد عند احمل ِّدثِني ُّ
ّ
التحمل واألداء ً

قال البلقيين (د.ت)" :وهو استنباط حسن" (ص.)295
املبحث الثالث :الطرق املعاصرة للتحمل واألداء يف علوم احلديث
يف خضم االنفجار املعريف الذي خييّم على هذه األرض؛ حيث حوهلا إىل قرية صغرية ،وما تشهده دنيا اليوم من وسائل التواصل
املعاصرة عرب شبكة االنرتنت ،جند أن غالب اجملالس واملؤمترات الدولية ،واملنصات العلمية ،بل واالجتماعات العائلية واألسرية؛
ْميَّة ،عرب وسائل البث والفيديو ِ
أصبحت حك ِ
املباشر.
ُ
وازدادت وترية استخدام تلك الربامج يف خضم جائحة كوروان اليت ختيم على العامل؛ حيث أصبح التباعد االجتماعي ضرورة
قانون يعاقَب على تركه من قبل احلكومات.
صحية ،بل أصبح ً
وعليه ،فقد خدم هذا التطور العلمي واملعريف العلماء من حيث التحمل واألداء ،فأ ِ
ُنشئَت اجلامعات االفرتاضية ،ومنصات التعليم
بعيدا عن ذلك جمالس العلم والرواية عند أهل احلديث واإلسناد.
عن بُعد ،وليس ً
وسأذكر يف هذا املبحث الطرق املعاصرة للتحمل واألداء يف ثالثة مطالب:
املطلب األول :التحمل واألداء ابملشاهدة واملشافهة عن بُعد:
أول :توصيف املسألة:
ً
أنتج التطور العلمي واملعريف واملعلومايت الرقمي برامج هائلة ومتنوعة يف نقل الصوت والصورة عرب البث املباشر؛ حيث يسمع
ويشاهد الطالب شيخه وأستاذه مزامنةً ويتلقى منه ،ويف وقتنا املعاصر أصبح هذا البث مشرتًكا بني الشيخ والطالب لتوفر هذه الربامج
بني يدي مجيع املستخدمني ،فيستطيع األستاذ أو الشيخ أن يناقش الطالب وحياوره ،وجييب عن تساؤالته.
فتكون العملية التعليمية هلذه الطريقة متوفرة األركان:
 .1الشيخ .2 .الطالب .3 .املزامنة .4 .السماع .5 .املشاهدة .6 .إمكانية املناقشة واحملادثة.
ويبقــى موضــوع وحــدة املــكان؛ حيــث مل يكــن يف زماهنــم أن تتوفــر إمكانيــة املشــاهدة والســماع إال عــن قــرب ،إال علــى ســبيل
الكرامــة وخــرق العــادة.
لذلــك أهــم مــا يلــزم توفــره هــو املزامنــة حــال الســماع ،أي أن يســمع مــن شــيخه مباشــرة ،وهــذا الشــرط حمقــق يف حــال البــث أو
االتصــال املباشــر الصــويت أو املرئــي.
اثنيًا :األدلة على جواز التحمل ابملشافهة عن بُعد:
ما ذكره العلماء من جواز السماع والتحمل من الشيخ من وراء حجاب ،وهو ما قرره مجهور العلماء قدميًا من عدم اشرتاطبعيدا
رؤية الشيخ لصحة السماع ،فله أن حيدث عن شيخه مبجرد مساع صوته ومعرفته ،سواء كان من وراء حجاب ،أو كان ً
عن الشيخ يف جملس السماع فال يراه وإمنا يسمع صوته أو صوت املستملي ،قال ابن كثري (" :)1994وقد كانت اجملالس
تعقد ببغداد ،وبغريها من البالد ،فيجتمع الفئام من الناس ،بل األلوف املؤلفة ،ويصعد املستملي على األماكن املرتفعة،
ُ
ويبلغون عن املشايخ ما ميلون ،فيحدث الناس عنهم بذلك ،مع ما يقع يف مثل هذه اجملامع من اللغط والكالم .وحكى
جيدا استفهمها من جاره" (.)116/1
األعمش :أهنم كانوا يف حلقة إبراهيم إذا مل يسمع أحدهم الكلمة ً
وهذا يشبه السماع الشفهي من الشيخ ،بل ورؤيته عرب البث املباشر مادامت مزامنة السماع متوفرة.
و"عن ابن عيينة :أن أاب مسلم املستملي قال له :إن الناس كثري ال يسمعون ،قال :أال تسمع أنت؟ قال :نعم ،قال :فأمسعهم"
(ابن الصالح1406 ،ه ،ص.)148
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وعدم مساعهم من اململي هو بسبب كثرة الناس وبعد الطالب عن الشيخ؛ فيتجوزون بسماعه من املستملي أو من جاره ،فكيف
ابلسماع من فم الشيخ عرب هذه الوسائل املعاصرة اليت تنقل صوت الشيخ وصورته مباشرة وكأنه قريب منه!
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ي ابْ ُن أُِّم َمكْتُ ٍوم" (البخاري1422 ،ه،
حديث ابن عمر عن النيب " :إ َّن ب َلًل يـُنَادي بلَْي ٍل ،فَ ُكلُوا َوا ْشَربُوا َح َّت يـُنَاد َ .)127/1احتج به العلماء على جواز التحمل واألداء مبجرد مساع صوت الشيخ دون رؤيته ،فإن الصحابة -رضوان هللا
عليهم -كانوا يسمعون صوت بالل دون رؤيته ،فكيف إذا مت مع السماع الرؤاي!!
شرعا أن يشهد له بذلك ،وال حرج
الشيخ عرب هذه الوسائل املعاصرة إذا حتقق من إتقان الطالب وقراءته ،ومسع منه ،جاز له ًيف أن جييزه بناء على هذا السماع منه؛ ألن اإلجازة نوعُ شهادة ،ولذلك تسمى الوثيقة اليت تثبت خترج الطالب ابجلامعة أو
أبحد الشيوخ؛ شهادة ،والشهادة مبناها على العلم ابملشهود به .قال القرطيب (- )1964رمحه هللا تعاىل -يف تفسريه لقوله
ك سر َق وما َش ِه ْد َن إَِّل ِبَا علِمنَا وما ُكنَّا لِْلغَي ِ ِ ِ
تعاىلِ ِ ِ :
ِ
ني[ يوسف:]81:
ب َحافظ َ
ْ
ْ
َ ْ ََ
ارجعُوا إ َل أَبي ُك ْم فـَُقولُوا َيأ ََب َن إ َّن ابـْنَ َ َ َ َ َ
وشرعا ،فال تسمع إال ممن علم،
"تضمنت هذه اآلية جواز الشهادة أبي وجه حصل العلم هبا ،فإن الشهادة مرتبطة ابلعلم ً
عقل ً
وال تقبل إال منهم ،وهذا هو األصل يف الشهادات ،وهلذا قال أصحابنا :شهادة األعمى جائزة ،وشهادة املستمع جائزة ،وشهادة
ط فالن -صحيحة ،فكل من حصل له
األخرس إذا فهمت إشارته جائزة ،وكذلك الشهادة على اخلط -إذا تيقن أنه خطّه أو خ ّ
العلم بشيء جاز أن يشهد به" (.)426/11
اثلثًا :طرق التحمل واألداء اليت يصح فيها املشافهة عن بُعد:
من الطرق اليت ميكن أن تكون عن بُعد مشافهة ابملشاهدة أو السماع فقط:
 - 1الســماع مــن لفــظ الشــيخ :فيمكــن للطالــب أن يتحمــل عــن شــيخه مشــافهة سـواء ابملشــاهدة ،أو ابلســماع املتزامــن مــع

احلديــث فقــط ،مــن قبيــل الســماع مــن وراء حجــاب -أي مســاع دون رؤيــة-
أيضــا أن يتحمــل عــن طريــق الق ـراءة علــى الشــيخ عــر وســائل التواصــل املباشــرة ،فجميــع أركان
 - 2الق ـراءة :ميكــن للطالــب ً
القـراءة علــى الشــيخ متوفــرة يف هــذه الوســائل املعاصــرة ،خــا وحــدة املــكان ،ومل جنــد مــن اشــرطها أو أوقــف صحــة الســماع عليهــا
كمــا ســبق بيانــه.
فالسماع من لفظ الشيخ ،أو القراءة عليه حاصلة يف وقتنا هذا عرب وسائل التواصل املباشرة ،فقد يظهر الشيخ عرب البث املباشر
الزوم (...)zoomوغريها من وسائل التواصل ،وقد يظهر
املرئي واملسموع يف برانمج يوتيوب ( )You tubeأو الفيس بوك ،أو عرب ّ
صواتً فقط كما حيصل عرب هذه الربامج ،وعرب االتصال اهلاتفي أيضاً ،أو عرب الواتس أب ،أو التيليجرام ،وغالباً يستخدم املشايخ
برانمج ( )Mixirالستيعابه أعداد كبرية من الطالب واملستمعني ،وهذه الربامج استخدمتها غالب دور احلديث اليت تعقد جمالس
السماع عن بعد على حمدثي العصر ومسنديهم ،وأبرز هذه الدُّور اليت تعقد جمالس السماع عرب برانمج فيس بوك ،وبرانمج (:)Mixir
دار احلديث يف كركوك.)/https://www.facebook.com/groups/208358573716369( :
دار احلديث القادرية.)https://www.facebook.com/groups/daralkadiriya( :
ملتقى الرواية واإلسناد (.)/https://www.facebook.com/hadith.1437
فقد عقدت عشرات اجملالس وحضرها املئات من طلبة العلم من خمتلف أحناء العامل ،ومتت إجازهتم مبا مسعوه.
كما أن غالب اجلامعات بسبب جائحة كوروان أصبحت تناقش رسائل املاجستري والدكتوراه عرب البث املباشر والتعليم عن بعد،
مستخدمة برانمج ( ،)zoomوبعض اجلامعات انتخبت برامج خاصة هلا يف التعليم.
قرب ومشافهة ،ويدخل ضمنه املشافهة احلك ِ
 - 3اإلعالم :اإلعالم ال يكون إال عن ٍ
ْميَّة عن طريق وسائل التواصل املباشرة ابلبث
ُ
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ّ
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والفيديو ،فإذا جاز السماع والقراءة فمن ابب أوىل جيوز اإلعالم جبامع صحة اخلطاب وجواز حتمله.
ويكون اإلعالم عرب وسائل التواصل أبن خيرب الشيخ عرب البث طالبه مبروايته ،وأسانيده.
إذن ابللفــظ مــع املغيــب ،أو يكتــب لــه ذلــك خبطّــه حبضرتــه أو َمغِيبِــه ،واحلكــم يف مجيعهــا
 .4اإلجــازة :وتكــون إمــا مشــافهة أو ً
واحــد ،إال أنــه حيتــاج مــع املغيــب إلثبــات النقــل أو اخلــط" (عيــاض ،1970 ،ص.)88
ففــي البــث املباشــر ابلرؤيــة؛ يتــم التوثــق ابملشــاهدة ،ومــن خــال الســماع املباشــر؛ يتــم التوثــق إذا عــرف الشــيخ مــن صوتــه أو مــن
تعريــف الثقــات لــه ،وعــن طريــق املراســلة املباشــرة عــر الواتــس أب أو التيليجـرام وحنوهــا مــن الوســائل املعاصــرة؛ يتــم التوثيــق عــن
طريــق التحقــق مــن رقــم الشــيخ وحنــوه.
ـاب مــن مرويــه (ابــن الصــاح1406 ،ه؛ ابــن كثــر1994 ،؛ الســيوطي ،د.ت).
 .5املناولــة :وهــي أن ينــاول الشـ ُ
ـب الكتـ َ
ـيخ الطالـ َ
وميكــن أن تتــم املناولــة عــر وســائل التواصــل مباشــرة عــر إرســال الكتــاب إىل الطالــب عــر اإلمييــل ،أو احملادثــة املباشــرة عــر الواتــس
أب أو التيليجـرام وحنومهــا مــن وســائل التواصــل املتنوعــة.
ابعا :ضبط التحمل واألداء عن بُعد:
رً
حرص العلماء على الدقة يف ألفاظ التحمل واألداء ،حىت تكون معربة عن حقيقة ما مت ،ولذلك كانوا يعربون :بـ حدثين ،وحدثنا،
وأخربين ،وأخربان ،وحدثنا قراءة عليه ... ،وغري ذلك من األلفاظ اليت يظن من مل يعرف مصطلح احملدثني أهنا مرتادفة ،والواقع أهنا
متباينة ،وقد فرق العلماء بينها (ابن الصالح1406 ،ه ،ص70؛ السيوطي ،د.ت ،ص.)181
مثل :حدثين
فينبغي ملن جييز طالبًا أو حيدث عن شيخ عرب وسائل االتصال احلديثة ،أن يبني ذلك يف ألفاظه :فيقول الطالب ً
الشيخ عن طريق اهلاتف وأجازين ..أو يقول :مسعت من الشيخ مشافهة عرب البث املباشر يف فيس بوك ،أو عرب حسابه على يوتيوب،
وحنو ذلك.
أو يقول الشيخ :قرأ علي الطالب عن طريق اهلاتف ..وقد أجزته ..وحنو ذلك.
ففي ذلك اقتداء ابلسلف واألئمة يف اختيار األلفاظ املعربة عن حقيقة احلال ،مع ما يف ذلك من االحتياط وإبراء الذمة؛ حىت
ال أييت أحد ويقدح يف هذه اإلجازة أبن الشيخ والطالب كاان يف بالد متباعدة ومل يلتقيا.
وال شك أن السماع مباشرة من الشيخ يف املكان نفسه -اجملالس احلقيقية -أقوى من السماع عرب اجملالس احلكمية االفرتاضية،
وقد ذكر أبو بكر احلازمي (1359ه) من وجوه الرتجيحات بني األحاديث؛ ترجيح السماع مباشرة عن السماع من وراء حجاب،
فقال" :أن يكون أحد الراويني مجع حالة األخذ بني املشافهة واملشاهدة ،والثاين أخذه من وراء حجاب ،فيؤخذ ابألول؛ ألنه أقرب
عبدا ،فرواه القاسم بن حممد ،وعروة بن الزبري،
حرا أو ً
إىل الضبط ،وأبعد من السهو والغلط ،وهلذا ملا اختلف يف زوج بريرة هل كان ً
حرا ،كان املصري إىل حديث القاسم
عبدا ،ورواه أسود بن يزيد عن عائشة :أن زوجها كان ًّ
عن عائشة :أن بريرة أعتقت ،وكان زوجها ً
وعروة أوىل؛ ألهنما مسعا منها من غري حجاب" (.)13/1
ويف هذا تصريح ابعتبار السماع والتحمل عن بُعد أو من وراء حجاب دون مشاهدة الراوي ،ولكن هو مبرتبة أقل من املشاهدة،
وال خالف يف ذلك.
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املطلب الثاين :التحمل واألداء ابملراسلة عن بُعد:
وميكن أن تكون املراسلة بني الشيخ والطالب متزامنةً؛ أي مباشرة عرب وسائل احملادثة والدردشة املعاصرة :كالواتس أب والتيليجرام
واملاسنجر وحنوه ،وميكن أن تكون عرب املراسلة غري املتزامنة؛ كاملراسلة عرب الربيد اإللكرتوين وحنوه من وسائل املراسلة غري املتزامنة.
ومن أنواع طرق التحمل واألداء اليت ميكن أن تتحقق عرب هذه الوسائل املعاصرة:
 - 1اإلجــازة مكاتبـةً :ويتحقــق ذلــك عنــد كتابــة الشــيخ اإلجــازة للطالــب وإرســاهلا إليــه عــر الربيــد اإللكــروين ،أو عــر
الدردشــة يف الواتــس أب ،أو التيليجـرام ،أو غريهــا مــن وســائل التواصــل ،وميكــن أن يكتبهــا الشــيخ وينشــرها عــر حســابه
علــى تويــر ،أو فيــس بــوك ،أو يف موقعــه اإللكــروين عــر الويــب.
 - 2املكاتبــة :وميكــن أن يكتــب الشــيخ مســموعه ومرويـّـه للطالــب عــر الدردشــة املباشــرة يف برامــج احملــاداثت اإللكرتونيــة
كالواتــس أب ،والتيليجـرام ،وحنوهــا ،أو يرســلها لــه عــر الربيــد اإللكــروين.
 - 3الوصيــة :وميكــن للشــيخ أيض ـاً أن يوصــي عنــد موتــه ،أو ســفره لشــخص بكتــاب مــن كتبــه الــي يرويهــا ،وال فــرق
أن تكــون الوصيــة عــر رســالة إلكرتونيــة يرســلها ألحــد ،أو يكتبهــا يف ورقــة وخيفيهــا ،أو حيفظهــا يف أرشــيفه اإللكــروين.
أيضــا عــر الوســائل املعاصــرة أبن يقــف علــى كتــاب شــيخه ومروايتــه عــر صفحــة شــيخه
 - 4الوجــادة :وهــي جائــزة ً
الشــخصية يف فيــس بــوك ،أو تويــر ،أو موقعــه اإللكــروين ،أو يقــف عليــه عــر مواقــع التواصــل أو املواقــع واملكاتــب
عمومــا ،بعــد البحــث يف حمــركات البحــث اإللكرتونيــة ،بشــرط أن يكــون فيــه مــا يــدل أن هــذا مــن مــروايت
اإللكرتونيــة ً
شــيخه خبت ـ ٍم أو حنــوه مــن حقــوق النشــر املعروفــة.
اخلامتة
وبعد أن َّمتم هللا تعاىل يل هذا البحث املتواضع ،ميكن أن أسرد خالصة البحث وأهم النتائج والتوصيات:
التعليم عن بُعد يُعد عملية تعليمية متكاملة األركان ،خال احتاد املكان.ال يضــر بُعــد املــكان بــن الشــيخ والطالــب مــا دامــت إمكانيــة الرؤيــة والســماع واملشــاركة بــن الشــيخ والتلميــذ متوفــرة،وهــذه أبــرز عناصــر العمليــة التعليميــة الــي يتــم مــن خالهلــا حتمــل العلــم وروايتــه.
ميكــن للطالــب أو الشــيخ أن يتحمــل أو يــؤدي عــر املشــافهة واملشــاهدة عــن بُعــد كل مــن طــرق التحمــل واألداءالتاليــة :الســماع مــن لفــظ الشــيخ ،والق ـراءة عليــه ،واإلعــام ،واإلجــازة ،واملناولــة.
-وميكــن للطالــب أو الشــيخ أن يتحمــل أو يــؤدي عــر املراســلة عــن بُعــد كل مــن طــرق التحمــل واألداء التاليــة :اإلجــازة

مكاتبـةً ،واملكاتبــة ،والوصيــة ،والوجادة.
ينبغــي للطالــب أن يبــن طريــق حتملــه عــن شــيخه إن كان عــر اهلاتــف ،أو البــث املباشــر املرئــي والصــويت ،أو البــثفضــل ذكــر مــكان شــيخه ،ومكانــه هــو ،وكل
الصــويت فقــط ،مــع ذكــر الربانمــج الــذي اســتعمله يف التحمــل ،كمــا يُ َّ
وحتملهــا.
ذلــك مــن وجــوه ضبــط الروايــة ّ
كمــا أنــي أوصــي الباحثــن ابلعنايــة التامــة مبســألة التعليــم عــن بعــد ،ودراســة ضوابطهــا ومظاهرهــا ،وتفــادي خماطرهــا؛ ملــا هلــا مــن
األمهيــة يف هــذا العصــر ،وأوصــي القائمــن علــى إدارة التعليــم العــايل والتعليــم اجلامعــي أن يدعمـوا التعليــم عــن بُعــد مبزيــد مــن العنايــة
واالعـراف الرمســي ،وينشــئوا مؤسســات تعليميــة خاصــة للتعليــم عــن بُعــد.
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وحتليل
القراءات اليت استشهد هبا
األخفش يف سور ال ُـم َّ
مجعا ً
فصل من خالل كتابه( :معاين القرآن)؛ ً
ُ
د .خلود بنت طالل احلساين
أستاذ علم القراءات املشارك  ،كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بضرماء  ،جامعة شقراء

املستخلص:

ـش يف ســور ال ـ ُـم َّ
فصل مــن خــال كتابــه معــاين القــرآن؛ حيــث بلغــت ( )33قـراءةً
يســلط هــذا البحـ ُ
ـث الضــوءَ علــى القـراءات الــي استشــهد هبــا األخفـ ُ
بــن متواتــرٍة وشــاذة؛ تناولتهــا ابلتخريــج والتحليــل .وقــد جعلتُــه يف مبحثــن( :أوهلمــا) :األخفــش وكتابــه معــاين القــرآن ،وفيــه ثالثــة مطالــب( .الثــاين) :القـراءات

ـهاده هبــذه القـراءات بــن
الـواردة يف ســور ال ـ ُـم َّ
ـص إليــه البحــث :أن األخفــش نـ َّـوع استشـ َ
فصل مــن معــاين القــرآن لألخفــش؛ ً
مجعــا وحتليـ ًـا .ومــن أهــم مــا َخلَـ َ

ـث
ـاج آبايت القــرآن األخــرى علــى صحــة القـراءة ،كمــا أوضــح البحـ ُ
كــون اخلُلــف فيهــا أصوليًّــا وفرشـيًّا ،كمــا عُـ ِـي بعلمــي الرســم وخمــارج احلــروف ،ون َقـ َـل االحتجـ َ
ـض املتواتــر مــن القـراءات.
جتويــد األخفــش إحــدى القراءتــن اللتــن يســوقهما ،وجتويــزه القـراءةَ الــي ال يقـرأ هبــا البصريــون ،كمــا أظهــر تلحــن األخفــش بعـ َ
املفصل ،معاين القرآن ،قراءة متواترة ،قراءة شاذة.
الكلمات املفتاحية :القراءات القرآنية ،سور ّ
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The Qira'at that Al-Akhfash Cited in Suar Al-Mufassal through his Book (The
Meanings of the Qur’an), Collecting and Analyzing Study.
Dr. Kholoud bint Talal Al-Hasani
Faculty of Education in Muzahimiyah, Shaqra University
Abstract:
This research sheds light on the readings cited by Al-Akhfash in Surahs of Al-Mufassal
(65 surahs) through his book Meanings of the Qur’an that were (33) frequent and abnormal
readings that I have analyzed and explained. I divided this research into two sections: (The
first): Al-Akhfash and his book "the Meanings of Qur’an" that contains three requisitions. (The
second): The readings contained in Surahs of Al-Mufassal such as "the meanings of the Qur’an
by Al-Akhfash" through compilation and analysis. Among the most important findings of the
research is that al-Akhfash varied his quotation of these readings between the words that have
general fixed provisions and words that are not governed by fixed provisions. In addition, he
was concerned with the science of drawing and the articulation of letters. He conveyed the
invocation of other verses of the Qur’an on the correctness of the reading. Furthermore, the
research pointed out al-Akhfash’s intonation of one of the two readings that he submits, and
his permissibility of reading Al-Basri do not read in addition to Akhfash’s intonation of some
general fixed readings.
Keywords: The Quranic Qira'at; Suar Al-Mufassal; Meanings of the Qur'an; Successive
Qira'a; Bizzare Qira'a.
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مقدمة:
وسالما على عباده الذين اصطفى ،وبعد ..
احلمد هلل وكفى ،وصال ًة
ً
ِ
ط أبنه أحد أئمة النحاة من البصريني ،وأبنه الطريق إىل كتاب سيبويه؛ فلم يكن أح ٌد جيرؤ على شرح
ف
األخفش األوس ُ
فقد ُوص َ
ُ
الكتاب -بعد وفاة شيخه وقرينه سيبويه -إال هو.
ِ
كبريا من املعاين الغامضة اليت
ف كتابُه هذا أبنه أحد أوائل الكتب املصنفة يف معاين القرآن الكرمي ،وأنه شرح فيه ً
ووص َ
ُ
عددا ً
أصل فيه آلراء مدرسته واحتجاجاهتا ،وقد ألفه بعد اتصاله ابلكسائي ببغداد.
فهمها ،كما َّ
يَصعُب ُ
وأتيت أمهية هذه الدراسة من أمهية هذا الكتاب وقدره وقدر مؤلفه؛ مما يدفعنا إىل أن نسلط الضوءَ على جانب استشهاده
حموج إىل مج ٍع وحتلي ،وقد عربت عن ذلك حمقق كتابه الباحثة العاملة الدكتورة هدى
ابلقراءات القرآنية فيه ،خباصةً وأن هذا
اجلانب ٌ
َ
َّقراعة ( )1990بقوهلا" :ولألخفش قراءات مل ِ
نسب القراءات"
أهتد إليها"(ت .)1/35/وقالت يف موض ٍع آخر:
ٌ
ً
"واندرا ما كان يَ ُ
(ت.)1/36/
لقد جاء تركيز الدراسات املعاصرة عن معاين القرآن لألخفش على مذهب مدرسته وآرائها اللغوية ،وعلى منهجه يف النحو
والتصريف ،وموازنة ذلك مع كتب معاين القرآن األخرى()1؛ ككتاب أيب عبيدة معمر بن املثىن ،وكتاب أيب زكراي الفراء.
وملا مل أقف على من تناول عمل األخفش يف كتابه من جهة ختريج القراءات وتوجيهها؛ عزمت أن يكون اهلدف من هذا البحث مجع
ٍ
بشيء من التحليل مبا حيقق الفائدة
فصل( ،)2سالكةً يف ذلك منهجي االستقراء والوصف ،مع تناويل له
ذلك من خالل سور ال ُـم َّ
قسمت حبثي على النحو اآليت :املبحث األول :األخفش وكتابه معاين القرآن ،وفيه ثالثة مطالب:
املرجوة؛ وقد ّ
املطلب األول :ترمجة األخفش .املطلب الثاين :التعريف بكتاب معاين القرآن .املطلب الثالث :منهج األخفش يف استشهاده
ابلقراءات يف معاين القرآن.
وحتليل .مث خامتةٌ أبهم النتائج ،وفهرست
مجعا
املبحث الثاين :القراءات الواردة يف سور ال ُـم َّ
ً
فصل من معاين القرآن لألخفش؛ ً
ابملصادر واملراجع.
مجعا
وقد جعلته بعنوان( :القراءات اليت استشهد هبا
األخفش يف سور ال ُـم َّ
ً
وحتليل)؛ سائلةً
فصل من خالل كتابه معاين القرآن؛ ً
ُ
جيزي
أن جيعل عملي فيه
األخفش األوس َ
ً
خالصا لوجههً ،
َ
خري اجلزاء.هللاَ
انفعا يل ولعباده يف الدارين؛ وأن َ
ط عن العلم وأهله َ
املبحث األول :األخفش وكتابه معاين القرآن
املطلب األول :ترمجة األخفش:
أما ترمجته :فهو سعيد بن مسعدة ،موىل لبين جماشع بن دارم؛ فهو اجملاشعي ابلوالء ،البلخي مث البصري ،أبو احلسن ،املعروف بـ
أيضا صار هذا وسطاً.
(األخفش األوسط) .وكان يقال له قدميًا( :األخفش األصغر)؛ فلما ظهر علي بن سليمان املعروف ابألخفش ً
كن :أاب اخلطاب .كان سعيد بن مسعدة أكرب من سيبويه ،وصحب اخلليل بن أمحد
وأما األكرب :فهو عبد احلميد بن عبد اجمليد ،ويُ َ
دينارا ،وكان يقال فيه" :هو الطريق
معلما لولد الكسائي ،وقرأ
ُّ
قبل ُ
الكسائي عليه َ
كتاب سيبويه ،فوهبه سبعني ً
صحبته لسيبويه ،وكان ً
ـت عليهــا :لغــات العــرب يف معــاين القــرآن لألخفــش ألمحــد عـرابوي ،والــدرس النحــوي عنــد األخفــش يف معــاين القــرآن
((( مــن تلــك الدراســات الــي وقفـ ُ
لســعيد اخلثعمــي ،والصــرف بــن معــاين القـران للفـراء ومعــاين القـران لألخفــش لســنان طــه ،ومعــاين القـران بــن األخفــش والفـراء دراســة لغويــة موازنــة لنصيــف
جاســم ،واملســائل النحويــة والصرفيــة بــن األخفــش والف ـراء لشــادية عمــار ،ومعــاين القــرآن لألخفــش والف ـراء والزجــاج ومناهــج مؤلفيهــا لناجــح البعــول،
واملصنفــات األوىل يف معــاين القــرآن والدراســات الصرفيــة والنحويــة لياســر احلــروب ،ومنهــج توجيــه املشــكالت النحويــة يف كتــب معــاين القـران للفـراء واألخفــش
والنحــاس لعبــد العزيــز العمــاري ،والبحــث الــداليل يف كتــب معــاين القـران أليب عبيــدة واألخفــش والفـراء لعمــار الــددو.
((( املفصل من أول سورة الفتح إىل آخر القرآن ،وإمنامسياملفصل لكثرة الفواصل ابلبسملة ،ذيل النهاية مادة (فصل)
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فصل ...
د .خلود بنت طالل احلساين  :القراءات اليت استشهد هبا
األخفش يف سور ال ُـم َّ
ُ

الكتاب على سيبويه أح ٌد ،ومل يقرأه سيبويه على أحد؛ وإمنا قُرئ على األخفش بعد موت سيبويه .كان
إىل كتاب سيبويه"؛ فإنه مل يقرأ
َ
األخفش أحد أئمة النحاة من البصريني ،وكان معتزليًّا قَ َد ِرًّي ِش ْـم ِرًّي -يعين :صن ًفا من ال َق َد ِريَّة نُ ِسبوا إىل أيب ِش ْـمر -لكنه مل يكن يغلو
فضله على غريه ويقول" :كان أوسع الناس علما؛ أول من أملى غريب ُك ِل ٍ
بيت من الشعر حتته األخفش،
يف القدر؛ وكان ثعلب يُ ِّ
َ
َ
ً
َ ّ
الطوسي مستمليه ،ومل أُدركه ألنه كان قبل عصران ،وكان يقال عنه :الراوية".
وكان ببغداد ،وكان
ُّ
صنف كتبًا كثريةً يف النحو والعروض والقوايف؛ منها :معاين القرآن ،وشرح أبيات املعاين ،واالشتقاق ،والقوايف ،وكتاب امللوك،
ـخبَب) ،وكان اخلليل قد جعل البحور مخسة عشر فأصبحت ستة عشر؛ وله يف كل ٍّ
مذاهب
فن
وهو الذي زاد يف العروض (حبر ال َ
ُ
وأقو ٌال مشهورةٌ عند علماء العربية( .السريايف ،1996 ،ص ،)40و(انظر الزبيدي ،د.ت ،ص )72و(األنباري ،ص ،)109و(احلموي،
 ،)1374/3 ،1993و(القفطي ،)41/2 ،1982 ،و(ابن خلكان ،)381/2 ،1994 ،و(الذهيب ،)206/10 ،1985 ،و(الزركلي،
.)102 ،101/3 ،1984
مات األخفش األوسط بعد أيب زكراي الفراء؛ سنة مئتني ومخس عشرة.
املطلب الثاين :التعريف بكتاب معاين القرآن:

هنجا مل يُسبق إليه :وهو أنه ابتدأ
اختص عنوان كتابه بـ (معاين القرآن)؛ ومعناه :التفسري النحوي للقرآن .وقد اتبع األخفش فيه ً
كتابه بتفسري وإعراب وإيراد قراءات البسملة وسورة احلمد ،مث أورد احلروف املقطعة يف أوائل سورة البقرة ويف أوائل السور املتبقية ،مث
ٍ
أوجها إعرابية لآلايت من
تفسريا وقراءات و ً
أورد األقوال واآلراء اليت قيلت فيها ،والقراءات اليت جتوز القراءة هبا عنه ،مث بعد ذلك أورد ً
أوائل سورة البقرة إىل اآلية الثامنة والعشرين منها.
ِ
اآلايت مرتبةً يف سورة البقرة؛ فهو يعنون أبوابَه النحويةَ هذه
آخر خيضع لبعض أبواب النحو؛ حاول به إير َاد
بعد ذلك اتبع ً
منهجا َ
مستشهدا هلا ٍ
اعد و ٍ
آبايت من سوٍر أخرى؛ وهو
أحكام
ً
من واقع اآلايت اليت ترد مرتبةً؛ فيُورد يف هذه األبواب جل ما يتصل هبا من قو َ
مسائل كتبهم أبو ًاب حنوية ،جيمعون فيها كل ما يتعلق ابملسألة أو ابألداة.
منهجا للتصنيف يتبعونه؛ فيقسمون
هبذا وضع أمام النحويني ً
َ
األخفش من الشواهد :فقد أورد سبعة عشر وثالمثئة شاهد من الشعر ،شرح بعضها أو بعض ألفاظها ،وقد أييت
وقد أكثر
ُ
يف هلا ،وقد يشري إىل لغاهتا.
مبشتقات كلماهتا وتصار َ
شرحه
أما اآلايت اليت يستشهد هبا فتكثر عنده كثرًة واضحة ،كما أكثر من األمثلة التجريدية اليت تساعد وتعني على إابنة ما يريد َ
وتوضيحه؛ لكن من املالحظ أنه ال يستشهد ابألحاديث النبوية الشريفة واألمثال إال اندراً؛ ففي الكتاب حديثان فقط ،وموضعان
َ
ٍ
مناذج حنويةً وأقو ًال للعرب.
آخران هبما ألفا ٌظ من األحاديث ،وثالثة أمثال فقط؛ إال أنه أورد
أساليب و َ
َ
ومصطلحات األخفش النحوية تبدو واضحةً حمددةً يف غالبيتها ،وإن كان بعضها أقرب إىل التعاريف االصطالحية كما هو احلال
يف الكتاب لسيبويه.
ٍ
ِ
لغوايت منسوبةً لقائليها ،ومل يورد آراءَ ذات أمهية لنحويني سابقني .أما
األبيات الشعرية ،وقد يذكر
األخفش
نسب
ً
ُ
وقليل ما يَ ُ
فصل.
نسبها أو ُيِّرجها عن أصحاهبا ،وأييت هذا البحث حماولةً جلمع ذلك وحتليله من خالل سور ال ُـم َّ
القراءات القرآنية :فإنه ً
اندرا ما يَ ُ
(يف األخفش.)36-33/1 ،1990 ،
املطلب الثالث :منهج األخفش يف استشهاده ابلقراءات يف معاين القرآن:
من منهج األخفش أنه يورد اآليةَ أو جزءا منها بقر ٍ
اءة غري قراءة حفص ،مث يُتبع ذلك بقراءة حفص ،مث يورد القراءات األخرى بعد
ُ
ً
ذلك إن وجدت .وهو يف إيراده للقراءات :يوجهها إعرابيًّا؛ ليبث من خالل توجيهه اإلعرايب هذا آراءه النحوية .كما أنه قد يشرح هذه
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ِ
اللغات الواردةَ فيها (يف األخفش.)1990 ،
القراءات ويشرح مفرداهتا ،وأييت بتصاريف الكلمة ومشتقاهتا يف بعض األحيان ،وقد يذكر
أيضا ما أييت (قاسم ،2012 ،ص ص:)45-52
وقد لوحظ أن من منهجه ً
ذكرا ألمساء القراء عند إيراده القراءات ،وإمنا يوردها بقوله" :بعض العربيقول" ،أو(قال
اسم صاحب القراءة؛ فقلما جند ً
عدم ذكره َبعضهم) ،أو (قرأها قوم) ،أو (منهم من يقول) ،أو (وتُقرأ).
إيراده اآليةَ املختلف يف قراءهتا فقط أو جزء منها ،مث يورد القر ِاءات احملتملةَ فيها.
َ
ُ
ً
بصري.
تعبريه يف قراءة أهل البصرة بـ" :يف قراءتنا) ،وال يذكر اسم قارئها إن كان ًّإيراده الشاذ من القراءات من غري إشارٍة إىل شذوذها.احتجاجه ابلقراءات على بعض املسائل الصرفية الدقيقة.بعض القراءات ووصفه بعضها ابلقبح وقلة الدوران.
-تلحينه َ

مجعا وخترجيًا
املبحث الثاين :القراءات الواردة يف سور َّ
املفصل من معاين القرآن لألخفش؛ ً
عمدت إىل سور املفصل واستخرجت منها مجيع القراءات اليت استشهد هبا األخفش ،مث رتبتها على ترتيب ورودها يف القرآن
الكرمي ،مث نقلت كالم األخفش يف كل و ٍ
احدة منها ،مث تناولتها ابلتحليل الذي أقمته على ركنني رئيسني ،مها :التخريج والتوجيه،
ُ َ
ٍ
جعلت لكل واحد منها
موضعا،
احدا وثالثني
اضع و ً
ُ
ً
وقد أتعرض هلا مبا هو أكثر منهما إن اقتضت القراءةُ ذلك ،وقد بلغَت املو ُ
مطلبًا ،وهي:

املطلب األول :من سورة غافر؛ يف قوله تعاىل﴿ :وص َّورُكم فَأَحسن صورُكم﴾ (سورة غافر ،اآلية ،)64 :وهي بعض ٍ
آية من سورة
ُ
َ َ َ ْ ْ َ َ ُ ََ ْ
أيضا يف (اآلية.)3 :
التغابن ً
•قال األخفش (﴿" :)1990الْ ُقوى﴾ :مجاعة ال ُق َّوة ،وبعض العرب يقول :حبـوةٌ ِ
وح َب؛ فينبغي أن يقول﴿ :الْ ِق َوى﴾ يف ذا القياس.
ُ َْ
َ
ويقول بعض العربِ :ر ْشوةٌ ور َشا ،ويقول بعضهم :ر ْشوةٌ وِر َشا ،وبعض العرب يقول :صور ِ
ص َّوَرُك ْم
و
﴿
ر؛
و
ص
اجليدة:
و
ر،
و
وص
َُ َ َ
ُ
َ ُ
َ
َُ
ِ
قرأ" (.)2/526
ت
فَأ ْ
َح َس َن ُ
ص َوَرُك ْم﴾ و﴿ص َوَرُك ْم﴾ ُ َ
ص َوَرُك ْم﴾ (ابن جماهد1400 ،ه ،ص ص ،)638 ،565و(الداين1404 ،ه،
التحليل :اتفق القراء العشرة على قراءهتا بضم الصادُ ﴿ :
ص ص ،)191-211و(ابن اجلزري ،د.ت.)2/364-387 ،
أما قراءهتا ﴿ ِص َوَرُك ْم﴾ ابلكسر :فمعدودةٌ يف الشواذ؛ قرأ هبا زيد بن علي واحلسن واألعمش وأبو رزين األسدي (اهلذيل،2007 ،
ص ،)649و(النوزاوازي ،2018 ،ص ،)1615و(احلليب ،)10/347 ،9/494 ،1996 ،و(الدمياطي1427 ،هـ ،ص ص.)545 ،487
فصيحا -بكسرها .وقد بلغنا أن أاب رزي ٍن قرأ:
ومسعت أاب ثـَْروا َن العُكْلِ َّي -وكان
قال الفراء (1435هـ)" :العرب على رفع الصاد.
ُ
ً
َح َس َن ِص َوَرُك ْم﴾" (ص ص .)126-127وهي على مذهب سيبويه ( )1988يف ابب تكسري الواحد للجمع ،وقد امتدح أبو جعف ٍر
﴿فَأ ْ
النحاس (1421ه) كالمه فيه فقال" :وهذا من أحسن ٍ
كالم يف النحو وأبينه" ( .)4/30وعلة ذلك عند سيبويه :أن مجيع فـُْعلة وفِ ْعلة
َ
ُ
قد اشرتكا يف اإلسكان للعني يف اجلمع الـمسلَّم .قالوا :رْكبة ورْكبات فأسكنوا ،وأصل الكاف الضم .وقالواِ :هْند ِ
وهْندات فأسكنوا،
ُ
ُ ُ
وأصل النون الكسر .فلما اشرتكا يف ذلك = اشرتكا يف التكسري يف الضم والكسر؛ فقالوا :صورة وصور ِ
وص َور؛ فأدخلوا فِ ْعلة يف الضم
ُ َْ َُ
وهو ال ُفعلة ،وكذلك أدخلوا فـعلة يف الكسر وهو ِ
الف ْعلة (مكي .)10/6456-6457 ،2008 ،قالوا :إمنا قُ ِرئَت بكسر الصاد :فر ًارا من
ُْ
ْ
الضمة قبل الواو وليس بقياس (ابن عادل1419 ،ه .)19/126 ،17/79 ،واملعىن واحد (الزخمشري ،د.ت.)4/176 ،
املطلب الثاين :من سورة النجم يف قوله تعاىل﴿ :أَفـََرأَيـْتُ ُم َّ
ت َوالْعَُّزى﴾ (اآلية.)19 :
الل َ

قلتَّ ﴿ :
قال األخفش (" :)1990وقال بعضهم﴿ :أَفـََرأَيـْتُ ُم َّ
ت َوالْعَُّزى﴾؛ فاذا
الله﴾؛ وكذلكَ ﴿ :وَمنَاةَ﴾ تقول:
َّ
الل َ
سكت َ
ِ
﴿ َوَمنَاه﴾ .وقال بعضهمَّ ﴿ :
أيت
الل َّ
الالت الذي يـَلُ ُّ
ت﴾ جعله من ّ
ت .ولغةٌ للعرب :يسكتون على ما فيه اهلاء ابلتاء؛ يقولون :ر ُ
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فصل ...
د .خلود بنت طالل احلساين  :القراءات اليت استشهد هبا
األخفش يف سور ال ُـم َّ
ُ

طَْلحت .وُكل ٍ
مكتوب ابلتاء :فإمنا تقف عليه ابلتاء" (.)2/526-527
شيء يف القرآن
َ ْ ُّ
ٌ

التحليل :أما ما تووتر يف ﴿ َّ
للساكني ،والباقون بتخفيفها ،ووقف على اتئها الكسائي
فرويس بتشديد التاء مع املد
اللت﴾:
ْ
ٌ
اتباعا للرسم (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
ابهلاء .وأما ﴿ َوَمنَاةَ﴾ :فلم خيتلف أح ٌد منهم يف الوقوف عليها ابهلاء ً

الله﴾ .وقال غريه :الوقوف عليه ﴿ َّ
قال الكسائي" :الوقوف عليه ﴿ َّ
اللت﴾ ،اشتقوه من اسم هللا جل وعز؛ وهو مكتوب يف
املصحف ابلتاء" (النحاس1421 ،ه" .)4/183 ،فأما الوقف على ﴿ َّ
اللت﴾ فبالتاء إمجاعٌ؛ إال ما تفرد به الكسائي من الوقوف
عليها ابهلاء" (ابن خالويه1401 ،هـ  ،ص.)336
قلت :وهذه من الكلمات املعدودات للكسائي يف الوقف ابهلاء ملا ُرِسم ابلتاء؛ واحلال أن ﴿ َّ
اللت﴾ يف مرسوم مجيع املصاحف
جري على األصل ،والتاءُ طارئةٌ وإن ُرِسَت 1؛ وهو ما أشار
مبا فيها الكويف -ابلتاء .ولعل السبب يف انفراده هذا :أن الوقف ابهلاء ٌالكالم حىت صارت التاءُ كأهنا أصلية" (ص.)165
حرف ال شبيهَ لهَ ،كثـَُر به
ـج َهين ( )١٩٩٨يف البديع بقوله" :ألنه ٌ
ُ
إليه ال ُ
وإال فإن القاعدة املتبعة هي ما ختم به األخفش ( )1990كالمه" :وُكل ٍ
مكتوب ابلتاء :فإمنا تقف عليه ابلتاء"
شيء يف القرآن
ُّ
ٌ
ُ
َ
ََ
( .)2/527وقد جاءت يف كالم علماء القراءات بعده ،ومنهم أبو القاسم اهلذيل ( )2007يف قوله" :والصحيح أن ما كتب يف
املصحف ابلتاء فالوقف عليه ابلتاء ،وما كتب ابهلاء فالوقف عليه ابهلاء" (ص.)427
ص ُارُه ْم﴾ (سورة القمر ،اآلية.)7 :
َّعا أَبْ َ
املطلب الثالث :من سورة القمر؛ يف قوله تعاىلُ ﴿ :خش ً

صب على احلال؛ أي :خيرجون من االجداث خشَّعا .وقرأ بعضهم﴿ :خ ِ
ِ
اش ًعا﴾ ألهنا صفةٌ
َ
ُ ً
قال األخفش (ُ ﴿" :)1990خش ً
َّعا﴾ نُ َ
ِ
ص ُارُه ْم﴾ (سورة القلم ،اآلية ،)43( :وسورة املعارج ،اآلية.)528/2( .)44 :
مقدمةٌ فأجراها جمرى الفعل؛ نظريهاَ ﴿ :خاش َعةً أَبْ َ
التحليل :قرأ أبو عمرو ومحزة والكسائي ويعقوب وخلف﴿ :خ ِ
اش ًعا﴾ بفتح اخلاء وألف بعدها وكسر الشني خمففةً ابإلفراد؛ وقرأها
َ
َّعا﴾ بضم اخلاء وفتح الشني وتشديدها بال ألف (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
ابقي العشرةُ ﴿ :خش ً
ِ
وح َس ٌن أال يؤنث ،ألن التأنيث ليس حبقيقي.
وجه من قالَ ﴿ :خاش ًعا﴾ :أنه فعل متقدم؛ فكما مل يلحق عالمة التأنيث مل جيمعَ ،
أثبت ما يدل على اجلمع وهو على لفظ اإلفراد ،ودل اجلمع على ما يدل عليه التأنيث الذي ثبت"
َّعا﴾" :فقد َ
ومن قالُ ﴿ :خش ً
(الفارسي.)6/242 ،1993 ،
ِ
ص ُارُه ْم﴾ .ولان التوحيد والتأنيث -لتأنيث اجلماعة:-
ولنا يف أمساء الفاعلني إذا تقدمت على اجلماعة :التوحيد؛ حنوَ ﴿ :خاش ًعا أَبْ َ
ِ
ٍ
ِ ٍ
اشعةً أَبصارهم﴾ .ولنا اجلمع؛ حنو﴿ :خشَّعا أَبصارهم﴾ .تقول" :مررت ُ ٍ
أوج ُه ُهم"
ُ
وح َسنَة ُ
أوج ُه ُهمَ ،
أوج ُه ُهم ،وح َسان ُ
بشبَّان َح َس ٍن ُ
ُ ً ْ َ ُُ ْ
﴿ َخ َ ْ َ ُ ُ ْ
(الزجاج.)5/86 ،1988 ،
ب ا ْلِي ِم﴾ (اآلية.)55:
املطلب الرابع :من سورة الواقعة؛ يف قوله تعاىل﴿ :فَ َشا ِربُو َن ُش ْر َ

ب﴾؛ مثل :الض َّْعف والض ُّْعف" (.)2/532
ب﴾ و﴿ َش ْر َ
قال األخفش (﴿" :)1990فَ َشا ِربُو َن ُش ْر َ
ب﴾ بفتحها(ابن اجلزري ،د.ت)،
ب﴾ بضم الشني .وقرأ ابقي العشرةَ ﴿ :ش ْر َ
التحليل :قرأ انفع وعاصم ومحزة وأبو جعفرُ ﴿ :ش ْر َ
اسم للمشروب؟
ب﴾ اليت ابلضم = هل هي
و(الدمياطي1427 ،هــ) ،واختلف يف ﴿ ُش ْر َ
ٌ
مصدر؟ أم ٌ
الت.
يلوت لَوتً فهو ٌّ
الت ُ
((( خبالف ما أشران إليه من قراءة رويس ابلتشديد فإن التاء فيها أصلية؛ من َ
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اسم للمصدر يستعمل ها هنا
والقول يف هذا على قول اخلليل وسيبويه" :أن ﴿ َش ْر َ
ب﴾ بفتح الشني مصدر ،و﴿ ُش ْر َ
ب﴾ بضمها ٌ
ب﴾ يف مجع شارب" (النحاس1421 ،ه" .)522/4 ،واحلجة ملن فتح :أنه أراد به املصدر .واحلجة ملن ضم:
أكثر ،ويستعمل ﴿ َش ْر َ
أنه أراد االسم .وقيل :مها لغتان معنامها واحد" (ابن خالويه1401 ،هـ ،ص.)341
قال أبو جعفر الطربي (" :)2001والصواب من القول يف ذلك عندان أن يقال :إهنما قراءاتن قد قَ ِرأَ بكل و ٍ
احدة منهما علماء من القراء مع
فمصيب يف قراءته؛ ألن ذلك يف فتحه وضمه :نظري فتح قوهلم :الضَّعف ،والضُّعف بضمه" (ص.)22/342
تقارب معنييهما؛ فبأيتهما قرأ القارئ
ٌ
املطلب اخلامس :من سورة اجملادلة؛ يف قوله تعاىل﴿ :الَّ ِذين يظَ ِ
اه ُرو َن ِمْن ُكم﴾ (اآلية.)2 :
َُ

قال األخفش (﴿" :)1990الَّ ِذين يظَ ِ
َّل :جعلها من تَظَ َّه ْرت ،مث أد َغ َم التاءَ يف الظاء" (.)2/537
اه ُرو َن﴾ خفيفةٌ وثقيلةٌ .ومن ثق َ
َُ

التحليل :قرأ انفع وابن كثري وأبو عمرو ويعقوب﴿ :يَظَّ َّه ُرو َن﴾ بفتح الياء وتشديد اهلاء مفتوحتني بال ألف؛ وقرأ ابن عامر ومحزة
والكسائي وأبو جعفر وخلف﴿ :يظَّاهرو َن﴾ بفتح الياء وبتشديد الظاء وألف بعدها وفتح اهلاء خمففةً؛ وقرأ عاصم﴿ :يظَ ِ
اه ُرو َن﴾ بضم
ُ
َ َُ
الياء وختفيف الظاء وألف بعدها وكسر اهلاء بعد األلف (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
"من قرأ﴿ :يظَّ َّهرو َن﴾ بتشديد الظاء واهلاء :فاألصل يتظهرون؛ فأُدغمت التاء يف الظاء ِ
اه ُرو َن﴾ فهو يف
ُ
وش ّد َدت .ومن قرأ﴿ :يَظَّ َ
َ ُ
ِ
ِ
األصل ِ
ِ
ِ
اهَر يُظَاهُر ظ ًه ًارا؛ واملعىن
ُ
وش ّد َدت ً
أيضا :يتظاهرون؛ فأُدغمت التاء يف الظاء .وأما قراءة عاصم﴿ :يُظَاهُرو َن﴾ :فهو من ظَ َ
واح ٌد وإن اختلفت األلفاظ" (األزهري.)3/59 ،1991 ،
ِ
ِ
اهَرةٌ ،ومل
قال الطاهر ابن عاشور (" :)1984ومل أيت
مصدره إال على وزن الف َعال ووزن ال ُـم َف َ
ومظَ َ
اعلَة .يقال :صدر منه ظ َه ٌار ُ
ُ
ِ
القراء
غن فيها عن مصدره مبصدر مرادفه" ( .)28/10قلت :وكذلك يف قراءة مجيع ّ
يقولوا يف مصدره بوزن التَّظَ ُّهر؛ فقراءة انفع قد استُ َ
عاصما.
العشرة عدا
ً
ب ُم َسن ََّدةٌ﴾ (اآلية.)4 :
املطلب السادس :من سورة املنافقون؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :كأَنـَُّه ْم ُخ ُش ٌ
ـخ ْشب" (.)2/543
ـخ ُشب؛ ويقول بعضهم :ال ُ
ب ُم َسن ََّدةٌ﴾ وكما قال :عُ ُم ٌد وعُ ْم ٌد؛ وهو مثل :ال ُ
قال األخفش (ُ ﴿" :)1990خ ُش ٌ
ب﴾ (ابن
ب﴾ إبسكان الشني؛ وضمها ابقي العشرةُ ﴿ :خ ُش ٌ
التحليل :قرأ قنبل من طريق ابن جماهد وأبو عمرو والكسائيُ ﴿ :خ ْش ٌ
اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
ب﴾ بضمتني :فقيل :جيوز أن تكون مجع َخ َشبَة؛ حنوَ :ثََرة وُثُر؛ قاله الزخمشري (د.ت) .وفيه نظر؛ ألن هذه الصيغة
فأما ﴿ ُخ ُش ٌ
ط عليه؛ ألنه قد يكون قال:
أخ ِشبَة؛ وهو غل ٌ
حمفوظة يف فـََعلَة ال ينقاس حنوَ :ثََرة وُثُر .ونقل الفارسي عن اليزيدي :أنه مجعَ :خ ْشبَاء و ْ
وحَْراء؛ ألن فـَْعالء الصفة ال جتمع على فـُعُل بضمتني؛ بل بضمة وسكون.
ُخ ْشب ابلسكون مجع َخ ْشبَاء؛ حنوُ :حْر َ
ب﴾ بفتحتني وهي
ب﴾ بضمة وسكون :فقيل :هي ختفيف األوىل .وقيل :هي مجع خشباء ،كما تقدم .وأما ﴿ َخ َش ٌ
وأما ﴿ ُخ ْش ٌ
شاذة :فهو اسم جنس وأُنثت صفتُه؛ كقوله تعاىلَ ﴿ :نْ ٍل َخا ِويٍَة﴾ (سورة احلاقة ،اآلية( )7 :ابن عادل.)1419 ،
فاحلجة ملن أسكن" :أنه شبَّهه يف اجلمع :ببُ ْدنَة وبُ ْدن ،ودليله :قولهَ ﴿ :والْبُ ْد َن َج َع ْلناها لَ ُك ْم﴾ (سورة احلج ،اآلية ،)36 :أو يكون
مجع اجلمع؛ كقوهلمِ :ثَار وُثُر" (ابن خالويه1401 ،ه ،ص.)346
أراد الضم فأس َك َن ختفي ًفا .واحلجة ملن ضم الشني :أنه أراد َ
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فصل ...
د .خلود بنت طالل احلساين  :القراءات اليت استشهد هبا
األخفش يف سور ال ُـم َّ
ُ

وس ُه ْم﴾ (اآلية.)5 :
املطلب السابع :من سورة املنافقون؛ يف قوله تعاىل﴿ :لََّوْوا ُرءُ َ

ِ
ي أو يف التكثري؛ قيل :لََّوى لِ َسانَه ورأسه.
قال األخفش (" :)1990وقال﴿ :لََّوْوا ُرءُ َ
الس ْخ ِر ِّ
وس ُه ْم﴾ :ألن كالم العرب إذا كان يف ّ
َّف بعضهم ،واحتج بقول هللا ﴿ :لَيًّا ِبَلْ ِسنَتِ ِه ْم﴾ (سورة النساء ،اآلية.)2/543( ")46 :
وخف َ
وروح﴿ :لََوْوا﴾ بتخفيف الواو األوىل؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :لََّوْوا﴾ بتشديدها (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي،
التحليل :قرأ ٌ
انفع ٌ
1427هــ).
فح ِذفَت الضمة من الياء
أسه وعن َقه ،واألصل لويوا؛ ُ
الرجل شيئًا لوى ر َ
فمن قرأ﴿ :لََوْوا﴾ :جعله من لوى يلوي ليًّا؛ وهو إذا أنكر ُ
فالتقى ساكنان؛ فحذفوا الياء .وحجة هذه القراءة كما قال األخفش ( :)1990قوله تعاىل﴿ :لَيًّا ِبَلْ ِسنَتِ ِه ْم﴾ (سورة النساء ،اآلية:
لوي؛ فقلبوا الواو ايءً ،وأدغموا الياءَ يف الياء.
 ،)46واألصل ً

ومن قرأ﴿ :لََّوْوا﴾ :جعله من َّلوى يُ ِّ
لوي تَل ِويَةً ،واألصل لويوا؛ مث عملوا فيها ما عملوا يف التخفيف .وحجتهم :أن
الرؤوس مجاعةٌ
َ
فوجهها التشديد؛ وكذلك ُك ُّل ٍ
فعل يَكثُر مرةً بعد مرة (ابن زجنلة ،1982 ،ص ص.)709-710
هز رؤوسهم وحتري َكها وأكثروا .ومن خففها :فهو على وجه أهنم فعلوا ذلك
فمن شدَّد الواو :فهو على وجه اخلرب عنهم أهنم كرروا َّ
مرًة واحدة (القامسي1418 ،ه).
اللُ لِ ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ْد ًرا﴾ اآلية.)3( :
املطلب الثامن :من سورة الطالق؛ يف قوله تعاىل﴿ :قَ ْد َج َع َل َّ

قال األخفش (" :)1990قال﴿ :قَ ْد ًرا﴾ ،وقال بعضهم﴿ :قَ َد ًرا﴾؛ ومها لغتان"(.)2/544

التحليل :اتفق القراء العشرة على قراءهتا﴿ :قَ ْد ًرا﴾ ابإلسكان (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ) .أما قراءهتا ابلفتح:
ِ
وجناح بن ُحبَيش (النوزاوازي ،)2018 ،و(أبو حيّان1412 ،ه).
قسم َ
فهي شاذة؛ قرأ هبا ابن م َ
إمكان؛ وعلى ذلك
وجوب وإما
ً
األمور على نوعني :أحدمها :ابحلكم منه أن يكون كذا أو ال يكون كذا؛ إما ً
تقدير هللا تعاىل َ
اللُ لِ ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ْد ًرا﴾ .والثاين :إبِعطاء القدرة عليه .وقوله﴿ :فـََق َد ْرَن فَنِ ْع َم ال َق ِاد ُرْو َن﴾ (سورة املرسالت ،اآلية.)23 :
قوله﴿ :قَ ْد َج َع َل َّ
ِ
اللُ لِ ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ْد ًرا﴾.
مثل قوله﴿ :قَ ْد َج َع َل َّ
تنبيهٌ على أن ُك َّل ما َح َك َم به فهو ٌ
حممود يف ُحكمه ،أو يكون َ

أما قراءة﴿ :قَ َد ًرا﴾" :فهي إشارةٌ إىل ما سبق به القضاءُ والكتابةُ يف اللوح احملفوظ؛ وهي نظري قوله تعاىلَ ﴿ :وَكا َن أ َْمُر هللا قَ َد ًرا
َّم ْق ُد ًورا﴾ (سورة األحزاب ،اآلية( ")38 :الفريوز آابدي1416 ،هـ.)4/244 ،
املطلب التاسع :من سورة الطالق؛ يف قوله تعاىل﴿ :أ ِ
ث َس َكنـْتُ ْم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم﴾ (سورة الطالق ،اآلية.)6 :
وه َّن ِم ْن َحْي ُ
َسكنُ ُ
ْ
ِ
ِ
فتحت
الو ْج ُد -إذا
َ
الو ْجد :املقدرة .ومن العرب من يكسر يف هذا املعىن .فأما َ
قال األخفش (" :)1990وقال﴿ :م ْن ُو ْجد ُك ْم﴾؛ و ُ
ب؛ وهو يف املعىن -وهللا أعلم :-أسكنوه َّن من حيث سكنتم مما تَ ِ
قد ُرون عليه" (.)2/544
ـح ُّ
ُ
الو َاو :-فهو ال ُ
ِ
ِ
بضمها (ابن
التحليل :قرأ ٌ
روحِ ﴿ :و ْجد ُك ْم﴾ بكسر الواو ،وانفرد ابن مهران ( )1981ابخلالف عنه؛ وقرأ ابقي العشرةُ ﴿ :و ْجد ُك ْم﴾ ّ
اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ) .وقُِرئت ابلفتح -كما أشار األخفش ( -)1990وهي شاذة؛ قرأ هبا احلسن وأبو َحيوة وابن
أيب عبلة واألعرج (اهلذيل ،)2007 ،و(النوزاوازي.)2018 ،

وجعلها ابن مالك ( )2007فيما قرئ ابلتثليث من حروف القرآن؛ فقال" :قُ ِرئَت بضم الواو وفتحها وكسرها .فأما قراءة الضم:
الو ْسع" (ص.)190
فقرأ هبا السبعة .وأما قراءة الفتح :فقرأ هبا أبو َحيوة .وأما قراءة الكسر :فقرأ هبا يعقوب .وذلك كله ٌ
لغات مبعىن َ

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،42-19جامعة شقراء (1443هـ2022/م)
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أما اليت ابلفتح فليس معناها احلب فحسب كما يُفهم من قول األخفش ()1990؛ وإمنا من معانيها :احلزن واحلب والغضب.
ِ
ِ
فتحها ابحلب :فيكون املعىن قريبًا منه أو مسوقًا إليه؛ فيكون:
فإن قُ ّدر أهنا لغةٌ يف الوسع؛ فال حاجة إىل تفسريها ابحلب .وإن فُ ّسَر ُ
أسكنوهن من حيث سكنتم مما أحببتم أداءه مما تقدرون عليه ويف وسعكم (ابن مهران.)1981 ،
مبعن واحد ،أو لكون املعنيني عنده ليس مؤدامها
وقد حلَّ َن السمعاينُّ (1418ه) القراءةَ الشاذةَ اليت ابلفتح إما حبجة أهنا ليست لغةً ً
الوجد من اجلِ َدة؛ واجلِ َدة من احلزن واحلب والعطف؛ وليس هذا موضعه" (.)5/465
و ً
احدا؛ فقال" :وهو ٌ
حلن؛ ألن َ

ِ
أيضا كثري وهو شاذٌّ يف القراءة ،وكسرها
والقراء على ﴿ ُو ْجد ُك ْم﴾ بضم الواو؛ وهو األكثر واألشهر يف القراءة واللغة .وفتح الواو ً
ئ به.
أقلها وإن تووتر وقُِر َ
ِ
يل َه َذا الَّ ِذي ُكنـْتُ ْم بِِه تَدَّعُو َن﴾ (سورة امللك ،اآلية.)27 :
املطلب العاشر :من سورة امللك؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :وق َ

اب َِّ
قال األخفش (" :)1990ألهنم كانوا يقولون﴿ :ربـَّنَا َع ِّجل لَنَا قِطَّنَا﴾ (سورة ص ،اآلية .)16 :و﴿ائْتِنَا بِ َع َذ ِ
الل﴾ (سورة
َ
ْ
ِ
ِ
العنكبوت ،اآلية)29 :؛ فقيل هلم حني رأوا العذابَ ﴿ :ه َذا الَّذي ُكنـْتُ ْم بِه تَ ْدعُو َن﴾ خفيفةً .و﴿تَدَّعُو َن﴾ ثقيلةً :قرأه الناس على هذا
املعىن؛ وهو أجود وبه نقرأ؛ ألنه شيءٌ بعد شيء" (.)2/546
التحليل :قرأ يعقوب﴿ :تَ ْدعُو َن﴾ إبسكان الدال خمففةً؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :تَدَّعُو َن﴾ بفتحها مشدد ًة (ابن اجلزري ،د.ت)،
و(الدمياطي1427 ،هــ).
الَ َّق ِم ْن ِعْن ِد َك فَأ َْم ِط ْر َعلَيـْنَا
من قرأ ﴿تَ ْدعُو َن﴾ :فاملعىن :هذا الذي كنتم تستعجلونه وتَ ْدعُو َن هللا به .تقولون﴿ :إِ ْن َكا َن َه َذا ُه َو ْ
ِ
ِ
السم ِاء أَ ِو ائْتِنَا بِع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم﴾ (سورة األنفال ،اآلية.)32 :
َ
ح َج َارًة م َن َّ َ
األابطيل واألكاذيب؛
ومن قرأ ﴿تَدَّعُو َن﴾" :فقد جاء يف التفسري( :تُ َك ِّذبُون) .وأتويله يف اللغة :هذا الذي كنتم من أجله تدَّعون
َ
ِ
شئت؛ أي :تَ َـم َّن ما
أي :تدَّعُ َون أنكم إذا متُّم وكنتم تر ًاب أنكم ال ُتَر ُجون .وقيل :معىن ﴿تَدَّعُو َن﴾؛ أيَ :تنـَّْون .يقالَّ :ادع ِ َّ
علي ما َ
شئت" (األزهري.)3/81 ،1991 ،
َ
ويف قراءة ﴿تَدَّعُو َن﴾ ابلتشديد توجيهٌ اثلث :أهنا مبعىن ﴿تَ ْدعُو َن﴾ املخففة سواءً بسواء؛ فهي يف أصلها تفتعلون من الدعاء؛ يقال:
ت .ومثله :يَ ْذ ُك ُرون ويَ َّذ َك ُرون؛ هذا ما ذهب إليه الفراء1435 ،هـ) ،و(ابن قتيبة.)1978 ،
ت َو ْ
اختـَبـَْر ُ
ت ،كما يقالَ :خبـَْر ُ
َد َع ْو ُ
ت و َّاد َعْي ُ
املطلب احلادي عشر :من سورة املعارج؛ يف قوله تعاىل﴿ :نـَّز ِ
َّوى﴾ (اآلية.)16 :
َ َ
اعةً للش َ

قال األخفش (﴿" :)1990نـَّز ِ
ِ
ب على البدل من اهلاء ،وخرب َّ
شئت
رفعا على
إن ﴿نـََّز َ
َ َ
َ
اعةٌ﴾ .وإن َ
جعلت ﴿لَظَى﴾ ً
َّوى﴾ نُص َ
اعةً للش َ
ورفعت النـََّّزاعة على االبتداء" (.)2/549
خرب إِ َّن،
َ
التحليل :قرأ
اعةٌ﴾ ابلرفع (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
اعةً﴾ ابلنصب؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :نـََّز َ
حفص﴿ :نـََّز َ
ٌ
نصب على
اعةٌ﴾ :أنه جعلها ً
فاحلجة ملن رفعها ﴿نـََّز َ
بدل من ﴿لَظَى﴾ ،أو أضمر هلا ما يرفعها به .واحلجة ملن نصبها ﴿نـََّز َ
اعةً﴾ :أنه ٌ
ِ
ِ
ت.
ت منها فنُصبَ ْ
اعةً﴾ نكرة ،ومها جنسان؛ فملا مل تتبع النكرةُ املعرفةَ يف النعت قُط َع ْ
احلال أو القطع .ومعناه :أن ﴿لَظَى﴾ معرفة و﴿نـََّز َ
ومعىن احلال :أهنا وصفُ هيئة الفاعل واملفعول يف حال اتصال الفعل ،طال أو قصر (ابن خالويه1401 ،هـ ،ص.)352
ويف تفصيل التوجيه لقراءة الرفع :يذهب قِوام السنة األصبهاين (1415هـ) إىل أن هلا ثالثةَ أوجه" :أحدها :أهنا ُمبتدأةٌ
خربه ،واجلملة خرب َّ
أيضاِ :ع َم ًادا .والثاين :أن تكون
(إن) و(اهلاء) ضمري القصة؛ وهو الذي يسميه الكوفيون اجملهول ،ويسمونه ً
اعةٌ﴾
و﴿نـََّز َ
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ُ

ٍ
﴿لَظَى﴾ خرب َّ
بدل من (اهلاء) على شريطة التفسري؛ كأنه
حلو
حامض .والثالث :أن تكون ً
(إن) و﴿نـََّز َ
ٌ
اعةٌ﴾ خربٌ اثن .كما تقول :هذا ٌ
قالَّ :
خرب مبتدأ حمذوف؛ أي :هي نزاعة" (ص ص.)469-470
إن لظى نزاعةٌ للشوى .وجيوز أن ُت َعل ﴿نـََّز َ
اعةٌ﴾َ :
ب الْم ْش ِرِق والْم ْغ ِر ِ
ب َل إِلَهَ إَِّل ُه َو﴾ (اآلية.)9 :
َ َ
املطلب الثاين عشر :من سورة املزمل؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :ر ُّ َ
ِ
وجٌّر على البدل)(.)1
قال األخفش (َ ﴿" :)1990ر ُّ
ب الْ َم ْش ِرق﴾ ٌ
رفع على االبتداءَ ،

ب
ب الْ َم ْش ِرِق﴾ خبفض الباء؛ وقرأ ابقي العشرةَ ﴿ :ر ُّ
التحليل :قرأ ابن عامر وأبو بكر ومحزة والكسائي ويعقوب وخلفَ ﴿ :ر ِّ
الْ َم ْش ِرِق﴾ ابلرفع (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).

ِ
ب
الرفع يف قولهَ ﴿ :ر ُّ
ك﴾ قطعه من األول فقال :هو ﴿ َر ُّ
اس َم َربِّ َ
ب الْ َم ْش ِرق﴾ حيتمل أمرين :أحدمها :أن يكون ملا قالَ ﴿ :واذْ ُك ِر ْ
()2
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يل﴾()3؛ أي :ذلك متاعٌ قليل؛
خرب مبتدأ حمذوف؛ كقوله﴿ :ب َشٍّر م ْن َذل ُك ُم الن ُ
الْ َم ْش ِرق﴾؛ فيكون على هذا َ
َّار﴾ وقولهَ ﴿ :متَاعٌ قَل ٌ
أي :أن تقلُّبـَُهم متاعٌ قليل .والوجه اآلخر :يرفعه ابالبتداء ،وخربه اجلملة اليت هي﴿ :لَْ إِلَهَ إَِّل ُه َو﴾ والعائد إليه :الضمري املنفصل.
ِ
ب الْم ْش ِرِق والْم ْغ ِر ِ
ِ
ب﴾(.)4
اس َم َربِّ َ
ب الْ َم ْش ِرق﴾ :فعلى اتباعه قولهَ ﴿ :واذْ ُك ِر ْ
ومن خفض ﴿ َر ِّ
َ َ
ك﴾ ﴿ َر ّ َ
ب
ويف تقوية كال القراءتني وف ًقا ملوقعها اإلعرايب يقول أبو جعفر النحاس (1421ه)" :والرفع حسن؛ ألن أول اآلية مبعىن هو ﴿ َر ُّ
الْم ْش ِرِق﴾ .وجيوز أن يكون مرفوعا ابالبتداء ،وخربه﴿ :لَْ إِلَه إَِّل هو﴾؛ ولو كان خربه﴿ :فَ َِّ
ات ْذهُ َوكِْي ًل﴾ :لكان النصب أوىل به)(.)5
ً
َ
َ َُ
ِ
ِ
ص َفهُ َوثـُلُثَهُ﴾(.)6
•املطلب الثالث عشر :من سورة املزمل؛ يف قوله تعاىل﴿ :أ َْد َن م ْن ثـُلُثَ ِي اللَّْي ِل َون ْ

قال األخفش (" :)1990وقد قُ ِرئَت ابجلر وهو كثري؛ وليس املعىن عليه فيما بلغنا؛ ألن ذلك يكون على أدىن من نِ ِ
صفه وأدىن من
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ثـُلُثِه ،وكان الذي ُِ
ِ
َّ
َّ
ص مْنهُ قَل ًيل﴾ (سورة املزمل ،اآلية
ض الثـُلُ ُ
أكثر من الثـُلُث؛ ألنه قال﴿ :قُم اللْي َل إل قَل ًيل* ن ْ
افت َ
ص َفهُ أَ ِو انـُْق ْ
ث أو ُ
 .)2-3وأما الذي قرأ ابجلر :فقراءته جائزةٌ؛ على أن يكون ذلك -وهللا أعلم-؛ أي :أنكم مل تؤدوا ما ُِ
ض عليكم؛ فقمتم أدىن من
افت َ
ثلثي الليل ،ومن نصفه ،ومن ثلثه)" (.)2/553-554
ِ
ص َفهُ َوثـُلُثَهُ﴾ بنصب الفاء والثاء وضم اهلاءين؛ وقرأ ابقي العشرة:
التحليل :قرأ ابن كثري وعاصم ومحزة والكسائي وخلفَ ﴿ :ون ْ
ِ
ص ِف ِه َوثـُلُثِ ِه﴾ خبفض الفاء والثاء وكسر اهلاءين (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
﴿ َون ْ
النصف
"فمن خفض :أراد :تقوم أقل من الثلثني ،وأقل من النصف ،وأقل من الثلث .ومن نصب أراد :تقوم أدىن من الثلثني؛ فيقوم
َ
تفسري أقل من القلة" (الفراء1435 ،هـ.)3/199 ،
تفسري القلة ال َ
أو الثلث؛ وهو أشبه ابلصواب؛ ألنه قال" :أقل من الثلثني؛ مث ذكر َ
ِ
فتكون احلجة ملن خفض ﴿ونِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ص َفهُ َوثـُلُثَهُ﴾ :أنه
صفه َوثـُلُثه﴾" :أنه ّ
رده على قوله﴿ :م ْن ثـُلُثَ ِي اللَّْي ِل﴾ .وتكون احلجة ملن نصب ﴿ َون ْ
َ ْ
فعل ِمثلَه (ابن خالويه1401 ،ه ،ص.)355
أبدله من قوله﴿ :تـَُق ْوُم أ َْد َن﴾ ،أو أضمر له ً

((( معاين القرآن لألخفش (.)553/2
((( سورة احلج ،اآلية.)72( :
((( سورة آل عمران ،اآلية.)197( :
((( احلجة للقراء السبعة للفارسي ( )336/6بتصرف.
((( إعراب القرآن للنحاس (.)39/5
((( سورة املزمل ،اآلية.)20( :
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املطلب الرابع عشر :من سورة املدثر؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :وَل تَْنُ ْن تَ ْستَكْثُِر﴾ (سورة املدثر ،اآلية.)6( :

مستكثرا؛ وهو أجود
قال األخفش (﴿" :)1990تَ ْستَكْثِْر﴾ ُج ِزَم ألهنا جواب النهي .وقد رفع بعضهمَ ﴿ :وَل تَْنُ ْن تَ ْستَكْثُِر﴾ :يريد:
ً
املعنيني" (.)2/555
التحليل :اتفق القراء العشرة على قراءهتاَ ﴿ :وَل تَْنُ ْن تَ ْستَكْثُِر﴾ ابلرفع (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ) .وأما قراءهتا
ابجلزم﴿ :تَ ْستَكْثِْر﴾ فهي شاذةٌ؛ قرأ هبا احلسن وابن أيب عبلة (النوزاوازي.)2018 ،

ك لَيَ ْح ُك ُم بـَيـْنـَُه ْم﴾ (سورة النحل،
فأما رفع ﴿تَ ْستَكْثُِر﴾ :فعلى ضربني" :أحدمها :أن حتكي به ً
حال آتية؛ كما كان قولهَ ﴿ :وإِ َّن َربَّ َ
ِ
مررت ٍ
غدا؛ أيُ :مق ِّد ًرا الصيدَ؛ فكذلك يكون
صائدا به ً
صقر ً
اآلية .)124 :واآلخر :أن تُق ّدر ما يقوله النحويون يف قولهُ :
برجل معه ٌ
هنا ُمق ِّد ًرا االستكثار" (الفارسي.)2/388-389 ،1993 ،
تستكثر .وأما الوجه اآلخر :فأن
بدل من قولهَ ﴿ :وَل تَْنُ ْن﴾ حىت كأنه قال :ال
وأما اجلزم فيحتمل أمرين" :أحدمها :أن يكون ً
ْ
ن﴾
يكون أراد﴿ :تَ ْستَكْثُِر﴾ فأسكن الراء؛ لثِ َقل الضمة مع كثرة احلركات؛ كما حكاه أبو زيد من قوهلم﴿ :بـَلَى َوُر ْسلُنَا لَ َديْ ِه ْم يَ ْكتـُبُو َ

(سورة الزخرف ،اآلية .)80 :إبسكان الالم" (ابن جين.)2/337-338 ،1999 ،

ول ِْ
النْ َسا ُن يـَْوَمئِ ٍذ أَيْ َن الْ َم َفُّر﴾ (سورة القيامة ،اآلية.)10 :
املطلب اخلامس عشر :من سورة القيامة؛ يف قوله تعاىل﴿ :يـَُق ُ

قال األخفش (﴿" :)1990أَين الْم َفُّر﴾؛ أي :أين ِ
الفرار  ...ألن ك َّ
ُل مصد ٍر يُبىن هذا البناء :فإمنا ُي َعل َم ْف َع ًل ،وإذا أراد املكان:
َْ َ
ْ َ
أردت املكا َن
قال :ال َـم ِفُّر .وقد قرئت﴿ :أَيْ َن الْ َم ِفُّر﴾؛ ألن ُك َّل ما كان فِعلُه على يـَْفعِل :كان ال َـم ْفعِل منه
مكسورا؛ حنو :ال َـم ْ
ض ِرب :إذا َ
ً
ضرب فيه" (.)2/557
الذي يُ َ
التحليل :اتفق القراء العشرة على قراءهتا﴿ :أَيْ َن الْ َم َفُّر﴾ بفتح الفاء (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ) .وأما قراءهتا
ابلكسر﴿ :الْ َم ِفُّر﴾ فهي شاذةٌ؛ قرأ هبا ابن عباس وعكرمة وأيوب السختياين واحلسن وأبو حيوة وابن أيب عبلة وكلثوم بن عياض وجماهد
وحيىي بن يعمر ومحاد بن سلمة وأبو رجاء وعيسى وابن أيب إسحاق (ابن جين ،)1999 ،و(اهلذيل  ،)2007،و(ابن عطية1422 ،هـ).
فمن "فتح ﴿الْ َم َفُّر﴾ :فهو مبعىن أين الفرار؟ ومن كسر ﴿أَيْ َن الْ َم ِفُّر﴾ :فعلى معىن أين مكان الفرار؟" (الزجاج.)5/252 ،1988 ،
وذهب صاحب املفردات األصفهاين (1412هـ) إىل أهنا حتتمل الثالثة :موضع الفرار ،ووقته ،والفرار نفسه.
ِ
ب وي ِفُّر وي ِ
ص ُّح ،فالعرب تقولَ :م ِفٌّر َوِم َفٌّر،
مبعن واحد :ال َـم ِفُّر َوال َـم َفُّر .وما كان (يـَْفعِ ُل) فيه
وقيل" :مها لغتان ً
مكسورا مثل :يَد ُّ َ َ َ َ
ً
ِ
ب" (الفراء ،د.ت .)3/210 ،و(انظر الفراء1435 ،هـ).
ب َوَم َد ٌّ
ص ٌّحَ ،وَم ِد ٌّ
َوَمص ٌّح َوَم َ

ِ
ص ْفٌر﴾ (اآلية.)33 :
املطلب السادس عشر :من سورة املرسالت؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :كأَنَّهُ جَالَ ٌ
ت ُ
ِ
ِ
ِ
ـج ُزرات .وقال
قال األخفش (َ ﴿" :)1990كأَنَّهُ جَ َال ٌ
ت ُ
ص ْفٌر﴾ :بعض العرب جيمع الـج َمال على الـج َماالت؛ كما تقول :ال ُ
ت﴾؛ وليس يُعرف هذا الوجه" (.)2/563
بعضهمُ ﴿ :جَ َال ٌ
ِ
ت﴾ بضم
ت﴾ بكسر اجليم بال ألف على وزن رسالة؛ وقرأ رويسُ ﴿ :جَ َال ٌ
التحليل :قرأ حفص ومحزة والكسائي وخلف﴿ :جَالَ ٌ
ِ
ت﴾ بكسر اجليم مع األلف (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
اجليم مع األلف؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :جَ َال ٌ

ِ
ص ْفٌر﴾ .واحلجة ملن قرأه بلفظ
فاحلجة ملن قرأه بلفظ الواحد ﴿جَالَ ٌ
ت﴾ :أنه عنده مبعىن اجلمع؛ ألنه منعوت ابجلمع يف قولهُ ﴿ :
اجلمع :أنه أراد به مجع اجلمع؛ كما قالوا :رجال ورجاالت (ابن خالويه1401 ،هـ).
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ُ

ال ِ
ويف القراءة بلفظ اجلمع ،احتج كاسرو اجليم فيهاِ ﴿ :ج َالت﴾ :فقالوا :هي مجع ِجـمالَة؛ يقال :جـمل ِ
وجـمالَةَ ،كما
وج َـم ٌ
َ ٌ
ََ
َ
ِ
ِ
يقال :ذَ ِ
ِ
ت﴾ :فقالوا :هي مجع ُج َـمالَة؛ وهو ال َق ْلس من
كر وذ َكار وذ َك َارة؛ مث ُيمع الـج َمالَة جَاالَت .أما الذين ضموهاُ ﴿ :جَ َال ٌ
ٌ
ِ
ِ
وج َـماالَت؛ كما قيل ُر َخال جلمع َرخل؛ وذكر الزجاج ما يقارب
قـُلُوس ُس ُفن البحر .وقال الفراء :جيوز أن يكون مجع َج َـمل جَ ًال ُ
معناه (األزهري.)1991 ،
املطلب السابع عشر :من سورة املرسالت؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :ه َذا يـَْوُم َل يـَْن ِط ُقو َن﴾ (اآلية.)35 :

ِ
يوم ال ينطقون .وكذلك:
قال األخفش (" :)1990وقالَ ﴿ :ه َذا يـَْوُم َل يـَْنط ُقو َن﴾ َفرفَعَ .
ب بعضهم على قوله :هذا اخلرب َ
ونص َ
يوم ال نُطْ َق.
وترَك
﴿ َه َذا يـَْوُم الْ َف ْ
التنوين لإلضافة؛ كأنه قال :هذا ُ
َ
ص ِل﴾ (سورة الصافات ،اآلية ،21 :وسورة املرسالت ،اآليةَ ،)38 :
يوم ال يـَْن ِط ُقو َن فيه" (.)2/563
نونت اليوم إذا
َ
أضمرت فيه؛ كأنك َ
شئت َ
وإن َ
قلت :هذا ٌ

ِ
ص ِل﴾ (ابن اجلزري ،د.ت)،
التحليل :اتفق القراء العشرة على قراءهتا ابلضم يف املوضعنيَ ﴿ :ه َذا يـَْوُم َل يـَْنط ُقو َن﴾َ ﴿ ،ه َذا يـَْوُم الْ َف ْ
ِ
ص ِل﴾ فهي شاذةٌ؛ قرأ أبو حيوة وابن أيب عبلة
و(الدمياطي1427 ،هــ) .أما قراءة النصب فيهما ﴿ َه َذا يـَْوَم َل يـَْنط ُقو َن﴾َ ﴿ ،ه َذا يـَْوَم الْ َف ْ
معا ،ووافقهم ُح َـميد وابن هرمز وزيد بن علي يف األول (اهلذيل ،)2007 ،و(النوزاوازي.)2018 ،
والزعفراين واألعمش بنصب امليم فيهما ً
فمن قرأمها ابلرفع﴿ :يـَْوُم﴾ :فهي إشارةٌ إىل اليوم .ومن قرأمها ابلنصب﴿ :يـَْوَم﴾ :فهي إشارةٌ إىل الفعل الواقع يف هذا اليوم (ابن
جين.)1/316 ،1999 ،
ويف القراءة الشاذة ابلنصب توجيهان :أحدمها :أنها ظرف؛ أي :هذا الذي ذكران يف هذا اليوم .والقول اآلخر ذكره الفراء :يكون
﴿يـَْوَم﴾ مبنيًّا؛ وهذا خطأٌ عند اخلليل وسيبويه ()1988؛ فإن الظروف ال تُبىن عندمها مع الفعل املستقبل -ألنه معرب -وإمنا يُبىن مع
املاضي (النحاس1421 ،ه..)5/77 ،
الَافَِرِة * أَإِ َذا ُكنَّا ِعظَ ًاما َِنَرًة﴾ (سورة
ودو َن ِف ْ
•املطلب الثامن عشر :من سورة النازعات؛ يف قوله تعاىل﴿ :يـَُقولُو َن أَإِ َّن لَ َم ْرُد ُ
النازعات ،اآلية.)10-11 :
ِ
ِ
ودو َن ِف ْ ِ ِ
عظاما .وأما من قال:
قال األخفش (" :)1990وقال﴿ :أَإِ َّن لَ َم ْرُد ُ
الَافَرِة * إ َذا ُكنَّا عظَ ًاما َنَرًة﴾؛ كأنه أراد :أَنـَُرُّد إذا كنا ً
جع َل هذا ظرفًا له؛ ألنه قد قيل هلم :إِنَّ ُكم
أضمَر
﴿أَاإِ َّن﴾ و﴿أَاإِ َذا ُكنَّا﴾ ابجتماع اهلمزتني ف َف َ
الكالم الذي َ
َ
ص َل بينهما أبلف :فإمنا َ
عادون؛ فقالوا :أإِذا كنا تر ًاب يف هذا الوقت نعاد؟! وهو من كالم العرب .وبعضهم يقول﴿ :أَيِنَّا﴾ و﴿أَيِ َذا﴾ فيخفف اآلخرة؛
تُ َبعثون وتُ ُ
ألنه ال جيتمع مهزاتن .والكوفيون يقولون﴿ :أَإِ َّن﴾ و﴿أَإِ َذا﴾ فيجمعون بني اهلمزتني .وكان ابن أيب إسحاق( )1جيمع بني اهلمزتني يف
ِِ
قليل ،وهي يف لغة قيس" (.)2/565-566
القراءة فيما بلغنا ،وقد يقول بعض العرب:
َّ
«اللهم اغفر يل خطائئي" يهمزها ً
مجيعا ،وهو ٌ
التحليل :قرأ انفع وابن عامر والكسائي ويعقوب﴿ :أَإِ َّن﴾ ﴿إِ َذا﴾ ابالستفهام يف األول وابإلخبار يف الثاين؛ وقرأ أبو جعفر:
﴿أَإِ َذا﴾ ابإلخبار يف األول واالستفهام يف الثاين؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :أَإِ َّن﴾ ﴿أَإِ َذا﴾ ابالستفهام فيهما.

﴿إِ َّن﴾

وكل مستفهم على أصله :فقالون وأبو عمرو وأبو جعفر ابلتسهيل واملد ،وورش وابن كثري ورويس ابلتسهيل والقصر ،والباقون
ابلتحقيق والقصر؛ إال أن أكثر الطرق عن هشام على املد (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
((( هو عبد هللا بن أيب إسحاق احلضرمي النحوي املقرئ ،توىف سنة 117هـ .بيان القراءات الشاذة يف ابب اإلمالة (.)10/7
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أتكيدا له.
والوجه يف قراءة من استفهم يف األول والثاين :قصد املبالغة يف اإلنكار؛ فأتى به يف اجلملة األوىل ،وأعاده يف الثانية ً
والوجه يف قراءة من أتى به يف مرة واحدة :حصول املقصود به؛ ألن كل مجلة مرتبطة ابألخرى؛ فإذا أنكر يف إحدامها حصل اإلنكار
يف األخرى .وأما من خالف أصله يف شيء من ذلك :فالتباع األثر (احلليب.)1996 ،
املطلب التاسع عشر :من سورة النازعات؛ يف قوله تعاىل﴿ :إِ ْذ َن َداهُ َربُّهُ ِبلْ َو ِاد الْ ُم َقد ِ
َّس طًُوى﴾ (اآلية.)16 :

قال األخفش (" :)1990وقالِ ﴿ :بلْ َو ِاد الْ ُم َقد ِ
اسم و ٍاد أو
َّس طًُوى﴾ :فمن مل يصرفه :جعله بلدةً أو بقعةً ،ومن صرفه :جعله َ
ِ
ك بعد طًُوى من الليل .ويقال:
مكان .وقال بعضهم :ال بل هو
ٌ
مصروف؛ وإمنا يريد بـ ﴿طًُوى﴾ :ط ًُوى من الليل؛ ألنك تقول :جئتُ َ
﴿ ِط ًوى﴾ منونةً" (.)2/566
التحليل :قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي وخلف﴿ :طًُوى﴾ بضم الطاء مع التنوين مصروفًا ،وأماله وق ًفا محزة والكسائي
وخلف؛ وقرأها ابقي العشرة﴿ :طَُوى﴾ بال تنوين ،وقلله األزرق وأبو عمرو خبُلفه (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ) .وأما
قراءهتا ﴿ ِطوى﴾ بكسر الطاء منونةً فهي شاذة؛ قرأ هبا احلسن واألعمش وجماهد وابن أيب عبلة وابن إسحاق ،ويف الشاذِ ﴿ :
ط َوى﴾
ً
بكسر الطاء غري منونة لعمرو بن عبيد (ابن عطية1422 ،هـ) ،و(النوزاوازي.)2018 ،
أصل والتعريف فرعٌ عليه،
فاحلجة ملن أسكن ومل يصرف :أنه جعله اسم بقعة؛ فاجتمع فيه التعريف والتأنيث ومها فرعان؛ ألن التنكري ٌ
ِ
فمنِع ما ال يكون إعر ًاب يف الفعل .وقال بعض النحويني :هو
أصل والتأنيث فرعٌ عليه؛ فلما اجتمع فيه علتانُ :شبّه ابلفعل ُ
والتذكري ٌ
اسم ع ُِد َل عن لفظه سواه (ابن خالويه1401 ،هـ).
معدول عن (طا ٍو)كما عدل عمر عن (عامر) .فإن صح ذلك :فليس يف ذوات الواو ٌ
معدول من فاعل إىل فعل .وتعقبه أبو
معدول ،وزعم أنه ال يعرف يف كالم العرب امسًا من ذوات الياء والواو ً
وكان الفراء ينكر كونه ً
الصرف على أنه اسم للبقعة فيكون على غري ما أتول ،وقد قرأ به غري ٍ
منون من
جعفر النحاس (1421ه) بقوله" :جيوز أن يكون َترَك
َ
ٌ
ُ
ٍ
مذكرا فصرفه؛ ألنه مل جتتمع فيه علتان متنعانه الصرف.
تقوم احلجة بقوله" ( .)5/90-91فاحلجة ملن أجراه ونونه :أنه جعله اسم واد ً
ِ
ت﴾ (اآلية.)6 :
املطلب العشرون :من سورة التكوير؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا الْبِ َح ُار ُس ّجَر ْ

ِ
وخ َّف َفها بعضهم واحتج بـَ ﴿ :والْبَ ْح ِر الْ َم ْس ُجوِر﴾ (سورة الطور ،اآلية،)6 :
قال األخفش (" :)1990وقال بعضهمُ ﴿ :س ّجَر ْ
ت﴾َ ،
والوجه التثقيل؛ ألن ذلك إذا ُك ِسَر :جاء على هذا املثال؛ يقال :قُ ِطّعُوا وقـُتِّلوا ،وال يقال للواحد :قُ ِطّ َع -يعين :يده -وال قـُتِّ َل" (.)2/568

ِ
ِ
التحليل :قرأ ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب خبُ ٍ
ت﴾ بتشديدها
ت﴾ بتخفيف اجليم؛ وقرأ ابقي العشرةُ ﴿ :س ّجَر ْ
لف عن رويسُ ﴿ :سجَر ْ
(ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
فاحلجة ملن خففها :أنه أراد بهُ :ملِئَت مرةً واحدة ،ودليله كما قال األخفش ( .)1990واحلجة ملن شددها :أنه أراد" :أهنا تُفتَح
احدا" (ابن خالويه1401 ،هـ ،ص.)363
حبرا و ً
فيفضي بعضها إىل بعض؛ فتصري ً
املطلب احلادي والعشرون :من سورة التكوير؛ يف قوله تعاىل﴿ :وإِ َذا ْ ِ ِ
ت﴾ (اآلية.)12( :
الَح ُيم ُس ّعَر ْ
َ
قال األخفش (" :)1990وقال﴿ :وإِ َذا ْ ِ ِ
جرها ُش ِّد َد عليهم" (.)2/569
َّل بعضهم :ألن َّ
الَح ُيم ُسعَر ْ
َ
ت﴾ خفيفةً .وثق َ

ِ
ت﴾ بتشديد العني؛ وقرأ ابقي العشرة:
التحليل :قرأ انفع وابن ذكوان وحفص وأبو بكر من طريق العليمي ورويسُ ﴿ :س ّعَر ْ
ِ
ت﴾ بتخفيفها (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
﴿ ُسعَر ْ
"فمن شددها :فللتكثري والتكرير .ومن خففها :فعلى الفعل الذي ال يتكثر" (األزهري .)3/123 ،1991 ،وهي نظرية اآلية اليت
يف املطلب السابق.
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فصل ...
د .خلود بنت طالل احلساين  :القراءات اليت استشهد هبا
األخفش يف سور ال ُـم َّ
ُ

ضنِ ٍ
املطلب الثاين والعشرون :من سورة التكوير؛ يف قوله تعاىل﴿ :وَما ُهو َعلَى الْغَْي ِ
ني﴾ (اآلية.)24 :
ب بِ َ
َ َ

ني﴾؛ أي :ببخيل .وقال بعضهم﴿ :بِظَنِ ٍ
ضنِ ٍ
يدا
ظننت ز ً
قال األخفش (﴿" :)1990بِ َ
ني﴾؛ أي :ب ُـمتـََّهم؛ ألن بعض العرب يقولُ :
ِ
ني؛ أي :اتَّ َـهمتُهُ فهو ُمتـََّه ٌم" (.)2/569
فهو ظَن ٌ
ضنِ ٍ
التحليل :قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي ورويس﴿ :بِظَنِ ٍ
ني﴾ ابلضاد (ابن اجلزري ،د.ت)،
ني﴾ ابلظاء؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :بِ َ
و(الدمياطي1427 ،هــ).
فمن قرأها ابلظاء :أي :مبتهم؛ وهذا نظري الوصف السابق أبمني .وقيل :معناه بضعيف القوة على التبليغ؛ من قوهلم :بئر ظنون
إذا كانت قليلة املاء .ومن قرأها ابلضاد :أي :ببخيل يشح به ،ال يُبلِّغ ما قيل له ويبخل؛ كما يفعل الكاهن حىت يُعطى ُحلوانه (أبو
حيان1412 ،ه).
مجيعا؛ فأخرب هللا تعاىل عنه هبما يف القراءتني" (الداين.)1/122 ،2007 ،
مجيعا هو النيب  ،وقد انتفى عنه األمران ً
و"املراد هباتني القراءتني ً
ِ
ك﴾ (اآلية.)7 :
ك فَ َس َّو َاك فـََع َدلَ َ
املطلب الثالث والعشرون :من سورة االنفطار؛ يف قوله تعاىل﴿ :الَّذي َخلَ َق َ

ك.
ك﴾ :فإمنا يقول َعد َ
َّل﴿ :فـََع َدلَ َ
قال األخفش (﴿" :)1990فـََع َّدلَ َ
ك﴾؛ أي :كذا خلَ َق َ
َّل َخل َق َ
ك؛ وبعضهم خيففها .فمن ثق َ
بعضك ِ
معتدل؛ وهو يف معىنَ :ع َّدلَك" (.)2/570
ك
ك :أي :عد َ
مستوي ً
ببعضك فجعلَ َ
وع َدلَ َ
َّل َ
َ
ً
ك﴾ بتشديدها (ابن اجلزري،
ك﴾ بتخفيف الدال؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :فـََع َّدلَ َ
التحليل :قرأ عاصم ومحزة والكسائي وخلف﴿ :فـََع َدلَ َ
د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
يدا على يد ،ودل على هذا قوله﴿ :لََق ْد
فقومك فجعل َخلقك ً
معتدل ،ال تزيد ِر ً
فمن شدد الدال :أرادَّ :
جل على ِرجل ،وال ً
قبيح،
َخلَ ْقنَا اإلنسان يف أ ْ
حسن وإما ٌ
َح َس ِن تـَْق ِو ٍمي﴾ (سورة التني ،اآلية .)4 :ومن خففها :فمعناه" :صرفك إىل أي صورٍة شاء ،إما ٌ
طويل وإما قصري" (مكي.)12/8102 ،2008 ،
وإما ٌ
عد َل بك من الكفر إىل اإلميان؛ قاله ابن األعرايب .وفيه نظر؛ ألن اخلطاب عامٌّ للكافر واملؤمن؛
وعلى قراءة التخفيف :قيل" :أيَ :
عدلته فاعتدل؛ أيَّ :قومته فاستقام ،وعدَّلته فتعدَّل" (احلليب.)3/39 ،1996 ،
والظاهر أهنما لغتان مبعىن التسوية .يقالَ :
مبعن؛ إال أن املشددة منهما تدل على املبالغة يف العدل -أي التسوية-؛ فتفيد
و"لعل الصواب أن القراءتني متقاربتان ال لغتان ً
إتقان الصنع" (ابن عاشور.)30/176 ،
ِ
ك نـَْفس لِنـَْف ٍ
س َشيـْئًا﴾ (اآلية.)19 :
املطلب الرابع والعشرون :من سورة االنفطار؛ يف قوله تعاىل﴿ :يـَْوَم َل تَْل ُ ٌ

ِ
اليوم حينًا؛ كأنه حني قالَ ﴿ :وَما أ َْد َر َاك َما يـَْوُم ال ِّدي ِن﴾ (سورة االنفطار،
قال األخفش (﴿" :)1990يـَْوَم َل تَْل ُ
س﴾ :فجعل َ
ك نـَْف ٌ
ِ
ِ
يوم ال
س﴾ :فجعله
اآلية)17 :؛ قال :يف حني ال َتل ُ
فس .وقال بعضهم﴿ :يـَْوُم َل تَْل ُ
تفسريا لليوم األول؛ كأنه قال :هو ُ
ً
ك نَ ٌ
ك نـَْف ٌ
ِ
ك" (.)2/570-571
َتل ُ

ِ
ِ
ك﴾ ابلنصب (ابن اجلزري،
ك﴾ برفع امليم؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :يـَْوَم َل تَْل ُ
التحليل :قرأ ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب﴿ :يـَْوُم َل تَْل ُ
د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
يوم ال متلك ،وجيوز أن يكون
يوم ال متلك ،وجيوز أن يكون ً
بدل مما قبله .ومن نصب :فتقديره :الدين َ
فمن رفع :فتقديره :هو ُ
يوم ال متلك.
يوم الدين َ
التقدير :يصلوهنا َ
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اثلث أجاز أن يكون يوم يف موضع رفع فبناه ...
قال أبو جعفر النحاس (1421ه)" :فهذان قوالن؛ األول أوالمها .وللفراء ٌ
قول ٌ
ٍ
عرب .فأما الكسائي فأجاز ذلك يف
وهذا غل ٌ
عرب ،والفعل املستقبل ُم َ
ط؛ فال جيوز أن تُبىن الظروف عند اخلليل وسيبويه مع شيء ُم َ
الشعر على االضطرار ،وال ُي َمل كتاب هللا  على مثل هذا" (.)5/106
ِ
ب على البدل من يوم األول ،وجيوز نصبه على الظرف
وهو ٌّ
عر ٌ
مبين عند الكوفيني إلضافته اىل الفعلُ ،
ب عند البصريني نُص َ
وم َ
مبين ،مثل :يومئذ (مكي.)2008 ،
للجزاء وهو الدين؛ وإمنا مل يكن مبنيًّا عندهم :ألنه أُضيف إىل ُم َ
عرب ،وإمنا يُبىن إذا أُضيف إىل ٍّ
َّار َما َكانُوا يـَْف َعلُو َن﴾ (اآلية.)36 :
•املطلب اخلامس والعشرون :من سورة املطففني؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :ه ْل ثـُِّو َ
ب الْ ُكف ُ

يب من
شئت
أدغمت ،وإن َ
َ
ب﴾ :إن َ
شئت مل تدغم؛ ألن َ
قال األخفش (َ ﴿" :)1990ه ْل ثـُِّو َ
الالم ُ
خمرجها بطرف اللسان ،قر ٌ
أدخل يف الفم؛ وهي قريبة املخرج منها؛ ولذلك قيل:
أصول الثنااي ،والثاء بطرف اللسان وأطراف الثنااي؛ إال أن َ
الالم ابلشق األمين ُ
ِ
ِ
يب من خمرج الالم)" (.)2/573
﴿بَ ْل تـُْؤث ُرو َن﴾ (سورة األعلى ،اآلية :)16 :فأُدغ َمت ُ
الالم يف التاء؛ ألن خمرج التاء والثاء قر ٌ

ب﴾ :محزة والكسائي وهشام يف املشهور عنه؛ وأظهرها بقية القراء العشرة (ابن اجلزري،
التحليل :أدغم الم ﴿ َه ْل﴾ يف اثء ﴿ثـُِّو َ
د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).

وهذا هو املوضع الوحيد يف كتاب هللا الذي اجتمعت فيه الم هل حبرف الثاء ،ومجهور العشرة ال يدغموهنما لتقارهبما .قال
سيبويه :وإدغامهما حسن ،وإن كان دون إدغام الالم يف الراء" (الفارسي( .)6/389 ،1993 ،وانظر سيبويه.)2/417 ،1988 ،
والقراءااتن متواتراتن؛ فمن أدغم :فلقرب خمرجي احلرفني؛ ومن أظهر :فألهنما من كلمتني (األزهري.)3/132 ،1991 ،
يد﴾ (اآلية.)15 :
•املطلب السادس والعشرون :من سورة الربوج؛ يف قوله تعاىل﴿ :ذُو الْ َع ْر ِش الْ َم ِج ُ

قال األخفش(" :)1990فـ ﴿الْم ِج ِ
يد﴾ ج َُّر على ﴿الْ َع ْر ِش﴾ ،والرفع على قوله﴿ :ذُو﴾" (.)2/576
َ

ِ ِ
يد﴾ برفعها (ابن
التحليل :اختلف يف داهلا فيما تووتر :فحمزة والكسائي وخلف﴿ :الْ َمجيد﴾ خبفضها؛ وابقي العشرة﴿ :الْ َم ِج ُ
اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
فاحلجة ملن قرأها ابخلفض :أنه جعلها وص ًفا لـ ﴿الْعر ِش﴾ ومعىن ﴿الْم ِج ِ
يد﴾ :الرفيع .ودليله قوله تعاىل﴿ :رفِيع الدَّر ِ
جات ذُو
َْ
َ ُ َ
َ
الْ َع ْر ِش﴾ (سورة غافر ،اآلية.)15 :
اجمليد ذو العرش؛ فأخره ليوافق رؤوس
ود﴾ ُ
ور الْ َوُد ُ
واحلجة ملن قرأها ابلرفع" :أنه جعلها نعتًا هلل ً 
مردودا على قولهَ ﴿ :وُه َو الْغَ ُف ُ
اآلي .ودليله قوله﴿ :إِنَّهُ َِ
حي ٌد َِمي ٌد﴾ (سورة هود ،اآلية( )73 :ابن خالويه1401 ،هـ).
•املطلب السابع والعشرون :من سورة الربوج؛ يف قوله تعاىلِ﴿ :ف لَو ٍح َْم ُف ٍ
وظ﴾ (اآلية.)22 :
ْ

ٍ
ورفِ َع على القرآن" (.)2/576
قال األخفش (" :)1990وكذلكَْ ﴿ :م ُفوظ﴾ ج َُّر على اللوحُ ،

التحليل :اختلف يف ظائها فيما تووتر :فقرأ انفعَْ ﴿ :م ُفو ٌظ﴾ برفعها؛ وابقي العشرةَْ ﴿ :م ُف ٍ
وظ﴾ خبفضها (ابن اجلزري ،د.ت)،
ٌ
و(الدمياطي1427 ،هــ).
لوح ٍ
حمفوظ" (األزهري.)3/137 ،1991 ،
فمن رفعها" :جعلها من صفة القرآن؛ بل هو قرآ ٌن حمفو ٌظ يف اللوح .ومن خفضها :جعله نعتًا للوحٍ ،
ول َرِّب أ ََهانَ ِن﴾ (اآلية.)16 :
•املطلب الثامن والعشرون :من سورة الفجر؛ يف قوله تعاىل﴿ :فـََق َد َر َعلَْي ِه ِرْزقَهُ فـَيـَُق ُ
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فصل ...
د .خلود بنت طالل احلساين  :القراءات اليت استشهد هبا
األخفش يف سور ال ُـم َّ
ُ

قال األخفش (﴿" :)1990فـ َق َدر َعلَي ِه ِرْزقَهُ﴾ ،وقال بعضهم :قَدَّر؛ مثل :قـتـَّر .وأما قَ َدر :فيقول :ي ِ
عطيه ابل َق ْدر" (.)2/578
َ َ ْ
ُ
َ
َ
ََ

َّر﴾ بتشديد الدال؛ وقرأ ابقي العشرة﴿ :فـََق َد َر﴾ بتخفيفها (ابن اجلزري ،د.ت)،
التحليل :قرأ ابن عامر وأبو جعفر﴿ :فـََقد َ
و(الدمياطي1427 ،هــ).
مبعن واحد .فمن خفف :فلقوله﴿ :فـََق َد ْرَن فَنِ ْع َم الْ َق ِاد ُرو َن﴾ (سورة املرسالت ،اآلية" .)23( :فالقادرون
َّر﴾ كالمها ً
﴿فـََق َد َر﴾ ﴿فـََقد َ
ِ
ِ
ين أ َْم ِه ْل ُه ْم﴾ (سورة الطارق ،اآلية")17 :
أشكل َ
بقدران ،وجيوز القادرون مع قدَّر؛ فيجيء ابللغتني ،كما يف قوله تعاىل﴿ :فَ َم ّه ِل الْ َكاف ِر َ
(الفارسي.)6/365 ،1993 ،
ك َرقـَبَ ٍة﴾ (اآلية.)13 :
•املطلب التاسع والعشرون :من سورة البلد؛ يف قوله تعاىل﴿ :فَ ُّ

فك ٍ
ك َرقـَبَةً﴾ وليس هذا بذاك؛
ك َرقـَبَ ٍة﴾؛ أي :العقبةُُّ :
قال األخفش (" :)1990وقال﴿ :فَ ُّ
رقبة ﴿أ َْو إِطْ َع ٌام﴾ .وقال بعضهم﴿ :فَ َّ
ك َرقـَبَ ٍة﴾ هو اجليد" (.)2/579
و﴿فَ ُّ

ك َرقـَبَ ٍة﴾ ﴿أ َْو إِطْ َع ٌام﴾ (ابن اجلزري،
ك َرقـَبَةً﴾ ﴿أ َْو أَطْ َع َم﴾؛ وقرأ بقية العشرة﴿ :فَ ُّ
التحليل :قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكسائي﴿ :فَ َّ
د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
التنوين منه
ف
فمن قرأمها ابلفتح :فعلى أهنما فعالن ماضيان .ومن قرأمها ابلرفع :فعلى أهنما مصدران ،فاألول مضاف فح َذ َ
َ
رقبة أو إطعام يف ٍ
فك ٍ
يوم ذي
ملكان اإلضافة ،والثاين مفرد فثبت التنوين فيه ملكان اإلفراد .واملعىن :فاقتحام العقبة -وهي الصراطُّ -
ٌ
يتيما؛ مث علق ذلك بشرط اإلميان (ابن خالويه1401 ،هـ).
مسغبة -وهي اجملاعةً -
•املطلب الثالثون :من سورة العادايت؛ يف قوله تعاىل﴿ :فـََو َسطْ َن بِِه َجْ ًعا﴾ (اآلية.)5 :

صطْ َن بِِه﴾ ،وقال بعضهم﴿ :فـََو َسطْ َن﴾" (.)2/583
قال األخفش (" :)1990قال﴿ :فـََو َ

التحليل :اتفق القراء العشرة على قراءهتا﴿ :فـََو َسطْ َن﴾ ابلسني (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ) ..وأما قراءة الصاد:
.
أيضا (اخلطيب)2002 ،
صطْ َن﴾ فهي شاذةٌ ،وهي على شذوذها قليلة النقل ً
﴿فـََو َ
ص َدةٌ﴾ (اآلية.)8 :
•املطلب احلادي والثالثون :من سورة اهلمزة؛ يف قوله تعاىل﴿ :إِنـََّها َعلَْي ِهم ُّم ْؤ َ

قال األخفش (﴿" :)1990م ْؤص َدةٌ﴾ :من أَأْص َد ي ِ
وج ٌع،
ؤص ُد .وبعضهم يقول :أ ُْو ِص َد ْ
ُ َ
ت :فذلك ال يهمزها؛ مثل :أ َْو َج َع فهو ُم َ
َ ُ
مجيعا" (.)2/584
ف وأ َْوَك َ
ومثله :أَأْ َك َ
ف؛ يقاالن ً
ص َدةٌ﴾ ابإلبدال و ًاوا (ابن
ص َدةٌ﴾ ابهلمز؛ وقرأ ابقي العشرةُ ﴿ :م ْو َ
التحليل :قرأ أبو عمرو وحفص ومحزة ويعقوب وخلفُ ﴿ :م ْؤ َ
اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
والظاهر أن القراءتني من مادتني :األوىل :من آصد يؤصدكأكرم يكرم .والثانية :من أوصد يوصد ،مثل أوصل يوصل (احلليب.)1996 ،
ِ
•املطلب الثاين والثالثون :من سورة املاعون؛ يف قوله تعاىل﴿ :أَرأَي ِ
ب ِبل ِّدي ِن﴾ (اآلية.)1 :
َْ َ
ت الَّذي يُ َك ّذ ُ

قال األخفش (﴿" :)1990أَرأَي َّ ِ
ف اهلمزةُ لكثرة استعمال هذه الكلمة" (.)2/584
قرأ ابهلمز وغري اهلمز؛ ومها لغتان؛ تُح َذ ُ
َْ َ
ت الذي﴾ :تُ َ
ت﴾ بتسهيل الثانية،
التحليل :اختلف القراء العشرة يف هذه الكلمة ،وُكلٌّ فيها على أصله واببه؛ فقرأها انفع وأبو جعفر﴿ :أ ََراَيْ َ
ت﴾ ابلتحقيق .أما محزة
ت﴾ ،وقرأها الباقون﴿ :أ ََرأَيْ َ
ت﴾ إببداهلا أل ًفا مع املد للساكنني ،وحذفها الكسائي﴿ :أ ََريْ َ
وزاد األزرق﴿ :أ ََرآيْ َ
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فبالتسهيل بني بني فقط حال الوقف (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
و"كل هذا االختالف إمنا هو فيما يف أوله ألف االستفهام ،فإذا مل يكن فيه ذلك فليس فيه إال اهلمزة بني الراء والياء فقط ،إال
محزة إذا وقف على مثل قوله تعاىلَ ﴿ :رأَيْت﴾ و﴿ َرأَيـْتـَُه ْم﴾ وحنومها" (الأهوازي ،2002 ،ص .)384
الَطَ ِ
ب﴾ اآلية.)4 :
•املطلب الثالث والثالثون :من سورة املسد؛ يف قوله تعاىلَ ﴿ :و ْامَرأَتُهُ َحَّالَةَ ْ

الَطَ ِ
الَطَ ِ
ب
ب﴾ :يقول :وتصلى امرأتُه محالةُ احلَطَب ،و﴿ َحَّالَةُ ْ
قال األخفش (َ ﴿" :)1990و ْامَرأَتُهُ َحَّالَةُ ْ
ب﴾ من صفتهاَ .
ونص َ
الَطَ ِ
الَطَ ِ
ب﴾ نكرًة نوى هبا التنوين؛ فتكون
ب﴾ على الذم؛ كأنه قال :ذكرُتا محالةَ احلطب .وجيوز أن تكون ﴿ َحَّالَةَ ْ
بعضهمَ ﴿ :حَّالَةَ ْ
حال من ﴿ َو ْامَرأَتُهُ﴾ ،وتنتصب بقوله :تصلى" (.)2/588
ً
الَطَ ِ
الَطَ ِ
ب﴾ ابلرفع (ابن اجلزري ،د.ت) ،و(الدمياطي1427 ،هــ).
ب﴾ ابلنصب ،وقرأ الباقونَ ﴿ :حَّالَةُ ْ
التحليل :قرأ عاصمَ ﴿ :حَّالَةَ ْ

الَطَ ِ
ب ﴾.
ب﴾ ﴿ َو ْامَرأَتُهُ َحَّالَةُ ْ
ويف موضع اجلملة قوالن :أحدمها :أهنا يف موضع احلال ،والتقديرَ ﴿ :ما أَ ْغ َن َعْنهُ مالُهُ َوما َك َس َ
والقول اآلخر :أهنا خرب (ما) يف موضع احلال.
الَطَ ِ
ب﴾ ففي قراءته قوالن :أحدمها" :أنه
منصوب على احلال؛ ألنه جيوز أن تدخل فيه األلف والالم فلما
ومن قرأ ﴿ َحَّالَةَ ْ
ٌ
ِ
منصوب على الذم؛ أي :أعين محالةَ احلطب" (النحاس.)5/193 ،1421 ،
ب على احلال .والقول اآلخر :أنه
ٌ
حذفتهما نُص َ
اخلامتة

عددا من النتائج:
وبعد االنتهاء من هذا البحث؛ أضع بني يدي خامتته ً

•كان من منهج األخفش أنه يورد اآليةَ أو جزءا منها بقر ٍ
اءة غري قراءة حفص ،ويوجهها إعرابيًّا ويشرح مفرداهتا ،وأييت بتصاريفها
ُ
ً
ِ
اللغات الوارد َة فيها.
ومشتقاهتا ،وقد يذكر
اسم صاحب القراءة ،ويقتصر يف
•لوحظ أن من منهجه إيراد اآلية املختلف يف قراءهتا فقط أو جزء منها ،جنبًا إىل عدم ذكره َ
تعبريه عن قراءة أهل البصرة بقوله" :يف قراءتنا".
األخفش شواذ القراءات دون إشارٍة إىل شذوذها ،مع احتجاجه هبا على بعض املسائل النحوية والصرفية الدقيقة.
•يُورد
ُ
•بلغ عدد القراءات القرآنية املستشهد هبا يف سور املفصل ( )33قراء ًة ،ما بني متواترة وشاذة.
•بلغ عدد القراءات القرآنية املتواترة ( )25قراء ًة ،وعدد القراءات الشاذة ( )6قراءات ،جنبًا إىل (موضعين) :أورد فيها القراءتني
معا.
املتواترة والشاذة ً
استشهاده هبذه القراءات بنيكون اخلُلف فيها أصليًّا ،وبلغت )4( :قراءات ،وبنيكون اخلُلف فيها فرشيًّا وبلغت )29( :قراءة.
األخفش
• َّنوع
َ
ُ

األخفش بعلم رسم الكلمة القرآنية وضبطها؛ كما يف قوله تعاىل﴿ :أَفـََرأَيـْتُ ُم َّ
•عُ ِن
ت َوالْعَُّزى﴾ ،كما عُ ِن بعلم الصوائت وجتويد
الل َ
ُ
ب﴾.
احلروف؛ كما يف قوله تعاىلَ ﴿ :ه ْل ثـُِّو َ

األخفش
•نقل
احتج بلغات
وس ُه ْم﴾ ،كما َّ
ُ
االحتجاج آبايت القرآن األخرى على صحة القراءة؛ كما يف قوله تعاىل﴿ :لََّوْوا ُرءُ َ
َ
ودو َن﴾.
العرب وهلجاهتا؛ كما يف قوله تعاىل﴿ :أَإِ َّن لَ َم ْرُد ُ
جود
األخفش إحدى القراءتني اللتني يسوقهما؛ كما يف قوله تعاىل﴿ :تَدَّعُو َن﴾ الثقيلة؛ فقال" :وهو أجود وبه نقرأ" .وكما يف
• َّ
ُ
قوله تعاىل ﴿تَ ْستَكْثُِر﴾؛ فقال" :وقد رفع بعضهم ،وهو أجود املعنيني".
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فصل ...
د .خلود بنت طالل احلساين  :القراءات اليت استشهد هبا
األخفش يف سور ال ُـم َّ
ُ

ِ
ص َفهُ َوثـُلُثَهُ﴾؛ فقال" :وأما الذي قرأ ابجلر :فقراءته جائزةٌ".
جوز
• َّ
األخفش القراءةَ اليت ال يقرأ هبا البصريون؛ كما يف قوله تعاىلَ ﴿ :ون ْ
ُ
•حلَّن
ت﴾؛ فقال" :وليس يُعرف هذا الوجه" .وقراءة ابن كثري وأبي عمرو
بعض املتواتر كقراءة رويسُ ﴿ :جَ َال ٌ
األخفش َ
ُ
ك َرقـَبَةً﴾؛ فقال" :وليس هذا بذاك".
والكسائي﴿ :فَ َّ
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املصادر واملراجع:
ابن اجلزري ،أبو اخلري حممد بن حممد بن يوسف (د.ت) .النشر يف القراءات العشر .حتقيق :علي حممد الضباع .القاهرة :املطبعة التجارية الكربى.
ابــن جــي ،أبــو الفتــح عثمــان ( .)1999احملتســب يف تبيــن وجــوه ش ـواذ الق ـراءات واإليضــاح عنهــا .مصــر :اجمللــس األعلــى للشــؤون
اإلســامية بــوزارة األوقــاف املصريــة.

ابن خالويه ،أبو عبد هللا احلسني بن أمحد (1401هـ) .احلجة يف القراءات السبع .حتقيق :عبد العال سامل مكرم( .ط .)4بريوت :دار الشروق.
ابن خلكان ،أبو العباس أمحد بن حممد ( .)1994وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .حتقيق :إحسان عباس( .ط .)1بريوت :دار صادر.
ابن زجنلة ،أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد( .)1982حجة القراءات .حتقيق :سعيد األفغاين( .ط .)2بريوت :مؤسسة الرسالة.
ابــن عــادل ،أبــو حفــص عمــر بــن علــي (1419هــ) .اللبــاب يف علــوم الكتــاب .حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود( .ط .)1بــروت:
دار الكتــب العلميــة.
ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد ( .)1984حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد (التحرير والتنوير).
تونس :الدار التونسية للنشر.
ابــن عطيــة ،أبــو حممــد عبــد احلــق بــن غالــب األندلســي (1422هــ) .احملــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز (تفســر ابــن عطيــة) .حتقيــق:
عبــد الســام عبــد الشــايف حممــد( .ط .)1بــروت :دار الكتــب العلميــة.

ابن قتيبة ،أبو حممد عبد هللا بن مسلم ( .)1978غريب القرآن .حتقيق :السيد أمحد صقر .بريوت :دار الكتب العلمية.
ابن جماهد ،أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس (1400هـ) .السبعة يف القراءات .حتقيق :شوقي ضيف( .ط .)2القاهرة :منشورات دار املعارف.
ابــن ِم ْه ـران ،أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن ( .)1981املبســوط يف الق ـراءات العشــر .حتقيــق :ســبيع محــزة حاكيمــي .دمشــق :منشــورات
جممــع اللغــة العربيــة.
أبــو حيــان ،حممــد بــن يوســف األندلســي (1412هــ) .البحــر احمليــط يف تفســر القــرآن الكــرمي .حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل( ،ط.)1
بــروت :دار الفكــر.

األخفش األوسط ،أبو احلسن سعيد بن مسعدة ( .)1990معاىن القرآن .حتقيق :هدى حممود َّقراعة( .ط .)1القاهرة :مكتبة اخلاجني.

األزهري ،أبو منصور حممد بن أمحد (1412هـ .)1991 .معاين القراءات( .ط .)1الرايض :مركز البحوث يفكلية اآلداب جبامعة امللك سعود.
األصبهاين ،أبو القاسم إمساعيل بن حممد (1415هـ) .إعراب القرآن .املعروف بـ (قوام السنة) (ط.)1
األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد (1412هـ) .املفردات يف غريب القرآن .حتقيق :صفوان عدانن الداودي( .ط .)1دمشق :دار القلم.
األنباري ،أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد ( .)1985نزهة األلباء يف طبقات األدابء .حتقيق :إبراهيم السامرائي( .ط .)3مكتبة املنار ابلزرقاء.
األندلسي ،أبو جعفر أمحد بن يوسف ( .)2007حتفة األقران فيما قرئ ابلتثليث يف حروف القرآن( .ط .)2الرايض :كنوز أشبيليا.
األهـوازي ،أبــو علــي احلســن بــن علــي بــن إبراهيــم (2002م) .الوجيــز يف شــرح قـراءات القـرأة الثمانيــة أئمــة األمصــار اخلمســة .حتقيــق:
دريــد حســن أمحــد( .ط .)1بــروت :دار الغــرب اإلســامي.
الثعلــي ،أبــو إســحاق أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم ( .)2002الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن .حتقيــق :حممــد الطاهــر ابــن عاشــور.
(ط .)1بــروت :دار إحيــاء الـراث العــريب.
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اجلهــي ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن يوســف ( .)١٩٩٨البديــع يف رســم مصاحــف عثمــان .حتقيــق :ســعود بــن عبــد هللا الفنيســان( .ط.)1
ال ـرايض :دار إشــبيليا للنشــر والتوزيــع.
احلليب ،الســمني ،أبو العباس أمحد بن يوســف ( .)1996عمدة احلفاظ يف تفســر أشــرف األلفاظ .حتقيق :حممد ابســل عيون الســود.
(ط .)1بريوت :دار الكتب العلمية.

احلليب ،السمني ،أبو العباس أمحد بن يوسف (د.ت) .الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون .حتقيق :أمحد حممد اخلراط .دمشق :دار القلم.
احلمــوي ،ايقــوت بــن عبــد هللا ( .)1993إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب (معجــم األدابء) ،حتقيــق :إحســان عبــاس( .ط .)1بــروت:
دار الغــرب اإلســامي.

احلمــري ،بشــر بــن حســن ( .)2015معجــم الرســم العثمــاين( .ط .)1اإلصــدار الثــاين مــن املعاجــم واملوســوعات .التاســع عشــر مــن
ترتيــب إصــدارات مركــز تفســر للدراســات القرآنيــة ابلـرايض.
اخلطيب ،عبد اللطيف ( .)2002معجم القراءات( .ط .)1دمشق :دار سعد الدين.
الداين ،أبو عمرو عثمان بن سعيد (1404هــ) .التيسري يف القراءات السبع .حتقيق :أوتو تريزل( .ط .)2بريوت :دار الكتاب العريب.
الــداين ،أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد ( .)2007جامــع البيــان يف القـراءات الســبع( .رســائل ماجســتري منشــورة مــن جامعــة أم القــرى)
(ط .)1الشــارقة :منشــورات جامعــة الشــارقة.

الدمياطــي ،شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد (1427ه ــ) .إحتــاف فضــاء البشــر يف القـراءات األربعــة عشــر .املعــروف ب ـ (البنَّــاء) ،حتقيــق:
أنــس مهــرة( ،ط .)3بــروت :دار الكتــب العلميــة.

الذهــي ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد ( .)1985ســر أعــام النبــاء .حتقيــق :جمموعــة مــن احملققــن إبشـراف الشــيخ شــعيب األرانؤوط.
(ط .)3بريوت :مؤسســة الرســالة.
الزبيــدي ،أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن عبيــد هللا (د.ت) .طبقــات النحويــن واللغويــن .حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم( .ط.)2
بــروت :دار املعــارف.

الزجاج ،أبو إسحاق إبراهيم بن السري ( .)1988معاين القرآن وإعرابه .حتقيق :عبد اجلليل عبده شليب( .ط .)1بريوت :عامل الكتب.
الزركلي ،خري الدين بن حممود ( .)1984األعالم( .ط .)6بريوت :دار العلم للماليني.
الزخمشــري ،أبــو القاســم حممــود بــن عمــر (د.ت) .الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل .حتقيــق :عبــد الــرزاق
املهــدي .بــروت :دار إحيــاء الـراث العــريب.

الســمعاين ،منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار (1418هــ) .تفســر القــرآن .حتقيــق :ايســر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم( .ط.)1
الـرايض :دار الوطــن.

سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان ( .)1988الكتاب .حتقيق :عبد السالم حممد هارون( .ط .)3القاهرة :مكتبة اخلاجني.
السـرايف ،أبــو ســعيد احلســن بــن عبــد هللا ( .)1966أخبــار النحويــن البصريــن .حتقيــق :طــه حممــد الزيــي ،وحممــد عبــد املنعــم خفاجــي،
القاهــرة :مكتبــة مصطفــى البــايب احللــي.

الطــري ،حممــد بــن جريــر ( .)2001جامــع البيــان يف أتويــل القــرآن (تفســر الطــري) .حتقيــق :عبــد هللا بــن عبــد احملســن الرتكــي( .ط.)1
دار هجــر للطباعــة والنشــر.
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الفارســي ،أبــو علــي احلســن بــن أمحــد ( .)1993احلجــة للقـراء الســبعة .حتقيــق :بــدر الديــن قهوجــي وبشــر جوجيــايب( .ط .)2دمشــق
وبــروت :دار املأمــون للـراث.
الف ـراء ،أبــو زك ـراي حيــى بــن زايد (د.ت) .معــاين القــرآن .حتقيــق :أمحــد يوســف النجــايت .وحممــد علــي النجــار .وعبــد الفتــاح إمساعيــل
الشــليب( .ط .)1القاهــرة :دار املصريــة للتأليــف والرتمجــة.

كتاب فيه لغات القرآن( .ط.)1
َّ
الفراء ،أبو زكراي حيىي بن زايد بن عبد هللا (1435هـ)ٌ .

الفــروز آابدي ،أبــو طاهــر حممــد بــن يعقــوب (1416هــ) .بصائــر ذوي التمييــز يف لطائــف الكتــاب العزيــز .حتقيــق :حممــد علــي النجــار.

القاهــرة :جلنــة إحيــاء الـراث اإلســامي.
قاســم ،كِنــدة عــدانن ( .)2012منهــج البحــث اللغــوي عنــد الفـراء واألخفــش يف معــاين القــرآن( .رســالة ماجســتري منشــورة يف علــوم اللغــة
العربية) .ســوراي :منشــورات جامعة تشـرين.
القامسي ،حممد مجال الدين بن حممد سعيد (1418هـ) .حماسن التأويل .حتقيق :حممد ابسل عيون السود (ط .)1بريوت :دار الكتب العلمية.
القفطــي ،مجــال الديــن أبــو احلســن علــي بــن يوســف ( .)1982إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة .حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم( ،ط.)1
القاهرة :دار الفكر العريب .بريوت :مؤسســة الكتب الثقافية.

مكي ،ابن أيب طالب القيسي (1405هـ) .مشكل إعراب القرآن .حتقيق :حامت صاحل الضامن( .ط .)2بريوت :مؤسسة الرسالة.
مكــي ،ابــن أيب طالــب القيســي ( .)2008اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة .جمموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا جبامعــة الشــارقة.
(ط .)1جامعــة الشــارقة.
النحــاس ،أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن إمساعيــل (1421هــ) .إعـراب القــرآن .وضــع حواشــيه وعلــق عليــه :عبــد املنعــم خليــل إبراهيــم،
(ط .)1بــروت :دار الكتــب العلميــة.

النــوزاوازي ،حممــد بــن أيب نصــر الدهــان ( .)2018املغــي يف الق ـراءات .حتقيــق :حممــود كابــر الشــنقيطي( .ط .)1إصــدارات سلســلة
الرســائل اجلامعيــة مــن اجلمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن الكــرمي وعلومــه.

ال ـ ُـه َذيل ،أبــو القاســم يوســف بــن علــي ( .)2007الكامــل يف القـراءات واألربعــن الزائــدة عليهــا .حتقيــق :مجــال بــن الســيد بــن رفاعــي
الشــايب( .ط .)1مؤسســة مســا للتوزيــع والنشــر.
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العوامل املؤثرة على اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال يف جامعة شقراء
د .حممد بن سعد بن عبدالعزيز اليحىي
أستاذ مشارك  ،قسم إدارة األعمال ،كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ،جبامعة شقراء

املستخلص:

تســعى هــذه الدراســة إىل حتديــد العوامــل املؤثــرة علــى اجتاهــات الطــاب حنــو رايدة األعمــال لــدى طــاب إدارة األعمــال يف كليــة العلــوم والدراســات

اإلنســانية جبامعــة شــقراء ،مــن خــال اســتخدام منــوذج مقــرح ملعرفــة العوامــل املؤثــرة جيمــع بــن نظريــة الســلوك املخطــط ( ،)TPBونظريــة احلــدث ال ـرايدي
( .)EEMمت اســتخدام املنهــج الوصفــي يف هــذه الدراســة ،وقــد أخــذ الباحــث عينــة عش ـوائية مــن طــاب قســم إدارة األعمــال بكليــة العلــوم والدراســات
ومهما ٍ
لكل من "دعم رايدة
أتثريا إجيابيًا ً
اإلنســانية جبامعة شــقراء ،كما مت االعتماد على ( )159اســتبانة صاحلة للتحليل .أظهرت نتائج الدراســة أبن هناك ً

األعمــال ،واخلصائــص الشــخصية ،وإمكانيــة الدعــم املــايل" علــى االجتــاه حنــو رايدة األعمــال ،يف حــن أن البيئــة التعليميــة ليــس هلــا أتثــر كبــر علــى االجتــاه حنــو

أتثريا غري مباشــر بداللة الثقافة كمتغري وســيط .ومجيع التأثريات املباشــرة وغري املباشــرة تعد ذات داللة إحصائية؛ ألن مســتوى
رايدة األعمال ،كما أن هناك ً
الداللــة أقــل مــن  0.05عنــد مجيــع املتغـرات ،وقــد أوصــت الدراســة إبجيــاد بيئــة تعليميــة داعمــة لـرايدة األعمــال يف اجلامعــة مــن خــال العنايــة ابملناهــج الدراســية

الــي تنمــي مهــارات رايدة األعمــال لــدى الطلبــة ،فضـ ًـا عــن تنظيــم املؤمتـرات وامللتقيــات العلميــة ،واالهتمــام ابألنشــطة الالمنهجيــة املوجهــة حنــو رايدة األعمــال.

الكلمات املفتاحية:

رايدة األعمال ،تصور اجلدوى ،إمكانية الوصول املايل ،دعم رايدة األعمال ،املوقف حنو رايدة األعمال ،البيئة التعليمية.
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Factors Influencing Students’ Attitudes Towards Cntrepreneurship at
Shaqra University .
Dr.. Mohammed Saad Abdulaziz Al-Yahya
Associate Professor, Department of Business Administration, Shaqra University

Abstract:
The purpose of this study is to determine the factors influencing students’ attitudes towards entrepreneurship among
students of business administration at the Faculty of Sciences and Human Studies at Shaqra University, by using
a proposed model to know the influencing factors that combine the theory of planned behavior (TPB) and the
entrepreneurial event model (EEM) .Descriptive method was used in this study, and the researcher used a random
sample of students from the Department of Business Administration, Faculty of Science and Human Studies, Shaqra
University, and 159 valid questionnaires were used for analysis. The results of the study showed that there is a positive
and significant effect of “entrepreneurship support, personal characteristics, and financial accessibility” on the attitude
towards entrepreneurship, while the educational environment has no significant impact on the attitude towards
entrepreneurship. There is also an indirect influence in terms of culture as a mediating variable. All direct and indirect
effects are statistically significant, as the significance level is less than 0.05 for all variables. The study recommended
creating an educational environment supportive of entrepreneurship at the university by focusing on the curricula
that develop students’ entrepreneurial skills, organizing conferences and scientific forums, and paying attention to
activities. Entrepreneurship oriented.
Keywords: Entrepreneurship, feasibility perception, financial accessibility, entrepreneurship support, attitude
towards entrepreneurship, educational environment.
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ِ ِ
اسة:
ُ 1 .م َق ّدمةُ ال ّد َر َ
يف ضوء التوجهات العاملية حنو الرتكيز على تعميق ثقافة العمل احلر واالقتصاد املعريف ،أتيت أمهية رايدة األعمال يف دعم االقتصاد،
وزايدة القدرة التنافسية حمليًا ودوليًا (شحاتة .)2013 ،فهي أحد املنافذ خللق الكفاءة االقتصادية واإلبداع ،وهي الركيزة األساسية
افدا
والقوة الدافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،وهى مصدر من مصادر امليزة التنافسية ،ومنبع فرص العمل للطالب ،كما متثل ر ً
أساسيًا لنمو الناتج اإلمجايل وحتسني الوضع االقتصادي للفرد ،والتوظيف الذايت وتوليد روح املبادرة والتنافس بني الشباب؛ من أجـل
خلق جمتمع رايدي يف ظل نظم بيئة فعالة تشجع على الثقافة الرايدية وتدعمها؛ إذ ال ترتبط الرايدة بتأسيس املشروعات اخلاصة
سبيل للتفكري والسلوك ميكن تطبيقه يف سياقات خمتلفة (علي ومهام .)2018 ،ويف هذا اإلطار ينبغي ترسيخ ثقافة
فحسب ،بل تعد ً
رايدية أقوى ،وتطوير عقليات رايدية؛ حبيث يتمتع الطالب ابلقدرة على التفكري إبجيابية ،والتطلع للفرص للعمل والتنفيذ ،والتمتع
اقتصادي واجتماعيًا .وينطوي بناء جمتمع رايدي على
ابلثقة يف النفس على حتقيق أهدافهم ،واستخدام مهاراهتم لبناء جمتمع أفضل،
ً
إشراك اجلميع ،ويشكل فيه التعليم اجلامعي ركيزة مهمة لتعزيز التوجهات اإلجيابية حنو رايدة األعمال (إدريس وأمحد.)2016 ،
ورايدة األعمال هى :عملية يقوم من خالهلا شخص بنشاط بغرض إنشاء مؤسسة جديدة من أجل حتقيق أهداف اقتصادية،
وابلتايل يعرف هذا الشخص ابلرايدى كونه يبتكر شيئًا ذا قيمة ( .)Karali, 2013كما تعرف رايدة األعمال :أبهنا مبادرة يف التصميم
والتنظيم للمشاريع اجلديدة أو القيام بنشاط وفق كيان فردي أو جمموعة من الناس؛ لتلبية احتياجات األعمال من خالل اكتشاف
الفرص اجلديدة واستغالهلا بعقلية ،وتبين املخاطرة احملسوبة من أجل حتقيق األرابح من خالل احلرص على اإلبداع ،واإلنتاجبة والنمو
االقتصادي (.)Carlson, 1985
ومن التحدايت اليت تواجه اجملتمع يف الفرتة األخرية تعزيز رايدة األعمال وجعلها سياسة أساسية للتعليم ،واحلصول على عدد من
النتائج االجتماعية املرغوبة؛ لذلك البد أن تكون الربامج اجلامعية مصممة ملساعدة الطالب على أن يصبحوا رواد أعمال ميكنهم
التنظيم ،وإدارة وحتمل خماطر األعمال أو املؤسسات؛ مما يؤدي إىل سد الفجوة بني املخرجات اجلامعية وسوق العمل .وقد أوردت
بعض األدبيات ما جيب على رواد األعمال ،بوصفهم مديرين ،تبنيه من السلوكيات الرئيسة اليت مت تطويرها من خالل فهم مفاهيم
أساسا لتناول الدراسة
ونظرايت السوق الرئيسة ،إىل جانب التخطيط ،واحلصول على مهارات حبثية ،ومن أهم هذه النظرايت اليت تُعد ً
نظريتا احلدث الرايدي ،والسلوك املخطط.
ووف ًقا لـ  ،)Shapero & Sokol, (1982فإن نظرية احلدث هي :منوذج كالسيكي اُقتبس وطُبِّق يف العديد من الدراسات حول
رايدة األعمال؛ حيث تشري هذه النظرية إىل أن االجتاهات الشخصية حنو رايدة األعمال ستؤثر على قرار الفرد أو التصور الفردي
حول اجلدوى ،والتوجه حنو إنشاء شركة أو مشروع .ما يعين أن هناك جمموعة من العوامل الظرفية اليت جتعل معظم األفراد ينربون إىل
مقاومة تلك التغيريات الظرفية؛ حىت يضطروا إىل اختاذ خيارات خمتلفة .ويف صدد ذلك اقرتح شابريو ( Shapero )1982أن غالبية
"اجتاهات األفراد حنو رايدة األعمال" انشئة عن عوامل ظرفية ميكن تقسيمها إىل ثالث جمموعات:
" .1النزوح السليب" ،أو الدوافع مثل :اهلجرة ،والفصل من العمل.
" .2النزوح اإلجيايب" ،مثل :الدعم املايل اجليد ،والشركاء اإلسرتاتيجني املناسبني.
 .3مواقف وسيطة "بني األشياء" مثل :التخرج وإكمال الشهادة .ومع ذلك ،فإن االجتاه حنو رايدة األعمال هو عملية تتم
بواسطة عاملني؛ مها (تصور اجلدوى ،والرغبة):
 1.تصور اجلدوى :تتكون من خالل إدراك أنواع خمتلفة من املتغريات (املالية ،والبشرية ،واملوارد التقنية) وتوافر املوارد املالية
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يؤثر بشكل مباشر على التوجه حنو رايدة األعمال ،وهذا امليل ينشأ نتيجة امتالك الفرد مصادر متويل مالية ،والدعم،
واالستشارات .كما قد تعرب إدراكات اجلدوى عن الكفاءة الذاتية املتصورة ،وهي قدرة الشخص املدركة .والفعالية الذاتية
القائمة على تصور الفرد ملهاراته أو قدراته على أداء مهام معينة ،وينعكس ذلك من خالل ثقة الفرد يف قدرته على النجاح
يف مثل هذه املهام ،والبدء يف مشروعه الرايدي.
2.الرغبة يف رايدة األعمال :وتتمثل يف جمموع العوامل االجتماعية والثقافية اليت تؤثر على قـيم األفـراد ،فاجملتمـع كلمـا زاد
اهتمامـه ابإلبـداع ،املخـاطرة ،واالستقاللية الذاتية ،زاد التوجـه حنو رايدة األعمال .وتعرب عن فكرة شخصية للفرد حول
إطارا قيميًا لذلك الفرد ،ويتأثر هذا اإلطار ابلقيمة املشرتكة لثقافة اجملتمع مثل:
جاذبية إنشاء مشروع جديد ،وتشكل ً
األسرة ،واألصدقاء ،والزمالء...؛ جلعل الفرد راغبًا يف إنشاء مشروعه الرايدي؛ وجيب على اجملتمع أن مينح رواد األعمال
فضل عن العديد من القيم مثل :اإلبداع ،واملسؤولية ،وقبول التحدي ،واالستقاللية .وابلتايل،
املوقف املناسبة ،واالنطباعً ،
فإن "االجتاه" يف رايدة األعمال يشبه "املواقف اإلجيابية" ،و"املعايري الذاتية" (.)Ajzen, 1991
أما النظرية الثانية اليت تستند إليها هذه الدراسة فهي نظرية السلوك املخطَّط( ، )TPBواليت تستند إىل أن أي قرار يتخذ يف الشروع
بدل من كونه ردة فعل .وقد طُورت نظرية السلوك من نظرية الفعل املعقول ( ،)TRAمع افرتاض أنه
بعمل جديد هو عمل خمطط له ً
ميكن توقع السلوك أو شرحه بناءً على امليل السلوكي .ويشمل امليل السلوكي يف هذه احلالة احلوافز اليت ميكن أن تؤثر على السلوك،
عرف أبهنا درجة من اجلهود اليت يكون الناس عندها على استعداد لالخنراط الختاذ قرار جتاه أمر ما .وامليل السلوكي بدوره هو دالة
وتُ َّ
لثالثة عوامل :األول :هو اجتاه السلوك الذي جيسد التقييمات الشخصية اإلجيابية أو السلبية يف مسائل رايدة األعمال ،ويتأثر هذا
املوقف ابلعناصر النفسية والسياقات املعاصرة .مثال ذلك :قد يتخذ الطالب موق ًفا إجيابيًا جتاه إنشاء مشروع جديد؛ ألن والديه
أو والديها رواد أعمال .والعامل الثاين :هو قاعدة ذاتية تُعرف آبراء األشخاص احمليطني؛ حيث تعرف القاعدة الذاتية أبهنا مقياس
للضغط االجتماعي الذي يؤثر على قرارات الفرد أو اختاذ اإلجراءات .مثال ذلك :إذا علم أحد الطالب أن أصدقاءه مروا بتجارب
صعبة يف ممارسة األعمال التجارية .والعامل الثالث :هو التحكم يف السلوك املدرك الذي يعكس تصور الفرد جتاه التحدايت يف
تنفيذ السلوك .ويتضمن التحكم يف السلوك املدرك عنصرين؛ الثقة الداخلية ،واملوارد اخلارجية مثل التمويل ،والوقت ،والبيئة احمليطة.
مباشرا على امليول
ويقرتح ( )Ajzen, 1985; Madden, Ellen, & Ajzen, 1992أن عامل التحكم يف السلوك املدرك يفرض ً
أتثريا ً
السلوكية ،وإذا كان الفرد حم ًقا يف إدراكها للسيطرة فيمكن هلذا العامل أن يؤلد إمكانية للتنبؤ بسلوك الفرد.
وتُ ُّ
عد كل من النظريتني؛ نظرية احلدث الرايدي ( ،)Sokol & Shapero, 1982ونظرية السلوك املخطط ( ) Ajzen ,1991من
النماذج املوثوقة لدراسة االجتاه حنو رايدة األعمال؛ حيث تعتمد نظرية احلدث الرايدي على كل من الرغبة املدركة ،والقدرة املدركة
وامليل للتصرف .يف حني تعتمد نظرية السلوك املخطط على االجتاه حنو الرايدة ،واملعايري االجتماعية ،والكفاءة الرايدية .وعند إجراء
مقارنة بني النظريتني ( )Krueger, et al, 2000وجدوا أهنما مرتبطتان مبتغري الكفاءة الرايدية (القدرة املدركة يف نظرية احلدث الرايدي،
كل منهما طبقت يف العديد من الدراسات واألحباث لدراسة العوامل املؤثرة على
والكفاءة الرايدية يف نظرية السلوك املخطط) ،وأن ً
االجتاه حنو رايدة األعمال (. )Fayolle et al, 2006
ونظرا ألمهية رايدة األعمال؛ جاءت هذه الدراسة اليت تتناول العوامل اليت تؤثر على اجتاه الطالب اجلامعيني حنو رايدة األعمال،
ً
وابلتايل فإن معرفة هذه العوامل سوف تفيد يف دعم بيئات رايدة األعمال ،واقرتاح احللول لتعزيز اجتاهاهتا بني الطالب؛ لذلك يعد
اجلمع بني النظريتني لغرض تطوير منوذج مفاهيمي ملعرفة العوامل املؤثرة ،واجتاه الطالب حنو رايدة األعمال بصفتها هي إحدى السبل
الكفيلة يف حتقيق النمو االقتصادي.
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ِ
اسة:
ُمشكلة ال ّد َر َ
مع إطالق رؤية اململكة العربية السعودية  2030اليت تسعى إىل تطوير بيئة قطاع األعمال ،وتشجيع فرص العمل ،تعد رايدة
األعمال أحد أهم مرتكزاهتا .فاململكة العربية السعودية لديها العديد من العوامل اليت متيزها من غريها من الدول النامية ،ولو استثمرت
يف جمال رايدة األعمال حلققت نتائج ذات فاعلية يف تقليل نسبة البطالة ،وحتقيق من ٍو اقتصادي ،وهو ما تعكسه برامج رؤية 2030
من خالل وضع برامج لتشجيع النمو االقتصادي ،وتنمية فرص العمل يف القطاع اخلاص ،وتقليل االعتماد على القطاع احلكومي.
وتشري بعض الدراسات إىل أن رايدة األعمال من اجملاالت املهمة خللق فرص العمل واالبتكار ،وتطوير الوضع االجتماعي
واالقتصادي ( .)Shane & Venkataraman, 2000ولتحقيقه ذلك؛ يرى ( )Soomro & Shah, 2015أنه من الضروري تطوير
االجتاهات حنو رايدة األعمال .كما أشار ( )Karali, 2013إىل أن حتقيق الرواج االقتصادي يشرتط ابلضرورة تطوير االجتاهات
حنو رايدة األعمال .وأن االجتاهات حنو رايدة األعمال ميكن التنبؤ هبا من خالل عوامل خمتلفة مثل البيئة الرايدية ،اإلجناز ،اجلدوى
املتصورة ،احرتام الذات ،االبتكار والتحكم الشخصي (;Harris & Gibson, 2008) ; (Douglas, 1999; Kolvereid, 1996
.)Autio et al., 2001, Krueger et al., 2000; Autio et al., 2001;Aloulou, 2016
دورا مهما يف حتديد االجتاه حنو رايدة األعمال كدراسة (Harris and
وأشارت دراسات أخرى إىل أن العوامل الشخصية تلعب ً

 .)Gibson 2008; Aloulou, 2016 Chen 2009وف ًقا لذلك ،فإن العديد من مسات رايدة األعمال املسجلة يف األدبيات تتأثر
بشخصية الفرد الذي حيدد موقفه جتاه رايدة األعمال ،ويشكل ذلك املوقف شخصية رايدة األعمال .ووف ًقا لدراسات (;Soomro
ُ )Stephan & Pathak, 2016ح ِّددت خصائص مهارات رايدة األعمال لتشمل (رؤية مقنعة ،القيادة ،املرونة يف التخطيط والتنفيذ،
وحب االستطالع واالستكشاف).
ووجدت دراسة ( )Soomro et al., 2020أتثريات إجيابية ومهمة على اجتاه الطالب حنو رايدة األعمال تعود إىل امليل السلوكي،
الدعم العائلي ،التعلم االجتماعي ،واملعرفة الشخصية .أما دراسات (Phuong, Quoc, Cup, & Lien, 2021; Schaubroeck,
 )Lam, & Xie, 2000فكشفت نتائجها أن البيئة الثقافية واملؤسسية هلا عالقة إجيابية ومهمة بني االجتاه حنو رايدة األعمال
واالبتكار يف الشركات (.)Shirokovа, Bogatyreva, & Beliaeva, 2015
كما تظهر الدراسات السابقة أن هناك عوامل مثل احلاجة إىل اإلجناز واحرتام الذات والسيطرة الشخصية واالبتكار ،هي تنبؤات
كبرية من اجتاهات املوقف حنو رايدة األعمال ( .)Harris & Gibson, 2008كما أن اخللفية العائلية للفرد ،والنظام التعليمي.
وتفاعل اخلصائص الشخصية (املخاطر ،واإلبداع ،واحلاجة إىل اإلجناز) مع تصورات الكفاءات واأللفة واخلربة واملعرفة والوعي والفائدة؛
إذ تعد عوامل مهمة لتقييم االجتاهات حنو رايدة األعمال لدى الطالب (& Manning & Parrott, 2018; Soomro, Memon,
 .)Shah, 2020كما شارت دراسة ( )Iakovleva, Kolvereid, & Stephan, 2011إىل أن العوامل الدميوغرافية ،مثل اجلنس ،والدخل
األسري ،هلما آاثر إجيابية حنو رايدة األعمال.
ويف ظل التنافس االقتصادي أصبح تعلم رايدة األعمال ضرورة ملحة ملواكبة احتياجات سوق العمل املستمرة واملتغرية ،وقد بدأ
تعلم ريـ ــادة األعمال من خ ــالل املقررات الدراسية ،والربامج التعليمية يف ظـ ــل فلسفة وسياسة تعليمية لرايدة األعمال يف خمتلف مراحل
التعليم يف كثري من دول العامل ،وينتشر جمال رايدة األعمال يف الوقت الراهن عرب األنظمة التعليمية املتنوعة التقليدية منها واإللكرتونية
يف معظم جامعات العامل ،وقد أسهمت عوامل كثرية يف إاثرة االهتمام برايدة األعمال وإقامة املشروعات ،منها :معاانة العديد من
الدول خالل السنوات األخرية من الركود االقتصادي ،وارتفاع معدالت البطالة ،والتقلبات اليت شهدهتا األسواق العاملية بدرجة مل
يشهدها العامل منذ احلرب العاملية الثانية (شحاته.)2013 ،
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وكما تؤكد الدراسات احلديثة اليت أجريت يف جمال رايدة األعمال بضرورة تبين األنظمة التعليمية لرايدة األعمال ،وضرورة أن ميتد دور
التعليم اجلامعي؛ ليشمل خلق فرص العمل بتصميم مناهج تعليمية وختصصات جامعية تعمل على ختريج طالب قادرين على املبادرة خللق
فرص العمل يف السوق ،ونقل وتوطني التكنولوجيا والتقنية واملعرفة عن طريق التواصل مع املؤسسات ومراكز البح ـ ــوث احمللية والعاملية،
وحتويل املش ـ ــاريع االبتكارية إىل منتج ـ ــات؛ لتنمية اجملتمع من خالل حاضنات األعمال وحاضنات التكنـولوجيا (& G. Lu, Song,
 )Pan, 2021ويف ضوء ش ـراكة حقيقية بني أصحاب املصـلحة من القطاعات العامة واخلاصة واخلرجيني ،والىت تتيح للجامعات االستفادة
والتفاعل مع الشرائح املختلفة يف اجملتمع احمللي ، ،وعلى رأسها اخلرجيون الذين يعدون رؤوس أموال استثمارية ضخمة؛ إذ حتسن اجلامعة
التواصل معهم مبفهوم التمحور حول العميل (.)Soomro et al, 2020
وقد أجريت عدد من األحباث يف البلدان املتقدمة .على سبيل املثال ( )Iakovleva et al., 2011أوضحت أن البيئة التعليمية
لرايدة األعمال ،غالبًا ما حتسن موقف الطالب حنو رايدة األعمال .كذلك دراسة ( )Xingjian et al., 2019تؤكد أن تعليم رايدة
األعمال له آاثر إجيابية على رايدة األعمال من خالل تعزيز مهارة الطالب واملعرفة واإلميان .وأن تعليم رايدة األعمال يؤثر بشكل
إجيايب على املوقف حنو رايدة األعمال ،ويشجع الطالب على التوجه حنو مشاريع رايدة األعمال إذا مت تطوير معرفتهم ومهاراهتم
( .)Karimi, Chizari, Biemans, & Mulder, 2010ووجدت دراسة ( )Kaijun & Sholihah, 2015نتائج مماثلة تؤكد أن
التعليم يف رايدة األعمال يزيد من احتمال إنشاء األعمال التجارية اجلديدة .ووف ًقا لدراسة ( )Setibi, 2014مت التاكيد أن أكثر من
 50%من حاالت تعليم رايدة األعمال هلا اتثري إجيايب على املوقف حنو رايدة األعمال لدى الطالب.
معاصرا ميزج بني نظرية السلوك
ومع وجود بعض األحباث املهتمة يف رايدة األعمال ابململكة ،فإن الباحث مل يالحظ حاليًا حبثًا
ً
املخطط ( )TPBونظرية احلدث الرايدي ( )EEMلتحديد العوامل اليت تؤثر يف االجتاهات حنو رايدة األعمال لدى الطالب ،وابلتايل
تسعى هذه الدراسة إىل معرفة العوامل املؤثرة على اجتاهات الطالب حنو رايدة يف سياق اجلمع بني النظريتني وفق عوامل داخلية
تتمثل بـ (تصور اجلدوى ،واخلصائص الشخصية) ،وعوامل خارجية تتمثل يف (البيئة التعليمية لرايدة األعمال ،وإمكانية الدعم املايل،
أساسا لسياسات التخطيط لدعم بيئات رايدة األعمال ،واقرتاح حل لتعزيز
ودعم رايدة األعمال)؛ حيث إن معرفة هذه العوامل ميثل ً
االجتاهات بني الطالب ،وخباصة يف جمال إدارة األعمال.
لذلك ،ومما سبق ميكن بلورة مشكلة الدراسة وفق التساوالت التالية:
ما اجتاهات طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء حنو رايدة األعمال؟ما العوامل املؤثرة على اجتاهات طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء حنو رايدة األعمال؟ما أثر الثقافة الرايدية على العوامل املؤثرة على اجتاهات طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء؟ْأه َد ُ ِ
اسة:
اف ال ّد َر َ
اهلدف الرئيس من الدراسـة هو معرفة العوامل املؤثرة على اجتاهات طالب إدارة األعمال حنو رايدة األعمال يف سياق نظرية
السلوك املخطط ( ،)TPBونظرية احلدث الرايدي (.)EEM
ولتحقيق هذا اهلدف الرئيس؛ جيب حتقيق األهداف الفرعية اآلتية:
معرفة اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال. -معرفة العوامل املؤثرة على اجتاهات الطالب املتمثلة يف عوامل داخلية (تصور اجلدوى ،واخلصائص الشخصية) ،وعوامل
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خارجية تتمثل يف (البيئة التعليمية لرايدة األعمال ،وإمكانية الدعم املايل ،ودعم رايدة األعمال).
معرفة أثر متغري الثقافة الرايدية لألعمال،كمتغري وسيط يف العالقة بني اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال ،والعوامل املؤثرة عليها.ِ
اسة:
أَمهية ال ّد َر َ
إبراز أمهية رايدة األعمال وضرورهتا الىت أصبحت مطلبًا يف عصران احلاىل يف خمتلف دول العامل لتعزيز النمو االقتصادي.تُعد هذه الدراسة ذات بعد مستقبلي يف وضع اخلطط الفعالة لتطوير رايدة األعمال مبؤسسات التعليم اجلامعي.قد تلفت هذه الدراسة أنظار الطالب للتوجه حنو العمل احلر من خالل ربطهم بسوق العمل وإكساهبم روح املبادرة والقدرةعلى إنشاء املشروعات الصغرية القائمة على االبتكار واإلبداع.
قد تسهم الدراسة يف مساعدة القيادات اجلامعية والقائمني على التعليم اجلامعي يف صياغة بعض السياسات واخلططواملبادرات لتدعيم مهارات رايدة األعمال لدى منتسيب التعليم اجلامعي مبا يؤهلهم للقيام أبعمال ومشروعات رايدية.
ح ُ ِ
اسة:
ُ
دود ال ّد َر َ
احلد البشري :يقتصر اجملال البشري للدراسة على طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء.
احلد الزمين :مت تطبيق هذه الدراسة ميدانيًا خالل الفصل الثاين من العام الدراسي 1442هـ.
احلد املوضوعي :اقتصرت الدراسة على معرفة اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال والعوامل املؤثرة يف ذلك.

ِ
السابقة:
اسات َّ
ال ّد َر َ
سيتم الرتكيز على بعض الدراسات اليت تتناول العوامل املؤثرة على اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال ،وسيتم تناوهلا من األقدم
إىل األحدث:
أجرى (زيدان )2011 ،دراسة هدفت إىل التعرف على الفروق النوعية بني طالب وطالبات اجلامعات السعودية من حيث
توجهاهتم ودوافعهم الرايدية ،واعتمدت على املقابالت الشخصية يف مجع املعلومات من مفردات عينة الدراسة ،كما هدفت الدراسة
وحققت
إىل قياس أتثري السمات الرايدية لطالب اجلامعات السعودية على احتماالت إقامتهم مشروعات جديدة بعد التخرجُ ،
أهداف الدراسة من خالل حتديد السمات الرايدية الىت يتمتع هبا طالب اجلامعات السعودية؛ حيث حددت سبع مسات تعد أكثر
فاعلية ،وهي :االستعداد الرايدي العام ،التحكم الذايت يف األمور ،الدافع إىل اإلجناز ،االستقاللية ،احلرص على تكوين الثروة ،الثقة
ابلنفس ،امليل إىل حتمل املخاطر .يف حني مل تظهر مسات أخرى مثل :املبادرة وحتمل املسؤولية واالبتكار ،الرغبة يف التغيري ،والقدرة
على املنافسة ،وتبني وجود عالقة معنوية بني السمات الرايدية الىت يتمتع هبا الطالب واحتمال إقامتهم مشروعات رايدية جديدة بعد
خترجهم ،وكذلك وجود عالقة بني املتغريات املوقفية ابحتمال إقامة الطالب مشروعات رايدية منها :النوع ،العمر ،الكلية ،اخللفية
الرايدية لكل من الطالب واألسرة.
أما دراسة (رمضان )2012 ،فهدفت إىل حتليل متغريات نظرية السلوك العقالين ونظرية السلوك املخطط .وبلغت عينة الدراسة
 406مـن طالب وطالبات جامعة دمشق وبعض اجلامعات ،ومن أهم نتائج الدراسة أن نسبة الطالب الذين يفضلون العمل حلساهبم
خاصا .كما بينت نتائج الدراسة وجود نية لـدى طـالب
اخلاص أكرب من الذين يفـضلون العمل لدى غريهم سواء كان ً
عاما أو ً
قطاعا ً
اجلامعة للبدء مبشروع رايدي ،كما ظهر أتثري ملتغري موقف الطالب من العمل الرايدي يف نيته للبدء مبشروع رايدي ،ووجود أتثري لألهل
واألصدقاء يف نية الطالب ،ووجود أتثري ملتغري الفعالية الذاتية ،وبينت نتائج الدراسة أن هناك فروقًا يف نية الطالب حنو رايدة األعمال
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ايدي.
تعود ملتغري اجلنس ،وإلـى كون أحد الوالدين أو كليهما ميلك ً
عمل ر ً
وهدفت دراسة ( )Wolfensberger, Eijl, & Pilot, 2012إىل تقييم حتليلى للوضع احلايل لتعليم رايدة األعمال يف اجلامعات
اإليطالية ،ومناقشة إىل أى مدى تتطابق دورات ومناهج رايدة األعمال الىت تقدمها اجلامعات مع الطلب على الكفاءات والرايدة.
واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفى التحليلى ،وتوصلت نتائجها إىل قلة عدد اجلامعات اإليطالية الىت تقدم دورات ومناهج
متخصصة يف رايدة األعمال ،وهي ترتكز يف كليات العلوم واهلندسة ،وأتخر اجلامعات اإليطالية يف مواكبة االجتاه العاملي يف تعليم
رايدة األعمال.
وتناولت دراسة ( )Rasli, Khan, Malekifar, & Jabeen, 2013العوامل اليت تؤثر على النية واملوقف الرايدي لدى طالب
الدراسات العليا يف اجلامعة التكنولوجية مباليزاي ،وتقييم العالقة بني نية تنظيم املشاريع الرايدية بني الطالب املتخرجني من اجلامعة
التكنولوجية مباليزاي والعوامل املؤثرة عليها .واستخدمت املنهج الوصفى ،وتوصلت إىل جمموعة من النتائج أمهها وجود عالقة قوية
بني مجيع املتغريات ،مبا يف ذلك روح املبادرة والبيئة والتعليم ،وضرورة تدريس رايدة العمل منذ فرتة مبكرة لطالب الدراسات العليا.
وهدفت دراسة ( )Rasli et al, 2013إىل التعرف على الطرق الفعالة لتعزيز رايدة األعمال بني طالب اجلامعات هبولندا،
والتعرف على الفروقات يف اجتاهات الطالب .واعتمدت الدراسة على البحث االستكشايف امليداين من خالل املقابالت ودراسة
احلالة ،وخلصت إىل أن عروض اجلامعة املختلفة تسهم يف خلق طرق متعددة يف جناح بدء رايدة األعمال ،وأوصت بضرورة زايدة
اجلهود التوثيقية الىت تتعلق ابلرايدة وإنشاء شبكة للخرجيني لتحسني العالقة معهم والرايديني منهم؛ لتحسني فعالية العروض الرايدية،
واإلسهام يف زايدة عدد االفتتاحات التشغيلية الناجحة الىت تنبثق من جامعة أوترخيت هبولندا.
وهدفت دراسة ( )Nian, Bakar, & Islam, 2014اليت تناولت جامعة برليس املاليزية إىل معرفة درجة ممارسة تعليم رايدة
األعمال يف جامعة برليس املاليزية ،والتعرف على مدى إدراك الطالب لرايدة األعمال يف التعليم ،واستخدمت الدراسة املنهج
الوصفى ،وتوصلت إىل جمموعة من النتائج أمهها :حيظى تعليم رايدة األعمال وأسلوب التدريس وطرق تقييم اكتساب الطلبة مهارات
رايدة األعمال يف جامعة برليس مباليزاي برليس ،بقبول كبري من قبل الطالب ،وضرورة اإلسهام يف املزيد من البحوث يف جمال تعليم
رايدة األعمال ،وتوفري معلومات مفيدة ملؤسسات التعليم العايل يف ماليزاي لتحسني مناهج تعليم رايدة األعمال واملمارسات ،وتطوير
مهارات الطالب يف تنظيم املشاريع والسلوكيات واملوقف ،وتدريبهم على تنظيم املشاريع أو االخنراط يف األعمال احلرة.
وتناولت دراسة (عوض هللا وأمحد )2014 ،معرفة مستوى رايدة األعمال لدى طالب جامعة الطائف ودور اجلامعة يف تنميتها،
واستخدمت املنهج الوصفى ،واالستبانة أداة للدراسة ،وتوصلت إىل عدة نتائج أمهها :ضرورة أن تسعى اجلامعة إىل تنمية السمات
الرايدية لدى الطالب ،كما توفر اجلامعة املناخ التنظيمى الداعم لرايدة األعمال يف دعم مشروعات الطالب ،كما جيب أن تقوم
اجلامعة بتدريب الطالب على استخدام األسلوب العلمى يف حل املشكالت الىت تواجههم ،وأن تعمل على إضافة رايدة األعمال
إىل قائمة معايري تقيم أداء الطالب.
وهدفت دراسة ( .)Boyd, Fietze, & Philipsen, 2015إىل استكشاف أنشطة تنظيم املشاريع لدى الطالب ،والتدريب على
تنظيم املشاريع اليت تقدمها اجلامعات ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفى ،ومتثلت أداة الدراسة يف االستبانة ،وتوصلت إىل جمموعة
نتائج منها :هناك فروق بني اجلنسني يف وجود اجتاهات حنو موقف رايدية األعمال لصاحل الذكور ،وأسهمت الدورات الىت قدمتها اجلامعة
يف زايدة فهم الطالب وتعزيز مهاراهتم الرايدية ،وكانت الدوافع الشخصية واحدة من العوامل الرئيسة وراء املوقف حنو رايدة األعمال.
أما دراسة (عبد اخلالق )2016 ،فقد هدفت إىل الوقوف على واقع اخلربة املصرية وبعض اخلربات األجنبية والعربية يف جمال تعليم
رايدة األعمال ،واستخدمت الدراسة املنهج املقارن ،وتوصلت جملموعة توصيات منها :االهتمام بتطوير الربامج واملقررات املقدمة
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ابجلامعات املصرية وصبغها ابلصبغة الرايدية واالبتكارية؛ إلكساب الطالب العقلية الرايدية ،واالهتمام بتطوير وحتديث أساليب وطرق
تدريس مقررات وموضوعات يف رايدة األعمال ،وضرورة إنشاء مركز لرايدة األعمال بكل جامعة ذي رؤية وأهداف واضحة ،ويقدم
أنشطة خمتلفة من ورش عمل ،وإعداد حبوث علمية ذات صلة برايدة األعمال.
أما دراسة (اجلمايل والعريب )2016 ،فقد هدفت إىل رصد واقع جامعة حائل يف جمال نشر الثقافة الرايدية ابجلامعة ،واستخدمت
الدراسة املنهج الوصفى ،وتوصلت إىل عدد من النتائج أمهها :ضرورة وضع سياسات وأهداف حمددة وخطط تنفيذية لرايدة األعمال،
ضرورة توفري بنية معرفية يف جمال رايدة األعمال لتقدميها للطلبة ،ضرورة بذل مزيد من اجلهد لتفعيل أنشطة رايدة األعمال ابجلامعة
والوعي برباجمها وخططها.
وهدفت دراسة (معراوي )2016 ،إىل معرفة العوامل املؤثرة على النية على اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال ،وتكون جمتمع
البحث من الطالب واخلرجيني اجلدد من اجلامعات السورية ،ومن أهم النتائج اليت خرجت هبا الدراسة أن االستقاللية ،والتحكم
الذايت ،واإلبداع ،واملخاطرة تؤثر على على النية الرايدية ،كما وجد أثر معنوي إجيايب على النية الرايدية لكل من االجتاه حنو الرايدة
والكفاءة الرايدية واملعايري االجتماعية.
أما دراسة أمينة وخلضر ( )2017فقد سعت إىل اختبار القوة التفسريية لنموذج نظرية السلوك املخطط ،ورصد أهم العوامل املؤثرة
على التوجه املقاواليت لطلبة االقتصاد والتسيري جبامعة معسكر .ومت اختبار منوذج هذه النظرية عن طريق تقنية االحندار اللوجيسيت.
وأسفرت النتائج عن وجود قوة تفسريية للنموذج ،وعن أمهية متغري املواقف يف التنبؤ ابلتوجه املقاواليت .غري أن إضافة متغريات أخرى
إىل النموذج كالفعالية الذاتية املقاوالتية ،اخلوف من الفشل ،واهلروب من البطالة ،عكست املعادلة؛ ليتصدر اخلوف من الفشل يف
التأثري على التوجه املقاواليت ،وأتيت بعده املواقف .أما املتغريات األخرى فلم يكن هلا أتثري معنوي على التوجه املقاواليت.
أما دراسة (أمني وحممد )2018 ،فقد هدفت إىل قياس مستوى اجتاهات طلبة كلية الرتبية جبامعة صالح الدين حنو مادة رايدة
األعمال ،واعتمد البحث على منهج البحث الوصفي ،واختريت عينة البحث بطريقة عشوائية بسيطة ترتاوح عددها ( )196طالبًا
وطالبة من طلبة املرحلة الرابعة ،واعتمد البحث على مقياس من أربعة جماالت و( )42فقرة .أظهرت النتائج أبن هناك اجتاهات اجيابية
حنو مادة رايدة األعمال من قبل طلبة كلية الرتبية األساس يف جامعة صالح الدين بشكل عام.
أما دراسة اهلرامشة ( )2017فقد هدفت إىل التعرف على اجتاهات طالب إدارة األعمال يف جامعة الزرقاء حنو إقامة املشروعات
الصغرية الرايدية ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي؛ حيث طورت استبانة خاصة لتحقيق أغراض هذه الدراسة ،وتكون
جمتمع الدراسة من طالب إدارة األعمال يف جامعة الزرقاء ،وكانت أهم نتائج الدراسة :أمهية توجيه طالب إدارة األعمال لإلقدام
على إقامة املشروعات الصغرية الرايدية ،كما أن أهم األسباب اليت تساعد الطالب على إنشاء املشروعات الصغرية الرايدية هي حتقيق
مكانة يف اجملتمع ،وأن يصبح الطالب سيد نفسه.
وهدفت دراسة عبدالعزيز ( )2021إىل حتديد دور برامج تعليم رايدة األعمال املقدم ضمن املقررات التدريسية ابجلامعة يف حتفيز
وتوجيه طلبتها للتفكري؛ حيث مت استعمال أداة االستبانة لقياس آراء طلبة املاجستري يف ختصص االقتصاد جبامعة عنابة ،وتوصلت
الدراسة إىل أن أغلب الطلبة يرغبون ويفكرون بشكل جاد يف العمل الرايدي ،وأن برامج التعليم اليت قد أسهمت يف حتفيزهم للبدء
يف مشاريعهم الرايدية.
ِ
ِ
َّضح أوجه االتفاق واالختالف بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية فيما أييت:
اسات َّ
ومن خالل عرض ال ّد َر َ
السابقة ،يت ُ
 .1اهلدف :هدفت الدراسات السابقة إىل معرفة أثر أبعاد رايدة األعمال من منظور العوامل الداخلية واخلارجية وفق نظرية ،EA
وهي عوامل (احلاجة إىل اإلجناز ،والتحكم الشخصي يف سلوك رايدة األعمال واالبتكار ،واحرتام الذات) على املوقف حنو رايدة
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األعمال ،ودراسات متفرقة هدفت إىل قياس أثر البيئة التعليمية مع بعض اخلصائص الشخصية .يف حني هتدف الدراسة احلالية
إىل معرفة العوامل املوثرة على اجتاه الطالب حنو رايدة األعمال يف سياق نظرية السلوك املخطط ( ،)TPBونظرية احلدث الرايدي
( ،)EEMابنتقاء عوامل تتناسب مع الواقع السعودي املعاش كعوامل داخلية (تصور اجلدوى ،واخلصائص الشخصية) ،وعوامل
خارجية تتمثل يف (البيئة التعليمية لرايدة األعمال ،وإمكانية الدعم املايل ،ودعم رايدة األعمال).
 .2البيئة :أُجريت الدراسات السابقة يف بئيات خمتلفة ،يف حني تركز الدراسة احلالية على البيئة السعودية ،وابلتحديد جامعة شقراء.
 .3اجملتمع :ركزت الدراسات السابقة على اجملتمعات اآلتية :الشركات ،البنوك ،طلبة اجلامعات ،الشباب اخلرجني من اجلامعات،
يف حني ركزت الدراسة احلالية على طالب جامعة شقراء.
 .4املنهج :اتبعت معظم الدراسات السابقة املنهج الوصفي ،واملنهج االستكشايف ،والكمي ،يف حني اتبعت الدراسة احلالية املنهج الوصفي .
 .5مجع البياانت :اُعتمدت االستبانة جلمع البياانت وفق نظرايت مستقلةُ ،ووزعت االستباانت وفق العينة القصدية والعينات
العشوائية املختلفة ،يف حني ُجعت البياانت احلالية وفق منوذج قياس طُور وفق سياق اجلمع بني نظريتني للقياسِّ ،
ووزعت االستبانة
على مجيع طالب املستوى السابع والثامن بقسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية .
األساليب اإلحصائية للتحليل :اُستخدمت عدة أساليب إحصائية الختبار الفرضيات يف الدراسات السابقة كتحليل االحندار
املتعدد واختبارات اإلحصاء الوصفي ،يف حني اُستخدمت عدة اختبارات يف الدراسة احلالية منها اختبار اإلحصاء الوصفي ،واختبار
حتليل املسار النمذجة البنائية وفق طريقة املربعات الصغرى.
اإلطار املفاهيمي وتطوير الفرضيات:
االجتاه :يعرف القاموس االقتصادي ( )2019االجتاه أبنه االستعداد أو امليل إىل االستجابة بشكل إجيايب أو سليب جتاه فكرة أو
كائن أو شخص أو موقف معني؛ حيث يؤثر االجتاه على اختيار الفرد للفعل واالستجابة للتحدايت واحلوافز واملكافآت.
وينشأ االجتاه من خربات سابقة مكتسبة أو متعلمة نتيجة تفاعل الفرد وعالقاته الشخصية واالجتماعية مع بيئته احمليطة يف مجيع
املواقف املختلفة؛ ولذلك فإن أهم ما مييز االجتاه هو كونه مكتسبًا ليس مبوروث أو فطري.
وبناء على ذلك ،حتدد هذه الدراسة االجتاه أبنه استعداد الطالب أو ميلهم لالستجابة جتاه رايدة األعمال املتمثلة يف إدراكهم
وتصوراهتم ورغباهتم املبنية على خرباهتم وجتارهبم جتاه املوضوع.
أما رايدة األعمال فهي نشاط ذو قيمة اجتماعية ،له سـمة إبداعية حتفز الفرد للخضوع يف مراحل التفكري والتصور ،مث االبتكار
حبلول انجحة ملشكالت اجتماعية ،أو لتحسني واقع اخلـدمات يف اجملتمع ،كما تعرف رايدة األعمال أبهنا :ابتكار نظم وممارسات
إلجياد أو تطوير املشاريع التجارية من أجل كسب األرابح ( .)Al-Ani, Al Musawi, & Osman, 2020يُطلق لقب رجل

ويتحمل املخاطر والنتائج هلذا العمل.
جديدا بنفسه،
األعمال أو رائد األعمال على كل شخص يُنشئ
مشروعا رحبيا ًّ
(جتاري) ً
ً
ّ
يف هذه الدراسة ،يتم تعريف رائد األعمال أبنه :فرد لديه رغبة عالية للنجاح مع الثقة ابلنفس ،والقدرة على التعامل مع املخاطر
واستخدام التكنولوجيا ،واكتشاف فرص العمل.
العوامل املؤثرة :يقوم البحث على املزج بني نظرييت السلوك املخطط ( )TPBونظرية احلدث الرايدي ( ،)EEMومن واقع تلك
مقرتحا (الشكل رقم  )1ملعرفة أهم العوامل املؤثرة يف اجتاهات طالب قسم إدارة األعمال بكلية
منوذجا ً
النظرايت ،وضع الباحث ً
العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء حنو رايدة األعمال.
ميكن لنا استخالص العوامل اليت تؤثر على اجتاه الطالب حنو رايدة األعمال؛ حيث مت تصنيف تلك العوامل إىل فئتني :العوامل الداخلية مثل:
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تصور اجلدوى ،واخلصائص الشخصية؛ والعوامل اخلارجية :مثل دعم رايدة األعمال ،والبيئة التعليمية لرايدة األعمال ،وإمكانية الوصول املايل.
 .1تصور اجلدوى:
أيضا درجة
تصور اجلدوى هو اإلدراك الشخصي للسهولة واملشقة والقدرة على التحكم والقيود عندما يتخذ الفرد سلوًكا .وهي ً
من الثقة يف إمكانية ممارسة السلوكيات ( .)Gawel & Toikko, 2021يف هذا البحث ،تصور اجلدوى هو شعور الفرد بقدرته على
رايدة األعمال وبناء شركات أو مشاريع انشئة انجحة.
 .2اخلصائص الشخصية:
تنسب اخلصائص الشخصية اليت حتدد اجتاه رايدة األعمال ألداء األفراد إىل ثالثة جوانب :حتمية النجاح ،والرقابة الداخلية،
وقبول املخاطر .وتعكس حتمية النجاح رغبة الشخص يف بناء أعمال انجحة .ابإلضافة إىل ذلك ،جتسد الرقابة الداخلية درجة ثقة
الفرد وقوته يف التحكم يف سلوكيات العمل والنتائج املباشرة هلذه السلوكيات .أظهر عوض هللا وأمحد ( )2014أن الطالب الذين
فرصا عالية ليصبحوا رواد أعمال .ويتضمن قبول املخاطر
يتمتعون برقابة داخلية عالية سيكونون حذرين ضد املخاطر ،وسيقدمون ً
االستعداد ملواجهة التحدايت وقبول العواقب الناشئة عن املخاطر يف ممارسة األعمال التجارية الناشئة.
 .3دعم رايدة األعمال:
يشمل دعم رايدة األعمال القوى املؤثرة اخلارجية مثل آراء العائلة واألصدقاء والزمالء. )Çolakoğlu & Gözükara, 2016( ،
ومن وجهة نظر ( )Harris & Gibson, 2008يُ ُّ
عد دعم رايدة األعمال ،وخباصة آراء أفراد األسرة ،مبثابة أدوار مهمة يف تشكيل
وضوحا يف الثقافة اجملتمعية؛ حيث تكون املنافع الشخصية اثنوية ملصاحل اجملتمع
االجتاه حنو رايدة األعمال .وهذا التأثري هو األكثر
ً
بسبب التأثريات املتبادلة بني أفراد اجملتمع .ويف الثقافات اجملتمعية ،تفرض املعايري الذاتية أتثريات إجيابية على األفكار واملواقف الفردية.
 .4الدعم املايل:
مهما بوصفه العمود الفقري للعديد من الشركات واملشاريع الناشئة .وتتمثل إحدى املشكالت البارزة
يلعب الدعم أو التمويل ً
دورا ً
حتدي للطالب يف مجع األموال وجذب رؤوس األموال ألفكارهم
يف االجتاه حنو رايدة األعمال ،وبناء الشركات الناشئة اليت تشكل ً
التجارية .وستسهل سهولة التمويل املايل فرص رايدة األعمال ،والعكس صحيح)Haris et al, 2016( .
 .5البيئة التعليمية لرايدة األعمال:
تتعلق البيئة التعليمية لرايدة األعمال ابلدورات واحملاضرات واألنشطة الالمنهجية اليت تزود الطالب ابملعرفة واملهارات والعاملني
يف جمال رايدة األعمال ( .)LEE & Kim, 2019اختربت العديد من الدراسات التجريبية العالقة اإلجيابية بني البيئة التعليمية
طالب لديهم املعرفة والقدرات التجارية الالزمة لتجميع
لرايدة األعمال ونوااي الشركات الناشئة .وتكسب البيئة التعليمية لرايدة األعمال ً
روح رايدة األعمال ملواجهة التحدايت املستقبلية يف عامل األعمال والتغلب على حواجز املخاطر()H. Lu & Wang, 2018
؛ لذلك تعد البيئة التعليمية لرايدة األعمال وسيلة فعالة لتحديد اجتاه الطالب لبناء الشركات الناشئة ،واختاذ اإلجراءات التجارية،
وتعزيز املواقف اجلريئة يف األعمال التجارية.
 .6الثقافة الرايدية:
تعرف ثقافة رايدة األعمال أبهنا :جمموعة املعارف والقيم واالجتاهات واملهارات اليت تدعم املبادرات الفردية والنشاط الرايدي
والتشغيل الذايت والعمل احلر ،وتشجع على امتالك مؤسسسات ومشروعات وإدارهتا ،وتسهم يف نشر الطموح واملخاطرة احملسوبة من
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أجل رفع مستوى حياة األفراد واجملتمعات (العتييب وموسى.)2015 ،
كما مت تعريف ثقافة رايدة األعمال يف اجملتمع أبهنا "الثقافة اليت حيرتم اجملتمع فيها اإلقدام ويكافئ أخذ املغامرة عرب اإلاتحة
لألفراد لتحقيق أرابح من خالل أنشطة شرعية ،وهي الثقافة اليت تكايفء املبادرات واالبتكارات الفردية واجلماعية لكل مواطنيها
(الدبوسي.)2017 ،
تطوير الفرضية:
أوال :بناء على مراجعة األدب والتوضيح للنموذج املقرتح يف الشكل ( ،)1جرى صياغة الفرضية اإلحصائية األساسية التالية:
 :H01تصــور اجلــدوى ( )PFليــس لــه آاثر إجيابيــة علــى اجتــاه الطــاب حنــو رايدة األعمــال ( )AEلــدى طــاب قســم إدارة
األعمــال بكليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية جبامعــة شــقراء.
 :H02اخلصائــص الشــخصية ( )PCليــس هلــا آاثر إجيابيــة علــى اجتــاه الطــاب حنــو رايدة األعمــال ( )AEلــدى طــاب قســم
إدارة األعمــال بكليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية جبامعــة شــقراء.
 :H03دعــم رايد األعمــال ( )ESليــس هلــا آاثر إجيابيــة علــى اجتــاه الطــاب حنــو رايدة األعمــال ( )AEلــدى طــاب قســم إدارة
األعمال بكلية العلوم والدراســات اإلنســانية جبامعة شــقراء.
 :H04البيئــة التعليميــة الرايديــة ( )EEEليــس هلــا آاثر إجيابيــة علــى اجتــاه الطــاب حنــو رايدة األعمــال ( )AEلــدى طــاب
قســم إدارة األعمــال بكليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية جبامعــة شــقراء.
 :H05إمكانيــة الدعــم املــايل ( )FAليــس هلــا آاثر إجيابيــة علــى اجتــاه الطــاب حنــو رايدة األعمــال ( )AEلــدى طــاب قســم
إدارة األعمــال بكليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية جبامعــة شــقراء.
اثنيًا :الفرضيات بداللة الثقافة الرايدية :
الثقافة الرايدية كمتغري وسيط ليس هلا آاثر إجيابية على العالقة بني العوامل املؤثرة واالجتاه حنو رايدة األعمال،
ويتفرع منه الفرضيات الفرعية التالية:
الثقافــة الرايديــة ( (CIكمتغــر وســيط ليــس هلــا آاثر إجيابيــة علــى العالقــة بــن تصــور اجلــدوى ( )PFواالجتــاه حنــو رايدة األعمــال
( )AEلدى طالب قســم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراســات اإلنســانية جبامعة شــقراء.
الثقافــة ( (CIكمتغــر وســيط ليــس هلــا آاثر إجيابيــة علــى العالقــة بــن اخلصائــص الشــخصية واالجتــاه حنــو رايدة األعمــال ()AE
لــدى طــاب قســم إدارة األعمــال بكليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية جبامعــة شــقراء.
الثقافة ( (CIكمتغري وسيط ليس هلا آاثر إجيابية على العالقة بني دعم رايد األعمال ( )ESواالجتاه حنو رايدة األعمال()AE
لدى طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء.
الثقافــة ( (CIكمتغــر وســيط ليــس هلــا آاثر إجيابيــة علــى العالقــة بــن البيئــة التعليميــة الرايديــة ( )EEEواالجتــاه حنــو رايدة
األعمــال( )AEلــدى طــاب قســم إدارة األعمــال بكليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية جبامعــة شــقراء.
الثقافــة ( (CIكمتغــر وســيط ليــس هلــا آاثر إجيابيــة علــى العالقــة بــن إمكانيــة الدعــم املــايل ( )FAواالجتــاه حنــو رايدة
األعمــال( )AEلــدى طــاب قســم إدارة األعمــال بكليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية جبامعــة شــقراء.
الثقافة (( CIليس هلا آاثر إجيابية على االجتاه حنو رايدة األعمال ( )AEلدى لدى طالب قسم إدارة األعمال بكلية
العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء.
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اثلثًا :التوجد عالقة ارتباطية بني املتغريات الدراسة املستقلة والتابع والوسيط :املستقلة املمثلة يف (تصور اجلدوى ،واخلصائص
الشخصية ،والبيئة التعليمية لرايدة األعمال ،وإمكانية الدعم املايل ،ودعم رايدة األعمال للمتغري التابع رايدة األعمال واملتغري الوسيط
الثقافة الرايدية.
العوامل املؤثرة على االجتاه حنو رايدة األعمال
تصور الجدوى
الخصائص الشخصية

H1
H2

دعم ريادة األعمال

H3

اتجاه الطالب نحو ريادة
األعمالAE

البيئة التعليمية لريادة األعمال

H4
H1.1

إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ

H5
H3.3

H4.4
H5.5

الثقافة CI

الشكل  :1منوذج البحث املقرتح يعتمد على  TPBو

EEM

ِ
اسة ،وإجراءاتُا:
منهجيةُ ال ّد َر َ
وف ًقا للنموذج املقرتح وفرضياته الداعمة لإلجابة عن تساوالت الدراسة وحتقيق األهداف والوصول إىل النتائج؛ تعتمد هذه الدراسة
على املنهج املسحي :وهو ذلك النوع من البحوث اليت يستجوب فيه أفراد جمتمع البحث ،أو عينة منهم؛ هبدف وصف الظاهرة
املدروسة والتحقق من أهدافها وفق استبانة تتوافق مع النظرايت اإلدارية املنظمة لقياس متغريات الدراسة .ويُ ُّ
ئيسا
عد هذا املنهج ً
حمورا ر ً
فسر يف
إلجناز اجلانب التطبيقي من الدراسة ،واحلصول على البياانت املطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إىل النتائج اليت تُ َّ
ضوء أدبيات الدراسات املتعلقة مبوضوعها ،وابلتايل اإلجابة عن تساوالت وفرضيات الدراسة وحتقق أهم أهدافها.
جمتمع وعينة الدراسة:
يتكون جمتمع الدراسة من طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء  ،وقد مت اختيار عينة
عشوائية من طالب املستوى الرابع حىت الثامن بناء على إحاطتهم مبفهوم رايدة األعمال من خالل دراستهم ملواد التخصص،
وحضورهم لعدد من الربامج يف جمال رايدة األعمال داخل الكلية ،وبلغ عددهم ( )240طالبًا.
إجراءات مجع البياانت:
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لتحقيق أهداف هذه الدراسة؛ قام الباحث بتوزيع ( )240استبانة ،،واُستعيد منها ( )165بنسبة  .68%وهي كمية كافية
للتحليل متعدد املتغريات وتكرار النسخ املتماثل ،بناء على اقرتاحات ( ،Baruch and Holtom (2008اهلرامشة ( .)2017وبلغ
عدد االستباانت الصاحلة ( ،)159بنسبة .66%
بناء أداة الدراسة:

ص ِّممت االستبانة يف ضوء
من أجل احلصول على البياانت اليت متكن الباحث من اختبار فرضيات الدراسة وحتقيق أهدافها؛ ُ
نظرية السلوك املخطط ( ،)TPBونظرية احلدث الرايدي ( .)EEMوابالسرتشاد ابلدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة
وح ّددت أداة الدراسة (االستبانة)؛ ملعرفة العوامل املؤثرة على االجتاه حنو رايدة األعمال ،واملتمثلة
ومتغرياهتا ،ووف ًقا ألهداف البحثُ ،
يف عوامل داخلية (تصور اجلدوى ،واخلصائص الشخصية) ،وعوامل خارجية (البيئة التعليمية لرايدة األعمال ،وإمكانية الدعم املايل،
ودعم رايدة األعمال) كمتغريات مستقلة هلا أتثري مباشر على االجتاه حنو رايدة األعمال ،وأتثري غري مباشر بداللة متغري الثقافة
الرايدية .وعرضت االستبانة على أربعة حمكمني من األكادميني ذوي اخلربة؛ للتأكد من وضوح مدلوالت عباراهتا وقياسها ملا وضعت
من أجله .فضلً عن توزيعها على 30طالبًا من طالب إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء؛ للتحقق من
فهم احملتوى .واشتملت االستبانة على جزءين:
اجلزء األول :متغريات الدراسة.
اجلزء الثاين :تكون من ثالثة حماور ،ويشتمل كل حمور على عدد من الفقرات؛ ليصل إمجايل الفقرات إىل ( )32فقرة موزعة كما أييت:
احملور األول :اشتمل على ( )5فقرات خاصة ابحلصول على بياانت تتعلق ابالجتاه حنو رايدة األعمال ،وكانت اإلجاابت مغلقة وف ًقا
ملقياس (ليكارت اخلماسي).
احملور الثاين :اشتمل على حمورين فرعيني ،ويتكون من ( )21فقرة ،هدفها احلصول على بياانت العوامل الداخلية املؤثرة على موقف
اجتاه رايدة األعمال (تصور اجلدوى -واخلصائص الشخصية) ،وعوامل خارجية تتمثل يف (البيئة التعليمية لرايدة األعمال ،وإمكانية
الدعم املايل ،ودعم رايدة األعمال) لدى طالب إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء.
احملور الثالث :اشتمل على ( )6فقرات ،حتقق احلصول على بياانت تتعلق بتحديد أثر الثقافة كمتغري وسيط بني االجتاه حنو رايدة
األعمال والعوامل املؤثرة على ذلك .وكانت اإلجاابت مغلقة وف ًقا ملقياس ليكارت اخلماسي.
صدق وثبات أداة الدراسة:
صدق أداة الدراسة:
للتحقق من صدق أداة الدراسة؛ قام الباحث بعرض االستبانة بصيغتها األولية على عدد من األساتذة املتخصصني يف جمال
اإلدارة من أعضاء هيئة التدريس الذين تفضلوا -مشكورين -إببداء مالحظاهتم ومقرتحاهتم حول مدى مالءمة ووضوح حمتوايهتا
لقياس ما وضعت له ،وكذلك حول مناسبة العبارات للمحور والبعد الذي تنتمي إليه ،وتوافقها مع النظرايت اإلدارية املعتمدة لقياس
متغريات الدراسة يف البيئات األجنبية ،ومدى مفهوميتها وحمتواها املتناسق مع البيئة العربية.
ثبات أداة الدراسة:
مت حساب ثبات أداة الدراسة مبحاورها املختلفة حبساب قيمة ألفا كرونباخ؛ لقياس مدى ثبات االستبانة .واجلدول التايل يوضح
معامالت الثبات حملاور االستبانةكاآليت:
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جدول ( )1معامالت الثبات حملاور االستبانة بطريقة ألفا كرونباخ
احلد األدىن لقيمة االرتباط الكامل للبند

م

متغريات

الفقرات

ألفا كرونباخ

1

دعم رايدة األعمال

4

28.0

305.0

2

تصور اجلدوى

5

38.0

046.0

3

البيئة التعليمية لرايدة األعمال

4

38.0

085.0

4

اخلصائص الشخصية

5

97.0

165.0

5

إمكانية الدعم املايل

3

08.0

156.0

6

الثقافة الرايدية

6

68.0

185.0

7

االجتاه حنو رايدة األعمال

5

38.0

617.0

الكلي

23

يوضح جدول ( )1قيم معامالت الثبات حملاور االستبانة؛ حيث يتضح من قيم ألفا كرونباخ جلميع احملاور الفرعية  0.79إىل .0.86
فضل عن ذلك ،فإن أصغر معامل ارتباط إمجايل للعنصر هو  .0.51بشكل عام ،موثوقية مجيع املتغريات ومجيع الفقرات جيدة،
ً
ومجيع قيم ألفا كرونباخ أعلى من  ،0.70واالرتباط الكلي للفقرات أكرب من  .0.3وابلتايل تؤكد النتائج موثوقية هذا البحث .كما مت
تقييم صالحية القياس من خالل حتليل عامل االستكشاف ( )EFAيظ ِهر حتليل املوثوقية أن هناك  32فقرة من سبعة متغريات موثوقة
بدرجة كافية لتقييم العوامل املؤثرة على اجتاه الطالب حنو رايدة األعمال يف جامعة شقراء ابململكة العربية السعودية .وقد مت إجراء تقييم
 EFAابستخدام حتليل املكوانت الرئيسة مع دوران  Varimaxيف اجلدول .5كما استعمل اختبار  KMOو  ،Bartlettومن نتائج
هذا االختبار ُرفضت فرضية عدم وجود عالقة بني فقرات قياس متغريات الدراسة ،واليت تتمثل يف  33فقرة؛ حيث كان معامل KMO
عاليًا ()0.5 >0.797؛ مما يشري إىل جودة القياس ،وأن هناك عالقة بني املتغريات املدروسة .ويُعد  EFAطريقة حتليل مناسبة .مع
 Eigenvalueأكرب من  ،1واستخراج املكون الرئيس مع دوران  ،varimaxاستخرج  EFAسبعة متغريات من  32فقرة بتباين تراكمي
أيضا من  ،0.5فهذه احلقائق تؤكد أن جودة قياس املتغريات مرتفعة.
0.71؛ أي (أكرب من  .)50٪وكون مجيع أمحال العامل أكرب ً
جدول ( )2حتليل نتائج االرتباط

إمكانية الدعم املايل

البيئة التعليمية
الرايدية

دعم رايدة
األعمال

اخلصائص
الشخصية

اجتاه الطالب حنو رايدة
األعمال متغري اتبع

تصور
اجلدوى

املتغري الوسيط
الثقافة

**065.0

390.0

**016.0

**455.0

**264.0

**984.0

1

**938.0

*591.0

**914.0

**644.0

**036.0

1

**447.0

*081.0

**494.0

**384.0

1

**455.0

440.0

**908.0

1

**394.0

750.0

1

151.0

1

املتغري الوسيط الثقافة
تصور اجلدوى
اجتاه الطالب حنو رايدة
األعمال متغري اتبع
اخلصائص الشخصية
دعم رايدة األعمال
البيئة التعليمية الرايدية
إمكانية الدعم املايل

1
**.)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .
*.)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .
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اجلدول ( )3نتائج حتليل عامل االستكشايف
املتغري

الفقرات

معامل التحميل

تصور اجلدوى

أنت تؤمن بنجاحك عند البدء بعمل جديد (رايدة العمل)

879.0

أنت قادر على أن تصبح رجل أعمال انجح

879.0

البدء يف رايدة األعمال (فتح مشروع جديد) سهل بنسبة لك

658.0

بناء رايدة األعمال أفضل طريقة لالستفادة من معرفتك

386.0

أنت تعرف كيفية تطوير خطة عمل

035.0

وإبداعا
أنت متيل إىل اختيار الوظائف اليت تتطلب استكشافات
ً

046.0

أنت قادر على إدارة املشروع

0089.

لديك اجلرأة على مواجهة حتدي األعمال

237.0

ميكنك قبول خماطر األعمال

249.0

تُ ُّ
عد رايدة األعمال مثرية لالهتمام والتحدي

574.0

دورات املناهج الدراسية الرئيسة يف اجلامعة اكتسبت ملؤهالت كافية لبناء الشركات الناشئة

0708.

جامعيت تدفع االنتباه إىل تطوير مهارات رايدة األعمال ابلنسبة يل

0757.

جامعيت تنظم أنشطة رايدة األعمال (مسابقات رايدة األعمال ،مؤمترات رايدة األعمال)

0417.

اجلامعة توفر املعرفة عند الناشئة

0716.

أستطيع أن أمجع رأس املال من مدخرايت ووظائفي بدوام جزئي

089.0

ميكنين االقرتاض من أصدقائي وعائليت لبناء الشركات الناشئة

0879.

ميكنين مجع األموال من مصادر أخرى) البنوك واملؤسسات املالية)

0609.

جامعيت هتتم ابجلوانب الشخصية للفرد ،فهي مبثابة عائلة كبرية

0879.

الشيء املتميز يف وسط الطالب الوالء والعادات والثقة املتبادلة وااللتزام العايل

0089.

البيئة األسرية والتعليم اجلامعي يعمالن على تطوير قدرايت وتعزيز الثقة العالية واالنفتاح ودوام املشاركة لدي

0579.

أومن أن النجاح وفق ثقافة املوسسة هو تطوير املورد البشري وفرق العمل واالهتمام ابجلوانب اإلنسانية

0217.

الثقافة السائدة اليت نعيشها تقوم على أنه جيب على الناس مساعدة بعضهم البعض يف مجيع األوقات؛ مع
التأكيد أن مصاحل اجملموعة تسود على املصاحل الفردية

0706.

يوجد أنظمة وتعليمات منظمة للعمل يف جمال رايدة األعمال

206.0

احلكومات لديها سياسات لتشجيع الطالب على بناء الناشئة

0089.

سوف يدعمين األشخاص الذين هم مهمون يل يف بناء الناشئة

0249.

سوف يدعم أصدقائي قراري لبناء الشركات

0875.

ستدعم عائليت قراري لبناء الشركات الناشئة

0145.

كونك رجل أعمال مينحك املزيد من املزااي

069.0

تعتقد أن رايدة األعمال جذابة

388.0

سوف تصبح رجل أعمال عندما تكون لديك فرصة

029.0

كونك رجل أعمال ميكن أن يليب رغبتك الشخصية

048.0

كونك رجل أعمال يعترب مسامهة جيدة يف اجملتمع

457.0

اخلصائص الشخصية

البيئة التعليمية لرايدة األعمال

إمكانية الدعم املايل

الثقافة الرايدية

دعم رايدة األعمال

االجتاه حنو رايدة األعمال
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أساليب التحليل اإلحصائي:
لتحقيق أهداف الدراسة؛ قام الباحث مبعاجلة البياانت إحصائيًا ابستخدام برانمج  SPSSوبرانمج  Stataعلى النحو التايل.
مت استخدام التكرارات والنسب املئوية؛ للتعرف على البياانت األولية ملفردات الدراسة ،ولتحديد آراء أفرادها جتاه عبارات احملاور
الرئيسة اليت تتضمنها أداة الدراسة.
مت استخدام املتوسط احلسايب Mean؛ وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض آراء أفراد عينة الدراسة عن كل عبارة من عبارات
متغريات الدراسة األساسية إىل جانب احملاور الرئيسة ،مع العلم أبنه يفيد يف ترتيب العبارات من حيث درجة االستجابة حسب أعلى
متوسط حسايب .وفق ( )Hanson, 2005هناك جدول تفسري النتائج كاآليت:
مت استخدام االحنراف املعياري ( )standard deviationللتعرف على مدى احنراف متوسط آراء أفراد عينة الدراسة لكل حمور
من احملاور الرئيسة عن متوسطها احلسايب العام.
معامل الثبات ألفا كرونباخ “ ”Alpha Cronbachلقياس ثبات أداة الدراسة.
االرتباط بني املتغريات واختبار الفروض.
حتليل املسار ابستخدام النمذجة البنائية وف ًقا لطريقة املربعات الصغرى اجلزئية.
اجلدول ( )4درجة املوافقة ومدى املوافقة
الوصف
قليل

املدى
1.00 – 2.49

متوسط

2.50 – 3.49

عايل

-5 3.50

عرض نتائج الدراسة وحتليلها وتفسريها:
يستعرض هذا املبحث التحليل الوصفي الجتاهات طالب إدارة األعمال جبامعة شقراء حنو رايدة األعمال والعوامل املؤثرة يف
ذلك ،وحيتوي هذا املبحث على التحليل الوصفي والتوزيع النسيب واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لكل حمور من حماور
فضل عن استخدام النمذجة البنائية ،وف ًقا لطريقة املربعات الصغرى اجلزئية ،وهو األسلوب األنسب
الدراسة ،وقياس العالقة االرتباطية ً
فروضا حتتوي على متغري وسيط.
الختبار صحة الفروض اإلحصائية هلذه الدراسة؛ كوهنا ً
إجابة السؤال األول :ما اجتاهات طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء حنو رايدة األعمال؟
متت اإلجابة عن اجتاهات الطالب بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء حنو رايدة األعمال من خالل التحليل
الوصفي ،واجلدول ( )5يوضح نتائج إجاابت أفراد الدراسة اليت تصف اجتاهاهتم حنو رايدة األعمال:
جدول ( )5نتائج إجاابت أفراد الدراسة اليت تصف اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال
م

الفقرات

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

1

كونك رجل أعمال مينحك املزيد من املزااي

04.4

617.0

2

تعتقد أن رايدة األعمال جذابة

52.4

647.0

3

سوف تصبح رجل أعمال عندما تكون لديك فرصة

23.4

866.0

4

كونك رجل أعمال ميكن أن تليب رغبتك الشخصية

61.4

418.0

5

كونك رجل أعمال يعترب مسامهة جيدة يف اجملتمع

14.4

0.866

الكلي

13.4

2227.0
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يوضح اجلدول ( )5نتائج إجاابت أفراد الدراسة اليت تصف اجتاهاهتم حنو رايدة األعمال مبتوسط إمجايل ( ،)4.31واحنراف معياري
( ،)0.722وكانت أعلى نسبة موافقة للمستجينب يف "كونك رجل أعمال يعترب مسامهة جيدة يف اجملتمع" مبتوسط  ،4.41واحنراف
معياري  ،0.668يليه  4.40ملتوسط إجاابت املبحوثني ابملوافقة على "كونك رجل أعمال مينحك املزيد من املزااي " ،وابحنراف
معياري  .0.716وأتت عبارة "سوف تصبح رجل أعمال ،عندما تكون لديك فرصة" يف املرتبة الثالثة مبتوسط  ،4.32واحنراف معياري
أخريا "كونك رجل أعمال ميكن أن تليب رغبتك الشخصية" مبتوسط حسايب  ،4.16واحنراف معياري 0.814؛ مما يعين أن
 ،0.668و ً
مجيع الفقرات حتظى ابملوافقة العالية؛ كوهنا حصلت على متوسط إجاابت مرتفع عند مجيع فقرات القياس؛ مما يشري إىل حتقق اجتاه
إجيايب لدى الطالب حنو رايدة األعمال بدرجة عالية عند مجيع فقرات القياس.
يف هذه الدراسة ،يالحظ أن اجتاه الطالب كان عالياً حنو رايدة األعمال .ابملقارنة مع قياس اجتاه الطالب حنو رايدة األعمال
لدرسات أجريت يف أماكن أخرى مثل الوالايت املتحدة وتركيا ،فيتنام ،ماليزاي ،كانت املستوايت متشاهبة إىل حد ما؛ مما يدل على
االتساق بني اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال رغم اختالف البيئة البحثية .ومن نتائج الدراسة احلالية يالحظ وجود أثر جلميع
متغريات نظرية السلوك العقالين ونظرية السلوك املخطط ،وهذة النتيجة تتفق مع الدراسات السابقة عن الرايدة ونتائجها إذا وجدت
دعما قويً لتلك النماذج .وابلتايل تتوافق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف حتديد اجتاه الطالب حنو رايدة األعمال على سبيل
ً
املثال جند دراسة ( ) Vuong, Duy Phuong, Huan, & Quan, 2020تشري إىل أن اجتاه الطالب حنو رايدة األعمال تتحقق
يف شعورهم يف التميز وحتقيق املزااي.كما تشري النتائج إىل أن لديهم حرصا على الفرص اليت متنحهم صفة رجل األعمال يف إطار
فضل على أن إجاابهتم تكشف عن االجتاه إىل اكتساب صفة رجل األعمال بدافع أن ذلك يليب هلم رغباهتم الشخصية.
جمتمعاهتمً ،
وتلك االجتاهات حتظى ابملوافقة العالية لدى الكثري من الدرسات؛ مما يشري إىل أنه مهما اختلفت البيئات فإن االجتاهات الشخصية
اجتاها اجيابيًا حنو احلرص على اكتساب صفة رجل األعمال؛ ملا هلا من دافع شخصي ،وما
لإلنسان تكاد تكون واحدة ،وتتجه ً
حتققه للفرد من املزااي الشخصية واالجتماعية ،وحتقيق كل الرغبات .وبذلك فهناك أثر جلميع متغريات نظرية السلوك العقالين ونظرية
السلوك املخطط.
إجابــة الســؤال الثــاين :مــا العوامــل املؤثــرة علــى اجتاهــات طــاب قســم إدارة األعمــال بكليــة العلــوم والدراســات اإلنســانية جبامعــة
شــقراء حنــو رايدة األعمــال؟
متت اإلجابة عن العوامل املؤثرة على اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال من خالل جزأين؛ األول :متثل يف التحليل الوصفي،
واآلخر :متثل ابالستدالل اإلحصائي من خالل صياغة الفرضيات اإلحصائية؛ كوهنا األسلوب االستداليل لتعميم النتائج .ويف إطار
ذلك ،قام الباحث يف اجلزء الثاين ابختبار فرضيات الدراسة من خالل استخدام منوذج النمذجة البنائية وف ًقا لطريقة املربعات الصغرى
اجلزئية ،وميكن إيضاح اجلزأين كاآليت:
اجلزء األول :يف إطار التحليل الوصفي جلميع العوامل املوثرة على اجتاهات أفراد الدراسة املندرجة ضمن متغريات الدراسة احملددة
كمتغريات مستقلة (تصور اجلدوى ،اخلصائص الشخصية ،دعم رايدة األعمال ،البيئة التعليمية لرايدة األعمال ،إمكانية الدعم املايل) على
متغري رايدة األعمالكمتغري اتبع ،واجلدول ( )6يوضح نتائج إجاابت أفراد الدراسة حول متغريات الدراسة والعوامل الكامنة يفكل متغري.
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جدول ( )6يوضح نتائج إجاابت أفراد الدراسة حول عبارات العوامل املؤثرة على اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال
أوالً :تصور اجلدوى
م

العبارات

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

1

أنت تؤمن بنجاحك عند البدء مبشروع جديد (رايدة األعمال)

99.3

0957.

2

البدء يف رايدة األعمال (فتح مشروع جديد) سهل ابلنسبة لك

52.4

0308.

3

مشاريع رايدة األعمال تُ ُّ
عد أفضل طريقة لالستفادة من معرفتك

10.4

0688.

4

أنت تعرف كيفية تطوير خطة عمل

11.4

0438.

5

أنت قادر على أن تصبح رجل أعمال انجح

14.4

0866.

51.4

987.0

املتوسط العام
اثنياً  :اخلصائص الشخصية
م

العبارات

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

1

أنت متيل إىل اختيار الوظائف اليت تتطلب استكشافات وإبداع

88.3

0427.

2

تُ ُّ
عد رايدة األعمال مثرية لالهتمام والتحدي

81.4

0138.

3

أنت لديك اجلرأة على مواجهة حتدي األعمال

69.3

0588.

4

ميكنك قبول خماطر األعمال

50.4

0848.

5

أنت قادر على إدارة املشروع

52.4

0647.

60.4

18.0

املتوسط العام
اثلثاً:دعم رايدة األعمال
م

العبارات

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

1

ستدعم عائليت قراري لفتح مشروع جديد

34.4

0076.

2

سوف يدعم أصدقائي قراري لفتح مشروع جديد

41.4

0338.

3

سوف يدعمين األشخاص الذين هم مهمون يل يف بناء مشروع خاص يب

50.4

0848.

4

الدولة لديها سياسات لتشجيع الطالب على فتح مشاريع جديدة

52.4

0677.

12.4

128.0

املتوسط العام
رابعاً :البيئة التعليمية لرايدة األعمال.
م

العبارات

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

1

اجلامعة توفر املعارف املهمة عن رايدة األعمال

54.3

950.1

2

دورات املناهج الدراسية الرئيسة يف اجلامعة أكسبتين مؤهالت كافية لبناء املشروعات الناشئة

92.3

721.1

3

جامعيت تنظم أنشطة رايدة األعمال للمشاريع اجلديدة (مسابقات رايدة األعمال ،مؤمترات رايدة األعمال)

36.2

770.1

4

جامعيت هتتم بتطوير مهارات رايدة األعمال ابلنسبة يل

57.2

852.1

30.3

31.1

املتوسط العام
خامساً  :إمكانية الدعم املايل
م

العبارات

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

1

ميكنين االقرتاض من أصدقائي وعائليت لبناء املشاريع الناشئة

14.4

866.0

2

أستطيع أن أمجع رأس املال من مدخرايت ووظائفي بدوام جزئي

52.4

647.0

3

ميكنين احلصول على الدعم املايل من مصادر أخرى (البنوك واملؤسسات املالية)

49.3

909.0

02.4

097.0

املتوسط العام
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يتضح من اجلدول ()6؛ أن أفراد عينة الدراسة يوافقون على عبارات تصور اجلدوى مبتوسط إمجايل  ،4.15كما تتفاوت إجاابت
أفراد الدراسة ابملوافقة على اجتاه فقرات تصور اجلدوى حنو رايدة األعمال؛ إذ أبدى الطالب موافقة عالية حول "أنت قادر على أن
تصبح رجل أعمال انجح" مبتوسط  ،4.41يليه موافقة عينة الدراسة "فتح مشاريع جديدة سهل بنسبة لك" مبتوسط  ،254.مث املوافقة
حول "أنت تعرف كيفية تطوير خطة عمل" مبتوسط  ،4.11مث موافقتهم على "مشاريع رايدة األعمال تُ ُّ
عد أفضل طريقة لالستفادة
أخريا أتيت الفقرة "أنت تؤمن بنجاحك عند البدء بعمل جديد" مبتوسط .3.99
من معرفتك" .مبتوسط  ،4.01و ً
كما تتضح نتائج إجاابت أفراد الدراسة حول فقرات اخلصائص الشخصية؛ حيث نالحظ أن أفراد الدراسة يوافقون على
عبارات "اخلصائص الشخصية" مبتوسط إمجايل  ،4.06يف حني تتفاوت إجاابت أفراد الدراسة ابملوافقة على اجتاه فقرات اخلصائص
الشخصية؛ إذ أبدى املبحوثون موافقة عالية حول "أنت قادر على إدارة املشروع" مبتوسط  ،4.25يليه موافقة إحصائيات عينة الدراسة
على "تُ ُّ
عد رايدة األعمال مثرية لالهتمام والتحدي" مبتوسط  ،4.18مث املوافقة حول "ميكنك قبول خماطر األعمال" مبتوسط ،4.05
أخريا أتيت الفقرة "أنت متيل إىل اختيار الوظائف اليت
مث موافقتهم على "لديك اجلرأة على مواجهة حتدي األعمال" مبتوسط  ،3.96و ً
تتطلب استكشافات وإبداع" مبتوسط .3.88
أما خبصوص عامل دعم رايدة األعمال فيوضح اجلدول نتائج إجاابت أفراد الدراسة حول فقرات دعم رايدة األعمال؛ إذ نالحظ
أن أفراد عينة الدراسة يوافقون على عبارات "دعم رايدة األعمال" مبتوسط إمجايل  ،4.21كما تتفاوت إجاابت أفراد الدراسة ابملوافقة
على اجتاه فقرات دعم رايدة األعمال؛ إذ أبدى أفراد الدراسة موافقة عالية حول "ستدعم عائليت قراري لفتح مشروع جديد مبتوسط
 ،4.43يليه موافقة إحصائيات أفراد الدراسة "الدولة لديها سياسات لتشجيع الطالب على فتح مشروعات جديدة" مبتوسط ،4.25
أخريا "سوف يدعمين األشخاص الذين هم
مث املوافقة على "سوف يدعم أصدقائي قراري لفتح مشروع جديد" مبتوسط  ،4.14و ً
مهمون يل يف بناء مشاريع جديدة" مبتوسط .4.05
أما عامل البيئة التعليمية لرايدة األعمال فيوضح اجلدول نتائج إجاابت أفراد الدراسة حول فقرات البيئة التعليمية لرايدة األعمال؛
حيث نالحظ أن أفراد الدراسة حمايدون يف إجاابهتم على عبارات "فعالية البيئة التعليمية يف دفعهم حنو رايدة األعمال" مبتوسط إمجايل
 ،3.03كما تتفاوت إجاابت أفراد الدراسة ابملوافقة على اجتاه فقرات البيئة التعليمية لرايدة األعمال؛ إذ أبدوا موافقة عالية حول
"اجلامعة توفر املعارف املهمة عن رايدة األعمال" مبتوسط  ،3.45يلي ذلك موافقة أفراد الدراسة " دورات املناهج الدراسية الرئيسة
يف اجلامعة أكسبتين مؤهالت كافية لبناء املشروعات الناشئة" مبتوسط  ،3.29مقابل عدم املوافقة حول "جامعيت هتتم بتطوير مهارات
رايدة األعمال ابلنسبة يل" مبتوسط  ،2.75وفقرة "جامعيت تنظم أنشطة رايدة األعمال للمشاريع جديدة (مسابقات رايدة األعمال،
أتثريا على اجتاهات الطالب حنو رايدة
مؤمترات رايدة األعمال)" مبتوسط 2.6؛ ما يعين أن هناك عدم موافقة يف أن للبيئة التعليمية ً
األعمال؛ األمر الذي يكشف عن القصور املوجود لدور املوسسات التعليمية يف رايدة األعمال ،وابلتايل ضرورة تفعيل رايدة األعمال
يف وسط البيئة التعليمية.
كما تتضح من اجلدول نتائج إجاابت أفراد الدراسة حول فقرات قياس إمكانية الدعم املايل؛ حيث نالحظ أهنم موافقون على
عبارات "إمكانية الدعم املايل" مبتوسط إمجايل يساوي  ،4.20كما تتفاوت إجاابت املبحوثني ابملوافقة على اجتاه فقرات إمكانية
الدعم املايل؛ إذ أبدى أفراد الدراسة موافقة عالية حول فقرة "ميكنين االقرتاض من أصدقائي وعائليت لبناء املشاريع الناشئة" مبتوسط
 ،4.41يليه موافقة إحصائيات عينة الدراسة عن "أستطيع أن أمجع رأس املال من مدخرايت ووظائفي بدوام جزئي" مبتوسط ،4.25
أخريا موافقتهم على فقرة "ميكنين احلصول على الدعم املايل من مصادر أخرى (البنوك واملؤسسات املالية)" مبتوسط 3.94؛ ما يعين
و ً
أن هناك موافقة يف أن إمكانية الدعم املايل هلا أتثري إجيايب على اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال.
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مما سبق يتضح أن دعم رايدة األعمال هو العامل األكثر نفو ًذا يف اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال؛ حيث أييت عامل "دعم
رايدة األعمال" يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب  ،4.21يليه عامل "إمكانية الوصول املايل" يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب" ،4.20
وأييت عامل "تصور اجلدوى" يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب .4.15كما أييت عامل "اخلصائص الشخصية " يف املرتبة الرابعة مبتوسط
أخريا أييت عامل "البيئة التعليمية لرايدة األعمال" يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب  .3.03وبذلك ختتلف الدراسة
حسايب  ،4.06و ً
احلالية عن الدراسات السابقة يف حتديد العوامل اليت حتتل املرتبة األوىل؛ حيث أييت عامل "دعم رايدة األعمال" يف املرتبة األوىل وعامل
"إمكانية الوصول املايل" يف املرتبة الثانية ضمن العوامل املوثرة على اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال ،وهذا ما مييز البيئة يف اململكة
العربية السعودية من غريها من الدول؛ حيث هناك قدرة مالية ومكانية لدعم لرايدة األعمال والوصول املايل .وهذا ما ال يتحقق يف
كثري من الدول اليت أجريت فيها حبوث مشاهبة ملوضوع القياس .وعلى سبيل املثال كدراسة ٍ
كل من(Çolakoğlu & Gözükara,
)2016; Jena, 2020; Nguyen, Do, Vu, Dang, & Nguyen, 2019; Vuong et al., 2020
اجلزء الثاين :اإلجابة عن السؤال الثاين:
يف هذا اجلزء قام الباحث ابختبار فرضيات الدراسة من خالل استخدام منوذج النمذجة البنائية وف ًقا لطريقة املربعات الصغرى
اجلزئية ،وكما يف النموذج اآليت:

شكل ( )2النموذج البنائي بني االجتاه حنو رايدة األعمال وأبعادها املختلفة والثقافة الرايدية

الفرضية األساسية األوىل:
 :H0العوامل الداخلية (تصور اجلدوى ،واخلصائص الشخصية) ،والعوامل اخلارجية (دعم رايدة األعمال ،البيئة التعليمية لرايدة
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األعمال ،إمكانية الدعم املايل) ليس هلا آاثر إجيابية مباشرة و(غري مباشرة بداللة الثقافة) على اجتاه الطالب حنو رايدة األعمال لدى
طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء.
واليت تبلور على إثرها فرضيات فرعية كاآليت:
• :H01تصور اجلدوى ( )PFليس له آاثر إجيابية على االجتاه حنو رايدة األعمال ( )AEلدى طالب قسم إدارة األعمال
بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء.
• :H02املواصفات الشخصية ( )PCليس هلا آاثر إجيابية على االجتاه حنو رايدة األعمال ( )AEلدى طالب قسم إدارة
األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء.
• :H03دعم رايد األعمال ( )ESليس هلا آاثر إجيابية على االجتاه حنو رايدة األعمال ( )AEلدى طالب قسم إدارة األعمال
بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء.
• :H04البيئة التعليمية الرايدية ( )EEEليس هلا آاثر إجيابية على االجتاه حنو رايدة األعمال ( )AEلدى طالب قسم إدارة األعمال
بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء.
• :H05إمكانية الدعم املايل ( )FAليس هلا آاثر إجيابية على االجتاه حنو رايدة األعمال ( )AEلدى طالب قسم إدارة األعمال
بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء.
والختبار الفرضيات؛ قام الباحث ابستخدام أسلوب حتليل املسار ،وكانت النتائج كاآليت :بناء على النموذج البنائي السابق شكل
( ،)2مت تلخيص معامل النموذج البنائي يف اجلدول اآليت:
جدول ( (7نتائج حتليل املسار للعالقة املباشرة بني املوقف حنو رايدة األعمال والعوامل املوثرة كمتغريات مستقلة
املتغريات املستقلة

معامالت التأثري املباشر
للمتغريات املستقلة

املتغري التابع /املوقف حنو رايدة األعمال
اختبار z

معامل التحديد

جودة مطابقة النموذج
أهم مؤشرات املطابقة

احملسوبة

مستوى
الداللة

R

تصور اجلدوى

B

1

2640.0

9401.0

64.0

840.0

1

اخلصائص الشخصية

B

2

743.0

.01680

40.4

000.0

1

1

دعم رايدة األعمال

B

3

685.0

5970.0

83.7

000.0

1

1

البيئة التعليمية لرايدة
األعمال

B

4

0930.0

1060.0

56.0

940.0

1

1

إمكانية الدعم املايل

B

5

166.0

4210.0

92.2

220.0

1

1

اخلطأ املعياري

2

ILT

43.0

IFC

RMRS
1

000.0
000.0
000.0
610.0
000.0

يتضح من اجلدول ( )7وجود أتثري مباشر بني املتغري املستقل تصور اجلدوى واملتغري التابع اجتاه الطالب حنو رايدة األعمال
لدى لدى طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء؛ حيث بلغت معامالت التأثري املباشر لتصور
اجلدوى ( ،)0.0462وهي دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  ،0.05وف ًقا الختبار  Zاملصاحبة ملعاملة التأثري؛ حيث بلغت مستوى
املعنوية ( ،)0.048وهي أقل من املستوى املعتمد يف املقارنة  ،0.05كما يؤثر تصور اجلدوى بشكل غري مباشر يف اجتاهات الطالب
حنو رايدة األعمال بنسبة ( .)0.34أما ما نسبته ( )0.66فتعود لعوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج.كما يتضح من اجلدول
مطابقة النموذج املقرتح لبياانت الدراسة؛ حيث حققت أهم مؤشرات املطابقة للنموذج املستوى املعتمد يف املقارنة( (�CFI>0.90،T
 .) LI>0.90، SRMR<1وعليه ،نرفض فرض العدم الذي ينص على  :H01تصور اجلدوى ( )PFليس له آاثر إجيابية على اجتاه
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طالب رايدة األعمال ( )AEلدى طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء عند مستوى املعنوية
( .)0.05ونقبل الفرض البديل الذي ينص على أن تصور اجلدوى ( )PFله آاثر إجيابية على اجتاه الطالب حنو رايدة األعمال ()AE
لدى طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء عند مستوى املعنوية ( .)0.05وابملثل ُوجد أتثري
مباشر بني املتغريات املستقلة األخرى املتمثلة يف (اخلصائص الشخصية ،إمكانية الدعم املايل ،ودعم رايدة األعمال ،والبيئة التعليمية
لرايدة األعمال) واملتغري التابع اجتاه الطالب حنو رايدة األعمال لدى طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية
جبامعة شقراء؛ حيث بلغت معامالت التأثري املباشرة لكل من (اخلصائص الشخصية ،وإمكانية الوصول املايل ،ودعم رايدة األعمال،
والبيئة التعليمية لرايدة األعمال) على التوايل ( )0.0390 ،0.586 ،0.661 ،0.347على التوايل ،وهي دالة إحصائيًا عند مستوى
معنوية  0.05وف ًقا الختبار  Zاملصاحبة للمعلمات؛ حيث بلغت مستوايت املعنوية ( )0.049 ،0.000 ،0.022 ،0.000على
التوايل ،وهي قيم أقل من املستوى املعتمد يف املقارنة  ،0.05كما يؤثر كلٌّ من (اخلصائص الشخصية ،إمكانية الدعم املايل ،ودعم
رايدة األعمال ،والبيئة التعليمية لرايدة األعمال) بشكل مباشر على اجتاه الطالب حنو رايدة األعمال بنسبة ( .)0.34أما ما نسبته
( )0.66فتعود لعوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج.كما يتضح من اجلدول مطابقة النموذج املقرتح لبياانت الدراسة؛ حيث حققت
أهم مؤشرات املطابقة للنموذج املستوى املعتمد يف املقارنة ( .)CFI>0.90،TLI>0.90، SRMR<1وعليه ،نرفض فرض العدم
لكل منها .وبشكل عام وف ًقا للفرضية األساسية األوىل ،يتضح من اجلدول ( )7وجود
لكل الفرضيات الفرعية ،ونقبل الفرض البديل ٍّ
أتثري إجيايب مباشر طفيف بني املتغريات املستقلة تصور اجلدوى ،والبيئة التعليمية على املتغري التابع اجتاه الطالب حنو رايدة األعمال؛
حيث بلغت معامالت التأثري املباشر ( )0.0390 ،0.0462على التوايل .يف حني يوجد أتثري إحيايب ٍ
عال بطريقة مباشرة للمتغريات
(إمكانية الوصول املايل ،اخلصائص الشخصية ،دعم رايدة األعمال) على املتغري التابع اجتاه الطالب حنو رايدة األعمال؛ حيث بلغت
معامالت التأثري املباشر ( )0.586،0.347 ،0.661على التوايل ومجيع التأثريات املباشرة ذات داللة إحصائية؛ كون مستوى الداللة
ورفضا للفرض العدمي؛ أي هناك آاثر إجيابية جلميع
أقل من  0.05عند مجيع املتغريات؛ ما يعين أن هناك ً
قبول للفرض البديلً ،
املتغريات املستقلة على املتغري التابع بطريقة مباشرة.
إجابة السؤال الثالث :ما أثر الثقافة الرايدية على العوامل املؤثرة على اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال؟
جاءت اإلجابة عن السؤال الثالث من خالل جزأين؛ األول متثل يف التحليل الوصفي إلجابة املبحوثني على العبارات حنو أثر
الثقافة الرايدية على العوامل املؤثرة على اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال ،واآلخر متثل يف استخدم النمذجة البنائية للتحقق من
الفرضية الداعمة للسؤال البحثي ،وفيما أييت التفاصيل ٍ
لكل منهما:
اجلزء األول:
التحليل الوصفي إلجاابت أفراد الدراسة حول عبارات أثر الثقافة الرايدية على العوامل املؤثرة على اجتاهات الطالب حنو رايدة
األعمال .واجلدول ( )8يوضح املتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد الدراسة.
اجلدول ( )8نتائج إجاابت أفراد الدراسة حول فقرات أثر الثقافة الرايدية على العوامل املؤثرة على اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال
م

الفقرات

املتوسط

االحنراف املعياري

1

جامعيت هتتم ابجلوانب الشخصية للفرد ،فهي مبثابة عائلة كبرية

83.4

096 .0

2

الشيء املتميز يف وسط الطالب هو الوالء ،والعادات ،والثقة املتبادلة ،وااللتزام العايل

50.4

848.0

3

البيئة األسرية والتعليم اجلامعي يعمالن على تطوير قدرايت وتعزيز الثقة العالية واالنفتاح ودوام املشاركة لدي

52.4

647.0

4

أومن أن النجاح وفق ثقافة املوسسة هو تطوير املورد البشري وفرق العمل واالهتمام ابجلوانب اإلنسانية

24.4

237.0
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م

الفقرات

املتوسط

االحنراف املعياري

5

الثقافــة الســائدة الــي نعيشــها تقــوم علــى أنــه جيــب علــى النــاس مســاعدة بعضهــم يف مجيــع األوقــات ،مــع التأكيــد علــى أن مصــاحل
اجملموعــة تســود علــى املصــاحل الفرديــة

14.4

696.0

6

يوجد أنظمة وتعليمات منظمة للعمل يف جمال رايدة األعمال

92.4

706.0

املتوسط العام

403.4

4406.0

يوضح اجلدول ( )8نتائج إجاابت أفراد الدراسة حول فقرات قياس أثر الثقافة على اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال لدى
طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء؛ حيث نالحظ أن أفراد الدراسة يوافقون على عبارات
"قياس أثر الثقافة الرايدية" مبتوسط إمجايل  ،4.304كما تتفاوت إجاابت املبحوثني ابملوافقة على اجتاه الثقافة الرايدية؛ إذ أبدى
املبحوثون موافقة عالية حول "النجاح وفق ثقافة املوسسة هو تطوير املورد البشري وفرق العمل واالهتمام ابجلوانب اإلنسانية" مبتوسط
 ،4.42يليه موافقة إحصائيات أفراد الدراسة على "جيب على الناس مساعدة بعضهم يف مجيع األوقات ،مع التأكيد أن مصاحل
اجملموعة تسود على املصاحل الفردية" مبتوسط  ،4.41مث املوافقة على "جامعيت هتتم ابجلوانب الشخصية للفرد ،فهي مبثابة عائلة كبرية"
مبتوسط  ،4.38مث "يوجد أنظمة وتعليمات منظمة للعمل يف جمال رايدة األعمال" .كما متت املوافقة على أن "البيئة األسرية والتعليم
أخريا املوافقة على" الشيء املتميز
اجلامعي يعمالن على تطوير املورد البشري والثقة العالية واالنفتاح ودوام املشاركة" مبتوسط  ،4.25و ً
يف وسط الطالب هو الوالء والعادات والثقة املتبادلة وااللتزام العايل" مبتوسط 4.05؛ ما يعين أن مجيع فقرات احملور حتظى مبوافقة
عالية حول فقرات القياس ،وابلتايل هناك أثر وفق املتوسطات إلجاابت املبحوثني حملور ثقافة رايدة األعمال.
قبول ٍ
عال كمتغري وسيط بني اجتاهات الطالب حنو رايدة األعمال وموقف رايدة األعمال.
مما سبق يتضح أن للثقافة الرايدية ً
وتظهر الدراسة أنه ميكن استخدامها لفهم كيفية تعزيز بدء األعمال التجارية يف البيئة احمللية ذات السياقات االجتماعية واالقتصادية
والثقافية اليت ختتلف يف الغالب عن البلدان املتقدمة؛ حيث يتم حبث املوضوع بشكل مكثف من خالل إبراز دور الثقافة كمتغري
وسيط .على وجه التحديد ،فإن آليات تطوير القدرات الرايدية بني الطالب ،وحتسني املعايري اجملتمعية واملواقف الفردية جتاه رايدة
األعمال من شأهنا أن تعزز بشكل كبري رايدة األعمال.
ومما ينبغي اإلشارة إليه أن نتائج الدراسة احلالية اليت طبقت يف اململكة العربية السعودية على عكس الدراسات اليت أجريت يف
البيئات األخرى؛ إذ تبني أن متغريات األسرة واألصدقاء هلا أتثري يف اجتاه الطالب حنو رايد األعمال .ومن نتائج الدراسة احلالية وجود
أثر جلميع متغريات نظرية السلوك العقالين ونظرية السلوك املخطط ،وهذه النتيجة تتفق مع الدراسات السابقة عن الرايدة ونتائجها
قوي لتلك النماذج ،وبشكل حمدد يف البيئات األخرى؛ مما يدل على تشابه املتغريات اليت تؤثر على االجتاه حنو رايدة
دعما ً
إذا وجدت ً
األعمال لدى الطالب بني البيئات بشكل عام ،واختالفها حبسب متغريات املعايري االجتماعية ابلنسبة إىل البيئة احمللية.
اجلزء الثاين:
• لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث؛ استخدمت النمذجة البنائية للتحقق من فرضيات داللة الثقافة الرايديةH0 :
الثقافة الرايدية كمتغري وسيط ليس هلا آاثر إجيابية يف العالقة بني العوامل املوثرة (أبعاد الرايدة) واجتاه الطالب حنو رايدة األعمال،
ويتفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية:
• H01الثقافة الرايدية ( )CIكمتغري وسيط ليس هلا آاثر إجيابية يف العالقة بني تصور اجلدوى ( )PFواجتاه الطالب حنو رايدة
األعمال ( )AEلدى طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء.
• H02الثقافة ( )CIكمتغري وسيط ليس هلا آاثر إجيابية يف العالقة بني املواصفات الشخصية واجتاه الطالب حنو رايدة األعمال
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( )AEلدى طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء.
• H03الثقافة ( )CIكمتغري وسيط ليس هلا آاثر إجيابية يف العالقة بني دعم رايدة األعمال ( )ESواجتاه الطالب حنو رايدة
األعمال ( .)AEلدى طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء.
• H04الثقافة ( )CIكمتغري وسيط ليس هلا آاثر إجيابية يف العالقة بني البيئة التعليمية الرايدية ( )EEEواجتاه الطالب حنو رايدة
األعمال ( )AEلدى طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء.
• H05الثقافة ( )CIكمتغري وسيط ليس هلا آاثر إجيابية يف العالقة بني إمكانية الدعم املايل ( )FAواجتاه الطالب حنو رايدة
األعمال ( )AEلدى طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء.
والختبار الفرضيات؛ قام الباحث ابستخدام أسلوب حتليل املسار .وبناءً على النموذج البنائي السابق رقم ( ،)2جرى تلخيص
معامل النموذج البنائي يف اجلدول اآليت:
جدول ( )9نتائج حتليل املسار للعالقة غري املباشرة بني االجتاه حنو رايدة األعمال والعوامل املؤثرة بوجود الثقافة الرايديةكمتغري وسيط
املتغريات املستقلة

معامالت التأثري غري
املباشر للمتغريات
املستقلة بوجود الثقافة
كمتغري وسيط
اخلطأ املعياري

املتغري التابع /املوقف حنو رايدة األعمال
اختبار z

معامل التحديد
2
R

جودة مطابقة النموذج
أهم مؤشرات املطابقة
ILT

IFC

RMRS

1

1

000.0

1

000.0
000.0

احملسوبة

مستوى
الداللة

تصور اجلدوى

1B

73220.0

9400.0

54.0

640.0

اخلصائص
الشخصية

2B

44110.0

3500.0

- 21.2

430.0

1

دعم رايدة
األعمال

3B

78100.0

00300.0

- 36.0

530.0

1

1

البيئة التعليمية
لرايدة األعمال

4B

18610.0

51800.0

70.2

830.0

1

1

000.0

إمكانية الدعم
املايل

5B

92.2

220.0

1

1

000.0

4820.0
4210.0

43.0

يتضح من اجلدول ( )9وجود أتثري غري مباشر بني املتغري املستقل تصور اجلدوى واملتغري التابع االجتاه حنو رايدة األعمال لدى
طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء بوجود الثقافة الرايدية كمتغري وسيط؛ حيث بلغت
معامالت التأثري غري املباشر لتصور اجلدوى ( ،)0.002237وهي دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  0.05وف ًقا الختبار Z
املصاحبة ملعاملة التأثري؛ حيث بلغت مستوى املعنوية ( ،)0.046وهي أقل من املستوى املعتمد يف املقارنة  ،0.05كما يؤثر تصور
اجلدوى بشكل غري مباشر يف االجتاه حنو رايدة األعمال بنسبة ( .)0.34أما ما نسبته ( )0.66فيعود لعوامل أخرى غري مدرجة
يف النموذج.كما يتضح من اجلدول مطابقة النموذج املقرتح لبياانت الدراسة؛ إذ حققت أهم مؤشرات املطابقة للنموذج املستوى
املعتمد يف املقارنة ( .)CFI>0.90،TLI>0.90، SRMR<1وعليه ،نرفض فرض العدم الذي ينص على أنه ال توجد آاثر إجيابية
ذات داللة إحصائية للثقافة الرايدية كمتغري وسيط يف العالقة بني تصور اجلدوى واالجتاه حنو رايدة األعمال عند مستوى املعنوية
( .)0.05ونقبل الفرض البديل الذي ينص على وجود آاثر إجيابية للثقافة الرايدية كمتغري وسيط يف العالقة بني تصور اجلدوى
واالجتاه حنو رايدة األعمال عند مستوى املعنوية ( .)0.05مقابل وجود أتثري غري مباشر بني املتغريات املستقلة املتمثلة يف (اخلصائص
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الشخصية ،إمكانية الوصول املايل ،ودعم رايدة األعمال ،والبيئة التعليمية لرايدة األعمال) واملتغري التابع االجتاه حنو رايدة األعمال
لدى طالب قسم إدارة األعمال بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية جبامعة شقراء بوجود الثقافة الرايدية كمتغري وسيط؛ إذ بلغت
معالمات التأثري غري املباشرة لـكل من (اخلصائص الشخصية ،إمكانية الوصول املايل ،ودعم رايدة األعمال ،والبيئة التعليمية لرايدة
األعمال) ( )0.01681 ،0.0284،0.00187 ،0.01144على التوايل ،وهي دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  0.05وف ًقا الختبار
 Zاملصاحبة للمعامالت؛ إذ بلغت مستوايت املعنوية ( )0.038 ،0.035 ،0.022 ،0.034على التوايل ،وهي قيم أقل من املستوى
املعتمد يف املقارنة .0.05كما تؤثر (اخلصائص الشخصية ،إمكانية الدعم املايل ،ودعم رايدة األعمال ،والبيئة التعليمية لرايدة
األعمال) بشكل غري مباشر يف االجتاه حنو رايدة األعمال بنسبة ( .)0.34أما ما نسبته ( )0.66فيعود لعوامل أخرى غري مدرجة يف
النموذج.كما يتضح من اجلدول مطابقة النموذج املقرتح لبياانت الدراسة؛ إذ حققت أهم مؤشرات املطابقة للنموذج املستوى املعتمد
يف املقارنة ( .)CFI>0.90،TLI>0.90، SRMR<1وعليه ،نرفض فرض العدم لكل الفرضيات الفرعية ،ونقبل الفرض البديل ٍ
لكل
منهم .وعليه ،حتقي ًقا الختبار الفرضية األساسية الثانية؛ نرفض فرضية العدم اليت تنص على أنه ال يوجد أثر (غري مباشر) ذو داللة
إحصائية للمتغريات املستقلة على االجتاه حنو رايدة األعمال بوجود ثقافة الرايدة كمتغري وسيط عند مستوى معنوية  ،0.05ونقبل
الفرضية البديلة اليت تنص على وجود آاثر إجيابية للثقافة الرايدية كمتغري وسيط يف العالقة بني املتغريات الداخلية (تصور اجلدوى،
اخلصائص الشخصية) ،واملتغريات اخلارجية (إمكانية الوصول املايل ،دعم رايدة األعمال البيئة التعليمية).
التوصيات:
إجياد بيئة تعليمية داعمة لرايدة األعمال يف اجلامعة من خالل العناية ابملناهج الدراسية اليت تنمي مهارات رايدة األعماللدى الطلبة ،وتنظيم املؤمترات وامللتقيات العلمية ،واالهتمام ابألنشطة الالمنهجية املوجهة حنو رايدة األعمال مثل إنشاء
فضل
اندي رايدة األعمال ،وإقامة املعارض الطالبية واملسابقات؛ لتجسيد األفكار الرايدية ،وتعزيز تبادل اخلربات واإلهلامً .
عن ذلك إكساب الطالب مهارات وقيم مثل العمل اجلماعي ،والقيادة ،والتخطيط ،واالتصال.
إحداث وحدة ابجلامعة لرايدة األعمال تعىن برعاية أفكار الطالب وتوجيههم يف جمال إدارة األعمال.العناية ابلدورات التدريبية يف جمال األعمال ،مثل أنظمة األعمال ،وإدارة املشاريع ،واإلدارة املالية ،وفنون القيادة ،وإدارةتكنولوجيا املعلومات.
ضرورة االستفادة من حاضنات األعمال ،وصندوق الرايدة يف بدء املشاريع اليت تشجع الطالب على تطوير أفكارهم الرايدية.رعاية أساليب التفكري يف وقت مبكر لدى الطالب منذ دخوله اجلامعة؛ ألن أساليب التفكري الرايدي مبثابة أساس لسلوكياتالعمل ،مثل قبول املخاطر ،واالستقاللية ،والثقة ،والعمل اجلماعي ،والقيادة.
التعاون الوثيق بني اجلامعات والشركات؛ حبيث ميكن للطالب االطالع على األفكار التجارية وخطط الشركات الناشئة واستكشافها.مقرتحات لدراسات مستقبلية :
دور املقررات التعليمية جبامعة شقراء يف تعزيز الثقافة الرايدية لدى الطالب.تصور مقرتح إلنشاء وحدة لرايدة األعمال يف جامعة شقراء.-دور األنشطة الالمنهجية يف إجياد بيئة تعليمية داعمة للتوجه حنو رايدة األعمال.
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الصمود النفسي وعالقته ابالتزان االنفعايل لدى األخصائيني النفسيني العاملني يف املستشفيات
احلكومية مبدينة الرايض
د .أمساء بنت فراج بن خليوي
أستاذ مشارك صحة وإرشاد نفسي ،كلية الرتبية ابملزامحية ،جامعة شقراء

املستخلص:
هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى طبيعــة العالقــة بــن الصمــود النفســي واالت ـزان االنفعــايل لــدى األخصائيــن النفســيني يف املستشــفيات احلكوميــة مبدينــة
تبعــا ملتغــر (اجلنــس ،املؤهــل العلمــي ،اخلــرة العمليــة).
ال ـرايض ،ومعرفــة الفــروق يف درجــة الصمــود النفســي واالت ـزان االنفعــايل لــدى األخصائيــن النفســيني ً
وإمكانيــة التنبــؤ ابلصمــود النفســي مــن خــال درجــات األخصائيــن النفســيني علــى أبعــاد االتـزان االنفعــايل ،ومت اختيــار عينــة مكونــة مــن ( )110أخصائيــن
نفســيني ،واســتخدمت الباحثــة مقيــاس الصمــود النفســي ومقيــاس االتـزان االنفعــايل ،وكالمهــا مــن إعــداد الباحثــة .وأظهــرت النتائــج أن األخصائيــن النفســيني
يف املستشــفيات احلكوميــة يتمتعــون بدرجــة مرتفعــة مــن الصمــود النفســي ودرجــة متوســطة مــن االتـزان االنفعــايل .كمــا أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة طرديــة
موجبــة دالــة إحصائيًــا بــن الصمــود النفســي واالتـزان االنفعــايل ،ووجــود فــروق يف الصمــود النفســي تُعــزى ملتغــر اجلنــس لصــاحل اإلانث ،ووجــود فــروق ذات

داللــة إحصائيــة يف درجــة الصمــود النفســي لــدى األخصائيــن النفســيني تُعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي لصــاحل مؤهــل البكالوريــوس ،ووجــود فــروق يف درجــة
الصمــود النفســي لــدى األخصائيــن ذوي اخلــرة لصــاحل األخصائيــن ذوي اخلــرة أقــل مــن  5ســنوات ،كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة

إحصائيــة يف درجــة االتـزان االنفعــايل تُعــزى ملتغــر اجلنــس ،ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تُعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي لصــاحل مؤهــل البكالوريــوس .ووجــود

فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف درجــة االت ـزان االنفعــايل لــدى األخصائيــن ذوي اخلــرة لصــاحل األخصائيــن ذوي اخلــرة أقــل مــن  5ســنوات .كمــا أظهــرت
النتائــج أنــه ميكننــا التنبــؤ ابلصمــود النفســي مــن خــال أبعــاد االتـزان االنفعــايل.
الكلمات املفتاحية :علم النفس اإلجيايب ،الصمود النفسي ،االتزان االنفعايل ،األخصائيني النفسيني.
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Psychological Resilience and its Realationship to Emotional Stability among
Psychologists Working in Government Hospitals in Riyadh

Dr. Asma Farraj Bin Khelaiwi
Associate Professor of Health and Psychological Counseling Shaqra University - College of Education in
Muzahimiyah

Abstract:
The study aimed to identify the nature of the relationship between psychological resilience and
emotional stability among psychologists in public hospitals in Riyadh, and to know the differences in the degree of psychological resilience and emotional stability among psychologists
according to the variables of (gender, educational qualification, and practical experience). And
the possibility of predicting psychological resilience through the degrees of psychologists on
the dimensions of emotional stability. A random sample of (110) psychologists was selected.
It used the psychological resilience scale and the emotional stability scale, both of which were
prepared by the researcher. The results showed that psychologists in public hospitals have a
high level of psychological resilience and a medium level of emotional stability. The results
also showed a positive, direct, and statistically significant relationship between psychological
resilience and emotional stability, and the presence of differences in psychological resilience
between males and females in favor of females, and the presence of statistically significant differences in the degree of psychological resilience among psychologists due to the educational
qualification variable in favor of the bachelor’s qualification, and the presence of differences in
the degree of psychological resilience among specialists with less than five years of experience
,The results also showed that there were no statistically significant differences in the degree of
emotional stability due to the gender variable, and there were statistically significant differences
due to the educational qualification variable in favor of the bachelor’s qualification. And there
were statistically significant differences in the degree of emotional stability among specialists
with experience less than five years. The results also showed that we can predict psychological
resilience through the dimensions of emotional stability.
Key words: positive psychology-Psychological resilience - Emotional Stability- psychologists
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مقدمة:
تتسم احلياة بتنوع األحداث وسرعتها ،وخالل تلك األحداث تبدو احلياة أكثر صعوبة؛ حيث يتعرض الفرد فيها إىل العديد من
الضغوط اليت تتحكم فيه ،ورمبا يعجز عن السيطرة عليها؛ حيث تعد الضغوط اليت يعاين منها أفرادا اجملتمع عامة والعاملني يف امليدان
السيكولوجي خاصة من أهم العوائق اليت حتد من ممارستهم حلياهتم بشكل طبيعي ،ويتعرض األفراد يف خمتلف أماكنهم ويف خمتلف
جهدا
أعماهلم إىل العديد من الضغوطات النفسية اليت حتد من قدرهتم االنتاجية .وتُعد مهنة األخصائي النفسي من املهن اليت تتطلب ً
مفعما ابلنشاط واحليوية ،ويكون
كبريا وقدرة على التحمل وسعة يف الطاقة اإلجيابية ليستمد قوته من طاقاته ،وينطلق خلدمة اإلنسانيةً ،
ً
عامل محاية قوي يف مواجهة األزمات والصعوابت احلياتية.
ويُعد الصمود النفسي أحد املفاهيم األساسية يف علم النفس ،ويشري إىل وجود مصادر للقوة لدى الفرد ،متكنه من إبرازها
مهددا حلياة الفرد ،فتلك املصادر تـُسهل
وتوظيفها حني التعرض ملواقف صعبة صادمة وضاغطة ،وقد تكون يف بعض األوقات سببًا ً
على الفرد عملية االنتقال إىل مرحلة جديدة تتكيف مع هذه الظروف والبيئة؛ لذا يُعد الصمود النفسي أحد مفاهيم علم النفس
اإلجيايب الذي يهدف بدوره إىل الدراسة العلمية للعمليات اليت تسهم يف رفاهية ومتكني األفراد من الشعور ابلسعادة ،واحلفاظ على
جودة األداء الوظيفي ،والقدرة على مقاومة الصدمات دون تشوه واسرتداد العافية بعد حدوث الصدمة ،والتكيف يف املواقف من
خالل استعادة التوازن واالحتفاظ ابلصحة اإلجيابية لألداء. (Singh & Yu,2017).
فالصمود النفسي وفق ما يرى ماسنت ومويت ستيفانيدي ) )Masten & Motti-Stefanidi (2009يرجع إىل العديد من الظواهر
السلوكية اليت ميكن وصفها كمخرجات جيدة وإجيابية رغم التهديدات اخلطرية لتكيف الفرد وتطوره ،ويتمثل يف قدرة الفرد على
التكيف مع مطالب اخلربات الضاغطة نفسيًا ،ويؤدي إىل تدعيم املشاعر اإلجيابية لقيمة الذات ،بينما أشار يورجاسون وآخرون
( )Yorgason et al ( 2007إىل أن الصمود النفسي عملية تكيفية من خالهلا يتغلب الفرد على املصاعب والشدائد ويتوافق معها،
ويعرفه فليتشر ،وساركار ( )Fletcher, & Sarkar, 2013أبنه :القدرة على العمل بكفاءة رغم التعرض للشدائد ،ويف هذا الصدد
أبعادا سيكولوجية اهلدف منها احلفاظ على وحدة
تؤكد اجلمعية األمريكية لعلم النفس ( )APA,2020,أبن الصمود حيمل يف طياته ً
وتكامل الشخصية تشمل :القدرة على التوافق اجليد ،واملواجهة اإلجيابية للشدائد والصدمات والضغوط النفسية اليت تواجه األفراد
مثل :املشكالت األسرية أو املشكالت اخلاصة ابلعالقة مع اآلخرين واملشكالت الصحية وضغوط العمل واملشكالت املالية.
واختلف العلماء يف :هل الصمود مسة شخصية (فطرية)؟ أم عملية دينامية (مكتسبة)؛ حيث يرى البعض أنه :قدرة متأصلة ميلكها
الفرد بدرجة ما؛ حيث أشار مسيث وآخرون ) )Smith,et al (2008إىل أن الصمود النفسي مسة اثبتة مستقرة ككينونة الفرد أكثر
من كونه عملية ديناميكية غري مستقرة ،أيده كلٌّ من :كيلي ديبري ،ماير ،كيمربيل ،جاليفر ،وموريسيتKelly DeBeer, Meyer.,.
))Kimbrel, Gulliver, & Morissette,. (2019؛ حيث أشاروا إىل أن الصمود النفسي :مسة شخصية يستطيع الفرد من خالهلا
حتمل الضغوط يف احملن والتهديدات اخلطرية؛ وذلك لقدرته على التعامل مع الضغوط والشدائد يف وقت األزمات والظروف السلبية.
اعتمادا على أحداث احلياة؛ حيث أكد بيسلي وآخرون ) (Beasley. et al,أن الصمود عملية
والبعض يرى أنه ميكن تعزيزه أو حموه
ً
ديناميكية تتضمن التفاعل والتكيف اإلجيايب بني عوامل اخلطر وعوامل احلماية (عبد اجلواد وعبد الفتاح ،2013 ،ص .)283وكذلك
(عالم ،2013 ،ص )117الذي جيد أبن حمتوى الصمود النفسي ينطوي على التفاعل بني كل من املخاطرة وعمليات احلماية الداخلية
واخلارجية للفرد ،واليت تعمل على تعديل اآلاثر السلبية اليت ترتكها أحداث احلياة اليومية .بينما ال يُعد صاحل وأبو هدروس ()2014
يتضمن التعرض للمحنة ،وإظهار نتائج التوافق اإلجيايب.
الصمود النفسي مسة أو صفة تُعزى للفرد ،بقدر كونه مركبًا ثنائي البعد ّ
وهكذا يرتبط الصمود النفسي حبالة الثبات االنفعايل؛ حيث يرى ( )Tarannum,& Khatoon, 2009أبن االتزان االنفعايل
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د .أمساء بنت فراج بن خليوي :الصمود النفسي وعالقته ابالتزان االنفعايل لدى األخصائيني النفسيني...

واح ٌد من أهم اجلوانب املهمة يف منو حياة الفرد بصورة سليمة ،ومن العوامل املهمة اليت حتدد أمناط الشخصية اإلنسانية؛ فالفرد املتزن
انفعاليًا لديه القدرة على حتمل أتجيل إشباع احلاجات ،ولديه قدرة على حتمل قدر معقول من اإلحباط ،ويؤمن ابلتخطيط بعيد
املدى ،ولديه القدرة على مراجعة التوقعات يف ضوء الظروف واملستجدات.
وجتد الباحثة أبن الصمود يرتبط كسمة ابالنفعاالت اإلجيابية؛ حيث إن االنفعاالت الشديدة واجملاوزة للحد هلا أتثري كبري على
اإلنسان؛ مما يعوق الوصول ٍ
حلياة نفسية وصحية سليمة ،ويوفر الصمود قدرة على التأقلم مع التغريات وحاالت الطوارئ ،ومنط احلياة؛
مما يساعد على التخفيف من حدة االنفعاالت ،وذلك ألن التعامل مع املواقف الصعبة واجلديدة تتطلب قدرا من الصمود النفسي.
ً
تصورا
فالصمود النفسي مفهوم حديث يعكس تكوين نفسي قوي ال يؤمن ابحلظ أو الصدفة ،بل ابإلصرار واملثابرة ،ويعد الصمود ً
متعددا يشمل التحدي  ،Challengeواملبادأة  ،Lenitiveواإلجيابية  ، positivenesوالقدرة على االحنناء بدون انكسارات والقدرة على
ً
التكيف اجليد مع املواقف الضاغطة حىت يعود الفرد إىل نقطة الثبات (Cohen, Goldberg, Lahad, & Aharonson-Daniel, 2016).
فقد أشار ماسنت ( ،)Masten, 2014أن هناك أربعة عوامل تتفاعل مع بعضها لتشكل عملية الصمود النفسي ،وأول هذه
قائما عليه كثقافة
خطرا ً
العوامل وجود عوامل اخلطر ،وتعين وجود شدائد وحمن وخماطر يعي الفرد وجودها وهتديدها الذي يشكل ً
اجملتمع ،واإلرهاب ،والعنف األسري واجملتمعي ،واحلرمان من الوالدين ،واحلروب والضغوط ،واألزمات .يليها عوامل احلماية (داخلية،
وخارجية) ،وتشري إىل القدرات واإلمكانيات املوجودة لدى الفرد ،واليت تعمل على ختفيف أتثريات عوامل اخلطر ،وهذه العوامل
ميكن أن تكون محاية داخلية مرتبطة ابلفرد مثل التحكم الداخلي ،وقوة األان ،والصحة النفسية ،والقدرة على الكفاءة االجتماعية
وتقدير الذات ،والفعالية الذاتية ،واالنفتاح على اخلربة ،واليقظة العقلية ،والقلق ،والصحة اجلسمية .أو عوامل محاية خارجية ترتبط
ابملساندة االجتماعية ،وأخالقيات العمل ،ووجود الوالدين ،وكذلك الدعم الديين واالجتماعي واألسري واملهين من خالل تقدمي
الربامج والدورات التعليمية والتدريبية اليت تساعد الفرد على جتاوز حمنته .أما جماالت استهداف اخلطر فتتحدد جبوانب متثل مشكلة
يف موقف معني مثل اجلنس ،والطبقة االجتماعية ،واالنتماءات العرقية .واإلسرتاتيجيات التعويضية هي الفنيات اليت ينميها الفرد
تكون الصمود تشمل تفاعل أربعة جوانب (عوامل اخلطر ،وعوامل
حلماية نفسه من أن يكون مستهدفًا ابخلطر .وبذلك فالدائرة اليت ّ
احلماية ،وجماالت استهداف اخلطر ،واإلسرتاتيجيات التعويضية).
وتصور الباحثة العوامل اليت تسهم يف تشكيل الصمود النفسي وفق الشكل التايل:

شكل رقم ( )1العوامل املسهمة يف تشكيل الصمود النفسي

وبذلك فالصمود النفسي يعكس التوافق اإلجيايب؛ كونه عملية ديناميكية تتضمن التفاعل والتكيف اإلجيايب بني عوامل اخلطر
وعوامل احلماية يف مواجهة األزمات والصعوابت احلياتية (Snape & Miller, 2008).ولذلك فإن الصمود نتاج وليس مسة ،فهو منتج
للتفاعل بني عوامل اخلطر املتمثلة ابلعوامل الشخصية وعوامل الوقاية ،أو العوامل التعويضية .ويتم التفاعل من خالل اإلسرتاتيجيات
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الوسيطة أو املعدلة ،ويتم احتساب صمود الفرد يف أي حلظة من خالل احتساب النسبة بني وجود عوامل احلماية ،ووجود عوامل
اخلطر يف حياته)Unger & Michael,2011(.
وكلما حتسنت درجة الصمود النفسي للفرد كان هناك أتثري إجيايب دال إحصائيًا على الصحة اجلسمية ،والشعور ابلبناء
الذايت واالجتماعي؛ حيث أشارت دراسة ) (leventhal, DeMaria, Gillham, Andrew, Peabody,& Leventhal, 2016إىل :أن
األفراد ذوي الصمود النفسي املرتفع يستطيعون استعادة نشاطهم ومحاسهم من اخلربات الضاغطة بسرعة وبفاعلية ومرونة ،كما أهنم
يستخدمون انفعاالهتم اإلجيابية السرتداد عافيتهم ،ويبحثون عن ٍ
معان إجيابية عند مواجهة الضغوط والظواهر السلبية.
وقائي يف بيئات العمل الصعبة؟ أجابت دراسة استقصائية لشاتيه
ويف إجابة عن سؤال ما إذا كان للصمود النفسي أتثريٌ ٌ
وابرملان ومسيث والنش ( )Shatte,Perlman, Smith & Lynch, 2017لقياس الصمود النفسي ،واإلجهاد ،واإلرهاق ،ومشاكل النوم،
واالكتئاب ،والرضا الوظيفي ،ونية ترك العمل ،والغياب ،واإلنتاجية .وأظهرت النتائج أن الصمود النفسي له أتثري وقائي على مجيع
املتغريات يف الدراسة.
كما يعود الصمود النفسي إىل أساليب املواجهة الفاعلة برغم القسوة واحملن وخربات الفقد واحلرمان ،فقد أظهرت دراسة
 (Li,Cao, & Liu, 2014).ارتباط النمو بعد الصدمة ابلذكاء العاطفي والصمود النفسي ،وأن مستوايت الصمود املعتدلة والذكاء
العاطفي ميكن أن تساعد طالب التمريض على التعامل مع احملن يف عملهم يف املستقبل.
فاألشخاص مرتفعو الصمود النفسي يتميزون ابالنفعاالت اإلجيابية وتقدير الذات ،كما يتمتعون ابلشفقة ابلذات من خالل
البعد عن احلكم بقسوة على الذات ،ويتميزون ابليقظة العقلية والكفاءة االجتماعية من خالل التفاعل االجتماعي ومواجهة
الصعوابت وحتقيق طموحات مستقبلية ،)Snape & Miller, 2008( .وأكد ( )Young, 2010على العالقة بني االنفعاالت اإلجيابية
صمودا نفسيًا عاليًا.
والصمود النفسي؛ حيث أشار إىل أن من حيمل انفعاالت إجيابية ومرونة عقلية أظهر
ً
كما أن الصمود النفسي واالتزان االنفعايل عامالن مهمان يف تدريب األفراد ومساعدهتم يف جمال العمل على كيفية التعامل
مع التحدايت والضغوط واحملن ) ،(Fletcher, & Sarkar, 2013وهذا ما تؤكده نتائج دراسة شراب ( ،)2017ودراسة أبو مصطفى
كل من :الصمود النفسي واالتزان االنفعايل
( ،)2015ودراسة احليايل ومزيد ( )2019اليت أظهرت وجود عالقة عكسية قوية بني ٍّ
وضغوط العمل ،ودراسة الشويكي ( )2019عن العالقة بني الصمود النفسي واإلجهاد الوظيفي لدى املمرضني العاملني أبقسام
مستخدما املنهج
فردا ،ومت تطبيق مقياس الصمود النفسي ومقياس اإلجهاد الوظيفي،
العناية املكثفة ،على عينة مكونة من (ً )160
ً
الوصفي االرتباطي ،وتوصلت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني مستوى الصمود النفسي واإلجهاد الوظيفي؛ حيث
تفعا؛ إذ بلغ .% 83.8
بلغ معامل االرتباط للعالقة بينهما ( ،)0.22وتبني أن مستوى الصمود النفسي كان مر ً

ودراســة ) Ahmadi, Mosadeghrad,& Karami.(2019الــي أشــارت نتائجهــا إىل فاعليــة الصمــود النفســي يف حتســن جــودة
حيــاة العمــل وتقليــل مشــاعر الضغــوط املرتبطــة أبعبــاء العمــل ،كمــا ســاعد الصمــود النفســي علــى التعامــل بشــكل أفضــل مــع الشــدائد
واألزمــات يف مــكان العمــل.
ودراسة ) Kim & Windsor (2015اليت أكدت نتائجها أمهية التوازن بني العمل واحلياة يف تشكيل الصمود النفسي ،وحتديد أربعة
أبعاد رئيسة متمثلة يف التفكري اإلجيايب ،واملرونة ،وحتمل املسؤولية ،والفصل بني العمل واحلياة؛ لتحول من اخلربات السلبية للخربات
اإلجيابية .كما كشفت دراسة ) (Bulik & Kobylarczyk, 2016عن العالقة بني الصمود النفسي ومستوى التغريات اإلجيابية
واضطراب ما بعد الصدمة ،لدى العاملني يف جمال اإلنقاذ ،وأظهرت النتائج ارتباط الصمود النفسي ابلتغريات اإلجيابية ،ويظهر بذلك
أن هناك «مكوانت أساسية للصمود النفسي هي:
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د .أمساء بنت فراج بن خليوي :الصمود النفسي وعالقته ابالتزان االنفعايل لدى األخصائيني النفسيني...

التعاطف :يعرب عن التفاعل مع مشاعر واجتاهات وأفكار اآلخرين؛ مما يسهل التواصل والتعاون واالحرتام بني األفراد.
التواصل :التعبري عن املشاعر واألفكار بوضوح ،وحتديد األهداف والقيم األساسية والقدرة على حل مشكالت.
التقبل :تقبل الفرد لذاته ولآلخرين ،وذلك عن طريق حتديد افرتاضات وأهداف ودافعية وفهم الفرد ملشاعره وتعبريه عنها بصورة
سليمة ،وحتديده جلوانب القوة والفاعلية يف شخصيته؛ مما يساعده على استخدامها االستخدام األمثل (ابعلي ،2014 ،ص.)20
وتُعــد نظريــة ريتشاردســون ) )Richardson,2002,314مــن أوائــل النظ ـرايت لتفســر عمليــة الصمــود النفســي ،والــذي حددتــه:
ابلتـوازن البيولوجــي النفســي الــذي يســمح ابلتكيــف مــع احليــاة الــي نعيــش فيهــا ،والــي تعتمــد علــى القــوة الــي توجــد داخــل كل فــرد،
وتدفعــه إىل اســتعادة توازنــه وختطّيــه لألزمــات والصعــاب؛ حيــث تؤثــر الضغــوط النفســية واألحــداث الســلبية يف الفــرد ،وتتأثــر بقدرتــه
علــى الصمــود أمــام هــذه الظــروف وإعــادة التكامــل إىل أربــع نتائــج هــي:
إعادة تكامل الصمود؛ حيث يؤدي التكيف إىل مستوى أعلى من التوازن.العودة إىل توازن اجلهد الذي يبذل لتجاوز التمزق.الشفاء من الفقد؛ مما يرسخ مستوى أدىن للتوازن.تكون حالة خمتلفة وظيفيًا؛ حيث اإلسرتاتيجيات سيئة التكيف «السلوكيات املدمرة للذات» تستخدم ملواجهة الضغوط
النفسية ،ومن مث ميكن اعتبار أن الصمود يتجه حنو قدرات املواجهة الناجحة اليت تدفع الفرد لتحقيق الصمود النفسي.
وقد أظهرت دراسة ) (Karlin, Marrow, Weil ,Baum & Spencer, 2012وجود ارتباط موجب ودال إحصائيًا بني مستوى
الصمود النفسي وكل من املساندة االجتماعية وفاعلية الذات ،ووجود ارتباط سالب ودال إحصائيًا بني احلالة الوجدانية السلبية وكل
أيضا عن وجود فروق يف الصمود النفسي لدى العينة طب ًقا ملستوى إدراكهم
من الصمود النفسي وفاعلية الذات ،وكشفت الدراسة ً
للمساندة االجتماعية من األقرابء واألصدقاء.
وقام رمضان ( )2012بدراسة هدفت إىل التعرف على مستوى االتزان االنفعايل لدى عينة من املرشدين الرتبويني ،والتعرف
فيما إذا كانوا ميتلكون الشخصية املتزنة اليت متكنهم من التعايش مع املتغريا ) (Peng et al, 2012فقد أشارت إىل دور الصمود
النفسي كمتغري ُمعدل للعالقة بني األحداث السلبية واإلصابة ابالضطراابت النفسية على عينة قوامها ( )1988طالبًا من طلبه كلية
الطب ابلصني ،وأظهرت النتائج أن الصمود النفسي من املتغريات املعدلة اليت ختفف من قيمة العالقة بني أحداث احلياة السلبية
واالضطراابت النفسية ،كما أن الصمود متغري متنبأ ابالجتاهات اإلجيابية والتوافق النفسي واالجتماعي .ودراسة )Erman,et al (2012
اليت تناولت الصمود النفسي كمتغري معدل يف عالقة عوامل اخلطر ابالضطراابت النفسية على عينة قوامها  105من النساء الرتكيات
املهاجرات ألملانيا ،واليت أظهرت أن الصمود النفسي يرتبط إجيابيًا ابالنبساطية ،وأنه من املتغريات املعدلة لالضطراابت النفسية
العصبية ابالستهداف لعوامل اخلطر.
أما دراسة ) Schali et al.(2012اليت هدفت إىل قياس مستوى الصمود وعالقته ابلصدمة واضطراابت القلق ،فبلغت عينة الدراسة
( )238امرأة ،منهن ( )122مصاابت بسرطان الثدي ،و( )116امرأة سليمة ،وأظهرت النتائج وجود عالقة سلبية بني االضطراابت
النفسية والصمود النفسي ،كما أظهرت النتائج وجود أتثري ٍ
كل من :العمر ،واملستوى التعليمي ،واتريخ اإلصابة ابملرض على الصمود
النفسي ،ووجود عالقة سلبية بني الصمود النفسي واضطراابت القلق والصدمة النفسية.
فســر -بنــاءً
كمــا أجــرى راوتــر ) Rutter (2013حبــو ًث كثــرة حــول الصمــود النفســي منــذ أواخــر الســبعينات وحــى هــذا التاريــخّ ،
عليهــا -عمليــة الصمــود النفســي الــي يــرى أهنــا مفهــوم تفاعلــي يهتــم جبمــع اخلـرات اخلطــرة ،ويعطــي نتائــج نفســية إجيابيــة علــى الرغــم
مــن نوعيــة هــذه التجــارب ،كمــا يــرى أن الصمــود النفســي أكثــر أمهيــة مــن الكفــاءة االجتماعيــة أو الصحــة العقليــة اإلجيابيــة ،وجيــب أن
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تتفاعــل الكفــاءة الذاتيــة عنــد الفــرد مــع عوامــل اخلطــر حــى تتشــكل عمليــة الصمــود ،وقــد أشــار إىل أن بعــض األفـراد لديهــم قــدرة جيــدة
علــى الصمــود النفســي نســبيًا علــى الرغــم مــن تعرضهــم لضغــوط خطــرة تكــون نتائجهــم أفضــل مــن اآلخريــن الذيــن مــروا ب ابلتجــارب
نفســها .ومــن املبــادئ األساســية يف نظريــة راوتــر للصمــود النفســي :القــدرة علــى التوافــق؛ حيــث يفــرض أن الســمات النفســية أو األداء
املتفــوق للفــرد ال يفســر بشــكل كامــل عمليــة الصمــود ،إمنــا القــدرة علــى التوافــق اجليــد هــي الــي حتمــي مــن أتثـرات التعــرض للتهديــد
واحملــن ،ومــن اســتهداف اخلطــر .وأشــار إىل أن الفــروق يف القــدرة علــى الصمــود قــد تكــون راجعــة لتأثـرات وراثيــة جتعــل بعــض األفـراد
أكثــر عرضــه للتغيــر البيئــي أو االســتجاابت الفســيولوجية لألخطــار البيئيــة ،وابلتــايل فاملخاطــر املختلفــة ميكــن أن تــؤدي إىل ظهــور
الصمــود أثنــاء التعــرض للمخاطــر.
وكشــفت دراســة ) (Gito ,Ihara & Ogata.(2013عــن العالقــة بــن الصمــود النفســي والصالبــة النفســية واالكتئــاب واالح ـراق
النفســي بــن املمرضــات الياابنيــات يف مستشــفيات الطــب النفســي ،وأجريــت علــى عينــة مكونــة مــن ( )327ممرضــة ،وأشــارت النتائــج
إىل وجــود ثالثــة عوامــل ترتبــط ابلصمــود النفســي هــي :اإلجيابيــة ،واملهــارات الذاتيــة ،والتكيــف الوظيفــي .كمــا أظهــرت النتائــج وجــود
عالقــة إجيابيــة بــن الصمــود النفســي وتقديــر الــذات والصالبــة النفســية ،بينمــا وجــدت عالقــة ســلبية بــن الصمــود النفســي واالكتئــاب
واالحـراق النفســي.
وكذلــك دراســة صقــر ( )2014الــي هدفــت إىل معرفــة العالقــة بــن مســتوى االت ـزان االنفعــايل والقــدرة علــى اختــاذ الق ـرار لــدى
أعضاء هيئة التدريس (ذكور وإانث) ،وطبِّقت الدراسة على ( )60منهم ،وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بني الذكور واإلانث
يف االتـزان االنفعــايل ،وأن هنــاك عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًــا بــن االتـزان االنفعــايل واختــاذ القـرار.
أمــا دراســة ربيعــة ( )2014فقــد كشــفت عــن طبيعــة العالقــة بــن االتـزان االنفعــايل والتدفــق النفســي لــدى عينــة مــن أســاتذة التعليــم
الثانــوي مبدينــة ورقلــة ،واســتهدفت الدراســة عينــة مكونــة مــن ( )213أســتاذ تعليــم اثنــوي ،وتلخصــت نتائــج الدراســة يف ارتفــاع مســتوى
االتـزان االنفعــايل وعــدم وجــود مســتوى حمــدد مــن التدفــق النفســي لــدى أســاتذة التعليــم الثانــوي لبعــض املـواد األدبيــة.
وقــد أكــدت دراســة أبــو مصطفــى ( )2015علــى العالقــة بــن الضغــوط النفســية واالت ـزان االنفعــايل والقــدرة علــى اختــاذ الق ـرار،
ممرضــا وممرضــة،
تبعــا لعــدد مــن املتغ ـرات ،وهــي اجلنــس ،ومــدة اخلدمــة ،واملؤهــل العلمــي علــى عينــة مكونــة مــن (ً )220
واختالفهــا ً
وتوصلت النتائج إىل وجود ضغوط نفسية لدى ممرضي الطوارئ بدرجة منخفضة ،ابإلضافة إىل وجود اتزان انفعايل بدرجة متوسطة.
أمــا دراســة املشــوح ( )2015فقــد ســعت للكشــف عــن العالقــة بــن إس ـراتيجيات مواجهــة الضغــوط والرضــا الوظيفــي لــدى
األخصائيــن النفســيني وف ًقــا للمتغـرات الدميغرافيــة والشــخصية (اجلنــس ،املســتوى التعليمــي ،وســنوات اخلــرة)؛ حيــث اســتخدم الباحــث
املنهــج الوصفــي االرتباطــي ،وقــد تكونــت عينــة الدراســة ( )385أخصائيًــا وأخصائيــة نفســية مــن العاملــن يف جمــال الصحــة والرعايــة
النفســية ابململكــة العربيــة الســعودية ،وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن إس ـراتيجيات مواجهــة الضغــوط لــدى األخصائيــن النفســيني
العاملــن يف القطــاع الصحــي ابململكــة العربيــة الســعودية ارتبطــت بشــكل إجيــايب بعوامــل الرضــا الوظيفــي ،كمــا تشــر النتائــج إىل أن
إسـراتيجيات مواجهــة الضغــوط تســهم بنســبة  17%مــن التبايــن الكلــي للعالقــات اإلنســانية داخــل منظومــة العمــل ،وبنســبة  15%مــن
التبايــن الكلــي لظــروف ومهــام العمــل ،وبنســبة  14%مــن التبايــن الكلــي للنمــو الــذايت للرضــا الوظيفــي ،وبنســبة  12%مــن التبايــن الكلــي
للمكافــآت والرتقيــة .وقــد أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق علــى مقيــاس إسـراتيجيات مواجهــة الضغــوط لألخصائيــن النفســيني تعــزى
ملتغــر اجلنــس ،يف حــن أظهــرت النتائــج أن هنــاك فروقــا علــى مقيــاس إسـراتيجيات مواجهــة الضغــوط تعــزى ملتغــر املســتوى التعليمــي
ـرا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق علــى مقيــاس
لصــاحل الدراســات العليــا وســنوات اخلــرة لصــاحل ســنوات اخلــرة (15-10ســنة) ،وأخـ ً
الرضــا الوظيفــي لألخصائيــن النفســيني تعــزى ملتغــر اجلنــس ،املســتوى التعليمــي وســنوات اخلــرة
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د .أمساء بنت فراج بن خليوي :الصمود النفسي وعالقته ابالتزان االنفعايل لدى األخصائيني النفسيني...

أمــا دراســة أبــو عــاذرة ( )2018فســعت إىل معرفــة العالقــة بــن الصدمــة املنتقلــة ،ومســتوى املرونــة النفســية لــدى األخصائيــن
النفســيني العاملــن يف مراكــز الصحــة النفســية يف حمافظــات غــزة ،ومعرفــة إمكانيــة التنبــؤ ابملرونــة النفســية مــن خــال الصدمــة املتنقلــة،
تبعــا ملتغ ـرات( :اجلنــس ،العمــر ،ســنوات اخلــرة،
وكذلــك الكشــف عــن الفــروق يف مســتوى الصدمــة املتنقلــة واملرونــة النفســية لديهــم ً
احلالــة االجتماعيــة ،املؤهــل العلمــي ،نــوع العقــد) .تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )57أخصائيًــا نفســيًا ،مت أخــذ مجيــع جمتمــع الدراســة
نتيجــة لصغــره (طريقــة املســح الشــامل) ،واســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي التحليلــي ،كمــا اســتخدمت اســتبانة املرونــة النفســية مــن
منخفضــا ،بينمــا تبــن
إعــداد أبــو نــدى .وتوصلــت الدراســة إىل أن مســتوى الصدمــة النفســية املتنقلــة لــدى األخصائيــن النفســيني كان
ً
أن األخصائيــن النفســيني يتمتعــون مبســتوى مرتفــع مــن املرونــة النفســية،كما وجــدت أن هنــاك عالقــة عكســية ذات داللــة إحصائيــة
بــن الدرجــة الكليــة للمرونــة النفســية ،والدرجــة الكليــة للصدمــة النفســية املنتقلــة وأبعادهــا ،يف حــن تبــن عــدم وجــود عالقــة بــن درجــة
أيضــا بينــت الدراســة أنــه ال توجــد فــروق يف مســتوى الصدمــة املنتقلــة
بعــد الصدمــة النفســية املتنقلــة يف املشــاعر وبــن املرونــة النفســية ،و ً
تعــزى ملتغ ـرات الدراســة ،بينمــا تبــن وجــود فــروق يف مســتوى الصدمــة املنتقلــة تعــزى ملتغــر( :احلالــة االجتماعيــة) ،كمــا أنــه ال توجــد
فــروق يف مســتوى املرونــة النفســية تعــزى للمتغرييــن( :اجلنــس ،احلالــة االجتماعيــة) ،بينمــا توجــد فــروق يف مســتوى املرونــة النفســية تعــزى
للمتغـرات( :الفئــة العمريــة ،اخلــرة العمليــة ،نــوع العقــد ،املؤهــل العلمــي).
أمــا دراســة الســعيدي وعبدالرشــيد واملعشــي ( ،)2019فقــد هدفــت إىل التعرف علــى مســتوى الرضــا الوظيفــي يف عالقتــه ببعــض
املتغـرات الدميوجرافيــة (اجلنــس ،عــدد ســنوات اخلــرة ،واملرحلــة الدراســية) لــدى األخصائيــن النفســيني مبــدارس ســلطنة عُمــان ،وتكونــت
عينــة الدراســة مــن ( )154أخصائيًــا نفســيًا ،ومت اســتخدام املنهــج التحليلــي ،وبينــت نتائــج الدراســة أن مســتوى الرضــا الوظيفــي لــدى
األخصائيــن النفســيني يف مــدارس ســلطنة عُمــان جــاء بدرجــة متوســطة ،کمــا بينــت النتائــج وجــود فــروق يف مســتوى الرضــا الوظيفــي
لــدى األخصائيــن النفســيني يف مــدارس ســلطنة عُمــان تُعــزى ملتغــر النــوع ولصــاحل اإلانث ،کمــا أظهــرت عــدم وجــود فــروق يف الرضــا
الوظيفــي لــدى األخصائيــن النفســيني تُعــزى ملتغـرات (عــدد ســنوات اخلــرة ،املرحلــة الدراســية).
وأجرى كل من ) (Fujisawa, et al, 2019دراسة هدفت إىل الكشف عن املهارات اإلرشادية املتعلقة أبنشطة الصحة النفسية بعد
الكوارث ،وتكونت عينة الدراسة من ( )71خمتصا نفسيًّا يف الياابن .وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود ٍ
عدد من العوامل املؤثرة على قدرة
ً
املستشارين النفسيني على العمل بعد األزمات منها التعاون املهين ،ومستوى الوعي أبمهية املهارات الصحية والنفسية ،كما بينت النتائج
أن اخلربة املهنيةكانت من أهم العوامل املؤثرة يف تقدمي اخلدمات اإلرشادية،كما ينقص بعضهم املهارات املتقدمة يف التعامل معها بشكل مهين.
تتوافــق مــع الدراســة الســابقة دراســة صميلــي ( )2019الــي هدفــت إىل الكشــف عــن مهــارات التدخــل اإلرشــادي أثنــاء التعامــل مــع
األزمــات املدرســية لــدى املرشــدين واملرشــدات يف مــدارس املنطقــة اجلنوبيــة «جــازان ،جنـران ،صبيــا» يف ضــوء متغـرات (النــوع ،احملافظــة،
املؤهــل العلمــي ،ســنوات اخلــرة ،املرحلــة العلميــة) .وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )177مرشـ ًـدا نفســيًا .وأشــارت النتائــج إىل أن تقديـرات
أفـرادا الدراســة حنــو املهــارات اإلرشــادية كانــت مرتفعــة ،وبينــت عــدم وجــود فــروق يف املهــارات اإلرشــادية وف ًقــا ملتغـرات (النــوع ،احملافظــة،
املؤهــل العلمــي) ،ووجــود متغــر يف ســنوات اخلــرة لصــاحل ذوي اخلــرة األكثــر مــن عشــر ســنوات.
و دراسة القحطاين وخطاطبة ( )2020اليت سعت للكشف عن دور بعض املتغريات الدميوغرافية (النوع ،العمر ،الدرجة العلمية،
املســمى الوظيفــي ،عــدد ســنوات اخلــرة ،احلــاالت الــي ســبق التعامــل معهــا يف التنبــؤ ابملهــارات اإلرشــادية الــي يســتخدمها األخصائيــون
النفســيون للتدخــل وقــت األزمــات) ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )266أخصائيًــا وأخصائيــة ،اختــروا بشــكل عش ـوائي مــن مدينــة
ال ـرايض ،وأشــارت النتائــج إىل أن مســتوى املهــارات اإلرشــادية الــي ميتلكهــا األخصائيــون النفســيون للتدخــل وقــت األزمــات جــاءت
بدرجــة مرتفعــة للدرجــة الكليــة ،ومتباينــة بــن متدنيــة إىل متوســطة لألبعــاد الفرعيــة ،كمــا وجــدت فــروق يف املهــارات اإلرشــادية يف عــدد
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من املتغريات الدميوغرافية؛ فجاءت الفروق وف ًقا ملتغري الدرجة العلمية لصاحل ذوي الدرجات العلمية العليا (الدراسات العليا) ،وملتغري
سنوات اخلربة لصاحل من خربهتم أكثر من عشر سنوات وأقل من عشرين سنة ،وملتغري احلاالت اليت سبق التعامل معها لصاحل حاالت
الصدمــة الناجتــة عــن الكـوارث واألزمــات ،بينمــا مل توجــد فــروق وف ًقــا ملتغــر النــوع ،والعمــر .وبينــت النتائــج إســهام بعــض املتغـرات بشــكل
دال إحصائيًّا يف تفســر التباين يف مســتوى املهارات اإلرشــادية اليت ميتلكها األخصائيون النفســيون للتدخل وقت األزمات ،وقد فســر
متغري العمر أعلى نسبة ( ،)31.3%يف حني فسر متغري سنوات اخلربة ( ،)13.8%وهي أقل نسبة يف متغريات الدراسة.
وتعرفــت دراســة الرايميــة والظفــري ( )2020علــى مســتوى الــذكاء الوجــداين والعدالــة التنظيميــة املدركــة لــدى األخصائيــن النفســيني
واالجتماعيــن بســلطنة عمــان ،وبلغــت عينــة الدارســة ( )259أخصائيًــا نفســيًا ،وأســفرت النتائــج عــن مســتوى مرتفــع مــن الــذكاء
الوجــداين ،وأوضحــت نتائــج حتليــل االحنــدار املتعــدد قــدرة أبعــاد الــذكاء الوجــداين علــى التنبــؤ ابلعدالــة اإلجرائيــة والتعامليــة.
ودراســة ) (Dong, Xu, &Xu, 2020الــي هدفــت لتحليــل الكيفيــة الــي تتوســط هبــا املرونــة األسـرية العالقــة بــن صدمــات الطفولــة
والصمــود النفســي لــدى طــاب التمريــض اجلامعيــن علــى عينــة مكونــة مــن ( )698طالبًــا جامعيًــا يف التمريــض ابســتخدام اســتبانة
صدمــات الطفولــة ،ومقيــاس كونــور وديفيدســون للصمــود النفســي .وأظهــرت النتائــج ارتبــاط كل مــن صدمــات الطفولــة ومرونــة األســرة
ابلصمود ،وكذلك أظهرت املرونة األسرية أتثري ٍ
وسيط جزئي بني صدمات الطفولة والصمود ،وهو ما ميثل  ٪ 21.5من التأثري الكلي.
و أظهــرت دراســة احلــريب ( )2020الســمات العامــة للــذكاء الوجــداين واالح ـراق النفســي لــدى األخصائيــات النفســيات مبدينــة
الرايض ،وتكونت عینة الدراسة من ( )80أخصائية نفسية من العامالت يف املستشفيات واملراكز واالستشارات النفسية ودور األيتام،
وتوصلت الباحثة إىل متتع األخصائيات النفسيات بدرجة من الذكاء الوجداين ،ووجود عالقة عكسية بنی الذكاء الوجداين واالحرتاق
النفسي ،ووجود فروق يف الذكاء الوجداين تعزى إىل متغريي املؤهل الدراسي واخلربة ،وعدم وجود فروق يف الذكاء الوجداين واالحرتاق
النفســي تعزى إىل متغريات احلالة االجتماعية ،والدخل الســنوي ،ووجود فروق يف االحرتاق النفســي تعزى إىل متغري املؤهل الدراســي.
ممــا يظهــر أن الصمــود النفســي واالتـزان االنفعــايل يعــدان عاملــن مهمــن يف تدريــب األفـراد ومســاعدهتم يف جمــال العمــل علــى كيفيــة
التعامــل مــع التحــدايت والضغــوط واحملــن ) .)Fletcher, & Sarkar, 2013كمــا أظهــرت نتائــج دراســة &Ahmadi, Mosadeghrad,
 (Karami.(2019ودراســة ) Kim & Windsor(2015مــا يؤيــد نتائــج دراســة ش ـراب ( ،)2017ودراســة أبــو مصطفــى ( )2015الــي
أظهــرت وجــود عالقــة عكســية قويــة بــن ٍ
كل مــن الصمــود النفســي واالتـزان االنفعــايل وضغــوط العمــل.
ـادر علــى التحكــم ابخل ـرات االنفعاليــة اإلجيابيــة والســلبية ،والــي متكــن الفــرد مــن التعــايف وجتــاوز
ونالحــظ أن الصمــود النفســي قـ ٌ
األزمــات والضغــوط دون ضــرر أو اضطـراب نفســي؛ حيــث نظــرت بعــض الدراســات الســابقة لالتـزان االنفعــايل كمكــون مــن مكــوانت
فعــال
الصمــود النفســي كدراســة دراســة ) ،(Schali et al, 2012علــى حــن كشــفت بعــض الدراســات أن الصمــود النفســي لــه دور ّ

ـدرا لتحكــم الــذات حــال أتثرهــا مبصــدر خارجــي أو داخلــي كدراســة (،) HalimL,2011
يف حتقيــق االت ـزان االنفعــايل؛ كونــه مصـ ً
ودراســة ) .)Karlin, et al ,2012كمــا تناولــت بعــض الدراســات الصمــود النفســي كمنظــم للخـرات االنفعاليــة اإلجيابيــة والســلبية الــي
متكــن الفــرد مــن التعــايف وجتــاوز احملــن واألزمــات كدراســة ) ،(Kim & Windsor, 2015ودراســة أبــو مصطفــى ( ،)2015ودراســة جيتــو
وآخــرون ) .(Gito et al.2013أمــا ابلنســبة للعينــة فنجــد أن الدراســات الســابقة تناولــت الصمــود النفســي واالت ـزان االنفعــايل لــدى
فئــات متعــددة يف اجملتمــع كاملمرضــن واملعلمــن ،واملرشــدين الرتبويــن ،واملوظفــن يف اخلدمــة املدنيــة؛ ممــا يظهــر أمهيــة دراســة هذيــن
املتغرييــن يف جمــال العمــل ،خباصــة علــى األخصائيــن النفســيني .واختلفــت نتائــج الدراســات مــن حيــث مســتوايت الصمــود النفســي
واالتـزان االنفعــايل لــدى اجملتمعــات املســتهدفة ،وكذلــك الفــروق بــن الذكــور واإلانث يف كال املتغرييــن ،علــى حــن اتفقــت علــى أتثريمهــا
املهــي علــى العاملــن يف اجملــاالت اإلنســانية كدراســة ) ،)Dong,. Xu, &Xu, (2020ودراســة احليــايل ومزيــد ( ،)2019ودراســة شـراب
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( ،)2017ودراســة أبــو مصطفــى ( ،)2015ودراســة ربيعــة ( ،)2014ودراســة ( ،)HalimL,2011ودراســة )،(Ahmadi, et al, 2019
ودراســة ).(Kim & Windsor, 2015
مشكلة الدراسة:
مهمــا يف التدريــب الطــي ملســاعدة العاملــن يف الرعايــة الصحيــة علــى كيفيــة التعامــل مــع التحــدايت
يعــد الصمــود النفســي عامـ ًـا ً
والضغــوط واحملــن؛ فاألخصائيــون النفســيون هلــم خصائــص متأصلــة بشــخصياهتم ،وصفاهتــم املهنيــة ،والشــخصية متكنهــم مــن النجــاح
يف حياهتــم وعملهــم  (diehm & rolandL,2015).وقــد أثبتــت العديــد مــن نتائــج الدراســات َّ
أن مهنــة األخصائيــن النفســيني واحــدة
مــن املهــن الــي تتوافــر فيهــا ضغــوط متعــددة مهنيًــا ونفســيًا واجتماعيًــا كدراســة ) ، (Sui & PadmanabhanunniL, 2016ودراســة
) ،Coleman, (Chouliara, & Currie (2018ودراســة أبــو عــاذرة ( .)2018خباصــة أهنــم يتعرضــون لــأمل الــذي يشــعر بــه مرضاهــم
ـرا مــا يواجهــون جتــارب عمالئهــم مــع الصدمــات عنــد االســتماع إىل األوصــاف
ومشــاكلهم وصدماهتــم؛ ممــا ينعكــس علــى حياهتــم ،وكثـ ً
الرســومية (الذهنيــة) لألحــداث مثــل :إســاءة معاملــة األطفــال والعنــف واالعتــداء اجلنســي .عندمــا يضــع األخصائيــون النفســيون أنفســهم
يف مــكان عمالئهــم مــن خــال اســتخدامهم للتعاطــف العالجــي ،فإهنــم «يتذوقــون» نفــس «األمل» العاطفــي والفســيولوجي لعمالئهــم،
عــر مــا يســمي دوائــر الرنــن؛ «حيــث يقــول ســيجل  :Siegelإننــا «نقـرأ» احلالــة العاطفيــة لعمالئنــا مــن خــال قـراءة اســتجابة أجســادان
بعضــا مــن جتــارب عمالئنــا ) .(diehm&roland,2015ومت حتديــد االحتياجــات
لقصصهــم ولغتهــم غــر اللفظيــة ،وهبــذه الطريقــة خنتــر ً
النفســية املعرضــة بشــكل خــاص لتأثـرات الصدمــات النفســية عنــد األخصائيــن النفســيني ،حباجــات تتعلــق ابلــذات وابآلخريــن؛ حيــث
يســتمع األخصائــي النفســي ملشــاكل مرضــاه ويتأثــر هبــم؛ ممــا ينعكــس علــى شــخصيته وصمــوده واتزانــه االنفعــايل ،فنجــاح العمليــة
العالجيــة الــي يعــد أحــد أعضائهــا ،أو فشــلها يؤثــر بشــكل كبــر عليــه ،فقــد أشــارت دراســة )(Sui & PadmanabhanunniL, 2016
إىل التأثــر النفســي لعمــل األخصائيــن النفســيني مــع الناجــن مــن الصدمــات يف جنــوب إفريقيــا.
كمــا أن العاملــن يف جمــال الصحــة النفســية بشــكل خــاص يتعرضــون لإلجهــاد العاطفــي نتيجــة التعاطــف مــع مرضاهــم؛ ممــا ينمــي
املشــاعر الســلبية ،والشــعور ابألمل ،والفشــل ،واإلجهــاد النفســي ) .(Van Mol ,et aL,2015وبذلــك تــرى الباحثــة أن عمليــة الصمــود
تتشــكل يف هــذه املرحلــة؛ نظـ ًـرا لتوفــر مكــوانت الصمــود النفســي والظاهــرة يف عوامــل اخلطــر ،وعوامــل احلمايــة ،وجمــاالت اســتهداف
اخلطــر ،واإلسـراتيجيات التعويضيــة أمــام األخصائيــن النفســيني العاملــن يف اجملــال الصحــي ،وفــق مــا مت عرضــه ســاب ًقا ،وهــذا مــا يفســر
كيــف أن البعــض يســتطيعون التغلــب بوضــوح علــى املعوقــات الــي تواجههــم ،بينمــا يصبــح اآلخــرون ضحــااي؛ بســبب خرباهتــم القليلــة
والظــروف الســلبية الــي تفقدهــم قدرهتــم علــى الصمــود النفســي واالت ـزان االنفعــايل .وال يســتطيع األخصائــي النفســي أن يبقــى مبنــأى
عــن األحــداث واالضطـراابت والصدمــات الــي حتيــط بــه ،ولكنــه يف املقابــل يســتطيع حتصــن نفســه ومحايتهــا .وتــرى الباحثــة أن الصمــود
النفســي واالت ـزان االنفعــايل مبحت ـواه وجوهــره مــن أهــم املصــادر الداخليــة الــي تعطــي لألف ـراد طاقــة إجيابيــة متكنهــم مــن التعامــل مــع
األزمــات ،وجماهبــة املخاطــر ،والوصــول إىل التـوازن ،وحتقيــق الصحــة النفســية.
أسئلة الدراسة:
ما مستوى الصمود النفسي لدى األخصائيني النفسيني يف املستشفيات احلكومية؟ما مستوى االتزان االنفعايل لدى األخصائيني النفسيني يف املستشفيات احلكومية؟هل توجد عالقة بني الصمود النفسي واالتزان االنفعايل لدى األخصائيني النفسيني يف املستشفيات احلكومية؟تبعــا ملتغــر (اجلنــس ،املؤهــل
هــل توجــد فــروق يف مســتوى الصمــود النفســي لــدى األخصائيــن النفســيني يف املستشــفيات احلكوميــة ًالعلمــي ،اخلــرة العمليــة)؟
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تبعا ملتغري (اجلنس ،املؤهل العلمي ،اخلربة العملية)؟
هل توجد فروق يف مستوى االتزان االنفعايل لدى األخصائيني النفسيني ًهل ميكن التنبؤ ابلصمود النفسي من خالل درجات األخصائيني النفسيني على أبعاد االتزان االنفعايل؟أهداف الدراسة:
التعرف على مستوى الصمود النفسي عند األخصائيني النفسيني يف املستشفيات احلكومية.التعرف على مستوى االتزان االنفعايل عند األخصائيني النفسيني يف املستشفيات احلكومية.التعرف على العالقة بني الصمود النفسي واالتزان االنفعايل لدى األخصائيني النفسيني يف املستشفيات احلكومية.تبعا ملتغري (اجلنس ،املؤهل العلمي ،اخلربة العملية).
-معرفة الفروق يف درجة الصمود النفسي لدى األخصائيني النفسيني ً

تبعا ملتغري (اجلنس ،املؤهل العلمي ،اخلربة العملية).
معرفة الفروق يف درجة االتزان االنفعايل لدى األخصائيني النفسيني ً-إمكانية التنبؤ ابلصمود النفسي من خالل درجات األخصائيني النفسيني على أبعاد االتزان االنفعايل.

أمهية الدراسة:
إقـرار التمكــن الســلوكي لألخصائيــن النفســيني العاملــن ابجملــال الصحــي ابلرتكيــز علــى اجلوانــب اإلجيابيــة اخلاصــة خبــرة الصمــودالنفســي الــي تقتضــي طــرد املشــاعر الســلبية للخـرات حبمــاس وحيويــة مــن خــال التكيــف املــرن مــع متطلبــات احليــاة الضاغطــة،
فرصــا للتدريــب املهــي اجليــد.
والتفاعــل مــع األحلــداث الالحقــة ،واعتبارهــا ً
تنتمــي هــذه الدراســة إىل علــم النفــس اإلجيــايب ،الــذي يعــزز القــدرة علــى مواجهــة الضغــوط واألزمــات ،وتوفــر الظــروف املناســبةنفســيًا لألخصائيــن النفســيني ملســاعدهتم علــى تنميــة الســلوكيات املرتبطــة ابلصمــود واالت ـزان االنفعــايل؛ ممــا جيعلهــم مؤهلــن
ملواجهــة أيــة أزمــات وحمــن متــر هبــم.
بناء مقياسني جديدين؛ أحدمها للصمود النفسي ،واآلخر لالتزان االنفعايل ،والتحقق من خصائصهما السيكومرتية على عينة الدراسة.قــد تســهم هــذه الدراســة يف تقــدمي تصــور للعاملــن يف جمــال الصحــة النفســية وصنــاع الق ـرار يف وزارة الصحــة مــن أجــل تطويــرخدمــات الصحــة النفســية وتفعيلهــا يف املستشــفيات احلكوميــة وإعــداد الربامــج العالجيــة واإلرشــادية املناســبة.
مصطلحات الدراسة:
الصمود النفسي :Psychological Resilience
الصمــود النفســي مصطلــح يــدل علــى حتســن احلالــة النفســية بعــد حــدوث كارثــة معوقــة أو مصاعــب يف حيــاة الفــرد
) ،(Richardson,2002,307ويــرى صــاحل وأبــو هــداروس ( )2014أن الصمــود النفســي هــو القــدرة علــى طــرد املشــاعر الســلبية
للخ ـرات حبمــاس وحيويــة مــن خــال التكيــف املــرن مــع متطلبــات احليــاة الضاغطــة.
التعريف اإلجرائي :تعرفه الباحثة بقدرة األخصائي النفسي على التكيف مع الظروف العصيبة ،والتعايف من الضغوط النفسية
ومصاعب العمل اليت تواجهه واألداء مبستوى أفضل.
ويقاس إجرائيًا ابلدرجة الكلية اليت حيصل عليها املفحوص على مقياس الصمود النفسي الذي أعدته الباحثة هلذا الغرض.
االتزان االنفعايل:
يعرفــه البيومــي ( )2019أبنه»اإلشــارة إىل احملــور الــذي تنتظــم حولــه مجيــع جوانــب النشــاط النفســي ،الــي تســمى ابالنفعــاالت أو
التقلبــات الوجدانيــة مــن حيــث حتقيقهــا لشــعور الشــخص ابالســتقرار النفســي ،وابلرضــا عــن نفســه ،وبقدرتــه علــى التحكــم يف مشــاعره
Emotional Stability
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اخلاصــة» (ص.)154
التعريف اإلجرائي :تعرفه الباحثة بقدرة األخصائي النفسي على مواجهة األحداث واملواقف هبدوء ومرونة انفعالية وضبط مشاعره
والتحكم هبا.
ويقاس إجرائيًا ابلدرجة الكلية اليت حيصل عليها املفحوص على مقياس االتزان االنفعايل الذي أعدته الباحثة هلذا الغرض.
األخصائي النفسي:
وفــق الدراســة احلاليــة ،يعــد األخصائــي النفســي الفــرد الــذي يقــع علــى عاتقــه عــبء مســاعدة املرضــى النفســيني يف أقســام التنــومي
والعيــادات اخلارجيــة يف املستشــفيات ،وتقــدمي اخلدمــات العالجيــة املناســبة ،ابإلضافــة إىل الدعــم النفســي وف ًقــا للخطــة العالجيــة الــي
يعدهــا الفريــق الطــي النفســي دون صــرف أدويــة طبيــة.
psychologists

حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية :يتحدد موضوع الدراسة بدراسة الصمود النفسي واالتزان االنفعايل لدى األخصائيني النفسيني يف املستشفيات
النفسية احلكومية.
احلدود الزماين :مت تطبيق هذا الدراسة يف األسبوع األول من شهر مجادى األوىل من العام اهلجري 1441ه.
احلدود املكاين :تنحصر حدود الدراسة املكانية يف األخصائيني النفسيني العاملني يف املستشفيات النفسية مبدينة الرايض.
منهج الدراسة وإجراءاهتا:
مت اســتخدام املنهــج الوصفـ ّـي االرتباطـ ّـي املقــارن Descriptive - Analysis؛ ملناســبته ملوضــوع الدراســة ،وحتليــل بياانهتــا ،ودراســة
العالقــة بــن مكوانهتــا ،واآلراء الــي تطــرح حوهلــا ،والعمليــات الــي تتضمنهــا.
جمتمع الدراسة:
أتلّــف جمتمــع الدراســة مــن مجيــع األخصائيــن النفســيني يف املستشــفيات النفســية احلكوميــة مبدينــة الـرايض ،والبالــغ عددهــم ()409
أخصائيني نفســيني حســب إحصائية وزارة الصحة الســعودية للعام 1440ه.
عينة الدراسة:
ـدي ،واختصــر انتقــاء العينــة علــى املســتهدفني مــن
تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )110أخصائيــن وأخصائيــات ،اختــروا قصـ ً
جممع إرادة للصحــة النفســية ابل ـرايض فقــط؛ نظـ ًـرا لكونــه املنشــأة الطبيــة املتخصصــة الــي تشــتمل علــى مستشــفيني مبرافــق متعــددة،
يقدمــان خدمــات عالجيــة جمانيــة؛ أحدمهــا يف جمــال األم ـراض النفســية ،واآلخــر يف جمــال أم ـراض اإلدمــان ،إضافــة للربامــج الوقائيــة
والتأهيليــة الــي تقــدم للمرضــى واملراجعــن يف مدينــة الـرايض (إرادة للصحــة النفســية .)2020،ويتوزعــون بوصفهــم عينــة للدراســة علــى
املتغ ـرات الدميغرافيــة وفــق اجلــدول التــايل.
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جدول رقم ( )1عينة الدراسة وفقا ملتغرياهتا الدميوغرافية ن= 011
املتغري

مستوايت املتغري

العدد

النسبة%

اجلنس

ذكور

65

%19.05

إانث

45

%90.94

بكالوريوس

95

%46.35

دراسات عليا

15

%63.64

أقل من  5سنوات

15

%63.64

من  01 - 5سنوات

22

%02

أكثر من  01سنوات

73

%46.33

املؤهل العلمي
اخلربة العملية

أدوات الدراسة:
مقياس الصمود النفسي
صياغة الصورة املبدئية للمقياس:
قامــت الباحثــة إبعــداد مقيــاس لقيــاس الصمــود النفســي ،وذلــك بعــد االطــاع علــى اإلطــار النظــري وعــدد مــن مقاييــس الصمــود
النفســي الــي أُعــدت يف هــذا اجملــال ،ومنهــا مقيــاس ( )Oshio et al, 2003املســتخدم يف دراســة ش ـراب ( ،)2018ومقيــاس الصمــود
النفســي إعــداد ابشــا وشــنودة ( ،)2016ومقيــاس صــاحل وأبــو هــدراوس( ،)2014ومقيــاس كونــر وديفدســون (Connor & )2003
 Davidsonاملســتخدم يف أغلــب الدراســات الســابقة .ونظـ ًـرا حلاجــة الدراســة إىل مقيــاس مناســب لقيــاس الصمــود النفســي لــدى
األخصائيــن النفســيني؛ قامــت الباحثــة إبعــداد هــذه املقيــاس.
وجــرى تصميــم مقيــاس مكــون مــن ( )36فقــرة .وتعــرف الباحثــة الصمــود النفســي يف الدراســة بقــدرة األخصائــي النفســي علــى
التكيــف مــع الظــروف العصيبــة ،والتعــايف مــن الضغــوط النفســية ومصاعــب العمــل الــي تواجهــه ،واألداء مبســتوى أفضــل ،ويقــاس وفــق
ثالثــة أبعــاد؛ بُعــد الكفــاءة الذاتيــة ،Personal Competence :وهــي قــدرة الفــرد علــى تنظيــم مشــاعره ،والتعامــل مــع املواقــف الضاغطــة،
مــع االحتفــاظ بقــدر مــن اهلــدوء والصــر والثبــات .وبُعــد الكفــاءة االجتماعيــة  :coping positiveوهــي قــدرة الفــرد علــى مواجهــة
املتاعــب واملشــكالت الــي يتعــرض هلــا يف حياتــه إبجيابيــة دون التصــادم مــع اآلخريــن .وبُعــد احلكمــة  :Wisdomوهــي قــدرة الفــرد علــى
حمكمــا ،ومت
التعامــل مــع اآلخريــن وادارة انفعاالتــه والســيطرة عليهــا .ومت عــرض املقيــاس علــى حمكمــن متخصصــن وعددهــم (ً )12
االتفــاق علــى ســامة عبــارات املقيــاس مــع اســتبعاد عبارتــن مــن البعــد األول؛ لعــدم ارتباطهــا ابلبعــد الــذي تقيســه ،وبذلــك اكتمــل
املقيــاس بصورتــه األوليــة.
التجريب املبدئي للمقياس على العينة االستطالعية:
قامــت الباحثــة بتطبيــق عينــة اســتطالعية قدرهــا ( )33أخصائيًــا نفســيًا مــن غــر عينــة الدراســة ،يعتمــد التصحيــح علــى مقيــاس
اندرا ،ال تنطبــق)؛ حيــث إن الدرجــات يف العبــارات اإلجيابيــة أتخــذ
دائمــا ،تنطبــق غالبًــا ،تنطبــق أحيـ ً
ـان ،تنطبــق ً
مخاســي ،وهــو( :تنطبــق ً
الرتتيــب التــايل ،)0-1-2-3-4( :ويف العبــارات الســلبية أتخــذ الرتتيــب التــايل .)4-3-2-1-0( :وبنــاءً علــى ذلــك ،فــإن جممــوع
الدرجــة لألعلــى الــي حيصــل عليهــا املفحــوص ( ،)136وجممــوع الدرجــة األقــل (.)0
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تقنني مقياس الصمود النفسي:
أول :صدق املقياس:
ً
للتحقق من صدق املقياس؛ مت حساب الصدق بعدة طرق هي:
 -1الصدق الظاهري:
مت عــرض األداة يف صورهتــا األوليــة علــى ( )12مــن احملكمــن املتخصصــن يف جمــال علــم النفــس والصحــة النفســية ،ويف ضــوء ذلــك
جــاءت آراؤهــم تؤكــد علــى أن األداة تقيــس مــا وضعــت مــن أجلــه ،وقــد مت التعديــل يف ضــوء حتكيمهــم للعبــارات ابالتفــاق .95%
 -2الصدق البنائي
يُعــد الصــدق البنائــي أحــد مقاييــس صــدق األداة الــذي يقيــس مــدى حتقــق األهــداف الــي تريــد األداة الوصــول إليهــا ،ويبــن مــدى
ارتبــاط كل بعــد مــن أبعــاد املقيــاس مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس ،ويتضــح ذلــك مــن خــال اجلــدول (.)3
Structure Validity

جدول ( )2درجة االرتباط بني أبعاد مقياس الصمود النفسي والدرجة الكلية للمقياس
االبعاد

الكفاءة الذاتية

الكفاءة االجتماعية

الصمود

احلكمة

الكفاءة الذاتية

1

الكفاءة االجتماعية

**804.

1

احلكمة

**690.

**695.

1

الصمود النفسي

**895.

**915.

**897.

1

من اجلدول يتضح أن مجيع معامالت االرتباط بني املقاييس الفرعية دالة عند مستوى ( ،)10.0وأن معامالت االرتباط بني األبعاد
والدرجة الكلية دال عند مستوى 10.0؛ مما يدل على الصدق البنائي للمقياس.الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية:
مت حساب ثبات املقياس ابستخدام معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ،واجلدول ( )3يوضح ذلك.
جدول ( )3معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية
األبعاد

ألفا كرونباخ

التجزئة النصفية

الكفاءة الذاتية

886.

846.

الكفاءة االجتماعية

883.

891.

احلكمة

843.

825.

الصمود

937.

846.

يتضــح مــن اجلــدول ( )4أن معامــات الثبــات لألبعــاد تراوحــت بــن ( ،)891.- 825.وكانــت معامــات الثبــات للمقيــاس ككل
ابســتخدام ألفــا كرونبــاخ والتجزئــة النصفيــة هــو ( ،)846.- 937.وهــي معامــات مرتفعــة تــدل علــى ثبــات املقياس.االتســاق الداخلــي
( :)Internal consistencyقــد مت حســاب االتســاق الداخلــي للمقيــاس ،وذلــك مــن خــال حســاب معامــات االرتبــاط بــن
كل فقــرة مــن فقـرات البُعــد والدرجــة الكليــة للبُعــد الــذي تنتمــي إليــه الفقــرة .ويتضــح ذلــك مــن خــال اجلــدول التــايل:
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جدول ( )4درجة االرتباط بني كل عبارة من عبارات املقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه (ن=)33
بعد الكفاءة الذاتية
العبارة

بعد الكفاءة االجتماعية
العبارة

معامل االرتباط

بعد احلكمة
العبارة

معامل االرتباط

معامل االرتباط

507.

**

608.

**

346.

**

585.

**

325.

**

946.

**

**338.

647.

**

715.

**

618.

**

357.

**

056.

**

897.

**

054.

**

258.

**

106.

**

376.

**

437.

**

714.

*

144.

*

146.

**

186.

**

144.

*

208.

**

597.

**

435.

**

397.

**

066.

**

016.

**

347.

**

845.

**

826.

**

257.

**

042.

يتضــح مــن اجلــدول أن معامــات االرتبــاط للعبــارات مــن ( )10-1دالــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.01يف بُعــد الكفــاءة الذاتيــة ،وقــد
تراوحــت معامــات االرتبــاط بــن ( ،)0.833-0.585ومعامــات االرتبــاط للعبــارات ( )22-11دالــة عنــد مســتوى داللــة (،)0.01
يف بُعــد الكفــاءة االجتماعيــة ،وقــد تراوحــت معامــات االرتبــاط بــن ( ،)0.806-0.523ماعــدا العبــارة رقــم ( )5يف بُعــد الكفــاءة
االجتماعيــة مل تظهــر لــه داللــة إحصائيــة ،ومت اســتبعادها ،ومعامــات االرتبــاط للعبــارات ( )34-23دالــة عنــد مســتوى داللــة ()0.01
ومســتوى داللــة ( )0.05يف بعــد احلكمــة ،وقــد تراوحــت معامــات االرتبــاط ()0.752-0.441؛ ممــا يشــر إىل اتســاق فقـرات املقيــاس
مــع أبعادهــا وصدقهــا.
النسخة النهائية من مقياس الصمود النفسي:
بعــد تقنــن مقيــاس الصمــود النفســي أصبحــت عبــارات املقيــاس ( )33عبــارة ،وبنــاءً علــى ذلــك فــإن جممــوع الدرجــة األعلــى الــي
حيصــل عليهــا املفحــوص ( ،)132وجممــوع الدرجــة األقــل (.)0
مقياس االتزان االنفعايل:
صياغة الصورة املبدئية للمقياس:
لقياس االتزان االنفعايل؛ قامت الباحثة ابالطالع على اإلطار النظري والدراسات السابقة اليت تناولت االتزان االنفعايل ،كمقياس
الزبيدي والعبيدي ( )1102املطبق يف دراسة صقر ( ،)4102ومقياس إعداد رمضان ( ،)2102ومقياس إعداد احليايل ومزيد (،)9102
ونظرا لعدم مناسبتها لعينة الدراسة؛ مت صياغة املقياس احلايل يف صورته األولية يف ()62
ومقياس مسور املطبق يف دراسة ربيعة (ً .)4102
عبارة؛ وذلك لقياس مستوى االتزان االنفعايل لدى األخصائيني النفسيني ،وقد تكونت األداة من ثالثة أبعاد ،وهي :بُعد التحكم
تقيسه العبارات من ( ،)8-1بُعد املواجهة :تقيسه العبارات من ( ،)81-9بُعد املرونة :وتقيسه العبارات من ( ،)62-91ومت عرضه
نظرا لعدم ارتباطها ابلبعد الذي تقيسه ،ابستبعاد
على ( )21من احملكمني املختصني يف جمال علم النفس ،ومت استبعاد ثالث عبارات؛ ً
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عبارة من البعد األول وعبارتني من البعد الثاين ،وبذلك أصبحت عبارات املقياس ( )32عبارة بصورته األولية.
التجريب املبدئي للمقياس على العينة االستطالعية:
قامت الباحثة بتطبيق عينة استطالعية قدرها على ( )33أخصائيًا نفسيًا من غري عينة الدراسة ،ومت تصحيح املقياس ابستخدام
مقياس مخاســي ،وبناءً على ذلك ،فإن جمموع الدرجة األعلى اليت حيصل عليها املفحوص ( ،)92وجمموع الدرجة األقل (.)0
تقنني مقياس االتزان االنفعايل:
أول :صدق املقياس:
ً
يقصد بصدق املقياس أن يقيس ما وضع لقياسه ،وللتحقق من صدق املقياس؛ مت حساب الصدق بعدة طرق هي:
الصدق الظاهري:
مت عرض املقياس يف صورته األولية على ( )12األساتذة املتخصصني يف جمال علم النفس والصحة النفسية ،ويف ضوء ذلك جاءت
جدا يف آرائهم اليت قاموا إببدائها على املقياس بنسبة .100%
آراؤهم تؤكد على أن املقياس يقيس ما وضع من أجله ،وكان بينهم اتفاق كبري ً
 -3الصدق البنائي
يبني اجلدول ( )5مدى ارتباط كل بعد من أبعاد املقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.
Structure Validity

جدول ( )5درجة االرتباط بني أبعاد مقياس االتزان االنفعايل والدرجة الكلية للمقياس
املواجهة

األبعاد

التحكم

التحكم

1

املواجهة

**815.

1

املرونة

**425.

*053.

1

االتزان االنفعايل

**277.

**088.

**907.

االتزان االنفعايل

املرونة

1

من اجلدول ( )5يتضح أن مجيع معامالت االرتباط بني املقاييس الفرعية دالة عند مستوى داللة ( )0.01ومستوى داللة (،)0.05
وأن معامالت االرتباط بني األبعاد والدرجة الكلية دال عند مســتوى ()0.01؛ مما يدل على الصدق البنائي للمقياس.
ثبات مقياس االتزان االنفعايل:
مت التحقق من ثبات أداة االتزان االنفعايل من خالل طريقتني ،وذلك كما يلي:
الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية:
مت حساب ثبات املقياس ابستخدام معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية ،واجلدول ( )6يوضح ذلك:
جدول ( )6معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية
التجزئة النصفية

األبعاد

ألفا كرونباخ

التحكم

137.

458.

املواجهة

388.

418.

املرونة

897.

509.

االتزان االنفعايل

398.

329.

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص  ،108-75جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

91

يتضــح مــن اجلــدول ( )6أن معامــات الثبــات لألبعــاد تراوحــت بــن ( ،)905.- 731.وكانــت معامــات الثبــات للمقيــاس ككل
ابســتخدام ألفــا كرونبــاخ والتجزئــة النصفيــة هــو ( ،)923.- 893.وهــي معامــات مرتفعــة تــدل علــى ثبــات املقيــاس.
االتساق الداخلي
قامــت الباحثــة حبســاب االتســاق الداخلــي للمقيــاس ،وذلــك مــن خــال حســاب معامــات االرتبــاط بــن كل فقــرة مــن فقـرات
البعــد والدرجــة الكليــة للبُعــد الــذي تنتمــي إليــه الفقــرة ،ويتضــح ذلــك مــن خــال اجلــدول (:)7
جدول ( )7درجة االرتباط بني كل عبارة من عبارات مقياس االتزان االنفعايل والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إلية (ن=)33
التحكم
العبارة

املواجهة
معامل االرتباط

العبارة

املرونة
معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

**585.

**194.

**097.

**426.

**366.

**368.

**237.

**686.

**218.

**267.

**256.

**555.

**108.

**667.

*093.

**416

**338.

**785.

**976.

**277.

**065.

**597.

**575.

** معامل االرتباط دال عند 10.0

يتضح من اجلدول ( )7أن مجيع معامالت االرتباط للعبارات دالة عند مســتوى ( ،)0.01ماعدا العبارة رقم ( )5يف بُعد املرونة؛
إذ كانت دالة عند مســتوى داللة ()0.05؛ مما يشــر إىل اتســاق فقرات املقياس مع أبعاده وصدقه.
النسخة النهائية من مقياس االتزان االنفعايل:
بعــد تقنــن مقيــاس االتـزان االنفعــايل ،أصبحــت عبــارات املقيــاس ( )23عبــارة ،تقيــس ثالثــة أبعــاد بُعــد التحكــم تقيســه العبــارات
مــن ( ،)7-1وبعــد املواجهــة وتقيســه العبــارات مــن ( ،)15-8وبعُــد املرونــة وتقيســه العبــارات مــن ( ،)23-16وبنــاءً علــى ذلــك ،فــإن
جممــوع الدرجــة األعلــى الــي حيصــل عليهــا املفحــوص ( ،)92وجممــوع الدرجــة األقــل (.)0
األساليب اإلحصائية:
مت حتليــل بيــاانت الدراســة ابســتخدام اإلحصــاء الوصفــي التك ـرارات واالحنرافــات املعياريــة واملتوســطات احلســابية والــوزن النســي.
واختبــار «معامــل بريســون لالرتبــاط» بــن متغرييــن .واختبــار « »tملعرفــة الفــروق بــن عينتــن مســتقلتني ،واختبــار «التبايــن األحــادي:
ملعرفــة الفــروق بــن اجملموعــات ،واختبــار شــيفيه للمقــارانت البعديــة ،وحتليــل االحنــدار املتعــدد.
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نتائج أسئلة الدراسة وتفسريها:
السؤال األول :ما مستوى الصمود النفسي لدى األخصائيني النفسيني يف املستشفيات احلكومية؟
لإلجابة عن هذا التساؤل؛ مت استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب ،واجلدول ( )8يوضح ذلك.
جدول ( )8استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب لدرجات الصمود النفسي (ن=)011
األبعاد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

الوزن النسيب%

الكفاءة الذاتية

547.52

613.4

554.08

الكفاءة االجتماعية

814.33

169.4

059.57

احلكمة

813.34

984.7

453.77

الصمود النفسي

284.201

696.41

032.87

يتضــح مــن اجلــدول ( )8أن الــوزن النســي للصمــود النفســي ( ،)78.230%وهــو مســتوى مرتفــع مــن الصمــود النفســي ،وتفســر
الباحثــة ذلــك أبن الصمــود النفســي عامــل وقائــي يســاعد علــى حتفيــز األخصائــي النفســي علــى اســتخالص اجلوانــب اإلجيابيــة مــن
الظــروف الصعبــة الــي ميـّـر هبــا وإدراك املواقــف واالســتفادة مــن أتهيلــه املهــي للســيطرة علــى املواقــف املهــددة الســتقراره النفســي ،وجــاءت
أبعــاد الصمــود النفســي علــى الت ـوايل :الكفــاءة الذاتيــة بنســبة أكــر  ،80.4%تليهــا احلكمــة بنســبة  ،77.4%مث الكفــاءة االجتماعيــة
بنســبة  .75.9%وميكــن تفســر هــذه النتيجــة أبن الكفــاءة الذاتيــة تعــى متتــع األخصائيــن النفســيني ابلكفــاءة الذاتيــة املتمثلــة يف
التجــاوب مــع املواقــف اجلديــدة وغــر املألوفــة ،والتكيــف السـريع مــع طبيعــة عملهــا يف اجملــال الصحــي؛ حيــث يواجهــون تغـرات متالحقــة
تتعــزز اعتقادهــم أبهنــم ميلكــون القــدرات الالزمــة واإلمــكاانت الــي تســاعدهم علــى العمــل اجليــد يف مواجهــة الضغــوط والتحــدايت،
وقدرهتــم علــى التكيــف مبهــارات حــل املشــكالت والثقــة ابلنفــس والقــدرة علــى حتديــد األهــداف واألولــوايت والتخطيــط الســليم
لتنفيذهــا ،كل ذلــك يســهم يف ارتفــاع مســتوى الصمــود النفســي لــدى عينــة الدارســة ،ويُعــد ذلــك مؤشـًـرا جيـ ًـدا يدعــوان للتفــاؤل؛ إذ إنــه
يســاعدان علــى التنبــؤ بســامة واتـزان اجلانــب النفســي يف حيــاة األخصائيــن النفســيني ،كمــا أن احلكمــة مــن العوامــل الوقائيــة املهمــة يف
زايدة مســتوى الصمــود النفســي للفــرد ،وتظهــر يف تقبــل األخصائــي النفســي لذاتــه وطبيعــة عملــه ،واقتناعــه أبنــه ذو قيمــة لــدى اآلخريــن،
وتقبــل اآلخريــن لــه ،وتعاطفــه املتــزن معهــم ،كمــا جنــد أن طبيعــة عمــل األخصائــي النفســي تنعكــس علــى شــخصيته؛ ممــا يكســبه الثقــة
يف ذاتــه ،كمــا أن الكفــاءة االجتماعيــة الــي يدركهــا األخصائــي النفســي بصــورة إجيابيــة تتصــدى لــآاثر الســلبية للضغــوط الــي يتعــرض
هلــا ،وتســاعده علــى جتــاوز األزمــات واألحــداث الــي يواجههــا؛ حيــث تكمــن الكفــاءة االجتماعيــة يف العالقــات االجتماعيــة الصحيــة
الدافئــة ،واملســاندة داخــل األســرة ،أو يف اجملــال املهــي؛ ممــا يســاعده علــى التكيــف بســهولة مــع املواقــف اجلديــدة ،واالســتفادة مــن
التجــارب الســابقة يف حياتــه ،والتحــول اإلجيــايب يف إدراك املواقــف ،والتعامــل مــع الرغبــات واالحتياجــات املتنافســة ،وحتديــد املمارســات
الصحيــة الــي تســاعده علــى مواكبــة ظــروف عملهــم املتعــددة واملتنوعــة.
وميكــن تفســر النتيجــة يف ضــوء نظريــة راوتــر ) Rutter (2013الــي تــرى أن عمليــة الصمــود النفســي مفهــوم تفاعلــي يعطــي نتائــج
نفســية إجيابيــة علــى الرغــم مــن نوعيــة هــذه اخلـرات والتجــارب املهــددة الــي ميــر هبــا الفــرد ،وأن القــدرة علــى الصمــود قــد تكــون راجعــة
لتأث ـرات وراثيــة جتعــل بعــض األف ـراد أكثــر عرضــه للتغيــر البيئــي أو االســتجاابت الفســيولوجية لألخطــار البيئيــة ،وابلتــايل فاملخاطــر
املختلفــة والتغ ـرات البيئيــة ميكــن أن تــؤدي ابلفــرد إىل أن يظهــر الصمــود أثنــاء التعــرض للمخاطــر .كمــا أن طبيعــة أتهيــل وختصــص
األخصائــي النفســي تســاعده علــى اســتخدام الفنيــات واألســاليب واإلس ـراتيجيات الالزمــة لتعزيــز صمــوده النفســي .وتتفــق هــذا
النتيجــة مــع دراســة أبــو عــاذرة ( ،)2018ودراســة الشــويكي ( )2020علــى وجــود مســتوى مرتفــع مــن الصمــود النفســي .ممــا يظهــر أن
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األخصائيــن النفســيني والعاملــن يف اجملــال الصحــي يف املستشــفيات احلكوميــة يتمتعــون بدرجــة مرتفعــة مــن الصمــود النفســي.
السؤال الثاين :ما مستوى االتزان االنفعايل لدى األخصائيني النفسيني يف املستشفيات احلكومية؟
لإلجابة عن هذا التساؤل؛ مت استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب ،واجلدول ( )9يوضح ذلك.
جدول ( )9استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب لدرجات االتزان االنفعايل(ن=)011
األبعاد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

الوزن النسيب

التحكم

637.21

777.3

286.36

املواجهة

463.72

185.8

904.86

املرونة

907.42

776.4

612.77

االتزان االنفعايل

908.46

410.41

544.07

يتضح من اجلدول ( )9أن الوزن النسيب لالتزان االنفعايل ( ،)%544.07وهو مستوى متوسط من االتزان االنفعايل .وتفسر الباحثة
ذلك بتمكن األخصائيني النفسيني من امتالك مهارات التعامل مع اآلخرين ،والتكيف مع االختالف والتنوع ،واجتياز الصعاب اليت
تواجههم يف احلياة؛ مما أسهم يف زايدة االتزان االنفعايل لديهم الذي ميكنهم من االستمرار بعزم وقوة يف جماهلم؛ حيث جاءت أبعاد
االتزان االنفعايل على التوايل :املرونة  ،%2.77تليها املواجهة  ،%4.86مث التحكم بنسبة  .%6.36وتفسر الباحثة ذلك أبن طبيعة
عمل األخصائي النفسي تُلزمه بدرجة من املرونة متكنه من تقبل تعدد واختالف وتنوع احلاالت اليت يقابلها يف جمال عمله ،فاملرونة هي
نظرا لطبيعة العمالء الذين يتعامل معهم األخصائي النفسي؛
املنفذ األول لالستجابة االنفعالية على األحداث حوله ،تليها املواجهة؛ ً
مما يستوجب مواجهتهم ابالضطراابت واملشكالت النفسية وخطط العالج الالزمة اليت يلتزمون هبا ،مث أييت التحكم كمرحلة أخرية
يف االتزان االنفعايل تعيد لألخصائي النفسي اتزانه االنفعايل على الوجه املطلوب .وتتفق هذا النتيجة مع دراسة رمضان (،)2102
ودراسة أبو مصطفى ( ،)5102ودراسة احليايل ومزيد ( )9102يف وجود االتزان االنفعايل بدرجة متوسطة ،وتتفق كذلك مع دراسة
ربيعة ( ،)4102وصقر ( )4102عند عينات خمتلفة من العاملني يف قطاعات العمل احلكومي.
السؤال الثالث :ما العالقة بني الصمود النفسي واالتزان االنفعايل لدى األخصائيني النفسيني يف املستشفيات احلكومية؟
ـاوي ( ،).478وهو دال
لإلجابة عن هذا التســاؤل؛ مت اســتخدام اختبار «معامل بريســون لالرتباط « .وجاء معامل االرتباط مسـ ً
عنــد مســتوى داللــة ( ،)01.وهــذا يــدل علــى أن الصمــود عمليــة تعكــس التوافــق اإلجيــايب واالتـزان االنفعــايل رغــم احملــن .وتعــزو الباحثــة
مــدى العالقــة الطرديــة بــن الصمــود النفســي واالتـزان االنفعــايل ،إىل القــدرة علــى التأقلــم والتصــرف بعقالنيــة واتـزان مــن قبــل األخصائيــن
النفســيني؛ ممــا يؤثــر علــى صمودهــم النفســي ،وإن مســتوى االتـزان االنفعــايل لــدى األخصائيــن النفســيني حــن تعرضهــم لالنفعــاالت
واألزمــات ُتكنهــم مــن الصمــود النفســي؛ حيــث ارتبــط الصمــود ابملرونــة بعالقــة قويــة تســاوي ( ،)0.61يليهــا التحكــم بــ( ،)0.49مث
ظهــرت املواجهــة بعالقــة دالــة ،ولكــن ضعيفــة عنــد ( .)0.23وتفســر الباحثــة ذلــك أبن األخصائيــن النفســيني وفــق طبيعــة عملهــم
يعتمــدون علــى املرونــة كأحــد األبعــاد األساســية لالت ـزان االنفعــايل؛ ممــا يكســبهم القــدرة علــى التعامــل مــع متطلبــات العمــل والتعامــل
مــع أشــكال خمتلفــة مــن املرضــى واملضطربــن نفســيًا وكذلــك التوجــه إلدارة تلــك االنفعــاالت حلمايــة أنفســهم واآلخريــن ،وكمــا ميتلكــون
الثقــة ابلنفــس والتحكــم الــازم إلدارة مشــاعرهم االنفعاليــة ،ومــن العناصــر الــي تُعــد أساســية يف الوصــول للتحكــم تقديــر الســبب املــؤدي
لالنفعــال ،وهــذا التقديــر حيتــاج اتـزان انفعــايل نفســي يدعــم صمودهــم يف جماهلــم املهــي .واملرونــة جتعــل األخصائيــن النفســيني ينظمــون
قدراهتــم وكفاءاهتــم الشــخصية؛ ممــا يزيــد مــن االتـزان اإلجيــايب لديهــم ،حــى يتمكنـوا مــن إدارة األمــور ويُدعــم صمودهــم .ورمبــا جــاءت

94

د .أمساء بنت فراج بن خليوي :الصمود النفسي وعالقته ابالتزان االنفعايل لدى األخصائيني النفسيني...

املواجهــة أقــل األبعــاد ارتباطًــا ابلصمــود النفســي؛ نظـ ًـرا إليثــار األخصائيــن النفســيني املرونــة والتحكــم يف التعامــل أكثــر مــن املواجهــة
أيضــا ،وتتفــق هذــهالنتيجــة مــع
الــي رمبــا ال تتناســب أحيـ ً
ـان مــع طبيعــة املواقــف واألحــداث احمليطــة هبــم وطبيعــة بعــض املضطربــن نفســيًا ً
نتائــج دراســة  (Erman,et al , 2012) ,ةــساردو  (leventhal ,et al, 2016),ودراســة (Young , 2010) ,الــي أظهــرت أن األف ـراد
ذوي الصمــود النفســي املرتفــع يســتخدمون انفعاالهتــم اإلجيابيــة الســرداد عافيتهــم ،ويبحثــون عــن معـ ٍ
ـان إجيابيــة عنــد مواجهــة الضغــوط
والظواهــر الســلبية ،ودراســة  (Ahmadi, Mosadeghrad,& Karami, 2019),ودراســة (Shatte et al, 2017) ،ودراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
) (Kim & Windsor, 2015الــي أظهــرت أن الصمــود النفســي لــه أتثــرٌ وقائــي يف بيئــات العمــل.
كذلــك دراســة ) (Li.et,al, 2014الــي أظهــرت أن الصمــود أكثــر ارتباطًــا أبعلــى مســتوايت النمــو ،ودراســة جيتــو وآخــرون (Gito
)et al, 2013يف وجــود عالقــة طرديــة بــن الصمــود النفســي واالتـزان االنفعــايل.
وميكــن تفســر النتيجــة يف ضــوء نظريــة التـوازن البيولوجــي النفســي لرتشاردســون )(Richardson, 2002بوجــود قــوة داخــل كل فــرد
تدفعــه إىل اســتعادة توازنــه سـر ًيعا؛ حيــث تؤثــر الضغــوط النفســية واألحــداث الســلبية يف الفــرد ،وتتأثــر بقدرتــه علــى الصمــود أمــام هــذه
الظــروف ،وإعــادة التكامــل؛ حيــث يــؤدي التكيــف إىل مســتوى أعلــى مــن التـوازن الســابق ،وهــذا مــا ينعكــس علــى االتـزان االنفعــايل
للفــرد ،وجيعلــه يتعــاىف مــن أي جتربــة مؤذيــة ميكــن أن يتعــرض هلــا ،ومــن مث ميكــن اعتبــار أن الصمــود يتجــه حنــو قــدرات املواجهــة الناجحــة
الــي تدفــع الفــرد لتحقيــق الصمــود النفســي ،مث التـوازن االنفعــايل.
وتــرى الباحثــة أن عمليــة الصمــود تتشــكل أمــام األخصائيــن النفســيني العاملــن يف اجملــال الصحــي؛ نظـًـرا لتوفــر مكــوانت الصمــود
النفســي وعوامــل اخلطــر ،وعوامــل احلمايــة ،وجمــاالت اســتهداف اخلطــر ،واإلس ـراتيجيات التعويضيــة ،كمــا يظهــر أن الصمــود ليــس
أيضــا القــدرة علــى التقــدم والنجــاح يف ظــل الظــروف الصعبــة
معنــاه كــف الضغــوط ،ولكنــه القــدرة علــى التعــايف مــن األحــداث الســلبية ،و ً
واســتعادة االتـزان االنفعــايل للفــرد.
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الصمود النفسي لدى األخصائيني النفسيني يف املستشفيات
احلكومية تعزى لعامل (اجلنس ،املؤهل العلمي ،اخلربة العملية)؟
لإلجابة عن هذه السؤال؛ مت تفصيل التساؤالت كالتايل:
أ -هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف درجة الصمود النفسي لدى األخصائيني النفسيني يف
املستشفيات احلكومية تُعزى ملتغري اجلنس؟ لإلجابة عن هذه السؤال؛ مت استخدام اختبار «- tلعينتني مستقلتني» .واجلدول ( )10يوضح ذلك.
جدول ( )10املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار (ت) للصمود النفسي حسب اجلنس
ذكور

إانث
العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف
املعياري

اختبار”ت”

مستوى
الداللة

الكفاءة الذاتية

45

38.62

97.4

65

07.42

55.3

76.2

900.0

الكفاءة االجتماعية

45

78.43

47.4

65

20.23

08.4

31.3

200.0

احلكمة

45

78.64

42.6

65

98.93

20.7

05.5

000.0

الصمود

45

75.801

10.41

65

16.69

39.21

66.4

000.0

املتغري

العدد

املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

يتضح من اجلدول ( )10أن هناك فروقًا بني الذكور واإلانث يف (الكفاءة الذاتية ،الكفاءة االجتماعية ،احلكمة) ،والصمود النفسي
ككل لصــاحل اإلانث؛ حيــث كانــت قيمــة ت ( )4.66 ،5.50 ،3.13 ،2.67دالــة عنــد مســتوى داللــة ( ،)01.ويــدل ذلــك علــى أن
ـودا مــن الذكــور .وتفســر الباحثــة ذلــك أبن اإلانث يتعاملــن مــع املواقــف الصادمــة واملؤذيــة ابلبحــث عــن مصــادر دعــم
اإلانث أكثــر صمـ ً
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ومســاندة اجتماعيــة عكــس الذكــور؛ حيــث إن املســاندة االجتماعيــة والظــروف احمليطــة مــن العوامــل الوســيطة يف تفســر عمليــة الصمــود
النفســي ،وهــذا يظهــر أمهيــة العوامــل الوقائيــة يف تعزيــز الصمــود النفســي؛ كوهنــا مؤثـًـرا يدفــع اإلانث لتخطــي املواقــف الضاغطــة والتعامــل
معهــا حبكمــة أكثــر ،ويعــزز الكفــاءة االجتماعيــة لديــه ،كمــا أن الذكــور أقــل مــن اإلانث يف البحــث عــن مصــادر الدعــم االجتماعيــة؛
حيــث يلجــؤون إىل وســائل أقــل أتثـراًمثــل الرايضــة أو التســلية البدنيــة.
ظاهرا لدى اإلانث يف جمتمعهن
كما ترى الباحثة أن اإلانث الصامدات نفسيًا أكثر
ً
إحساسا ابهلدف من احلياة ،ويكون ذلك ً
أكثــر مــن الذكــور ،وخباصــة مــع طبيعــة اجملتمــع الســعودي ونظرتــه لــإانث؛ ممــا جيعــل األنثــى يف ســع ٍي دائــم لتحقيــق هدفهــا والرتكيــز عليــه
يف جمــال عملهــا وســعيها إلثبــات ذاهتــا أبهنــا قــادرة علــى ختطــي العقبــات والصعــوابت الــي تواجههــا ،ونيــل ثقــة اجملتمــع ،كمــا أن جمــاالت
العمــل احملــدودة للم ـرأة الســعودية كالتعليــم والصحــة حتفــز األنثــى أكثــر مــن الذكــور علــى الشــعور ابالنتمــاء ،وتقبــل املشــاعر الســلبية،
والتعامــل معهــا بصمــود ومهــارة.
متنفســا تثبــت األنثــى ذاهتــا فيــه ،وقلــة اخليــارات أمامهــا يدفعهــا للرتكيــز أكثــر علــى إثبــات اســتحقاقها وجدارهتــا
كمــا يُعــد العمــل ً
وقدرهتــا علــى ختطــي الضغوطــات والعقبــات والصدمــات الــي ميكــن أن تواجههــا يف جمــال عملهــا ،كذلــك ســعيها إلثبــات خطــأ النظــرة
الســلبية لعمــل األنثــى يف اجملتمــع .كمــا أن النتيجــة ختتلــف مــع دراســة ) ،(Shatte et a, 2017ودارســة الشــويكي ( ،)2020ودراســة
املشــوح ( ،)2015ودراســة القحطــاين وخطاطبــة (.)2020
كمــا تؤكــد النتيجــة أمهيــة العوامــل الوقائيــة يف تعزيــز الصمــود النفســي؛ حيــث إن الصمــود عمليــة ديناميكيــة تتأثــر بشــدة ابلعوامــل
الوقائيــة ،وخباصــة كفــاءة الفــرد يف التعامــل مــع املخاطــر احملتملــة حبكمــة وات ـزان ومرونــة ،وهــذا مــا يــرر وجــود الفــروق بــن اإلانث
والذكــور يف الصمــود النفســي .وتتفــق مــا ورد مــع دراســة ) ، (Magnano et a, 2016والــي أظهــرت نتائجهــا وجــود عالقــة قويــة ذات
داللــة إحصائيــة علــى الــدور الــذي يلعبــه الــذكاء االنفعــايل يف التأثــر علــى الصمــود النفســي والدافعيــة لإلجنــاز ،ودراســة & (Bulik
) Kobylarczyk, 2016الــي بينــت أن الصمــود النفســي يرتبــط مــع التحــدي ،ورمبــا شــعرت األخصائيــة النفســية هبــذا التحــدي إلثبــات
رضــا وظيفيًــا مــن الذكــور .والرضــا الوظيفــي أحــد العوامــل املؤثــرة علــى درجــة الصمــود
صمودهــا .كمــا أن األخصائيــات النفســيات أكثــر ً
رضــا وظيفيًــا مــن الذكــور.
النفســي؛ حيــث أظهــرت دراســة الســعيدي وآخــرون ( )2019أن األخصائيــات النفســيات اإلانث أكثــر ً
ب -هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≤ 0.05يف درجــة الصمــود النفســي لــدى األخصائيــن
النفســيني يف املستشــفيات احلكوميــة تُعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي؟ لإلجابــة عــن هــذه الس ـؤال؛ مت اســتخدام اختبــار «- tلعينتــن
مســتقلتني» .واجلــدول ( )11يوضــح ذلــك.
جــدول ( )11املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة واختبــار (ت) للصمــود النفســي حســب املؤهــل العلمــي
دراسات عليا

بكالوريوس
العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف
املعياري

العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

اختبار”ت”

مستوى
الداللة

الكفاءة الذاتية

95

44.72

05.3

15

87.32

73.4

78.4

000.0

الكفاءة االجتماعية

95

58.43

54.4

15

67.13

50.5

04.3

100.0

احلكمة

95

66.64

64.6

15

54.93

47.6

27.5

000.0

الصمود النفسي

95

59.801

90.21

15

00.59

59.31

26.5

000.0

املتغري

يتضــح مــن اجلــدول ( )11أن هنــاك فروقًــا بــن مؤهــل البكالوريــوس ومؤهــل الدراســات العليــا يف (الكفــاءة الذاتيــة ،الكفــاءة االجتماعيــة،
احلكمــة) ،الصمــود النفســي ككل لصــاحل املؤهــل البكالوريــوس؛ حيــث كانــت قيمــة ت ( )5.62 ،5.72 ،3.40 ،4.87دالــة عنــد
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مســتوى ( .)01.وتفســر الباحثــة ذلــك أبن احلاصلــن علــى البكالوريــوس يســعون وبــكل قــوة إلثبــات أنفســهم وحتقيــق وجودهــم ابلشــعور
ابلثقــة ،وحتقيــق الــذات ،مقارنــة بزمالئهــم احلاصلــن علــى درجــة أعلــى ،كمــا أن أتهيلهــم العلمــي أثنــاء الدراســة أم ّدهــم ابملقومــات الالزمــة
للصمــود النفســي ،وتتوافــق النتيجــة مــع دراســة الشــويكي (.)2020
كما تتوافق النتيجة مع دراسة ) (morris &minton, 2012يف أن برامج املاجستري ال تؤثر على األخصائيني النفسيني ،وال توفر
التأهيــل الــكايف للتعامــل والتدخــل وقــت األزمــات أو األحــداث املهنيــة .وختتلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة املشــوح ( ،)2015ودراســة
أبــو عــاذرة ( ،)2018ودراســة القحطــاين وخطاطبــة (.)2020
ج -هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة  α ≤ 0.05يف درجــة الصمــود النفســي لــدى األخصائيــن
النفســيني يف املستشــفيات احلكوميــة تُعــزى ملتغــر ســنوات اخلــرة العمليــة؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخدام اختبار « التباين األحادي» .واجلدول ( )12يوضح ذلك.
تبعا ملتغري اخلربة العملية
جدول ( )12حتليل التباين األحادي للصمود النفسي ً
املتغري

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة(ف)

الداللة

الكفاءة الذاتية

بني اجملموعات

88.328

2

249.114

915.63

000.0

داخل اجملموعات

99.6021

701

082.11

اجملموع

78.0302

901

بني اجملموعات

64.719

2

827.854

داخل اجملموعات

13.5671

701

894.61

اجملموع

467.2862

901

بني اجملموعات

58.7532

2

329.8711

داخل اجملموعات

710.6573

701

301.53

اجملموع

78.3116

901

بني اجملموعات

270.60211

2

630.3065

داخل اجملموعات

93.33321

701

562.511

اجملموع

64.93532

901

الكفاءة االجتماعية

احلكمة

الصمود النفسي

508.72

585.33

016.84

000.0

000.0

000.0

يتضــح مــن جــدول ( )12أن هنــاك فروقًــا بــن ســنوات اخلــرة العمليــة يف (الكفــاءة الذاتيــة ،الكفــاءة االجتماعيــة ،احلكمــة)،
والصمــود النفســي ككل؛ ولذلــك مت حســاب اختبــار شــيفيه ملقارنــة متوســطات ســنوات اخلــرة العمليــة لــدى األخصائيــن النفســيني.
واجلــدول ( )13يوضــح ذلــك.
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جدول ( )13اختبار شيفيه ملقارنة متوسطات اخلربة العملية لألخصائيني النفسيني على مقياس الصمود النفسي
البعد

سنوات اخلربة
أقل من 5
من 01 – 5

الكفاءة
الذاتية
أكثر من 01

أقل من 5
من 01 – 5
الكفاءة
االجتماعية
أكثر من 01

الفروق يف املتوسطات

البعد

من 01 - 5

*77.6

احلكمة

أكثر من 01

32.1

أقل من 5
سنوات

*77.6-

أكثر من 01

*55.5-

أقل من 5
سنوات

32.1-

من 01 - 5

*45.5

من 01 - 5

*13.7

أكثر من 01

*97.2

أقل من 5
سنوات

*13.7-

أكثر من 01

*25.4-

أقل من 5
سنوات

*97.2-

من 01 - 5

*25.4

سنوات اخلربة
أقل من 5
من 01 – 5

أكثر من 01

الصمود
النفسي

أقل من 5
من 01 - 5
سنوات
أكثر من 01

الفروق يف املتوسطات

من 01 - 5

*54.11

أكثر من 01

*03.6

أقل من  5سنوات

*54.11-

أكثر من 01

*51.5-

أقل من  5سنوات

*03.6-

من 01 - 5

*41.5

من 01 - 5

*35.52

أكثر من 01

*23.01

أقل من  5سنوات

*45.52-

أكثر من 01

*12.51-

أقل من  5سنوات

*23.01-

من 01 - 5

*12.51

يتضح من اجلدول ( )13أن هناك فروقًا بني:
1.األخصائيــن ذوي اخلــرة أقــل مــن مخــس ســنوات ،وذوي اخلــرة مــن ( )10-5ســنوات ،وذوي اخلــرة أكثــر مــن  10ســنوات.
لصــاحل األخصائيــن ذوي اخلــرة أقــل مــن  5ســنوات يف (الكفــاءة الذاتيــة ،الكفــاءة االجتماعيــة ،احلكمــة ،الصمــود النفســي).
وتفســر الباحثــة النتيجــة أن األخصائيــن حديثــي اخلــرة يســعون بشــكل دؤوب إىل تطويــر أدائهــم مــن خــال ورش العمــل املختلفــة
والــدورات العلميــة والــورش والتدريبــات العمليــة يف بدايــة مشـوارهم العملــي ،فقــد اســتطاعوا تقــدمي منــوذج مميــز للصمــود النفســي؛
حيــث جيتهــدون ليكــون أســلوهبم راقيًــا ،وحضورهــم فاعـ ًـا .وتطبيــق أبعــاد الصمــود النفســي يف الكفــاءة الذاتيــة ،واالجتماعيــة،
ـرا .كمــا أن العمــل ملــدة ( )5ســنوات قــد تكــون كفيلــة ببنــاء الصمــود النفســي لــدى هــذه العينــة،
واحلكمــة يســاعدهم يف ذلــك كثـ ً
خباصــة وأن بناءهــم قبــل التحاقهــم ابلعمــل يؤهلهــم ،وميهــد هلــم اكتســاب الصمــود النفســي بشــكل إجيــايب ،وهــم حديثــو العهــد
ابلعمــل ،وميلكــون مــن الطاقــة الكثــر ،ولديهــم العزميــة واإلرادة إلثبــات ذواهتــم ،وهــذا مــا يــرر وجــود فــروق لصــاحل األخصائيــن
ذوي اخلــرة أقــل مــن  5ســنوات .وتتوافــق النتيجــة مــع نتيجــة دراســة أبــو عــاذرة (.)2018
2.األخصائيــن ذوي اخلــرة أكثــر مــن  10ســنوات ،وذوي اخلــرة مــن ( )10-5ســنوات يف (الكفــاءة الذاتيــة ،الكفــاءة االجتماعيــة،
احلكمــة ،الصمــود النفســي) لصــاحل األخصائيــن ذوي اخلــرة أكثــر مــن  10ســنوات.
وتفسر الباحثة هذه النتيجة :أبن الذين لبثوا يف عملهم أكثر من ( )10سنوات على قدر من الصمود النفسي ،وقد حصلوا عليه
خــال فــرة عملهــم الطويلــة الــي مسحــت هلــم مبواصلــة العمــل بــدون حــدوث مشــاكل قــد تؤثــر علــى صحتهــم اجلســمية أو قوهتــم النفســية،
فــكان صمودهــم ُمعينًــا هلــم يف وجــه األزمــات والتحــدايت ،وأكســبتهم الســنوات الثقــة بقدراهتــم وأبدائهــم يف مســتوى الصمــود النفســي
وف ًقــا للعمــر الزمــي ،فاألكــر ســنًا لديــه مســتوى مرتفــع مــن القــدرة علــى الصمــود النفســي مقارنــة ابألفـراد األصغــر ســنًا مــن اجلنســن.
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وتتوافق النتيجة مع دراســة املشــوح ( ،)2015والصميلي ( ،)2019والقحطاين وخطاطبة ( )2020اليت أظهرت أن اخلربة العملية
تؤثر على عمل األخصائيني النفســيني بنســبة .13.8%
الســؤال اخلامــس :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف مســتوى االت ـزان االنفعــايل لــدى األخصائيــن النفســيني يف
املستشــفيات احلكوميــة تعــزى لعامــل (اجلنــس ،املؤهــل العلمــي ،اخلــرة العمليــة)؟
لإلجابة عن هذا التساؤل؛ مت تفصيل التساؤالت التالية:
أ -هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≤ 0.05يف درجــة االتـزان االنفعــايل لــدى األخصائيــن
النفســيني يف املستشــفيات احلكوميــة تُعــزى ملتغــر اجلنــس؟
لإلجابة على ذلك؛ مت استخدام اختبار «- tلعينتني مستقلتني» .واجلدول ( )14يوضح ذلك.
جدول ( )14املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار ت لالتزان االنفعايل حسب اجلنس
إانث

املتغري

اختبار”ت” مستوى الداللة

ذكور

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

التحكم

45

82.31

10.4

65

12.21

05.3

84.1

141.0

املواجهة

45

96.62

99.7

65

20.82

41.9

18.0-

814.0

املرونة ا

45

00.52

29.5

65

34.42

70.3

46.0

425.0

االتزان االنفعايل

45

69.46

12.41

65

66.46

59.31

11.0

119.0

يتضــح مــن اجلــدول ( )14أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة  ))α ≤ 0.05يف درجــة االتـزان االنفعــايل
كل مــن األخصائيــن
لــدى األخصائيــن النفســيني يف املستشــفيات احلكوميــة تُعــزى ملتغــر اجلنــس .وتفســر الباحثــة هــذه النتيجــة :أبن ً
مجيعــا إىل مواقــف وأحــداث متشــاهبة ،ويعملــون يف نفــس الظــروف والبيئــة ،وتتســاوى لديهــم الفــرص يف
ـورا وإان ًث يتعرضــون ً
النفســيني ذكـ ً
التأهيــل واإلعــداد املهــي ،وهــم ميتلكــون مشــاعر انفعاليــة متشــاهبة؛ مــن حيــث احلــب أو اخلــوف والشــعور ابألمــن وغريهــا مــن املشــاعر
اإلنســانية ،وأن طبيعــة املشــاعر لــدى الذكــور واإلانث خباصــة أثنــاء االســتجابة هلــذه املواقــف تكــون متشــاهبة إىل حـ ٍـد بعيــد ،وأن البيئــة
والضوابط االجتماعية والقيم واملعايري وعادات اجملتمع وتقاليده حتكم ســلوكهم بشــكل متســا ٍو ،ابإلضافة إىل أن األنظمة واللوائح اليت
ـورا أو
تتخــذ موق ًفــا مــن الذيــن يتجــاوزون احلــدود وخيرجــون عــن املألــوف أو يســيئون التعامــل حتكمهــم بشــكل متســا ٍو؛ سـواء كانـوا ذكـ ً
إان ًث؛ ممــا يضبــط درجــة االتـزان االنفعــايل لديهــم يف جمــال عملهــم .وكمــا ميكــن أن يفســر ذلــك أبن القــدرة علــى قيــادة املواقــف والســيطرة
االنفعاليــة علــى الــذات تتوافــق بــن الذكــور واإلانث ،فــا فــرق بينهــم .واتفقــت النتائــج مــع دراســة صقــر ( ،)2014ودراســة رمضــان
( ،)2012واختلفــت النتيجــة مــع دراســة الشــويكي ( ،)2020ودراســة أبــو مصطفــى (.)2014
ب -هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≤ 0.05يف درجــة االتـزان االنفعــايل لــدى األخصائيــن
النفســيني يف املستشــفيات احلكوميــة تُعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي؟
لإلجابة على ذلك؛ مت استخدام اختبار»- tلعينتني مستقلتني» .واجلدول ( )15يوضح ذلك.
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جدول ( )15املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار ت لالتزان االنفعايل حسب املؤهل العلمي
املتغري

بكالوريوس
العدد

دراسات عليا

املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

اختبار”ت”

مستوى
الدالل
000.0

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف
املعياري

التحكم

95

79.31

04.3

15

13.11

27.3

19.3

املواجهة

95

80.92

64.8

15

73.52

63.8

13.2

320.0

املرونة

95

43.62

25.3

15

28.22

61.5

22.4

000.0

االتزان
االنفعايل

95

93.96

79.11

15

15.95

44.41

29.3

000.0

يتضــح مــن اجلــدول ( )14أبن هنــاك فروقًــا بــن مؤهــل البكالوريــوس ومؤهــل الدراســات العليــا يف (التحكــم ،املواجهــة ،املرونــة،
االت ـزان االنفعــايل ككل) لصــاحل مؤهــل البكالوريــوس؛ حيــث كانــت قيمــة ت ( )3.92 ،4.22 ،2.31 ،3.91دالــة إحصائيًــا ،ويــدل
هــذا علــى أن اإلعــداد اجليــد لألخصائيــن النفســيني لــه دور يف قدرهتــم علــى إدارة انفعاالهتم،كمــا أن أتهيلهــم العلمــي أثنــاء دراســتهم
اجلامعية أكســبهم أســاليب التعامل مع املســتفيدين بصورة تســمح هلم بتنمية انفعاالهتم اإلجيابية،كذلك ميكن تفســر النتيجة يف ضوء
محاســهم وهتيئهــم املســبق للعمــل ،فهــم يتوجهــون إىل العمــل خبلفيــة وتنبـؤات عــن طبيعــة هــذه املهنــة بكافــة تفاصيلهــا؛ لــذا فهــم حيرصــون
ـري يف بدايــة
علــى تطبيــق أعلــى وأفضــل املعايــر يف إدارة مشــاعرهم أمــام ضغــوط ومتطلبــات العمــل ،ويســعون لتطبيــق مــا مت تعلمــه نظـ ً
تبعــا
اخنراطهــم للعمــل .ويتفــق ذلــك مــع دراســة رمضــان ( ،)2012والشــويكي ( )2020يف وجــود فــروق يف مســتوى االتـزان االنفعــايل ً
ملتغــر التأهيــل املهــي.
ج -هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة  ))α ≤ 0.05يف درجــة االت ـزان االنفعــايل لــدى األخصائيــن
النفســيني يف املستشــفيات احلكوميــة تُعــزى للخــرة العمليــة؟
لإلجابة على ذلك؛ مت استخدام اختبار «التباين األحادي» .واجلدول ( )16يوضح ذلك.
تبعا ملتغري اخلربة العملية
جدول ( )16حتليل التباين األحادي لالتزان االنفعايل ً
املتغري

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة(ف)

الداللة

التحكم

بني اجملموعات

09.964

2

59.432

61.32

000.0

داخل اجملموعات

64.5801

701

41.01

اجملموع

53.5551

901

بني اجملموعات

78.2981

2

44.649

داخل اجملموعات

85.2316

701

13.75

اجملموع

54.5208

901

بني اجملموعات

88.695

2

44.892

داخل اجملموعات

18.7871

701

17.61

اجملموع

96.4832

901

بني اجملموعات

60.0876

2

30.0933

داخل اجملموعات

39.62641

701

07.631

اجملموع

99.60412

901

املواجهة

املرونة

االتزان االنفعايل

15.61

68.71

08.42

000.0

000.0

000.0

يتضــح مــن جــدول ( )16أن هنــاك فروقًــا بــن فئــات اخلــرة العمليــة يف (التحكــم ،املواجهــة ،املرونــة) ،واالت ـزان االنفعــايل ككل؛

100

د .أمساء بنت فراج بن خليوي :الصمود النفسي وعالقته ابالتزان االنفعايل لدى األخصائيني النفسيني...

ولذلــك مت حســاب اختبــار شــيفيه ملقارنــة متوســطات فئــات ســنوات اخلــرة لــدى األخصائيــن النفســيني .واجلــدول ( )17يوضــح ذلــك
جدول ( )17اختبار شيفيه ملقارنة متوسطات سنوات اخلربة العملية لألخصائيني النفسيني على مقياس االتزان االنفعايل
البعد
التحكم

سنوات اخلربة
أقل من 5
من 01 - 5
أكثر من 01

املواجهة

أقل من 5
من 01 - 5
أكثر من 01

الفروق يف
املتوسطات

البعد

من 01 - 5

*97.3

املرونة

أكثر من 01

56.1-

أقل من  5سنوات

*97.3-

أكثر من 01

*44.5-

أقل من  5سنوات

56.1

من 01 - 5

*44.5

من 01 - 5

07.2

أكثر من 01

*55.7-

سنوات اخلربة
أقل من 5
من 01 - 5
أكثر من 01

االتزان االنفعايل

أقل من 5

الفروق يف املتوسطات

من 01 - 5

*25.5

أكثر من 01

62.0

أقل من  5سنوات

*25.5-

أكثر من 01

*62.5-

أقل من  5سنوات

62.0-

من 01 - 5

*62.5

من 01 - 5

*20.21

أكثر من 01

*59.8-

أقل من  5سنوات

*20.21*69.02-

أقل من  5سنوات

07.2-

أكثر من 01

*52.01-

من 01 - 5
سنوات

أكثر من 01

أقل من  5سنوات

*55.7

أكثر من 01

أقل من  5سنوات

*59.8

من 01 - 5

*52.01

من 01 - 5

*69.02

يتضح من اجلدول ( )17أن هناك فروقًا بني:
 -1األخصائيــن ذوي اخلــرة أقــل مــن مخــس ســنوات ،وذوي اخلــرة مــن ( )10-5ســنوات يف (التحكــم ،املرونــة ،واالت ـزان االنفعــايل
ككل) لصــاحل األخصائيــن ذوي اخلــرة أقــل مــن  5ســنوات.
 -2األخصائيــن ذوي اخلــرة أقــل مــن مخــس ســنوات ،وذوي اخلــرة أكثــر مــن  10ســنوات يف (املواجهــة ،املرونــة ،واالت ـزان االنفعــايل
ككل) لصــاحل األخصائيــن ذوي اخلــرة أكثــر مــن  10ســنوات.
 = -3األخصائيــن ذوي اخلــرة أكثــر مــن  10ســنوات ،وذوي اخلــرة مــن ( )10-5ســنوات يف (التحكــم ،املواجهــة ،املرونــة ،واالتـزان
االنفعــايل ككل) لصــاحل األخصائيــن ذوي اخلــرة مــن  10 -5ســنوات.
وميكــن تفســر هــذه النتيجــة أبن االت ـزان االنفعــايل يعــر عــن القــدرة علــى ضبــط االنفعــاالت والتحكــم هبــا؛ لتناســب األحــداث
واملواقــف الــي ميــر هبــا األخصائــي النفســي ،س ـواء يف اجملــال الشــخصي أو املهــي أو االجتماعــي ،واالت ـزان االنفعــايل مســة مميــزة
لألخصائيــن النفســيني للتكيــف مــع ظــروف العمــل ،وهــو أحــد أهــم اخلصائــص النفســية الــي حتقــق االســتقرار النفســي آلاثر اإلجهــاد
واألزمــات؛ فــكل مــا قلــت اخلــرة قلــت املواقــف الــي ختتــر االتـزان االنفعــايل ،وتؤثــر فيــه كل مــا ارتفــع مســتوى االتـزان .وهــذا يبــن حاجــة
األخصائيــن النفســيني لربامــج التأهيــل املهــي واإلرشــادي لتفعيــل االت ـزان االنفعــايل اجليــد.
فاخلـرات الــي يتعــرض هلــا األخصائيــون النفســيون تؤثــر يف إدارهتــم النفعاالهتــم ،وكل مــا زادت اخلــرة أتثــر االتـزان االنفعــايل ســلبًا،
كمــا أن تفــاوت النتائــج يظهــر أمهيــة التأهيــل اجليــد إلداره االنفعــاالت واملهــارات الالزمــة إلحــداث االتـزان املطلــوب .وتؤكــد الباحثــة
علــى النوعيــة ،فاخلــرة والتأهيــل اجليــد يعتمــد عليهمــا األخصائــي النفســي يف تطويــر مهاراتــه وتعزيــز صحتــه النفســية وكفاءتــه املهنيــة،
ـان لصــاحل األكثــر مــن  10ســنوات ،علــى حــن ترتاجــع لصــاحل
وهــذا مــا يظهــر اختــاف النتائــج بــن ســنوات اخلــرة؛ حيــث تظهــر أحيـ ً
األقــل مــن 5ســنوات يف بعــض املقــارانت.
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السؤال السادس :هل ميكن التنبؤ ابلصمود النفسي من خالل درجات األخصائيني النفسيني على أبعاد االتزان االنفعايل.
قامــت الباحثــة ابســتخدام اختبــار حتليــل االحنــدار املتعــدد ،ووجــدت أن أنســب منــوذج للعالقــة بــن الصمــود النفســي وأبعــاد االتـزان
االنفعــايل هــو النمــوذج اخلطــي لتحليــل االحنــدار املتعــدد ،وبلغــت قيمــة ) ،)0.432( (R2وهــي قيمــة تعــى إمكانيــة تفســر التغــر يف
الصمــود النفســي إىل التغــر يف أبعــاد االتـزان االنفعــايل بدرجــة % 43.2؛ ممــا يعــى قــدرة النمــوذج علــي تفســر العالقــة بنفــس الدرجــة،
وبلغــت قيمــة ف ( ،)26.867وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى معنــوي ( ،)0.01وبلغــت قيمــة الثابــت ( ،(54.360وهــي دالــة إحصائيًــا.
واجلــدول ( )18يوضــح ذلــك.
جدول ( )18حتليل االحندار املتعدد ألبعاد االتزان االنفعايل يف التنبؤ ابلصمود النفسي
املتغري التابع

الصمود النفسي

االرتباط  Rمعامل التحديد R2

756.

234.0

قيمة ف
768.62

قيمة ت

الداللة

املتغري املستقل

قيمة االحندار Bاالحنداراملتعدد Beta

التحكم

354.1

473.0

362.3

100.0

املرونة

678.1

795.0

815.5

000.0

املواجهة

852.0-

642.0-

317.1-

090.0

وتشــر النتائــج يف جــدول ( )18أن التحكــم ،واملرونــة كاان منبئــن ابلصمــود النفســي؛ حيــث كانــت قيمــة ت دالــة إحصائيًــا عنــد
مســتوي  .0.01وميكــن صياغــة معادلــة االحنــدار كمــا يلــي:
الصمود النفسي=  *1.453+ 54.360التحكم  *1.876+املرونة.
وتُشــر هــذه املعادلــة إىل أنــه كلمــا ارتفعــت درجــات املفحــوص علــى املتغـرات املســتقلة يف معادلــة االحنــدار ،ارتفعــت درجاتــه علــى
الصمــود النفســي ،كمــا أن ترتيــب املتغـرات املســتقلة يف معادلــة االحنــدار املتعــدد علــى حســب قــوة أتثريهــا علــى املتغــر التابــع .وبذلــك
أمكــن التحقــق مــن إمكانيــة التنبــؤ ابلصمــود النفســي مــن خــال التحكــم واملرونــة .وترجــع الباحثــة هــذا إىل نتيجــة التســاؤل الثالــث،
والــذي أظهــر وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــن الصمــود النفســي واالتـزان االنفعــايل.
وتفســر الباحثــة النتيجــة أبن التحكــم واملرونــة مســة مهمــة مــن مســات األفـراد الذيــن يتســمون ابلصمــود النفســي؛ حيــث إن االتـزان
االنفعــايل جيعــل األفـراد ينظمــون حاالتــه االنفعاليــة ،ويســاعدهم علــى اســتعادة توازهنــم وجتنــب االنفعــاالت الســالبة؛ ممــا يدعــم صمودهــم
ـدودا لــدى األخصائــي النفســي حتكمــه العديــد مــن املســببات يف التعامــل مــع العمــاء
النفســي ،كمــا أن املواجهــة رمبــا تكــون خيـ ًـارا حمـ ً
أو املرضــى النفســيني ،وهــذا مــا يفســر تنبــؤ املرونــة والتحكــم ابلصمــود النفســي .وتــرى اجلمعيــة األمريكيــة  APAأبن مــن خصائــص
األفـراد الصامديــن نفســيًا القــدرة علــى ضبــط وتنظيــم مشــاعرهم وانفعاالهتــم .كمــا أن الصمــود يرجــع إىل صفــات عزويــة (عوامــل معــززة
وداعمــة) ،وعوامــل وقائيــة كالكفــاءة الذاتيــة وشــعور الفــرد أبنــه ُكــفء يف مواجهــة األزمــات والتحــدايت .كمــا يتوافــق ذلــك مــع نظريــة
راوتــر ) (Rutter, 20013يف الصمــود النفســي أبن هنــاك عوامــل محايــة تعمــل يف الوقــت املناســب لتخفيــف اخلطــر واخلـرات الصادمــة،
هــذه العوامــل تتمثــل يف اجلانــب االنفعــايل .وقــوة الشــخصية والتماســك ،وتتضمــن يف حمتواهــا االســتقاللية ،واملرونــة والكفــاءة الذاتيــة،
والعالقــات اإلجيابيــة ،والــي تســاعدهم علــى اســتعادة صمودهــم ابســتعادة توازهنــم االنفعــايل.
وميكــن تفســر هــذه النتيجــة أبن الصمــود هــو االرتــداد إىل حالــة التوافــق؛ ممــا يــدل علــى أن االت ـزان االنفعــايل يســهم يف تفســر
التبايــن يف الصمــود النفســي بــن األف ـراد .وتتوافــق النتيجــة مــع دراســة ) ،(Erman et al, 2012ودراســة ) ،(Young, 2010ودراســة
) ،(Peng et al, 2012ودراســة ( . )2020 ,al et Dongوكذلــك تتفــق مــع نتيجــة دراســة ) (Leventhat et al, 2016الــي أشــارت إىل
أن األف ـراد الصامديــن نفســيًا يســتطيعون اســتعادة نشــاطهم ومحاســهم بســرعة ،ويســتخدمون انفعاالهتــم اإلجيابيــة الســرداد عافيتهــم،
ويبحثــون عــن معـ ٍ
ـان إجيابيــة ملواجهــة األزمــات والضغــوط.
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التوصيات واملقرتحات:
:يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،توصي الدراسة ابآليت:
 بناء برانمج إرشادي لتعزيز الصمود النفسي لدى األخصائيني النفسيني. بناء برانمج إرشادي لرفع مستوى االتزان االنفعايل كمدخل لتحسني الصمود النفسي لدى األخصائيني النفسيني. االهتمــام ابلصمــود النفســي لــدى األخصائيــن النفســيني الذكــور ،والــي تزيــد مــن قــدرة األخصائــي النفســي علــى التكيــف مــعاألحــداث واألزمــات الــي قــد تواجهــه يف جمــال عملــه.
 اإلعداد اجليد لألخصائيني النفسيني لتنمية قدراهتم على إدارة انفعاالهتم وفق مستوايهتم التعليمية. إجـراء مزيـ ٍـد مــن الدراســات واألحبــاث ذات العالقــة ابلعوامــل الوقائيــة املنبئــة الــي تســاعد األخصائيــن النفســيني علــى الصمــودالنفســي واالتـزان االنفعــايل يف جمــال عملهــم.
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الضغوط املهنية وعالقتها بكل من دافعية اإلجناز ومستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت يف
املدينة املنورة
د .هنادي حممد عفاشه
مشرفة تربوية ،إدارة التعليم مبنطقة املدينة املنورة

املستخلص:

هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى مســتوى الضغــوط املهنيــة ومســتوى دافعيــة اإلجنــاز ومســتوى الطمــوح لــدى املشــرفات الرتبــوايت يف املدينــة املنــورة،

والكشــف عــن العالقــة بــن الضغــوط املهنيــة وكل مــن دافعيــة اإلجنــاز ،ومســتوى الطمــوح لــدى املشــرفات الرتبــوايت يف املدينــة املنــورة ،وكذلــك التحقــق مــن
تبعــا للمتغ ـرات :املؤهــل العلمــي ،احلالــة االجتماعيــة ،عــدد ســنوات اخلدمــة ،التخصــص.
اختــاف مســتوى الضغــوط املهنيــة لــدى املشــرفات الرتبــوايت ً
وتكونــت الدراســة مــن عينــة قوامهــا ( )126مشــرفة تربويــة إبدارة تعليــم منطقــة املدينــة املنــورة ،وجــرى اختيارهــن بطريقــة عشـوائية .واســتخدمت الباحثــة مقيــاس

الضغــوط املهنيــة ،ومقيــاس دافعيــة اإلجنــاز ،ومقيــاس مســتوى الطمــوح ،ومجيعهــا مــن إعــداد الباحثــة .كمــا اُســتخدم املنهــج الوصفــي .وتوصلــت الدراســة
إىل وجــود مســتوى متوســط مــن الضغــوط املهنيــة لــدى املشــرفات الرتبــوايت ،ووجــود مســتوى مرتفــع مــن كل مــن دافعيــة اإلجنــاز ،ومســتوى الطمــوح لــدى

املشــرفات الرتبــوايت ،ووجــود عالقــة ارتباطيــة ســالبة بــن الضغــوط املهنيــة وكل مــن دافعيــة اإلجنــاز ،ومســتوى الطمــوح لــدى املشــرفات الرتبــوايت ،ووجــود أتثــر
دال إحصائيًــا للضغــوط املهنيــة علــى كل مــن دافعيــة اإلجنــاز ،ومســتوى الطمــوح لــدى املشــرفات الرتبــوايت ،ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن وجهــة

وتبعــا ملتغــر التخصــص
تبعــا ملتغــر املؤهــل العلمــي لصــاحل مؤهــل املاجســتريً ،
نظــر أفـراد العينــة حــول حتديــد مســتوى الضغــوط املهنيــة لــدى املشــرفات الرتبــوايت ً
تبعــا ملتغــري احلالــة االجتماعيــة ،وعــدد ســنوات اخلدمــة.
لصــاحل ذوات التخصصــات العلميــة ،وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ً
الكلمات املفتاحية :الضغوط املهنية ،دافعية اإلجناز ،مستوى الطموح.
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The Correlation between Occupational Pressure and the Level of Ambition
Achievement among Educational Supervisors in Madinah.
Dr. Hanadi Mohammad Afashah
The Administration of Education in Madinah
Abstract:
The study aimed to major the level of professional pressure and their relationship for both the
level of achievement motivation and the level of ambition among educational supervisors in
Medina, and to know the relationship between professional pressures for both of the achievement
motivation and the level of ambition among the educational supervisors in Madinah, as well
as to verify the difference of the professional pressure level among educational supervisors
according to these Variables: educational qualification, marital status, years of experience and
specialization. The study sample consisted of (126) educational supervisors in the Department
of Education in al- Madinah Region, and they were randomly selected. The researcher prepared
and used three scales, the professional stress scale, achievement motivation scale, and ambition
level scale. The researcher used the descriptive approach. The research results found that there was
a moderate level of professional pressure among female educational supervisors, a high level of
both achievement motivation and level of ambition among female educational supervisors, and
a negative correlation between professional pressures and both of the achievement motivation
and the level of ambition related to female educational supervisors. There was a statistically
significant differences in the effect professional pressure on both the achievement motivation and
the level of ambition among educational supervisors. There was also a statistically significant
differences between the sample members’ viewpoints on determining the level of professional
pressure among educational supervisors according to the scientific qualification variable in
favor of the master’s qualification, and according to the specialization variable in favor of those
with scientific specialties. There were no statistically significant differences according to the
marital status variables and years of experience.
Keywords: Professional Pressures , Achievement Motivation , Level of Ambition.
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مقدمة:
مر
إن التقدم السياسي واالجتماعي والثقايف ألي جمتمع مرهون ابلعمل الذي يُقاس مبدى ما حيققه من إجنازات وحتدايت على َّ
األزمنة والعصور ،وهو املعيار الذي يربز مكانة اجملتمع وسيادته ،وبذلك تُصنّف اجملتمعات املتقدمة واملتخلفة يف نظام عوملي تتسارع
فيه تلك اجملتمعات للوصول إىل هذه املكانة اليت هبا حتقق السعادة والرفاهية ألفرادها.
وحبكم احلياة املعاصرة اليت تفرض على الفرد مطالب جديدة ومستمرة ،وأدوار خمتلفة متاشيًا مع العصر وما حلق به من تغري
وتطور مستمرين؛ أصبح العمل اليوم حيمل يف طياته ضغوطًا نفسية انمجة عن أعباء املهن ومتطلباهتا ،وأصبحت بيئة العمل مليئة
ابإلحباط والصراع ،وأصبح العامل واملوظف يسعيان وراء حتقيق املكانة واملكاسب املادية ،وبذلك تالشت القيم األخالقية بعض
سالحا لتحقيق الذات
الشيء وتدهورت العالقات املهنية اليت أثرت سلبيًا على األداء والتوافق املهين ،ومن مث فبدل أن يكون العمل ً
والرفاهية للمجتمع ،حتول إىل مصدر لتخلفه ومرضه( .مليكه)9 :2010 ،
كبريا من قبل الباحثني إال بعد النصف الثاين من القرن العشرين؛ حيث تعود اجلهود األوىل
مل يلق موضوع الضغوط
ً
اهتماما ً
للباحثني يف علم البيولوجيا وعلم النفس الذين تناولوا موضوع الضغوط كل حسب اختصاصه ،وبعد ذلك بدأ هذا املوضوع يلقى
اهتمام العديد من الباحثني يف علم االجتماع والعلوم السلوكية واإلدارية.
ويعود االهتمام املتزايد من الباحثني ابلضغوط املهنية كظاهرة؛ ألهنا أخذت يف االزدايد بني املوارد البشرية يف مؤسسات العصر
احلديث حىت أصبحت اخلطر األول الذي يهدد فعالية أداء املؤسسات؛ ألهنا متس أحد أهم املوارد اليت متتلكها وما تسببه من آاثر
متمثل ذلك يف اخنفاض الشعور
جسدية ،وذهنية ،واجتماعية ،وانعكاسات سلبية على سلوك األفراد ،واجتاهاهتم ،وأدائهم للعملً ،
ابالنتماء ،وارتفاع معدل الغياب ،وزايدة حوادث العمل ،واخنفاض اإلنتاجية ،ومن مث فإن اخللل الذي يصيب العاملني ينعكس
بشكل مباشر على أداء النسق ،وعلى قدرته على التكيف مع الظروف البيئية املتغرية ،وعدم ضمان بقائه واستمراره( .محزة)2015 ،
وأشارت (رزق )2015 ،إىل أن الضغوط املهنية وثيقة الصلة بتوافق الفرد وصحته النفسية .ويؤكد ذلك ما أثبتته العديد من
الدراسات أن ما يتعرض له األفراد من ضغوطات يف بيئات العمل تنعكس على احلالة االنفعالية لديهم فيظهر القلق ،والتوتر،
واإلحباط ،وسرعة االستثارة ،واالكتئاب( .املرسي وإدريس( ،)2002 ،حرمي( ،)2004 ،قويدري( ،)2015 ،بن ساسية)2017 ،
كما تؤثر الضغوط املهنية على الصحة اجلسمية للفرد :كالصداع ،وفقدان الشهية ،وارتفاع ضغط الدم ،وزايدة ضرابت القلب.
(بركات ،)2010 ،و(قويدري)2015 ،
وترى (رزق )2015 ،أن الضغوط املهنية تؤثر يف مستوى تفكري الفرد ،وقدرته على اختاذ القرارات بفعالية.
كما تعد الضغوط املهنية أحد معوقات السري احلسن للعملية الرتبوية ،ومن بني العوامل األساسية يف اختالل النظام الرتبوي( .حممد)2014 ،
وخيتلف األفراد يف استجاابهتم للضغوط املهنية؛ فمنهم من يستجيب هلا استجابة إجيابية تظهر يف سلوك مرغوب؛ مما تدفعه إىل
املثابرة واجلدية لتحقيق اهلداف املنشودة ،ومنهم من يستجيب هلا استجابة سلبية تظهر يف سلوك غري مرغوب؛ مما تدفعه إىل اإلحباط،
واليأس ،واخنفاض اإلنتاجية (أمني ،)2014 ،و(قويدري ،)2015 ،واليت بدورها تؤثر يف وصول املؤسسات إىل أهدافها وغاايهتا اليت
تسعى إىل حتقيقها( .حرمي)2004 ،
ومتثل الدافعية لإلجناز القوة اليت حترك الفرد وتستثري مهته؛ لكي يؤدي العمل حبماس،كما تنعكس هذه القوة يفكثافة اجلهد الذي يبذله
الفرد ،ويف درجة مثابرته واستمراريته يف األداء ،فالدافعية لإلجناز متثل العامل املهم الذي يتفاعل مع قدرات الفرد وإمكانياته ليؤثر يف سلوكه
ويف مدى تقدميه ألفضل ما عنده من قدرات ومهارات يف العمل ،ويشري علماء النفس إىل أن الدافع لإلجناز له دور ابرز يف رفع إنتاج الفرد
يف خمتلف اجملاالت ،بل إن النمو االقتصادي يف أي جمتمع هو حمصلة الدافع لإلجناز لدى أفراد اجملتمع( .عطية.)2019 ،
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نظرا ألمهيتها يف رفع مستوى اإلنتاجية،
ويُعد تزايد اهتمام املسؤولني وصناع القرار يف املنظمات واملؤسسات املختلفة ابلدافعيةً ،
وحتقيق مستوايت أعلى من األداء ،وتقليل نسبة األخطاء والتغيب عن العمل ،وابلتايل ختفيض معدل النفقات؛ حيث تقوم اإلدارات
ابستخدام أساليب التعزيز اإلجيايب ،فتقوم بتقدمي احلوافز واملكافآت وزايدة األجور ،حىت إهنا قد تستخدم العقاب لتحقيق ما هتدف
إليه من إجناز ٍ
عال يف أداء األفراد ،وذلك لتعقد نظام الدافعية عند اإلنسان( .حرمي)2004 ،
ويؤكد مارك ( )Mark, 2002على أن الدافعية لإلجناز حتفز الفرد على التنافس يف املواقف اليت تتضمن مستوايت عالية من
فضل عن األداء والرغبة يف النجاح .كما تسهم يف احلفاظ على مستوايت مرتفعة من األداء دون مراقبة خارجية.
االمتياز والتفوقً ،
(عالونة)2004 ،
مهما يف حياة الفرد واجلماعة ،فهو أحد املتغريات ذات التأثري البالغ فيما يصدر عن اإلنسان
كما يؤدي مستوى الطموح ً
دورا ً
من نشاط .ولعل الكثري من إجنازات األفراد وتقدم األمم والشعوب يرجع إىل توافر القدر املناسب من مستوى الطموح ،ابإلضافة إىل
فضل عن ارتباط مستوى الطموح ابلكفاية اإلنتاجية ،فمن املعروف أن
توافر العوامل األخرى اليت تساعد على اإلجناز والتقدم ،هذا ً
ونوعا -ترتبط ارتباطًا إجيابيًا ابملستوى العايل من الطموح( .أبو زغيلة)2014 ،
–كما ً
الكفاية اإلنتاجية ً
أيضا لدى األفراد بشكل عام ،والفرد العامل بشكل خاص ،وهذا الدور البارز يعمل مبنزلة
ابرزا ً
دورا ً
ويلعب مستوى الطموح ً
حافز يدفع الفرد العامل للقيام بسلوكيات معينة للوصول إىل هدف ما ،وهذا يعتمد على مدى كفاءة الفرد العامل ،وقدراته ،وتقديره
عامل من آخر حسب الظروف البيئية واالجتماعية والنفسية اليت نشأ فيها
لذاته؛ لذلك يُعد مستوى الطموح من الثوابت اليت متيز ً
مهما للنجاح املهين.)Dikkers, et al, 2010( .
مؤشرا ً
(رزيقة)2014 ،؛ لذلك يعد مستوى الطموح ً
ويتأثر مستوى الطموح ابلعديد من العوامل منها :ذكاء الفرد ،وقدراته ،ودوافعه ،وحاجاته ،وما مير به من خربات النجاح أو
الفشل ،والصعوابت اليت يواجهها ابلبيئة احمليطة (الطروانة ،)2019 ،ونظرته للمستقبل (السلمات.)2018 ،
وتشري العديد من الدراسات إىل أن مستوى الطموح يرتبط ارتباطًا وثي ًقا ابلصحة النفسية ،فمن مظاهر الصحة النفسية أن يكون
هناك تقارب بني مستوى الطموح ومستوى كفاءة الفرد( .القطناين( ،)2011 ،اجلبوري)2013 ،
وبناء على ما سبق ،تسعى هذه الدراسة إىل معرفة العالقة بني الضغوط املهنية وكل من دافعية اإلجناز ،ومستوى الطموح لدى
املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة.
مشكلة الدراسة:
تُعد الضغوط املهنية إحدى املشكالت النفسية االجتماعية األساسية اليت يعاين منها األفراد واملؤسسات على حد سواء؛ حيث
كشفت منظمة العمل الدولية التابعة لألمم املتحدة ،واملعنية بشؤون العمل والعمال نتائج حبوثها اليت أجرهتا على مخس دول صناعية،
عن أن حنو ( )10%من البالغني يصابون بفعل الضغوط املهنية أبنواع من اإلحباط املؤدية للكآبة كل عام .وتذكر الدراسة أن خسارة
أملانيا من املشاكل الصحية ذات الطبيعة النفسية والعقلية تقدر بنحو ( )2.2مليار دوالر يف العام ،ويف بريطانيا يعاين ( )30%من
قوة العمل من شكل من أشكال الضغط النفسي أو اإلحباط ،ويف بولندا زاد القلق من الضغط املهين واخلوف من فقدان الوظيفة
بنسبة ( )50%خالل ثالث سنوات ،ويف فنلندا تضيع أكثر من ( )30.000ساعة عمل كل عام بسبب حاالت االنتحار الناجتة عن
نقل عن (صليحة)2013 ،
ظروف العمل السيئةً .
ويف تقرير إحدى شركات التأمني ابلوالايت املتحدة األمريكية ،تبني أن هناك مليون عامل يتغيبون بسبب الضغوط املهنية يف
سنوي ،ويشمل هذا الرقم تكاليف الغياب ،وترك العمل واخنفاض مستوى اإلنتاجية،
العمل ،وقدرت اخلسارة حبوايل  150بليون دوالر ً
سنوي( .علي)2009 ،
وطلبات التعويض ،والتأمني ،ونفقات العالج الصحي ً
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ويُعد اإلشراف الرتبوي من ضمن املؤسسات اليت يتعرض أفرادها ملصادر متعددة من الضغوط؛ نتيجة للتغريات املتسارعة اليت
نعيشها يف عصران احلايل ،واليت تتطلب بذل املزيد من اجلهد من أجل حتقيق أهداف العملية التعليمية ،وهذا بدوره يؤثر يف االجتاه
الكامن لدى املشرف الرتبوي ،ويعرقل سعيه إىل حتقيق التفوق يف إجناز املهام املوكلة له؛ مما يقلل من دافعيته لإلجناز ،ومن مستوى
طموحه ،ويرتتب عليه نوع من القلق ،والتوتر ،واالحباط ،وهذا ما ملسته الباحثة من خالل عملها كمشرفة تربوية؛ لذا فإن هذه
الدراسة سوف تتناول العالقة بني الضغوط املهنية وبني دافعية اإلجناز ومستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت ومتت صياغة مشكلة
الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت:
ما العالقة بني الضغوط املهنية ودافعية اإلجناز ومستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة اآلتية:
ما مستوى الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة؟ما مستوى دافعية اإلجناز لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة؟ما مستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة؟ما عالقة الضغوط املهنية بدافعية اإلجناز ومستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة؟ما أتثري الضغوط املهنية على دافعية اإلجناز لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة؟ما أتثري الضغوط املهنية على مستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة؟تبعا للمتغريات (املؤهل العلمي ،احلالة االجتماعية،
هل ختتلف الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة ًعدد سنوات اخلدمة ،والتخصص)؟
أهداف الدراسة:
التعرف على مستوى الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة.التعرف على مستوى دافعية اإلجناز لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة.التعرف على مستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة.الكشف عن العالقة بني الضغوط املهنية وكل من دافعية اإلجناز ،ومستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة.كل من دافعية اإلجناز ،ومستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة.
الكشف عن أتثري الضغوط املهنية على ٍّتبعا للمتغريات (املؤهل العلمي ،احلالة
التحقق من اختالف مستوى الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة ًاالجتماعية ،عدد سنوات اخلدمة ،التخصص).
أمهية الدراسة:
أ -األمهية النظرية:
ازدايد انتشار الضغوط املهنية داخل املنظمات املختلفة يف العصر احلايل ،وانعكاس ذلك سلبيًا على احلالة الصحية والنفسية للعاملني.ضئيل يف أدبيات البحوث النفسية
اهتماما ً
تناوهلا ملوضوع الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايت ،وهو من املوضوعات اليت القت ًيف حدود علم الباحثة -إذا ما قورنت مبا يزخر به اجملال من دراسات عن الضغوط املهنية لدى الفئات العاملة األخرى يف اجملتمع.ضروري يف اجملتمع السعودي الذي تشهد قطاعاته
أمرا
تناوهلاً
ّ
ملتغريي دافعية اإلجناز ومستوى الطموح والذي تعد دراستهما ً
تغيريات مهمة حتقي ًقا لرؤية الوطن 2030م.
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قد تفتح آفاقًا حبثية لدراسات مستقبلية ذات صلة ابلدراسة احلالية.ب -األمهية التطبيقية:
تسهم يف تقدمي مقياس للضغوط املهنية ،ومقياس لدافعية اإلجناز ،ومقياس ملستوى الطموح؛ مما يثري مكتبة القياس يف اجملتمع السعودي.مساعدة صانعي القرار يف وزارة التعليم ،يف وضع خطط للحد من الضغوط اليت تواجهها املشرفات الرتبوايت يف ضوء نتائج الدراسة احلالية.مصطلحات الدراسة:
الضغوط املهنية (:)Professional Pressures
هي حاالت اإلجهاد اجلسمي ،والنفسي ،واملشقة اليت تلقى على الفرد مبطالب وأعباء عليه أن يتوافق معها( .عباسه ،2016 ،ص)391
وتُعرف الضغوط املهنية إجرائيًا أبهنا :جمموعة من الصعوابت ،واملشكالت االجتماعية والتنظيمية اليت تتعرض هلا املشرفة الرتبوية
أثناء أدائها ملهامها ،واليت تؤثر على أدائها الرتبوي ،وتتحدد درجتها على مقياس الضغوط املهنية ابلدراسة احلالية.
دافعية اإلجناز (:)Achievement Motivation
هي استعداد الفرد لتحمل املسؤولية ،والسعي حنو التفوق لتحقيق أهداف معينة ،واملثابرة للتغلب على العقبات واملشكالت اليت
قد تواجهه ،والشعور أبمهية الزمن ،والتخطيط للمستقبل( .خليفة)96 ،2002 ،
وتُعرف دافعية اإلجناز إجرائيًا أبهنا :الدرجة اليت حتصل عليها املشرفة الرتبوية على مقياس دافعية اإلجناز يف الدراسة احلالية.
مستوى الطموح (:)Level Of Aspiration
مستوى الطموح :هو اهلدف الذي يضعه الفرد لنفسه يف اجملال األكادميي أو التعليمي أو املهين أو األسري أو الوظيفي ،يتطلع
إليه ويسعى لتحقيقه ابلتغلب على ما يصادفه من عقبات ومشكالت تنتمي إىل هذا اجملال ،ويتفق هذا اهلدف والتكوين النفسي
للفرد وإطاره املرجعي ،ويتحدد حسب خربات النجاح والفشل اليت مر هبا( .أبو انهية)2012 ،
ويُعرف مستوى الطموح إجرائيًا أبنه :الدرجة اليت حتصل عليها املشرفة الرتبوية على مقياس مستوى الطموح يف الدراسة احلالية.
حدود الدراسة:
 احلدود الزمنية :طُبقت أدوات الدراسة احلالية يف الفصل الدراسي األول لعام 1442هـ2020 /م. احلدود املكانية :منطقة املدينة املنورة. احلدود البشرية :املشرفات الرتبوايت إبدارة تعليم منطقة املدينة املنورة.اإلطار النظري:
تعريف الضغوط املهنية:
هي حالة انفعالية تصيب الفرد؛ نتيجة لعدم توافقه مع بيئة العمل جراء املواقف واملشكالت البيئية ،واملثريات الداخلية واخلارجية
املختلفة اليت تفوق طاقته التكيفية ،وينتج عنها جمموعة من اآلاثر النفسية والسلوكية والعضوية واالجتماعية واملهنية (.)Foms,2013
أيضا اجلانب النفسي والتغريات اليت حتدث داخل الفرد عندما تكون متطلبات بيئة العمل اليت على الفرد مواجهتها تفوق طاقته
وهي ً
هتديدا ميارس ضغطًا نفسيًا عليه( .الرشيدي)2013 ،
وإمكانياته ،وهذا ابلنسبة له يُعد ً

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،138-109جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

115

أسباب الضغوط املهنية ومصادرها:
تتنوع مصادر الضغوط املهنية وختتلف ابختالف البيئة واألفراد واملهن؛ مما جتعل مثل هذه الضغوط ختتلف من فرد آلخر ،كما
أن الضغوط املهنية ال حتدث نتيجة لسبب واحد ،وإمنا قد تشرتك يف أحداثها أسباب عدة؛ بعضها انبع من شخصية الفرد ،وبعضها
انبع من بيئة العمل ،أو تكون نتيجة التفاعل بني السببني( .أبو عون)2014 ،
ومن األسباب العامة للضغوط يف جمال املهنة املشكالت التنظيمية اليت تتمثل يف سوء النظام الذي يتسبب يف أتخري القرارات
املهمة ،وعدم قدرة الفرد يف العمل على حتديد املسؤول املباشر عن اختاذ القرارات ،ابإلضافة للنقص املستمر يف اإلمكانيات املادية
أيضا نقص الكفاءة املهنية؛ أي نقص املهارة أو الكفاءة
واألجهزة واملعدَّات الضرورية ،وعجز النظام عن وضع خطة حمددة لإلنتاج .و ً
محل أكرب عليه أو على من لديه هذه املهارات ،ابإلضافة لساعات العمل الطويلة أو
لدى عدد من العاملني يف جمال عمله؛ مما يضع ً
غري املنتظمة ،والشعور ابملكانة األقل واملكافأة غري املناسبة؛ إذ إن إحساس الفرد أبمهية دوره يف العمل الذي ينعكس على إحساسه
بذاته ،ومن مثَّ رغبته يف أتكيد ذاته عن طريق وجود أمهية دوره يف العمل ،يتأثر إذا شعر مبكانة غري مناسبة( .إمساعيل)2006 ،
النظرايت املفسرة للضغوط:
أول :نظرية موراي :Murray
ً
يرى مواري أن مفهوم احلاجة ومفهوم الضغط مفهومان رئيسان على اعتبار أن مفهوم احلاجة ميثّل احملددات املؤثرة للسلوك يف
البيئة ،وقد عرف احلاجة أبهنا :مفهوم فرضي ميثل قوة يف منطقة املخ .وتسمى بقوة تنظيم اإلدراك والتفهم غري املشبع يف اجتاه معني،
فعرفه أبنه احملددات املؤثرة للسلوك يف البيئة.
أما الضغط ّ
كما يرى موراي أن الضغط مرتبط متام االرتباط ابحلاجة؛ حيث إن عدم تلبية حاجة العامل يشري إىل أن هناك ضغطًا .وميز
موراي يف نظريته بني نوعني من الضغوط مها« :بيتًا» ،وفيه إدراك الشيء على حسب الفرد ،وضغط «ألفا» ،وهو إدراك األشياء كما
هي موجودة يف الواقع( .الشخانبة)2008 ،
اثنيًا :نظرية سبيلربجر :Spielberger
استطاع سبيلربجر يف هذه النظرية أن يوجد عالقة بني القلق والضغط املهين؛ حبيث يرى أن الضغط ميكن التعرف إليه من خالل
القلق الذي يتعرض له الفرد يف موقفه املهين( .أردن)2000 ،
اثلثًا :منوذج ليرب ونيومان:
يقوم هذا النموذج على افرتاض أن هناك مصدرين للضغوط الذي يتعرض هلا الفرد ،ومها :الفرد واملنظمة؛ حيث يتفاعل هذان
العنصران يف زمن حمدد ،وهذه الضغوط ترتك آاثرها على الفرد واملنظمة؛ مما يدفع كال العنصرين إىل االستجابة للضغوط بشكل
مالئم) Bandey,2002 ( .
ابعا :منوذج الضغط املهين هلوس : House
رً
يوضح هوس أن خربة الضغط هي استجابة ذاتية انجتة عن التفاعل بني الظروف االجتماعية واخلصائص الفردية ،مثل :احلاجات،
والقيم ،والقدرات) Furnham, et al 1999( .
خامسا :منوذج سيزالقي ووالس:
ً
يقوم هذا النموذج على أن الضغوط اخلاصة ابلعمل تنبع من مصادر رئيسة ،وهي :البيئة ،املنظمة ،العوامل الفردية .وتسهم هذه
املصادر جمتمعة يف خلق أمناط خمتلفة من الضغوط ،واليت بدورها ورغم وجود فروق فردية بني األفراد ترتك أاثرها على صعيد املستوى
أثرا سلبيًا على مستوى املنظمة اليت ينتمي إليهما الفرد (إمساعيل.)2006 ،
الفردي واجلانب النفسي السلوكي ،والصحي ،و ً
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سادسا :منوذج مارشال:
ً
يف هذا النموذج حيدد مارشال العوامل املسببة للضغوط يف العمل واألعراض اليت تظهر على األفراد نتيجة تعرضهم للعمل ،وهي أعراض
خاصة ابلفرد تؤدي يف النهاية إىل أمراض القلب ،وأعراض خاصة ابملؤسسة تؤدي إىل العدوانية وتكرار احلوادث (الشخانبة.)2008 ،
سابعا :منوذج جيبسون وزمالئه:
ً
دورا يف إدراك الفرد للظروف الضاغطة الواقعة عليه يف بيئة العمل؛ حيث يرى أن
يهتم هذا النموذج ابلفروق الفردية اليت تلعب ً
مصادر الضغوط أتيت من البيئة احمليطة ،ودائرة العمل ،والعوامل الفردية؛ إذ تسهم هذه املصادر جمتمعة يف ترك آاثر سلبية على دائرة
العمل اليت يتبع هلا الفرد( .عبدالعزيز.)2005 ،
اثمنًا :منوذج هيجان لتفسري الضغوط:
أوضح هذا النموذج األبعـ ــاد اليت تفس ــر الضغ ــوط من حيث مص ـ ــادر الضغوط وعالقته ـ ـ ــا بشخصيـ ـ ــة الفـ ـ ــرد وسلوك ـ ــه،
واملتعلقة بدائرة العمل من حيث العبء الوظيفي والتغيري يف بيئة العمل ،والنتائج املرتتبة على الضغوط( .الشخانبة)2008 ،
تعريف دافعية اإلجناز:
هي جمموعة من القوى الداخلية واخلارجية اليت تثري السلوك املرتبط ابلعمل ،وحتدد شكله واجتاهه ،ومدته)PetrigGoren,2004( .
ويعرفها أتكنسون ( )Atkinsonأبهنا :استعداد اثبت نسبيًا يف الشخصية ،حيدد مدى سعي الفرد ومثابرته يف سبيل حتقيق
جناح أو بلوغ هدف ،يرتتب عليه درجة معينة من االشباع ،وذلك املواقف اليت تتضمن تقييم األداء يف ضوء مستوى معني لالمتياز.
(عبداللطيف)2000 ،
كما عرفها مواري :أبهنا قدرة الفرد على حتقيق مهمة صعبة ،أو السيطرة على بعض الظروف والعوامل املادية أو املعنوية ،وأن
يتغلب على العقبات والصعوابت اليت تواجهه لتحقيق ذلك ،وأن يتفوق الفرد على نفسه وعلى اآلخرين من خالل حتدي املعوقات،
ورفع نفسه واعتباره من خالل حتقيق مواهبه( .علوانه)2004 ،
أنواع الدافعية لإلجناز:
ميز فريوت ( )Veroffبني نوعني من الدافعية ،ومها:
 .1دافع إجناز ذايت :ينبع من داخل الفرد ،وذلك ابالعتماد على خرباته السابقة؛ حيث جيد لذة يف اإلجناز.
 .2دافع إجناز اجتماعي :خيضع ملعايري اجملتمع ومقاييسه ،ويبدأ ابلتكون يف سن املدرسة االبتدائية؛ حيث يندمج الدافعان الذايت
واالجتماعي ليتشكل منهما دافع إجناز متكامل ينمو مع تقدم السن ،وكذلك اإلحساس ابلثقة ابلنفس ،واالستفادة من اخلربات
الناجحة لألقران( .رواه)2007 ،
النظرايت املفسرة لدافعية اإلجناز:
أول :نظرية موراي : Murray
ً
يرى موراي أن احلاجة هي مبنزلة قوة داخلية تؤدي إىل نشاط حمدد ،ولكنه مل يسع إىل حتديد عدد معني من احلاجات األولية،
بل اكتفى بوضع الئحة للحاجات الرئيسة لدى االنسان.
كما يؤكد موراي أن احلاجة إىل اإلجناز حت ّدد ابلرغبة أو امليل إىل عمل األشياء بسرعة على حنو جيد ،وقد ق ّدم موراي تصوراته
لقياس دافع اإلجناز من خالل اختبار تفهم املوضوع (( .)TATابهي وشليب)1998 ،
اثنيًا :نظرية العزو السبيب لدافعية اإلجناز:
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ترجع اخللفية األساسية لنظرية العزو لعامل النفس االجتماعي األملاين «هايدر»  Heiderيف كتابه املنشور عام  1958بعنوان
(علم نفس العالقات الشخصية) ()The Psychology of Interpersonal Relation؛ إذ يرى أن االنسان ليس مستجيبًا لألحداث
استجابة آلية .وإمنا يفكر االنسان يف سبب حدوثها ،وأن سلوك الفرد السابق واحلايل هو الذي يؤثر يف سلوكه القادم ،وليس النتيجة
اليت حيصل عليها .وإن األفراد يقومون ابلعزو ألسباب النجاح والفشل ،فإذا ما أدرك الفرد السبب فسوف يساعده يف السيطرة على
ذلك اجلزء من البيئة؛ إذ توضح هذه النظرية أتثري الدوافع يف خربات النجاح والفشل وحتديد السلوك والتنبؤ به يف جماالت اإلجناز؛
أي إن اعتقاداتنا وعزوان لكل ما حيدث لنا يؤثر يف دافعيتنا( .عبداللطيف)2000 ،
اثلثًا :نظرية حاجة اإلجناز:
نظرية حاجة اإلجناز لكل من ماكيالند وأتنكسون  .Atkinson “1961. 1974” & Mcclellendهذه النظرية تشري إىل أن دافعية
اإلجناز تُع ّد مبنزلة استعداد الفرد لإلقبال أو اإلحجام ابلنسبة ملوقف من مواقف اإلجناز ،وهي املواقف اليت يتوقع فيها الفرد أن أداءه
سوف يتم تقييمه ،ومن بني هذه املواقف يف احلياة العامة :موقف االمتحاانت يف اجملال التعليمي ،واملقابالت الشخصية لالختبار
للتوظيف( .ماكيالند.)2007 ،
تعريف مستوى الطموح:
عرفه ووملان ( )Wolmanأبنه :املستوى الذي يتوقعه الفرد ألدائه يف املستقبل( .فريد)2005 ،
وترجع بداايت استخدام مفهوم مستوى الطموح إىل العامل كريت ليفني ،اليت عُرفت بنظرية اجملال؛ حيث ربط مستوى الطموح
بثالثة جوانب رئيسة هي :اهلدف ،والتوقع ،واألداء.
اجلوانب األساسية املميزة ملستوى الطموح:
هنالك ثالثة جوانب أساسية متيّز مستوى الطموح ،وهي:
مهما ،ويرغب يف القيام به يف عمل من األعمال.
اجلانب األول :األداء ،ويعين ذلك نوع األداء ،والذي يُعده الفرد ً
اجلانب الثاين :التوقع ،ويعين ذلك توقع الفرد ألدائه هلذا العمل أو ذلك.
اجلانب الثالث :األمهية ،ويعين ذلك مدى أمهية األداء ابلنسبة للفرد.
النظرايت املفسرة ملستوى الطموح:
أول :نظرية اجملال لكريت ليفني :Keart Levin
ً
تعد نظرية اجملال أول نظرية فسرت مستوى الطموح وعالقته ابلسلوك اإلنساين بصفة عامة.
حيث أشار ليفني ( )Levinإىل وجود عوامل عدة تعمل كدافع للتعلّم يف املدرسة تسمى (مستوى الطموح) ،وتبدأ عند شعور
الفرد ابلرضا عن الذات والبحث عن املزيد من حتقيق الذات؛ حيث إن مستوى الطموح خيلق أهدافًا جديدة للفرد تعتمد على
بعضها ،وكلما حتقق جزء منها تشجع الفرد إىل حتقيق املزيد الذي يتسم ابلصعوبة تدرجييًا ،وتسمى احلالة العقلية هنا مبستوى الطموح.
اثنيًا :نظرية ستاجنر :Estanger
يعد ستاجنر مستوى الطموح من أفضل أساليب قياس الشخصية يف وضعية االستجابة ،كما يرى أن تقييم صورة الذات تتم يف
ضوء إطار الفرد املرجعي( .العيسوي)2004 ،
وتقوم هذه النظرية على عنصر واحد فقط هو اإلجناز الذي يرغب الفرد ابلوصول إليه ،وهذا يتطلب من الفرد معرفة إجنازه السابق،
ومن مث فإن التحفيز هو حمصلة التفاعل بني خربات اإلجناز السابقة واهلدف لتحقيق تلك اإلجنازات وما يولّد ذلك من مشاعر النجاح.
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الدراسات السابقة:
يف هذا احملور سيتم استعراض الدراسات السابقة املتعلقة مبتغريات الدراسة احلالية وف ًقا لتسلسلها الزمين من األحدث إىل األقدم،
وهي على النحو اآليت:
أول :الدراسات العربية:
ً
أجرت (احلسني )2020 ،دراسة هدفت إىل التعرف على الضغوط املهنية وعالقتها ابلرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس
عضوا من أعضاء هيئة التدريس ،وجرى اختيارهن بطريقة
يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن .وتكونت عينة الدراسة من (ً )180
عشوائية .واُستخدم يف الدراسة مقياس ضغوط املهنة ،ومقياس الرضا الوظيفي .وتوصلت الدراسة إىل وجود مستوى مرتفع من ضغوط
املهنة لدى أعضاء هيئة التدريس ،كما تبني وجود مستوى متوسط من الشعور ابلرضا الوظيفي لديهن ،ووجود ارتباط عكسي قوي
تبعا ملتغري احلالة االجتماعية ،كما
دال إحصائيًا بني ضغوط املهنة والرضا الوظيفي ،كما تبني وجود فروق يف الضغوط املهنية لديهن ً
تبعا الختالف الرتبة األكادميية.
أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف الرضا الوظيفي ً
كما أجرت (الشمالية )2017 ،دراسة هدفت إىل الكشف عن العالقة بني الضغوط املهنية ،ودرجة الطموح ،ودافعية اإلجناز لدى
املرأة العاملة يف القطاع الصحي يف حمافظة الكرك .وتكونت عينة الدراسة من ( )301موظفة يف القطاع الصحي يف حمافظة الكرك،
وجرى اختيارهن ابلطريقة الطبقية العشوائية .واُستخدم يف الدراسة مقياس الضغوط املهنية ،ومقياس الطموح ،ومقياس دافعية اإلجناز.
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها :ارتفاع مستوى الضغوط املهنية لدى املرأة العاملة يف القطاع الصحي يف حمافظة الكرك ،كما
اتضح أن مستوى الضغوط املهنية يف القطاع الصحي اخلاص أعلى منه يف القطاع العام ،وكذلك لدى املمرضات أعلى منه لدى
أيضا إىل وجود عالقة ارتباطية سلبية بني الضغوط املهنية وكل من درجة الطموح ،ودافعية اإلجناز ،كما تبني
اإلدارايت ،وتوصلت ً
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الضغوط املهنية تعزى للمؤهل العلمي؛ حيث تبني أن العامالت من محلة مؤهل الثانوية العامة
أعلى يف مستوى الضغوط املهنية ،يف حني تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الضغوط املهنية تعزى لعدد سنوات اخلدمة،
كما أظهرت النتائج أن العامالت املتزوجات أعلى يف مستوى الضغوط املهنية مقارنة بغري املتزوجات.
ويف العام نفسه ،أجرى (بن ساسية )2017 ،دراسة هدفت إىل حتديد طبيعة العالقة بني ضغوط العمل اليت يتعرض هلا العاملني
ومستوى كفاءهتم وأدائهم ملهامهم داخل املؤسسة االستشفائية .وتكونت عينة الدراسة من مجيع العمال اإلداريني يف مستشفى
نظرا لقلة عددهم .واُستخدم يف الدراسة مقياس
سليمان عمريات -تقرت -البالغ عددهم (ً )60
عامل ،وطبق عليهم احلصر الشامل؛ ً
ضغوط العمل .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها :وجود عالقة طردية موجبة ضعيفة بني ضغوط العمل أببعاده (التنظيمية،
البيئية ،الفردية) والكفاءة املهنية.
كما أجرى (الضالعني )2016 ،دراسة هدفت إىل التعرف على اجتاهات املمرضني حنو املهنة وعالقتها مبستوى الطموح وتقدير
ممرضا وممرضة من مستشفيات خاصة وحكومية مبحافظة الكرك .واُستخدم يف
الذات لديهم .وتكونت عينة الدراسة من (ً )339
الدراسة مقياس االجتاه حنو مهنة التمريض ،ومقياس مستوى الطموح ،ومقياس تقدير الذات .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من
أمهها :وجود مستوى متوسط من االجتاه حنو مهنة التمريض ،ومستوى الطموح ،وتقدير الذات لدى املمرضني ،كما تبني وجود عالقة
إجيابية دالة إحصائيًا بني اجتاهات املمرضني حنو مهنتهم بكل من مستوى الطموح ،وتقدير الذات لديهم.
وأجرى (زانيت )2015 ،دراسة هدفت إىل الكشف عن العالقة بني الضغوط املهنية ودافعية اإلجناز لدى أعوان احلماية املدنية
عون .واُستخدم يف الدراسة مقياس الضغوط املهنية ،ومقياس الدافعية لإلجناز.
بورقلة .وتكونت عينة الدراسة من قوامها (ً )89
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها :وجود عالقة ارتباطية بني الضغوط املهنية والدافعية لإلجناز لدى أعوان احلماية املدنية ،كما
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تبني عدم وجود فروق يف داللة العالقة االرتباطية بني الضغوط املهنية والدافعية لإلجناز تعزى لكل من :املستوى التعليمي ،واحلالة
االجتماعية ،واألقدمية.
ويف العام نفسه ،أجرت (عبدهللا )2015 ،دراسة هدفت إىل التعرف على طبيعة العالقة االرتباطية بني مستوى الطموح والتوافق
املهين لدى أساتذة جامعة حممد خيضر بسكرة .وتكونت عينة الدراسة من ( )106أساتذة جامعيني اُختريوا بطريقة عشوائية.
واُستخدم يف الدراسة مقياس مستوى الطموح ،ومقياس التوافق املهين .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :أن غالبية أساتذة
اجلامعة يتمتعون مبستوى طموح مرتفع ،كما تبني عدم وجود عالقة ارتباطية بني مستوى الطموح والتوافق املهين.
كما أجرى (الزهراين )2014 ،دراسة هدفت إىل حماولة الكشف عن طبيعة العالقة بني الذكاء االنفعايل ومستوى الطموح لدى الطالب
اجلامعي يف اجلزائر .وتكونت عينة الدراسة من ( )90طالبًا وطالبة من طلبةكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية .واُستخدم يف الدراسة مقياس
الذكاء االنفعايل ،ومقياس مستوى الطموح .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها :وجود عالقة ارتباط بني الذكاء االنفعايل وخمتلف
أبعاد مستوى الطموح ،كما تبني أنه كلما ارتفع منو الذكاء االنفعايل لدى الطالب اجلامعي كلما ازداد ارتفاع مستوى الطموح لديه.
وأجرى (الزهراين )2012 ،دراسة هدفت إىل التعرف على العالقة بني مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي ومستوى الطموح،
مرشدا طالبيًا من مرشدي مدارس التعليم العام مبراحله الثالث مبدينة جدة ،واُستخدم يف الدراسة
وتكونت عينة الدراسة من (ً )60
مقياس الرضا املهين للمرشد ،ومقياس مستوى الطموح .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :وجود عالقة ارتباطية موجبة بني
مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي ومستوى الطموح لدى املرشدين الطالبيني.
كما أجرت (اجلعيد )2011 ،دراسة هدفت إىل التعرف على مستوى الطموح وعالقته ابملهارات االجتماعية لدى عينة من
تبعا لسنوات اخلربة،
مديرات املدارس الثانوية يف املنطقة الغربية ،والتعرف على الفروق بينهن يف مستوى الطموح واملهارات االجتماعية ً
والتحقق من إمكانية التنبؤ مبستوى الطموح يف ضوء املهارات االجتماعية لدى املديرات .وتكونت عينة الدراسة من ( )104مديرات.
واُستخدم يف الدراسة مقياس مستوى الطموح ،ومقياس املهارات االجتماعية .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :وجود
عالقة موجبة بني مستوى الطموح واملهارات االجتماعية لدى املديرات ،كما تبني عدم وجود فروق يف مستوى الطموح واملهارات
عدي (الضبط االجتماعي ،واحلساسية االجتماعية) للمهارات
تبعا لسنوات اخلربة ،و ً
االجتماعية ً
أيضا التنبؤ مبستوى الطموح يف ضوء بُ ّ
االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة.
وأجرت (الرفاعي )2010 ،دراسة هدفت إىل التعرف على طبيعة العالقة بني مستوى الطموح وتقدير الذات لدى طالبات
الدراسات العليا مبختلف التخصصات .وتكونت عينة الدراسة من ( )100طالبة من طالبات الدراسات العليا جبامعة امللك عبدالعزيز.
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها :وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بني مستوى الطموح وتقدير الذات لدى طالبات
الدراسات العليا جبامعة امللك عبدالعزيز.
ويف العام نفسه ،أجرت (عثمان )2010 ،دراسة هدفت إىل التعرف على عالقة الضغوط املهنية بدافعية اإلجناز لدى أعوان
احلماية املدنية ابلوحدة املركزية للحماية املدنية بسكرة .وتكونت عينة الدراسة من ( )100عون .واُستخدم يف الدراسة مقياس الضغوط
املهنية ومقياس دافعية اإلجناز .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :وجود عالقة ارتباطية سالبة بني الضغوط املهنية ودافع
النجاح ،ووجود عالقة ارتباطية سالبة بني الضغوط املهنية ودافع جتنب الفشل ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الضغوط
املهنية تعزى ملتغريي السن وعدد سنوات اخلربة.
وأجرى (املشيخي )2009 ،دراسة هدفت إىل التعرف على العالقة بني قلق املستقبل وفاعلية الذات مبستوى الطموح .وتكونت
عينة الدراسة من ( )720طالبًا وطالبة من طلبة كلييت العلوم واآلداب يف جامعة الطائف .واُستخدم يف الدراسة مقياس مستوى
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الطموح .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها :وجود عالقة سالبة بني قلق املستقبل ومستوى الطموح ،يف حني وجدت عالقة
موجبة بني فاعلية الذات ومستوى الطموح ،كما تبني وجود فروق بني متوسطات درجات الطالب مرتفعي ومنخفضي مستوى
الطموح لصاحل منخفضي مستوى الطموح.
كما أجرى (اخلريي )2008 ،دراسة هدفت إىل الكشف عن العالقة االرتباطية بني الرضا الوظيفي ودافعية اإلجناز لدى املرشدات
مبراحل التعليم العام يف حمافظيت الليث والقنفذة ،والتحقق من وجود فرق بكل من الرضا الوظيفي ودافعية اإلجناز تعزى ملتغري (مكان
العمل ،وسنوات اخلربة ،والدخل الشهري) .وتكونت عينة الدراسة من ( )98مرشدة .واُستخدم يف الدراسة مقياس الرضا الوظيفي،
ومقياس دافعية اإلجناز .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني درجات
الرضا الوظيفي ودافعية اإلجناز لدى عينة الدراسة.
وأجرى (اهلواري )2005 ،دراسة هدفت إىل التعرف على مستوايت الضغوط املهنية لدى معلمي ومعلمات مدينة صرمان
معلما ،و( )267معلمة ،وجرى اختيارهم بطريقة عشوائية .واُستخدم
وعالقتها ابلرضا الوظيفي .وتكونت عينة الدراسة من (ً )83
يف الدراسة مقياس الضغوط املهنية ،ومقياس الرضا الوظيفي .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها :تسود الضغوط املهنية كدرجة
كلية بدرجة وسط بني املعلمني واملعلمات ،كما تبني عدم وجود عالقة بني الضغوط املهنية على مجيع حماورها السبعة بدرجة الرضا
الوظيفي لدى املعلمني واملعلمات.
أيضا أجرى (األسود )2003 ،دراسة هدفت إىل التعرف على العالقة بني مستوى القلق ،ومفهوم الذات ،ومستوى الطموح
و ً
لدى الطلبة اجلامعيني يف دولة فلسطني .وتكونت عينة الدراسة من ( )378طالبًا وطالبة من طلبة اجلامعة اإلسالمية ،وجامعة األزهر،
وجامعة األقصى مبحافظات قطاع غزة .واُستخدم يف الدراسة مقياس مستوى الطموح ،ومقياس القلق العام ،ومقياس مفهوم الذات.
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :وجود عالقة سالبة دالة إحصائيًا بني مستوى القلق ومستوى الطموح ،كما تبني عدم
وجود أي فروق دالة إحصائيًا يف مستوى الطموح تعزى للمتغريات التالية :اجلنس ،واجلامعة ،والتخصص ،واملستوى الدراسي.
اثنيًا :الدراسات األجنبية:
أجرى فومس ( )Foms, 2013دراسة بعنوان (الضغوط املهنية لكادر التمريض) هبدف حتديد طبيعة العالقة بني الضغط املهين
ومهنة التمريض .وتكونت عينة الدراسة من ( )300ممرضة أبمريكا .واُستخدم يف الدراسة املقابالت الشخصية ،ومقياس الضغط
املهين .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها وجود عالقة بني الضغوط املهنية ومهنة التمريض.
وأجرت هريسي وجيمس ( )Herssey & Gams, 2012دراسة هدفت إىل التعرف على الضغوط املهنية وعالقتها بدافعية اإلجناز
لدى املمرضات واإلدارايت يف مستشفيات املكسيك .وتكونت عينة الدراسة من ( )430عاملة يف القطاع الصحي ابملكسيك.
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها أنه كلما زادت الضغوط املهنية قلت دافعية اإلجناز ،كما توصلت إىل أن الضغوط املهنية
لدى املمرضات أعلى منها لدى اإلدارايت.
كما أجرى لوجن واندرويد ( )Logn & Android, 2009دراسة هدفت إىل توضيح العالقة بني دافعية اإلجناز والبيئة االجتماعية
واإلدارية يف املؤسسة الصحية .وتكونت عينة الدراسة من ( )500عاملة ابلقطاع الصحي ابملكسيك .واُستخدم يف الدراسة اختبار
تفهم املوضوع .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها وجود عالقة ارتباطية بني دافعية اإلجناز والبيئة االجتماعية.
التعليق على الدراسات السابقة:
يالحظ وجود نقص واضح يف الدراسات اليت تناولت الضغوط املهنية لدى العاملني يف جمال اإلشراف الرتبوي على حد علم الباحثة.-تناولت مجيع الدراسات السابقة أحد متغريات الدراسة احلالية أو متغريين منها كحد أقصى ما عدا دراسة (الشمالية،)2017 ،
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فقد تناولت املتغريات نفسها (الضغوط املهنية ،ودافعية اإلجناز ،ومستوى الطموح) ،ولكن اختلفت يف عينة الدراسة؛ حيث
طُبقت على املرأة العاملة يف القطاع الصحي.
تفاوتت أحجام العينات يف الدراسات السابقة؛ فبعضهاكان قريبًا من حجم عينة الدراسة احلاليةكدراسة (هريسي وجيمس،)2012 ،ودراسة (األسود ،)2003 ،وهناك دراسات تناولت عينات تقل عن عينة الدراسة احلالية كدراسة (بن ساسية ،)2017 ،ودراسة
(زانيت ،)2015 ،ودراسة (الزهراين ،)2014 ،ودراسة (الزهراين ،)2012 ،ودراسة (الرفاعي ،)2010 ،ودراسة (عثمان،)2010 ،
ودراسة (اخلريي .)2008 ،يف حني فاقت دراستا (املشيخي ،)2009 ،ودراسة (لوجن واندرويد )2009 ،حجم عينة الدراسة احلالية.
استخدمت معظم الدراسات السابقة االستباانتكأدوات للدراسةكما هو احلال يف الدراسة احلالية ماعدا دراسة (فومس)2013 ،؛ حيثاستخدمت املقابالت الشخصية إىل جانب االستباانت ،ودراسة (لوجن واندرويد)2009 ،؛ حيث استخدمت اختبار تفهم املوضوع.
أشارت نتائج مجيع الدراسات اليت تناولت العالقة بني الضغوط املهنية ودافعية اإلجناز إىل وجود عالقة ارتباطية سالبة بني املتغريينمهما اختلفت العينات يف تلك الدراسات كدراسة (عثمان ،)2010 ،ودراسة (هريسي وجيمس ،)2012 ،ودراسة (زانيت،
 ،)2015ودراسة (الشمالية.)2017 ،
إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة :استخدمت الباحثة املنهج الوصفي االرتباطي املقارن بوصفه املنهج املناسب ألهداف الدراسة احلالية.
جمتمع الدراسة :تكون جمتمع الدراسة من املشرفات الرتبوايت يف إدارة تعليم منطقة املدينة املنورة ،والبالغ عددهن ( )437مشرفة تربوية.
عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة األساسية من ( )126مشرفة من املشرفات الرتبوايت مبنطقة املدينة املنورة من خمتلف إدارات
اإلشراف ومكاتب التعليم (مشال ،شرق ،غرب) خالل الفصل الدراسي األول لعام 1442هـ2020 /م ،وقد جرى اختيارهن ابلطريقة
العشوائية البسيطة ،ويوضح اجلدول اآليت توزيع أفراد العينة حبسب متغريات الدراسة:
جدول ( )1وصف أفراد العينة حبسب متغريات البحث (ن= )126
متغريات الدراسة
املؤهل العلمي

احلالة االجتماعية

عدد سنوات اخلدمة

التخصص

فئات املتغري

العدد

النسبة املئوية

بكالوريوس

94

74.6%

ماجستري

24

19.1%

دكتواره

8

6.3%

متزوجة

99

78.6%

مطلقة

19

15.1%

عزابء

8

6.3%

أقل من  10سنوات

13

10.3%

من  20-11سنة

40

31.8%

أكثر من  20سنة

73

57.9%

التخصص العلمي

46

36.5%

التخصص األديب

80

63.5%
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أدوات الدراسة:
اعتمدت الدراسة على عدد من األدوات لقياس متغرياهتا وتنفيذ إجراءاهتا ،وهي:
أول :مقياس الضغوط املهنية
ً
تكون املقياس من ( )15عبارة ،وانقسم املقياس إىل قسمني:
القسم األول :اشتمل على معلومات شخصية عن أفراد العينة ،وهي :املؤهل ،التخصص ،احلالة االجتماعية ،عدد سنوات اخلدمة.
علي
القسم الثاين :اشتمل على عبارات مقياس الضغوط املهنية ،وجرى استخدام مقياس ليكرت ذي األبعاد اخلمسة (تنطبق َّ
علي)؛ لتحديد استجاابت أفراد العينة.
علي ً
اندرا ،ال تنطبق َّ
أحيان ،تنطبق َّ
علي غالبًا ،تنطبق َّ
دائما ،تنطبق َّ
علي ً
ً
صدق املقياس :جرى التأكد من صدق مقياس الضغوط املهنية من خالل ما أييت:
 .1الصدق الظاهري)Face Validity( :
عُرضت الصورة األولية من املقياس على عدد من احملكمني الذين بلغ عددهم ( )8حمكمني؛ وذلك هبدف استطالع آرائهم حول
مدى السالمة اللغوية والدقة العلمية لعبارات املقياس ،وحذف أو إضافة أو تعديل ما يرونه مناسبًا ،ولقد جرى التعديل يف ضوء آراء
السادة احملكمني ،وبذلك حصلت الباحثة على الصورة النهائية من مقياس الضغوط املهنية.
 .2صدق االتساق الداخلي)Internal Consistency Validity( :
طُبق مقياس الضغوط املهنية على عينة استطالعية قوامها ( )30مشرفة تربوية من خارج العينة األساسية للدراسة ،وجرى استخدام
معامل ارتباط «بريسون» ( )Person Correlationيف حساب مدى ارتباط كل عبارة ابلدرجة الكلية للمقياس ،وجاءت النتائج
كاآليت:
جدول ( )2نتائج صدق االتساق الداخلي لعبارات مقياس الضغوط املهنية (ن= )30

رقم
العبارة

1
2

معامل االرتباط

**0.491

رقم
العبارة

4

**0.547

5

**0.649

6

**0.634

**0.537
3
** دال عند مستوى ()0.01

معامل االرتباط

**0.740

رقم
العبارة

7
8

**0.588

9

**0.567

معامل االرتباط

**0.646

رقم
العبارة

معامل االرتباط

**0.814

رقم
العبارة

13

10

14

**0.554

11

**0.737

15

**0.675

12

**0.722

معامل االرتباط

**0.614

يتضح من اجلدول ( )2أن معامالت ارتباط عبارات مقياس الضغوط املهنية ابلدرجة الكلية للمقياس كانت مجيعها ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ()0.01؛ مما يؤكد على أن مجيع عبارات مقياس الضغوط املهنية تتمتع بدرجة كبرية من الصدق الداخلي.
ثبات املقياس :جرى التأكد من ثبات مقياس الضغوط املهنية من خالل معامل ألفا كرونباخ ( ،)Alpha Cronbach’sوجاءت
النتائج كاآليت:
جدول ( )3نتائج ثبات مقياس الضغوط املهنية بطريقة ألفاكرونباخ (ن= )30

عدد عبارات املقياس

متوسط درجات املقياس

االحنراف املعيار

تباين درجات املقياس

معامل الثبات العام

15

49.97

10.92

119.28

0.885

يتبني من اجلدول ( )3أن معامل «ألفا كرونباخ» لثبات مقياس الضغوط املهنية بلغ ( ،)588.0وهي قيمة تؤكد على أن مقياس
الضغوط املهنية يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.
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اثنيًا :مقياس دافعية اإلجناز
تكون املقياس من ( )19عبارة ،وانقسم املقياس إىل قسمني:
القسم األول :اشتمل على معلومات شخصية عن أفراد العينة ،وهي :املؤهل ،التخصص ،احلالة االجتماعية ،عدد سنوات اخلدمة.
دائما،
القسم الثاين :اشتمل على عبارات مقياس دافعية اإلجناز ،وجرى استخدام مقياس ليكرت ذي األبعاد اخلمسة (تنطبق َّ
علي ً
علي)؛ لتحديد استجاابت أفراد العينة.
علي ً
اندرا ،ال تنطبق َّ
أحيان ،تنطبق َّ
علي غالبًا ،تنطبق َّ
تنطبق َّ
علي ً
وتضمن املقياس بعض العبارات السالبة اليت متثلت يف رقم.)19 ،18 ،15( :
صدق املقياس :جرى التأكد من صدق مقياس دافعية اإلجناز من خالل ما أييت:
 .1الصدق الظاهري)Face Validity( :
عُرض املقياس يف صورته األولية على عدد من احملكمني بلغ عددهم ( )8حمكمني؛ وذلك هبدف استطالع آرائهم حول مدى
السالمة اللغوية والدقة العلمية لعبارات املقياس ،وحذف أو إضافة أو تعديل ما يرونه مناسبًا ،ولقد جرى التعديل يف ضوء آراء السادة
احملكمني ،وبذلك حصلت الباحثة على الصورة النهائية من مقياس دافعية اإلجناز.
 .2صدق االتساق الداخلي)Internal Consistency Validity( :
جرى تطبيق مقياس دافعية اإلجناز على عينة استطالعية قوامها ( )30مشرفة تربوية من خارج العينة األساسية للدراسة ،وجرى استخدام
معامل ارتباط «بريسون» ( )Person Correlationيف حساب مدى ارتباط كل عبارة ابلدرجة الكلية للمقياس ،وجاءت النتائج كاآليت:
جدول ( )4نتائج صدق االتساق الداخلي لعبارات مقياس دافعية اإلجناز (ن= )30
رقم العبارة
1
2
3
4

معامل االرتباط
**0.681
**0.547
**0.686
**0.641

رقم العبارة
5
6
7
8

معامل االرتباط
**0.656
**0.739
**0.684
**0.483

** دال عند مستوى ( * )0.01دال عند مستوى ()0.05

رقم العبارة
9
10
11
12

معامل االرتباط
**0.736
*0.427
**0.516
**0.589

رقم العبارة
13
14
15
16

معامل االرتباط
*0.458
**0.581
**0.694
*0.432

رقم العبارة
17
18
19
-

معامل االرتباط
**0.489
**0.641
**0.617
-

يتضح من اجلدول ( )4أن معامالت ارتباط عبارات مقياس دافعية اإلجناز ابلدرجة الكلية للمقياسكانت مجيعها ذات داللة إحصائية
عند مستويي الداللة ()0.05( ،)0.01؛ مما يؤكد على أن مجيع عبارات مقياس دافعية اإلجناز تتمتع بدرجة كبرية من الصدق الداخلي.
ثبات املقياس :جرى التأكد من ثبات مقياس دافعية اإلجناز من خالل استخدام معامل ألفا كرونباخ (،)Alpha Cronbach’s
وجاءت النتائج كاآليت:
جدول ( )5نتائج ثبات مقياس دافعية اإلجناز بطريقة ألفاكرونباخ (ن= )30
عدد عبارات املقياس

19

متوسط درجات املقياس

81.87

االحنراف املعياري

8.55

تباين درجات املقياس

73.08

معامل الثبات العام

0.864

يتبني من اجلدول ( )5أن معامل «ألفا كرونباخ» لثبات مقياس دافعية اإلجناز بلغ ( ،)0.864وهي قيمة تؤكد على أن مقياس
دافعية اإلجناز يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.
اثلثًا :مقياس مستوى الطموح
تكون املقياس من ( )20عبارة ،وانقسم املقياس إىل قسمني:
القسم األول :اشتمل على معلومات شخصية عن أفراد العينة وهي :املؤهل ،التخصص ،احلالة االجتماعية ،عدد سنوات اخلدمة.
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علي
القسم الثاين :اشتمل على عبارات مقياس مستوى الطموح ،وجرى استخدام مقياس ليكرت ذي األبعاد اخلمسة (تنطبق َّ
علي) لتحديد استجاابت أفراد العينة.
علي ً
اندرا ،ال تنطبق َّ
أحيان ،تنطبق َّ
علي غالبًا ،تنطبق َّ
دائما ،تنطبق َّ
علي ً
ً
وتضمن املقياس على بعض العبارات السالبة متثلت يف رقم.)15 ،14 ،8( :
صدق املقياس :وجرى التأكد من صدق مقياس مستوى الطموح من خالل ما يلي:
 .1الصدق الظاهري)Face Validity(:
عُرضت الصورة األولية من املقياس على عدد من احملكمني بلغ عددهم ( )8حمكمني ،وذلك هبدف استطالع آرائهم حول مدى
السالمة اللغوية والدقة العلمية لعبارات املقياس ،وحذف أو إضافة أو تعديل ما يرونه مناسبًا ،ولقد جرى التعديل يف ضوء آراء السادة
احملكمني ،وبذلك حصلت الباحثة على الصورة النهائية من مقياس مستوى الطموح.
 .2صدق االتساق الداخلي)Internal Consistency Validity( :
طُبق مقياس مستوى الطموح على عينة استطالعية قوامها ( )30مشرفة تربوية من خارج العينة األساسية للدراسة ،وجرى
استخدام معامل ارتباط «بريسون» ( )Person Correlationيف حساب مدى ارتباط كل عبارة ابلدرجة الكلية للمقياس ،وجاءت
النتائج كما يوضح اجلدول اآليت:
جدول ( )6نتائج صدق االتساق الداخلي لعبارات مقياس مستوى الطموح (ن= )30

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1

**0.701

5

**0.506

9

*0.422

13

**0.563

17

**0.665

2

**0.520

6

*0.431

10

**0.713

14

**0.631

18

**0.522

3

**0.553

7

**0.486

11

**0.605

15

**0.533

19

**0.580

**0.698
8
**0.498
4
** دال عند مستوى ( * )0.01دال عند مستوى ()0.05

12

**0.634

16

**0.512

20

**0.493

يتضح من اجلدول ( )6أن معامالت ارتباط عبارات مقياس مستوى الطموح ابلدرجة الكلية للمقياسكانت مجيعها ذات داللة إحصائية
عند مستويي الداللة ()0.05( ،)0.01؛ مما يؤكد على أن مجيع عبارات مقياس مستوى الطموح تتمتع بدرجةكبرية من الصدق الداخلي.
ثبات املقياس :جرى التأكد من ثبات مقياس مستوى الطموح من خالل استخدام معامل ألفا كرونباخ (،)Alpha Cronbach’s
وجاءت النتائج كما يبني اجلدول اآليت:
جدول ( )7نتائج ثبات مقياس مستوى الطموح بطريقة ألفاكرونباخ (ن= )30
عدد عبارات املقياس

متوسط درجات املقياس

االحنراف املعياري

تباين درجات املقياس

معامل الثبات العام

20

84.73

8.09

65.58

0.871

يتبني من اجلدول ( )7أن معامل «ألفا كرونباخ» لثبات مقياس مستوى الطموح بلغ ( ،)0.871وهي قيمة تؤكد على أن مقياس
مستوى الطموح يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.
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نتائج الدراسة:
نتائج السؤال األول:
ينص السؤال األول على :ما مستوى الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ جرى صياغة الفرض األول الذي نص على« :يوجد مستوى متوسط من الضغوط املهنية لدى
املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة».
والختبار صحة الفرض األول؛ قامت الباحثة ابستخدام اختبار «ت» لعينة واحدة()One SampleT.test؛ ملقارنة املتوسط الفعلي لدرجات
أفراد العينة على مقياس الضغوط املهنية ابملتوسط النظري للمقياس ( 60%من الدرجة الكلية للمقياس) ،وجاءت النتائجكما يوضح اجلدول اآليت:
جدول ( )8نتائج اختبار «ت» لعينة واحدة لتحديد مستوى الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة (ن= )126
املقياس

املتوسط النظري

املتوسط الفعلي

االحنراف املعياري

قيمة “ت”

مستوى الداللة

الداللة اإلحصائية

مستوى الضغوط

الضغوط املهنية

45

46.50

12.16

1.38

0.169

غري دالة إحصائيا

متوسط

يتضح من اجلدول ( )8أن قيمة «ت» بلغت ( ،)1.38وهي قيمة غري دالة إحصائيًا؛ مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني املتوسط الفعلي واملتوسط النظري للمشرفات الرتبوايت على مقياس الضغوط املهنية ،وهذا يؤكد على وجود مستوى
متوسط من الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة ،وقد يرجع ذلك إىل زايدة النصاب املقرر للمشرفات الرتبوايت
من املدارس واملعلمات ،وكذلك كثرة األعباء والتكليفات اإلدارية ،وضعف العالقة بني املشرفات الرتبوايت وبعض املعلمات وقائدات
املدارس ،وضعف الصالحيات املمنوحة للمشرفات الرتبوايت ،وقلة احلوافز املادية ،وكذلك النظرة السلبية للمشرفة الرتبوية ،وهذا
يتفق مع ما توصلت إليه نتائج دراسة (اهلواري)2005 ،؛ حيث أشارت إىل وجود ضغوط مهنية مبستوى متوسط لدى العاملني يف
قطاع التعليم ،وخيتلف عما توصلت إليه نتائج دراسة (احلسني ،)2020 ،واليت أشارت إىل وجود ضغوط مهنية مبستوى مرتفع لدى
أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة.
نتائج السؤال الثاين:
ينص السؤال الثاين على :ما مستوى دافعية اإلجناز لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،جرى صياغة الفرض الثاين الذي نص على« :يوجد مستوى مرتفع من دافعية اإلجناز لدى املشرفات
الرتبوايت يف املدينة املنورة».
والختبار صحة الفرض الثاين؛ قامت الباحثة ابستخدام اختبار «ت» لعينة واحدة ()One Sample T.test؛ ملقارنة املتوسط
الفعلي لدرجات أفراد العينة على مقياس دافعية اإلجناز ابملتوسط النظري للمقياس ( 60%من الدرجة الكلية للمقياس) ،وجاءت
النتائج كما يعرض اجلدول اآليت:
جدول ( )9نتائج اختبار «ت» لعينة واحدة لتحديد مستوى دافعية اإلجناز لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة (ن= )126
املقياس

املتوسط النظري

املتوسط الفعلي

االحنراف املعياري

قيمة “ت”

مستوى الداللة

الداللة اإلحصائية

مستوى الدافعية

دافعية اإلجناز

57

79.56

7.78

32.56

0.00

دالة عند 0.01

مرتفع

يتبني من اجلدول ( )9أن قيمة «ت» بلغت ( ،)32.56وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى ()0.01؛ مما يدل على وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01بني املتوسط الفعلي واملتوسط النظري للمشرفات الرتبوايت على مقياس الدافعية
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لإلجناز ولصاحل املتوسط الفعلي ،وهذا يؤكد على أنه يوجد مستوى مرتفع من دافعية اإلجناز لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة،
وقد يرجع ذلك إىل تطور مفهوم اإلشراف الرتبوي ،والذي أثر بشكل إجيايب على أداء املشرفات الرتبوايت فأصبحن ميتلكن مهارات
يف التخطيط والتطوير والتقومي أسهمت بدورها يف االرتقاء ابلعملية التعليمية .كما أن روح املنافسة املوجودة لدى املشرفات الرتبوايت
له دور يف ارتفاع مستوى دافعية اإلجناز لديهن ،ابإلضافة إىل أن ارتفاع مستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت عينة الدراسة انعكس
إجياب على دافعيتهن لإلجناز ،وجعلهن يتحفزن للقيام ابملهام املوكلة إليهن من أجل حتقيق األهداف اليت يطمحن للوصول إليها.
ً
نتائج السؤال الثالث:
ينص السؤال الثالث على :ما مستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ جرى صياغة الفرض الثالث الذي نص على« :يوجد مستوى مرتفع من الطموح لدى املشرفات
الرتبوايت يف املدينة املنورة».
والختبار صحة الفرض الثالث؛ قامت الباحثة ابستخدام اختبار «ت» لعينة واحدة ()One Sample T.test؛ ملقارنة املتوسط الفعلي
لدرجات أفراد العينة على مقياس مستوى الطموح ابملتوسط النظري للمقياس ( 60%من الدرجة الكلية للمقياس) ،وجاءت النتائجكاآليت:
جدول ( )10اختبار «ت» لعينة واحدة لتحديد مستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة (ن= )126
املقياس

املتوسط النظري

املتوسط الفعلي

االحنراف املعياري

قيمة “ت”

مستوى الداللة

الداللة اإلحصائية

مستوى الدافعية

مستوى الطموح

60

83.63

7.55

35.13

0.00

دالة عند 0.01

مرتفع

يتضح من اجلدول ( ) 10أن قيمة «ت» بلغت ( ،)35.13وهى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى ()0.01؛ مما يدل على وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01بني املتوسط الفعلي للمشرفات الرتبوايت على مقياس مستوى الطموح واملتوسط
النظري له ولصاحل املتوسط الفعلي ،وهذا يؤكد على أنه يوجد مستوى مرتفع من الطموح لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة ،وقد
ترجع هذه النتيجة لوجود فرص للحصول على مراكز قيادية كمديرات لإلدارات ومديرات للمكاتب ومساعديهم .وهذه النتيجة تتفق
مع ما توصلت إليه نتائج دراسة (عبدهللا)2015 ،؛ حيث أشارت إىل وجود مستوى مرتفع من الطموح لدى أساتذة اجلامعة ،وخيتلف
عن نتائج دراسة (الضالعني )2016 ،اليت أشارت إىل وجود مستوى متوسط من الطموح لدى أفراد عينة الدراسة .وقد أشارت قندلفت
يدا من اجلهد وعمل على تطوير
دائما االنتقال من جناح إىل جناح ،ويؤمن أبنه كلما بذل مز ً
( )2002إىل أن اإلنسان الطموح حياول ً
نفسه وتنمية قدراته كان هذا سببًا للنجاح ،وأن اجلهد واملثابرة يساعدانه على التخلص من أي صعوابت ميكن أن تواجهه.
نتائج السؤال الرابع:
ينص السؤال الرابع على :ما عالقة الضغوط املهنية بدافعية اإلجناز ومستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ جرى صياغة الفرض الرابع الذي نص على« :ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند
كل من دافعية اإلجناز ،ومستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة».
مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني الضغوط املهنية و ٍّ

والختبار صحة هذا الفرض؛ جرى استخدام معامل «بريسون» ()Pearson’s coefficient؛ للتحقق من الداللة اإلحصائية
للعالقة االرتباطية بني درجات املشرفات على مقياس الضغوط املهنية ودرجاهتن على مقياسي دافعية اإلجناز ومستوى الطموح،
وجاءت النتائج كما يعرض اجلدول اآليت:
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جدول ( )11نتائج معامل ارتباط «بريسون» للعالقة االرتباطية بني الضغوط املهنية و ٍ
كل من دافعية اإلجناز ،ومستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت
الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايت

املتغريات

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الداللة اإلحصائية

دافعية اإلجناز

0.347 -

0.00

دال عند 0.01

مستوى الطموح

0.249 -

0.00

دال عند 0.01

يتضح من اجلدول ( )11النتائج اآلتية:
توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01بني الضغوط املهنية ودافعية اإلجناز لدى املشرفاتالرتبوايت ابملدينة املنورة ،وهذا يتفق مع ما توصلت إليه نتائج دراسة كل من (عثمان ،)2010 ،و(هريسي وجيمس،)2012 ،
و(زانيت ،)2015 ،و(الشمالية)2017 ،؛ حيث أشارت مجيعها إىل وجود عالقة ارتباطية سالبة بني الضغوط املهنية ودافعية اإلجناز.
توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01بني الضغوط املهنية ومستوى الطموح لدىاملشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة ،وهذا يتفق مع ما توصلت إليه نتائج دراسة (الشمالية.)2017 ،
نتائج السؤال اخلامس:
ينص السؤال اخلامس على :ما أتثري الضغوط املهنية على دافعية اإلجناز لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة؟
ولإلجابة عن السؤال اخلامس؛ جرى صياغة الفرض اخلامس الذي نص على« :ال يوجد أتثري دال إحصائيًا عند مستوى الداللة
( )α ≤ 0.05للضغوط املهنية على دافعية اإلجناز لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة».
والختبار صحة الفرض اخلامس؛ قامت الباحثة إبجراء حتليل االحندار اخلطى البسيط ()Linear Regression؛ لتحديد الداللة
اإلحصائية لتأثري الضغوط املهنية على دافعية اإلجناز لدى أفراد العينة ،وجاءت النتائج كما أيتى:
جدول ( )12نتائج اختبار حتليل التباين ملعنوية منوذج حتليل االحندار
مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

االحندار

912.741

1

912.741

البواقي

6648.251

124

53.615

اجملموع

7560.992

125

قيمة “ف”

الداللة اإلحصائية

مستوى الداللة

دالة عند 0.01
17.024

0.00

يتبني من اجلدول ( )12أن قيمة (ف) بلغت ( ،)17.024وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ( .)0.01وهذا يؤكد على
معنوية منوذج حتليل االحندار ،ويدل على وجود عالقة احندارية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01بني الضغوط املهنية
ودافعية اإلجناز لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة.
جدول ( )13نتائج حتليل االحندار اخلطى لتأثري الضغوط املهنية على دافعية اإلجناز لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة
املتغري التابع املتغري املستقل معامل االحندار  Bمعامل االرتباط R
دافعية
اإلجناز

الثابت

89.894

الضغوط املهنية

0.222 -

0.347 -

معامل التحديد
R2

النسبة املئوية
للتأثري %

0.121

% 12.1

قيمة “ت”

مستوى
الداللة

الداللة اإلحصائية

34.74

0.00

0.01

4.126

0.00

0.01

يتضح من اجلدول ( )13أن قيمة «ت» لتأثري الضغوط املهنية بلغت ( ،)4.126وكانت دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة
()0.01؛ مما يؤكد وجود أتثري دال إحصائيًا عند مستوى الداللة ( )0.01للضغوط املهنية على دافعية اإلجناز لدى املشرفات الرتبوايت
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ابملدينة املنورة ،كما تبني من اجلدول نفسه أن قيمة معامل التحديد  ))R squareبلغت ،)0.121( :وهي تؤكد على أن نسبة
التباين يف متغري دافعية اإلجناز اليت تعزى للمتغري املستقل (الضغوط املهنية)= ،12.1%وميكن تلخيص العالقة االحندارية ابستخدام
املعادلة اآلتية:
دافعية اإلجناز =  × 0.222 -( + 89.894الضغوط املهنية)
نتائج السؤال السادس:
ينص السؤال السادس على :ما أتثري الضغوط املهنية على مستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة؟
ولإلجابة عن السؤال السادس؛ جرى صياغة الفرض السادس الذي نص على« :ال يوجد أتثري دال إحصائيًا عند مستوى الداللة
( )α ≤ 0.05للضغوط املهنية على مستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة».
والختبار صحة الفرض السادس؛ قامت الباحثة إبجراء حتليل االحندار اخلطى البسيط ()Linear Regression؛ لتحديد الداللة
اإلحصائية لتأثري الضغوط املهنية على مستوى الطموح لدى أفراد العينة ،وجاءت النتائج كما أيتى:
جدول ( )14نتائج اختبار حتليل التباين ملعنوية منوذج حتليل االحندار
مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

االحندار

789.144

1

789.144

البواقي

022.7866

421

929.35

اجملموع

702.9217

521

قيمة “ف”

الداللة اإلحصائية

مستوى الداللة

دالة عند 10.0
691.8

500.0

يتبني من اجلدول ( )14أن قيمة (ف) بلغت ( ،)8.196وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ( .)0.01وهذا يؤكد على
معنوية منوذج حتليل االحندار ،ويدل على وجود عالقة احندارية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01بني الضغوط املهنية
ومستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة.
جدول ( )15نتائج حتليل االحندار اخلطى لتأثري الضغوط املهنية على مستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة

املتغري التابع
مستوى
الطموح

املتغري
املستقل

معامل االحندار B

الثابت

428.09

الضغوط
املهنية

551.0 -

معامل االرتباط R

942.0 -

معامل التحديد
R2

260.0

النسبة املئوية
للتأثري %
% 2.6

قيمة “ت”

مستوى
الداللة

الداللة
اإلحصائية

00.53

00.0

10.0

368.2

500.0

10.0

يتضح من اجلدول ( )15أن قيمة «ت» لتأثري الضغوط املهنية بلغت ( ،)2.863وكانت دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة
()0.01؛ مما يؤكد وجود أتثري دال إحصائيًا عند مستوى الداللة ( )0.01للضغوط املهنية على مستوى الطموح لدى املشرفات
الرتبوايت ابملدينة املنورة .كما تبني من اجلدول نفسه أن قيمة معامل التحديد ( )R squareبلغت ،)0.062( :وهي تؤكد على أن
نسبة التباين يف متغري مستوى الطموح اليت تعزى للمتغري املستقبل (الضغوط املهنية)= .6.2%وميكن تلخيص العالقة االحندارية
ابستخدام املعادلة اآلتية:
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نتائج السؤال السابع:
تبعا للمتغريات (املؤهل
ينص السؤال السابع على :هل ختتلف الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايت يف املدينة املنورة ً
العلمي ،احلالة االجتماعية ،عدد سنوات اخلدمة ،والتخصص)؟
ولإلجابة عن السؤال السابع؛ جرى صياغة الفرض السابع ،والذي نص على« :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
تبعا
الداللة ( )α ≤ 0.05بني وجهات نظر أفراد العينة حول حتديد مستوى الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة ً
ملتغريات (املؤهل العلمي ،احلالة االجتماعية ،عدد سنوات اخلدمة ،والتخصص)».
والختبار صحة الفرض السابع؛ قامت الباحثة ابستخدام اختبار «حتليل التباين األحادي» ( ،)One Way ANOVAللتعرف
تبعا ملتغريات (املؤهل العلمي ،احلالة االجتماعية ،وعدد سنوات اخلدمة) ،كما
على داللة الفروق بني وجهات نظر أفراد العينة ً
تبعا ملتغري
جرى استخدام اختبار «ت» للمجموعات غري املرتبطة ( ،)Independent Samples T.Testللتعرف على داللة الفروق ً
(التخصص) ،وجاءت النتائج على النحو اآليت:
تبعا ملتغري املؤهل العلمي
أوالً :نتائج الفروق ً
تبعــا ملتغــر
جــدول ( )16نتائــج اختبــار «كروســكال – واليــس» لداللــة الفــروق بــن وجهــة نظــر املشــرفات الرتبــوايت حــول حتديــد مســتوى الضغــوط املهنيــة ً
املؤهــل العلمــي (ن= )126
املؤهل العلمي

العدد

متوسط الرتب

بكالوريوس

49

07.06

ماجستري

42

40.08

دكتوراه

8

18.64

درجات احلرية

2

قيمة “كا”2

951.7

الداللة اإلحصائية

مستوى الداللة

دالة عند 50.0

820.0

يتبني من اجلدول ( )16أن قيمة « كا »2الختبار « كروسكال -واليس» بلغت ( ،)7.159وكانت دالة إحصائيًا عند مستوى
الداللة ( .)0.05وهذا يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بني وجهة نظر أفراد العينة حول حتديد
تبعا ملتغري املؤهل العلمي.
مستوى الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة ً
ولتحديد مصدر الفروق الدالة بني وجهة نظر أفراد العينة حول حتديد مستوى الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة
تبعا ملتغري املؤهل العلمي ،جرى استخدام اختبار «مان ويتين» ( )Mann Whitney U testللمقارنة بني كل فئتني للمؤهل
املنورة ً
العلمي ،وجاءت النتائج كما يوضح اجلدول التايل:
تبعا ملتغري املؤهل العلمي
جدول ( ) 17نتائج اختبار «مان ويتىن» لتحديد مصدر الفروق ً
املؤهل العلمي

العدد

جمموع الرتب

متوسط الرتب

بكالوريوس

49

05.0425

57.55

ماجستري

42

05.0871

91.47

بكالوريوس

49

00.0394

54.25

دكتوراه

8

00.323

83.04

قيمة «U
“ tseT

مستوى الداللة

الداللة
اإلحصائية

اجتاه الفروق

05.577

810.0

دالة عند 50.0

لصاحل ماجستري

00.782

862.0

غري دالة إحصائيا

--
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املؤهل العلمي

العدد

جمموع الرتب

متوسط الرتب

ماجستري

42

05.044

53.81

دكتوراه

8

05.78

49.01

قيمة «U
“ tseT

مستوى الداللة

الداللة
اإلحصائية

اجتاه الفروق

05.15

150.0

غري دالة إحصائيا

--

يتضح من اجلدول ( )17أن الفروق بني وجهة نظر أفراد العينة حول حتديد مستوى الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايت
تبعا ملتغري املؤهل العلمي كانت لصاحل املشرفات الرتبوايت ذوات املؤهل العلمي (ماجستري) ،وهذا يتفق مع ما توصلت
ابملدينة املنورة ً
إليه نتائج دراسة (الشمالية ،)2017 ،وخيتلف عما توصلت إليه نتائج دراسة (زانيت)2015 ،؛ حيث أشارت إىل عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية يف الضغوط املهنية تعزى للمؤهل العلمي.
تبعا ملتغري احلالة االجتماعية
اثنيًا :نتائج الفروق ً
تبعــا ملتغــر احلالــة
جــدول ( )18اختبــار «كروســكال – واليــس» لداللــة الفــروق بــن وجهــة نظــر املشــرفات الرتبــوايت حــول حتديــد مســتوى الضغــوط املهنيــة ً
االجتماعيــة (ن= )126
احلالة االجتماعية

العدد

متوسط الرتب

متزوجة

99

97.26

مطلقة

91

00.16

عزابء

8

91.87

درجات احلرية

2

قيمة “كا”2

224.1

مستوى الداللة

194.0

الداللة اإلحصائية
غري دالة إحصائيا

يتضح من اجلدول ( )18أن قيمة « كا »2الختبار « كروسكال -واليس» بلغت ( ،)1.422وكانت غري دالة إحصائيًا .وهذا
يؤكد على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني وجهة نظر أفراد العينة حول حتديد مستوى الضغوط املهنية لدى املشرفات
تبعا ملتغري احلالة االجتماعية ،وهذا خيتلف عما توصلت إليه نتائج دراسة كل من (الشمالية،)2017 ،
الرتبوايت ابملدينة املنورة ً
تبعا ملتغري احلالة االجتماعية.
و(احلسني )2020 ،واللتان أشارات إىل وجود فروق يف الضغوط املهنية لدى عينة الدراسة ً
تبعا ملتغري عدد سنوات اخلدمة
اثلثًا :نتائج الفروق ً

تبعــا ملتغــر عــدد
جــدول ( )19اختبــار «كروســكال – واليــس» لداللــة الفــروق بــن وجهــة نظــر املشــرفات الرتبــوايت حــول حتديــد مســتوى الضغــوط املهنيــة ً
ســنوات اخلدمــة (ن= )126
عدد سنوات اخلدمة

العدد

متوسط الرتب

من  -5أقل من  10سنوات

31

21.86

من  11-أقل من  20سنة

04

56.06

من  20سنة فأكثر

37

42.46

درجات احلرية

2

قيمة “كا”2

284.0

مستوى الداللة

687.0

الداللة اإلحصائية
غري دالة إحصائيا

يتبني من اجلدول ( )19أن قيمة « كا »2الختبار « كروسكال -واليس» بلغت ( ،)0.786وكانت غري دالة إحصائيًا .وهذا
يؤكد على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني وجهة نظر أفراد العينة حول حتديد مستوى الضغوط املهنية لدى املشرفات
تبعا ملتغري عدد سنوات اخلدمة ،وقد يرجع ذلك للربامج التدريبية املكثفة اليت تُقدم للمشرفات الرتبوايت يف
الرتبوايت ابملدينة املنورة ً
تبعا ملتغري
املهارات الالزمة إلجناز مهام اإلشراف الرتبوي ،واليت أسهمت بدورها يف عدم وجود فروق يف مستوى الضغوط املهنية ً
عدد سنوات اخلدمة .وهذا يتفق مع ما توصلت إليه نتائج دراسة كل من (عثمان ،)2010 ،و(زانيت ،)2015 ،و(الشمالية.)2017 ،
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تبعا ملتغري التخصص
ابعا :نتائج الفروق ً
رً

تبعا ملتغري التخصص (ن=)126
جدول ( )20نتائج اختبار «ت» لداللة الفروق بني وجهة نظر املشرفات الرتبوايت حول حتديد مستوى الضغوط املهنية ً
التخصص

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

العلمي

46

50.46

10.76

األديب

80

44.23

12.40

قيمة “ت”

مستوى الداللة

2.846

0.005

الداللة اإلحصائية
دالة عند 0.05

يتبني من اجلدول ( )20أن قيمة «ت» بلغت ( ،)2.846وكانت دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ( ،)0.05وهذا يؤكد على
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بني وجهة نظر أفراد العينة حول حتديد مستوى الضغوط املهنية لدى
تبعا ملتغري التخصص ،وكانت الفروق لصاحل املشرفات الرتبوايت ذوات التخصص العلمي.
املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة ً
ملخص نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ،أمهها:
وجود مستوى متوسط من الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة.وجود مستوى مرتفع من دافعية اإلجناز لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة. .3وجود مستوى مرتفع من الطموح لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة.وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01بني الضغوط املهنية ودافعية اإلجناز لدىاملشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة.
وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.01بني الضغوط املهنية ومستوى الطموح لدىاملشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة.
 .6وجود أتثري دال إحصائيًا عند مستوى الداللة ( )0.01للضغوط املهنية على دافعية اإلجناز لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة.وجود أتثري دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.01للضغوط املهنية على مستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة.وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بني وجهة نظر أفراد العينة حول حتديد مستوى الضغوط املهنيةتبعا ملتغري املؤهل العلمي لصاحل مؤهل املاجستري.
لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة ً
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني وجهة نظر أفراد العينة حول حتديد مستوى الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايتتبعا ملتغري احلالة االجتماعية.
ابملدينة املنورة ً
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني وجهة نظر أفراد العينة حول حتديد مستوى الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايتتبعا ملتغري عدد سنوات اخلدمة.
ابملدينة املنورة ً
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بني وجهة نظر أفراد العينة حول حتديد مستوى الضغوط املهنيةتبعا ملتغري التخصص ،وكانت الفروق لصاحل املشرفات الرتبوايت ذوات التخصص العلمي.
لدى املشرفات الرتبوايت ابملدينة املنورة ً
التوصيات:
العمل على وضع وتصميم إسرتاتيجيات وقائية وعالجية للحد من الضغوط املهنية اليت تتعرض هلا املشرفاتالرتبوايت؛ ملا ترتكه من آاثر على الصحة النفسية واجلسمية ،وابلتايل على العملية التعليمية برمتها.
-إجراء دراسات ميدانية تسلط الضوء على أنواع الضغوط املهنية اليت تعايشها املشرفات الرتبوايت،كمدخل لوضع احللول املناسبة هلا.
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د .هنادي حممد عفاشه :الضغوط املهنية وعالقتها بكل من دافعية اإلجناز ومستوى الطموح لدى املشرفات الرتبوايت ...

إعداد وتنفيذ ورش عمل دورية خاصة ابملشرفات الرتبوايت حول كيفية التعامل مع الضغوط من أجل رفع مستوى السلوكالتكيفي لديهن يف بيئة العمل.
إجراء دراسات ميدانية هتدف إىل حتديد الفنيات اليت ميكن استخدامها يف خفض الضغوط املهنية لدى املشرفات الرتبوايت.وضع منظومة متكاملة الستثمار دافعية اإلجناز ،والطموح املرتفع لدى املشرفات الرتبوايت دون أن تسهم هذه املنظومة يفزايدة أعبائهن املهنية.
إجراء دراسات مماثلة للدراسة احلالية على عينات أخرى غري املشرفات الرتبوايت ،أو يف بيئات أخرى.املراجـع
أول :املراجع العربية.
ً
األســود ،فايز ( .)2003دراســة العالقة بني مســتوى القلق ومفهوم الذات ومســتوى الطموح لدى الطلبة اجلامعيني يف دولة فلســطني،
(رســالة دكتوراه غري منشــورة) ،جامعة األقصى ،فلســطني.
أردن ،جودي ( .)2000التعايش مع ضغوط العمل .الرايض :مكتبة جرير.
إمساعيل ،أمحد ( .)2006قضااي معاصرة يف اإلدارة الرتبوية ،األردن :دار الشروق للنشر والتوزيع.

أمــن ،طفـراوت ( .)2014مــدى أتثــر الضغــوط املهنيــة علــى أداء أســتاذ الرتبيــة البدنيــة والرايضيــة يف املرحلــة الثانويــة :دراســة ميدانيــة
لثانــوايت بلديــة بســكرة( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،جامعــة قاصــدي مـرابح ،اجلزائــر.
ابهي ،مصطفى؛ وشليب ،أمينة ( .)1998الدافعية نظرايت وتطبيقات ،القاهرة :مركز الكتاب للنشر.
بــركات ،زايد ( .)2010االسـراتيجيات التكيفيــة مــع الضغــوط املهنيــة لــدى معلمــي املــدارس احلكوميــة يف حمافظــة طولكــرم بفلســطني،
(رســالة دكتــوراه غــر منشــورة) ،كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،جامعــة القــدس املفتوحــة ،فلســطني.
اجلبوري ،حممد عبداهلادي ( .)2013قلق املستقبل وعالقته بكل من الطموح األكادميي واالجتاه لالندماج االجتماعي لطلبة التعليم املفتوح
(منوذجا)( ،رسالة دكتوراه غري منشورة) ،كلية اآلداب والرتبية ،األكادميية العربية املفتوحة ،الدمنارك.
األكادميية العربية ابلدمنارك
ً

اجلعيــد ،عائشــة عويــض ( .)2011مســتوى الطمــوح وعالقتــه ابملهــارات االجتماعيــة لــدى عينــة مــن مديـرات املــدارس الثانويــة ابملنطقــة
الغربيــة( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة الطائــف ،الســعودية.
حرمي ،حسني ( .)2004سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال .ط .3عمان :دار احلامد للنشر والتوزيع.
احلســن ،أمســاء عبدالعزيــز ( .)2020الضغــوط املهنيــة وعالقتهــا ابلرضــا الوظيفــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس جبامعــة األمــرة نــورة بنــت
عبــد الرمحــن يف ضــوء بعــض املتغـرات ،جملــة اجلامعــة اإلســامية للدراســات الرتبويــة والنفســية.85 -64 ،)6(28 ،

محــزة ،مســعي أمحــد ( .)2015الضغــوط املهنيــة واألداء الوظيفــي يف املؤسســة الصناعيــة :دراســة ميدانيــة مبديريــة إنتــاج توزيــع الكهـرابء
والغــاز لواليــة الـوادي( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة)  ،جامعــة قاصــدي مـرابح ،اجلزائــر.
خليفة ،عبداللطيف حممد ( .)2002الدافعية لإلجناز .القاهرة :دار غريب.
اخلــري ،حســن ( .)2008الرضــا الوظيفــي ودافعيــة اإلجنــاز لــدى عينــة مــن املرشــدات مبراحــل التعليــم العــام مبحافظــي الليــث والقنفــذة.
(رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة أم القــرى ،الســعودية.
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راوه ،بنــدر حممــد ( .)2007دافعيــة اإلجنــاز لــدى معلمــي الرتبيــة البدنيــة للعاملــن مبــدارس الرتبيــة اخلاصــة والتعليــم العــام مبدينــة جــدة.
(رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة.
رزق ،نــورا أمحــد ( .)2015الــذكاء الوجــداين واملســؤولية االجتماعيــة وعالقتهمــا ابلضغــوط املهنيــة لــدى متخــذي القـرار يف وزارة الرتبيــة
والتعليــم( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،اجلامعــة اإلســامية بغــزة ،فلســطني.
رزيقــة ،حمــدب ( .)2014الــذكاء االنفعــايل وعالقتــه مبســتوى الطمــوح لــدى الطالــب اجلامعــي :دراســة ميدانيــة يف كليــة العلــوم اإلنســانية
واالجتماعيــة –تيــزي وزو ،جملــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة.104-93 ،)14( ،

الرشيدي ،هارون ( .)2013الضغوط النفسية طبيعتها ونظرايهتا «برانمج ملساعدة الذات يف عالجها .القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
الرفاعــي ،صبــاح ( .)2010مســتوى الطمــوح وعالقتــه بتقديــر الــذات لــدى عينــة مــن طالبــات الدراســات العليــا جبامعــة امللــك عبدالعزيــز
جبدة ،جملة اإلرشــاد النفســي ،مركز اإلرشــاد النفســي.392-342 ،)22( ،

أبــو زغيلــة ،مســاح ســليمان ( .)2014مســتوى امليــول املهنيــة لــدى طلبــة الصــف التاســع يف قــرى بئــر الســبع وعالقتــه مبســتوى الطمــوح.
(رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،جامعــة عمــان العربيــة ،األردن.
زانيت ،عبدالكــرمي ( .)2015الضغــوط املهنيــة وعالقتهــا ابلدافعيــة لإلجنــاز :دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن أعـوان احلمايــة املدنيــة بورقلــة.
(رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،جامعــة قاصــدي مـرابح ،اجلزائــر.

الزهـراين ،ســعيد إبراهيــم ( .)2012الرضــا عــن العمــل اإلرشــادي وعالقتــه مبســتوى الطمــوح لــدى املرشــدين الطالبيــن مبحافظــة جــدة.
(رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،جامعــة امللــك عبدالعزيــز ،الســعودية.
بــن ساســية ،هجــرة ( .)2017عالقــة ضغــوط العمــل ابلكفــاءة املهنيــة :دراســة ميدانيــة للعمــال اإلداريــن مبستشــفى ســليمان عمـرات.
(رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،جامعــة قاصــدي مـرابح ،اجلزائــر.

الســلمات ،أنـوار ســيف ( .)2018مســتوى الطمــوح وعالقتــه بقلــق املســتقبل لــدى عينــة مــن الطلبــة املعرضــن خلطــر الفشــل الدراســي
يف جامعــة مؤتــة( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،جامعــة مؤتــة ،األردن.
الشخانبة ،أمحد عبداملطيع ( .)2008التكيف مع الضغوط النفسية .عمان :دار احلامد للنشر والتوزيع.

الشــمالية ،روان انيــف ( .)2017الضغــوط املهنيــة وعالقتهــا مبســتوى الطمــوح ودافعيــة اإلجنــاز لــدى املـرأة العاملــة يف القطــاع الصحــي
يف حمافظــة الكــرك( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،جامعــة مؤتــة ،األردن.
صليحــة ،تـوايت ( .)2013اسـراتيجيات مواجهــة الضغــط املهــي لــدى املمرضــن العاملــن يف مصــاحل معاجلــة الســرطان( .رســالة دكتــوراه
غــر منشــورة) ،جامعــة اجلزائــر ،اجلزائــر.
الضالعــن ،فـؤاد ( .)2016اجتاهــات املمرضــن حنــو املهنــة وعالقتهــا مبســتوى الطمــوح وتقديــر الــذات لديهــم( .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة) ،جامعــة مؤتــة ،األردن.

الطروانــة ،نــورا خالــد ( .)2019قلــق املســتقبل وعالقتــه مبســتوى الطمــوح لــدى طلبــة كليــات الرتبيــة الرايضيــة يف اجلامعــات األردنيــة.
(رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،جامعــة مؤتــة ،األردن.
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أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم من وجهة نظرهم
د.عيسى فرج عوض العزيزي املطريي
أستاذ القياس والتقومي املشارك ،كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ،جامعة شقراء

املستخلص:
اســتهدف البحــث احلــايل الكشــف عــن أســباب تــدين درجــات اخلرجيــن يف اختبــار كفــاايت الرخصــة املهنيــة للتعليــم 1441ه ،ولتحقيــق أهــداف البحــث؛ مت اســتخدام املنهــج
الوصفــي ،ومتثلــت أداة البحــث يف اســتبانة للكشــف عــن أســباب تــدين درجــات اخلرجيــن يف اختبــار كفــاايت الرخصــة املهنيــة للتعليــم ،وتضمنــت فق ـرات خاصــة مبحــور اخلريــج ونظرتــه
لالختبــار ،وحمــور اإلعــداد األكادميــي ابجلامعــات الســعودية ،وحمــور االختبــار وطريقــة إعــداده ،وحمــور طريقــة تطبيــق االختبــار وتصحيحــه ،وحمــور ضعــف العالقــة وعــدم التنســيق بــن اجلامعــات
الســعودية ومركــز القيــاس والتقــومي واختالفهــم يف الرســالة والرؤيــة ،وتكونــت عينــة البحــث مــن ( )400خريــج مــن إدارة التدريــب الرتبــوي يف منطقــة الـرايض ،وبعــد ضبــط االســتبانة والتأكــد
مــن صدقهــا وثباهتــا ،أثبتــت نتائــج البحــث أن أســباب تــدين درجــات اخلرجيــن يف اختبــار كفــاايت الرخصــة املهنيــة للتعليــم 1441ه يف (مجيــع احملــاور) جــاء بدرجــة (متوســطة) ،ومبتوســط
حســايب ( ،)3.54وجاء يف املرتبة األوىل حمور طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه مبتوســط ( )4.024مبســتوى (مرتفع) ،وأشــارت نتائج البحث إىل أن ضعف التنســيق بني مركز القياس
والتقــومي واجلامعــات الســعودية هــو الســبب األساســي لتــدين درجــات اخلرجيــن يف اختبــار كفــاايت الرخصــة املهنيــة للتعليــم ،ويف ضــوء تلــك النتائــج قــدم البحــث احلــايل عــدداً مــن التوصيــات
أمههــا ضــرورة عقــد دورات تدريبيــة نوعيــة يف جمــال اجتيــاز اختبــار كفــاايت الرخصــة املهنيــة خلرجيــي اجلامعــات لرتســيخ العالقــة التكامليــة بينهــم.
الكلمات املفتاحية :الكفاايت املهنية ،املعلمون ،االختبار ،الرخصة املهنية ،التدريب الرتبوي.
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The Reasons For The Low Scores Of Graduates In The Professional License
Competency Test For Education From Their Point Of View
Dr. Issa Faraj Awad Al-Azizi Al-Mutairi
Associate Professor of Measurement and Evaluation at the College of Science and
Humanities , Department of Psychology; Shaqra University.

Abstract:
The current research aimed to reveal the reasons for the low grades of graduates
in the professional license competency test for education 1441 AH. The axis of
academic preparation in Saudi universities, the axis of the test and its preparation
method, the axis of the method of applying and correcting the test, the axis of
weak relationship and lack of coordination between Saudi universities and the
Center for Measurement and Evaluation and their differences in the message and
vision. The research sample consisted of (400) graduates from the Department
of Educational Training in the Riyadh region. After adjusting the questionnaire
and ensuring its validity and reliability, the results of the research proved that
the reasons for the low grades of graduate students in the professional license
competency test for education 1441 AH in (all axes) were in the degree of (medium)
and with an arithmetic mean (3.54). (4.024) at a (high) level, the results of the
research indicate that poor coordination between the Center for Measurement and
Evaluation and Saudi universities is the main reason for the low grades of students.
For graduates in the professional license competency test for education, and in
light of these results, the current research made a number of recommendations,
the most important of which is the need to hold qualitative training courses in the
field of passing the professional license competency test for university graduates
to consolidate the complementary relationship between them.
key words: Professional competencies , Teachers - professional license
competencies test - educational trainin
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مقدمة البحث:
تواجه الدول يف العصر احلديث العديد من التحدايت اليت تشكل ضغوطًا على خمتلف قطاعاهتا ،ومن أبرز هذه التحدايت مواكبة
أتثرا
التطورات العلمية والتقنية املتسارعة يف كافة اجملاالت ،وعلى مجيع األصعدة ،وابألخص قطاع التعليم؛ كونه من أكثر اجملاالت ً
فضل عن أتثريه على غريه ،فهو عمود بناء الفرد واجملتمع ،وبه تتقدم الدول وتزدهر؛ ونتيجة لذلك أضحى التعليم
هبذه التحدايتً ،
أولوية وطنية تتسابق الدول إىل االهتمام به وإصالحه والعمل على تطوير كافة عناصره؛ ليواكب متطلبات العصر.
«وال شك أن املعلم يعد من أهم عناصر العملية التعليمية ،فهو الركيزة األساسية يف النظام التعليمي ،ومبقدار صالحه يكون صالح
التعليم كله ،فاملناهج املطورة واملدارس احلديثة والتقنيات الذكية تكون قليلة النفع إذا مل يتوفر املعلم الكفو الراضي عن مهنته واملستقبل
هلا ،بل إن وجود هذا املعلم يعرض يف كثري من األحيان النقص احلاصل يف هذه النواحي» (سويلم ،2011 ،ص.)65
تبعا الختالف الغاايت واألهداف الرتبوية يف ظل التحدايت املعاصرة ،فاملعلم اليوم ليس كمثله
كما أن أدوار املعلم اختلفت ً
ابألمس؛ حيث كانت مهمته تقوم على حشو أذهان الطلبة ابملعلومات واملعارف عن طريق احلفظ فقط؛ لذا كان من السهل جلب
العديد من األفراد إىل مهنة التعليم دون اخلضوع إىل اختبارات أو معايري ،واستمرارهم فيها كوظيفة أبدية دون تطويرهم أو تنميتهم
وتعقيدا؛ «لذا لزم األمر إجياد معلم كفء ،قادر على القيام أبدواره املتعددة بفاعلية؛
مهنيًا ،أما مهمة معلم اليوم يف أكثر صعوبة
ً
حبيث يساهم يف رفع كفاءة النظام التعليمي وحتقيق أهدافه» (اجلميل ،2017 ،ص.)262
ويؤكد ذلك التقرير العاملي لرصد التعليم الصادر عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ( ،)2014أبن جودة
أي نظام تعليمي تقاس مبستوى معلميه ومدى فاعليتهم يف أداء أدوراهم املتعددة؛ لذا جيب على الدول أن تكثف جهودها من أجل
توفري أفضل املعلمني لتزويد الطالب بتعليم عايل اجلودة  ،كما بدأ االهتمام خبصائص املعلمني اجلدد وكفاايهتم املهنية والتحقق من
توافرها عرب مراحل متعددة كما هو احلال يف سنغافورة وفلندا؛ نتيجة احلاجة لتوفري املتطلبات املهنية للمدرسة احلديثة الضرورية ملواجهة
زايدة وتعقيد احتياجات الطالب التعليمية اليت تتطلب خصائص ومعارف ومهارات توعية ،وهذا ما أكدته الكثري من الدراسات اليت
اتفقت نتائجها بوجه عام على أن كفاية املعلم من أهم املصادر املدرسية املؤثرة على التحصيل الدراسي للطالب ،فقد أشارت نتائج
دراسة حتليلية اهليتشك ( )Hanushek, 2013اليت تناولت أثر كفاايت املعلمني على التحصيل الدراسي للطالب ،إىل أن احنراف
معیاري واحد يف كفاية املعلمني يؤدي إىل زايدة يف مستوى التحصيل لطالهبم مبقدار کبری.
ولكي تستطيع اململكة العربية السعودية اللحاق بركب الدول املتقدمة؛ عليها النهوض بنظامها التعليمي من خالل إعادة النظر يف
سياسات تطوير التعليم ،وتبين فلسفات واجتاهات جديدة حتقق حسن اختيار األفراد امللتحقني مبهنة التعليم ابتداء ،وحسن إعدادهم
وأتهيلهم قبل اخلدمة ،وذلك ابلتوازي مع برامج التطوير املهين أثناء اخلدمة ،مبا يضمن استمرار منوهم املهين ،ومما يؤكد ذلك ويدعمه
دراسة الذبياين ( )2014اليت أوصت بضرورة أخذ النظام التعليمي السعودي ابالجتاهات العاملية املعاصرة يف البالد املتقدمة يف جمال
تطوير املعلم ،كما أوصت إبعادة النظر يف معايري قبول الطالب يف برامج إعداد املعلم ،وبضرورة انتقاء أفضل املتقدمني ،وإبصدار
تشريعات مناسبة تلزم املعلمني أثناء اخلدمة مبتابعة التدريب املستمر.
ولعل من أبرز هذه االجتاهات احلديثة االجتاه العاملي إىل متهني التعليم ،الذي يقضي بتغيري النظرة السائدة أبن التعليم مهنة من
ال مهنة له؛ حيث يعد التعليم مهنة مرموقة كالطب واهلندسة اليت يتطلب االعرتاف هبا وجود املعايري والشروط الالزمة ملمارستها
واالستمرار فيها ،وتقدمي الكفاايت األساسية هلا والضوابط املناسبة لسلوكياهتا وأخالقياهتا (البشري ومصطفى ،2012 ،ص.)160
فقد أوصى جملس التعاون اخلليجي ( )2014يف دورته اخلامسة والثالثني ،بتوفري الضوابط والتشريعات التنظيمية واآلليات اإلجرائية
إلعطاء مهنة التعليم مكانتها املستحقة يف اجملتمع ،وذلك من خالل وضع منوذج تطبيقي حنو متهني التعليم يف دول اجمللس ،تتضمن
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حماوره األساسية جمالني؛ أوالمها :وضع مواصفات ومعايري إعداد املعلم وأتهيله يف كليات الرتبية ،ويشمل ذلك تبين معايري مقننة توجه
سياسات القبول يف التعليم العايل ،وتساعد يف انتقاء العناصر الطالبية املتميزة وإحلاقهم بكليات الرتبية ،واآلخر :بناء معايري وأدوات
اختبار املعلمني عند توظيفهم ،والتقومي والتطوير املستمرين ألدائهم طوال حياهتم املهنية ،وذلك من خالل تطبيق نظام الرخصة املهنية
للمعلمني (الصراف2014 ،م).
وقد بدأت اململكة فعلياً بدراسة معايري رخصة املعلم يف عام 2008م ۲۰۰۸م .ويف عام 2011م قام مشروع امللك عبدهللا لتطوير
التعليم تطوير بتبين معايري مهنية لشاغلي الوظائف التعليمية؛ «حيث شهدت العاصمة الرايض جتمعاً عاملية دولية مشل عدداً من
اخلرباء السعوديني والعرب واألجانب من الوالايت املتحدة األمريكية وأسرتاليا وتشيلي ملناقشة إعداد معايري مهنية للمعلمني ابلتعليم
العام ،وذلك ضمن أعمال ندوة علمية عقدها مشروع امللك عبدهللا بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) حتت عنوان (املعايري
املهنية للمعلمني..متطلبات وطنية وجتارب عاملية ابلرايض) .خالل الندوة متت مناقشة إعداد معايري مهنية للمعلمني ابلتعليم العام يف
اململكة ،وجتربة اململكة يف ذلك ،واستعراض التجارب الدولية ذات العالقة .وقد مت إشراك اجلهات املعنية ابملعلم سواء جهات اإلعداد
کاجلامعات ،أو جهات التوظيف املتمثلة يف وزارة التعليم والقطاع اخلاص (جريدة الرايض 22 ،أكتوبر .)2013
ويف عام 1433ه ،2013/مت إنشاء هيئة مستقلة حتت مسمى هيئة تقومي التعليم العام بقرار من جملس الوزراء ،كما مت صدور
وإداري ،وتكون اهليئة
قرار آخر بشأن إنشاء وتنظيم هيئة تقومي التعليم العام ،تكون هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالية ً
اجلهة التنظيمية القائمة على عمليات تقومي التعليم العام احلكومي واألهلي يف اململكة .وقد أطلقت اهليئة برانمج ورش العمل اخلاصة
بتحكيم املعايري املهنية للمعلمني ،واليت تبلغ ( )50معیاراً ،وبدأت تنفيذ الورشة األوىل يف الدمام مبشاركة أكثر من ( )۱۰۰معلم من
إدارات التعليم التابعة لإلدارة العامة للتعليم ابملنطقة الشرقية ،والورشة الثانية يف مدينة الرايض مبشاركة أكثر من ( )۲۰۰معلم من
إدارات التعليم التابعة لإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الرايض ،واهلدف األبرز ملنظومة الورش اليت ستغطي إدارات التعليم ( )45يف مناطق
ومدن اململكة ،هو حرص هيئة تقومي التعليم على مساع صوت املعلم يف حتكيم مسودة املعايري املهنية اخلاصة هبم.
شعورا
وابلرغم من اإلسهامات الكبرية للتعليم اجلامعي واحملاوالت اجلادة اليت بذلت لتطوير التعليم واالرتقاء مبستواه ،فإن هناك ً
عاما أبن التعليم يعاين يف الوقت احلاضر من مشكالت عديدة ،وأوجه قصور شىت ،ومن أمهها تدين مستوى خمرجاته ،ابإلضافة إىل
ً
التوصية اليت جاءت من اللجنة التعليمية يف جملس الشورى السعودي ،واليت طالبت فيها وزارة الرتبية والتعليم بزايدة االهتمام بربامج
تدريب ورفع أتهيل املعلمني واملعلمات سنوايً ،وتعزيز البنود اخلاصة بذلك يف ميزانية الوزارة ،واليت جاءت نتيجة ضعف وقصور
مستوايت اخلرجيني املتقدمني الختبار الرخصة املهنية للمعلمني (السعدوي.)2016 ،
كما أعلنت جريدة الرايض بتاريخ  31ديسمرب  ،2019أن نسب نتائج اختبارات الكفاايت (العام والتخصص) خلرجيي
اجلامعات املتقدمني على الوظائف التعليمية خالل العامني املاضيني ،جاءت أقل من املتوسط ،وأن نتائج طالب اجلامعات يف مجيع
التخصصات آخر سنتني كانت دون املتوسط العام احملدد بـ  50درجة ،ومن هذا املنطلق سعى البحث احلايل إىل الكشف عن أسباب
تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه من وجهة نظرهم.
مشكلة البحث:
إن تعيني املعلمني دون اخلضوع ملعايري علمية دقيقة وصارمة يعد من أهم األسباب اليت أدت إىل تدين كفاءة النظام التعليمي يف
اململكة العربية السعودية ،وابلتايل إىل ضعف خمرجاته ،فقد أثبتت نتائج االختبارات الدولية يف الرايضيات والعلوم تيمز (TIMSS,
 ،)2015وهي أحد مؤشرات كفاءة النظام التعليمي السعودي ،اخنفاض األداء الوطين العام عن الدورة السابقة ()2011؛ حيث
اخنفض مستوى أداء اململكة يف الرايضيات والعلوم على حد سواء من منخفض إىل أقل من منخفض ،وصنفت من ضمن الدول
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األكثر اخنفاضة عاملية يف معدالت اإلجناز يف الرايضيات والعلوم ما بني دوريت ( ،)2015-2011وقد مت ربط هذه النتائج ابملمارسات
التدريسية للمعلمني وأثرها على مستوى حتصيل الطالب (هيئة تقومي التعليم والتدريب.)2019 ،
وعلى املستوى العاملي ،أكدت عدد من الدراسات ارتباط املمارسات التدريسية للمعلمني بتطبيق نظام الرخصة املهنية ،فقد
أوضحت نتائج دراسة شولس ( )Shuls, 2017أن املعلمني اجملتازين الختبار الرخصة املهنية كان أدائهم أفضل من أداء أقراهنم الذين
مل خيتربوا ،وأن حصول املعلم على الرخصة املهنية يسهم يف تطوير أداء طالبه؛ حيث توصل إىل وجود عالقة إجيابية بني أداء املعلم
احلاصل على الرخصة وأدائه ابلصف ،وأضاف شرطًا لتحقيق ذلك ،وهو حتديد درجة جناح مرتفعة ،وليس جمرد اجتياز االختبار،
وهذا يتوافق مع نتائج دراسيت غوستافسون ( ،)Gustafsson, 2018ورايس ( )Rice, 2015اللتني أظهرات أن حتصيل الطالب يرتفع
مع املعلمني الذين حيققون درجات عالية يف االختبارات املهنية.
كما أوضحت دراسة دولية أجرهتا وكالة الطاقة الدولية ( )IEA, 2013مبشاركة ( )17دولة و( )22000ألف معلم ،يف ()750
برانجمًا من ( )500مؤسسة تعليمية ،أن مجيع النظم الرتبوية ذات األداء املرتفع يف االختبارات الدولية تطبق نظام الرخص املهنية كوسيلة
النتقاء أفضل اخلرجيني للعمل مبهنة التعليم .فعلى سبيل املثال ،يتم اختيار أفضل ( )5%من اخلرجيني يف كوراي اجلنوبية للتدريس،
وأفضل ( )10%يف فنلندا ،وأفضل ( )30%يف سنغافورة.
واململكة العربية السعودية ليست مبنأى عن ذلك ،فقد قامت وزارة التعليم ابلتعاون مع هيئة تقومي التعليم والتدريب ووزارة املوارد
البشرية وزارة اخلدمة املدنية ساب ًقا بعدد من اخلطوات املهمة اليت تسهم يف تطوير نظام اختیار معلميها وإعدادهم وتنميتهم مبا يتناسب
مع متطلبات الرخص املهنية .وقد كان أوالها يف عام ()2009؛ حيث مت إقرار میثاق أخالقي ملهنة التعليم ،تالها يف عام ()2013
إقرار اختبار كفاايت املعلمني بنوعيه الرتبوي والتخصصي كشرط رئيس ملزاولة املهنة مع اشرتاط احلصول على نسبة ( )50%على
األقل ،ويف عام ( )2017مت إعداد معايري ومسارات مهنية خاصة ابملعلمني ،ويف عام ( )2018صدر قرار وزير التعليم إبيقاف القبول
يف كافة برامج إعداد املعلمني ملرحلة البكالوريوس  -ابستثناء رايض األطفال -حلني انتهاء اللجنة املكلفة بتطوير برامج إعداد املعلم،
وإنشاء اجمللس االستشاري للمعلمني .ويف عام  2019متت إعادة تنظيم املعهد الوطين للتطوير املهين التعليمي ،ومؤخراً صدر اإلطار
الوطين لتطوير برامج إعداد املعلم يف اجلامعات السعودية ،وذلك ابلتزامن مع حتديث الئحة الوظائف التعليمية ،وقرار إلغاء اختبار
كفاايت املعلمني واستبداله بنظام الرخصة املهنية للمعلمني املقرر تنفيذه يف (.)۲۰۲۰
وكنتيجة هلذه الظروف؛ عمدت وزارة املوارد البشرية واخلدمة االجتماعية (اخلدمة املدنية سابقاً) إىل ختصيص ( )20%من نقاط
املفاضلة إىل سنوات االنتظار بواقع نقطتني عن كل سنة ،و( )40%للمعدل الرتاكمي .ومع سعي هذا اإلجراء إىل حتقيق العدالة يف
توزيع الفرص الوظيفية بني اخلرجيني واخلرجيات الراغبني يف االلتحاق ابلتدريس ،فإن طول سنوات االنتظار قد يفضي إىل إضعاف
االرتباط ابلتخصص التدريسي ،ونسيان املعارف واملهارات اليت سبق تعلمها ،وتزداد بذلك فرص األقل كفاية تدريسية ابلتوظيف
وتقليل فرص حديثي التخرج .ليس ذلك فحسب ،بل إن قوائم االنتظار سوف تتضاعف يف ظل التوسع الكبري يف قبول الطالب
لاللتحاق ابلربامج األكادميية يف اجلامعات الناشئة وقبوهلم للرتشح للتدريس دون التحقق من جودة تلك الربامج وحصوهلم على ميزتني
قد ال ترتبط ابلضرورة بكفاايهتم التدريسية ،ومها احلصول على نقاط املفاضلة أثناء فرتة االنتظار ،وحصوهلم على معدالت عالية مقارنة
بزمالئهم خرجيي اجلامعات القدمية.
ومن هنا كان من األمهية مبكان تشخيص الواقع والكشف عن مواطن القصور والضعف اليت ميكن أن تؤدي إىل تدين درجات
اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه من وجهة نظرهم يف عدد من األبعاد اليت تشكل عدداً من املعوقات من
وجهة نظر اخلرباء واملتخصصني.
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أسئلة البحث:
حياول البحث احلايل اإلجابة عن األسئلة التالية:
ما أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم من وجهة نظرهم؟هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم من وجهةنظرهم تعزي ملتغريات (النوع  -التخصص)؟
أهداف البحث:
هدف البحث احلايل إىل الكشف عن:
 أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم من وجهة نظرهم. داللة الفروق اإلحصائية اليت ترجع إىل أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم من وجهةنظرهم تعزي ملتغريات (النوع  -التخصص).
أمهية البحث:
تستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية دور املعلم ومكانته؛ حيث يعد أحد أهم أقطاب املنظومة الرتبوية ،وحجر الزاوية يف أي
تطور تربوي ،فاالهتمام إبعداد املعلم وحني أتهيله وتطويره بعترب من أهم مداخل تطوير التعليم والسبيل إىل إصالحه.
األمهية النظرية:
تقدم الدراسة قراءة متبصرة لنظام الرخصة املهنية للمعلم ،يؤمل أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة العربية؛ من حيث
كوهنا تستعرض موضوعيني حيويني (متهني التعليم ،والرخص املهنية) وأسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة
املهنية للتعليم.
األمهية التطبيقية:
هذه الدراسة تتماشى مع رؤية اململكة العربية السعودية 2030م وتطلعاهتا لتطوير قطاع التعليم وضرورة تذليل الصعوابت اليتتوجه تطوير منظومة التعليم مبا تتضمنه من جتهيزات وقوی بشرية وعلى رأسها املعلم  -تتزامن مع جهود وزارة التعليم وهيئة
تقومي التعليم والتدريب الساعية لتحقيق اهلدف التعليمي الثاين لربانمج التحول الوطين  ،2020وهو حتسني استقطاب املعلمني
وإعدادهم وأتهيلهم وتطويرهم.
 تساعد نتائج هذه الدراسة متخذي القرار يف وزارة التعليم وهيئة تقومي التعليم والتدريب على معرفة أهم أسباب تدين درجاتاخلرجيني يف اختبار الرخصة املهنية ملعلم التعليم العام ،وسبل التغلب عليها.
ميكن أن يسهم البحث احلايل يف اقرتاح ٍعدد من احللول واملقرتحات اليت تسهم يف حل مشکالت تدين مستوى اخلرجيني يف
اختبار كفاايت الرخصة املهنية.
حدود البحث:
يقتصر تعميم نتائج البحث احلايل على احملددات التالية:
احلدود الزمانية :مت تطبيق أداة البحث احلايل يف العام 1442ه2021/م.

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،170-141جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

147

احلدود املكانية :أعتمد الباحث على أماكن إجراء االختبارات وهي إدارة التدريب الرتبوي يف منطقة الرايض ،حيث التعاون بني
مركز القياس ومركز التدريب؛ مما سهل على الباحث التواصل مع العينة.
احلدود البشرية :اقتصر هذا البحث على املعلمني واملعلمات حديثي التخرج من خرجيي 2017م وما بعدها من الذين التحقوا
ابختبار كفاايت الرخصة املهنية عام 1441ه .يف املركز املذكور أعاله.
مصطلحات البحث:
تدين درجات الطالب :ويقصد هبا نقص أو اخنفاض الدرجة لدى اخلرجيني يف الكفاايت والقدرات املعرفية واملهارية مبا ينعكس
سلبًا على أدائهم التدريسي؛ حبيث تنخفض نسبة األداء إىل مادون املتوسط بفعل أسباب متنوعة.
اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم :املعىن اللغوي للرتخيص :يعرفه ابن منظور ( )۱۹۹۷بقوله" :رخص يف األمر أذن له بعد
النهي عنه» (ص .)۱۷۸ويف املعجم الوسيط ( )2004تبني أن كلمة (ترخيص) مشتقة من الفعل (رخص) .يقال :رخص له يف األمر:
سهله ويسره ،ويقال :رخص له يف كذا ،ورخصه فيه :أذن له فيه بعد النهي عنه.
ترخص يف األمور :أخذ فيه ابلرخصة( .والرخصة :التسهيل يف األمر والتيسري) .ويعرف املعجم العريب ( )1998الرتخيص لغوايً هو
« اإلذن ملمارسة عمل ما» (ص .)513ويف الشرع ما يغري من األمر إىل يسر وختفيف ،والرخصة :هي أذن تبيح به احلكومة حلامله
مزاولة عمل ما او استعمال شيء ما کرخصة السيارة وحنوها (جممع اللغة العربية ،2004 ،ص.)336
املعىن االصطالحي للرتخيص املهين :يشري مفهوم الرتخيص املهين  Professional licenseإىل «اآللية اليت يضمن مبقتضاها
النظام التعليمي امتالك املعلمني احلد األدىن من املهارات واملعارف واملواصفات املطلوبة للعمل يف مهنة التعليم « (الكندري ،جاسم،
وفرج ،2001 ،ص.)28
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يعد موضوع تطوير إعداد املعلم وتدريبه من أهم املوضوعات اليت كانت والزالت حمور اهتمام أية عملية تطوير وإصالح؛ وهلذا
الغرض جاء االهتمام إبعداد املعلم إعداداً شامالً؛ لتأهيله علمياً وتربوايً بربامج متنوعة؛ ليمتلك املهارات التدريسية الالزمة ألداء
دوره على النحو املطلوب ،ومتكنه أيضاً من تصميم إسرتاتيجيات التعليم والتعلم ،وهتيئ له البيئة التدريسية الرتبوية املالئمة لتحقيق
األهداف املنشودة (مطر ،2010 ،ص.)41
وميكن القول إن «قضية إعداد املعلم وتطوير أدائه ومنوه املهين يف أثناء العمل من القضااي املهمة اليت شغلت املهتمني بشؤون
الرتبية والتعليم؛ وذلك ألن املعلم هو عصب العملية التعليمية ،ومن العوامل احلامسة اليت يتوقف عليها جناح عملية الرتبية والتعليم يف
حتقيق أهدافها .ويتضمن التطوير والنمو املهين للمعلم مجيع الفرص املناسبة للتعليم والتعلم ،واليت سيحتاجها املعلمون لتطوير فهمهم
وتدريسهم جملاالت ختصصاهتم ،وهي عملية مستمرة مدى احلياة تساعد يف تنمية معارفهم وأفكارهم وقدراهتم ،ومتتد من خربات وبرامج
اإلعداد قبل اخلدمة وحىت خربات التعلم الذايت واملستمر وبرامج التدريب يف أثناء اخلدمة» (صيام ،2007 ،ص.)43
كما أشارت كل من كانرتل وهوجز ( )Cantrell & Hughes, 2008,p 96إىل أن تطوير املعلم وتعليمه واستمرارية منوه العلمي
واملهين البد أن يكون من األمور األساسية املهمة للرتبويني؛ لكي يتم تطوير وتقدم العملية التعليمية .فتطوير املعلم وتدريبه املستمر
له ارتباط وثيق بتحسني خمرجات التعليم وهي الطالب.
نشأة الرخصة املهنية للمعلم:
يرجع اتريخ االهتمام ابلرتخيص ملمارسة مهنة التعليم إىل العام

1825م ،حينما بدأت الوالايت املتحدة األمريكية يف وضع
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الضوابط الالزمة للعمل مبهنة التعليم ،وكان ذلك نتيجة حلدوث عجز كبري يف معلمي الرايضيات ،اضطرت معه بعض اإلدارات
جديدا إلعداد املعلمني
نظاما ً
التعليمية إىل التغاضي عن املعايري الواجب توافرها يف املتقدمني للتدريس ،فقد استحدثت ( )46والية ً
عرف إبجازة التدريس البديلة  AlternativeCertificateللطالب الذين يرغبون مبزاولة مهنة التعليم بعد خترجهم من اجلامعة -
مباشرة قبل التحاقهم بربامج اإلعداد املهين ،بل تعدى األمر ذلك يف بعض الوالايت مبنح إجازة التدريس ألانس ال حيملون حىت
درجة البكالوريوس! إال أن هذا النظام القى انتقادات حادة من املختصني ،فقد أشارت نتائج الدراسات املقارنة ما بني خرجيي
النظام التتابعي -املعمول به مسب ًقا ،وخرجيي برامج إجازة التدريس البديلة ،إىل أن الفئة الثانية قد صنفت من قبل املديرين واملعلمني
على أهنا األدين يف مهارات االتصال ،ومهارات التدريس ،ومهارات العالقات اإلنسانية ،والقدرة على إقامة بيئة إجيابية للتعلم .كما
واجهت ضغوطًا شعبية من أولياء األمور؛ الستيائهم من اخنفاض مستوى حتصيل أبنائهم؛ مما دعا اجمللس الوطين ملعلمي الرايضيات
 National Council of Teachers of Mathematicsإىل وضع سياسة هتدف إىل جعل تدريس الرايضيات مهنة حقيقية .وقد
مثل هذا التوجه بداية التفكري الفعلي يف وضع الضوابط الصارمة لرخصة التدريس (الكندري ،جاسم ،وفرج.)2001 ،
مربرات الرخصة املهنية للمعلم:

شرف املهنة وجدارهتا ،فمهنة التعليم من أثيل املهن ،واألجدر أن يكون هلا ترخيص مين معتمد يضمن عدم اخنراط أي فرد غري
كفؤ فيها ،وابلتايل القضاء على مقولة «التعليم مهنة من ال مهنة له».
أمهية املعلم ودوره املباشر يف رفع كفاءة النظام التعليمي وجتويد خمرجاته ،والتأكد من إعداده قبل اخلدمة وتطويره أثناء اخلدمة.ضمان حق الطالب يف توفري نظام تعليمي ذي جودة وكفاءة؛ كونه املســتفيد األول .وحمور العملية التعليمية ،وللقصور احلاصليف برامــج إعــداد املعلــم؛ إذ ليــس كل مــن يتخــرج منهــا يكــون صاحلـًـا ملمارســة املهنــة؛ لــذا البــد مــن وجــود اختیــارات تثبــت مــدى
كفايتــه ملمارســة املهنــة.
يومــا بعــد يــوم،
األخــذ مببــدأ التعلــم مــدى احليــاة املهنيــة كأحــد املبــادئ املهمــة للمعلــم؛ نظ ـراً لالنفجــار املعــريف والتقــي املتزايــد ًواســتمرار تطويــر مهنــة التعليــم واالرتقــاء هبــا وفــق التوجهــات العامليــة احلديثــة.

ولقد أسهمت التغريات االجتماعية واالقتصادية والتقنية اليت يشهدها اجملتمع السعودي يف بروز أدوار مهنية جديدة للمعلم؛
لذلك رفعت وزارة التعليم متطلبات ومستوايت اجلودة اليت تليب احتياجاهتا ،وتسهم يف حتقيق رسالتها ،وسنت لذلك نظم اختيار
وانتقاء املعلمني اجلدد ،واليت تكفل استقطاب أكفأ املتقدمني من خرجيي اجلامعات لالخنراط يف مهنة التدريس ،وطورت هلذا الغرض،
ابلتعاون مع مشروع تطوير وتعاون ومع املركز الوطين للقياس والتقومي ،معايري مهنية جديدة؛ لتحديد ما يفرتض أن يتمكن منه املعلم
قادرا على تدريس ختصصه يف مراحل التعليم العام بكل كفاءة واقتدار ،ابإلضافة إىل املعايري العامة اليت متثل قاعدة
اجلديد؛ ليكون ً
مشرتكة جيب على كل املعلمني أو املعلمات إتقاهنا (املركز الوطين للقياس والتقومي يف التعليم العايل.)2013 ،
و»يف عام  ،2016حدث بعض التغيريات اهليكلية اليتكان أساسها األمر امللكي الكرمي القاضي ابندماج مؤسسات التقومي والقياس
يف هيئة واحدة تسمى «هيئة تقومي التعليم» ،وصدور قرار جملس الوزراء ابعتماد الرتتيبات التنظيمية للهيئة ،واليت نصت على مسؤوليات
ومهام املركز الوطين للقياس يف منظومة اهليئة ،وإعطائه االستقاللية املالية ،وإسناد مجيع املقاييس واالختبارات اخلاصة ابهليئة له ،وكذلك
بناء وتنفيذ وسائل القياس يف التعليم والتدريب ،واإلشراف على تنفيذ االختبارات الدولية يف اململكة العربية السعودية اليت تشرتك فيها
اهليئة ،ويكون له تقدمي االستشارات واخلدمات للجهات احلكومية واخلاصة وغريها داخل اململكة وخارجها» (جرادات ،2019 ،ص.)95
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أهداف الرخصة املهنية للمعلم:
أشار (حسني واملصري ،2017 ،ص)321؛ (صادق وآخرون ،2016 ،ص )153إىل عدد من األهداف ،من أبرزها مايلي:
محاية املهنة واجملتمع من املعلمني غري األكفاء.تنظيم عمليات اختيار الطالب امللتحقني بربامج إعداد املعلمضمان امتالك املعلم للحد األدىن من الكفاايت الالزمة للحفاظ على مستوى املعلم وصون هيبته وكرامة مهنته.وضع املعايري املهنية وضمان حتققها داخل امليدان التعليمي.تطوير آليات تقومي األداء الوظيفي.توجيه املعلم ألوجه الضعف يف أدائه.تشجيع املعلم على االطالع املستمر مبستجدات املهنة.حتفيز املعلم لاللتحاق أبنشطة التطوير املهين.التأصيل القانوين لعمل املعلم.زايدة جاذبية مهنة التعليم.مميزات الرخصة املهنية للمعلم:
تشري الدراسات والبحوث السابقة مثل (احلريب ،8102 ،ص)101؛ (أمحد ،8102 ،ص)831؛ (غامن ،4102 ،ص )321إىل

العديد من املزااي للرخصة املهنية للتعليم كما يلي:
اضحا آبليات وإجراءات واضحة ،وكفاايت حمددة ،ومعايري وشروط حمكمة ومناسبة ملراحل النمو املهين
مسارا وظيفيًا و ً
ختلق ً
وصول إىل االحرتاف واملهنية.
للمعلم؛ لينتقل من مرحلة اإلعداد للمهنة إىل ممارسة املهنة ً
تضمــن اختيــار أفضــل اخلرجيــن لاللتحــاق بربامــج إعــداد املعلــم ،والتأكــد مــن أهنــم ميتلكــون الكفــاءة املهنيــة املطلوبــة لالنضمــامملهنــة التعليــم ،وليــس ألجــل ســد االحتيــاج التعليمــي فحســب.
تفــرض حزمــة مــن السياســات التطويريــة املصاحبــة هلــا ،مثــل :تطويــر اللوائــح واألنظمــة ،وحتديــث نظــام األجــور والرواتــب ،ونظــاماملســارات املهنيــة ،وآليــات التطويــر املهــي ،وتطويــر برامــج إعــداد املعلــم ،وإنشــاء النقــاابت التعليميــة.
نظرا لتجدد معرفته ابستمرار.
متكن املعلم من مواجهة احتياجات الطالب املتجددة؛ ًتوفــر فــرص حقيقيــة للنمــو املهــي والرتقــي الوظيفــي للمعلــم دون احلاجــة إىل وجــود وظيفــة شــاغرة ،فاملعلــم املتميــز ال يــرك صفــةإداري ،كأن يصبــح مشــرفًا أو وكيـ ًـا ،بــل يبقــى داخــل حجــرة الصــف ،ويرتقــی مــن رتبــة معلــم ممــارس إىل متقــدم إىل
كــي يرتقــى ً
خبــر ،مــع التمتــع مبمي ـزات كل رتبــة.
 تســاهم يف حتقيــق فــرص التمايــز العــادل والتنافــس اإلجيــايب مــا بــن املعلمــن؛ حيــث يرتبــط التــدرج املهــي ابألداء ،وابلتــايل حتفيزهــمعلــى اإلبــداع واالبتــكار ،وتشــجيع األقــل جهــداً علــى العمــل واإلجنــاز.
 تزود اجملتمع مبؤسساته املختلفة أبسس واضحة ملهنة التعليم. تســاعد صنــاع القـرار وواضعــي السياســات التعليميــة علــى إجـراء عمليــات التقــومي الــذايت واملؤسســي؛ نظـراً لكوهنــا توفــر بيــاانتكميــة ونوعيــة تســمح هلــم ابختــاذ القـرارات الفعالــة.
 -تساعد يف حتقيق مطالب اجملتمع بضرورة جتويد خمرجات التعليم؛ مما يرفع من رضا اجملتمع عن تعليم أبنائه.
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د.عيسى فرج عوض العزيزي املطريي :أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية ...

 تسهم يف تشكيل فهم اجتماعي عام عن مكانة املعلم ،ودوره القيادي يف إعداد جيل املستقبل.قائمــا علــى معايــر واش ـراطات حمــددة ،كمــا ختضــع املعلمــن لعمليــات تقــومی متنوعــة
صارمــا ومسـ ً
نظامــا ً
تضــع ًـتقل للتقييــم ً
ومســتمرة؛ حبيــث تضمــن حتقــق الكفــاءة ابلعمــل ،وتوفــر تغذيــة راجعــة لربامــج إعــداد املعلــم عــن مــدى جــودة براجمهــا ،ومــا حتتــاج
إليــه مــن تطويــر وحتســن ،وبذلــك تزيــد مــن فــرص التكامــل مــع برامــج اإلعــداد قبــل اخلدمــة.
تعمل على تقليص الفجوة بني النظرية والتطبيق من خالل ربط برامج التطوير املهين أثناء اخلدمة ابحتياجات املعلمني الفعلية.مشكالت تطبيق الرخصة املهنية للمعلم:
حتتاج الرخص املهنية لسنوات طويلة حىت تؤيت مثارها على أرض امليدان ،وقد يؤدي بطء ظهور النتائج إىل سخط املعلمني.حتتــاج العمليــات تقوميـًـا وحتديثًــا مســتمرين؛ نظـ ًـرا لســرعة املتغـرات املعرفيــة والتقنيــة ،وضــرورة حتديــث آليــات الرخــص ملواكبــة هــذاالتســارع اهلائــل.
حتتاج ملهارة عالية يف إعدادها وتصميها وبنائها ،وخربة واسعة لتطبيقها وتقومي فعاليتها.حكمــا
قــد تقيــس اختبــارات الرخصــة املهنيــة مــا ميتلكــه املعلــم مــن معرفــة ،وتغفــل أداءه داخــل حجــرة الصــف ،ابلتــايل قــد ال توفــر ًجيـ ًـدا علــى مجيــع جوانــب القصــور وســبل عالجهــا ،كمــا قــد تركــز علــى جوانــب الضعــف ،وتغفــل تعزيــز جوانــب القــوة.
قد تؤثر على توافر املعلمني خباصة مع العجز احلاصل يف بعض التخصصات العلمية.قــد ال تراعــي االختــاف بــن معلــم املدينــة ومعلــم القريــة ،فتفــرض علــى اجلميــع اش ـراطات موحــدة بغــض النظــر عــن املنطقــةاجلغرافيــة ،واإلمــكاانت املتوافــرة.
املتطلبات املهنية للمعلم:
حيتل املعلم املركز األول من حيث األمهية بني مخسة عشر عامالً أساسيًا ذكرت من قبل خرباء التدريس ،وإذا كانت أدوار املعلم
التقليدية تنحصر يف نقل املعلومات من مصادر حمددة للطلبة ،وأتكيد حفظهم هلا ،ومع توجيههم على أمناط من السلوك املتوارثة
(احليلة ،2002 ،ص ص ،)41– 33فإن عبد املعطي ( ،2008ص ص  ،)208 – 189والعتييب ( ،2016ص ص )40-39يتفقان
على جمموعة من املتطلبات املهنية املعاصرة اخلاصة ابجلوانب األكادميية والرتبوية والثقافية للمعلم يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ،يف:
امتالك املعرفة وإملامه أبساسياهتا ،وامتالك قاعدة متعمقة من املعرفة يف جمال ختصصه ويف مجيع اجملاالت املعرفية األخرى.القدرة على االهتمام ابلدراسات البينية جملاالت املعرفة املختلفة اليت تربط بني أكثر من ختصص يف وقت واحد.القــدرة علــى االختيــار واالنتقــاء مــن بــن البدائــل املعلوماتيــة املتاحــة ،والقــدرة علــى إصــدار األحــكام علــى بعــض القضــااي املطروحــة،وفهمــه للطبيعــة املعقــدة للعالقــات املتبادلــة بــن املعلوماتيــة وبــن القطاعــات اجملتمعيــة األخــرى.
القدرة على إجادة معاجلة املعلومات والرقابة الذاتية ،واحلكم على نوعية املعلومات وتقوميها أبسلوب نقدي.القدرة على التوجيه واإلرشاد النفسي املناسب.القــدرة علــى التعامــل مــع العـوامل االفرتاضيــة ،ويتطلــب هــذا اكتســاب بعــض املهــارات واملعــارف منهــا :مهــارات احلـوار عــن بعــد،ومهــارات التفاعــل مــع نظــم الواقــع االفرتاضــي.
اإلملام بقدر مناسب من الثقافة املعلوماتية للتعامل مع احلاسب وتقنية املعلومات.اكتساب املهارات املرتبطة بكيفية تنظيم الوقت وإدارته.-امتــاك مهــارة اســتخدام شــبكة اإلنرتنــت واالســتفادة منهــا بتفعيــل الربيــد اإللكــروين للتواصــل مــع طالبــه ،وتشــجيع الطــاب علــى
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تصميــم صفحــات تعليميــة خاصــة هبــم علــى الشــبكة لعــرض الربامــج التعليميــة واملعلوماتيــة.
كما يذكر املعايطة واحللييب ( )84 ،2015أن هناك صفات مزاجية واجتماعية يتصف هبا املعلم وتساعده يف العملية التعليمية ،وهي:
العمــل علــى نشــر األجـواء املرحيــة يف الصــف واملدرســة لضبــط النفــوس ،وإشــاعة جــو مــن االطمئنــان؛ أتمينًــا حلســن ســر العمــلالدراســي ،مــع إقامــة عالقــة حســنة مــع التالميــذ لتحقيــق األهــداف الرتبويــة والتعليميــة أبفضــل الطــرق واألســاليب ،وذلــك
ابالســتخدام األمثــل حلســن مشــاعره وعواطفــه وانفعاالتــه ،وهــذا دليــل علــى جناحــه يف عملــه ،وعندهــا يســتحق لقــب املعلــم الناجــح.
االنضبــاط يف الســلوك ،فاملعلــم هــو القــدوة واملثــل احملتــذى بــه يف إطــار التزامــه ابألداء إلجنــاز األهــداف ابلصــر والعمــل الــدؤوبمــع املرونــة يف التطبيــق؛ ممــا يولّــد حيويــة ونشــاطًا وفعاليــة.
ـوي وعقليًــا ونفســيًا واجتماعيًــا.
التعليــم يف حــد ذاتــه عمليــة تفاعــل اجتماعــي؛ فاملعلــم يعمــل علــى تكويــن شــخصية ذاتيــة للمتعلــم تربـ ًوأمــا كوهنــا عمليــة اجتماعيــة فهــي تعتمــد علــى العمــل اجلماعــي ،واالبتعــاد عــن هــذه املزيــة إمنــا تــؤدي إىل الفشــل والقطيعــة بــن
املعلــم واملتعلــم ،فالعمــل اجلماعــي حباجــة إىل قــدرات نفســية وعقليــة متيــل إىل العمــل بــروح الفريــق ،وتســعى إليــه وتســتمتع بــه.
ابإلضافــة إىل قدرتــه علــى التواصــل املســتمر مــع التالميــذ واملعلمــن واإلدارة وأوليــاء األمــور ،وذلــك يف إطــار احل ـوار والتفاعــل
االجتماعــي مــع اآلخريــن.
والعتماد اكتساب الكفاية املهنية للمعلمني على عدد من العوامل منها مستوى التأهيل األكادميي التخصصي والرتبوي والتدريب
املهين واخلربة العملية ،فقد كانت هذه العوامل وخباصة املقاسة منها جمال اهتمام كثري من الباحثني ،يف حماولة حتديد أتثريها منفردة أو
جمتمعة على الكفاية التدريسية ،ومن مث على التحصيل الدراسي للطالب.
طرق لتقدير أداء املتقدمني ملهنة التدريس:

توجد عدة طرق لتقدير أداء املتقدمني ملهنة التدريس ونتاجاته لعل أمهها (عالم ،2009 ،ص:)210
الطريقــة الكليــة :والــي تعتمــد علــى تقديــر مجيــع جوانــب حمــكات األداء أو االســتجابة دون فصــل بينهــا ،وإعطــاء تقديــر أودرجــة كليــة واحــدة هلــذه اجلوانــب جمتمعــة علــى اعتبــار أن مكــوانت مهمــة معينــة تكــون مرتابطــة ،وال داعــي حملاولــة الفصــل بــن
عناصرهــا ،ويفضــل عــادة كتابــة خمتصــر لــأداء أو متثيــل للنتاجــات لــكل نقطــة مــن نقــاط ميـزان التقديــر.
الطريقــة التحليليــة :تعتمــد هــذه الطريقــة علــى جتزئــة الوصــف العــام للعمليــة أو النتــاج الكلــي إىل عناصــر أو مكــوانت منفصلــة،ويعطــي تقديـًـرا لــكل عنصــر أو مكونــة منهــا ،وهــذا يتطلــب إجـراء حتليــل ســلوكي للعمليــة أو للنتــاج املـراد تقييمــه ،وذلــك مــن
أجــل حتديــد مكــوانت املهمــة وصياغتهــا صياغــة وصفيــة واضحــة يف مســتوايت متدرجــة وف ًقــا مليـزان تقديــر قيمــي لــكل مــن
هــذه املكــوانت .هنــاك أنـواع خمتلفــة مــن املوازيــن لعــل أمههــا:
قوائم املراجعة ،وموازين التقدير ،ومن أنواعها( :موازين التقدير الرقمية ،موازين التقدير البيانية ،موازين التقدير الوصفية).وتتمثل األمهية للقيمة الرتبوية للتقومي فيما أييت (عمرية ،2015 ،ص:)437وقــوف املتعلــم علــى مركــزه العلمــي ومــدى تقدمــه الرتبــوي وفاعليتــه يف حتمــل املســؤوليات الرتبويــة ومــدى قربــه أو بعــده مــنحتقيــق األهــداف.
مساعدة اآلابء يف التعرف على منو أبنائهم والوقوف على نقاط الضعف فيهم؛ كي يبذلوا مع املدرسة جهداً مناسباً لالرتفاعمبســتوى هــذا النمــو ،وكذلــك الوقــوف علــى نقــاط القــوة مبــا ينهضــون بــه مــن مســؤوليات جتــاه أبنائهــم مــع املدرســة واملعلمــن.
-وضــع األســاس الســليم للتعامــل الرتبــوي مــع الطــاب؛ مــن حيــث تنظيمهــم يف جمموعــات ،ومعرفــة مــدى التقــارب والتباعــد بــن
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مســتوايهتم يف مجيــع النواحــي؛ ممــا يســهل التعامــل معهــم تربــوايً ،ووضــع القواعــد الــي يبــي عليهــا النقــل مــن صــف إىل صــف.
الوقــوف علــى مواطــن الضعــف والقــوة أو النجــاح والفشــل يف املناهــج التعليميــة مبــا يوجــه إىل أســاس العــاج الرتبــوي الناجــح،ويــؤدي إىل تطويــر املناهــج وحتســينها يف حتقيــق أهدافهــا.
الكشف عن مدىكفاءة طرق التدريس املتبعة واألساليب اإلدارية أو التوجيهية يف أداء وظائفها الفنية لتحقيق األهداف الرتبوية.حتديــد نواحــي القــوة والضعــف ذات الصلــة ابإلدارة واإلشـراف الفــي أو التوجيــه الوظيفــي يف اجملتمــع الكبــر؛ ممــا يعمــل علــىجنــاح املناهــج الدراســية يف حتقيــق األهــداف.
واقع درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم:
املالحظ ووفق التقارير الرمسية ملركز القياس والتقومي ضعف أداء اخلرجيني ،وأتكيداً ضعف مستوايت اخلرجيني يف الكفاايت
السابقة ،وضعف قدراهتم على التخطيط الفعلي لالجتياز من خالل تطوير معارفهم ومهاراهتم .تشري نتائج الدراسة إىل اخنفاض نسب
جمتازي االختبار ،وخباصة عندما تزداد املدة بني خترجهم وإعادة االختبار؛ حيث تتناقص من ( )45.5%يف املرة األوىل ،إىل ()5%
فقط يف املرة الثانية ،ومل تتجاوز نسبة من اجتاز االختبار يف اخلمس احملاوالت التالية ( )% 4.18فقط.
ويؤكد ذلك عدم جدوی تکرار أداء االختبار ألكثر من ثالث مرات على أكرب تقدير ،السيما أن االختبارات تطبق بني مرة إىل مرتني
يف العام الدراسي الواحد ،ما مل خيطط املخترب لتطوير أدائه .وتتعارض هذه النتائج وخباصة فيما يتعلق بنسب اجتياز االختبار ألول مرة مع
نسب اجتياز اختبار پراکسس Praxis II 2؛ حيث تراوحت بني عامي 2014 2011-بني (.)Holmes, J, 2015,7( )83%-89%
ويف هذا البحث يتم حماولة رصد األسباب الواقعية اليت ميكن أن تسبب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم.
الدراسات السابقة:
على حد علم الباحث يوجد ندرة يف الدراسات اليت تناولت تقييم أداء اخلرجيني يف ضوء اختبارات وطنية مقننة ،ومنها الدراسة
اليت أجراها املطريي ( ،)2017واليت استهدفت الكشف عن آراء املعلمني جتاه رخصة مزاولة مهنة التدريس ،واعتمد البحث على
املنهج الوصفي ،ومتثلت أداة البحث يف استبانة مت تقسيمها إىل ثالثة أبعاد رئيسة ،وهي القيمة الرتبوية لرخصة مزاولة املهنة للمعلم،
وتتكون من مخس عبارات ،والفائدة املرجوة من الرخصة ،وتضمنت مخس عبارات ،واهلواجس واملخاوف من تطبيق رخصة املهنة،
معلما ومعلمة
وتتكون من أربع عبارات ،واعتمدت هذه العبارات على نظام ليكرت اخلماسي .وتكونت عينة البحث من ً 834
من معلمي املراحل الدراسية االبتدائية واملتوسطة والثانوية بثالث حمافظات هي العاصمة ،ومبارك الكبري ،واألمحدي بدولة الكويت،
وتوصل البحث إىل عدة نتائج منها أنه ال توجد أي فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني الذكور واإلانث فيما يتعلق ابلقيمة
الرتبوية املرجوة من الرخصة املهنية وبني آراء املعلمني وفقاً لتوزيع املناطق التعليمية أو حسب اختصاص املعلم ،وبني آراء املعلمني وفقاً
للمراحل التعليمية سواء االبتدائية أو املتوسطة أو الثانوية ،وأوصت الدراسة بضرورة اإلسراع يف تطبيق رخصة مزاولة املهنة للمعلم؛ ملا
هلا من دور مهم يف تطوير العملية التعليمية.
ودراسة غامن ( )2014اليت استهدفت الكشف عن بناء برانمج تدرييب يف التأهيل املهين لرخصة معلم علوم يف املرحلة اإلعدادية
يف ضوء متطلبات اجلودة ومعايري اإلداء .واعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي .وتكونت جمموعة البحث من خرباء الرتبية،
وأساتذة اجلامعات ،وخرباء وزارة الرتبية والتعليم ،وموجهي العلوم ،ومديرى املدارس ،ومعلمي العلوم مبحافظة القاهرة .ومتثلت أدوات
البحث يف استبانة ألراء اخلرباء واملعلمني يف الربانمج التدرييب يف التأهيل املهين .وجاءت نتائج البحث مؤكدة على إمكانية تطبيق
الربانمج وقدرته على إثراء العملية الرتبوية وأتهيل املعلمني .وأوصى البحث بضرورة االهتمام بربامج التأهيل املهين إلعداد املعلم
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للحصول على رخصة مزاولة مهنية التدريس وربط احلصول على رخصة معلم مبستوي املعلم املتقدم مهنيًا وف ًقا ملتطلبات اجلودة ومعايري
األداء ،واالهتمام بتصميم وتطبيق برامج تنمية مهنية وأتهيل متكاملة ملعلمي العلوم.
ودراسة ( )Cherif&Romanowski & Na, 2012اليت هدفت إىل حتليل وجهات نظر قادة املدارس يف املعايري الوطنية املهنية
يف قطر ،ويف نظام الرتخيص .واستخدم الباحثون املنهج الوصفي املسحي ،واالستبانة كأداة للدراسة ،وقد مت تطبيقها على ()74
من قادة املدارس بقطر ،وخلصت نتائج الدراسة إىل أن ( )۷۱%من عينة الدراسة يعتقدون أن النظام مت تبنيه ابلكامل من النموذج
الغريب دون مراعاة الحتياجات املعلمني احملليني ،وال لثقافة اجملتمع احمللي .كما أن املعايري املهنية الوطنية ال تتالءم مع واقع امليدان
التعليمي القطري؛ مما أدى إىل مقاومة شديدة من جانب املعلمني .ابإلضافة إىل وجود إشكاليات تتعلق بسياسات التطبيق؛ حيث
مت استخدام مصطلحات وإجراءات غامضة .وأوصت الدراسة بضرورة ربط املعايري ابلواقع الفعلي للمعلمني احملليني ،ومراعاة الثقافة
احمللية عند استرياد النماذج التعليمية الغربية.
كذلك دراسة ( )Libman, 2012اليت هدفت إىل مناقشة األساس املنطقي للرتخيص ،والكشف عن مربرات اختبارات الرتخيص
ملزاولة مهنة التعليم يف األراضي احملتلة ،والنتائج املرتتبة على تطبيق تلك االختبارات ،وإىل حتليل متطلبات الرتخيص ملزاولة مهنة التعليم يف
كل من :بريطانيا ،فرنسا ،الوالايت املتحدة ،نيوزيلندا .واستخدم الباحث منهج البحث املكتيب ،وخلصت نتائج الدراسة إىل أن وضع
املعايري يسهم يف حتسني أداء املعلم ،وحتسني صورة مهنة التعليم ،كما أن اخنفاض مستوى املدارس عائد إىل الضعف يف مستوى املعلمني
الناتج عن ضعف برامج التنمية املهنية ،وأن الرتخيص املهين يساعد على حتسني األداء ،وجذب أفضل العناصر للعمل يف مهنة التعليم.
ودراسة السعدوي ( )2016اليت هدفت إىل تقومي املتغريات الداخلة يف عمليات االنتقاء املهين للمرشحني للتدريس ومدى أتثريها
على كفاايهتم املهنية يف ضوء نتائج املتقدمني الختبارات املعلمني العامة والتخصصية ،واعتمدت الدراسة على حتميل نتائج 118108
خمتربين ممن تقدموا لالختبار يف عام 1436ه من اجلنسني ،ميثلون خرجيي ( )22ختصصاً تدريسياً .وقد تناولت الدراسة متغري سنة
التخرج ،ونوع اجلامعة ،ومدى تفاعلها مع متغريات أخرى للتأثري على درجات املختربين .كما تناولت الدراسة االرتباط بني درجات
املختربين على االختبار العام ،واالختبارات التخصصية ،ونسب االجتياز ملعيدي االختبار خالل ( )7سنوات ،ومستوايت االجتياز
وفقاً ملقياس مخاسي من ضعيف إىل ممتاز .وأسفرت نتائج الدراسة عن إيضاح أتثري دال ملتغري سنة التخرج يشري إىل أن األقدمية تؤثر
سلباً على درجة املخترب على االختبارين ما مل تقرتن خبربة عملية وتدريب ،وأن نسبة اجملتازين من تكرار أداء االختبارات تقل على حنو
كبري لتصل إىل  0.03يف احملاولة السابعة ،فيما كانت مستوايت  90%من جمتازي كال االختبارين؛ الرتبوي ،والتخصصي ترتاوح بني
ضعيف ومقبول .وقد قدمت الدراسة يف ضوء نتائجها توصيات لتحسني شروط قبول املعلمني اجلدد ابلتعليم العام.
ودراسة حسني واملصري ( )2017اليت هدفت إىل تقدمي تصور مقرتح لتطوير عملية الرتخيص ملزاولة مهنة التعليم بفلسطني يف
ضوء بعض التجارب اإلقليمية والعاملية املعاصرة ،من اجل ضمان اختيار أفضل العناصر ومحاية املهنة من العناصر متدينة الكفاءة
األكادميية واملهنية ،وذلك يف إطار دراسة شاملة تتناول التأصيل والتحليل التارخيي والفلسفي لقضية الرتخيص ملزاولة مهنة التعليم،
والقراءة املتبصرة لبعض التجارب واخلربات اإلقليمية والعاملية يف هذا اجملال ،وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وخلصت إىل
تقدمي تصور مقرتح لتطوير عملية الرتخيص ملزاولة مهنة التعليم بفلسطني ،متضمناً فلسفة ومنطلقات وأهداف وآليات تطبيق ،وكذلك
ضوابط وتوصيات ينبغي مراعاهتا لنجاح التطبيق.
ودراسة اهلامشي ( )2018اليت هدفت إىل الكشف عن صورة املعلم العماين لدى طلبته ابستقصاء نظرهتم إىل مساته الشخصية
وكفاايته املهنية ،وأثر نوع الطالب يف تقديرهم هلذه السمات .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،واعتمدت يف مجع البياانت على
استبانة مكونة من ( )30مسة ،قسمت على حمورين؛ أوهلما السمات الشخصية ،واآلخر الكفاايت املهنية .وترك اجملال للطلبة يف هناية
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االستبانة إلبداء وجهات نظرهم حول صورة املعلم ،وأجريت كذلك مقابلة مجاعية مركزة مع عدد ( )50طالبا وطالبة .وقد أجاب
على بنود االستبانة ( )1054طالبا وطالبة من سبع حمافظات من حمافظات سلطنة عمان .وخلصت الدراسة إىل امتالك املعلمني
العمانيني السمات الشخصية بدرجة عالية ،والكفاايت املهنية بدرجة معتدلة ،وحازت مسة «األانقة يف امللبس» على أعلى املتوسطات
يف السمات الشخصية ،وحصلت مسة «التمكن من املادة الدراسية» على أعلى املتوسطات يف الكفاايت املهنية .أما أقل املتوسطات
فكان من نصيب «احللم والعفو عند املقدرة» يف السمات الشخصية ،والقدرة على «حتديد نقاط القوة والضعف لدى طالبه ،ووضع
اخلطط العالجية هلا» يف الكفاايت املهنية .وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بني استجاابت الطلبة الذكور واإلانث يف تقديرهم
للسمات الشخصية والكفاايت املهنية اليت يتمتع هبا املعلم العماين لصاحل اإلانث .ويف ضوء هذه النتائج ،أوصت الدراسة بتنظيم
الربامج والدورات التدريبية للمعلمني يف جماالت بناء العالقات اإلجيابية مع الطلبة ،واالستفادة من نتائج التقومي يف حتسني التدريس،
والكشف من أسباب تفاوت استجاابت الطلبة يف نظرهتم للمعلم ،وإجراء دراسات متنوعة يف الكشف عن صورة املعلم لدى الطلبة.
ودراسة جرادات ( )2019اليت استهدفت التعرف على مستوى األداء التدريسي لدى الطلبة بكلية اآلداب والعلوم مبحافظة
وادي الدواسر فرع جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز ابململكة العربية السعودية ،يف ضوء اختبار كفاايت املعلمني واملعلمات ،وعالقته
ببعض املتغريات ،كاجلنس ،والتخصص ،واملستوى الدراسي ،واملعدل الرتاكمي .تكونت عينة الدراسة من ( )140طالباً وطالبة ممن
تقدموا الختبار كفاايت املعلمني واملعلمات ،وقد توصلت الدراسة جملموعة من النتائج أمهها :ضعف مستوى أداء الطلبة على اختبار
كفاايت املعلمني واملعلمات بشكل عام ،ووجود فروق دالة إحصائياً يف متوسط أداء الطلبة على اختبار كفاايت املعلمني واملعلمات
تبعاً للجنس ،كما أوضح البحث وجود ارتباط متوسط ذي داللة إحصائية بني أداء الطلبة على اختبار كفاايت املعلمني واملعلمات
واملعدل الرتاكمي ،يف حني أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف متوسط أداء الطلبة على اختبار كفاايت املعلمني
تبعا ملتغري التخصص واملستوى الدراسي ،ويف ضوء النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات أمهها إنشاء بنك لألسئلة يتبع
واملعلمات ً
وحدة التقييم واالختبارات يف اجلامعة ،مع هتيئة الطلبة الختبار كفاايت املعلمني واملعلمات ،ومعاجلة الضعف يف األداء األكادميي من
خالل مراجعة اجلامعة لرباجمها األكادميية وتطويرها.
من خالل العرض أعاله للدراسات السابقة ميكن استخالص ما أييت:
أشــارت دراســة كل مــن :ج ـرادات ( ،)2019و(اهلامشــي )2018 ،لنواحــي قصــور متعــددة تعــاين منهــا برامــج إعــداد املعلمــنواملعلمــات مــن حيــث تقليديتهــا وعــدم مواكبتهــا لالجتاهــات املعاصــرة .وىف الوقــت ذاتــه ،كشــفت الدراســات أن هنــاك اجتاهــات
معاصــرة يف تقــومي مهــارات املعلمــن مــن أجــل تقلدهــم مهنــة التدريــس.
أظهــرت نتائــج دراســة الســعدوي ( ،)2016وغــامن ( )2014أمهيــة توظيــف التقنيــة يف برامــج إعــداد املعلمــن والتنميــة املهنيــة مــنخــال التدريــب ،وضــرورة توفــر البنيــة التحتيــة والبيئــة التنظيميــة الــي تزيــد مــن فاعليتــه ،كمــا أبــرزت نتائــج دراســة (Lipman,
 )2012أمهيــة وجــود مراكــز متخصصــة أو أكادمييــة خاصــة تعــى بتقــدمي برامــج التنميــة املهنيــة املســتدامة للمعلمــن يف ظــل
اخنفــاض معــدالت أداء املعلمــن.
أن هنــاك وعيـاً وإدراكاً لطبيعــة متغـرات العصــر احلــايل ،واملســتجدات ،وضــرورةمواكبتهــا مــن خــال تبــي مفهــوم التقــومي الشــامللــأداء؛ مبــا حيقــق مفهــوم التعلــم مــدى احليــاة ،ويضمــن جتــدد وتطــور املعلمــن.
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إجراءات البحث امليدانية:
أوالً :منهج البحث:
يعتمد البحث احلايل املنهج الوصفي الذي يعد أكثر طرق البحوث شيوعاً بني املشتغلني ابلرتبية ،واملنهج املالئم هلذا البحث ،فهو
عرف أبهنا «هتدف إىل اكتشاف الواقع ووصف الظواهر وصفاً دقيقاً وحتديد
يقع ضمن الدراسات الوصفية املسحية التحليلية ،واليت تُ َّ
خصائصها حتديداً كيفياً أو كمياً كما تقوم ابلكشف عن احلالة السابقة للظواهر وكيف وصلت إىل صورهتا احلالية وحتاول التنبؤ مبا
ستكون عليه يف املستقبل»(إبراهيم ،2013 ،ص.)40
لذا استخدم البحث احلايل هذا املنهج جلمع املعلومات والبياانت الالزمة حول موضوع هذه الدراسة (أسباب تدين درجات
اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم من وجهة نظرهم) من مصادرها املكتبية وواثئقها الرمسية ،فضالً عن مجع املعلومات
والبياانت الالزمة من خالل البحث امليداين القائم على بياانت ومعلومات مت مجعها من عينة البحث ،ابستخدام االستبانة اليت تعد
من أكثر أدوات البحث شيوعاً واستخداماً يف جمال العلوم اإلنسانية ،كما أهنا تعد األداة املناسبة لتحقيق أهداف البحث واإلجابة
عن تساؤالهتا ،فضالً عن إاتحة احلرية ألفراد العينة يف اختيار الوقت واملكان املناسبني لإلجابة عن فقراهتا ،وقد قام الباحث بتصميمها
وإجراء اختبارات الصدق والثبات عليها يف ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالهتا.
أوالً :عينة البحث:
العينة االستطالعية :متّ تطبيق االستبانة على عينة استطالعية بعدد ( )45خرجيًا ،بواقع ( )20خرجيًا ،و( )25خرجية ممن التحقوا
ابختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم من قبل ،وذلك من خارج عينة البحث األساسية؛ وذلك لغاايت التحقق من صدق أداة
البحث وثباهتا.
وقد متّ حساب حجم العينة ابستخدام معادلة ستيفن اثمبسون ،وهي:
حجم العينة =
حيث إن:

)N × P (1-P
)(N-1× (d2 ÷ z2 ) + P (1-P

N

حجم اجملتمع

Z

الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى املعنوية  0.05ومستوى الثقة  0.95وتساوي 1.96

d

نسبة اخلطأ وتساوي 0.05

p

االحتمالية وتساوي 0.50
القيمة
ّ

العينة األساسية
1وصف عينة البحث وف ًقا ملتغري التخصص:
.

اجلدول رقم ( )1وصف عينة الدراسة وف ًقا ملتغري التخصص
التخصص

التكرار

التكرار

علمي

121

3.03

أديب

972

8.96

اجملموع

004

0.001

وميكن عرض عدد أفراد عينة البحث وفقاً ملتغري التخصص كما يف الشكل التايل:
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شكل رقم ( )1النسبة املئوية ألعداد عينة البحث وفق متغري التخصص

.

2وصف عينة البحث وف ًقا ملتغري النوع:
اجلدول رقم ( )2وصف عينة البحث وف ًقا ملتغري النوع
التخصص

التكرار

التكرار

ذكر

592

8.37

أنثى

501

3.62

اجملموع

004

0.001

وميكن عرض عدد أفراد عينة البحث وفقاً ملتغري النوع كما يف الشكل التايل:

شكل رقم ( )2النسبة املئوية ألعداد عينة البحث وفق متغري النوع
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أدوات البحث:
متثلت أداة مجع البياانت يف البحث امليدانية من االستبانة الىت قام الباحث إبعدادها .وفيما أييت وصف خلطوات إعداد أداة
البحث ومراحل إعدادها ،ونتائج حساب الصدق والثبات.
وصف أداة البحث:
تكونت أداة البحث من قسمني:
القسم األول :يهدف إىل استقصاء البياانت الدميوغرافية ألفراد عينة البحث ،وهي :التخصص ،والنوع.
القسم الثاين :استبانة للكشف عن أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم ،ويتضمن فقرات
خاصة مبحور الطالب اخلريج ونظرته لالختبار ،وحمور اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية ،وحمور االختبار وطريقة إعداده ،وحمور
طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه ،وحمور ضعف العالقة وعدم التنسيق بني اجلامعات السعودية ومركز القياس والتقومي واختالفهم يف
الرسالة والرؤية.
الصدق اخلارجي (الظاهري) Face Validity
مت حساب صدق االستبانة اخلارجي من خالل عرضها على عدد ( )12من احملكمني ذوي االختصاص واخلربة يف جمال البحث؛
وذلك للقيام بتحكيمها بعد اطالع هؤالء احملكمني على عنوان البحث ،وتساؤالته ،وأهدافه ،وأبدى احملكمون آراءهم ومالحظاهتم
حول فقرات االستبانة من حيث مدى مالءمة الفقرات ملوضوع البحث ،وصدقها يف الكشف عن املعلومات املرغوبة للبحث ،وكذلك
من حيث ترابط كل فقرة ابحملور الذي تندرج حتته ،ومدى وضوح الفقرة وسالمة صياغتها ،واقرتاح طرق حتسينها ،وذلك ابإلشارة
ابحلذف أو اإلبقاء أو التعديل للعبارات ،والنظر يف تدرج عبارات االستبانة ومدى مالءمتها ،وغري ذلك مما يراه مناسباً ،وقد كانت
عدد العبارات ( )47عبارة.
وبناء على آراء احملكمني ومالحظاهتم؛ مت التعديل لبعض العبارات ،وكذلك إضافة وحذف بعض العبارات؛ وأصبح عدد فقرات
االستبانة ( )44فقرة صاحلة للتطبيق يف الصورة النهائية اليت مت التوصل إليها بعد عملية التحكيم ،ومت استخدامها يف عملية مجع
البياانت من عينة البحث.
صدق االتساق الداخلي لالستبانة :متّ تطبيق االستبانة على عينة استطالعية بعدد ( )45خرجيًا ،بواقع ( )20خرجيًا ،و()25
خرجية ممن التحقوا ابختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم من قبل من خارج عينة البحث األساسية ،ومتّ من خالل نتائجهم حساب
صدق االتساق الداخلي ،وذلك:
ابستخدام معامل ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه.
ينتمي إليه.
ابستخدام معامل ارتباط بريسون بني درجة كل حمور والدرجة الكلية للمقياس الذي ّ
تنتمي إليه
اجلدول رقم ( )3معامل االرتباط بريسون بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي ّ

الرقم

الطالب
اخلريج ونظرته
لالختبار

الرقم

اإلعداد األكادميي
ابجلامعات
السعودية

الرقم

االختبار
وطريقة إعداده

الرقم

طريقة تطبيق
االختبار وتصحيحه

الرقم

ضعف العالقة وعدم التنسيق
بني اجلامعات السعودية ومركز
القياس والتقومي واختالفهم يف
الرسالة والرؤية

1

**776.

11

**779.

19

**758.

27

**730.

37

**882.

2

**836.

12

**809.

20

**724.

28

**696.

38

**888.
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الرقم

الطالب
اخلريج ونظرته
لالختبار

الرقم

اإلعداد األكادميي
ابجلامعات
السعودية

الرقم

االختبار
وطريقة إعداده

الرقم

طريقة تطبيق
االختبار وتصحيحه

الرقم

ضعف العالقة وعدم التنسيق
بني اجلامعات السعودية ومركز
القياس والتقومي واختالفهم يف
الرسالة والرؤية

3

**801.

13

**842.

21

**845.

29

**865.

39

**835.

4

**791.

14

**824.

22

**903.

30

**825.

40

**756.

5

**739.

15

**843.

23

**790.

31

**869.

41

**824.

6

**599.

16

**933.

24

**850.

32

**855.

42

**823.

7

**825.

17

**845.

25

**891.

33

**847.

43

**943.

8

**869.

18

**825.

26

**739.

34

**913.

44

**849.

9

**855.

35

**780.

10

**825.

36

**851.

** دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 0.01

يتضح من اجلدول ( )3السابق أن معامل االرتباط بريسون بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ،دالة إحصائيًا
عند مستوى داللة أقل من ()0.01؛ مما يدل على متاسك هذه العبارات وصالحيتها للتطبيق على عينة البحث.
اجلدول رقم ( )4معامل االرتباط بريسون بني درجة كل حمور والدرجة الكلية الستبانة الكشف عن أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة
املهنية للتعليم 1441ه
الرقم

معامل االرتباط

احملور

1

حمور الطالب اخلريج ونظرته لالختبار

**837.

2

حمور اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية

**935.

3

حمور االختبار وطريقة إعداده

**936.

4

حمور طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه

**961.

5

حمور ضعف العالقة وعدم التنسيق بني اجلامعات السعودية ومركز القياس
والتقومي واختالفهم يف الرسالة والرؤية

**902.

** دال إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من 10.0

يتضح من اجلدول ( )4أعاله أن معامل االرتباط بريسون بني درجة كل حمور والدرجة الكلية الستبانة الكشف عن أسباب تدين
درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه ،دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من ()0.01؛ مما يدل على
متاسك هذه احملاور وصالحيتها للتطبيق على عينة البحث.
ثبات االستبانة:
متّ التحقق من ثبات االستبانة بطريقتني مها :معادلةكرونباخ ألفا ،وطريقة التجزئة النصفية .واجلدول ( )5يوضح النتائج اخلاصة بذلك.
اجلدول رقم ( )5معامل ثبات االستبانة مبعادلة كرونباخ ألفا وطريقة التجزئة النصفية
الرقم
1

احملور
حمور الطالب اخلريج ونظرته لالختبار

عدد العبارات
الكلي
10

النصف
األول

النصف
الثاين

كرونباخ ألفا

االرتباط بني
النصفني

5

5

842.

888.

سبريمان
براون
941.
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النصف
األول

النصف
الثاين

كرونباخ ألفا

االرتباط بني
النصفني

2

حمور اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية

8

4

4

914.

899.

947.

3

حمور االختبار وطريقة إعداده

8

4

4

892.

861.

926.

4

حمور طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه

10

5

5

907.

844.

917.

5

حمور ضعف العالقة وعدم التنسيق بني اجلامعات
السعودية ومركز القياس والتقومي واختالفهم يف الرسالة
والرؤية

8

4

4

855.

804.

892.

44

االستبانة ككلل

22

22

969.

967.

983.

الرقم

عدد العبارات
الكلي

159

احملور

سبريمان
براون

يتضح من اجلدول ( )5أن قيم الثبات سواء مبعادلةكرونباخ ألفا أو بطريقة التجزئة النصفية جلميع احملاور واالستبانةككل مقبولة إحصائيًا؛
مقبول إحصائيًا إذاكانت قيمته أعلى من ()0.60؛ مما يشري إىل صالحية االستبانة للتطبيق على عينة البحث.
حيث يُعد معامل الثبات ً
وقد اعتمد الباحث على املعايري التالية الستبانة الكشف عن أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية
للتعليم 1441هـ ،ودرجة التحقق من الواقع لعبارات االستبانة ،وهي:
.١درجة منخفضة.
.٢درجة متوسطة.
.٣درجة مرتفعة.
وذلك ابعتماد املعادلة اآلتية:
(القيمة العليا للبديل – القيمة الدنيا للبديل)  /عدد املستوايت = (.33.1= ٣ /)١-٥
واستناداً إىل هذه النتيجة:
املنخفضة من  ١إىل أقل من .2.33
املتوسطة من  2.33إىل أقل من .3.66
أما الدرجة املرتفعة فتكون من  3.66إىل .5
نتائج البحث:
لإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي ينص على :ما أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم
1441ه؟ متّ استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة ،واجلداول ( )6إىل ( )9توضح نتائج ذلك.
أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه يف حمور (أسباب متعلقة ابلطالب اخلريج ونظرته
لالختبار).
اجلدول رقم ( )6املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لفقرات احملور األول( :الطالب اخلريج ونظرهتما لالختبار)
الرقم

العبارة

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

6

افتقاد الدافعية حنو االستعداد الختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم.

3.74

1.306

1

مرتفعة

3

يتطلب االختبار االستعداد النفسي اجليد أكثر من كونه يرتبط ابالستعداد املهين واألكادميي.

2.81

1.054

2

متوسط

7

عدم معرفة آليات التخمني يف االختبار يف أسئلة الصواب واخلطأ واالختيار من متعدد.

2.78

1.041

3

متوسط
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الرقم

العبارة

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

2

يتطلب اختبار الكفاايت املهنية حتضرياً مكثفاً من اخلريج؛ لكي حيقق إمكانية جناحه فيه.

2.77

1.248

4

متوسط

5

القلق قبل وأثناء أتدية االختبار يعوق احلصول على نتيجة أفضل.

2.74

1.262

5

متوسط

10

التحاق الطالب بدورات تدريبية ومهية تومهه جباهزيته لتخطي االختبار.

2.68

1.541

6

متوسط

9

عدم وعي اخلريج أبمهية اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم.

2.66

0.984

7

متوسط

8

ضعف القدرة على القراءة والتذكر والربط بني األشياء وتنظيم الوقت أثناء االختبار.

2.58

1.189

8

قليلة

1

اعتقاد اخلريج أن درجته يف االختبار ال تعكس قدراته الفعلية.

2.30

1.086

9

منخفضة

4

سقف النجاح املطلوب يف االختبار أعلى من قدرات اخلرجيني.

2.22

1.248

10

منخفضة

احملور الكلي

2.648

1.1959

متوسط

يتضح من اجلدول ( )6اخلاص أبسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه يف حمور (الطالب
اخلريج ونظرته لالختبار) ،ما يلي:
أن واحدة من العبارات جاءت يف درجة (مرتفعة)؛ حيث جاء املتوسط احلسايب يف فئة التقدير ( ،)3.74وهي« :افتقاد الدافعية
حنو االستعداد الختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم».
لقد جاء احملور ككل واخلاص مبحور (الطالب ،اخلريج ونظرهتما لالختبار) بدرجة (متوسط) ومبتوسط حسايب (.)2.648
ظ وأهنم غري حمظوظني وهلذا يرسبون ،وعلّق
وقد يعزي حصول الفقرة السادسة إىل اعتقاد اخلرجيني أن النجاح ىف االختبار مسألة ح ٍّ
قائل« :ىل زمالء ال يذاكرون كثرياً ومستواهم أقل مىن ولكن حظهم وافر ىف النجاح ىف االختبار ،وحيصلون على عالمات
أحد اخلرجيني ً
مرتفعة» 0وكان البد من التوضيح للخريج أن االعتماد يف التحصيل واالختبار يكون على االستعداد والكفاءة واملراجعة الفعالة مع
التوفيق من هللا -سبحانه وتعاىل -ويكون للحظ حد أدىن ىف سهولة األسئلة أو صعوبتها ،ولكن هذا ال يعىن االعتماد عليه كلياً.
كما تعزى النتيجة إىل اعتقاد اخلرجيني أن االختبارات أتيت صعبة جداً ،وهذا يقلل من فرص النجاح لديهم ،وانقش الباحث
اخلرجيني ىف أن صعوبة األسئلة أو سهولتها مسألة نسبية طاملا أن البعض حيصلون على درجات مرتفعة ىف هذه االختبارات ،ولكن
التعميم هنا خطأ؛ ألن االختبارات تتطلب االستعداد اجليد والفهم واخلربة واملعرفة ،وأيتى دور الفروق الفردية ومستوايت الطالب
العقلية ،ولكن الصعوبة هنا قد تعود إىل عدم تغطية معظم املهارات املهنية والرتكيز على بعض األبواب دون األخرى.
كما يعتقد اخلرجيون أن سقف النجاح ال ميكن حتقيقه إال إذا ماكان هناك اهتمام ومراجعة وتركيز والتخلص من املخاوف وقلق
االختبارات ،ولذلك جاءت العبارة الرابعة ،وهي»سقف النجاح املطلوب يف االختبار أعلى من قدرات اخلرجيني» بدرجة منخفضة.
)1أســباب تــدين درجــات اخلرجيــن يف اختبــار كفــاايت الرخصــة املهنيــة للتعليــم 1441ه يف حمــور (اإلعــداد األكادميــي
ابجلامعــات الســعودية).
اجلدول رقم ( )7املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لفقرات احملور الثاين( :اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية)
الرقم

العبارة

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

12

أساليب التدريس يف اجلامعة هتتم ابجلانب النظري أكثر من اجلانب التطبيقي.

4.29

1.196

1

مرتفعة

14

تعويد الطالب يف اجلامعة على امللخصات واملذكرات وإمهال أجزاء من املنهج الدراسي.

4.12

1.243

2

مرتفعة

13

أساليب التقومي يف اجلامعة تعتمد على احلفظ والتلقني ،وهتمل الفهم واالستنتاج.

3.92

1.205

3

مرتفعة

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،170-141جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

161

الرقم

العبارة

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

15

عدم عقد ورش تدريبية ودورات تستهدف صقل قدرات الطالب واستعدادهم ألداء
اختبارات كفاايت الرخصة املهنية للتعليم.

3.83

1.217

4

16

ضعف التواصل بني اجلامعات ومسؤويل مركز قياس املسؤول عن اختبار الكفاايت.

3.49

1.168

5

17

عدم إجراء اختبارات جتريبية دورية للطالب خالل العام للتدريب على اختبار
الكفاايت.

3.28

1.259

6

11

عدم كفاية املقررات الدراسية يف إكساب الطالب املهارات املعنية الالزمة ملعلم املستقبل.

3.24

1.054

7

متوسط

18

عدم إدراج مناذج الختبار الكفاايت يف مقررات التعليم اجلامعي.

3.18

1.740

8

متوسط

3.669

1.260

احملور
الكلي

الدرجة
مرتفعة
متوسط
متوسط

مرتفعة

يتضح من اجلدول ( )7اخلاص مبحور (اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية) أن العبارات  15 ،14 ،14 ،12جاءت بصورة
مرتفعة؛ حيث حصلت على متوسطات ( )3.83 3.92--4.12 4.29-على الرتتيب ،وتعزى تلك النتيجة إىل أن اخلرجيني يلقون
ابملسؤولية على اجلامعات يف إخفاقهم يف االختبار ،وأهنم يعدون أن اإلعداد األكادميي يف اجلامعات وحمتوى يف املقررات الدراسية
ال يتناسب مع ما يرد يف اختبارات الكفاايت املهنية للرتكيز على اجلانب النظري يف عرض احملتوى ،والبعد عن التطبيقات واملواقف
احلياتية والتدريسية داخل الفصول ،وعدم وجود ملخصات أو حمتوى حمدد ميكن مذاكرته كما كان حيدث يف اجلامعة ،كما أن األسئلة
قليل من اجلهد يف حلها ،خبالف
قدرا ً
اليت كانت ترد يف اجلامعة واضحة وحمددة ،وأتيت يف الغالب يف صورة أسئلة مقالية تتطلب ً
أسئلة اختبار الكفاايت املهنية.
كما جاء احملور ككل واخلاص بـ(اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية) يف درجة (مرتفعة) ،ومبتوسط حسايب (.)3.669
وهذا يعين اعتقاد اخلرجيني أن سبب عدم اجتياز االختبار يرجع إىل عدم القدرة على تغطية معظم مقررات املنهج يف اجلامعات،
وعدم إدراج مناذج الختبار الكفاايت يف مقررات التعليم اجلامعي بصفة عامة ،وهنا كان الرتكيز على أنه من غري املعقول االعتماد
على املخاطرة واملغامرة ابلرتكيز على بعض املقررات الدراسية يف اجلامعة دون األخرى أو الرتكيز على بعض األبواب دون األخرى؛
مما يقلل فرص النجاح.
)2أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه يف حمور (االختبار وطريقة إعداده).
اجلدول رقم ( )8املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لفقرات احملور الثالث( :االختبار وطريقة إعداده)
الرقم

العبارة

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

22

عدم بناء اختبار الكفاايت على معايري دقيقة تركز على الفهم واالستيعاب والقدرات
العليا للطالب اخلرجيني.

4.56

1.270

1

مرتفعة

23

عدم مشول أسئلة االختبار ملهارات التفكري العلمي وتعميق روح البحث والتجريب لدى
اخلرجيني.

4.17

1.295

2

25

عدم وجود حمتوى حمدد يتم يف ضوءه إعداد جداول مواصفات الختبار الكفاايت.

3.69

1.164

3

مرتفعة

19

الزمن املخصص لالختبار غري كايف.

3.51

1.257

4

متوسطة

21

اختالف طبيعة األسئلة عما هو متعارف عليه يف االختبارات اجلامعية وعدم توقع
أنواعها.

3.48

1.291

5

20

طول أسئلة االختبار وعدم وضوحها يقلص من احتمالية جناح اخلرجيني فيه.

3.36

1.190

6

متوسطة

تشابه إجاابت الفقرات جيعل الطالب اخلريج يفقد الرتكيز ويلجأ إىل التخمني.

3.33

1.054

7

متوسطة

مرتفعة

متوسطة
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الرقم

العبارة

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

26

عدم حتليل مفردات االختبارات لتمييز العبارات السهلة والصعبة على اخلرجيني.

3.28

1.57

8

متوسطة

احملور الكلي

مرتفعة

1.261375 3.6725

يتضح من اجلدول ( )8واخلاص مبحور (االختبار وطريقة إعداده) أن العبارات 25 ،23 ،22جاءت بصورة مرتفعة حيث حصلت
على متوسطات( )3.69 4.17- 4.56-على الرتتيب ،وتعزى تلك النتيجة إىل اعتقاد اخلرجيني أن االختبار ال يقيس املهارات العقلية
املطلوبة ملهارات التدريس ،وإمنا األسئلة حتتمل أكثر من إجابة لعدم وجود إجاابت منوذجية توزع مع االختبار كتدريب عليه ،وحاجة
االختبار للرتكيز على مهارات التحليل والتفسري والربط واالستنتاج ومهارات حل املشكالت ،وليست مواقف غامضة ،هذا ابإلضافة
إىل عدم وجود حمتوى حمدد يتم يف ضوءه إعداد جداول مواصفات الختبار الكفاايت.
أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه يف حمور (طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه).
اجلدول رقم ( )9املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لفقرات احملور الرابع( :طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه)
الرقم

العبارة

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

35

طريقة طرح أسئلة اختبار الكفاايت واإلجابة مل يتعود عليهما الطالب.

4.85

1.210

1

مرتفعة

27

مركز القياس ال يبث توعية إرشادية كافية الختبار الكفاايت.

4.81

1.198

2

مرتفعة

28

مواعيد اختبار الكفاايت العامة أتيت يف أوقات غري مناسبة ألغلب اخلرجيني.

4.64

1.252

3

مرتفعة

30

عدم إدراج عناوين لبعض املواقع اإللكرتونية املفيدة الختبارات الكفاايت حتاكي االختبار
األساسي.

4.15

1.169

4

مرتفعة

31

مل يسهم دليل اختبار الكفاايت الصادر عن مركز القياس والتقومي على معرفة تعليمات وإرشادات
حول االختبار ابلشكل الكايف.

4.07

1.247

5

مرتفعة

33

كثرة اإلجراءات والتعليمات تتسبب يف الضغط النفسي على اخلريج.

3.91

1.143

6

مرتفعة

32

غياب التهيئة النفسية للخريج قبل بدء االختبار مباشرة.

3.80

1.230

7

مرتفعة

34

عدم وجود اسرتاحة بني فقرات االختبار يبعث على امللل ،ويفقد الطالب اخلريج الرتكيز.

3.55

1.051

8

متوسطة

36

اإلجابة يف ورقة مستقلة تتسبب يف هدر مزيد من الوقت.

3.42

1.052

29

قاعة االختبار غري جمهزة إلجراء اختبار الكفاايت.

3.04

1.510

10

4.024

1.2062

مرتفعة

احملور الكلي

9
متوسطة
متوسطة

يتضح من اجلدول ( )9اخلاص مبحور (طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه) أن العبارات السبع األوىل جاءت بصورة مرتفعة؛
حيث حصلت على متوسطات ( )3.80-3.91-4.07-4.15-415-4.64-4.81-4.85على الرتتيب ،وتعزى تلك النتيجة إىل
اختالف طبيعة االختبار اخلاص ابلكفاايت؛ إذ خيتلف عن االختبارت اليت يتعرض هلا اخلرجييون يف اجلامعة،كما يؤكد اجلدول السابق
ضرورة توفري دليل اختبار الكفاايت الصادر عن مركز القياس والتقومي على معرفة تعليمات وإرشادات حول االختبار ابلشكل الكايف؛
ألن درجة استجاابت أفراد العينة جاءت مرتفعة؛ حيث يعدها اخلرجيون من األسباب الرئيسة لتدين درجاهتم يف اختبار كفاايت
الرخصة املهنية للتعليم 1441ه.
)3أســباب تــدين درجــات اخلرجيــن يف اختبــار كفــاايت الرخصــة املهنيــة للتعليــم 1441ه يف حمــور (ضعــف العالقــة وعــدم
التنســيق بــن اجلامعــات الســعودية ومركــز القيــاس والتقــومي واختالفهــم يف الرســالة والرؤيــة).
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اجلدول رقم ( )10املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير الدرجة لفقرات احملور اخلامس( :ضعف العالقة وعدم التنسيق بني اجلامعات السعودية
ومركز القياس والتقومي واختالفهم يف الرسالة والرؤية)
الرقم

العبارة

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

37

عدم حتديد أولوايت مستوايت التفكري املعرفية واملهارية بني اجلامعة ومراكز
القياس.

4.50

1.159

1

مرتفعة

38

تركيز مركز القياس والتقومي على القدرة على االتصال الشفهي والقدرة على
التكيف واملرونة يف حني تركيز اجلامعات على التحصيل واألداء العملي.

4.12

1.266

2

مرتفعة

39

عدم تكامل دور مراكز القياس من خالل التدريب بعكس اجلامعات اليت تقدم
اخلدمات املتكاملة للطالب.

3.96

1.284

3

مرتفعة

40

استخدام مركز القياس والتقومي االختبارات ألغراض ختطيط املسار املهين يف حني
تركيز اجلامعات على الكفاايت املعرفية.

3.66

1.311

4

مرتفعة

41

عدم االتفاق بني مركز القياس والتقومي واجلامعات على حتديد أسس وأسلوب
االختيار املتبع من بني اخلرجيني.

3.51

1.210

5

متوسطة

42

عدم اتفاق بني مركز القياس والتقومي واجلامعات يف الرؤية فيما يتعلق ابألبعاد
املطلوب تقوميها ،وعالقة كل منها أبداء الفرد يف عمله.

3.41

1.02

6

متوسطة

43

عدم وجود رؤية مشرتكة ملواصفات اخلريج املعرفية والسلوكية بني مركز القياس
والتقومي واجلامعات السعودية.

3.29

1.578

7

متوسطة

44

االختالف يف طريقة مالحظة السلوك وتسجيل املالحظات ،واستخدام النماذج
اخلاصة ابلتقومي بني مركز القياس والتقومي اجلامعات.

3.05

1.351

8

متوسطة

3.6875

1.272375

احملور الكلي

مرتفعة

يتضح من اجلدول ( )10اخلاص مبحور (ضعف العالقة وعدم التنسيق بني اجلامعات السعودية ومركز القياس والتقومي واختالفهم يف
الرسالة والرؤية) أن اخلمس العبارات األوىل حصلت على متوسطات مرتفعة ،وهي( )3.66 3.96- 4.12- 4.50-على الرتتيب،
وتعزى تلك النتيجة إىل أن اهلدف من إنشاء هذه املراكز والوحدات هو تطوير نظم االختبارات النظرية والعملية والشفهية؛ ضماانً
لتحقيق نواتج التعلم املستهدفة من خالل تطبيق منظومة بنوك األسئلة واالختبارات اإللكرتونية ،وميكنة االختبارات ،وتوفري البنية
التحتية ،وحتليل نتائج االختبارات؛ لضمان العدالة والشفافية يف عملية القياس والتقومي ابجلامعات ،وإعداد األدلة اخلاصة بنظم التحول
الرقمي يف جمال القياس والتقومي .ودور اجلامعة هو اإلعداد .وتشري نتائج البحث إىل أن ضعف التنسيق هو السبب األساسي لتدين
درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه.
)4أسباب ضعف اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه يف (مجيع احملاور).
اجلدول رقم ( )11املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتتيب وتقدير درجة أسباب اخلرجيني يف اختباركفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه يف (مجيع احملاور)
الرقم

احملور

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

1

حمور طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه

4.024

1.2062

1

مرتفعة

2

حمور ضعف العالقة وعدم التنسيق بني اجلامعات السعودية ومركز القياس والتقومي واختالفهم يف
الرسالة والرؤية

3.6875

1.272375

2

مرتفعة

3

حمور االختبار وطريقة إعداده

3.6725

1.261375

3

مرتفعة
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الرقم

احملور

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

الدرجة

4

حمور اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية

3.669

1.260

4

مرتفعة

5

حمور الطالب اخلريج ونظرته لالختبار

2.648

1.1959

5

متوسطة

أسباب اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه يف مجيع احملاور

3.5402

1.23917

متوسطة

يتضح من خالل اجلدول ( )11السابق أن أسباب اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه يف (مجيع احملاور) يف
درجة (متوسطة) ،ومبتوسط حسايب (.)3.54
1 .لإلجابــة عــن ســؤال البحــث الثــاين الــذي ينــص علــى :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( )α≥ 05.0ف ــي
أســباب تــدين درجــات اخلرجيــن يف اختبــار كفــاايت الرخصــة املهنيــة للتعليــم 1441ه تعــزى ملتغري(النــوع)؟ بــي اجلــدول اآليت:
اجلدول رقم ( )12نتائج اختبار (ت) للتعرف على الفروق يف استجاابت عينة البحث حنو أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية
للتعليم 1441ه وف ًقا ملتغري (النوع)
احملور
حمور الطالب اخلريج ونظرته لالختبار
حمور اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية
حمور االختبار وطريقة إعداده
حمور طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه
حمور ضعف العالقة وعدم التنسيق بني اجلامعات
السعودية ومركز القياس والتقومي واختالفهم يف الرسالة
والرؤية
الكلي

النوع

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

ذكر

295

14.85

5.189

أنثى

105

14.38

4.913

ذكر

295

19.99

5.801

أنثى

105

18.75

5.692

ذكر

295

18.41

6.269

أنثى

105

17.15

ذكر

295

23.45

6.518

أنثى

105

22.34

5.799

ذكر

295

12.93

4.370

أنثى

105

12.56

4.128

ذكر

295

17.926

5.6294

أنثى

105

17.036

5.2366

قيمة T

مستوى
الداللة

829.

406.

1.903

660.

1.897
5.651

322.

1.631

091.

770.

583.

1.406

0.4124

يتضح من اجلدول ( )12أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت عينة البحث حنو أسباب تدين درجات اخلرجيني
يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه وف ًقا ملتغري (النوع) ،وذلك يف مجيع احملاور ويف االستبانة ككل؛ حيث أن مجيع قيم
اختبار (ت) غري دالة إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من (.)0.05
ويعزو البحث ذلك إىل أن اختبارات القبول تكاد تكون موحدة ،وال توجد بينها فروق مميزة للنوع ،فاألسباب اليت يعاين منها
اخلرجيون تعد مشرتكة ،وتعد هذه النتيجة منطقية؛ ألن القدرة على اجتياز االختبار واحلصول على درجات عالية مرتبطة بعوامل أخرى
خمتلفة عن نوع اخلريج.
2لإلجابــة عــن ســؤال البحــث الثالــث الــذي ينــص علــى :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ()α≥ 05.0
.
ف ــي أســباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه تعزى ملتغري(التخصص)؟ بين اجلدول اآليت:
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اجلدول رقم ( )13نتائج اختبار (ت) للتعرف على الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حنو أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية
للتعليم 1441ه وف ًقا ملتغري (التخصص)
احملور
حمور الطالب اخلريج ونظرته لالختبار
حمور اإلعداد األكادميي ابجلامعات السعودية
حمور االختبار وطريقة إعداده
حمور طريقة تطبيق االختبار وتصحيحه
حمور ضعف العالقة وعدم التنسيق بني
اجلامعات السعودية ومركز القياس والتقومي
واختالفهم يف الرسالة والرؤية
الكلي

العمل احلايل

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

علمي

121

15.18

4.886

نظري

279

14.59

5.185

علمي

121

20.29

5.240

نظري

279

19.47

5.946

علمي

121

18.66

5.641

نظري

279

17.90

6.271

علمي

121

23.55

5.978

نظري

279

23.04

6.463

علمي

121

13.06

4.183

نظري

279

12.76

4.347

علمي

121

90.74

25.92738

نظري

279

87.76

28.21248

قيمة T

مستوى الداللة

1.014

312.

1.274

204.

1.113

267.

711.

478.

607.

545.

0.9262

0.361

يتضح من اجلدول ( :)13أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت عينة البحث حنو أسباب تدين درجات اخلرجيني
يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه ،وف ًقا ملتغري (التخصص) ،وذلك يف مجيع احملاور ويف االستبانة ككل؛ حيث
إن مجيع قيم اختبار (ت) غري دالة إحصائيًا عند مستوى ( )0.05برغم أن الفروق كانت يف االجتاه العلمي ذي املتوسط احلسايب
األعلى؛ مما يعين أهنم يرون أن أسباب تدين درجات اخلرجيني يف اختبار كفاايت الرخصة املهنية للتعليم 1441ه هي أعلى مما يراه
ذوو التخصصات النظرية ،ولكن بنسبة غري دالة إحصائياً.
موحدا بني مجيع التخصصات ،وتتفق املهارات اليت يتم
ويعزو الباحث هذه الفروق إىل أن اختبار الكفاايت يف الغالب يكون ً
إعداد االختبارات يف ضوئها على أهنا مهارات مهنية ختصص طرق التدريس واإلسرتاتيجيات وأساليب التقومي وغريها ،دون املهارات
التخصصية األكادميية.
التوصيات:
يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها يوصى البحث احلايل مبا أييت:
عقد دورات تدريبية نوعية يف جمال اجتياز اختبار كفاايت الرخصة املهنية خلرجيي اجلامعات لرتسيخ العالقة التكاملية بينهم.حث اخلرجيني على االهتمام بكل ما هو جديد ،سيما مبا يتعلق ابلكفاايت التعليمية وتوظيفها يف العملية التدريسية.دراســة تقومييــة لربانمــج إعــداد املعلــم بكليــات الرتبيــة ابجلامعــات الســعودية يف ضــوء مهــارات التفكــر املســتقبلي ومتطلبــات مراكــزالقيــاس والتقــومي.
العمــل علــى تطويــر برانمــج الرتبيــة العمليــة يف برانمــج إعــداد املعلمــن يف كليــات الرتبيــة ومــا يعادهلــا؛ ليســاير املســتجدات يف جمــالالكفــاايت ومهــارات التدريــس.
إجراء املزيد من الدراسات يف هذا اجملال وفق متغريات أخرى مثل :اجلنس ،والتخصص ،والشهادة العلمية.الوقــوف علــى املشــكالت الــي تواجــه إعــداد الطــاب املعلمــن والتوصــل حللــول هلــا قبــل تفاقمهــا مثــل االهتمــام ابجلانــب املهــارىعنــد إعــداده ،وعــدم الرتكيــز فقــط علــى اجلانــب النظــري املعــريف فقــط.
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املقرتحات:
إجراء دراسات أخرى مماثلة تتناول الكفاايت املهنية للخرجيني اليت مل يتناوهلا البحث احلايل.
عقد ورش عمل وندوات؛ هبدف إكساب هؤالء اخلرجيني الكفاايت الالزمة ملهنة التدريس واجتياز االختبارات املقررة.
تقومي الربامج التدريبية يف ضوء الكفاايت.
بناء أدوات منهجية لتقدير االحتياجات التدريبية للخرجيني ،على أن يكونوا شركاء أساسيني فيها.
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املراجع
أوالً :املراجع العربية:
إبراهيم ،خضر حممد ( .)2013مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس .القاهرة :دار القلم.
ابن منظور ،حممد بن مكرم ( .)1997لسان العرب( .ط .)1بريوت :دارصادر.
أمحــد ،عبدالرمحــن اهلــادي ( .)2018واقــع متهــن التعليــم عامليـاً يف ضــوء بعــض التجــارب املعاصرة .جملــة القـراءة واملعرفــة ،جامعــة عــن
مشــس ،كليــة الرتبيــة ،اجلمعيــة املصريــة للقـراءة واملعرفــة.158-135 ،)203( ،

البشري ،حممد مزمل؛ ومصطفى ،الطيب عبد الوهاب ( )2012متهنی مهنة املعلم :الدواعي واملربرات .دراسات تربوية.185-153 ،)13(25 ،
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دور املرشد األكادميي يف تعزيز ِ
القيم اإلجيابيَّة لدى َّ
طلب جامعة جنران

1

د .سحر منصور سيد عمر
أستاذ مساعد بكلية الرتبية ،جامعة جنران

أ .مها محود سعيد اليامي
احملاضر بقسم الرتبية وعلم النفس ،كلية الرتبية ،جامعة جنران

املستخلص:

ِ
ِ
ـج
هدفــت هــذه الدراسـةُ إىل التعــرف علــى دور املرشــد األكادميــي يف تعزيـ ِز القيـ ِم اإلجيابيــة لــدى طــاب جامعــة جنـرا َن؛ ولتحقيــق ذلــك؛ اســتُخدم املنهـ ُ
منهجــا للدراســة ،ومت بنــاءُ اســتبانة مكونــة مــن حموريــن :حمــوِر دور املرشـ ِـد األكادميــي يف تعزيــز القيـ ِم ،وتضـ ُّـم ( )28فقــرةً ،وحمــوِر ِّ
املعوقــات
الوصفـ ُّـي التحليلــي ً
الــي حتـ ُّـد مــن قيــام املرشــد األكادميــي بــدوره يف تعزيــز القيــم اإلجيابيـ ِـة ،ويضــم ( )13فقــرة؛ حيــث مت تطبي ُقــه علــى املرشــدين األكادمييــن يف اجلامعــة.
ٍ
ِ
ـاوت يف درجــة
دور املرشــد األكادميــي يف تعزيــز القيــم اإلجيابيــة لــدى طــاب جامعــة جنـران جــاء بدرجــة كبـٍـرة ،كمــا وجــد تفـ ٌ
وأظهــرت نتائـ ُ
ـج الدراســة أن َ
حتقــق أبعــاد دور املرشــد األكادميــي يف تعزيــز القيــم اإلجيابيـ ِـة لــدى طــاب جامعــة جنـران؛ حيــث جــاء بُعـ ُـد القيــم الشــخصية يف املرتبــة األوىل ،يليــه بُعـ ُـد القيــم
ِ
ِ
ـايل معوقــات دوِر املرشــد األكادميــي يف تعزيــز القيــم
العلميــة يف املرتبــة الثانيــة ،بينمــا أييت بُعـ ُـد القيــم االجتماعيــة يف املرتبــة األخــرة ،وجــاءت درجـةُ التحقــق إلمجـ ِّ
ـتوى متوسـ ٍـط.
اإلجيابيــة يف مسـ ً
ِ
ـتجاابت عينـ ِـة الدراســة حــول واقـ ِع دور املرشــد
ذات داللـ ٍـة إحصائيـ ٍـة عنــد مســتوى داللــة ( )0.05يف اسـ
ـج الدراسـ ِـة أنــه ال تُوجــد فـ ٌ
ـروق ُ
كمــا أظهــرت نتائـ ُ
ـب متغــر الكليــة ،وســنوات اخلــرة .وأوصــت الدراسـةُ بعـ ٍ
األكادميــي يف تعزيــز القيــم اإلجيابيــة لــدى طــاب جامعـ ِـة جنـران ومعوقاتــه؛ حبسـ ِ
ـدد مــن التوصيــات؛
ات تدريبيـ ٍـة للمرشــدين يف جمــال تعزيـ ِز القيـ ِم اإلجيابيـ ِـة ،وبنـ ِ
جــاء مــن أمههــا عقـ ُـد دور ٍ
ـاء الشــخصية لــدى الطالــب اجلامعـ ِّـي ،وتوجيـ ِـه الطــاب إىل االســتفادة مــن
األنشــطة اجلامعيــة ،والتأكيــد علــى دورهــا يف بنــاء شــخصياهتم وتعزيــز قيمهــم .كمــا َّ
مقرتحــا لتفعيــل دور املرشـ ِـد األكادميــي يف تعزيــز
ـورا ً
قدمــت الدراس ـةُ تصـ ً
القيــم اإلجيابيــة لــدى طــاب اجلامعــة.
الكلمات املفتاحية :اإلرشاد األكادميي ،املرشد األكادميي ،دور املرشد األكادميي ،القيم اإلجيابية.

((( «تتوجــه الباحثتــان ابلشــكر لــوزارة التعليــم ولعمــادة البحــث العلمــي -جامعــة جنران-اململكــة العربيــة الســعودية لدعمهــا املــايل والتقــي للبحــث حتــت رمــز
(« )235/NU/SHED/17
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The role of the academic advisor in promoting positive values among Najran,
University students
Dr. Sahar Mansour Sayed Omar
Assistant Prof. College of Education, Najran University and Azhar University,Egypt

Dr. Maha Hamoud Saeed Al-Yami
Lecturer, Department of Education and , PsychologyCollege of Education Najran University

Abstract:
This study aimed to identify the role of the academic advisor in promoting positive values among
students of Najran University, and to achieve this the descriptive analytical method was used as a
method of study, and a questionnaire was built consisting of two axes: the role of the academic advisor
in promoting values, and includes (28) paragraphs, and the axis of obstacles that limit the academic
advisor’s role in promoting positive values, and includes (13) paragraphs, where it was applied to
academic advisors at the university.
The results of the study showed that the role of the academic advisor in promoting positive values
among students of Najran University came to a large extent, and there was a disparity in the degree to
which the academic leader’s role in promoting positive values among students of Najran University,
where he came after personal values in the first place, followed by scientific values in second place, while
after social values in the last place, and the degree of verification for the total constraints of the role of
academic advisor in promoting positive values at a medium level. The results of the study also showed
that there are no statistically significant differences at the level of indication (0.05) in the responses of
the study sample on the role of the academic advisor in promoting positive values among students of
Najran University and its constraints, according to the variable faculty and years of experience.
The study recommended a number of recommendations, the most important of which came from
holding training courses for advisors in the field of promoting positive values, building the personality
of the university student, guiding students to take advantage of university activities, and emphasizing
their role in building their personalities and promoting their values.
The study also presented a proposed vision to activate the role of the academic guide in promoting
positive values among university students
key words: Academic Advising, academic advisor,The role of the academic advisor, positive values
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مقدمة:
أدت الثورة العلمية والتكنولوجية إىل الكثري من اآلاثر اإلجيابية ىف حياة البشرية وتقدم اجملتمعات اإلنسانية ،لكنها يف الوقت
ذاته أدت إىل انتشار الكثري من القيم السالبة اليت انتشرت يف اجملتمعات ،كالفصل بني العلم واألخالق ،والرتكيز يف القيم املادية على
حساب القيم األخالقية ،وكل ذلك أدى بدوره إىل إعاقة اإلبداع وإفراغ املعرفة من مضموهنا التنموي واإلنساين؛ إذ ضاعت القيمة
االجتماعية للعامل واملتعلم واملثقف( .العليكي)2014 ،
ٍ
ومعلوماتية ،وسلو ٍ
ٍ
بظروف ٍ
وقد أوجد هذا صراعا قيميا لدى ِ
ِ
كية متضاربة ،فيأخذ كثريٌ منهم
ثقافية،
الشباب؛ حيث ميرون
فئة
ً ً
ٍ
ٍ
احلرية والتساؤل؛ بينما يؤخذ ويرتك من مظاهر السلوك؛ فنراهم يف تردد بني قي ٍم محيدة تدعوهم إىل الفضائل ،وقيِم الثقافات املتغرية
غري ذلك ،فهم يف صر ٍاع بني القيم الروحية والقيم املادية( .اجلالد.)2005 ،
اليت يلحظون فيها َ
ِ
ظل هذه التغري ِ
بية ومسؤوليتها يف تنمية القي ِم وتعزيزها؛ من خالل مؤسساهتا الرت ِ
املستجدات يظهر دور الرت ِ
بوية ،وأساليبها
ات و
ُ ُ
ويف ِّ
ٍ
أهم غاايهتا وأمسى أهدافها اليت تسعى إليها.
إكساب للقي ِم وتنميتها؛ حيث جعلت من ذلك َّ
متارسها؛ فالرتبيةُ يف ذاهتا عمليةُ
اليت ُ
فاملؤسسة الرتبوية والتعليمية تسهم على حنو كبري يف توطيد املرحلة الرتبوية ويف جتذير القيم لدى الطلبة ،من خالل التواصل
والتفاعل معهم ضمن إطار مرجعي منفتح يُقدم خيارات عديدة ويوجه الطالب حنو ما هو جديد ملستقبلهم ومستقبل جمتمعاهتم.
وعليه ،البد أن أتخذ املؤسسة الرتبوية هذا الدور على حممل اجلد ،وأن تسعى جاهدة إىل تقدمي منهجية متكاملة متزامنة مع النهج
األكادميي لتنمية قيم الطلبة ،من خالل تنمية قيم املسؤولية وااللتزام ،واألداء العلمي واألخالقي الذي يضمن اختيارات ونتائج
مستقبلية أفضل هلؤالء الطالب (محادنة والقضاه)2017 ،
الفاعلة يف اجملتمع؛ إذ ُتثل قمة ِ
ِ
القيادي والرايدي
الدور
اهلرم
وتُعد اجلامعةُ إحدى هذه املؤسسات الرتبوية
َّ
َ
التعليمي ،و ُ
متتلك َ
ِّ
ِ
بفاعلية ٍ
ٍ
األهداف املنشودة يف تطوير اجملتمع؛ فهي مؤسسةٌ تسعى إلعداد
كبرية ،وتوجيهها حنو
للتأثري يف احلياة االجتماعية وحميطها
املسامهة اإلجيابية فيها من خالل ِ
االجتاهات واملهار ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتشكيل القيم؛ ولذلك كان
ات،
ابملعرفة ،وتكوي ِن
تزويدهم
الشباب للحياة ،و
ِ
اجلاد على تعزيز القيم اإلجيابية ،وهذا ما أوصى به مؤمتر اإلرشاد األكادميي يف التعليم العايل لدول جملس
العمل ُّ
من واجب اجلامعة ُ
التعاون اخلليجي ( ،)2015أبن على اجلامعات زايدة االهتمام إبكساب الطلبة القيم واألخالق األصيلة من خالل املناهج الدراسية
واألنشطة والفعاليات ،وفق منظومة تربوية متكاملة مبنية على فلسفة تربوية واضحة.
وضروري يف مؤسسات التعليم اجلامعي؛ فهو عملية نفسية تربوية تتضمن ثالثة جماالت
اإلرشاد األكادميي نشاطًا أساسيًا
ويُع ّد
ُ
ً
متكامل نفسيًا واجتماعيًا
إعدادا
ً
رئيسة ،هي اإلعالم ،والتوجيه ،واإلرشاد .وهي مبثابة خدمات ضرورية إلعداد الطالب اجلامعي ً
أيضا ملواكبة احلياة اجلامعية والتكيف معها بشكل خاص ،السيما
وأكادمييًا ملواجهة صعوابت احلياة والتكيف معها بشكل عام ،و ً
ابرزا من أهداف التعليم العايل الرامية إىل بناء شخصيات متفاعلة مع جمتمع متغري
أن خدمات اإلرشاد األكادميي أصبحت هدفًا ً
ِ
اخلطط
ومتسارع (األسود .)2018 ،الكتشاف هوايت الطالب وميوهلم وقدراهتم ،وحتديد أهدافه ِم واجتاهاهتم ،ومساعدهتم على رس ِم
وتشكيل؛ ومساعدهتم ابملهار ِ
ِ
ِ
ٍ
احملققة هلم ،مبا يتالءم مع استعداداهتم؛ لكوهنم يف ٍ
نضوج و ٍ
ٍ
األساسية
ات
اكتمال
انتقالية،
مرحلة
ومرحلة ٍ
ُ
ويسهم يف التنمية الشاملة جملتمعاهتم (الكرميني ،احليصات ،وزينب.)2010 ،
حيتاجها عملُهم بعد التخرجُ ،
اليت ُ
ث بني ٍ
فرتة وأخرى ،بني املرشد األكادميي
منفردا ،وليس سلسلةً من االجتماعات اليت َْت ُد ُ
فاإلرشاد األكادميي ،ليس حد ًث آنياً ً

تتطلب الرعايةَ املستمرة للطالب ،وتوجيهه أكادمييًا أثناءَ دراسته ابجلامعة حىت
والطالب؛ بل هو عمليةٌ تفاعليةٌ متواصلة ومنتظمة
ُ
ِ
خترجه ،وتزويده ابملهارات األكادميية والشخصية اليت متكنه من فهم ذاته وميوله وقدراته ،وإكسابه مهارَة مو ِ
اجهة الضغوط احلياتية
ِ
داخل
اجلامعة وخارجها ،وتعزيز القيم اإلجيابية يف التعامل مع اآلخرين (عابد.)2017 ،
َ
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أبعادا تعاقدية ضمنية أو صرحية تضمن تعاقد الطالب مع املؤسسة
وأشارت دراسة رشدي ( ،) 2015إىل أن لإلرشاد األكادميي ً
التعليمية يف حتقيق أهدافه األكادميية والشخصية ،وتعاقده مع املرشد يف عالقة املتعلم ابملعلم ،وعالقة املسرتشد ابملرشد ،وهي عالقة
ميكن وصفها أبهنا تعاقد حيدد حقوقًا وواجبات ومسؤوليات أخالقية من شأهنا حتفيز الطالب وإعالء مهته ونشاطه وزايدة ثقته بنفسه،
خلق بني الطالب واملرشد األكادميي ،ولذلك ينبغي أال يقتصر تقييم اإلرشاد األكادميي
وتعزيز هذه القيم مرهو ٌن بوجود تفاعل ّ
على الطريقة التقليدية اليت تقيس مدى رضا الطالب عن عملية اإلرشاد ،وإمنا جيب أن يتم ذلك بداللة احتياجات الطالب وتوقعاته
ومدى جناحه يف العملية التعليمية.
وذكرت دراسة كعكي( ،)2015أنه نتيجة ألمهية اإلرشاد األكادميي للطالب اجلامعي؛ اشرتطت اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد
األكادميي ،ضمن دليلها الوطين لنظام اجلودة واالعتماد األكادميي ،توفر نظام واضح وفعال لإلرشاد األكادميي يتبع اخلدمات
واملساعدات الطالبية ،ويكون من مهامه متابعة تقدم الطالب دراسيًا ،وحيفزهم على االرتقاء أبدائهم األكادميي ،ويوفر هلم املساعدات
جدول زمين حمدد بساعات إرشادية حمددة يلتزم أعضاء هيئة التدريس فيه ابحلضور ،وتوفري
الالزمة هلم ،وذلك يلزم أن يكون هناك
ٌ
التجهيزات وقنوات التواصل اإللكرتونية الالزمة لتفعيل مهام اإلرشاد األكادميي.
كما أوصى املؤمتر الرتبوي الدويل األول لتطوير األداء األكادميي لكليات الرتبية ( )2015املنعقد جبامعة اجلوف ابململكة العربية
السعودية ،بضرورة إنشاء مركز لإلرشاد والتوجيه حيرص على متابعة الطالب وتقدمهم أكادمييًا ،وتقدمي الدعم النفسي واملعنوي هلم،
مستقبل.
ويعزز هلم قيم اإلجناز وإدارة الوقت والتعاون ،وتشجيعهم على تنمية مهاراهتم مبا خيدم سوق العمل
ً
وانطالقا من هذا الدور املهم واحليوي لإلرشاد األكادميي ،وعرض خربات وجتارب الباحثني يف جمال اإلرشاد األكادميي ،بضرورة
ومهاري وعلميًا طوال فرتة دراسته ابجلامعة ،وما أسفرت عنه توصيات املؤمترات العلمية؛ أتيت
وفكري
ً
االهتمام ابلطالب اجلامعي نفسيًا ً
الدراسة احلالية بغرض حتديد دور اإلرشاد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى الطالب اجلامعي.
مشكلة الدراسة:
تُ ُّ
مستقبل ،وتكسبهم الكثري من
عد املرحلة اجلامعية أهم مرحلة تعليمية للطالب ،فهي مرحلة فاصلة بني احلياة العلمية والعملية
ً
املهارات ،كالثقة واالعتماد على النفس ،وتعزز لديهم ثقافة االنتماء والعمل يف مجاعة ،وتنمي القدرة على اختاذ القرار ،كما أهنا تسهم
يف تعديل السلوك السليب وحتويله إىل سلوك إجيايب .ونتيجة لدور اجلامعة احملوري واملهم يف هذه املرحلة؛ أتيت أمهية تعزيز القيم اإلجيابية؛
كوهنا هتيئ للطالب اختيارات معينة حتدد السلوك الصادر عنهم ،وتُنمي قدرهتم على التوافق اإلجيايب والتكيف وحتقيق الرضا عن
النفس ،كما تُعطي هلم فرصة للتعبري عن نفسهم ،ومتنحهم اإلحساس ابألمان عندما يستعني هبا يف مواجهة التحدايت اليت تواجههم،
سواء أثناء مرحلة الدراسة اجلامعية أو بعد التخرج.
وقد أشار كثري من املهتمني ابلعملية التعليمية والباحثني إىل أمهية حس ِن ِ
توجيه الطالب من اجلنسني ،وضرورِة تبين قي ِم االنضباط
ُ
ٌ
وتعديل السلو ِ
ِ
واملسؤو ِ
ِ
كات
لية،
اتصال
املخالفة ،وإرشادهم لتعزيز القيم اإلجيابية؛ فقد ذكرت دراسة العسيلي ( )2006أن القيم تتصل ً
مباشرا ابألهداف اليت تسعى الرتبية إىل حتقيقها يف الطالب ،ومنها قدرته على حتقيق التكامل واالتزان يف سلوكه ،قدرته على مقاومة القيم
ً
املنحرفة ،التوازن بني مصاحل الطالب الشخصية ومصلحة املؤسسة الرتبوية الذي يوجد هبا ،ومصلحة اجملتمع بشكل عام ،ولن تتحقق
هذه القيم ،ابلنسبة للطالب اجلامعي ،إال من خالل اجلامعة اليت تعكس قيم وأهداف وثقافة اجملتمع الذي تنتمي إليه .يف حني جاءت
دورا متوسطًا
نتائج بعض الدراسات على عكس ذلك؛ حيث أظهرت عدد من الدراسات ،ومنها دراسة القوامسة ( )2016أن هناك ً
ِ
يسيِ ،
ِ
وإمهال اجلانب
للجامعات يف تنمية القي ِم ،وأظهرت دراسةُ اجلربتلي ()2017
َ
اقتصار دور اجلامعة على اجلانب األكادميي والتدر ِّ
ِ
منظومة القيم لدى طالب اجلامعةكان متوسطًا ٍ
بشكل عام.
اقع
اإلنساينّ ،والقيمي ،واألخالقي،كما أكدت دراسةُ الرويلي ( )2017أ ّن و َ
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وحظ ِ
ومن خالل خربة الباحثتني اليت جتاوزت ست سنو ٍ
ات ابلعمل يف اإلرشاد األكادميي ،وممارسته واقعيا ِطيلةَ هذه املدة؛ لُ ِ
وجود
ً
قيام ِ
ٍ
جمموعة من القيم اإلجيابية ،وبعض القيم غ ِري املرغوب فيها لدى الطالبات؛ مما يستدعي ضرورَة ِ
املرشد األكادميي بدوره الرتبوي يف
ِ
وحمورا
الشخصية ،وتعزي ِز القيم اإلجيابية لدى الطالب اجلامعي ،بوصف اإلرشاد األكادميي ُيثل ركنًا أساسيًا يف التعليم
بناء
اجلامعيً ،
ِّ
يعود ابلنفع عليه وعلى جمتمعه.
وحل مشكالته ،وتوجي ِهه الوجهةَ اليت تُسهم يف بناء شخصيته؛ مبا ُ
ً
مهما يف رعاية الطالب اجلامعي ِّ
ونظرا ألمهية الدور الكبري الذي يقوم به اإلرشاد األكادميي يف اجلامعة؛ فإن مشكلة الدراسة ترتكز يف حماولة التعرف على دور املرشد
ً
األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لطالب اجلامعة .ولتحقيق ذلك؛ حتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
أسئلة الدراسة:
 ما دور املرشد األكادميي يف تعزيز وتنمية القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران؟ ما املعوقات اليت حتد من قيام املرشد األكادميي بدوره يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران؟ ما التصور املقرتح لدور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب اجلامعة؟أهداف الدراسة:

 التعرف على دور املرشد األكادميي يف تعزيز وتنمية القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران. الوقوف على املعوقات اليت حتد من دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران.-وضع تصور مقرتح عن دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب اجلامعة.

أمهيَّةُ الدراسة :تظهر أمهيةُ هذه الدر ِ
خالل ِ
اسة من ِ
النقاط التالية:
ُ

األمهية النظرية:
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلنساينّ ،وحتديد هويته.
وتشكيل السلوك
تكتسب هذه الدراسةُ أمهيتَها من أمهية القيم اإلجيابية يف حياة األفراد واجملتمعات،
ُ
تتناول الدراسةُ مرحلة دراسية مهمة ،وهي املرحلة اجلامعية ،واليت أتخذ دورها يف بناء شخصية الفرد وتعزيز قيمه.
ُ -

تعمــل هــذه الدراس ـةُ علــى حتديـ ِـد موق ـ ِع املرشــد األكادميــي ومكانتــه يف بنــاء شـ ِـخصية الطالــب اجلامعــي ،وتعزيــز قِيَ ِمــه اإلجيابيــة،
ُ
وتوجيههــا الوجه ـةَ الصحيحــة.
ِ
دور املرشـ ِـد األكادميــي يف تعزيــز القيــم؛ حيــث ال توجـ ُـد دراسـةٌ واحــدةٌ -يف حــدود علـ ِم الباحثتــن-
قلـةُ الدراســات الــي تناولــت َـات قــد تناولــت مســتوى كفـ ِ
تناولــت هــذا اجلانــب؛ فأغلــب الدراسـ ِ
ـاءة اإلرشــاد أو معوقاتـِـه فقــط.
ُ
َ
األمهية التطبيقية:
ِ
ٍ
تقدمي ٍـتفيد منها املرشــدون األكادمييون ،وأعضاءُ هيئة التدريس يف حماولة إكســاهبا
قائمة مبجموعة من القيم اإلجيابية اليت قد يسـ ُ
ُ
لطالهبم.
ِ
اإلجيابية لدى الطالب
وضع تصوٍر مقرتح يف تنمية القيماجلامعي.
ِّ

ٍ
ٍ
تسهم يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى الطالب اجلامعي.
تقدميُ استنتاجات ،وتوصيات ،ومقرتحات يف ضوء نتائج الدراسةُ ،مصطلحات ال ِّدراسة:
ُ
تستخدم هذه الدراسةُ جمموعةً من املصطلحات اليت تتطلب تقدميَ تعر ٍ
يف هلا ،واليت ميكننا أن حنددها كما أييت:
ُ
ُ
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املرشد األكادميي يف تعزي ِز ِ
ِ
ِ
طل ِ
الق ِيم اإلجيابيَّ ِة لَ َدى َّ
جامعة جنران
ب
دور
د .سحر منصور سيد عمرُ :

األكادميي:
اإلرشاد
ُّ
تستهدف مساعد َة الطالب على مواجهة صعوابهتم ومشكالهتم ،ومساعدهتم على التكيف مع زمالئهم
هو "عمليةٌ منظمة
ُ
العمل على زايدة دافعيتهم للتعلم ،وإكساهبم املهار ِ
وبيئتهم األكادميية؛ وف ًقا للقيم اجملتمعية ،وبناءً على تنميتِهم معرفيًا ومهنيًا ،و ِ
ات
ِ
االجتاهات اإلجيابيةَ ،وبث الثقة يف نفوسهم" (الكرميني وآخرون.)248 ،2010،
و
إنسانية وتر ٍ
ٍ
ٍ
بوية ،تق ِّد ُم خدماهتا للطلبة؛ ملساعدهتم على فهم أنفسهم،
"عملية
أيضا أبنه مبثابة
كما "يُ َّ
عرف اإلرشاد األكادميي ً
ِ
املشكالت اليت تواجههم؛ مبا يؤدي إىل انسجامهم ،وتفاعلهم مع البيئة اليت يعيشون فيها" (الفيومي،
وتطوير قدراهتم على حل
.)203 ،2015
تعريف اإلرشاد األكادميي إجرائيًا:
هي عملية خمططة ومنظمة من قبل الكلية تتبع وحدة رمسية تسمى وحدة اإلرشاد األكادميي ،هلا هيكل تنظيمي تسري على خطة
زمنية طوال الفصل الدراسي ،مهمتها تقدمي املساعدة والدعم الرتبوي والتعليمي للطالب حىت إمتام مرحلتهم الدراسية.
األكادميي:
املرش ُد
ُّ
يُعرف املرشد األكادميي أبنه "عضو هيئة التدريس الذي يقوم إيرشاد الطالب ومساعدته حلل مشكالته األكادميية ،وحتسني
حتصيله العلمي" (الشمري ،2015 ،ص.)381
تعريف املرشد األكادميي إجرائيًا:
هو أحد أعضاء هيئة التدريس املكلّف إبرشاد عدد حمدد من الطالب ،يقوم بتوجيه النصح واإلرشاد هلم ،ويعزز لديهم القيم
اإلجيابية.
ِ
اإلجيابية:
القيم
تُعرف القيم االجيابية :أبهنا "هي اليت تظهر يف ثوب مرغوب ،ويكون اجتاه الفرد إليها اجتاه إقدام وقبول ورضا ،ومن هذا املنطلق
فإن الرفع من القدر يكون ذا قيمة إجيابية" (سفيان ،2010 ،ص.)19
وصول إىل املثل
كما عٌرفت أبهنا "املباديء األساسية واملعايري املرشدة لسلوك الفرد ،واليت تُساعده على تقومي معتقداته وأفعالهً ،
العليا والسمو اخلٌلقي للذات واجملتمع" (السلمي ،2019 ،ص.)46
كل سلوكياته
الطالب
عرف القيم اإلجيابية إجرائيًا أبهنا :جمموعةٌ من املباديء واملعايري اليت يُؤمن هبا
تُ َّ
ُّ
ُ
اجلامعي ،ويتمثـَّلُها يف ِّ
يتفاعل مع نفسه ومع اآلخرين ،ومتكنُه من اختيار أهدافه وتوجهاتِه ،وتساعده على تقومي معتقداتِه
ويستطيع من خالهلا أن
وتصرفاته،
ُ
َ
ِ
ينعكس على ذاته وجمتمعه.
اإلجيايب الذي
السلوك
وصول إىل
وأفعاله؛ ً
ِّ
ُ

النظري للدراسة:
اإلطار
ُّ
ُ

األكادمييِ:
اإلرشاد
ّ
ات خاصة ابلطرق
عرف
يُ َّ
اإلرشاد األكادميي أبنه "عالقةٌ بني مرشد ،ومسرتشد (طالب جامعي)؛ حبيث يكو ُن لدى األول مهار ٌ
ُ
ِ
التعليمية ،ويكو ُن الثاين يف ٍ
ِ
مساعدة الطالب اجلامعي على معرفة قدراتِه،
حاجة إىل معرفة املزيد عن املوقف التعليمي؛ هبدف
اإلرشادية
وإكساب الطالب اجلامعي مهار ِ
ِ
ات التوجيه ِ
الذايتّ ،وفهمه إلمكانياته وظروفه؛ ممَّا يؤدي به
وفه ِم ميوله واجتاهاته وطموحاته العلمية،
إىل الوعي ِ
الذايتّ"( .رضوان)2013 ،
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الفرد على أن يفهم نفسه ابلتعرف على اجلوانب الكلية ِّ
يتمكن من اختاذ
املكو ِنة لشخصيته؛ حىت
ويساعد
ُ
اإلرشاد األكادميي َ
ُ
َ
َ
ٍ
ٍ
ويتم ذلك من
املهينُّ ،
يسهم يف منوه الشخصي ،وتطوره االجتماعي ،والرت ّ
قراراته بنفسه ،وحل مشكالته مبوضوعية جمردة؛ ممَّا ُ
بوي ،و ّ
ِ
ٍ
خالل ٍ
إنسانية بينه وبني املرشد الذي َّ
العملية اإلرشادية حنو حتقيق الغاية منها خبرباته املهنية( .شلدان وارحيم.)2019 ،
دفع
عالقة
يتول َ
ِ
املعلومات بني املرشد والطالب؛ لتعريفه ابجلامعة وأنظمتها ،ومساعدته على التقدم يف الدراسة
تبادل
كما أنه "عمليةٌ يتم فيها ُ
وجه ،و ِ
ٍ
على أكمل ٍ
الوقوف جبانبه ،وحماو ِلة ِ
مشكالت
تذليل العقبات واملشكالت اليت تواجهه يف أثناء مدة الدراسة؛ سواءً أكانت
ِ
اجتماعية ،أم ٍ
ٍ
يحها له اجلامعةُ" (الشمالن.)2016 ،
نفسية ،أم أكادميية ،أم صحية،
ً
مستفيدا من اخلدمات واإلمكانيات اليت تُت ُ
تقدمها اجلامعةُ للطالب؛ ملساعدهتم على التكيف مع احلياة
فاإلرشاد األكادميي يـَُع ّد ً
نوعا من أنواع اخلدمات الطالبية اليت ُ
ِ
النصح واإلرشاد هلم ،وتوعيتهم ابلتحلي بروح اجلد واالجتهاد واملثابرة ،ابإلضافة إىل توعيتهم ابآلداب واألخالق
وتوجيه
اجلامعية،
ِ
والقيم اإلجيابية اليت جيب أن يتحلَّى هبا الطالب أثناء ِ
مدة دراستهم اجلامعية ،حىت بعد خترجهم ،واندماجهم يف اجملتمع.
ُ
ُ
ِ
جمرد وض ِع األهداف ،أو اختيا ِر املقررات
وهو مسؤوليةٌ مشرتكةٌ بني عضو هيئة التدريس والطالب؛ فليست مسؤوليةُ املرشد َ
ِ
ِ
الطالب
الدراسية ،أو اختاذ القرار املناسب للطالب ،أو متابعته فيما إذا التزم ابملتطلبات األكادميية ،بل إن مسؤوليةَ املرشد توجيهُ
لتحم ِل مسؤولية املشاركة يف اختاذ القرار (شنودة.)2010 ،
ُ
ِ
األكادمييِ:
اإلرشاد
أهداف
ُ
ّ
الطالب منظومةَ القيم اإلجيابية؛ كالدافعية لإلجناز،
يكتسب
اإلرشاد األكادميي إىل توجيه النصح واإلرشاد؛ من أجل أن
يسعى
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
االنتماء للمؤسسة التعليمية اليت يدرس فيها؛ ومن مث انتماؤه للمجتمع بعد خترجه ،وذلك عن طريق ِ
حتقيق
وحب العمل ،و
والتعاونّ ،
ُ
ِ
األهداف التالية:
املعلومات األكادميية واإلرشادية للطالب ،وز ِ
ِ
ايدة وعيهم أبنظمة اجلامعة وأهدافها.
تقدميُِ
العمل على تغيري
الطالب على التحصيل
حتول دون قدرِة
التعرف على املشكالت والعقبات الشخصية اليت ُالعلمي ،و ُ
ِّ
ِ
حنو التعليم ،وتبين أفكا ٍر أكثر إجيابيةً.
األفكار واالجتاهات السلبية َ
ِ
ِ ٍ
إجيايب يف
تزويد الطالب ابملهارات األكادميية والشخصية اليت مت ّكنُهم من فهم ذواهتم ،وقدراهتم ،وميوهلم ،وممارسة دور ٍّالعملية التعليمية.
-توجيهُ الطالب املوهوبني ،ومتابعتُهم خالل فرتة دراستهم (شلدان وارحيم.)2019 ،

األكادميي:
دور املرش ُد
ُّ
ِ
االجتماعية ،والنفسية ،وتوجيهه إىل جهة
حل مشكالته
املرشد األكادميي
يساعد
ُ
ُ
َ
الطالب من الناحية االجتماعية على ِّ
َّ
األمر إىل تدخل املرشد النفسي واالجتماعي؛ حيث َّإنما اجلهةُ العلمية املختصة يف حل مشكالت الطالب
االختصاص؛ إن تطلب ُ
النفسية واالجتماعية؛ وفق ِ
كل ٍ
تعليمي.
نظام
الطرق النفسية املختصة،
ُ
ووجودمها ضرورةٌ يف ِّ
ٍّ
فع ٍ
الة يف اكتشاف مواهب الطالب ،واليت قد تـُغَِّيُ -يف بعض األحيان -مسريَة حياهتم،
أيضا بصورٍة َّ
ويساعد ُ
املرشد األكادميي ً
وتفتح هلم آفاقًا مستقبليةً مل تكن معروفةً هلم.
ُ
ٍ
ٍ
خاص -يف مساعدة الطالب
دور مهم-بشكل ّ
وتؤكد الباحثتان إيريك وجانيت (  )Eric& Janet, 2012أن املرشد األكادميي له ٌ
أفضل النتائج يف التخصص األكادميي أثناء ِ
على حتصيل ِ
فرتة الدراسة اجلامعية من خالل التعزيز ،والتحفي ِز ،والتشجيع
"ميثل خدمةً ضروريةً للطالب؛ إلخراجه من جو العُزلة ،ومساعدته على الشعور أبنه جزءٌ من جمتم ٍع
ُ
فاإلرشاد األكادميي اجليد ُ
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املرشد األكادميي يف تعزي ِز ِ
ِ
ِ
طل ِ
الق ِيم اإلجيابيَّ ِة لَ َدى َّ
جامعة جنران
ب
دور
د .سحر منصور سيد عمرُ :

ِ
خيفف من وطأة اخلوف من
شخص -املرشد
جامعي ،يهتم به
كل األوقات؛ مما ُ
ٌ
األكادميي -مستع ٌد لتقدمي العون واملساعدة يف ِّ
ّ
ِ
ِ
النهاية إىل زايدة ِ
ِ
اجلامعية،
ثقة الطالب بنفسه ،وتوافقه مع البيئة
حتدث أثناء دراسته اجلامعية ،فيؤدي يف
األحداث و
املشكالت اليت قد ُ
وجناحه وتفوقه يف دراسته ويف حياته اجلامعية" (قرشي ،2013 ،ص.)203
وأييت دور املرشد األكادميي كما حدده كلٌّ من :ايمسان ولفون ( )Yasaman& Lvonne, 2016من خالل النقاط ِ
التالية:
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ووضع خطة دراسية تساعدهم على
اسي،
ُ
اقعي حول اجلدول الزمين الدر ِّ
مساعدةُ الطالب على التفكري بعقالنية وبشكل و ٍّالتفوق األكادميي.
تسجيل مقرر ٍ
مساعدة الطالب على بقائهم يف املسار الصحيح للخطة الدر ِِ
ات اختيار ٍية من مستوايت
اسية ،والتأكد من عدم
األكادميي.
يؤثر ذلك يف املسا ِر الصحيح للخطة الدراسية ،ويؤدي إىل تعثرهم
أعلى على حساب املستوايت األقل؛ فقد ُ
ِّ
ِ
 إرشاد الطالب إىل ملعلومات العامة حول التخصص األكادميي ،وغالبا ما تكو ُن هذه املعلومات ِالنقطة األوىل لالتصال
مبثابة
ُ
ً
بني املرشد والطالب ،والتعرف على أمهية هذا التخصص ومتطلبات سوق العمل بعد التخرج.
مساعدة الطالب على اكتشاف اهتماماهتم البحثية وتطويرها.القيم اإلجيابية:
القيم يف اللغة:
تعريف ُ

ِ
ٍ ٍ
قدره ،وقيمة املتاع :مثنُه ،ومن اإلنسان:
وردت مادة (قيم) يف اللغة دالةً على معان عدَّة؛ يف املعجم الوسيط« :قيمةُ الشيءُ :
ثبات ودو ٌام على األمر" (جممع اللغة العربية ،1985 ،ص.)798
طولُه ،واجلمع :قيم ،ويقال :ما لفالن قيمةٌ :ما له ٌ

االصطالح:
القيم يف
ِ
ُ
ِ
ِ
عرف أبو العينني القيم َّ
أبنا« :جمموعةٌ من املعايري واألحكام ،تتكو ُن لدى الفرد من خالل تفاعله مع املواقف واخلربات الفردية
َّ
َ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
خالل االهتمامات ،أو
متكنُه من اختيار أهداف وتوجهات حلياته ،يراها جديرًة بتوظيف إمكانياته،
واالجتماعية؛ حبيث ّ
وتتجسد َ
ُ
االجتاهات ،أو السلوك العملي ،أو اللفظي -بطر ٍ
يقة مباشرٍة وغ ِري مباشرٍة" (أبو العينني ،1988 ،ص.)34
الناس ،ويتَّفقون عليها فيما بينهم ،ويتخذون
ويعرفها طهطاوي أبهنا« :جمموعةٌ من املبادئ والقواعد ،واملثل العليا ،اليت ُ
يؤمن هبا ُ
منها ميز ًان يزنون به أعماهلم ،وحيكمون هبا على تصرفاهتم املادية واملعنوية" (طهطاوي  ،1996،ص.)42
ٍ
الفرد من خالل انفعاالته ،وتفاعله مع املواقف
اهر أبهنا" :جمموعةٌ من األحكام املعيارية املتصلة
مبضامني واقعية يتشرهبا ُ
َ
ويعرفها ز ٌ
ِ
سياقات الفرد :السلو ِ
ٍ
قبول من ٍ
كية ،أو
تتجسد يف
اجتماعية معينة؛ حىت
مجاعة
واخلربات املختلفة؛ ويشرتط أن تنال هذه
األحكام ً
َ
ُ
ِ
اللفظية ،أو اجتاهاته واهتماماته" (زاهر  ،1996،ص.)12
القيم وتصنيفاتُا:
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ونظرا الختالف وجهات نظر
لقد تعدَّدت
نظرا ِ
ُ
لتنوع األطر الفكرية ،والفلسفيةً ،
تصنيفات القيم إىل عدَّة تصنيفات خمتلفة؛ ً
امية ،وقي ٍم مفض ٍ
املصنِّفني والباحثني؛ فهناك من صنفها حبسب احملتوى واملضمون ،وهناك من صنفها حبسب شدهتا إىل قي ٍم إلز ٍ
َّلة ،وقي ٍم
ٍ
ٍ
ٍ
وغائية ،وغري ذلك من التقسيمات.
وسائلية،
مثالية ،وهناك من صنفها حبسب مقاصدها إىل
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بعض القيم؛ ابعتبار تقسيمها حبسب حمتواها إىل األقسام التالية:
وسيتناول
ُ
ُ
البحث َ
القيم الشخصيَّة:
ُ -1
تُ ُّ
عد القيم الشخصية من أهم املتغريات املؤثرة يف تشكيل منظومة الشخصية اإلنسانية ،واحملددة لكل من النسق املعريف والوجداين
إطارا مرجعيًا تدور يف فلكه ،وتتمحور حوله ،وتتشكل وف ًقا له تصورات الفرد العقلية والنزوعية ،كما تُعد
والسلوكي للفرد ،وهي ُتثل ً
أحكاما يصدرها الفرد سواء ابلتفضيل أو عدم التفضيل للموضوعات أو األشياء( .شليب وأمحد.)2015 ،
القيم
ً
واستقراء ملا سبق وإضافة عليه ،ترى الباحثتان أن القيم املتعلِّقةُ بشخصية ِ
وحتملِه
الفرد ،تتمثل يف اعتزا ِزه بذاته ،وتقديره هلاُّ ،
ً
ُ
ِ
ِ
تؤثر يف سلوكه؛ فتمكنُه من حتديد أهدافه ،واختاذ قراراته ،و ِ
التعامل مع من حوله.
املسؤوليةَ ،والثقة بقدراته وإمكاانته ،واليت ُ

القيم االجتماعية:
ُ -2
تعمل على ضبط
تساعد اإلنسا َن على إدر ِاك وجوده
"القيم اليت
ُ
االجتماعي وضبطه؛ حبيث يكو ُن َ
هي تلك ُ
أكثر فاعليةً؛ فهي ُ
ِّ
ٍ
حاجة اإلنسان لالرتباط بغريه من األفراد؛ حىت يستطيع أداء دوِره االجتماعي ٍ
ِ
وتتمثل
وفاعلية" (أبو العينني ،1988 ،ص.)35
حبيوية
َ َ
ُ
اإلجيابية مع اآلخرين ،والتفاعل والتعاون معهم ،وتقبل اختالفاهتمِ ،
ِ
وتعدد وجهات نظرهم.
القيم يف بناء العالقات
هذه ُ

 -3القيم العلمية:
املعرفة والبحث ،و ِ
ب ِ
هي القيم املتعلقة بتقدي ِر الطلبة للعلم والعلماءِ ُ ،
األمانة العلمية ،واستثمار الوقت يف البحث والتجريب
وح ّ
ُ
(املعجل.)2015 ،
ِ
العلمية ،وقبول
العلمي ،واألمانة
حنو العل ِم والعلماء ،وااللتزِام أبخالقيات العلم ،والتفكري
القيم يف االجتاهات اإلجيابية َ
وتتمثل هذه ُ
ِّ
ِ
وحب االستطالع والبحث ،والتأين يف احلكم ،والتعلم ِ
الذايتّ ،والتعلم املستمر.
النقدّ ،

أمهية ِ
القيم اإلجيابية للفرد واجملتمع:
ِ
وحتقيق األم ِن والرضا ابلنفس؛ فهي فرصةٌ للتعب ِري والتأكيد على الذات،
تظهر أمهيةُ القيم يف تشكيل الشخصية اإلنسانية،
 ُوحتسني اإلدراك واملعتقدات ،كما تعمل على إصالح ِ
الفرد ،وضبط ذاته وتوجهاته ،ومتكنه من فهم العامل من حوله؛ فتح ّق ُق له
ُ
افق
بذلك
اإلجيايب( .مرسي)2000 ،
َّ
َ
التكيف والتو َ
اقف ِ
ِ
اإلجيابية الفاعلة لإلنسان ،فتمكنه من التفاعل اإلجيايب مع مو ِ
احلياة املختلفة ،وتكسبُه
 "وتبدو أمهيةُ القي ِم يف تعزيز الطاقةوضوح ِ
الكسل،
الرؤية ،والثقةَ ابلنفس،
وحتقيق النجاح واإلجناز ،ومتنحه السعاد َة والطمأنينة ،بينما تُوِر ُ
َ
القيم السلبية َ
َ
ث ُ
العجز ،و َ
ِ
والضعف ،وسوءَ احلال"( .اجلالد ،2007 ،ص)44
 كما تُع ّد مؤ ِّشرا للتنبؤ ابلسلوك؛ "حيث حت ِّدد مسار ِيتناسب مع عقائده ،وأفكار
الفرد وسلوكياته يف احلياة ،وتُشبِ ُع حاجاتِه مبا
ُ َ
ُ
ً
فتحقق له الراحةَ واالطمئنان ،وحتميه من االحنراف"( .زهران ،1984 ،ص)28
جمتمعه؛
ُ
االجتماعي لألفراد ،إىل جانب الدور الذي تؤديه
النفسي ،و
 ويشريُ طهطاوي ( )1996إىل أمهية القيم ودورها يف حتقيق التوافقِّ
ِّ
العالج النفسي ،وتعديل السلوك.
يف عمليات
ِ
ِ
ِ
ظ
حتدد له
وتتضح أمهيةُ القيم يف "حتقيق
املبادئ الثابتةَ املستقرة اليت حتف ُ
َ
األهداف ،واملثل العليا ،و َ
متاسك اجملتم ِع وترابطه؛ حيث ُ
ُ
حتدث فيه ،بتحديد
له هذا
الثبات الالزمني ملمارسة احلياة االجتماعية السليمة ،وتساعده على مواجهة التغريات اليت ُ
َ
التماسك و َ
ظ استقرار اجملتم ِع ،وكيانِه يف إطا ٍر و ٍ
احد"( .أبو العينني ،1988 ،ص)36
سه ُل على الناس حياهتم ،وحتف ُ
االختيارات الصحيحة اليت تُ ِّ
َ
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املرشد األكادميي يف تعزي ِز ِ
ِ
ِ
طل ِ
الق ِيم اإلجيابيَّ ِة لَ َدى َّ
جامعة جنران
ب
دور
د .سحر منصور سيد عمرُ :

ِ
اجلامعيِ:
الطالب
أمهيةُ القيم اإلجيابية لدى
ّ
االجتاهات
النفسي والقيمي ،وتتولَّ ُد فيها
 تُع ّد املرحلةُ اجلامعية من املراحل املهمة يف حياة الشباب؛ إذُّ
ُ
يكتمل فيها البناءُ
ُ
االستعداد لتحمل املسؤولية.
واالنتماءات ،ويتنامى عنده
ُ
وغموض يف اهلويةِ ،
ٍ
وضوح اهلدف؛ لذلك أتيت منظومةُ القيم
وعدم
الطالب يف هذه املرحلة من صر ٍاع يف القي ِم،
 وقد يُعاينِ
ُ
وينطلق منها يف تصوراته وأفعاله.
اجلامعي،
الطالب
املعيار والقاعدة اليت يتمثلُها
ُّ
ُ
لتمثل َ
ُ
اإلجيابية َ
كما ذكر سفيان ( )2012أن القيم أساسية يف حياة كل إنسان سوي ،فهي أشبه مبرشد يتحكم يف الكثري من النشاط اإلنسايناإلرادي ،وهذه القيم تساعد كل إنسان على تنظيم معامل شخصيته الفردية واالجتماعية.
ِ
ِ
ِ
ِ
التكيف
سن
 وللقيم اإلجيابية أمهيتُها يف حياة الطالباجلامعي يف بناء شخصيته ،والتعبري عن ذاته ،والثقة بنفسه ،وإكسابه ُح َ
ِّ
ٍ
ِّ
السمو أبهدافه
حيفزه على
والتوافق اإلجيايب مع مواقف احلياة .كما أ ّن َ
وجود منظومة من القيم اإلجيابية لدى الطالب اجلامعي ُ
ِ
وحتقيقهاِ ،
اإلجيايب الذي يتمثله يف أفعاله وتصرفاته ،ومساعدته على اختاذ القرارات
وإرشاده إىل السلوك
وضبط ذاتِه وتوجهاتِه،
ِّ
الصحيحة عند مواجهة متغريات احلياة ومستجداهتا.
ِ
االجتماعية ،وار ِ
تباطه
جتاه جمتمعِه ،وفه ِم أدواره
ُ
ووجود القي ِم اإلجيابية لدى الطالب اجلامعي ميكنه من استشعار مسؤوليته َ
أبهداف جمتمعه ومبادئه الثابتة ،حمققةً بذلك التماسك االجتماعي ،وممارسةَ ٍ
ٍ
ٍ
سليمة.
اجتماعية
حياة
َ
َّ
الدراسات السابقة:
فيما يلي استعراض للدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية مرتبة من األقدم إىل األحدث،
على النحو التايل:
هدفت دراسة راجان( ،)Ragan,2018إىل التعرف على فاعلية برانمج تدرييب مقرتح للتطوير الشخصي واملهين للطالب اجلامعي،
ولتحقيق ذلك؛ استخدمت الدراسة املنهج التجرييب ابالستعانة مبقياس للتعرف على أثر الربانمج املقرتح ،وبلغ حجم العينة ( )56طالبًا
وطالبة من الكليات النظرية لطالب الفرقة األوىل من بداية تسجيلهم ابجلامعة حىت الفرقة الرابعة سنة التخرج ،استمر الربانمج لثمانية
فصول دراسية ،واحتوى الربانمج على جلسات نقاشية وأنشطة تفاعلية حول املستقبل ،والتعرف على املواهب وامليول واملهارات ،وكيف
يتعرف الطالب على مهاراهتم واستثمار خرباهتم يف املستقبل .من أهم النتائج اليت خرجت هبا الدراسة أهنا أكدت على أمهية التوجيه
واإلرشاد الفردي ،كما توصلت الدراسة إىل عدد من املمارسات واملقرتحات يف تقدمي االستشارة األكادميية واملشورة املهنية للطالب.
وهدفت دراسة الرويلي (  )2017إىل التعرف على واقع منظومة القيم لدى طلبة كلية الرتبية واآلداب يف جامعة احلدود الشمالية،
تبعا ملتغري اجلنس واملعدل الرتاكمي والتخصص ،ولتحقيق أهداف الدراسة؛ استخدمت الدراسة
والتعرف على الفروق يف منظومة القيم ً
املنهج الوصفي املسحي ،وأداة استبانة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )290طالبًا وطالبة منكلية الرتبية واآلداب جبامعة احلدود الشمالية،
ومن أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة أن واقع منظومة القيم لدى الطالب كان متوسطًا بشكل عام؛ حيث جاء جمال القيم الدينية
والقيم االجتماعية مبستوى مرتفع ،وجاء جمال القيم السياسية ،والقيم النظرية ،والقيم االقتصادية ،والقيم اجلمالية مبستوى متوسط.
وهدفت دراسة القضاة ومحادنة ( )2017إىل اقرتاح دور تربوي للجامعات احلكومية األردنية لتنمية القيم لدى طلبتها ،ومت
استخدام املنهج الوصفي املسحي ،واالستبانة كأداة للدراسة ،ومت اختيار عينة عشوائية بلغت ( )488طالبًا وطالبة من اجلامعة
األردنية ،ومن أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة أن درجة توقع أفراد عينة الدراسة لدور اجلامعات األردنية لتنمية القيم لدى طلبتها
تفعا على مجيع األبعاد ،وجاءت مرتبة على التوايل القيم (االقتصادية ،اجلمالية ،االجتماعية ،الفكرية) ،ويف ضوء النتائج مت
كان مر ً
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اقرتاح دور تربوي للجامعات احلكومية األردنية لتنمية القيم لدى طلبتها ،واليت أوصت الدراسة ابعتماده من قبل اجلامعات األردنية.
وهدفت دراسة فياندين ( )Vianden,2016إىل توضيح أمهية عمل املرشدين األكادمييني كممثلني إلدارة الشؤون الطالبية من
خالل تعزيز العالقة بني الطالب وجامعاهتم ،وقد مت استخدام املنهج الوصفي؛ ملعرفة نسبة الرضا وعدم الرضا عن اإلرشاد األكادميي،
وبلغ حجم عينة الدراسة ( )29طالبًا وطالبة ،من ثالث كليات جبامعة ويسكونسن الكروس (،)Wisconsin–La Crosse
ومن أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة أن املرشدين األكادميني لديهم فرصة كبرية يف تكوين عالقة مستمرة وقوية بينهم وبني الطالب
من خالل التواصل املستمر وبناء عالقة دائمة ،والتأكد أبن املرشدين األكادميني أشخاص داعمني للطالب وحريصني على جناحهم،
وأوصت الدراسة بضرورة أن يتلقى املرشدون األكادمييني ،التدريب املهين يف كيفية بناء عالقة مهنية انجحة بينهم وبني الطالب.
كما هدفت دراسة القوامسة ( )2016إىل التعرف على دور جامعة طيبة يف تعزيز منظومة القيم اجلامعية لدى الطلبة ،ومعرفة
فيما إذا كانت هناك فروق يف استجاابت عينة الدراسة تعزى ملتغري اجلنس والتخصص األكادميي ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي
التحليلي ،وأداة استبانة ،وأتلفت عينة الدراسة من ( )465طالبًا وطالبة بكلية العلوم واآلداب ابلعال جامعة طيبة ،ومن أهم النتائج
اليت توصلت هلا الدراسة أن دور جامعة طيبة يف تعزيز منظومة القيم اجلامعية لدى الطلبة جاء برتبة متوسطة ،وجاءت قيم التعاون
أخريا جاءت
واملشاركة ابلرتبة األوىل ،مث قيم االعتدال والتوسط ،فقيم الوالء واالنتماء ،بينما جاءت قيم اجلودة والتميز ابملرتبة الرابعة ،و ً
قيم محاية البيئة ابملرتبة اخلامسة واألخرية،كذلك أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لدور جامعة طيبة يف تعزيز
منظومة القيم اجلامعية تعود ملتغري اجلنس ولصاحل اإلانث ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف دور جامعة طيبة يف تعزيز منظومة
القيم اجلامعية تعزى ملتغري التخصص.
وقدم العريين ( )2016دراسة هدفت إىل التعرف على مدى إسهام أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة يف
تنمية القيم الرتبوية (الدينية ،واالجتماعية ،واملعرفية ،واالقتصادية) ،استخدم الباحث املنهج الوصفي ،وأداة استبانة جلمع البياانت
ذات العالقة ابملوضوع ،وتكونت عينة الدراسة من ( )270طالبًا من طالب اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،ومن أهم النتائج اليت
توصلت هلا الدراسة أن إسهامات أعضاء هيئة التدريس يف تنمية القيم الدينية لدى طالهبم يف الرتتيب األول بنب قائمة القيم ،مث القيم
املعرفية ،فالقيم االجتماعية ،وجاءت القيم الرتبوية االقتصادية يف الرتتيب الرابع واألخري ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني عينة الدراسة تعزى ملتغريات الدراسة .وأوصى الباحث أن يعمل أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة على أتصيل القيم
الدينية يف نفوس الطالب وتذكريهم هبا.
كما هدفت دراسة املهوس واجلارودي ( )2016إىل التعرف على دور برامج اإلرشاد األكادميي يف هتيئة الطالبات املستجدات،
والعقبات اليت تعوق تنفيذ هذه الربامج ،واستخدم منهج التحليل الوصفي وأداة االستبانة جلمع البياانت ،وبلغ حجم عينة الدراسة
( )59طالبة من طالبات السنة التحضريية جبامعة امللك سعود ،وقد أسفرت أهم نتائج الدراسة أن هناك موافقة بني أفراد الدراسة
حول دور برامج اإلرشاد األكادميي ،وكان من أبرز تلك األدوار معرفة كثري من أنظمة اجلامعة كنظام تقييم الطالبة ،األنشطة الطالبية،
حتمل املسؤولية ،حل املشكالت اجلامعية اليت تواجهها الطالبات ،وموافقة أفراد الدراسة على وجود بعض العقبات اليت تعوق تنفيذ
برامج اإلرشاد األكادميي ،ومن أبرزها قلة الوعي بعملية اإلرشاد األكادميي ودوره يف حياة الطالبة اجلامعية ،وقلة االهتمام بتدريب
الكوادر البشرية املسؤولة عن اإلرشاد األكادميي.
وهدفت دراسة ٍ
كل من خليل وويليامسو ( )Khalill& Williamson,2014إىل توضيح أمهية دور املرشد األكادميي يف جناح
طالب كلية اهلندسة؛ حيث يتعامل املرشد األكادميي مع احلاجات االستشارية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي،
وطبقت الدراسة على عينة من الطالب بلغ حجمها ( )1200طالب وطالبة من كلية هندسة النظم وامليكانيكا جبامعة والية
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بوليتكنيك اجلنوبية ،ومن النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة التأكيد على أمهية وجود املرشد األكادميي يف حياة الطالب اجلامعي،
واستبقاء طالب كلية اهلندسة يف ختصصهم ،وعدم تسرهبم ،وتعزيز تقدمهم الدراسي وخترجهم،كما أكدت الدراسة على أمهية اإلرشاد
املهين ،واحلاجة إىل زايدة نسبة عدد املرشدين إىل الطالب.
كما هدفت دراسة السعود (  )2014إىل التعرف على دور أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية يف اجلامعات الفلسطينية يف
تنمية القيم الرتبوية يف ضوء متغريات( :اجلنس ،اجلامعة ،املستوى الدراسي ،املستوى التحصيلي)،كما سعت للتوصل لسبل تطوير
هذا الدور من وجهة نظر رؤساء األقسام وعمداء كليات الرتبية ابجلامعات الفلسطينية ،وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،
وبناء استبانة يف ستة جماالت( :القيم األخالقية ،القيم االجتماعية ،القيم العلمية ،القيم السياسية ،القيم االقتصادية ،القيم اجلمالية).
وطُبِّقت الدراسة على عينة عشوائية طبقية من طالب كليات الرتبية جبامعة (األزهر ،واألقصى ،واجلامعة اإلسالمية ،بلغ حجمها
( )917طالبًا وطالبة ،ومن أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة ،أن الدرجة الكلية حول مدى قيام أعضاء هيئة التدريس بكليات
الرتبية يف اجلامعات الفلسطينية يف تنمية القيم الرتبوية بلغت درجة متوسطة ،وحصل جمال القيم األخالقية على املرتبة األوىل ،تاله
جمال القيم االجتماعية ،مث القيم العلمية ،فالقيم السياسية ،مث القيم االقتصادية ،وكانت القيم اجلمالية أقل القيم اليت يعمل أعضاء
هيئة التدريس على تنميتها.
هدفت دراسة يونج جونز ( )Young‐Jones ,2013إىل التعرف على احتياجات الطالب وتوقعاهتم من خالل تقييم خدمات
اإلرشاد األكادميي املقدمة هلم ،ولتحقيق أهداف الدراسة؛ استخدمت املنهج الوصفي التحليلي ،ابالستعانة أبداة استبانة صممت
خصيصا هلذا الغرض ،وطبقت على عينة من الطالب بلغ حجمها ( )611طالبًا وطالبة من قسم علم النفس ،جامعة والية ميسور،
وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود حتسينات يف تقدمي املشورة واملساندة للطالب من خالل برامج اإلرشاد األكادميي ،واليت قدمت
هلم طوال العام الدراسي.
وأجرى املقدادي ( )2011دراسة هدفت إىل الكشف عن درجة إسهام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك خالد يف ترسيخ
املنظومة القيمية اإلسالمية لدى طلبة اجلامعة من وجهة نظر الطالب ،واختبار فاعلية جمموعة من املتغريات املستقلة يف متوسطات
استجاابت الطالب .ولتحقيق ذلك؛ استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،ابستخدام أداة استبانة مكونة من ( )65فقرة ،وزعت على
ثالثة جماالت ،وطُبقت الدراسة على عينة طبقية من طالب كليات جامعة امللك خالد بلغ حجمها ( )793طالبًا ،ومن أهم نتائج
الدراسة أن درجة إسهام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك خالد يف ترسيخ املنظومة القيمية اإلسالمية لدى طلبة اجلامعة كانت
متوسطة ،كما أشارت النتائج إىل أن أعضاء هيئة التدريس يقومون برتسيخ ( )6قيم ال غري بدرجة عالية،كما يقومون ابإلسهام برتسيخ
أخريا جاءت القيم
( )50قيمة بدرجة متوسطة ،وأظهرت أن جمال القيم العلمية احتلت املرتبة األوىل ،تلتها القيم اإلنسانية والشخصية ،و ً
االجتماعية .وأابنت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات استجاابت الطالب تعزى ملتغري الكلية ولصاحل الكليات العلمية.

التعليق على الدراسات السابقة:
ابستعراض الدراسات السابقة اليت كتبت حول موضوع الدراسة ،تبني أهنا يف جمملها ركزت على واقع اإلرشاد األكادميي بشكل
عام من حيث أمهيته ابلنسبة للطالب ،ودور ٍ
كل من املرشد األكادميي والطالب ،والتحدايت اليت تواجه كال منهما يف العملية
اإلرشادية ،يف حني اتفقت الدراسة احلالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث املنهج املستخدم؛ حيث اعتمدت الدراسات
يف جمملها على املنهج الوصفي وأداه االستبانة ،واختلفت مع دراسة ))Ragan,2018؛ حيث استخدمت هذه الدراسة املنهج
التجرييب ،وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف بناء اإلطار النظري للدراسة ،وحتديد منهج الدراسة وأدواهتا
واألساليب اإلحصائية املناسبة ،إال أن الدراسة احلالية اختلفت عن الدراسات السابقة من حيث أهدافها ،ويف تناوهلا من حيث دور
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املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى الطالب.
اإلجراءات املنهجية للدراسة:
عرضا
بعد أن استعرضت الدراسة اإلطار النظري مبا تضمنه من إطار عام للدراسة ودراسات سابقة ،تقدم الدراسة فيما يلي ً
منهجيًا للدراسة امليدانية وإجراءاهتا ،وذلك من خالل توضيح منهجية الدراسة وإجراءاهتا ،وجمتمع وعينة الدراسة ،وبناء أداة الدراسة
وتقنينها ،وأساليب املعاجلة اإلحصائية ،مث يتبع ذلك عرض وتفسري ومناقشة النتائج اليت جرى التوصل إليها ،كما يلي:
منهجية الدراسة وإجراءاهتا
ابلرجوع إىل الدراسات السابقة واملراجع واملصادر ذات العالقة مبوضوع الدراسة ،اقتضت طبيعة الدراسة استخدام املنهج الوصفي
املسحي؛ حيث مت تصميم أداة جلمع املعلومات تتمثل يف استبانة يتم من خالهلا احلصول على معلومات وبياانت تسهم يف التعرف
على دور املرشد األكادميي يف تنمية القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران.
جمتمع وعينة الدراسة:
هدفت الدراسة امليدانية إىل التعرف على واقع دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران ومعوقاته
من وجهة نظر املرشدين األكادمييني ابجلامعة .ولتحديد حجم جمتمع الدراسة؛ مت مراجعة إحصائية جامعة جنران لعام 2020م ،وتبني
عضوا ،وقد مت تطبيق أداة الدراسة على عينة عشوائية قدرها ( )117عضو
أن إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة بلغ (ً )1134
هيئة تدريس ،بنسبة معاينة قدرها ( )15.82%من إمجايل حجم جمتمع الدراسة ،وطبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاين من العام
اجلامعي 2020م .ويوضح اجلدول ( )4وصف عينة الدراسة حبسب متغريات (النوع – الكلية  -سنوات اخلربة  -املسمى الوظيفي).
جدول ( )1وصف عينة الدراسة
املتغري
النوع
الكلية

سنوات اخلربة

املسمى الوظيفي
إمجايل عينة الدراسة

الفئة

العدد

النسبة املئوية

ذكر

64

54.70%

أنثى

53

45.30%

كلية نظرية

61

52.14%

كلية عملية

56

47.86%

أقل من  5سنوات

13

11.11%

من  5ألقل من  10سنوات

51

43.59%

من  10سنوات فأكثر

53

45.30%

أستاذ أو أستاذ مشارك

18

15.38%

أستاذ مساعد

99

84.62%

117

100.00%

يتضح من اجلدول ( )1ما يلي:
وصف عينة الدراسة حبسب النوع :تضمنت عينة الدراسة ( )64من فئة ذكر بنسبة مئوية ( ،)54.7%و( )53من فئة أنثى بنسبة
مئوية (.)45.3%
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وصف عينة الدراسة حبسب الكلية :تضمنت عينة الدراسة ( )61من فئة كلية نظرية بنسبة مئوية ( ،)52.14%و( )56من فئة
كلية عملية بنسبة مئوية (.)47.86%
وصف عينة الدراسة حبسب سنوات اخلربة :تضمنت عينة الدراسة ( )13من فئة أقل من  5سنوات بنسبة مئوية (،)11.11%
و( )51من فئة من  5ألقل من  10سنوات بنسبة مئوية ( ،)43.59%و( )53من فئة من  10سنوات فأكثر بنسبة مئوية (.)45.3%
وصف عينة الدراسة حبسب املسمى الوظيفي :تضمنت عينة الدراسة ( )18من فئة أستاذ أو أستاذ مشارك بنسبة مئوية
( ،)15.38%و( )99من فئة أستاذ مساعد بنسبة مئوية (.)84.62%
أداة الدراسة:
استخدمت الدراسة امليدانية االستبانة بغرض مجع البياانت من عينة الدراسة ،وقد مت إعداد هذه األداة يف ضوء ما أسفر عنه
اجلانب النظري من عرض وحتليل للدراسات السابقة ،واألدبيات العلمية املتخصصة يف جمال الدراسة ،ومن مث قامت الباحثتان
بتحكيم تلك األداة ،والتأكد من صالحيتها حبساب معامالت الصدق والثبات واالتساق الداخلي هلا ،على النحو اآليت:
صدق أداة الدراسة
مت التأكد من صدق االستبانة الظاهري وصدق احملتوى من خالل عرضها على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص واخلربة
يف جمال الدراسة؛ وذلك للقيام بتحكيمها بعد االطالع على عنوان الدراسة ،وتساؤالهتا ،وأهدافها ،وقد طُلب من احملكمني إبداء
آرائهم ومالحظاهتم حول فقرات االستبانة من حيث مدى مالئمة الفقرات ملوضوع الدراسة ،وصدقها يف الكشف عن املعلومات
املرغوبة للدراسة ،وكذلك من حيث ارتباط كل فقرة ابحملور الذي تنتمي له ،ومدى وضوح الفقرة ،وسالمة صياغتها ،واقرتاح طرق
حتسينها ابإلشارة ابحلذف أو اإلبقاء ،أو التعديل للفقرات ،والنظر يف تدرج املقياس ،ومدى مالءمته ،وغري ذلك مما يراه مناسبًا.
وبناء على آراء احملكمني ومالحظاهتم ،مت التعديل لبعض الفقرات ،وكذلك مت إضافة وحذف بعض الفقرات؛ حبيث أصبحت
االستبانة صاحلة للتطبيق .وتتكون االستبانة يف صورهتا النهائية من حمورين ،ومها :حمور واقع دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم
اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران ،ويضم ( )28فقرة ،وحمور املعوقات اليت حتد من قيام املرشد األكادميي بدوره يف تعزيز القيم اإلجيابية
لدى طالب جامعة جنران ،ويضم ( )13فقرة .ويوضح اجلدول ( )2وصف أداة الدراسة.
جدول ( )2وصف أداة الدراسة
احملور
دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب
جامعة جنران

البعد

عدد الفقرات

القيم الشخصية

12

القيم االجتماعية

8

القيم العلمية

8

املعوقات اليت حتد من قيام املرشد األكادميي بدوره يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران

13

إمجايل أداة الدراسة

41

وقد استخدمت الدراسة مقياس ليكرت Likertثالثي (كبرية-متوسطة-ضعيفة)؛ للتعرف على درجة حتقق كل فقرة من فقرات
االستبانة من وجهة نظر أفراد العينة.
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االتساق الداخلي ألداة الدراسة
جيدا للمراد قياسه (  ،).Creswell, J. 2012 p618فبعد التأكد
يقصد ابالتساق الداخلي مدى متثيل فقرات املقياس ً
متثيل ً
من الصدق الظاهري ألداة الدراسة ،مت تطبيقها ميدانيًا ،ومت التعرف على مدى اتساق أداة الدراسة من خالل حساب معامالت
االرتباط بني درجة كل فقرة واحملور أو البعد الذي تنتمي له ابستخدام معامل ارتباط بريسون (،)Person Correlation
ويوضح اجلدول ( )2نتائج حساب االتساق الداخلي ألداة الدراسة.
جدول ( )3االتساق الداخلي ألداة الدراسة
حمور دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران
بُعد القيم الشخصية

بُعد القيم االجتماعية

حمور املعوقات اليت حتد من قيام املرشد
األكادميي بدوره يف تعزيز القيم اإلجيابية
لدى طالب جامعة جنران

بُعد القيم العلمية

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

الفقرة

معامل االرتباط

1

**0.60

1

**0.66

1

**0.64

1

**0.42

2

**0.72

2

**0.76

2

**0.75

2

**0.62

3

**0.68

3

**0.74

3

**0.80

3

**0.59

4

**0.62

4

**0.77

4

**0.83

4

**0.54

5

**0.74

5

**0.83

5

**0.75

5

**0.66

6

**0.68

6

**0.82

6

**0.80

6

**0.73

7

**0.73

7

**0.75

7

**0.78

7

**0.68

8

**0.73

8

**0.75

8

**0.80

8

**0.69

9

**0.67

 -

 -

- 

 -

9

**0.66

10

**0.79

 -

 -

 -

 -

10

**0.71

11

**0.72

 -

 -

 -

 -

11

**0.74

12

**0.74

- 

 -

 -

 -

12

**0.70

 -

 -

 -

 -

13

**0.69

معامل االرتباط
ابلدرجة الكلية

**0.93

معامل االرتباط
ابلدرجة الكلية

**0.91

معامل االرتباط
ابلدرجة الكلية

**0.91

-

-

** قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.01
يتضح من اجلدول ( )3أن مجيع فقرات أداة الدراسة ترتبط ابحملور الذي تنتمي إليه مبعامل ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى
داللة ( ،)0.01كما أن مجيع أبعاد حمور واقع دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران ترتبط ابلدرجة
الكلية للمحور مبعامل ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة ( ،)0.01وهو ما يؤكد االتساق الداخلي ألداة الدراسة.
ثبات أداة الدراسة
مت حساب الثبات  Reliabilityبطريقة ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach’s alphaويوضح اجلدول ( )4معامالت الثبات ومعامالت
الصدق الذايت ألداة الدراسة.

املرشد األكادميي يف تعزي ِز ِ
ِ
ِ
طل ِ
الق ِيم اإلجيابيَّ ِة لَ َدى َّ
جامعة جنران
ب
دور
د .سحر منصور سيد عمرُ :

186

جدول ( )4معامالت ألفا كرونباخ لثبات أداة الدراسة
البعد

معامل ثبات ألفا كرونباخ

معامل الصدق الذايت

احملور

القيم الشخصية

0.90

0.95

القيم االجتماعية

0.89

0.94

القيم العلمية

0.89

0.94

اإلمجايل

0.95

0.98

املعوقات اليت حتد من قيام املرشد األكادميي بدوره يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب
جامعة جنران

0.89

0.94

إمجايل أداة الدراسة

0.91

0.95

دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم
اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران

يتضح من اجلدول ( )4أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لثبات أداة الدراسة قد بلغت ( ،)0.91كما أن معامالت الثبات حملاور أداة
الدراسة وأبعادها الفرعية جاءت مجيعها مرتفعة؛ حيث تراوحت يف الفرتة ما بني ( ،)0.95-0.89ويشري حتليل الثبات إىل الثبات
اجليد لألداة ،وابلتايل الثقة يف نتائج الدراسة امليدانية وسالمة البناء عليها .كما يتضح أن معامل الصدق الذايت ألداة الدراسة قد
بلغت قيمته ( ،)0.95وأن الصدق الذايت حملاور أداة الدراسة جاءت مجيعها مرتفعة؛ حيث تراوحت يف الفرتة ما بني (،)0.98-0.94
وهو ما يؤكد الصدق الذايت ألداة الدراسة.
خامسا :األساليب واملعاجلات اإلحصائية :استخدمت الدراسة التكرارات والنسب املؤية للتعرف على درجة املوافقة ،واملتوسطات
احلسابية واالحنراف املعياري لتحديد مدى تشتت استجاابت أفراد العينة حول متوسطها احلسايب)Weiss, N. 2012 p.106( .
وحتليل التباين أحادي االجتاه One Way ANOVA.مت حتليل نتائج الدراسة ابستخدام الربانمج اإلحصائيSPSS) Statistical( :
 ،Package for Social Sciencesاإلصدار اخلامس والعشرون.
عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية
يتم عرض وحتليل نتائج الدراسة امليدانية من خالل عرض وحتليل النتائج التفصيلية لكل حمور من حماور أداة الدراسة ،ومن مث
عرض وحتليل النتائج اإلمجالية حملاور الدراسة ،ودراسة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حول واقع دور املرشد األكادميي يف تعزيز
القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران ومعوقاته حبسب متغريات (النوع – الكلية -سنوات اخلربة  -املسمى الوظيفي) ،كما يلي:
النتائج التفعيلية الستجاابت عينة الدراسة
احملور األول :دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران
البعد األول :القيم الشخصية
يوضح اجلدول ( )5التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيب الفقرات ،حبسب استجاابت
عينة الدراسة على فقرات بعد القيم الشخصية
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جدول ( )5استجاابت عينة الدراسة على فقرات بعد القيم الشخصية (ن=)117
م

الفقرة
كبرية

1

أُمثل القدوة اإلجيابية لدى الطالب

2

أشجع الطالب على التمسك ابملبادئ
الدينية واخلُلقية

3

أساعد الطالب يف التخفيف من ضغوطهم
النفسية واالجتماعية ومناقشة مشكالهتم

4

أوجه الطالب لالعتزاز ابهلوية الشخصية

5

أمني لدى الطالب الثقة بقدراهتم واالهتمام
مبواهبهم

6

أعزز لدى الطالب الشعور ابملسؤولية
وحتملها

7

أؤكد على أمهية التخطيط وحتديد األهداف
لدى الطالب

8

أعزز مبدأ العدل واملساواة وتكافؤ الفرص
بني الطالب

9

أنبه الطالب على السلوكيات املخالفة للقيم

 10أحث الطالب على ضبط النفس وسعة الصدر
أعزز لدى الطالب أمهية التأين قبل إصدار
11
األحكام واختاذ القرارات.
12

االستجاابت

أؤكد على مبدأ الثقة والسرية بني املرشد
والطالب

املتوسط االحنراف درجة
احلسايب املعياري التحقق

متوسطة

ضعيفة

ك

99

15

3

%

84.62%

12.82%

2.56%

ك

108

7

2

%

92.31%

5.98%

1.71%

ك

92

23

2

%

78.63%

19.66%

1.71%

ك

100

15

2

%

85.47%

12.82%

1.71%

ك

95

20

2

%

81.20%

17.09%

1.71%

ك

102

12

3

%

87.18%

10.26%

2.56%

ك

96

19

2

%

82.05%

16.24%

1.71%

ك

100

15

2

%

85.47%

12.82%

1.71%

ك

97

18

2

%

82.91%

15.38%

1.71%

ك

98

17

2

%

83.76%

14.53%

1.71%

ك

97

16

4

%

82.91%

13.68%

3.42%

ك

107

8

2

%

91.45%

6.84%

1.71%

إمجايل بُعد القيم الشخصية

الرتتيب

2.82

0.45

كبرية

6

2.91

0.35

كبرية

1

2.77

0.46

كبرية

11

2.84

0.41

كبرية

4

2.79

0.45

كبرية

9

2.85

0.43

كبرية

3

2.80

0.44

كبرية

8

2.84

0.41

كبرية

4

2.81

0.43

كبرية

7

2.82

0.43

كبرية

5

2.79

0.48

كبرية

10

2.90

0.36

كبرية

2

2.83

0.33

كبرية

ــ

يتضح من اجلدول ( )5أن درجة حتقق إمجايل بعد القيم الشخصية تقع يف مستوى كبرية من وجهة نظر عينة الدراسة مبتوسط
حسايب ( ،)2.83وقد تراوحت املتوسطات احلسابية لدرجة التحقق على مستوى الفقرات من ( )2.77إىل ()2.91؛ أي إن مجيع
الفقرات جاءت يف مرتبة كبرية من حيث درجة التحقق ،وقد كانت املؤشرات «أشجع الطالب على التمسك ابملبادئ الدينية
واخلُلقية" ،و"أؤكد على مبدأ الثقة والسرية بني املرشد والطالب" األعلى حتق ًقا ،بينما جاءت املؤشرات «أساعد الطالب يف التخفيف
من ضغوطهم النفسية واالجتماعية ومناقشة مشكالهتم" ،و"أمني لدى الطالب الثقة بقدراهتم واالهتمام مبواهبهم" أبقل درجة حتقق

املرشد األكادميي يف تعزي ِز ِ
ِ
ِ
طل ِ
الق ِيم اإلجيابيَّ ِة لَ َدى َّ
جامعة جنران
ب
دور
د .سحر منصور سيد عمرُ :

188

بني مؤشرات بُعد القيم الشخصية .ويتضح من هذه النتائج أن مجيع مؤشرات بُعد القيم الشخصية جاء يف املرتبة األوىل بدرجة حتقق
كبرية من وجهة نظر املرشدين األكادمييني جبامعة جنران ،وهو ما يشري إىل اهتمام املرشدين األكادمييني بتعزيز القيم الشخصية لدى
قيما تتناول جوانب الشخصية اإلنسانية ،فهي قيم أساسية مهم تكوينها وبناؤها لدى الطالب اجلامعي ،وختتلف هذه
الطالب؛ كوهنا ً
الدراسة مع دراسة املقدادي ()2011؛ حيث احتلت القيم الشخصية املرتبة الثانية.
أيضا مع دراسة املعجل ()2015؛ حيث كان اهتمام أعضاء هيئة التدريس بتنمية القيم الشخصية والذاتية لدى
كما ختتلف ً
الطالب بدرجة متوسطة ،كما احتلت املرتبة الثانية يف حماور القيم.
البعد الثاين :القيم االجتماعية
يوضح اجلدول ( )6التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيب الفقرات ،حبسب استجاابت
عينة الدراسة على فقرات بُعد القيم االجتماعية
جدول ( )6استجاابت عينة الدراسة على فقرات بعد القيم االجتماعية (ن=)117

م

االستجاابت

الفقرة
كبرية

1

أوجه الطالب الحرتام اللوائح واألنظمة
اجلامعية

2

أحث الطالب على بناء العالقات اإلجيابية
الناجحة مع اآلخرين

3

أشجع الطالب على املشاركة يف األعمال
التطوعية

4

أحفز الطالب على العمل اجلماعي والتعاون
مع اآلخرين

5

أوجه الطالب لقبول النقد واختالف الرأي
مع اآلخرين

6

أؤكد على أمهية مراعاة قيم التحاور مع
اآلخرين

7

أوجه الطالب لالستفادة اإلجيابية من وسائل
التواصل احلديثة وتقنية املعلومات

8

أشجع الطالب على مبدأ التشاور واألخذ
آبراء املتخصصني عند اختاذ القرارات

متوسطة

ضعيفة

ك

112

2

3

%

95.73%

1.71%

2.56%

ك

101

13

3

%

86.32%

11.11%

2.56%

ك

76

36

5

%

64.96%

30.77%

4.27%

ك

98

15

4

%

83.76%

12.82%

3.42%

ك

96

17

4

%

82.05%

14.53%

3.42%

ك

96

18

3

%

82.05%

15.38%

2.56%

ك

96

17

4

%

82.05%

14.53%

3.42%

ك

98

15

4

%

83.76%

12.82%

3.42%

إمجايل بُعد القيم االجتماعية

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة
التحقق

الرتتيب

2.93

0.34

كبرية

1

2.84

0.43

كبرية

2

2.61

0.57

كبرية

6

2.80

0.48

كبرية

3

2.79

0.49

كبرية

5

2.79

0.46

كبرية

4

2.79

0.49

كبرية

5

2.80

0.48

كبرية

3

2.79

0.38

كبرية

ــ

يتضح من اجلدول ( )6أن درجة حتقق إمجايل بعد القيم االجتماعية تقع يف مستوى كبرية من وجهة نظر عينة الدراسة مبتوسط حسايب
( ،)2.80وقد تراوحت املتوسطات احلسابية لدرجة التحقق على مستوى الفقرات من ( )2.61إىل ( ،)2.93وكانت املؤشرات «أوجه
الطالب الحرتام اللوائح واألنظمة اجلامعية" ،و"أحث الطالب على بناء العالقات اإلجيابية الناجحة مع اآلخرين « األعلى حتق ًقا،
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بينما جاءت املؤشرات «أوجه الطالب لالستفادة اإلجيابية من وسائل التواصل احلديثة وتقنية املعلومات" ،و"أشجع الطالب على
املشاركة يف األعمال التطوعية" أبقل درجة حتقق بني مؤشرات بُعد القيم االجتماعية.
ويتضح من هذه النتائج أن مجيع مؤشرات بُعد القيم االجتماعية جاءت يف املرتبة الثالثة بدرجة حتقق كبرية من وجهة نظر املرشدين
األكادمييني جبامعة جنران ،ورمبا تعزى هذه النتائج إىل مدى جدية أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة يف السعي إىل ضرورة أن يبادر
أعضاء هيئة التدريس يف تشجيع الطالب على املشاركة يف األعمال التطوعية وتقدمي العون لآلخرين واإلفادة مما لديهم من علم وخربة،
وتوعيتهم أبمهية العمل التطوعي وضرورته وإتقانه وفائدة التعاون مع اآلخرين ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة املعجل( )2015اليت
جاء فيها أن أعضاء هيئة التدريس يهتمون ابلقيم االجتماعية بدرجة متوسطة ،وختتلف مع دراسة السعود ( )2014اليت حصلت فيها
أيضا مع دراسة الزيود ()2007؛ حيث بلغت درجة إسهام البيئة اجلامعية يف تشكيل
القيم االجتماعية على املرتبة الثانية،كما ختتلف ً
اجتاهات الطالب يف ااجملال االجتماعي درجة متوسطة.
البعد الثالث :القيم العلمية
يوضح اجلدول ( )7التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيب الفقرات ،حبسب استجاابت
عينة الدراسة على فقرات بعد القيم العلمية
جدول ( )7استجاابت عينة الدراسة على فقرات بعد القيم العلمية (ن=)117
م

االستجاابت

الفقرة
كبرية

1

أؤكد على قيمة العلم
وأمهية االجتهاد والصرب
يف طلبه

2

أحث الطالب على
املشاركة يف األنشطة
العلمية (املؤمترات
واملسابقات والندوات).

3

أوجه الطالب
الستخدام األسلوب
العلمي يف حل
املشكالت اليت
تواجههم

4

أحفز الطالب على
مبدأ التعلم املستمر
من خالل االلتحاق
ابلدورات واألنشطة

5

أؤكد على ضرورة
االلتزام ابألمانة العلمية
يف مهامهم وتعامالهتم

6

أوجه الطالب إىل حتري
املوضوعية العلمية يف
احلكم على صحة
املعلومات ونقد األفكار
واألشخاص

متوسطة

ضعيفة

ك

111

4

2

%

94.87%

3.42%

1.71%

ك

86

23

8

%

73.50%

19.66%

6.84%

ك

95

19

3

%

81.20%

16.24%

2.56%

ك

94

19

4

%

80.34%

16.24%

3.42%

ك

110

5

2

%

94.02%

4.27%

1.71%

ك

96

18

3

%

82.05%

15.38%

2.56%

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة التحقق

الرتتيب

2.93

0.31

كبرية

1

2.67

2.79

0.60

0.47

كبرية

كبرية

8

6

2.77

0.50

كبرية

7

2.92

0.33

كبرية

2

2.79

0.46

كبرية

5

املرشد األكادميي يف تعزي ِز ِ
ِ
ِ
طل ِ
الق ِيم اإلجيابيَّ ِة لَ َدى َّ
جامعة جنران
ب
دور
د .سحر منصور سيد عمرُ :
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م

االستجاابت

الفقرة
كبرية

7

أحث الطالب على
إدارة الوقت واستغالله
فيما ينفع

8

أحفز الطالب على
التعلم الذايت وتنمية
مهاراهتم ومواهبهم

متوسطة

ضعيفة

ك

106

9

2

%

90.60%

7.69%

1.71%

ك

105

9

3

%

89.74%

7.69%

2.56%

إمجايل بُعد القيم العلمية

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة التحقق

الرتتيب

2.89

0.37

كبرية

3

2.87

0.41

كبرية

4

2.83

0.34

كبرية

ــ

يتضح من اجلدول ( )7أن درجة حتقق إمجايل بُعد القيم العلمية تقع يف مستوى كبرية من وجهة نظر عينة الدراسة مبتوسط حسايب
( ،)2.83وقد تراوحت املتوسطات احلسابية لدرجة التحقق على مستوى الفقرات من ( )2.67إىل ( ،)2.93وقد كانت املؤشرات
«أؤكد على قيمة العلم وأمهية االجتهاد والصرب يف طلبه" ،و"أؤكد على ضرورة االلتزام ابألمانة العلمية يف مهامهم وتعامالهتم" األعلى
حتق ًقا ،بينما جاءت املؤشرات «أوجه الطالب الستخدام األسلوب العلمي يف حل املشكالت اليت تواجههم" ،و"أحث الطالب
على املشاركة يف األنشطة العلمية (املؤمترات واملسابقات والندوات) ،أحفز الطالب على مبدأ التعلم املستمر من خالل االلتحاق
ابلدورات واألنشطة،ويتضح من هذه النتائج أن مجيع مؤشرات بُعد القيم العلمية جاءت يف املرتبة الثانية بدرجة حتقق كبرية من وجهة
نظرا لكون اجلامعة مؤسسة تعليمية رائدة يف اجملتمع مهمتها نشر العلم
نظر املرشدين األكادمييني جبامعة جنران ،وميكن تفسري ذلك؛ ً
وتعزيز قيمه ،وعناية املرشد األكادميي لالهتمام هبذه القيم تنطلق من شعوره ابملسؤولية للقيام بدوره األكادميي يف تعزيز القيم العلمية
لدى الطالب ،من خالل توجيه الطالب الستخدام األسلوب العلمي يف حل املشكالت اليت تواجههم ،وضرورة تعلم مهارات
التفكري الناقد واإلبداعي من خالل الدورات التدريبية ،واملقررات الدراسية ،وتعزيز استخدام املنهجية العلمية يف حل املشكالت اليت
تواجه الطالب للوصول إىل قرارات سليمة.
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة املقدادي ( )2011يف أن أعضاء هيئة التدريس يسهمون بدرجة كبرية يف ترسيخ القيم العلمية
عند الطالب ،وتتفق كذلك مع دراسة املعجل ( )2015يف اهتمام أعضاء هيئة التدريس ابلقيم العلمية بدرجة مرتفعة لدى طلبتهم
وأيضا تتفق مع دراسة الزيود ()2007؛ حيث بلغت درجة إسهام البيئة اجلامعية يف تشكيل اجتاهات الطالب يف ااجملال الفكري درجة
عالية ،كما ختتلف مع دراسة السعود (  )2014اليت حصلت فيها القيم العلمية على املرتبة الثالثة ،وكذلك ختتلف أيضا مع دراسة
الشايب ( )2013اليت جاءت درجة ممارسة طلبة كلية العلوم للقيم العلمية بدرجة متوسطة.
احملور الثاين :املعوقات اليت حتد من قيام املرشد األكادميي بدوره يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران
يوضح اجلدول ( )8التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيب الفقرات ،حبسب استجاابت
عينة الدراسة على فقرات حمور املعوقات اليت حتد من قيام املرشد األكادميي بدوره يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران.
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جدول ( )8استجاابت عينة الدراسة حول املعوقات اليت حتد من قيام املرشد األكادميي بدوره يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران
م

االستجاابت

الفقرة
كبرية

1

كثرة أعباء املرشد األكادميي
ومسؤولياته

2

ضعف تواصل الطالب مع
املرشد األكادميي

3

تغيري املرشد األكادميي للطالب
خالل مسريته الدراسية

4

كثرة أعداد الطالب للمرشد
األكادميي

5

اقتصار عملية اإلرشاد على
اجلانب األكادميي وقلة
االهتمام ابجلانب الشخصي
والقيمي للطالب اجلامعي.

6

قلة الربامج التدريبية واألدلة
التوضيحية املقدمة للمرشد
األكادميي يف تعزيز القيم
اإلجيابية للطالب اجلامعي.

7

جهل الطالب اجلامعي ألمهية
اإلرشاد األكادميي وأتثريه يف
حياته الشخصية والتعليمية.

8

عدم إملام املرشد األكادميي
خبلفية الطالب االجتماعية
وقدراته.

9

أتثري األصدقاء السليب على
الطالب اجلامعي يف تعزيز قيمه
اإلجيابية

التأثري السليب لوسائل االتصال
10
احلديثة على الطالب اجلامعي.
ضعف كفاية الوسائل املساندة
للمرشد من قبل وسائل
 11اإلعالم ،األسرة ....يف تعزيز
القيم اإلجيابية
غياب القدوات الناجحة اليت
12
تتمثل القيم اإلجيابية يف اجملتمع.
عدم توفر حوافز للمرشد
13
األكادميي يف أداء مهام اإلرشاد

متوسطة

ضعيفة

ك

80

33

4

%

68.38%

28.21%

3.42%

ك

49

49

19

%

41.88%

41.88%

16.24%

ك

41

53

23

%

35.04%

45.30%

19.66%

ك

52

49

16

%

44.44%

41.88%

13.68%

ك

28

67

22

%

23.93%

57.26%

18.80%

ك

41

49

27

%

35.04%

41.88%

23.08%

ك

61

48

8

%

52.14%

41.03%

6.84%

ك

49

48

20

%

41.88%

41.03%

17.09%

ك

62

43

12

%

52.99%

36.75%

10.26%

ك

55

49

13

%

47.01%

41.88%

11.11%

ك

46

57

14

%

39.32%

48.72%

11.97%

ك

26

61

30

%

22.22%

52.14%

25.64%

ك

65

38

14

%

55.56%

32.48%

11.97%

إمجايل املعوقات اليت حتد من قيام املرشد األكادميي بدوره يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة التحقق

الرتتيب

2.65

0.55

كبرية

1

2.26

0.72

متوسطة

8

2.15

0.73

متوسطة

10

2.31

0.70

متوسطة

6

2.05

0.65

متوسطة

12

2.12

0.76

متوسطة

11

2.45

0.62

كبرية

2

2.25

0.73

متوسطة

9

2.43

0.67

كبرية

4

2.36

0.68

كبرية

5

2.27

0.66

متوسطة

7

1.97

0.69

متوسطة

13

2.44

0.70

كبرية

3

2.28

0.45

متوسطة

ــ
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املرشد األكادميي يف تعزي ِز ِ
ِ
ِ
طل ِ
الق ِيم اإلجيابيَّ ِة لَ َدى َّ
جامعة جنران
ب
دور
د .سحر منصور سيد عمرُ :

يتضح من اجلدول ( )8أن درجة حتقق إمجايل املعوقات اليت حتد من قيام املرشد األكادميي بدوره يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى
طالب جامعة جنران تقع يف مستوى كبرية من وجهة نظر عينة الدراسة مبتوسط حسايب ( ،)2.28وقد تراوحت املتوسطات احلسابية
لدرجة التحقق على مستوى الفقرات من ( )1.97إىل ( ،)2.65ويتضح من هذه النتائج أن بعض املعوقات اليت حتد من قيام املرشد
األكادميي بدوره يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب اجلامعة جاءت بدرجة حتقق كبرية ،وبعضها جاءت بدرجة حتقق متوسطة من
وجهة نظر املرشدين األكادمييني جبامعة جنران ،وقد كانت املعوقات « كثرة أعباء املرشد األكادميي ومسؤولياته" ،و"أتثري األصدقاء
نظرا لعدم تفرغ املرشد األكادميي لعملية اإلرشاد،
السليب على الطالب اجلامعي يف تعزيز قيمه اإلجيابية" األعلى حتق ًقا ،ويفسر ذلك؛ ً
كما أن مهام األستاذ اجلامعي وأعباءه كثرية ومتنوعة .وأما ابلنسبة لتأثري األصدقاء السليب فيمكن تفسري ذلك بتعدد الشخصيات
الطالبية اليت تضمها اجلامعة وأتثريها املباشر وغري املباشر على الطالب اجلامعي ،بينما جاءت املعوقات «اقتصار عملية اإلرشاد
على اجلانب األكادميي وقلة االهتمام ابجلانب الشخصي والقيمي للطالب اجلامعي" ،و"غياب القدوات الناجحة اليت تتمثل القيم
اإلجيابية يف اجملتمع" أبقل درجة حتقق بني املعوقات اليت حتد من قيام املرشد األكادميي بدوره يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب
جامعة جنران ،وميكن تفسري ذلك الستشعار املرشد األكادميي دوره يف االهتمام ابجلوانب األكادميية والشخصية والقيمة لدى الطالب
عددا من املعوقات اليت تواجه اإلرشاد األكادميي
اجلامعي ،وعدم االقتصار على اجلوانب األكادميية فحسب .وهذا يعين أن هناك ً
واليت حتد من دور املرشدين األكادمييني يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى الطالب ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبد العليم ( )2016يف
وجود عدد من املعوقـات التـى حتـد مـن فاعلیـة املرشـد األكـادمیى ،وكذلك دراسة املهوس واجلارودي ( )2016يف وجود بعض العقبات
اليت تعوق تنفيذ برامج اإلرشاد األكادميي.
ج  -دراسة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حول واقع دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة
جنران ومعوقاته حبسب متغريات الدراسة.
مت دراسة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حول دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران
ومعوقاته حبسب متغريات الدراسة (الكلية-سنوات اخلربة) كما يلي:
 -1دراسة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حول دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران
ومعوقاته حبسب متغري الكلية
لدراسة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حول دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران ومعوقاته حبسب
متغري الكلية؛ مت استخدام اختبار التاء للعينات املستقلة  ،Independent sample t-testوقدكانت النتائجكما هو موضح ابجلدول (.)9
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جدول ( )9الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حبسب متغري الكلية
احملور

البعد

الكلية

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف
املعياري

القيم
الشخصية

كلية نظرية

111

2.84

0.31

كلية علمية

91

2.80

0.27

كلية نظرية

111

2.80

0.39

كلية علمية

91

2.79

0.28

كلية نظرية

111

2.82

0.37

كلية علمية

91

2.81

0.29

كلية نظرية

111

2.82

0.32

كلية علمية

91

2.80

0.25

كلية نظرية

111

2.34

0.47

2.27

0.43

القيم
االجتماعية

واقع دور املرشد
األكادميي يف تعزيز
القيم اإلجيابية لدى
طالب جامعة جنران القيم العلمية

اإلمجايل

املعوقات اليت حتد من قيام املرشد األكادميي بدوره يف
تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران
كلية علمية
91

قيمة التاء ()t

الداللة
اإلحصائية

0.98

0.33

0.19

0.85

0.04

0.97

0.49

0.62

1.10

0.27

يتضح من اجلدول ( )9أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05يف استجاابت عينة الدراسة حول واقع
دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران ومعوقاته حبسب متغري الكلية ،وميكن تفسري ذلك أبن اإلرشاد
األكادميي والدعم الطاليب ومساعدة الطالب على تكوين اجتاهات إجيابية حنو أنفسهم وحنو اآلخرين هي عملية إنسانية تربوية يف
بعيدا عن التخصص أو الكلية ،وهو ما يتفق مع دراسة ،)Vianden, Jörg (2016
األساس يقدمها عضو هيئة التدريس لطالبه ً
كل منهما على تعزيز منظومة القيم اجلامعية وتعزيز العالقة بني الطالب وجامعتهم.
ودراسة القوامسة ( ،)2016واليت أكدت ٌ

 -2دراسة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حول واقع دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة
جنران ومعوقاته حبسب متغري سنوات اخلربة.
لدراسة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حول دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران ومعوقاته
حبسب متغري سنوات اخلربة؛ مت استخدام اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه  ،One way ANOVAوقد كانت النتائج كما
هو موضح ابجلدول (.)10

املرشد األكادميي يف تعزي ِز ِ
ِ
ِ
طل ِ
الق ِيم اإلجيابيَّ ِة لَ َدى َّ
جامعة جنران
ب
دور
د .سحر منصور سيد عمرُ :
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جدول ( )10الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حبسب متغري سنوات اخلربة
احملور

سنوات
اخلربة

العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

أقل من 5
سنوات

32

2.81

0.25

92

2.82

0.23

78

2.83

0.36

أقل من 5
سنوات

32

2.79

92

2.83

0.27

78

2.76

0.45

أقل من 5
سنوات

32

2.83

92

2.82

0.30

78

2.81

0.39

أقل من 5
سنوات

32

2.81

92

2.82

0.22

78

2.80

0.37

32

2.29

من  5ألقل من  10سنوات

92

2.33

0.44

من  10سنوات فأكثر

78

2.30

0.48

البعد
القيم الشخصية
من  5ألقل من  10سنوات
من  10سنوات فأكثر

القيم االجتماعية
من  5ألقل من  10سنوات
من  10سنوات فأكثر
واقع دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم
اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران

القيم العلمية
من  5ألقل من  10سنوات
من  10سنوات فأكثر

اإلمجايل
من  5ألقل من  10سنوات
من  10سنوات فأكثر
املعوقات اليت حتد من قيام املرشد األكادميي
بدوره يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب
جامعة جنران

أقل من  5سنوات

قيمة الفاء
()F

0.04

الداللة
اإلحصائية

0.96

0.26
0.99

0.37

0.29
0.04

0.96

0.25
0.12

0.89

0.42
0.12

0.89

يتضح من اجلدول ( )10أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05يف استجاابت عينة الدراسة حول واقع
دور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران ومعوقاته حبسب متغري سنوات اخلربة ،وميكن تفسري ذلك
أبن مهارات عضو هيئة التدريس يف تقدمي خدمة اإلرشاد األكادميي وتقدمي الدعم واملساعدة لطالبه ال تتطلب منه سنوات خربة
يف التدريس؛ حيث إن شخصية عضو هيئة التدريس (املرشد األكادميي) تتسم بسمات القيادة واملثابرة وإدارة الصف والتأثري على
الطالب ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر فإن اإلرشاد األكادميي عملية خمظطة ومنظمة هلا سياسات واضحة وحمددة يتم تدريب
املرشدين األكادميني عليها حىت املستجدين منهم ،وال تتطلب سنوات خربه.
التصور املقرتح :لدور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران
إلعداد التصور املقرتح لدور املرشد األكادميي يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران؛ قامت الباحثتان ابإلجراءات اآلتية:
( )1نتائج حتكيم التصور املقرتح
قامت الباحثتان إبجراء مقابلة عن بعد مع عدد من اخلرباء واملتخصصني يف جمال العلوم اإلنسانية والرتبوية جبامعة جنران؛ لعرض
التصور املقرتح عليهم ،كما مت إرسال التصور ابلربيد اإللكرتوين لعدد من اخلرباء من خارج الكلية؛ وذلك بغرض احلكم على سالمة
املنهجية العلمية لبناء التصور املقرتح ومدى قابليته للتنفيذ ،وقد أكد اخلرباء أن:
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منهجية بناء التصور املقرتح سليمة علميًا.
عناصر التصور املقرتح شاملة ومتكاملة.
عناصر التصور املقرتح حمددة وواضحة.
يتفق التصور املقرتح مع فلسفة اجلامعة وأهدافها.
يتفق التصور املقرتح مع التوجهات احلديثة يف إدارة كليات اجلامعة.
يتسم التصور املقرتح ابلواقعية والقابلة للتنفيذ على اجلامعة.
وقد كان عدد اخلرباء الذين متت املقابلة معهم أو استقبال حكمهم على التصور ( )5خرباء ،ومبراجعة اإلطار النظري ،والتجارب
واخلربات يف اإلرشاد األكادميي ،وما اشتمل عليه من برامج يف جمال اإلرشاد والتوجيه الطاليب ،وما توصلت إليه نتائج الدراسة
احلالية ،وكذلك نتائج الدراسات السابقة ذات العالقة مثل دراسة ٍ
كل من محادنة ،والقضاه ( )2017اليت دعت إىل ضرورة قيام
املؤسسة الرتبوية برتسيخ قيم املسؤولية وااللتزام واألداء العلمي واألخالقي ،وما أوصى به مؤمتر اإلرشاد األكادميي ( )2015بضرورة
أن تشتمل املناهج الدراسية واألنشطة والفاعليات والربامج اإلرشادية ،على ما يوجه سلوك الطالب إىل إكساب القيم واألخالق
تصورا لتنظيم اإلرشاد األكادميي مبؤسسات التعليم العايل ،وما أوصى به املؤمتر الرتبوي
األصيلة ،ودراسة كعكي ( )2015اليت وضعت ً
األول ( )2015أبن على اجلامعات مسؤولية إنشاء مراكز لإلرشاد والتوجيه؛ ملتابعة الطالب ،وتقدمي الدعم النفسي واملعنوي ،وتعزيز
قيم اإلجناز والتعاون لديهم .ودراسة راجان  ))Ragan,2018اليت وضعت برانجمًا للتطوير الشخصي واملهين للطالب اجلامعي،
والدراسات اليت حددت مواصفات ودور املرشدين األكادميني يف عمليات اإلرشاد مثل دراسة فياندين،( )Vianden,2016 ،
ودراسة ملهوس واجلارودي ( ،)2016ودراسة ٍ
كل من خليل وويليامسون ،)Khalill& Williamson,2014( ،ودراسة السعود
( ،)2014وتوصلت إىل إعداد التصور املقرتح وف ًقا لآليت:
( )2منطلقات التصور املقرتح:
أمهية املرحلة العمرية لطالب اجلامعة مبا ميتلكونه من قدرات وطاقات ،واالهتمام إبعداد الطالب وبناء شخصيته وتعزيز قيمهيف هذه املرحلة.
ضرورة امتالك الطالب اجلامعي للقيم اإلجيابية وتعزيز هذه القيم؛ مما يعود ابلنفع عليهم وعلى جمتمعاهتم.ظهور العديد من التحدايت واملتغريات اليت يواجهها اجملتمع ،ومن مث ضرورة احلفاظ على منظومة القيم اإلجيابية لطالباجلامعة.
دور اجلامعة الرتبوي يف إعداد الطالب وتنمية شخصياهتم وتعزيز قيمهم.( )3مسوغات التصور املقرتح:
أمهية دور املرشد األكادميي وأتثريه يف شخصية الطالب اجلامعي.التحدايت والتغريات الناجتة عن الثورة العلمية والتكنولوجية وما قد تؤدي إليه من اضطر ٍاب يف املعايري األخالقية.
استجابة للتوصيات والتوجهات اليت أشارت إىل أمهية تعزيز القيم لدى الطالب اجلامعي.احلاجة إىل تصور يساعد املرشد األكادميي يف تفعيل دوره لتعزيز القيم اإلجيابية لدى الطالب اجلامعي.( )4أهداف التصور املقرتح :يهدف التصور املقرتح إىل:
-تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالب جامعة جنران ،والتأكيد على أمهية هذه القيم وأثرها على الطالب وجمتمعه.
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 تنمية الطالب من مجيع النواحي الشخصية واالجتماعية والنفسية والعقلية من خالل األنشطة واملعارف ،وتزويدهم ابخلرباتلبناء الشخصية املتكاملة.
 تفعيل دور املرشد األكادميي يف إعداد الطالب اجلامعي وبناء شخصيته ،وتعزيز قيمه. إعداد دليل توضيحي للمرشد األكادميي يف كيفية تعزيز القيم اإلجيابية لدى الطالب. إعداد الطالب للنجاح يف حياهتم الشخصية وهتيئتهم للحياة العملية من خالل تعزيز القيم اإلجيابية.( )5آليات تفعيل دور املرشد األكادميي ،وتتمثل يف اآليت:
الدور املقرتح للمرشد األكادميي لتنمية القيم الشخصية ،وتتمثل مبا يلي:
 أن يستشعر املرشد األكادميي أبن تعزيز القيم اإلجيابية جزءٌ مهم ورئيس يف عمله اإلرشادي ،وأن دوره الرتبوي مؤثر يف شخصيةالطالب اجلامعي.
 -تشجيع الطالب وحثهم على التمسك ابملبادئ الدينية واخلُلقية من خالل التوعية ونشر فوائد وإجيابيات هذه املبادئ.

 مساعدة الطالب يف حل مشكالهتم والتخفيف من الضغوط النفسية واالجتماعية اليت قد يواجهوهنا ،ويتم ذلك عن طريق اللقاءاتالفردية واجلماعية اليت يعقدها املرشد مع طالبه.
 توجيه الطالب لالعتزاز هبويتهم الشخصية ،من خالل توعيتهم مبميزات اهلوية اإلسالمية وتفردها بني الثقافات األخرى ،ويكون ذلكمن خالل الندوات العلمية واألنشطة الطالبية اليت توضح مظاهر وجماالت متيزها ،وإبراز األمثلة الواقعية والنماذج هلذه الشخصيات.
الدور املقرتح للمرشد األكادميي لتنمية القيم االجتماعية:
 حث الطالب على بناء العالقات اإلجيابية الناجحة مع اآلخرين ،وإرشادهم لطرق اختيار الصحبة الصاحلة واالبتعاد عن أصدقاء السوء. تشجيع الطالب على املشاركة يف األعمال التطوعية وتقدمي العون لآلخرين واإلفادة مما لديهم من علم وخربة ،وتوعيتهم أبمهيةالعمل التطوعي وضرورته ،وإتقانه وفائدة التعاون مع اآلخرين.
 حتفيز الطالب على العمل اجلماعي والتعاون مع اآلخرين ،من خالل إشراك الطالب يف األنشطة واللجان ،واملسامهة يف تنظيمالندوات واملؤمترات اليت تقيمها اجلامعة.
 التأكيد على أمهية مراعاة قيم التحاور مع اآلخرين ،من خالل تنظيم مناقشات مفتوحة ولقاءات طالبية مع القياداتاجلامعية وأعضاء هيئة التدريس ،واالستفادة من هذه اللقاءات يف ترسيخ قيم احلوار ،وقبول النقد ،واختالف الرأي.
الدور املقرتح للمرشد األكادميي لتنمية القيم العلمية:
 التأكيد على قيمة العلم وأمهية االجتهاد والصرب يف طلبه ،ويكون ذلك من خالل الندوات واللقاءات العلمية واحملاضرات اليتتوضح قيمة العلم وأخالقيات طالب العلم ،ابإلضافة إىل هتيئة الطالب للتكيف مع احلياة اجلامعية ،واالستفادة مما متلكه من علماء
ومتخصصني ،ومصادر تعليمية ومكتبات ومرافق وأنشطة تعليمية.
 حث الطالب على املشاركة يف األنشطة العلمية (املؤمترات ،واملسابقات ،والندوات) والتأكيد على دورها يف بناء شخصيةالطالب اجلامعي وتعزيز قيمه ،وإكسابه اخلربات واملهارات والعالقات االجتماعية البناءة.
 توجيه الطالب الستخدام األسلوب العلمي يف حل املشكالت اليت تواجههم ،وضرورة تعلم مهارات التفكري الناقد واإلبداعي من خاللالدورات التدريبية ،واملقررات الدراسية ،وتعزيز استخدام املنهجية العلمية يف حل املشكالت اليت تواجه الطالب للوصول إىل قرارات سليمة.
 -التأكيد على الطالب بضرورة االلتزام ابألمانة العلمية يف مهامهم وتعامالهتم ،واالعرتاف جبهد اآلخرين وحقوقهم الفكرية،
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وتعلم أسس التوثيق العلمي عن طريق املقررات الدراسية ودورات البحث العلمي ومنهجيته ،وحضور مناقشات الرسائل العلمية،
واملؤمترات العلمية.
( )6معوقات تنفيذ التصور املقرتح:
 كثرة األعباء واملسؤوليات على عضو هيئة التدريس املكلف ابإلرشاد. قلة التحاق املرشدين األكادمييني ابلدورات التدريبية املتعلّقة ابإلرشاد األكادميي وبناء شخصية الطالب اجلامعي. ضعف التواصل من قبل الطالب اجلامعي مع مرشده األكادميي. ضعف الدعم املايل املخصص لألنشطة والربامج الالصفية للطالب.سادسا مقرتحات للتغلب على املعوقات:
ً
 ختفيفاألعباءامللقاة على عضو هيئةالتدريساملكلفابإلرشاد ،وختصيص عددمعنيمنالطالبميكناملرشداألكادمييمنمتابعةطالبه.التوصيات:
 عقد دورات تدريبية للمرشدين يف جمال تعزيز القيم اإلجيابية وبناء الشخصية لدى الطالب اجلامعي. التأكيد على دور املرشد يف توجيه الطالب إىل االستفادة من األنشطة اجلامعية ،وتوضيح دورها يف بناء شخصياهتم وتعزيز قيمهم. تفعيل السجل املهاري للطالب طوال فرتة الدراسة ،على أن يتم احتساب مجيع األنشطة الثقافية واالجتماعية والرتفيهيةأيضا أنشطة تنمية الذات بوثيقة رمسية توضح املهارات املهنية والشخصية املكتسبة خالل مرحلة الدراسة اجلامعية.
والرايضية و ً
 دعوة بعض املفكرين والعلماء والقيادات الوطنية يف لقاءات ومؤمترات علمية تنظمها اجلامعة ،ويشارك يف إعداد هذه اللقاءاتوحث الطالب على التفاعل بشكل مباشر مع هذه الشخصيات.
وتنظيمها طالب اجلامعةّ ،

املرشد األكادميي يف تعزي ِز ِ
ِ
ِ
طل ِ
الق ِيم اإلجيابيَّ ِة لَ َدى َّ
جامعة جنران
ب
دور
د .سحر منصور سيد عمرُ :

198

قائمة املراجع:
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 درجــة إســهام أعضــاء هيئــة التدريــس يف جامعــة امللــك خالــد يف ترســيخ املنظومــة القيميــة اإلســامية.)2011(  هــاين صــاح،املقــدادي
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.162-140 ،)6(5 ، دار مسات للدراسات واألحباث، اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة،الطالبات املستجدات جبامعة امللك سعود
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اجتاهات طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حنو العمل التطوعي وخدمة اجملتمع
د .حصة بنت سعد العريفي
أستاذ اإلدارة الرتبوية املشارك ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود

د .منرية بنت انيف العتييب
أستاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املشارك ،كلية الرتبية ،جامعة شقراء

املستخلص:

هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن االجتاهات اإلجيابية والسلبية لطالب السنة األوىل املشرتكة يف جامعة امللك سعود يف دعم املبادرات التطوعية،
وكذلــك حتديــد اآلليــات الــي ميكــن مــن خالهلــا دعــم املبــادرات التطوعيــة بــن طــاب اجلامعــة ،وحتديــد املعوقــات الــي حتــول دون التحــاق الشــباب اجلامعــي
ابألعمــال التطوعيــة .واســتخدمت الباحثتــان املنهــج الوصفــي املســحي مــن خــال تطبيــق اســتبانة مكونــة مــن ( )39عبــارة مقســمة علــى أربعــة حمــاور علــى
طالب وطالبات السنة املشرتكة األوىل يف جامعة امللك سعود ابلفصل الدراسي الثاين لعام 1441/1440ه .وبلغت عينة الدراسة ( )370طالبًا وطالبة.
وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن أن أف ـراد عينــة الدراســة لديهــم اجتاهــات إجيابيــة بدرجــة كبــرة حنــو املبــادرات التطوعيــة ،وحمايديــن يف آرائهــم حنــو

االجتاهــات الســلبية ،كمــا جــاءت عبــارة (يســاعدين العمــل التطوعــي علــى اكتســاب اخلـرات) يف املرتبــة (األوىل) مــن حيــث االجتاهــات اإلجيابيــة للطــاب،
وتصــدرت عبــارة (لــن تنجــح املبــادرات التطوعيــة إال إذا كان الطــاب متفرغــن هلــا) أبــرز االجتاهــات الســلبية جتــاه املبــادرات التطوعيــة ،أمــا حمــور اآلليــات
فقــد جــاءت عبــارة (إنشــاء جلنــة ممثلــة للطــاب يف نفــس العمــادة متثلهــم يف املبــادرات التطوعيــة) يف املرتبــة (األوىل) ،وعبــارة (توفــر قاعــدة بيــاانت حمدثــة
تشــمل :املكــوانت األساســية لــه مثــل :املتطوعــون ،احملتاجــون ،األنشــطة ،اجلهــات الداعمــة ،املهــارات الــي يكتســبها املتطــوع) يف املرتبــة (الثانيــة) مــن حيــث
املوافقــة ،كمــا أشــارت النتائــج إىل أن مــن أهــم املعوقــات الــي حتــد مــن دور الطالــب يف دعــم وتفعيــل املبــادرات ،تعــارض أوقــات املبــادرات التطوعيــة مــع أوقــات
احملاض ـرات للطالــب ،وعــدم وضــوح فكــرة املبــادرة لــدى بعــض الطــاب.
الكلمات املفتاحية :الطالب ،السنة التحضريية ،اجلامعات السعودية ،املبادرات التطوعية.
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Attitudes of Students of the Joint first Year Deanship at King Saud
University towards Volunteer Work and Community Service.
Dr. Hisah Saad Aleraifi
Associate Professor of Educational Administration of King Saud
University
Dr. Muneerah Naif Alotaibi
Associate Professor of Educational Administration of shaqra University
Abstract:
The objective of this study is to reveal the positive and negative trends of joint first-year
students at King Saud University in supporting voluntary initiatives, as well as identifying
mechanisms through which voluntary initiatives can be supported among university students,
beside identifying obstacles that prevent university youth from enrolling in voluntary work.
Descriptive analytical approach was adopted by the researchers using questionnaire
consisting of (39) phrases divided into four axes male and female students of the first joint year
at the University. The sample size was (370).
Study Results: the study revealed that: sample members have positive attitudes to a large
degree towards voluntary initiatives, and neutral towards negative trends. The phrase (volunteer
work helps me gain experience) ranked (first) in terms of positive students’ attitudes, the
phrase (volunteer initiatives will not succeed unless students are full-time) topped the most
prominent negative attitude towards voluntary initiatives. As for the mechanisms axis the phrase
(establishing a committee representing students in voluntary initiatives) rank (first), the phrase
(providing an updated database that includes: basic components such as: volunteers, activities,
supporting bodies, skills acquired) ranked (second) in terms of approval, the results indicated
that among the important obstacles that limit the role of students in supporting initiatives, the
initiatives times conflict with the lectures times, and lack of clarity for some students.
Keywords: student attitudes, joint first year deanship, King Saud University, voluntary
initiatives.
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مقدمة:
تشهد اجملتمعات اليوم تغريات مصاحبة للتطورات املتسارعة؛ نتيجة لالنفجار املعريف والتكنولوجي القائم ،ومن منطلق تنافس
وتسابق الدول هبدف التحسني املستمر يف هتيئة األجيال ظهرت احلاجة إىل وجود موارد بشرية وقوى عاملة على قدر ٍ
عال من املهارة
واالبتكار ،ذلك أهنا إحدى أهم مرتكزات حتقيق التنمية املستدامة للمجتمعات البشرية؛ لذا كان لز ًاما على أصحاب القرار العمل
على تطوير معارف وقدرات ومهارات هذه املوارد؛ وحيث إن املؤسسات التعليمية هي من تتوىل بناء شخصية الفرد وتنميتها جبميع
جوانبها ،وإكساهبا القيم واملهارات املتطورة ،فإنه البد من اإلعداد اجليد املدروس الذي يتطلب دراسة جذرية يف فلسفة وحمتوى الربامج
املق ّدمة للطالب يف املؤسسات التعليمية.
مما سبق حرصت اململكة العربية السعودية ممثلة بوزارة التعليم كأحد قطاعاهتا املهمة على استثمار مواردها البشرية ،والعمل على
تطويرها وأتهيلها من خالل إعداد منهجية سليمة وموضوعية تضمن هلا االستمرارية مع التوجهات احلديثة للدولة بشكل عام ،ولقطاع
التعليم بشكل خاص.
وتُ ُّ
عد اجلامعات قمة اهلرم التعليمي ،وأرقى املؤسسات التعليمية ،واليت تتمثل يف النهوض ابقتصادايت الدول والتقدم العلمي
والبحث يف كل اجملاالت؛ حيث يرتبط ابجلامعات مفهوم العلم والفكر واحلضارة ،وهي مفاهيم تكمل بعضها البعض .وكون الطالب
هو حمور العملية التعليمية؛ جاءت احلاجة إىل استثماره االستثمار األفضل من خالل تنمية روح القيادة واملبادرة ،وبث روح التعاون
ومساعدة اآلخرين .من هنا ظهرت ثقافة العمل التطوعي الذي حيمل أمسى املعاين ،وحيث على أداء األعمال ذات الصبغة اإلنسانية
اخلريية (احلارثي.)2019 ،
لقد وضعت العديد من اجلامعات جل اهتمامها لتعزيز روح التعاون واملبادرة لفئة الشباب من طالهبا؛ لثقتها هبذه الفئة يف تفعيل
دور العمل التطوعي ويف بناء الوطن ،وهذا ما أكدته العديد من البحوث والدراسات كدراسة (أبو العال( ،)2017 ،سليمان،)2019 ،
(القحطاين ،)2019 ،و(احلارثي.)2019 ،
وانطالقًا من سالة تعزيز مهارات الثقة ابلنفس ،والقيادة والشعور ابملسؤولية ،وغرس روح املبادرة ،والعمل على استثمار الطالب
للحياة اجلامعية أبفضل ش ّكل ممكن من خالل تنمية القيادة وروح املبادرة ،وبث روح التعاون ومساعدة اآلخرين؛ أقامت وحدة
األنشطة الطالبية ممثلة مبشروع العمل الطاليب مبادرة (التطوع مبادرة ومعرفة) ،واليت تعكس شغف طالب السنة األوىل للتطوع
كثقافة حياة .هدفت املبادرة إىل إاتحة اجملال أمام مجيع الطالب لكل ما يتعلق بطبيعة العمل التطوعي من مهارات وأمهية وحتدايت
وصعوابت ،واآلاثر والنتائج اليت يرتكها العمل التطوعي على الفرد بشكل خاص ،وعلى اجملتمع بشكل عام ،مع التأكيد على أن
متميزا توظف فيه مهارات ومعارف جديدة يف اإلدارة ،مع حتديد
العمل التطوعي ليس جمرد نوااي حسنة ،بل أصبح حيتاج أداءً مهنيًا ً
معايري األداء ،مث تقوميه؛ من أجل جتديد وتطوير وابتكار آليات جديدة وحديثة للعمل التطوعي .مشلت املبادرة احلديث عن دور
العمل التطوعي يف صناعة املهارات األساسية يف الشباب اجلامعي ،والدور الذي تلعبه يف صقل الطالب مبجموعة من املهارات اليت
سيكتسبوهنا ،كما مت تسليط الدور على العمل التطوعي يف اململكة العربية السعودية ،والرتكيز على أن اململكة هي األفضل واألميز
على مستوى الوطن العريب يف العمل التطوعي( .موقع عمادة السنة األوىل املشرتكة) .والتأكيد على أن العمل التطوعي مرتبط بتعاليم
الدين اإلسالمي الذي دعا الناس إىل األعمال اخلريية وأعمال التعاون والرب واإلحسان بني الناس بصفة عامة ،وبني املسلمني بصفة
اونُوا عَلَى الْب ّر َو َّ
اونُوا عَلَى الْإث ْ ِم َوال ْ ُع ْد َ
الت ْق َوى َولَا َت َع َ
﴿و َت َع َ
خاصة قال تعاىلَ :
ان﴾ (سورة املائدة ،اآلية .)2 :من هنا حظي
و
ِ
ِ
ِِ
العمل التطوعي ابهتمامات الدولة ،وجعلته جزءًا من سياستها ،وأصبح يشار إليه بوصف مكانته املرموقة يف إسرتاتيجيات وخطط
التنمية الوطنية على املدى القريب والبعيد ،وأدركت اململكة العربية السعودية حقيقتني؛ أوهلماَّ :
أن العمل التطوعي يف الوطن العريب
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ما زال يف البداايت وال حيظى ابالهتمام الكايف ،كذلك ما زال حمدود النطاق ويغلب عليه تركيزه يف اجملاالت الدعوية واالجتماعية،
وتقدمي اخلدمات البسيطة للفقراء واحملتاجني .واآلخرَّ :
أن العمل التطوعي لكي حيقق أهدافه؛ عليه أ ْن يستفيد االستفادة القصوى
من املورد البشري املتعلق ابلشباب ،وخباصة طالب اجلامعة الذين يدركون أمهية ودور العمل التطوعي أكثر من كل أمناط الشباب
خارج نطاق اجلامعة؛ ولذلك عملت الدولة على غرس ثقافة التطوع وتشجيعها بني طالب اجلامعات يف اململكة العرية السعودية.
(أبو العال.)2017 ،
مشكلة الدراسة:
تسعى الدول املتقدمة إىل إدراج العمل التطوعي كعلم يُدرس يف املدارس واجلامعات ،وتقدمي الدورات التدريبية ألفرا اجملتمع
ومؤسساته ،وطرح مفهومه وأهدافه وجماالته يف العديد من اإلصدارات والنشرات العلمية.
كما أشارت رؤية اململكة ( )2030إىل أمهية العمل التطوعي يف تقدم وتطور اجملتمع ،وحتقيق أهداف رؤية اململكة؛ حيث تطمح
اململكة العربية السعودية من خالل رؤيتها إىل تطوير جمال العمل التطوعي ،ورفع نسبة عدد املتطوعني من  11ألف فقط إىل مليون
متطوع قبل هناية .2030
واملتتبع ملسرية العمل التطوعي ابململكة يالحظ خلو املناهج الرتبوية والتعليمية منه ،وغياب الدور الذي ميكن أن يفعل العمل
التطوعي ويغرسه يف نفس الطالب؛ ليقبل عليه عن رغبة ذاتية ،كما ال تتوفر برامج ميدانية أو أنشطة خارج املدرسة أو اجلامعة،
تعرف أبمهية العمل التطوعي وتبنيه على أرض الواقع من خالل املمارسات احلية ،وابلتايل فإن غياب هذا اجلانب عن حياة الطالب
اجلامعية تبعد الطالب عن جماالت التطوع ،بل وجتعله جيهل الكثري عنه؛ لينحصر كل ما يعرفه عنه يف بعض اجلوانب النظرية اليت
تلقاها ابملدرسة أو اجلامعة ،أو غريها من وسائل اإلعالم (البقمي والربديسي.)2021 ،
لذا فإن تنمية مهارات العمل التطوعي لدى طالب اجلامعات ،وخباصة من هم أبول السلم اجلامعي ،من أهم األسس الرتبوية اليت
وفعال يف خلق مواطن و ٍاع هبويته الوطنية ومسؤوليته جتاهها يف وقت مبكر؛ مما يكون له أثر كبري يف املستقبل.
تسهم بشكل إجيايب ّ
وقد كشفت العديد من الدراسات كدراسة (احلارثي ،)2019 ،و(القحطاين )2019 ،عن تراجع قيم املشاركة يف احلياة العامة
وأعمال التطوع ،وإحجام الشباب اجلامعي بوجه خاص عن التطوع؛ حيث إن  35.6%من اجملتمعات تعاين من نقص يف أعداد
املتطوعني ،وأن الفئة العمرية من  -60 40هي الفئة اليت تركز على أعمال التطوع ،واخنفاض التطوع لدى الشباب ،وهذا ما أكدته
قصورا ابلفعل يف مشاركة الطالب يف تدعيم وتفعيل املبادرات التطوعية ،وأن االنشغال
دراسة (أبو العال )2017 ،من أن هناك ً
ابلتحصيل الدراسي ،وصعوبة التعامل مع اجلوانب اإلدارية والقانونية ،وعدم وضوح فكرة املبادرة التطوعية لدى الكثري من الطالب،
أتثريا .كما أشارت دراسة (القحطاين )2019 ،إىل أن السبب األساسي يف ذلك هو قصور إدارة العمل التطوعي؛
من أكثر املعوقات ً
حيث إن مشاركة الشباب السعودي اجلامعي يف األعمال التطوعية اليزال يف دائرة االهتمامات الفردية والشخصية ،ومل ينتقل إىل
دائرة االهتمام العام واملؤسسي؛ مما أثر سلبًا على العمل التطوعي؛ لغياب وجود نظام سعودي أو الئحة تنظيمية للعمل التطوعي.
وفعال يف ربط اجلامعة
مهما ً
مما سبق يتضح أن مشاركة الشباب يف العمل التطوعي وتفاعلهم مع جمتمعاهتم احمللية ميثل ً
بعدا ً
وخمرجاهتا التعليمية مبشكالت اجملتمع واحتياجاته ،ومن منطلق خربة الباحثتني الوظيفية والدراسية يف جامعة امللك سعود ،وكوهنا
تسعى للرايدة العاملية والتميز يف بناء جمتمع املعرفة؛ فضلت الباحثتان تطبيق الدراسة على عينة من طالهبا.
إجياب على املشاركة يف العمـل التطــوعي،
وعليه ،جاءت الدراسة احلالية لتبحث يف اجتاهات طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة سلبًا أو ً
والتعــرف علـى أهــم دوافــع وموانــع الشــباب لالخنراط يف مؤسســاته مـن خـالل آراء الشــباب أنفسهم وتوظيف النتائج يف اقرتاح بعض السبل
واآلليات اليت تسهم يف رفع مستوى وعيهم أبمهية العمل التطوعي ودور مؤسسات اجملتمع (تعليمية – ثقافية – إعالمية) يف حتقيق ذلك.
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مما سبق تتلخص مشكلة البحث يف التساؤل التايل :ما اجتاهات طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حنو
املبادرات التطوعية؟
أسئلة الدراسة:
ما اجتاهات طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حنو املبادرات التطوعية؟ما اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية؟ما جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة؟ما املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية؟أهداف الدراسة :هدفت هذه الدراسة إىل:
التعرف على اجتاهات طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة حنو املبادرات التطوعية.حتديد اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية.حتديد جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكةحتديد املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعيةأمهية الدراسة:
األمهية النظرية
االهتمام الدويل مبوضوع التطوع؛ حيث ذكرت األمم املتحدة يف احدى تقاريرها أبهنا تستهدف مليار متطوع؛ ألجل تعزيزأهداف التنمية املستدامة.
يعد هذا البحث مسامهة ميكن االستفادة منها يف املؤسسات التطوعية والبحثية.قد يسهم البحث يف رسم مالمح لرؤى واضحة حول اجتاهات الشباب اجلامعي حنو العمل التطوعي.أتمل الباحثتان أن يفتح هذا البحث الباب ملزيد من الدراسات حول التطوع جبوانبه املختلفة.األمهية التطبيقية:
قد تفيد نتائج البحث يف تعزيز دور الشباب اجلامعي يف خدمة اجملتمع وحل مشكالته؛ بوصفهم ميثلون مرحلة العطاء،وميتلكون القدرة الذهنية والبدنية العالية.
قد تفيد نتائج البحث يف تعزيز مسامهة الشباب يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.تقدمي املساعدة للمهتمني يف النشاط الطاليب ابملنظومة التعليمية من خمططني ومشريف نشاط؛ لالستفادة من البحث يفإدراج ثقافة التطوع مبعايري بناء املناهج.
قد تفيد نتائج البحث يف تفعيل توجه الشباب للمشاركة يف العمل التطوعي؛ بوصفه أحد اآلفاق الرحبة خلدمة اجملتمع،وتعزيز روح االنتماء للوطن.
حدود الدراسة:
نظرا التسـاع جمـال البحـث يف العمـل التطـوعي وتعـدد قضـاايه وحمـاوره؛ فـإن احلـدود الـيت توضـح معامل الدراسة احلالية تتمثل فيما يلي:
ً
 -حدود موضوعية :اقتصرت الدراسة على معرفة اجتاهات وإسهامات طالب السنة األوىل املشرتكة يف جامعة امللك سعود يف
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دعم املبادرات التطوعية ،وكذلك حتديد اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية ،وجماالت املبادرات التطوعية املفضلة،
مث حتديد املعوقات اليت حتول دون التحاق الشباب اجلامعي ابألعمال التطوعية.
 حدود مكانية :اقتصرت الدراسة على طالب وطالبات عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود. حدود زمانية :طبقت هذه الدراسة يف بداية الفصل الدراسي الثاين لعام (1441 /1440هـ).مصطلحات الدراسة:
التطوع ( :)volunteeringيعرف التطوع إجرائيًا أبنه" :تقدمي العون والنفع إىل شخص أو جمموعة أشخاص حيتاجون إليه دون مقابل
مادي أو معنوي ،سواء كان تربعه ماليًا أو برأي أو ابلعمل ،أو ابلتمويل ،وهو عمل اخلري يف كل جوانبه" (خباري1418 ،هـ ،ص.)120
وميكن تعريفه إجرائيًا أبنه :اجلهد الذي يبذله الطالب اجلامعي بكامل إرادته واختياره دون أن يكون هناك إجبار او إرغام على
خريي.
فعل هذا النوع من األعمال؛ خلدمة اجلامعة واجملتمع احمللي ،وعادة ما يكون ً
السنة األوىل املشرتكة :تعد السنة األوىل املشرتكة برانجمًا أكادمييًا متكامل األهداف ،يتم من خالله تعزيز قدرات الطالب مبفردات
قادرا على االندماج يف بيئة التعلم اجلامعي ،وإكساهبم املهارات األساسية الالزمة
أساسية هبدف إعداد الطالب املستجد ليكون ً
للدراسة اجلامعية (علي.)2018 ،
اإلطار النظري:
شكل من أشكال اخلدمة اليت تقدم لإلنسانية بدون مقابل ،وتقدمي املساعدات البشرية أو املالية ،أو العينية ،وهو
يعد التطوع ً
مسة من مسات املسلمني .والعمل التطوعي يف اإلسالم ال يقوم على املنفعة؛ حيث إن الدين اإلسالمي هو دين اخلري ،وأفراد اجملتمع
االسالمي يتسمون أبهنم يقفون جبانب بعضهم البعض كالبنيان املرصوص .وقد حث اإلسالم على العمل خارج نطاق املنفعة واملقابل
املادي ،وجيب على فاعله أن يق ّدمه لوجه هللا ،ويؤجر عليه ابحلسنات.
ِِ
ٍ
جمموعة من
حيتاج إىل أ ْن يكو َن ضمن ُمتم ٍع ،ومع
العمل التطوعي" ..اإلنسان بطبعِ ِه اجتماعي ال
ُ
يستطيع العيش مبفرده ،بل ُ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
تدعو
األشخاص سواءً يف منزله ،أو عمله ،أو مكان دراسته؛ أل ّن اخلصائص االجتماعيّة هي من سات اإلنسانيّة ،فالفطرةُ ّ
السليمة ُ
ِ
سهم يف ِ
عكس صورٍة إجيابيّة عن الفرد
الشر .ومن أهم مصادر فعل اخلري
األعمال التطوعيّة؛ ّ
ُ
اإلنسان إىل تقدمي اخلري وترك ّ
ألنا تُ ُ
وتوضح مدى انتشار األخالق احلميدة بني أفراده؛ لذلك أصبح العمل
واجملتمع،
هما ،ومن
التطوعي ظاهرةً إجيابيّةً ،ونشاطًا إنسانيًا ُم ًّ
ُ
ّ
الرفاه بني ُس ّكان
سلوك
أهم املظاهر االجتماعيّة اإلجيابية؛ فهو ٌ
ّ
سهم يف تعزي ِز قيم التّعاون ،ونشر ّ
أحد ّ
حضاري مهم لكل جمتمع يُ ُ
املجتمع الواحد" (.)Wilson, 2016, P11
ُ
ِ
املساعدة والعون واجلهد ِمن أجل العمل على ِ
حتقيق اخلري يف املجتم ِع
تعريف العمل التطوعي" :العمل التطوعي هو تقدمي
ُ
ُ
سمى ٍ
يقوم به طواعيةً دون إجبا ٍر من اآلخرين على فعله" (joy,
عمل
موما وألفراده
خصوصا ،وأ َ
تطوعي أل ّن اإلنسان ُ
ً
عُ ً
ُطلق عليه ُم ّ
ّ
.)Andy, loys:2017.P32
ُِ
نوع من أنواع األعمال
التطوعي
التطوعي :للعمل
أي ٍ
فوائد ُ
وميّزات العمل ّ
العديد م َن املميزات والفوائد اليت جتعلهُ يتميـُّز عن ّ
ّ
ِ
األُخرى ،ومن أهم ُميزاتِِه وفو ِ
ٍ
ِ
ائد ِهُّ :
تطوِع
ّ
اختيارا جيّ ًدا للحصول على العديد من اخلربات املُ ّ
حتمل َ
يعد ً
نتائج إجيابيّة مهمة ُ
للم ّ
همة اليت ُ
تطوع:
أيضا بشكل عام؛ ُ
ؤسسة اليت يعمل لصاحلها ً
بشكل خاص ،واملُ ّ
ميكن ُ
حيث ُ
للم ّ
أن يكسب مهار ٍات جديدة أو يطور املهارات اليت ميتلكها.
َ
ِ
سهم يف املحافظة على تقدم املجتمعات.
العامة اليت تُ
 ُأهم النّشاطات ّ
تعد األنشطة التطوعيّة من ّ
ُ
ُ ُ
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ِ
االستفادة من وقت فراغهم ،وحتويله إىل ٍ
نشاط ُمفيد.
املتطوعني على
يُ ُساعد ّ
ف األعمال التطوعيّة ِم َن املشكالت اليت يعاين منها اجملتمع واألفراد.
خت ّف ُُ
الفعال مع اآلخرين (الشوابكه.)2017 ،
تطوعني على االتصال والتّواصل ّ
يسهم التطوع يف زايدة قدرة املُ ّ
 ُسهم يف
دائما على تعزيز وتطوير العمل
تعزيز وتطوير العمل ّ
جيب احملافظة ً
التطوعيُ :
التطوعي يف كافة اجملتمعات وال ّدول؛ ممّا يُ ُ
ّ
ٍ
ساعد على ذلك ،وأكدها ( ،)Wilson,2016وهي:
توجد
التطوع
العديد من الوسائل والطرق اليت تُ ُ
ُ
بشكل دائم؛ لذلك ُ
تفعيل ثقافة ّ
اإلعالن عن احلمالت التطوعية يف ُم ٍِ
ستمر.
تلف وسائل اإلعالم املكتوبة ،واملسموعة ،واملرئيّة
ّ
بشكل واضح ُ
وم ّ
ِ
ِ
ِ
الشباب لالنتماء إىل هذه احلمالت والقيام
التويج هلا بصورٍة تشجع ّ
اخلاصة يف احلمالت التطوعيّة ،و ّ
التّعر ُيف ابإلجنازات ّ
ٍ
تنوعة وخمتلفة.
تطوعيّة ُم ّ
أبعمال ّ
نشر ثقافة التطوع بني النّاس من خالل املدارس واجلامعات ،وأيضا االعتماد على اجل ِوالت التثقيفيّة حول خدمة املجتمع
ً
ُ
ُ
ّ
ُ
ِ
أبنشطة األعمال التطوعيّة.
احمللي
ّ
ٍ
ٍ
تطوعني وحثّهم
امل
ع
تشجي
يف
ساهم
ت
،
التطوعي
للعمل
وخمتلفة
جديدة
أساليب
ابتكار
ة
التطوعي
امج
رب
ال
منسقني
على
جيب
ِ
ّ
ُ
ُ ّ
 ُّ ُ ُ
اللزمة ِ
ِ
ِ
أبفضل صورة.
لدعمهم؛ من أجل اخلروج ابلنّتائج املطلوبة
ابلتطوِع ،وتوفري املواد ّ
على االستمرار ّ
يتم حتديد الوسائل واملتطلبات املناسبة للتّ ِ
عامل معها.
التطوع فيها؛ حىت َّ
 ُحتديد اجملاالت واحملاور اليت ُيكن استخدام ّ
ُ
ٍ
ٍ
حال فشل اخل ِ
البديلة يف ِ
طط الرئيسة.
ووضع اخلُطَ ٍط
جمموعة من األهداف اخلاصة ابلعملية التطوعية،
ينبغي حتديدُ
ُ
احلرص على توف ِري ال ُف ِاملتطوعني.
رص املُتكافئة بني ّ
املتطوعني.
لنجاح العمل
تطبيق التّخطيط ،والتّوجيه ،والتنظيم ،والرقابة ِ
دعم التّواصل ّ
 ُالفعال بني ّ
التطوعي .كذلك ُ
ّ
تطوع جتاه العمل
املتطوعني طب ًقا ملا يلي :نوع املهارات ،و ّ
كل ُم ّ
التأكد من اختيار األفراد ّاملؤهالت ،الواجبات املطلوبة من ّ
تطوعني ،كذلك الوقت املطلوب واملخصص للقيام بتنفيذ كافّة خطوات
التطوعي ،واملسؤوليّات املُتعلّقة ابملَ ّ
همة وطبيعة املُ ّ
ّ
ُ
العمل التطوعي بطر ٍ
يقة انجحة.
ّ
افدا أساسيًا للتنمية الشاملة ،يعكس مدى وعي واستيعاب املواطن لدوره يف رفعة وهنضة بالده؛ لذا حترص
ميثل العمل التطوعي ر ً
الدول املتقدمة على إدراج العمل التطوعي كعلم يدرس يف املعاهد واملدارس واجلامعات والدورات التدريبية ملنظمات اجملتمع املدين
واألهلي ،وطرح مفهومه وجماالته وأهدافه يف العديد من اإلصدارات ،سواء كانت كتبًا أو دورايت ،أو من خالل وسائل التواصل
االجتماعي .وتؤكد رؤية اململكة العربية السعودية  )2016( 2030على متكني املسؤولية اجملتمعية من خالل رفع مستوى حتمل املواطن
للمسؤولية ،وتوجيه الدعم احلكومي للربامج اليت حتقق أعلى وأفضل أثر اجتماعي ،وتعزيز التعاون بني اجلهات احلكومية ،ودعم ثقافة
العمل التطوعي وتشجيعه ،ورفع نسبة املتطوعني من  11ألف متطوع فقط ،إىل مليون متطوع قبل هناية عام  ،2030بوصفه جانبًا
وضروري من جوانب التطوير والتنمية املستدامة.
مهما
ً
ً
وميثل العمل التطوعي يف جماالت التعليم والرعاية الصحية واإلسكان ،والربامج الثقافية واالجتماعية واخلدمات اإلنسانية واإلغاثية
واألحباث ،ركيزة أساسية يف خططها ومشاريعها املستقبلية.
وبذلك يكون العمل التطوعي ركيزة أساسية يف بناء اجملتمع ككل ،ودوره كبري وهام يف التنمية والتطور وبناء مستقبل أفضل،
وحتقيق التماسك والرتابط االجتماعي بني أفراده .فالعمل التطوعي خدمة إنسانية يرتبط ارتباطًا وثي ًقا بكل معاين اخلري والتكافل
موجها ومرتبطًا جبهات رمسية يف الدولة ،وتزداد احلاجة إليه يف
واإليثار والعمل الصاحل ،والتكاتف ،والبد أن يكون العمل التطوعي ً
الكوارث واألزمات مثل (جائحة كوروان).

212

د .حصة بنت سعد العريفي؛ د .منرية بنت انيف العتييب :اجتاهات طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة ...

وحىت حيقق العمل التطوعي أمسى أهدافه؛ البد وأن يستثمر املوارد البشرية املتاحة بفاعلية ،للنهوض ابجملتمع بكافة جماالته .وخري
شرحية ممكن أن تسهم يف جناح العمل التطوعي ،وتعطي فيه ابندفاع ومحاس ،بل وتصل إىل حد اإلبداع ،والتميز هي فئة الشباب
اجلامعي .واململكة العربية السعودية تتميز برتكيب سكاين فيت ،وهذا التوزيع العمراين الفيت يتطلب إعداد وختطيط الربامج واملشروعات
االجتماعية واالقتصادية اليت تستثمر هذا املوارد البشرية يف النهوض ابجملتمع وتنميته( .العتييب.)2020،
أهداف العمل التطوعي ضمن رؤية اململكة
العمل على نشر الوعي والثقافة أبمهية تفعيل دور العمل التطوعي يف اجملتمع السعودي ،والوصول بعدد املتطوعني من 11ألف فقط يف الوقت احلايل إىل مليون متطوع يف عام 2030م.
توفري البيئة املناسبة عن طريق تنمية العمل التطوعي ،وحتفيز أكرب عدد ممكن من املتطوعني لالشرتاك به.التأكيد على أمهية نشر ثقافة االهتمام ابليوم العاملي للتطوع الذي يُوافق يوم  25ديسمرب من كل عام ميالدي جديد ،ويُذكرسنوي.
أن اململكة حترص على إحياء هذه االحتفالية ً
عما
االهتمام ابملتطوعني وتذليل الصعاب هلم وفتح اآلفاق أمامهم لكي تكون مهامهم التطوعية أقل ًأتثريا ّ
جهدا وأكرب ً
كانت عليه من قبل.
فورا بشكل تطوعي وبني دعم
التنويع يف األعمال التطوعية بني العمل امليداين الذي يتم بواسطته تقدمي املساعدة ملن حيتاج إليها ًاجلمعيات التطوعية الثقة واملنصات اإللكرتونية اخلاصة هبا داخل اململكة( .رؤية ،2016 ،2030 ،برانمج التحول الوطين ،ه .)32
2030

كما أن برامج التحول الوطين الشاملة اليت يستمر العمل فيها حاليًا على قدم وساق؛ من أجل النهوض بقطاعات اململكة ،أتيت
من ضمن آلية تنفيذ رؤية  ،2030ولقد مشلت برامج التحول الوطين ثالث مبادرات وحماور خاصة بتطوير وتنمية العمل التطوعي يف
اململكة العربية السعودية ،وهي:
 1.مبادرة هتدف بشكل رئيس إىل بناء مؤسسة ومنظومة خاصة ابلعمل التطوعي واملشاركة التطوعية لدى املوطنني واملقيمني.
أيضا.
 2.مبادرة هتدف إىل بناء الثقافة الالزمة ابلعمل التطوعي لدى اجملتمع ،وتوضيح حمفزات األعمال التطوعية ً
 3.مبادرة هتدف إىل تنمية وتنظيم ومتكني جمال العمل التطوعي واملتطوعني داخل اململكة بشكل أكثر فاعلية.
لذلك ُتدر اإلشارة إىل أن أهداف العمل التطوعي يف رؤية  ،2030وأهداف الرؤية األخرى اخلاصة ابحملاور الثالثة األساسية
السابقة ،واليت قد مت إطالق الرؤية من أجلها ،مل تعد جمرد أحالم أو خطط مؤجلة ،وإمنا قد بدأت تدخل فعليًا إىل حيز التنفيذ من
خالل اخلطط التنفيذية املدرجة (رؤية  ،2016 ،2030برانمج التحول الوطين،ه .)32
السنة األوىل املشرتكة:
تعد مرحلة السنة األوىل املشرتكة أوىل حمطات التغري يف حياة طالب املرحلة الثانوية؛ ليتخلص من مجيع عاداته وأساليبه السابقة،
ومهاري بتكثيف ساعات
جتديدا يف الفكر والعقل كما أهنا سنة مهمة يف إعداد الطالب أكادمييا
ويستعد ملرحلة جديدة تتطلب ً
ً
الدراسة يف بعض املواد الضرورية كاللغة اإلجنليزية وغريها ،وهي مرحلة مفيدة يف تقوية ثقة الطالب بنفسه ،وقدرته على التواصل مع
عامله اجلديد يف احلرم اجلامعي.
وهي برانمج أكادميي متكامل يتبع وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية ،ويهدف لتمكني الطلبة من املهارات األساسية الالزمة للدراسة يف اجلامعة.
برانمج السنة األوىل املشرتكة يف جامعة امللك سعود:
بدأت جامعة املك سعود يف تقدمي برانمج السنة األوىل املشرتكة عام 1428هـ ،وهو برانمج تقدمة اجلامعة لتهيئة الطلبة املستجدين
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وحتضريهم للدراسة اجلامعية ،مدته سنة واحدة من فصلني دراسيني ،ويهدف بشكل أساسي إىل إكساب الطالب العادات الدراسية
الالزمة لطالب الدراسة اجلامعية (دليل السنة األوىل املشرتكة1440 ،هـ1441 -هـ).
الرؤية :الرايدة والتميز يف تعليم طلبة السنة اجلامعية األوىل.
الرسالة :تقدمي تعليم نوعي من خالل بيئة حمفزة وشراكات فاعلة إلكساب الطلبة املهارات الشخصية واألكادميية للنجاح يف احلياة اجلامعية.
األهداف :يهدف برانمج السنة األوىل املشرتكة إىل هتيئة وأتهيل الطلبة؛ ليكونوا قادرين على االندماج يف البيئة اجلامعية ومواصلة
تعليمهم ،واملسامهة يف حتقيق التميز واجلودة من خالل حتقيق األهداف التفصيلية التالية:
حتقيق بيئة تعليمية تعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص.رفع روح التنافس بني الطلبة يف إثبات الذات لاللتحاق ابلتخصصات داخل املسارات املختلفة.إكساب الطلبة املهارات األساسية املختلفة اليت متكنهم من مواصلة دراستهم اجلامعية.احلد من التعثر الدراسي والتسرب.صقل شخصية الطالب وتعزيز روح املسؤولية واالنضباط.وتقوم وحدة اإلرشاد الطاليب بعمادة السنة األوىل املشرتكة ابلعمل على هتيئة بيئة تعليمية تعلمية داعمة للسلوك اإلجيايب للطالب،
وتساعده على التكيف واالندماج اإلجيايب يف األنشطة والفعاليات اليت تتم يف العمادة من خالل إمداده مبا يساعده على جتاوز
مشكالته األكادميية والنفسية والسلوكية واالجتماعية مبا ينعكس على أدائه ،وحتقيق اإلجناز األكادميي املتوقع ،وقد مت أتسيس وحدة
جتسيدا لرؤية ورسالة
اإلرشاد الطاليب ابلعمادة ببعديها األكادميي والنفسي؛ حيث مت وضع عدد من الربامج اإلرشادية اليت تعد
ً
وأهداف السنة األوىل املشرتكة ،ومن الربامج اإلرشادية ابلعمادة:
برانمج اإلرشاد اإللكرتوين (ساعدين).برانمج اإلرشاد املهين :التواصل مع كليات مسارات السنة األوىل املشرتكة (مساري)( ،تنظم وحدة اإلرشاد الطاليب لقاءاتتعريفية مع عمداء ،ووكالء ،ورؤساء أقسام الكليات ،هبدف تعريف الطالب ابألنظمة واملتطلبات األكادميية لتلك الكليات).
برانمج زايرة املدارس لعمادة السنة التحضرية( :حيرص اإلرشاد الطاليب بعمادة السنة األوىل املشرتكة على زايرة املدارس الثانويةلعمادة السنة األوىل املشرتكة؛ وذلك لتعريف طالب املرحلة الثانوية العامة مبالمح النظام األكادميي ابلعمادة ،وإلكساهبم
اقعا تعليميًا يف نطاق احلياة اجلامعية).
اجتاهات إجيابية حنو السنة التحضرية ابعتبارها مرحلة تعليمية ضرورية وأصبحت و ً
برانمج رعاية الطالب الوافدين( :ويهدف الربانمج إىل :مساعدة الطالب الوافدين على التعرف على البيئة اجلامعية،واالندماج فيها بشكل طبيعي).
برانمج رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة.برانمج الطالب املرشد (اسألين) ،ويهدف الربانمج إىل تشكيل فريق طاليب على مستوى األقسام األكادميية للقيام ابلوظيفةاإلرشادية يف ضوء االستعداد واإلمكاانت الشخصية" (العتييب ،2015 ،ص ص.)21-20
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فريق فخر التطوع:
هو فريق تطوعي حتت إشراف وحدة الشراكة اجملتمعية جبامعة امللك سعود ،هدفه نشر ثقافة التطوع وإبراز دورها يف تنمية
اجملتمعات ،وسد احتياجات املنظمات واجلهات من العناصر التطوعية ،ويضم يف عضويته أعضاء هيئة التدريس واهليئة اإلدارية
والطالبات؛ مما يتيح لألعضاء تبادل اخلربات وتطوير مهارات االتصال والقيادة لديهم.
يهدف برانمج فخر التطوع:
 .1أتهيل طالب اجلامعة وأفراد اجملتمع ،وتدريبهم كمتطوعني وإشراكهم يف اخلدمات اجملتمعية.
 .2نشر ثقافة التطوع وإبراز دورها يف تنمية اجملتمعات.
 .3التعريف ابألعمال التطوعية وتنظيمها.
 .4متابعة االحتياجات التطوعية ،واألحداث ،وحاالت الطوارئ ،واحلاالت اإلنسانية ،والتعامل معها.
 .5إجياد شراكة فاعلة مع املنظمات واهليئات واملؤسسات التطوعية ،ودعم جهود املسؤولية االجتماعية.
 .6تنمية قدرات ومواهب املتطوعني.
 .7تنمية الشعور ابلواجب لدى املتطوعني.
 .8بناء قدرات املتطوعني وتطوير مهارات االتصال والقيادة لديهم.
 .9تعويض النقص يف القوى العاملة لدى بعض اهليئات.
ويشرتط لاللتحاق بربانمج فخر التطوع:
 .1الرغبة احلقيقية يف التطوع النابعة من حب املشاركة يف خدمة اجملتمع.
 .2االلتزام واالنضباط يف أداء األعمال التطوعية.
 .3استشعاراملسؤولية والعمل بروح الفريق؛ حيث يغلب على الربامج التطوعية العمل اجلماعي وليس الفردي.
 .4القدرة على العطاء والبذل واإلبداع وتطوير الذات.
ويقدم برانمج فخر التطوع للمتطوعني
 .1منح شهادة معتمده من اجلامعة بعد إمتام  100ساعة تطوعية.
 .2أولوية يف القبول يف برانمج التدريب وتطوير املهارات.
 .3الرتقية إىل مستوى أعلى يف العمل التطوعي على حسب ساعات التطوع 100ساعة (متطوع) 150 ،ساعة (مبادر) 200 ،ساعة (سفري).
 .4منح شهادة من اجلهات املستقبلة للمتطوعني.
 .5تكرمي سنوي للمتطوعني من قبل اجلامعة)https://womencampus.ksu.edu.sa/ar/FakherTeam( .
الدراسات السابقة
دراسة (الروقي :)2016 ،اليت هدفت إىل معرفة أمهية العمل التطوعي يف جامعة شقراء وحتديد األسباب املؤدية إىل عزوفهم عن
املشاركة فيه ،ومن مث الوصول إىل صيغة مقرتحة لتفعيل العمل التطوعي يف اجلامعة .واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي؛
حيث طبقت استبانة على عينة مكونة من ( )583طالبًا ابجلامعة .وأظهرت نتائج الدراسة أمهية العمل التطوعي من وجهة نظر العينة

بنسبة  ،88%كما أظهرت النتائج موافقتهم على األسباب املؤدية إىل العزوف بنسبة  ،78%أمهها عدم وجود دورات تدريبية تؤهل
الطلبة ملمارسة العمل التطوعي ،وقلة الدعم املادي املقدم من قبل اجلامعة لألعمال التطوعية .مث جاءت األسباب الشخصية اثنيًا
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بنسبة  ،76%ومنها ختوف الطالب من حتمل مسؤوليات العمل التطوعي ،وقلة امتالك الطالب ملهارة العمل ضمن فريق تطوعي.
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف وجهات نظر أفراد الدراسة حنو هذه األسباب تعزى لنوع الكلية واملستوى الدراسي ،بينما
توجد فروق يف وجهات النظر تعزى ملتغري اجلنس وذلك لصاحل اإلانث .ويف ضوء هذه النتائج ،قام الباحث إبعداد صيغة مقرتحة
لتفعيل العمل التطوعي يف اجلامعة.
دراسة (أبو العال :)2017 ،اليت هدفت إىل الكشـف عـن اجتاهات وإسـهامات الشـباب اجلامعي يف دعـم املبادرات التطوعيـة،
وكذلـك حتديد العوامـل املؤثرة يف تشـكيل سـلوكات الطالب حنو املبادرات ،وحتديد املعوقات الـيت حتول دون التحـاق الشـباب
اجلامعي ابألعمال التطوعيـة .استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،ومدخل املسح االجتماعي ابلعينة العمدية الستقصاء
اجتاهات الشباب اجلامعي حنو املبادرات التطوعية من خالل تطبيق استبانة على عينة عمدية من طالب قسم اخلدمة االجتماعية
قصورا ابلفعل يف مشـاركة الطـالب
مكونة من 179طالبًا من الطالب الذكور جبامعة أم القرى .وقد أسفرت أهم النتائج عن أن هناك ً
يف تدعيـم وتفعيـل املبادرات التطوعية ،وأبن من أهم االجتاهات اإلجيابية املكتسبة من املبادرات التطوعية هتذيب السلوك ،تغيري
اجملتمع ،ويف صدد اجملاالت اليت ميكن أن تنجح فيها املبادرات التطوعية أكثر من غريه ،رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة ،رعاية
الفقراء ،زايرة املرضى وتقدمي العون هلم ،قضية أطفال الشوارع والتعامل معها ،احملافظة على البيئة ،رعاية األسرة والطفولة واملرأة.
ومن الفوائد اليت جينيها الشباب جراء مشاركتهم يف املبادرات التطوعية ،اكتساب مهارات جديدة ،وشغل وقت الفراغ ،وزايدة اخلربة
واملساعدة يف خدمة اجملتمع ،والثقة ابلنفس ،وتنمية الشخصية االجتماعية .كما أشارت النتائج إىل أن من أهم املعوقات اليت حتد من
دور الطالب يف دعم وتفعيل املبادرات االنشغال ابلتحصيل الدراسي ،صعوبة التعامل مع اجلوانب القانونية واإلدارية ،عدم وضوح
فكرة املبادرة التطوعية لدي بعض الطالب.
دراسة (احلارثي :)2019 ،اليت هدفت إىل الكشف عن واقع العمل التطوعي الرقمي يف اجلامعات السعودية يف ضوء التفاعل
تفاعل ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي
الرتبوي ملواقع التواصل االجتماعي من خالل حتديد أبعاده الرتبوية واجملاالت األكثر ً
من خالل (أسلوب حتليل احملتوى) ،وأعد أداة لتحليل التفاعل الرتبوي جملاالت العمل التطوعي يف مواقع التواصل االجتماعي (تويرت)،
اليت تتكون من مخسة جماالت ،ويندرج حتت كل احتمال عدد من األبعاد ،ومت حتليل حمتوى التغريدات يف احلساابت الرمسية للعمل
التطوعي خلمس جامعات سعودية ،ومن أبرز نتائج الدراسة :جاء اجملال التعليمي من جماالت العمل التطوعي الرقمي يف موقع التواصل
االجتماعي للجامعات (تويرت) يف املرتبة األوىل بتكرار ( ،)104وبنسبة مئوية  ،28،49%بينما كان جمال خدمة الدين يف املرتبة الثانية
بتكرار ( ،)43وبنسبة مئوية  .%.37.20أما اجملال االجتماعي فجاء يف املرتبة األخرية بتكرار ( ،)10وبنسبة مئوية .% .73.4كما
أشارت نتائج الدراسة إىل أنه بعد (نشر ثقافة العمل التطوعي) ضمن أبعاد اجملال التعليمي ،كان أكثر األبعاد تكر ًارا يف مجيع اجملاالت؛
حيث جاء بتكرار ( ،)91وبنسبة مئوية ( ،)87%.يليه رعاية املسنني ضمن اجملال االجتماعي ،مث برامج خمصصة لذوي االحتياجات
اخلاصة ضمن جمال التعليم .وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات يف ضوء ما توصلت إليه من نتائج.
دراسة (سليمان :)2019 ،اليت هدفت إىل دراسة املعوقات الـي تواجـه تطـوع املرأة السـعودية ،وآليـات مواجهـة هـذه املعوقات.
وقـد اسـتهدفت الدراسـة التعـرف علـى أشـكال تطـوع املرأة السـعودية يف العمـل التطوعـي ،والفوائـد الناجتة عـن التطـوع الـيت تعـود علـى
املتطوعة ،والفوائـد الـي تعـود علـى اجملتمع نتيجـة تطـوع املرأة .ومعوقات آليـات التغلـب عليها .والدراسـة وصفيـة حتليلية ابستخدام
منهـج املسح االجتماعـي ابلعينة ،واعتمـدت الدراسـة علـى االسـتبيان كأداة جلمع البيـاانت وطبقـت علـى عينـة مـن النسـاء مبدينة مكـة
بلغت  214متطوعة .وقـد أوضحـت النتائـج أن مـن أهـم أشـكال التطـوع لعينـة الدراسـة هـي املشاركة يف املناسبات الوطنيـة ،وأن مـن
فوائـد التطـوع اكتسـاب صداقـات جديـدة .أمـا ابلنسبة للمجتمـع فيسـهم التطـوع يف حـل املشكالت الـيت تواجهـه ،وأهـم معوقـات
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التطـوع هـي عـدم معرفـة أماكـن التطـوع ،وقـد اقرتحت العينـة إنشـاء مراكـز للتطـوع؛ لتسـهيل مشـاركة املواطنات الراغبـات يف التطـوع.
دراسة (القحطاين :)2019 ،اليت هدفت إىل التعرف على واقع إدارة العمل التطوعي يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
من وجهة نظر طالب كلية العلوم االجتماعية ،وحتديد املعوقات اإلدارية اليت تواجه إدارة العمل التطوعي ،والتعرف على املقرتحات
اليت يراها أفراد الدراسة لتطوير إدارة العمل التطوعي يف اجلامعة .استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ،كما استخدم االستبانة
كأداة للدراسة ،واليت مت تطبيقها على عينة عشوائية بسيطة مكونة من ( )370طالبًا من طالب كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام
حممد بن سعود ،وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج من أمهها :أن تقييمات واقع إدارة العمل التطوعي يف جامعة اإلمام حممد
بن سعود جاءت بدرجة متوسطة ،وأن هناك موافقة بدرجة عالية بني أفراد عينة الدراسة على املعوقات اليت تواجه إدارة العمل التطوعي
يف جامعة اإلمام حممد بن سعود .وقد أوصت الدراسة ابلعديد من التوصيات ،من أبرزها :إحلاق الطالب ابلربامج اخلاصة بتدريب
املتطوعني قبل تكليفهم ابلعمل ،وضرورة إنشاء وحدات إدارية معنية ابلعمل التطوعي ابلكلية.
دراسة ( :)Skramstad, 2014اليت هدفت إىل الكشف عن الدوافع الرئيسة للعوائق الطالبية يف العمل التطوعي ،وما هي
العوامل اليت حتفز الطالب الذين يتطوعون وترضيهم ،وقد مت استخدام منهج املسح االجتماعي؛ ملناسبته موضوع الدراسة احلالية،
وكانت الدراسة وصفية استكشافية ،وطبقت على الطالب يف منظمات الطالب املتطوعني يف منطقتني خمتلفتني من العامل ،وهي:
(النرويج ،واملكسيك) ،وقد استخدم الباحث االستبانة جلمع البياانت؛ حيث مت توزيعها على عينة مكونة من ( )390طالبًا وطالبة،
وقد أظهرت الدراسة العديد من النتائج كان من أبرزها :وجود اختالف بني املنظمتني من انحية تسهيل املشاركة يف األعمال التطوعية
واختالفات حتفيزية واضحة ،وكشفت الدراسة عن وجود دافع قوي للطالب غري احملليني ،والذين لديهم شبكة صغرية يف املدينة،
أيضا لدى الطالب الذين سبق هلم التطوع ،وكشفت عن وجود عوائق لدى الطالب الذين لديهم التزامات إما وظيفية أو مع العائلة
ً
أو مع األصدقاء ،وهذه العوائق أعلى بشكل عام مع الطالب احملليني ،وأن الرضا أعلى ابلنسبة للطالب الذين حتركهم الشبكات
حبث الطلبة للمشاركة يف األعمال
االجتماعية ،واملصاحل ،واخلربة ،وبني أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية .وأوصت الدراسة ّ
التطوعية؛ ملا هلا من أمهية ،وبيان دور كل منهم يف هذه املشاركة ،ودعت اجلهات املختصة يف الدولتني إىل العمل على توفري الدعم
املايل ملساندة املتطوعني وتقدمي املكافآت واحلوافز التشجيعية هلم.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة ،فإنه ميكن استخالص ما أييت:
اتفقت الدراسة احلالية مع أغلب الدراسات السابقة يف استخدام املنهج الوصفي املسحي ،ماعدا دراسة أبو العال ()2017؛ حيث
استخدمت مدخل املسح االجتماعي ابلعينة العمدية ،ودراسة احلارثي ()2019؛ حيث استخدمت حتليل احملتوى.
واتفقت أيضا مع بعض الدراسات السابقة يف املرحلة اليت مت تطبيق الدراسة هبا ،وهي املرحلة اجلامعية ،مثل دراسة الروقي
( ،)2016ودراسة أبو العال ( ،)2017ودراسة (احلارثي) ،ودراسة القحطاين ()2019؛ حيث طبقوا دراساهتم على طالب املرحلة
اجلامعية ،واختلفت دراسة سليمان ( )2019عن الدراسة احلالية؛ حيث طبقت دراستها على عينة مـن النسـاء مبدينة مكـة.
استخدمت الدراسة احلالية االستبانة كأداة للدراسة ،وهي بذلك تتفق مع دراسات ٍ
كل من :دراسة الروقي ( ،)2016ودراسة أبو
العال ( ،)2017ودراسة القحطاين ( ،)2019ودراسة ( .)Skramstad, 2014واختلفت دراسة احلارثي ( )2019ابستخدامها أداة
خاصة لتحليل حمتوى التغريدات ابحلساابت اجلامعية.
وقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة فيما أييت:
 -بناء اإلطار النظري املناسب هلذه الدراسة ،وتفسري النتائج والتعليق عليها.
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 اختيار املنهج املناسب للدراسة. بناء وتصميم أداة الدراسة (االستبانة) ،واختيار األساليب اإلحصائية املناسبة.الدراسة امليدانية وإجراءاهتا ونتائجها:
منهج الدراسة:
لطبيعة الدراسة؛ مت استخدام املنهج الوصفي املسحي الذي ذكر عنه عبيدات وآخرون ( )2016أبنه "يصف الواقع وص ًفا دقي ًقا،
ويعرب عنه كميًا لتوضيح مقداره أو كيفيًا لبيان خصائصه ،وأنه يستخدم منذ نشأته يف دراسة املشكالت املتعلقة ابجملاالت اإلنسانية،
استخداما يف الدراسات اإلنسانية" (ص.)191
وما يزال األكثر
ً
أدوات الدراسة:
قامت الباحثتان يف إطار سعيهما لتحقيق أهداف الدراسة ،مبراجعة األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة
احلالية ،ومت بناء استبانة مكونة من أربعة حماور :بـ ( )39عبارة موزعة على أربعة أبعاد ،وهي :اجتاهات الطالب حنو املبادرات التطوعية،
اآلليات اليت تدعم املبادرات التطوعية ،جماالت املبادرات التطوعية ،املعوقات اليت حتول دون مشاركة الطالب.
جمتمع الدراسة:
يشمل جمتمع الدراسة مجيع طالب وطالبات السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود (السنة التحضريية) ،والبالغ عددهم
( ،)9805بواقع ( )6346من الطالب ،و( )3459من الطالبات (عمادة السنة األوىل املشرتكة1441 ،ه).
عينة الدراسة :استخدمت الباحثتان أسلوب الرابطة األمريكية لتحديد حجم عينة الدراسة وف ًقا للمعادلة التالية (الصياد ،1989 ،ص:)137
حيث
 = Sحجم العينة
 = Nحجم جمتمع الدراسة
 = pنسبة اجملتمع واقرتح كريجسي ومورجان أن تساوي ()0,5؛ ألن ذلك سوف يعطي أكرب حجم عينة ممكن.
 = dدرجة الدقة كما يعكسها اخلطأ املسموح به ،واقرتح كريجسي ومورجان أن يساوي (.)0,05
 = xقيمة اختيار مربع كاي عند درجة حرية واحدة ،ومستوى ثقة ( ،)0,095وهي تساوي (.)3,841
مث حددت الباحثة حجم عينة الدراسة بعد التعويض يف املعادلة السابقة
وقامت الباحثتان بتوزيع االستبانة إلكرتونيا على مفردات عينة الدراسة؛ حيث حصلت على عدد ( )370من الردود اإللكرتونية.
وفيما يلي خصائص عينة الدراسة وف ًقا ملتغرياهتم الشخصية والوظيفية.
جدول رقم ( )1توزيع أفراد الدراسة وفق متغري النوع

النوع

التكرار

النسبة

ذكر

202

54.6

أنثى

168

45.4

370

100%

اجملموع

يتضح من اجلدول السابق أن ( )202من عينة الدراسة ميثلون ما نسبته ( ،)54.6%من الطالب ،وهم الفئة األكرب يف عينة
الدراسة ،يف حني أن ( )168من عينة الدراسة ميثلون ما نسبته ( )45.4%من الطالبات ،وهم الفئة األقل يف عينة الدراسة.
جدول رقم ( )2توزيع أفراد الدراسة وفق متغري عدد املبادرات التطوعية
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عدد املبادرات التطوعية

التكرار

النسبة

ال يوجد

127

34.3

واحدة

131

35.4

112

30.3

370

100%

من  2فأكثر
اجملموع

يتضح من اجلدول السابق أن ( )131من عينة الدراسة ميثلون ما نسبته ( ،)34.5%ممن لديهم مبادرة تطوعية واحدة ،وهم الفئة
األكرب يف عينة الدراسة ،يف حني أن ( )112من عينة الدراسة ميثلون ما نسبته ( )30.3%ممن لديهم أكرب من مبادرة تطوعية ،وهم
الفئة األقل يف عينة الدراسة.
صدق األداة :قامت الباحثتان ابلتأكد من صدق أداة ال ِّدراسة من خالل الصدق الظاهري لألداة:
األولية ،مت عرضها على خنبة من احملكمني داخل جامعة امللك سعود ،إلبداء آرائهم حول مدى
بعد إِ ْعداد االستبانة بصورهتا َّ
وضوح العبارات ،وانتمائها للمحور ،وصحة صياغتها ،وقد بلغ عدد احملكمني ( )10من األساتذة مث جرى التعديل بناءً على
مالحظاهتم.
ثبات األداة :للتحقق من الثَّبات ملفردات حماور ال ِّدراسة؛ مت استخدام معامل ألفاكرونباخ ،وجاءت النَّتائجكما يوضحها اجلدول التَّايل:
جدول ( )3معامالت ثبات ألفا كرونباخ

أبعاد ال ِّدراسة

عدد البنود

معامل الثبات ألفا كرونباخ

احملور األول

7

0.834

احملور الثاين

6

0.912

احملور الثالث

8

0.899

احملور الرابع

8

0.871

احملور اخلامس

10

0.833

معامل الثبات الكلي لالستبانة

39

0.914

من خالل النَّتائج املوضحة أعاله ،يتَّضح أن ثبات مجيع أبعاد ال ِّدراسة مرتفع؛ حيث تراوحت قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ ألبعاد
الدراسة ما بني ( 0.833إىل  ،)0.912كما بلغت قيمة معامل الثبات الكلي ( ،)0.914وهي قيمة ثبات مرتفعة توضح صالحية
أداة ال ِّدراسة للتطبيق امليداين.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة ابلسؤال األول :ما اجتاهات طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حنو املبادرات التطوعية؟
للتعرف على اجتاهات طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حنو املبادرات التطوعية؛ مت حساب التكرارات،
والنسب املئوية ،واملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والرتب الستجاابت أفراد الدراسة على عبارات احملور ،وجاءت النتائج
كما يلي:
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جدول رقم ( :)4استجاابت أفراد الدراسة على عبارات حمور االجتاهات اإلجيابية لطالب عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حنو
املبادرات التطوعية مرتبة تنازليًا حسب املتوسط احلسايب
التكرار

م

العبارة

4

يساعدين العمل التطوعي على اكتساب
اخلربات

3

يبين العمل التطوعي لدي الشعور ابملسؤولية
االجتماعية

2

التطوع يساعد على تكوين عالقات انجحة
مع مستوايت خمتلفة من الناس

5

التطوع فرصة إلثبات قيمة طالب اجلامعة يف
اجملتمع

7

بعيدا عن السلوكيات
التطوع يوجه طاقايت ً
غري املرغوبة

1

العمل التطوعي حيقق يل طموحايت وأهدايف

6

مشاركيت يف اجلهود التطوعية تساعدين على
إجياد فرص عمل أفضل
املتوسط العام

درجة املوافقة

%

غري
موافق

حمايد

موافق

ك

1

34

335

%

0.3

9.2

90.5

ك

2

36

332

%

0.5

9.8

89.7

ك

1

41

328

%

0.3

11.1

88.6

ك

5

47

318

%

1.4

12.7

85.9

ك

3

53

314

%

0.8

14.3

84.9

ك

4

60

306

%

1.1

16.2

82.7

ك

13

54

303

%

3.5

14.6

81.9

املتوسط
احلسايب*

االحنراف
املعياري

درجة
املوافقة

الرتبة

2.90

0.306

موافق

1

2.89

0.328

موافق

2

2.88

0.329

موافق

3

2.85

0.397

موافق

4

2.84

0.388

موافق

5

2.82

0.415

موافق

6

2.78

0.490

موافق

7

2.85

0.272

موافق

*املتوسط احلسايب من (.)3.00
ابستقراء اجلدول السابق يتبني ما يلي:
أول :أفراد عينة الدراسة من طالب وطالبات عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود لديهم اجتاهات إجيابية بدرجة
ً
كبرية حنو املبادرات التطوعية؛ حيث بلغ متوسط موافقتهم على حمور االجتاهات اإلجيابية حنو املبادرات التطوعية ( 2.85من ،)3.00
وهو املتوسط الذي يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي من ( ،)3.00-2.34واليت تبني أن خيار موافقة أفراد الدراسة حنو
االجتاهات اإلجيابية حنو املبادرات التطوعية تشري إىل (أوافق) يف أداة الدراسة ،كما بلغ االحنراف املعياري العام الستجاابت عينة
الدراسة ( ،)0.272وهي قيمة منخفضة توضح اخنفاض تشتت استجاابت أفراد الدراسة عن املتوسط العام؛ مما يدل على جتانس
استجاابهتم حول هذا احملور.
اثنيًا :يتبني من اجلدول السابق أن هناك تواف ًقا يف آراء أفراد الدراسة حنو االجتاهات اإلجيابية حنو املبادرات التطوعية؛ حيث
تراوحت متوسطات موافقتهم على عبارات بعد االجتاهات اإلجيابية حنو املبادرات التطوعية ما بني ( 2.78إىل  ،)2.90وهي
متوسطات تقع مجيعها يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي ،واليت توضح أن درجة موافقة أفراد الدراسة حنو االجتاهات اإلجيابية
حنو املبادرات التطوعية تشري إىل (أوافق) .وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة (أبو العال.)2017 ،
اثلثًا :قامت الباحثتان برتتيب أهم هذه االجتاهات اإلجيابية حسب متوسطات املوافقة على النحو التايل:
جاءت العبارة رقم ( ،)4وهي (يساعدين العمل التطوعي على اكتساب اخلربات) ،يف املرتبة (األوىل) من حيث املوافقة عليها
مبتوسط مقداره ( 2.90من .)3.00
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جاءت العبارة رقم ( ،)3وهي (يبين العمل التطوعي لدي الشعور ابملسؤولية االجتماعية) ،يف املرتبة (الثانية) من حيث املوافقة
عليها مبتوسط مقداره ( 2.89من .)3.00
جاءت العبارة رقم ( ،)2وهي (التطوع يساعد على تكوين عالقات انجحة مع مستوايت خمتلفة من الناس) ،يف املرتبة (الثالثة)
من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.88من .)3.00
اثنيًا :االجتاهات السلبية لطالب عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حنو املبادرات التطوعية

جدول رقم ( :)5استجاابت أفراد الدراسة على عبارات حمور االجتاهات السلبية لطالب عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حنو
املبادرات التطوعية مرتبة تنازليًا حسب املتوسط احلسايب
التكرار

م

العبارة

2

لن تنجح املبادرات التطوعية إال إذا كان
الطالب متفرغني هلا

1

املشاركة يف املبادرة إذا مل تـَعُ ْد مبردود مادي
للطالب فال لزوم هلا

4

املبادرات موجودة للدعاية وحتسني مسعة
أصحاهبا

5

أسرة الطالب املشارك يف املبادرة ختسر جهود
ابنها يف مساعدهتا إذا كانت حتتاج إليه

6

ال تعطي املبادرات التطوعية النتائج املأمولة
منها

3

املبادرات التطوعية مضيعة للوقت واجلهد

درجة املوافقة

%

غري موافق

حمايد

موافق

ك

36

84

250

%

9.7

22.7

67.6

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

102
27.6
104
28.1
114
30.8
131
35.4

85
22.9
95
25.7
94
25.4
82
22.2

183
49.5
171
46.2
162
43.8
157
42.4

ك

168

65

137

%

45.4

17.6

37.0

املتوسط العام من (.)3.00

املتوسط
احلسايب*

االحنراف
املعياري

درجة
املوافقة

الرتبة

2.58

0.663

موافق

1

2.22

0.851

محايد

2

2.18

0.844

محايد

3

2.13

0.855

محايد

4

2.07

0.881

محايد

5

1.92

0.905

محايد

6

2.18

0.697

حمايد

ابستقراء اجلدول السابق يتبني ما أييت:
أول :أفراد عينة الدراسة من طالب وطالبات عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود حمايدين يف آرائهم حنو االجتاهات
ً
السلبية للمبادرات التطوعية؛ حيث بلغ متوسط موافقتهم على حمور االجتاهات السلبية حنو املبادرات التطوعية ( 2.18من ،)3.00
وهو املتوسط الذي يقع يف الفئة الثانية من فئات املقياس الثالثي من ( ،)2.33-1.68واليت تبني أن خيار موافقة أفراد الدراسة حنو
االجتاهات السلبية حنو املبادرات التطوعية تشري إىل (حمايد) يف أداة الدراسة ،كما بلغ االحنراف املعياري العام الستجاابت عينة
الدراسة ( ،)0.697وهي قيمة متوسطة توضح وجود تشتت يف استجاابت أفراد الدراسة عن املتوسط العام؛ مما يدل على عدم جتانس
استجاابهتم حول هذا احملور.
اثنيًا :يتبني من اجلدول السابق أن هناك تباينًا يف آراء أفراد الدراسة حنو االجتاهات السلبية حنو املبادرات التطوعية؛ حيث تراوحت
متوسطات موافقتهم على عبارات بعد االجتاهات السلبية حنو املبادرات التطوعية ما بني ( 1.92إىل  ،)2.58وهي متوسطات تقع
يف الفئة الثانية والثالثة من فئات املقياس الثالثي ،واليت توضح أن درجة موافقة أفراد الدراسة حنو االجتاهات السلبية حنو املبادرات
التطوعية تشري إىل (حمايد /أوافق) على التوايل.
اثلثًا :قامت الباحثتان برتتيب أهم هذه االجتاهات السلبية حسب متوسطات املوافقة على النحو التايل:
جاءت العبارة رقم ( ،)2وهي (لن تنجح املبادرات التطوعية إال إذا كان الطالب متفرغني هلا) ،يف املرتبة (األوىل) من حيث املوافقة
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عليها مبتوسط مقداره ( 2.58من  ،)3.00وبدرجة موافقة تشري إىل موافق.
جاءت العبارة رقم ( ،)1وهي (املشاركة يف املبادرة إذا مل تـَعُ ْد مبردود مادي للطالب فال لزوم هلا) ،يف املرتبة (الثانية) من حيث
املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.22من  ،)3.00وبدرجة موافقة تشري إىل حمايد.
جاءت العبارة رقم ( ،)4وهي (املبادرات موجودة للدعاية وحتسني مسعة أصحاهبا) ،يف املرتبة (الثالثة) من حيث املوافقة عليها
مبتوسط مقداره ( 2.18من  ،)3.00وبدرجة موافقة تشري إىل حمايد.
إجابة السؤال الثاين :ما اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية؟
للتعرف على اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية؛ قامت الباحثتان حبساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات
واالحنرافات املعيارية لعبارات حمور اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية ،وجاءت النتائج كما يوضحه اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)6استجاابت أفراد الدراسة على عبارات حمور اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية مرتبة تنازليًا حسب املتوسط احلسايب
التكرار

م

العبارة

1

إنشاء جلنة ممثلة للطالب يف العمادة نفسها متثلهم
يف املبادرات التطوعية.

3

توفري قاعدة بياانت حمدثة تشمل :املكوانت
األساسية له مثل :املتطوعون ،احملتاجون ،األنشطة،
اجلهات الداعمة ،املهارات اليت يكتسبها املتطوع.

7

إنشاء مواقع إلكرتونية وحتديثها بشكل دائم هبدف
التعريف هبا ،وسهولة تواصلها مع اجملتمع.

6

تعزيز املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص ودعم
مسامهته الفعالة يف متويل املبادرات التطوعية

4

حتديد إسرتاتيجية تعمل على إزالة معوقات التطوع
وتشجيعه

5

زايدة الدعم املادي احلكومي وختصيص ميزانية
سنوية تكفل القيام به واستمراريته.

2

اختيار منسق عام للطالب يقوم ابلتفاوض مع
املسؤولني عن املبادرات.

8

ربط أنشطة العمل التطوعي ابهلوية الوطنية

درجة املوافقة

%

غري موافق

حمايد

موافق

ك

11

31

328

%

3.0

8.4

88.6

ك

8

41

321

%

2.2

11.1

86.7

ك
%
ك
%
ك
%

9
2.4
10
2.7
13
3.5

42
11.4
41
11.1
37
10.0

319
86.2
319
86.2
320
86.5

ك

10

54

306

%
ك
%
ك
%

2.7
20
5.4
10
2.7

14.6
36
9.7
76
20.5

82.7
314
84.9
284
76.8

املتوسط العام من (.)3.00

املتوسط
احلسايب*

االحنراف
املعياري

درجة املوافقة

الرتبة

2.86

0.427

موافق

1

2.85

0.417

موافق

2

2.84

0.430

موافق

3

2.83

0.438

موافق

4

2.82

0.461

موافق

5

2.81

0.463

موافق

6

2.79

0.522

موافق

7

2.74

0.497

موافق

8

2.82

0.351

موافق

ابستقراء اجلدول السابق يتبني ما أييت:
أول :أفراد عينة الدراسة من طالب وطالبات عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود موافقون على اآلليات اليت ميكن
ً
من خالهلا دعم املبادرات التطوعية؛ حيث بلغ متوسط موافقتهم على حمور اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية
( 2.82من  ،)3.00وهو املتوسط الذي يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي من ( ،)3.00-2.34واليت تبني أن موافقة أفراد
الدراسة حنو اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية تشري إىل (أوافق) يف أداة الدراسة ،كما بلغ االحنراف املعياري
العام الستجاابت عينة الدراسة ( ،)0.351وهي قيمة منخفضة ،توضح اخنفاض تشتت استجاابت أفراد الدراسة عن املتوسط العام؛
مما يدل على جتانس استجاابهتم حول هذا احملور .وهذا يتفق مع دراسة (القحطاين ،)2019 ،ودراسة (سليمان ،)2019 ،ودراسة
(.)Skramstad, 2014
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اثنيًا :يتبني من اجلدول السابق أن هناك تواف ًقا يف آراء أفراد الدراسة حنو اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية؛
حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على عبارات بعد اآلليات اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية ما بني ( 2.78إىل
 ،)2.90وهي متوسطات تقع مجيعها يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي ،واليت توضح أن درجة موافقة أفراد الدراسة حنو اآلليات
اليت ميكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية تشري إىل (أوافق).
اثلثًا :قامت الباحثتان برتتيب أهم هذه اآلليات حسب متوسطات املوافقة على النحو التايل:
جاءت العبارة رقم ( ،)1وهي (إنشاء جلنة ممثلة للطالب يف نفس العمادة متثلهم يف املبادرات التطوعية) ،يف املرتبة (األوىل) من
حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.86من .)3.00
جاءت العبارة رقم ( ،)3وهي (توفري قاعدة بياانت حمدثة تشمل :املكوانت األساسية له مثل :املتطوعون ،احملتاجون ،األنشطة،
اجلهات الداعمة ،املهارات اليت يكتسبها املتطوع) ،يف املرتبة (الثانية) من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.85من .)3.00
جاءت العبارة رقم ( ،)7وهي (إنشاء مواقع إلكرتونية وحتديثها بشكل دائم هبدف التعريف هبا ،وسهولة تواصلها مع اجملتمع)،
يف املرتبة (الثالثة) من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.84من .)3.00
إجابة السؤال الثالث :ما جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة؟
للتعرف على جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة؛ قامت الباحثتان حبساب التكرارات والنسب
املئوية واملتوسطات واالحنرافات املعيارية لعبارات حمور جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة ،وجاءت
النتائج كما يوضحه اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)7استجاابت أفراد الدراسة على عبارات حمور جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة مرتبة تنازليًا
حسب املتوسط احلسايب
م

العبارة

التكرار
%

درجة املوافقة

6

جمال زايرة املرضى وتقدمي العون هلم ونشر الوعي
الصحي

ك

غري موافق

6

حمايد

موافق

%

1.6

11.9

86.5

8

جمال التعليم والتدريب والتأهيل

ك

5

جمال املعاجلة اإلجيابية للقضااي اجملتمعية

5
1.5
8
2.2

51
13.6
51
13.7

314
84.9
311
84.1

2

جمال احملافظة على البيئة

ك

9

25

903

%

4.2

1.41

5.38

4

جمال رعاية األسرة والطفل

ك

21

76

192

%

2.3

2.81

6.87

3

جمال اإلنشاءات واملعارض

ك

31

66

192

%

5.3

9.71

6.87

1

اجملال الرايضي والثقايف

ك

12

65

392

%

7.5

1.51

2.97

%
ك
%

44

320

املتوسط
احلسايب*

االحنراف
املعياري

2.85

0.402

2.84
2.82
18.2
57.2
57.2
47.2

0.405
0.438
054.0
105.0
805.0
655.0

درجة املوافقة
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق

الرتبة

1
2
3
4
5
6
7
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م

العبارة

7

جمال العمل الشبايب يف معسكرات وخميمات
الكشافة اليت تساعد احلجاج واملعتمرين وتقدم
اخلدمات هلم.

درجة املوافقة

التكرار
%

غري موافق

حمايد

موافق

ك

02

46

682

%

4.5

2.71

4.77

املتوسط العام من ()00.3

املتوسط
احلسايب*

االحنراف
املعياري

27.2

855.0

87.2

843.0
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درجة املوافقة
موافق

الرتبة

8
موافق

ابستقراء اجلدول السابق يتبني ما أييت:
أول :أفراد عينة الدراسة من طالب وطالبات عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود موافقون على جماالت املبادرات
ً
التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة؛ حيث بلغ متوسط موافقتهم على حمور جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها
طالب السنة األوىل املشرتكة ( 2.78من  ،)3.00وهو املتوسط الذي يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي من (،)3.00-2.34
واليت تبني أن خيار موافقة أفراد الدراسة حنو جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة تشري إىل (أوافق)
يف أداة الدراسة ،كما بلغ االحنراف املعياري العام الستجاابت عينة الدراسة ( ،)0.348وهي قيمة منخفضة توضح اخنفاض تشتت
استجاابت أفراد الدراسة عن املتوسط العام؛ مما يدل على جتانس استجاابهتم حول هذا احملور .وهذا يتفق مع دراسة (أبو العال.)2017 ،
اثنيًا :يتبني من اجلدول السابق أن هناك تواف ًقا يف آراء أفراد الدراسة حنو جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة
األوىل املشرتكة؛ حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على عبارات بعد جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل
املشرتكة ما بني ( 2.78إىل  ،)2.90وهي متوسطات تقع مجيعها يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي ،واليت توضح أن درجة
موافقة أفراد الدراسة حنو جماالت املبادرات التطوعية اليت يدعمها طالب السنة األوىل املشرتكة تشري إىل (أوافق) .وهذا يتفق مع دراسة
(الروقي ،)2016 ،ودراسة (أبو العال.)2017 ،
اثلثًا :قامت الباحثتان برتتيب أهم هذه اجملاالت حسب متوسطات املوافقة على النحو التايل:
جاءت العبارة رقم ( ،)6وهي (جمال زايرة املرضى وتقدمي العون هلم ونشر الوعي الصحي) ،يف املرتبة (األوىل) من حيث املوافقة
عليها مبتوسط مقداره ( 2.85من .)3.00
جاءت العبارة رقم ( ،)8وهي (جمال التعليم والتدريب والتأهيل) ،يف املرتبة (الثانية) من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.84من .)3.00
جاءت العبارة رقم ( ،)5وهي (جمال املعاجلة اإلجيابية للقضااي اجملتمعية) ،يف املرتبة (الثالثة) من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره
( 2.82من .)3.00
إجابة السؤال الرابع :ما املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية؟
للتعرف على املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية؛ قامت
الباحثتان حبساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالحنرافات املعيارية لعبارات حمور املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة
طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية ،وجاءت النتائج كما يوضحه اجلدول التايل:
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جدول رقم ( :)8استجاابت أفراد الدراسة على عبارات حمور املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف
املبادرات التطوعية مرتبة تنازليًا حسب املتوسط احلسايب
التكرار

م

العبارة

7

تعارض أوقات املبادرات التطوعية مع أوقات
احملاضرات للطالب.

1

%

عدم وضوح فكرة املبادرة لدى بعض الطالب

ك

2

خوف الطالب من التأخر الدراسي اجلامعي
نتيجة النشغاهلم ابملبادرة

6

%

صعوبة يف توفري وسائل املواصالت

ك

3

صعوبة التعامل مع اجلوانب القانونية واإلدارية
املتعلقة ابملبادرة

8

%

ال توجد ثقافة التطوع لدى بعض الطالب.

ك

5

يف بعض املبادرات يطلب أصحاهبا أو القائمون
هبا مبالغ مالية أو عينية من الطالب

10

%

حب الظهور لبعض الطالب على حساب غريهم

ك

9

احلماس الزائد لدى بعض الطالب

4

عدم ثقة الطالب يف مقدمي املبادرات والشك يف
نيتهم احلقيقية

%
ك

%
ك

%
ك

%
ك

%
ك
%

المتوسط العام

ك
%

درجة املوافقة

غري موافق
21

حمايد
37

موافق
312

5.7

10.0

84.3

19

50

301

5.1

13.5

81.4

22

59

289

5.9

15.9

78.2

26

59

285

7.0

15.9

77.1

27

74

269

7.3

20.0

72.7

26

83

261

7.0

22.4

70.6

37

60

273

10.0

16.2

73.8

35

75

260

9.5

20.3

70.2

30

88

252

8.1

23.8

68.1

50

78

242

13.5

21.1

65.4

املتوسط
احلسايب*

االحنراف
املعياري

درجة املوافقة

الرتبة

2.79

0.531

موافق

1

2.76
2.72
2.70
2.65
2.64
2.64
2.61
2.60
2.52
2.66

0.534
0.566
0.593
0.611
0.611
0.657
0.655
0.635
0.722
0.388

موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق
موافق

2
3
4
5
6
7
8
9
10

موافق

*املتوسط احلسايب من (.)3.00
ابستقراء اجلدول السابق يتبني ما أييت:
أول :أفراد عينة الدراسة من طالب وطالبات عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود موافقون على املعوقات اليت حتول
ً
دون التحاق ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية؛ حيث بلغ متوسط موافقتهم على حمور املعوقات اليت
حتول دون التحاق ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية ( 2.66من  ،)3.00وهو املتوسط الذي يقع يف
الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي من ( ،)3.00-2.34واليت تبني أن خيار موافقة أفراد الدراسة حنو املعوقات اليت حتول دون التحاق
ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية تشري إىل (أوافق) يف أداة الدراسة ،كما بلغ االحنراف املعياري العام
الستجاابت عينة الدراسة ( ،)0.388وهي قيمة منخفضة توضح اخنفاض تشتت استجاابت أفراد الدراسة عن املتوسط العام؛ مما يدل
على جتانس استجاابهتم حول هذا احملور .وهذا يتفق مع دراسة (القحطاين )2019 ،ودراسة (احلارثي )2019 ،ودراسة (أبو العال.)2017 ،
اثنيًا :يتبني من اجلدول السابق أن هناك تواف ًقا يف آراء أفراد الدراسة حنو املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة طالب عمادة
السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية؛ حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على عبارات بعد املعوقات اليت حتول دون التحاق

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،228-205جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

225

ومشاركة طالب عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية ما بني ( 2.78إىل  ،)2.90وهي متوسطات تقع مجيعها يف الفئة
الثالثة من فئات املقياس الثالثي ،واليت توضح أن درجة موافقة أفراد الدراسة حنو املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة طالب
عمادة السنة األوىل املشرتكة يف املبادرات التطوعية تشري إىل (أوافق) .وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة ()Skramstad, 2014
اثلثًا :قامت الباحثتان برتتيب أهم هذه املعوقات حسب متوسطات املوافقة على النحو التايل:
جاءت العبارة رقم ( ،)7وهي (تعارض أوقات املبادرات التطوعية مع أوقات احملاضرات للطالب) ،يف املرتبة (األوىل) من حيث
املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.79من  .)3.00وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (أبو العالء.)2017 ،
جاءت العبارة رقم ( ،)1وهي (عدم وضوح فكرة املبادرة لدى بعض الطالب) ،يف املرتبة (الثانية) من حيث املوافقة عليها مبتوسط
مقداره ( 2.76من  .)3.00وهذا يتفق مع دراسة (أبو العال.)2017 ،
جاءت العبارة رقم ( ،)2وهي (خوف الطالب من التأخر الدراسي اجلامعي نتيجة النشغاهلم ابملبادرة) ،يف املرتبة (الثالثة) من
حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.72من .)3.00
التـوصيـات:

يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ،توصي الباحثتان ابآليت:
1.زايدة وعي الطالب ابلفرص املتاحة أمامهم للتطوع وخدمة اجملتمع من خالل نشر ثقافة العمل التطوعي والتسويق له.
2.توفري قاعدة بياانت لدى اجلهات املعنية حمدثة ومتطورة تشمل :املكوانت األساسية له مثل :املتطوعون ،احملتاجون،
األنشطة ،اجلهات الداعمة ،املهارات اليت يكتسبها املتطوع.
3.تسهيل اإلجراءات اإلدارية واللوائح التنظيمية املرتبطة ابملبادرات التطوعية لطالب اجلامعات وسرعة إجنازها.
4.تشجيع وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي على املشاركة والتأثري بشكل أكرب يف تعريف طالب اجلامعات السعودية مباهية
املبادرات التطوعية.
5.تشجيع استخدام التقنية احلديثة والتكنولوجيا لتنسيق املبادرات التطوعية بني الطالب اجلامعيني واإلدارات املسؤولة عن
التطوع داخل اجلامعة وخارجها.

املراجع:
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منصات التعليم اإللكرتونية ومعوقاهتا يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية من
أمهية توظيف ّ
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
د .لولوة بنت صاحل الفراج
أستاذ اإلدارة والتخطيط املساعد ،كلية الرتبية ابملزامحية ،جامعة شقراء

املستخلص:

منصــات التعليــم اإللكرتونيــة يف كليــات الرتبيــة ابجلامعــات الســعودية واملعوقــات الــي تعوقهــا ،وحتديــد
هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى أمهيــة توظيــف ّ

الفــروق وف ًقــا ملتغ ـرات اجلامعــة ،والرتبــة األكادمييــة ،وســنوات اخلــرة ،واجلنــس .واُعتمــد فيهــا املنهــج الوصفــي املســحي .ولتحقيــق أهــداف الدراســة؛ جــرى
وزعــت علــى أعضــاء هيئــة التدريــس جلميــع كليــات الرتبيــة يف أربــع جامعــات ســعودية( ،جامعــة امللــك ســعود ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
تطويــر اســتبانة ّ
اإلســامية ،جامعــة شــقراء ،جامعــة األمــرة نــورة) ،واشــتملت علــى حموريــن مهــا :أمهيــة توظيــف منصــات التعليــم اإللكرتونيــة يف كليــات الرتبيــة ابجلامعــات
الســعودية ومعوقاهتــا .تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )156عضـ ًـوا .أظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة أمهيــة توظيــف منصــات التعليــم اإللكرتونيــة يف كليــات

الرتبيــة ابجلامعــات الســعودية جــاءت بدرجــة مرتفعــة .وبينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن إجــاابت أفـراد عينــة الدراســة يف درجــة أمهيــة

توظيــف املنصــات تُعــزى إىل متغــري اجلامعــة وســنوات اخلــرة ،ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تُعــزى إىل متغــر الرتبــة األكادمييــة لصــاحل الرتبــة األقــل،

ومتغــر اجلنــس لصــاحل اإلانث .كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة معوقــات توظيــف منصــات التعليــم اإللكرتونيــة يف كليــات الرتبيــة ابجلامعــات الســعودية
جــاءت بدرجــة متوســطة ،وبينــت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت أفـراد عينــة الدراســة يف درجــة معوقــات توظيــف املنصــات تُعــزى

إىل مجيــع متغـرات الدراســة.

الكلمات املفتاحية :األمهية واملعوقات ،املنصات التعليمية اإللكرتونية ،أعضاء هيئة التدريس ،كلية الرتبية.
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The Reasons for the Low Scores of Graduates in the Professional License
Competency Test for Education from Their Point of View
Dr. Luluah Bint Saleh AlFaraj
Department of Educational. Science, College of Education, Muzahmiyah, Shaqra
University, Kingdom of Saudi Arabia.

Abstract:
The study aimed to identify the importance and obstacles to employing e-learning
platforms in the faculties of education- Saudi universities, and to identify the differences
according to the variables of the university, academic rank, years of service and gender.
The descriptive survey approach was adopted. To achieve the objectives of the study,
a questionnaire was developed and distributed to the faculty members of all colleges
of education in four Saudi universities (King Saud, Imam, Shaqra, Princess Noura),
and included two focuses: importance and obstacles to employing e-learning platforms
in the faculties of education - Saudi universities. The study sample consisted of (156)
members. The results of the study showed that the degree of importance of employing
e-learning platforms in university education was high. The results showed that there
were no statistically significant differences between the responses of the study sample
individuals in the degree of importance of employing platforms attributable to the
university and years of service variables, and the presence of statistically significant
differences attributing to the academic rank variable in favor of the lower rank, and the
gender variable in favor of females. The results of the study also showed that the degree
of obstacles to employing electronic learning platforms in university education was
moderate. The results showed that there are statistically significant differences between
the responses of the study sample individuals in the degree of obstacles to employing
platforms attributable to all the study variables.
Keywords: Importance and obstacles, e-learning platforms, faculty members,
College of Education.
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املقدمة:
مل تعد طرق التعليم التقليدية حتقق أهداف التعليم لتتماشى مع تغريات العصر وتطلعاته ،بل ابت لز ًاما على املؤسسات التعليمية
السعي جاهدة لبذل جهد أكرب ،والبحث عن وسائل وطرق تزيد من فاعلية التعليم لتوافق رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030واليت
تطمح إىل التحول والتغري لتعزيز وتطوير وسائل التعليم ،الذي أكدت عليه القيادة احلكيمة؛ حيث اعتربت القيادة احلكيمة أن التعليم
هو السبيل األمثل واألوحد للتقدم يف عصر التنافسية والعوملة الرقمية؛ لذا فإن التعليم ابستخدام آليات االتصال احلديثة من حاسب،
وشبكات ،ووسائطه املتعددة ،من صوت ،وصورة ،ورسومات ،وآليات حبث ،ومكتبات إلكرتونية ،وكذلك بواابت اإلنرتنت ،مبعىن
استخدام التقنية جبميع أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم أبقصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدة (األتريب.)2019 ،
ويرى لكباال ( )Lakbala, 2016أن التعلم اإللكرتوين يف الوقت احلاضر من أساسيات عملية التعليم؛ حیث إن إضافته أكسبت
نظام التعلیم أمهیة إسرتاتیجیة ،وذلك هبدف تغیری بعض أمناط التعلیم االعتیادي إىل تعليم إلكرتوين ابالستعانة بتكنولوجیا التعلیم
املتاحة ،وتسهیل عملیة تَعلُم الطلبة من خالل زایدة املتابعة ،واالتصال ،والتفاعل بنی خمتلف أطراف العملیة التعلیمیة.
واملنصة التعليمية؛ شبكة تعلیمیة جمانیة ،وهي طريقة آمنة وسهلة تستخدم لتبادل األفكار ،واملشاركة يف احملتوايت التعلیمیة،
وتسهم يف تغیری طريقة التدريس ،وجعلها أكثر فاعلية من خالل اعتمادها على املناهج الرقمیة واملقررات التفاعلية ،والتواصل
االجتماعي ،وزایدة التفاعل بنی الطالب ،واستخدام األجهزة الذكية ،وكذلك تعمل على زایدة تفاعل الطالب واتصاهلم ببعض
وتواصلهم حلل املشكالت (مهوس.)2016 ،
ونوعا من
جوا اجتماعيًا ً
مجيل ً
وبينت بعض الدراسات للمنصات من وجهة نظر الطالب أن الدراسة ابستخدام املنصات هتيئ ً
سهل ،ويوفر إجاابت
التشجيع املتبادل بني الطالب؛ حيث أصبحت البيئة التعليمية ممتعة ،كما أشاروا إىل أن استخدام هذه املنصات ٌ
سريعة لتساؤالهتم حىت خارج الغرفة الصفية ،ولكن يف املقابل هناك بعض التحدايت اليت واجهتهم أثناء تطبيق الدراسة (Bouhnik
دورا إجيابيًا يف تفعيل منصات التعليم اإللكرتونية يف
ّ .)and Deshen, 2014
وبي العراقي ،والعتييب ،والعصيمي ( )2021أن هناك ً
اجلامعات السعودية ،وال توجد معوقات أو مشكالت ذات أثر سليب على درجة تفعيل تلك املنصات التعليمية.
وأشارت املطريي ( )2015أن استخدام املنصات التعليمية له أتثري فعال يف تنمية مهارات التعلم الذايت ،كما أكد قلجة ()2015
على فاعلية استخدام املنصات التعليمية وأثرها اإلجيايب على التحصيل.
مشكلة الدراسة:
شكل من أشكال التعليم الذي يتم استخدامه بشكل متزايد يف التعليم العايل يف العامل املتقدم .ومع ذلك،
يُعد التعلم اإللكرتوين ً
فإنه ال يزال قبول واستخدام التعلم اإللكرتوين يف البلدان النامية يف مرحلة أولية (.)Holmström and Pitkänen, 2012
وأصبح التعلم اإللكرتوين ضرورة يف مؤسسات التعليم العايل ،ويتم نشره يف املؤسسات التعليمية عرب العامل .إن تفعيل مصادر التعلم
أمرا إجيابيًا ،وخيدم أهداف التعليم بشكل كبري وفاعل ،كما يكسب الطالب مهارات جديدة،
اإللكرتوين يف العملية التعليمية يعد ً
ويوسع مداركهم ،ويصقل خرباهتم ،وينمي الذكاءات املتعددة لدى املتعلمني ،ويتيح هلم فرصة التعلم الذايت ،كما ينمي لديهم مهارة
فضل عن تنميته لقدرات التواصل االجتماعي لدى املتعلمني (.)Islam, Beer, and Slack, 2015
التفكري الناقد ،والتعلم ابملشاركةً ،
ويبحث رواد الرتبية ابستمرار عن أفضل الطرق والوسائل لتطوير املؤسسات التعليمية؛ هبدف توفري بيئة تعليمية تفاعلية تعمل على
جذب اهتمام الطالب ،وحثهم على تبادل اآلراء واخلربات .وتعد شبكة اإلنرتنت وما حتويه من وسائل متعددة من أفضل الوسائل
لتوفري البيئة التعليمية التفاعلية .وقد أدى االنتشار الواسع والسريع الستخدام اإلنرتنت إىل ظهور مفاهيم عديدة منها :التعليم عن
بعد ( ،)Distance of learningاجلامعة االفرتاضية ( ،)Virtual universityاملدارس االفرتاضية ( ،)Virtual schoolsالتعلم
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اإللكرتوين ( ،)E-learningالفصول اإللكرتونية ( ،)E-class roomsاملنصة التعليمية اإللكرتونية (( )Edmodoالسيد.)2016 ،
كذلك يف ظل حدوث الكوارث ،واألزمات اليت حتول دون ذهاب الطالب إىل اجلامعات ،يُ ُّ
عد التحول الرقمي يف التعليم ليس
بديل أثبت
أمرا حتميًا،
حتول
ً
ومدرجا ضمن اخلطط اإلسرتاتيجية؛ حيث أصبح التعليم عرب املنصات اإللكرتونية ً
ً
ً
اختياري ،بل أصبح ً
جناحه خالل األزمات اليت واجهها.
إذ تُعد املنصات التعليمية من وسائل التكنولوجيا احلديثة اليت اعتمدهتا اململكة العربية السعودية يف العملية التعليمية يف ظل
الظروف الطارئة -جائحة كوروان-؛ وذلك لتحقيقها ألهداف التعليم املرسومة ،وملا توفره من خصائص ومميزات ،كما تتمتع املنصات
التعليمية اإللكرتونية خبصائص ومقومات تربز من خالل توفري إمكانية تصفح شبكة اإلنرتنت ،ابإلضافة إىل توفري إمكانية الدخول
إىل الشبكة الكلية ،وإمكانية استخدام الربيد اإللكرتوين للدخول إىل املنصة التعليمية اإللكرتونية (الدوسري.)2016 ،
وأوصت العديد من املؤمترات العلمية أبمهية التعليم عن بعد؛ إذ استهدفت واقع "التعليم عن بعد ،وضرورة توظيفه
يف تدريس املقررات التعليمية ،واعتماد الطالب يف تعليمهم من خالل التعليم عن بعد ،والتخلي تدرجييًا عن التعليم التقليدي،
ومن هذه املؤمترات :املؤمتر العلمي الثالث والرابع للتعليم اإللكرتوين ،والتعلم عن بعد ،اليت عقدت يف الرايض ( ،)2015 ،2014
ومؤمتر(التحدايت اليت تواجه التعليم اإلسالمي العايل بعد أزمة كوروان ) الذي نظمه اجمللس العاملي للمجتمعات املسلمة،
ورابطة اجلامعات اإلسالمية ( ،)2020والذي أوصى بضرورة استخدام التعليم اجلامعي عن بعد من خالل املنصات التعليمية.
كما جاءت عدة دراسات للكشف عن واقع استخدام منصات التعليم عن بعد وكيفية التعامل معها ،والكشف عن مميزاهتا
وعيوهبا ،من هذه الدراسات :دراسة كل من (البيشي ،2021 ،اجلوهري ،2020 ،الشمري ،2020 ،العوهلي ،2019 ،البنيان،2019 ،
احلسن ،2018 ،امللحم والبدر واملطران)Benta, Bologa, and Dzitac, 2014 ،2018 ،؛ مما يؤكد أمهية توظيف املنصات التعليمية
يف التعليم اجلامعي من قبل أعضاء هيئة التدريس؛ حيث يُعد عضو هيئة التدريس أحد املكوانت األساسية ألي بناء جامعي؛ حيث
تتوقف جودة العملية التعليمية على مستوى أتهيله وقدراته املهنية وتعامله مع أدوات التدريس الرقمي.
لذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن أمهية توظيف املنصات التعليمية يف الكليات الرتبوية ابجلامعات السعودية؛ لتفعيل التقنية
بشكل أكرب ابلعملية التعليمية ،واخلروج بتوصيات تسهم يف تذليل الصعوابت الطارئة اليت ميكن أن تؤثر سلبًا يف سري العملية التعليمية،
ومن مث الكشف عن معوقات توظيفها.
أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:
ما أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يفكليات الرتبية ابجلامعات السعودية ومعوقاهتا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية:
منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
ما أمهية توظيف ّمنصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
ما معوقات توظيف ّمنصات التعليم اإللكرتونية
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء أعضاء هيئة التدريس حول أمهية ،ومعوقات توظيف ّوف ًقا للمتغريات التالية( :اجلامعة ،والرتبة األكادميية ،وسنوات اخلربة ،واجلنس)؟
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أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل التعرف على ما أييت:
التعرف إىل أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية.التعرف إىل معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية.الكشف عن الفروق يف آراء أعضاء هيئة التدريس حول أمهية ،ومعوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية وف ًقا للمتغرياتالتالية( :اجلامعة ،والرتبة األكادميية ،وسنوات اخلربة ،واجلنس).
أمهية الدراسة:
األمهية النظرية:
تقدمي خلفية نظرية عن املنصات التعليمية اإللكرتونية للباحثني يف هذا اجملال؛ لقلة الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع يفحدود علم الباحثة.
 يتصف مفهوم املنصات اإللكرتونية ابحلداثة نسبيًا يف اجلامعات السعودية؛ مما يستدعي املزيد من الدراسة والبحثوالتحليل.
الوقوف على الواقع الفعلي للمنصات التعليمية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية ومدى كفاءهتا يف حتقيق أهدافالتعليم اإللكرتوين ،والكشف عن جوانب القصور من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
األمهية العملية:
تسهم هذه الدراسة يف إطالع القيادات اإلدارية يف اجلامعات السعودية على دور منصات التعليم اإللكرتونية يف كلياتالرتبية ابجلامعات السعودية ،ومدى أمهيتها.
اإلسهام يف زايدة وعي اجملتمع التعليمي حول أمهية تفعيل املنصات التعليمية حنو التطور العلمي املأمول. تستمد هذه الدراسة أمهيتها من النتائج اليت سوف تسفر عنها؛ ملا ستقدمه من نتائج وتوصيات لفئات خمتلفة مثل رؤساءاجلامعات والقادة األكادمييني.
حدود الدراسة:
احلدود الزمنية :طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي  1442هـ 1443 -هـ.
احلدود املكانية :اقتصرت الدراسة على كليات الرتبية يف (جامعة امللك سعود ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،جامعة
شقراء ،جامعة األمرية نورة) مبنطقة الرايض.
احلدود البشرية :طُبقت الدراسة على أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية يف (جامعة امللك سعود ،جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ابلرايض ،جامعة شقراء ،جامعة األمرية نورة) مبنطقة الرايض.
مصطلحات الدراسة:
منصات التعليم اإللكرتونية :عرفها الدوسري ( )2016أبهنا "أرضيات للتكوين عن بُعد قائمة على تكنولوجيا الويب ،وهي
مبثابة الساحات اليت يتم بواسطتها عرض األعمال ،ومجيع ما خيتص ابلتعليم اإللكرتوين ،وتشمل املقررات اإللكرتونية وما حتتويه من
نشاطات ،ومن خالهلا تتحقق عملية التعلم ابستعمال جمموعة من أدوات االتصال ،والتواصل اليت متكن املتعلم من احلصول على ما
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حيتاجه من مقررات دراسية وبرامج ومعلومات" (ص.)4
تعريف منصات التعليم اإللكرتونية إجرائيًا :بيئة تعليمية تفاعلية توظف التقنية ،ومتكن املعلمني والطالب من التفاعل والتواصل،
وتنفيذ كل ما يتعلق ابلعملية التعليمية عن بعد.
املعوقات :عرفها احليلة ( )2007أبهنا" :العقبات اليت تقف يف طريق إمتام وإجناح العملية التعليمية والرتبوية ،وحتقيق األهداف
املنشودة» (ص.)51
يقصد ابملعوقات إجرائيًا :املشكالت والتحدايت والعقبات اليت تعوق توظيف منصات التعليم اإللكرتونية بكليات الرتبية
ابجلامعات السعودية.
اإلطار النظري:
أول :مفهوم منصات التعليم اإللكرتونية:
ً
تعد منصات التعليم اإللكرتونية بيئة تفاعلية تعليمية تعمل على توظيف تقنية الويب ودمج مميزات أنظمة إدارة احملتوى اإللكرتوين
مع شبكات وتطبيقات التواصل املختلفة ،ومتكن األساتذة من نشر احملاضرات واألهداف ،ووضع التمارين والتدريبات واألنشطة
التعليمية املتنوعة ،واالتصال مع الطلبة من خالل تقنيات عديدة .فهي تساعد على تبادل األفكار بني األساتذة والطلبة ومشاركة
احملتوى التعليمي؛ مما يؤدي إىل احلصول على خمرجات تعليمية ذات جودة عالية (السيد.)2017 ،
وعرفها كاتس ( )Kats, 2010أبهنا :جمموعة متكاملة من اخلدمات التفاعلية عرب اإلنرتنت اليت توفر للمعلمني واملتعلمني وأولياء
األمور وغريهم من املعنيني ابلتعليم املعلومات واألدوات واملوارد اليت تعمل على دعم وتعزيز وتقدمي اخلدمات التعليمية وإدارهتا ،وهي
نظام شامل يتيح التدريب اآلمن والتعلم عرب اإلنرتنت ،والتعليم اإللكرتوين ابستخدام واجهة مستخدم بسيطة.
خصائص منصات التعليم اإللكرتونية:
منصات التعليم اإللكرتونية هي :نظام مصمم خللق بيئة تعلّم افرتاضية ميكن من خالهلا تقدمي دورات تدريبية وإدارهتا ومراقبتها،
والوصول إىل سلسلة من اخليارات والتسهيالت .فهي جمموعة متكاملة من اخلدمات التفاعلية ،ومتتاز أبهم اخلصائص التالية
(:)Thomson, 2007
إدارة احملتوى :تسمح لألدوات اليت تستخدمها املنصة التعليمية ابلوصول إىل احملتوى التعليمي اإللكرتوين من قبل املستخدمني،وابلتايل ميكن ألساتذة اجلامعة إنشاء املواد التعليمية والدورات وختزينها وإعادة توظيفها ،مع إاتحة هذا احملتوى عن طريق
اإلنرتنت.
ختطيط املناهج :توفر املنصة األدوات والسعة التخزينية الالزمة لتقييم ودعم الدروس أو احملاضرات ،ورسم خطة عملية التعلم.التواصل :تسهل املنصات التعليمية عملية التواصل واالتصال؛ حيث توفر األدوات املختلفة املدجمة يف نظامها عملية التواصلعن طريق الربيد اإللكرتوين ،ومنتدايت النقاش ،ولوحات اإلعالانت واملدوانت.
اإلدارة :يشتمل نظام املنصات التعليمية على نظام إلدارة التعليم والتعلم ،ومن خالله يتم تتبع تقدم الطلبة واملستخدمنيواملتدربني عن طريق اختبارات التقييم ،كما ميكن معرفة جمموعة من املعلومات عن الطلبة مثل مواعيد حضورهم ،وجدوهلم
الزمين ،واالطالع على حافظة أعماهلم اإللكرتونية.
وهناك خصائص أخرى للمنصات التعليمية اإللكرتونية منها نشر وتقدمي املواد الدراسية ،ومتابعة الطلبة وإدارة سجالهتم ،ابإلضافة
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أيضا القدرة
إىل إمكانية التواصل بني الطلبة واألساتذة ،وبني الطلبة وبعضهم بعضا ،عن طريق منتدايت خاصة توفرها املنصة التعليمية ،و ً
على استخدام املنصة يف أي مكان وزمان،كما تدعم املنصات التعليمية اإللكرتونية ،وتكمل أسلوب التعلم التقليدي (العنيزي.)2017 ،
فوائد منصات التعليم اإللكرتونية:
ايدا على توظيفها من قبل أعضاء
أتيت منصات التعليم اإللكرتونية يف مقدمة تقنيات اجليل الثاين من الويب اليت تشهد ً
إقبال متز ً
نظرا إىل احليوية واملتعة اليت تضفيها على عملييت التعليم والتعلم .ومن فوائدها لكل من
اهليئة التدريسية ()Yagci, 2015؛ وذلك ً
الطلبة واألساتذة ما أييت (:)Thomson, 2007
ميكن للطلبة للوصول إىل املوارد التعليمية يف أي وقت ومن أي مكان.ميكن ختزين األعمال اإللكرتونية للطالب والرجوع اليها عند احلاجة.تعمل املنصات اإللكرتونية على مراعاة الفروق الفردية وحاجات املتعلمني الشخصية.تسمح للطلبة بتبادل املعلومات والنقاشات مع غريهم من املستخدمني عن طريق منتدايت النقاش اخلاصة ابملنصة.ميكن لألساتذة إنشاء ،أو مشاركة املواد التعليمية عرب اإلنرتنت ،وطباعتها ،أو استخدامها مع السبورة التفاعلية.تسهل املنصة عملية تقييم أداء الطلبة من خالهلا.متكن األساتذة من مراقبة العمل اجلماعي ،أو الفردي للطالب ،وميكنهم مشاركة احملاضرات والدورات مع غريهم من الزمالء.معوقات استخدام منصات التعليم اإللكرتونية
ابلرغم من مزااي منصات التعليم اإللكرتونية فإن هناك بعض املعوقات (السيد:)2017 ،تعرض معلومات الطلبة إىل قرصنة اإلنرتنت وإساءة استخدامها.زايدة عدد الساعات اليت يقضيها الطلبة أمام أجهزة احلاسوب ،وما قد تؤدي إليه من عزلة اجتماعية ونفسية.إمكانية انقطاع االتصال ابإلنرتنت؛ مما يشكل عائ ًقا أمام التواصل ،والتفاعل املستمر بني األساتذة والطلبة.قلة الثقة لدى بعض األساتذة والرتبويني ابلتعلم اإللكرتوين وجودة خمرجاته.األسس اليت تبىن عليها منصات التعليم اإللكرتونية:
تبىن املنصات على األسس التالية (:)Waller, 2012
املوارد التعليمية اليت يقع استخدامها يف جمال التعلم اإللكرتوين.ميثل اإلنرتنت إطار تشغيل نظام التعلم اإللكرتوين.اإلاتحة اجملانية جلميع املتعلمني عرب اإلنرتنت.مميزات منصات التعليم اإللكرتونية:
أوضحت دراسة (احلسن )2018 ،أهم مميزات منصات التعليم اإللكرتونية فيما أييت:
تعميم الوصول إىل املعرفة ابستخدام الوسائط املتعددة.إشراك الطالب يف احملتوى الدراسي.االستفادة من املوارد التعليمية املقدمة من املؤسسات التعليمية ذات السمعة العاملية.حتديث دائم للمعلومات واملناهج لتتوافق مع التطورات العلمية واألكادميية.-تنويع وإثراء املصادر.
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توفري الوقت واملال.دعم التعليم العايل.االستفادة من التنوع الثقايف واملعريف خلدمة أهداف التعليم.أنواع منصات التعليم اإللكرتوين:
صنف ابتريكا ( )Patricia,et.al.,2009منصات التعليم اإللكرتوين إىل نوعني:
أول :املنصات التعليمية من حيث أنظمة إدارة التعلم :)LMS) Learning Management System
ً
عبارة عن أنظمة برجمية متكاملة مسؤولة عن إدارة العملية التعليمية اإللكرتونية ،ابستخدام أنظمة إلكرتونية خاصة ،وتقنيات
االتصال ،وتشمل املكوانت التالية:
إدارة املقررات.أدوات االتصال املتزامن وغري املتزامن.إدارة االختبارات والواجبات.إدارة التسجيل يف املقررات.متابعة تعلم الطالب.اثنيًا :املنصات التعليمية من حيث أنظمة إدارة احملتوى :)CMS) Content Management System

حيث تضمن املنصات وصول املوارد التعليمية للطالب.
اثلثًا :املنصات التعليمية من حيث نوع املقررات اليت تقدمها (:)MOOCs
تعرف مبنصات التعلم ذات املقررات اإللكرتونية املفتوحة هائلة االلتحاق .كلمة ( )MOOCsهي اختصار للعبارة اإلجنليزية
( )Massive Open Online Coursesاليت ميكن ترمجتها إىل الدروس اجلماعية اإللكرتونية مفتوحة املصادر.كذلك عرفها زوحي ()2014
أبهنا :طريقة متكن آالف الطالب من الدراسة عن بعد واجملان يف أفضل اجلامعات العاملية ،عرب اإلمكاانت اهلائلة اليت توفرها شبكة اإلنرتنت،
خصوصا ابلعلوم التطبيقية وتقنيات احلاسوب وغريها من العلوم.
وهلذا الغرض؛ مت إنشاء منصات تعليمية متعددة هتتم
ً
تتواجد حاليًا أنواع متعددة من منصات التعليم اإللكرتونية؛ بعضها منصات جمانية مفتوحة املصدر ،وبعضها منصات جتارية مغلقة
املصدر ،ومن أهم هذه املنصات (العجرش:)2017 ،
منصة إيدكس ( :)Edxهي مبادرة جمانية من جامعة كاليفورنيا ،وجامعة هارفارد ،ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،تقدم
حماضرات جمانية عرب اإلنرتنت ،وهتتم ابلربجمة والفنون والعلوم التطبيقية.
منصة كورسريا ( :)Courseraتقدم هذه املنصة دورات تعليمية ،وذلك بشكل جماين للمستخدمني من حول العامل يف جماالت
تعليمية متعددة من خالل حماضرات يقدمها أساتذة متخصصون من ( )107مؤسسة وجهة تعليمية خمتلفة ،وتتنوع جماالت الدورات
اليت تقدمها املنصة ،ومنها الطب ،والقانون ،والتغذية ،والرتبية ،واآلداب ،واهلندسة.
منصة يودمي ( :)Udemyتقدم دورات جمانية يف األعمال ،والفن ،والتقنية ،والتصميم ،والرايضيات ،والصحة ،واأللعاب ،والرايضة.
منصة إيديونو ( :)Edunaoهي موقع تعليمي أورويب حيتوي على حماضرات جامعية يف جماالت خمتلفة من العلوم السياسية،
والفلسفة ،وعلم اجلرمية ،واالبتكار.
منصة إدمودو ( :)Edmodoهي منصة تعليمية جتمع بني مزااي أنظمة إدارة التعلم  LMSومواقع الشبكات االجتماعية ،ومت بناؤها على
أسس تربوية لتساعد الرتبويني على توفري بيئة تعليمية إلكرتونية ذات حمتوى إلكرتوين وأنشطة تعليمية وطرق تقومي وغريها (املقرن.)2016 ،
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منصة موودل ( :)Moodleهي نظام مفتوح املصدر ،ويوزع حتت رخصة عامة ،وذلك يعين أنه حيق للجميع حتميله ،واستخدامه،
جمان ،وهو سهل االستخدام ،وجرى تصميمه على أسس تربوية ،وليست تقنية وهندسية ،وابلتايل يشكل منصة تعليمية
ونشره ً
إلكرتونية ذات بيئة تعليمية تربوية متكن الطالب من بناء معارفهم من خالل خرباهتم ومؤهالهتم ،ومتتاز هذه املنصة أبهنا تدعم اللغة
العربية ،وميكن تطويرها بشكل مستمر (اجلراح.)2016 ،
منصة بالك بورد ( :)Black boardهو نظام جتاري املصدر وليس جمانيًا ،ويتيح للطالب واألساتذة الدخول إىل نسخة
إلكرتونية من املواد التعليمية ،ويوفر بيئة تفاعلية آمنة للطالب ،ومتتاز هذه املنصة ابحتوائها على عدد كبري من األدوات ،مثل:
االختبارات اإللكرتونية ،والقدرة على إنشاء املنتدايت ،واملدوانت ،وحتميل احملتوى التعليمي (البالصي.)2016 ،
ومن أبرز املنصات التعليمية اإللكرتونية العربية (الصبحي:)2016 ،

منصة إدراك :منصة عربية للمساقات اجلماعية مفتوحة املصدر ،وتوفر املنصة الفرصة للطالب لالشرتاك ابملساقات اليت تقدمها
أفضل اجلامعات العاملية ،مثل :جامعة هارفارد ،ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا .وميكن للطالب احلصول على شهادات عند
إمتامها ،كما ميكن للطالب االلتحاق ابملساقات العربية اليت يقدمها أفضل األكادمييني يف الدول العربية .وموقعها على شبكة اإلنرتنت
(.)www.edraak.org
منصة رواق :منصة تعليمية إلكرتونية تقدم مواد دراسية وأكادميية يف جماالت وختصصات خمتلفة بشكل جماين وابللغة العربية من
قبل أكادمييني مميزين من خمتلف أحناء العامل العريب .وموقعها على شبكة اإلنرتنت (.)www.rwaq.org
منصة نفهم :منصة إلكرتونية تعمل على تبسيط املواد التعليمية للطالب ،ومساعدهتم على زايدة قدرهتم على فهم الدروس
واحملاضرات ومراجعتها عن طريق توفري أساليب تعليمية تفاعلية متنوعة وخمتلفة عن الطرق التعليمية التقليدية؛ حيث تتضمن مقاطع
فيديو ،وأدوات مبتكرة .وتعتمد املنصة على مناهج دراسية متنوعة من عدة دول عربية ،وتشمل مجيع املراحل الدراسية .وموقعها على
شبكة اإلنرتنت (.)www.nafham.com
استخداما ابجلامعات السعودية ،وقد أنشئت منصات بالك بورد
وتُعد منصة بالك بورد ( )Black boardأكثر املنصات
ً
وفُعلت لتخدم مجيع اجلامعات السعودية يف ظل جائحة كوروان؛ حيث أعلنت وزارة التعليم عن تفعيل منظومة التعليم عن بعد لكافة
مراحل التعليم ،وختصيص منصتها اإللكرتونية اجملانية بالك بورد “ للتعليم اجلامعي» ،والتأكيد على أن آلية التعليم عن بُعد جيب أن
تطبق وفق أفضل املعايري ،وعلى أمهية مواصلة العمل على تطويرها وتقييمها لضمان استمرارية العملية التعليمية؛ مما جعل استمرارية
كبريا للقائمني على العملية التعليمية (البيشي ،2021 ،ص.)120
التعليم بتلك املعايري ً
حتدي ً
الدراسات السابقة:
أجريت العديد من الدراسات اليت اعتمدت على استخدام منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي ،وفيما يلي عرض ألهم
تلك الدراسات من األحدث إىل األقدم:
هدفت دراسة (البيشي )2021 ،للكشف عن التحدايت التقنية والنفسية اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس والطالب لتفعيل
التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد يف مواجهة جائحة كوروان جبامعة بيشة ،وكذلك الكشف عن الفروق يف مواجهة تلك التحدايت
فردا من أعضاء هيئة
تبعا الختالف متغري اجلنس والتخصص .أجريت الدراسة على عينة قوامها (ً )343
لدى أعضاء هيئة التدريس ً
التدريس ،و( )1881طالبًا وطالبة جبامعة بيشة ،وأشارت النتائج إىل أن أبرز التحدايت اليت تواجه عضو هيئة التدريس هي كيفية إدارة
الصف ،عملية التقييم املستمر من خالل تصميم األنشطة والواجبات املالئمة ،تصميم احملتوى ،التخلي عن سيطرة األستاذ التقليدية
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يف التعليم القائم على احملتوى ،التعامل مع تفاوت املستوايت ،والفروق الفردية داخل الصف القائم على احملتوى ،التخصص واخلربة،
لتطوير بيئة التعلم الشخصية ،نقص جتهيزات البنية التحتية .وأوصت الدراسة بضرورة االرتقاء مبستوى التدريب على أحدث الوسائل
التكنولوجية احلديثة لتقدمي مستوى تعليمي متميز ،واستخدام املعلم لطرق وإسرتاتيجيات التعلم التفاعلية يف بياانت التعلم اإللكرتوين
مع مراعاة (التحفيز ،وتوظيف مهارات التفكري ،وأساليب التعلم النشط).
وأجرى (العراقي ،العتييب ،العصيمي )2021 ،دراسة هدفت إىل التعرف على دور املنصات التعليمية اإللكرتونية يف اجلامعات
السعودية أثناء جائحة كوروان ،من خالل إعداد استبانتني مكونتني من ثالثة حماور رئيسة هي .۱ :واقع استخدام املنصات والربامج
التعليمية ،يف اجلامعات السعودية يف ظل جائحة کوروان .۲ .واقع دور اجلامعات السعودية يف تفعيل املنصات والربامج التعليمية يف
اجلامعات السعودية يف ظل جائحة كوروان .۳ .مشكالت ومعوقات تفعيل املنصات والربامج التعليمية يف اجلامعات السعودية يف
ظل جائحة كوروان .مت توزيعها على بعض اجلامعات السعودية؛ ملعرفة الواقع الفعلي للمنصات التعليمية ودورها يف مواجهة جائحة
كوروان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب ،واستهدف إجراء مقارانت بني بعض اجلامعات السعودية يف التعرف على دور
املنصات التعليمية (البالك بورد) ،وكيفية التصدي جلائحة كوروان .ومت االعتماد على اجلامعات اليت احتلت املراتب ال( )20األوىل
من حيث عدد املستخدمني للبالك بورد ،واستهدف بناء تصور مستقبلي للمنصات التعليمية البالك بورد ،وجرى بناؤه من خالل
نتائج اهلدف األول والثاين ووفق رؤية اململكة  ،2030وتوصلت الدراسة إىل :وجود تفعيل إجيايب يف استخدام املنصات التعليمية يف
ظل جائحة كوروان ،ووجود دور إجيايب للجامعات السعودية يف ظل جائحة كوروان ،وال توجد معوقات أو مشكالت ذات أثر سليب
على درجة تفعيل منصات التعلم عن بعد أثناء اجلائحة ،كما احتلت جامعة امللك عبد العزيز املرتبة األوىل ،وجامعة امللك فيصل
املرتبة العاشرة ،واحتلت جامعة بيشة املرتبة العشرين من حيث عدد املستخدمني للمنصات التعليمية البالك بورد ،وعلى الرغم من أن
جامعة بيشة احتلت املرتبة العشرين من حيث عدد املستخدمني لتقنية البالك بورد ،فإهنا احتلت أعلى النسب اإلحصائية يف لوحات
النقاش ،والفصول االفرتاضية ،وبذلك حتتل جامعة بيشة املرتبة األوىل ،ومت بناء تصور مستقبلي للمنصات التعليمية البالك بورد من
ثالثة حماور رئيسة هي .۱( :متطلبات التصور املستقبلي للتفعيل .۲ .خطوات التنفيذ .۳ .القياس والتقومي).
وأما دراسة (اجلوهري )2020 ،فهدفت إىل قياس وعي أعضاء هيئة التدريس يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز ابستخدام
منصة التعلم اإللكرتوين يف ظل تفشي فريوس  COVD 19واجتاهاهتم حنو التعلم ابالستقصاء .واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي
وشبه التجرييب واملتغريات الدميوغرافية اإلحصائية Pملناسبتها ألغراض الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )100عضو من أعضاء
هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز ،جرى اختبارهم بطريقة عشوائية ،واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة ،وبينت
نتائج الدراسة أن درجة وعي أعضاء هيئة التدريس يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز مبنصة التعلم اإللكرتوين البالك بورد على
االستبانة الكلية كانت مرتفعة ،مبتوسط حسايب ( 3,161(.وأوصت الباحثة ابلبحث عن املعوقات ،ووضع احللول املناسبة هلا لتحقيق
األهداف ،والعودة يف العملية التعليمية عرب اإلنرتنت ( البالك بورد ) ،وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والطالب على حد سواء
عرب اإلنرتنت) البالك بورد( ،مع التأكيد على التطوير املهين لعضو هيئة التدريس.
دراسة ( )Moralista, Olucado, 2020يف الفلبني اليت أشارت إىل التصور جتاه التعليم عرب اإلنرتنت يف كلية حكومية يف
مسحا وصفيًا عرب اإلنرتنت مشل عينة من  ۲۷من أعضاء هيئة التدريس ،وأظهرت النتائج أن الغالبية لديهم
الفلبني الذي استخدم ً
كفاءة متوسطة يف استعمال الكمبيوتر ،ومل يتلقوا أي تدريب يف التدريس عرب اإلنرتنت ،مع وجود عدد قليل منهم لديهم اتصال
إنرتنت مستقر للغاية ،ورأى أعضاء هيئة التدريس أن التعليم عرب اإلنرتنت سيؤدي إىل املزيد من عدم األمانة األكادميية ،وسيكون غري
وجها لوجه ،وسيكون من الصعب إدارته من حيث التكنولوجيا .واختلفت
شخصي ،ويفتقر إىل الشعور مقارنة ابلفصول الدراسية ً
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هيئة التدريس فيما إذا كانوا يؤيدون التعليم عرب اإلنرتنت وف ًقا للعمر ،واجلنس ،والكلية ،والتحصيل العلمي ،وسنوات التدريس ،والرتبة
أيضا إىل أنه جيب تزويد مؤسسات التعليم اجلامعي ابلدعم ،والتدريب
األكادميية ،واملستوى التعليمي ،والوضع الوظيفي .وتشري النتائج ً
املستمرين أثناء مواجهتها للتحدايت التعليمية اليت أاثرها الوابء.
وأجرى الشمري ،فيصل ،والشمري ،علي ( )2020دراسة هدفت إىل التعرف على مستوى متكن أعضاء هيئة التدريس يف جامعة
حائل من مهارات التدريس الرقمي ،ومعوقات ذلك يف ضوء أزمة كوروان من وجهة نظرهم ،ولتحقيق هدف البحث؛ استخدم الباحثان
املنهج الوصفي القائم على استبانة مكونة من أربعة حماور .وبعد التحقق من صدق أداة البحث وثباهتا ،طبق على مجيع أعضاء هيئة
عضوا ،وقد توصل البحث
التدريس يف كلية الرتبية جبامعة حائل خالل الفصل الدراسي الثاين للعام 1442-1441ه ،وعددهم ( ً ) ۷۲
إىل عدد من النتائج أمهها :مت ّكن أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حائل من مهارات التدريس الرقمي عرب (البالك بورد) املتعلقة ابلتخطيط،
والتنفيذ ،والتقومي مبستوى ٍ
عال ،رغم وجود املعوقات اليت حتول دون ذلك ،واليت اتفقت عينة الدراسة على وجودها مبستوى موافقة
متوسطة ،عدا املعوقَني التاليني فقد اتفق أفراد العينة على وجودمها مبستوى ٍ
عال ،ومها :أن استخدام التقومي الرقمي عرب (البالك بورد) غري
ّ
صادق يف نتائجه ،وال يقيس خمرجات التعلم بشكل فعال،كذلك عدم وجود حوافز لعضو هيئة التدريس تشجعه على استخدام (البالك
بورد) يف العملية التدريسية بشكل مستمر ،وتنمي من مهاراته التدريسية الرقمية .ويف ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث أوصى البحث
مبا أييت :ضرورة تطوير أساليب التقومي الرقمي مبا يساعد عضو هيئة التدريس على قياس خمرجات التعلم بشكل فعال وصادق ،كذلك
توفري احلوافز اليت تشجع عضو هيئة التدريس على استخدام التدريس الرقمي ،ومتكنه من تنمية مهاراته التدريسية الرقمية.
دراسة الشواربة ( )2019هدفت إىل التعرف على درجة استخدام طالب الدراسات العليا يف اجلامعات األردنية اخلاصة للمنصات
التعليمية اإللكرتونية ،ودرجة اجتاهاهتم حنوها .مت استخدام املنهج الوصفي املسحي ،واالستبانة كأداة للدراسة .بلغت عينة الدراسة
( )302من طالب وطالبات الدراسات العليا املسجلني يف الفصل األول للعام اجلامعي  ،2019 /2018وجرى اختيارهم بطريقة
عشوائية .أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام طلبة الدراسات العليا لدى اجلامعات األردنية اخلاصة للمنصات التعليمية اإللكرتونية
أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة استخدام أفراد
واجتاهاهتم اإلجيابية حنوها جاءت بدرجة مرتفعة ،كما أظهرت ً
الدراسة تعزى إىل متغري اجلنس والتخصص ،ووجود فرق ذي داللة إحصائية يف درجة استخدام أفراد الدراسة تعزى إىل متغري العمر.
دراسة البنيان ( )2019هدفت إىل الكشف عن املعوقات اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس يف جامعة أم القرى عند استخدام نظام (البالك بورد)،
عضوا من أعضاء هيئة التدريس ،واستخدمت أداة االستبانة ،ومن أهم املعوقات
واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي ،وبلغت عينة الدراسة (ً )40
اليت واجهتهم ندرة املتخصصني يف التصميم التعليمي الرقمي ،وصورة تطبيق أساليب التقومي يف نظام (البالك بورد).
دراسة العجرمي ( )2019هدفت إىل التعرف على فاعلية توظيف منصة التواصل االجتماعي التعلیمیة (إدمودو) على تنمية
مهارات معاجلة الصورة الرقمیة والدافعية لإلجناز ،لدى طالبات ختصص الرتبية التكنولوجية جبامعة األقصى بغزة ،وتكونت
عینة الدراسة من  23طالبة ،جرى اختيارهن بطريقة قصدية من جمتمع الدراسة ،واُستخدم املنهج الوصفي التحليلي يف حتديد
املهارات األساسية ملعاجلة الصور الرقمیة ،وبناء أدوات الدراسة ،والتصور املقرتح ملنصة التواصل االجتماعي التعلیمیة يف ضوء
منوذج التصميم التعليمي ،واملنهج شبه التجرييب؛ لبيان فعالية منصة التواصل االجتماعي التعلیمیة (إدمودو) على مهارات
معاجلة الصورة الرقمیة ،كما مت استخدم التصميم التجرييب القائم على اجملموعة التجريبية الواحدة مع التطبيق القبلي والبعدي
ألدوات الدراسة ،وهي :االختبار التحصيلي وبطاقة املالحظة ،ومقياس الدافعية لإلجناز .وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية بنی متوسط درجات الطالبات يف التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي املعريف ملهارات معاجلة الصورة
الرقمیة ،ومقياس الدافعية لإلجناز ،لصاحل التطبيق البعدي تعزى إىل منصة إدمودو ،كما أظهرت النتائج حتقيق الطالبات
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ملستوى اإلتقان املطلوب للجانب املعريف واألدائي ملهارات معاجلة الصورة الرقمیة .وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام اجلامعات
بتدريب الطالب وأعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدام وتوظيف منصات التواصل االجتماعي التعلیمیة يف التعلم.
وأجرى احلسن ( )2018دراسة هدفت إىل التعرف على العوامل املؤثرة يف توظيف عضو هيئة التدريس ملنصات التعلم ذي املقررات
اإللكرتونية املفتوحة هائلة االلتحاق  MOOCsيف التدريس اجلامعي جبامعة اخلرطوم ،ابتباع املنهج الوصفي التحليلي .اُستخدمت
فاحصا من أعضاء هيئة
االستبانة كأداة جلمع املعلومات ،وجرى توزيعها مباشرة بطريقة املصادفة على عينة مكونة من ()181
ً
عضوا .أظهرت النتائج أن املتوسط العام لدرجة املعرفة اليت ميتلكها أعضاء هيئة التدريس جبامعة
التدريس من جمتمع مكون من (ً )272
اخلرطوم حول أمهية توظيف منصات التعلم ذي املقررات اإللكرتونية املفتوحة هائلة االلتحاق يف التدريس اجلامعي ،جاء بدرجة موافقة
متوسطة ( .)3.39كذلك كان املتوسط العام الجتاهات أفراد العينة حنو توظيف منصات التعلم ذي املقررات اإللكرتونية املفتوحة هائلة
االلتحاق يف التدريس اجلامعي جاء بدرجة متوسطة ( .)3.44كان هناك حتدايت حتول دون توظيف منصات التعلم ذي املقررات
اإللكرتونية املفتوحة هائلة االلتحاق يف التدريس اجلامعي أمهها :ضعف املستوى املهاري لدى بعض أعضاء هيئة التدريس يف توظيف
منصات التعلم ذي املقررات اإللكرتونية املفتوحة هائلة االلتحاق يف التدريس اجلامعي ،عدم امتالك املهارات الفنية والتقنية يف التعامل
مع منصات التعلم اجلامعي ،عدم وجود اعتماد أكادميي رمسي للتعلم عرب منصات التعلم ،وصعوبة قياس عملية التعلم اليت تتيحها
منصات التعلم .وقد أوصت الدراسة بضرورة متليك أعضاء هيئة التدريس املهارات الفنية والتقنية يف التعامل مع منصات التعلم ذي
املقررات اإللكرتونية املفتوحة هائلة االلتحاق.
كما هدفت دراسة امللحم والبدر واملطران ( )2018إىل التعرف على واقع استخدام الطالبات لنظام البالك بورد ( )Blackboardيف
املقررات اإللكرتونية املفعلة يف جامعة امللك سعود .مت استخدام املنهج الوصفي وحتليل احملتوى .تكونت عينة الدراسة من ( )117طالبة مت
اختيارهن ابلطريقة العشوائية .أظهرت النتائج أن درجة استخدام الطالبات لنظام البالك بورد لدراسة املقررات التعليمية اإللكرتونيةكانت
متوسطة ،وكانت أبرز الصعوابت هي عدم وجود دورات تدريبية على استخدام نظام البالك بورد ،ابإلضافة إىل عدم وجود الدعم الفين.
وهدفت دراسة لكباال ( )Lakbala, 2016إىل حتديد معوقات برامج التعلم اإللكرتوين يف جامعة هرمزجان للعلوم الطبية
حماضرا) يف
( )HUMSمن وجهة نظر الطالب وهيئة التدريس .أجريت دراسة مقطعية مبنية على استبانة على ( 256طالبًا ،و30
ً
مدارس التمريض يف جامعة مهس .أظهرت نتائج الدراسة نقص التدريب املناسب يف مقررات التعلم اإللكرتوين ابجلامعة ،وحمدودية
التواصل مع املدرب ،وهيمنة املتعلمني على اللغة اإلجنليزية؛ إذ أظهرت أمهية كربى للطالب .كما كانت نسبة الوعي بربانمج التعلم
اإللكرتوين  ،80٪و 43٪بني هيئة التدريس والطالب على التوايل .كذلك نقص املنح البحثية للتعلم اإللكرتوين ،وكان تنفيذ التعلم
اإللكرتوين للمحاضرين هو أهم العوامل املعوقة.
ودراسة بينتا وبوجلا ودزيتاك ( )Benta, Bologa, and Dzitac, 2014هدفت إىل الكشف عن أثر استخدام املنصات التعليمية
اإللكرتونية يف تفعيل وتطوير عملية التعلم ،واملشاركة يف الواجبات واألنشطة واملهام التعليمية .مت حتليل سجالت املستخدمني من
سجل) على مدى ثالثة أشهر .تكونت عينة الدراسة من
مركز اخلدمة ،واليت جرى مجعها من املنصات التعليمية اإللكرتونية (ً 2970
( )202من طالب وطالبات اجلامعات يف رومانيا ،مت توزيعهم إىل جمموعتني؛ جتريبية ،وضابطة .تكونت اجملموعة التجريبية من ()98
طالبًا وطالبة ،مت تدريسهم ابستخدام املنصة التعليمية اإللكرتونية ،مع االشرتاك بدورات لتعلم استخدامها ،وتكونت اجملموعة الضابطة
من ( )104طالب وطالبات ،مت تدريسهم ابلطريقة التقليدية االعتيادية .أظهرت النتائج وجود أثر دال إحصائيًا للمنصة التعليمية
اإللكرتونية يف حتفيز الطلبة على املشاركة يف املهام املعرفية .كما أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطالب وأدائهم يف
مهامهم ،وواجباهتم التعليمية لصاحل اجملموعة التجريبية اليت درست من خالل املنصة.
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وأجرى ساندر وجوالس ( )Sander and Goalas, 2012دراسة هدفت إىل التعرف على أثر استخدام املنصات التعليمية
اإللكرتونية يف تسهيل عملية التعلم والتشارك والتعاون يف األنشطة اجلماعية .تكونت عينة الدراسة من ( )126طالبًا وطالبة من طالب
السنة األوىل يف كلية الطب يف الوالايت املتحدة األمريكية .مت توزيعهم بطريقة عشوائية إىل جمموعتني؛ جتريبية جرى تدريسها ابستخدام
املنصات التعليمية اإللكرتونية ،وضابطة جرى تدريسها ابلطريقة االعتيادية .أظهرت النتائج وجود أثر إجيايب دال إحصائيًا الستخدام
املنصات التعليمية اإللكرتونية يف تسهيل عملية التعلم التعاوين اجلماعي .كذلك بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
مشاركة الطالب يف األنشطة اجلماعية تعزى الستخدام املنصات التعليمية اإللكرتونية لصاحل اجملموعة التجريبية.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة جند أهنا اتفقت يف اإلشارة لفاعلية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف تطوير العملية
التعليمية ،مثل دراسة (العراقي ،العتييب ،العصيمي ،)2021 ،ودراسة ( ،)Moralista, Olucado, 2020ودراسة (اجلوهري،
 ،)2020ودراسة (العجرمي ،)2019 ،ودراسة (بينتا وآخرون ،)2014 ،ودراسة (ساندر وجالس .)2012 ،وحتدثت بعض الدراسات
عن درجة استخدام طالب اجلامعات للمنصات التعليمية اإللكرتونية مثل دراسة (الشواربة ،)2019 ،ودراسة (احلسن.)2018 ،
وحتدثت بعض الدراسات عن معوقات استخدام التعليم اإللكرتوين يف التعليم اجلامعي ،مثل دراسة (العراقي ،العتييب ،العصيمي،
 ،)2021ودراسة (البيشي ،)2021 ،و(الشمري ،)2020 ،ودراسة (البنيان ،)2019 ،ودراسة (لكباال.)2016 ،
واختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف احملاور اليت تناولتها أداة الدراسة ،واخلاصة أبمهية توظيف منصات التعليم
اإللكرتونية بكليات الرتبية يف اجلامعات السعودية ومعوقاهتا ،وتطبيقها يف اجلامعات السعودية :جامعة امللك سعود ،جامعة اإلمام
حممد بن سعود االسالمية ،جامعة شقراء ،جامعة األمرية نورة.
إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة؛ جرى استخدام املنهج الوصفي املسحي ،والذي يتطلب اختيار جمتمع دراسة أبكمله ،أو عينة كبرية
كثريا من أدوات البحث العلمي جلمع املعلومات ،مثل االستباانت
منه ،واهلدف من ذلك هو وصف طبيعة الظاهرة ،ويستخدم ً
(القحطاين ،والعامري .)2010
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية يف أربع جامعات هي (جامعة امللك سعود ،وجامعة اإلمام
عضوا خالل الفصل الدراسي األول من اجلامعي
حممد بن سعود ،جامعة شقراء ،جامعة األمرية نورة) ،والبالغ عددهم (ً )951
(1443 /1442هـ).
عينة الدراسة:
اشتملت العينة على ( )156مستجيبًا .ويبني اجلدول ( )1توزيع عينة الدراسة حسب املتغريات املستقلة.
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جدول ( )1يوضح عينة الدراسة
اجلامعة

العدد

املؤهل العلمي

العدد

سنوات اخلربة

العدد

اجلنس

العدد

امللك سعود

21

أستاذ

18

أقل من  5سنوات

6

ذكور

42

اإلمام

30

أستاذ مشارك

33

من  5إىل  10سنوات

33

إانث

114

شقراء

45

أستاذ مساعد

105

أكثر من  10سنوات

117

األمرية نورة

60

أداة الدراسة:
جرى استخالص أمهية ومعوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي من خالل اإلطار النظري ،ومن مث
تطوير استبانة التحكيم ،واستندت الباحثة بصورة أساسية يف إعداد األداة على املقاييس املستخدمة يف الدراسات السابقة كدراسة
(العراقي ،العتييب ،العصيمي ،)2021 ،ودراسة (البيشي ،)2021 ،ودراسة (الشمري ،)2020 ،ودراسة (البنيان ،)2019 ،ودراسة
(لكباال .)2016 ،تضمنت البياانت األولية (اجلامعة ،والرتبة األكادميية ،وسنوات اخلربة ،واجلنس) ،والبياانت األساسية .اعتمد
أسلوب التحليل اإلحصائي وفق مقياس ليكرت الثالثي .اشتملت االستبانة على حمورين (أمهية ،ومعوقات توظيف منصات التعليم
اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي) .اشتمل حمورا االستبانة على فقرات ( 22 ،26على الرتتيب) .أعطى لكل فقرة وز ٌن مدر ٌج لتقدير

درجة املوافقة (عالية= ،3متوسطة= ،2ضعيفة= .)1حسبت النتائج من خالل قيمة املتوسط احلسايب على الدرجة القصوى؛ حيث
مقسوما على ثالثة مستوايت)؛ أي ( ،)3/2وذلك بغرض املقارنة
ُحددت درجات القطع على التدريج ،من خالل (األعلى–األدىن
ً
بني املتوسطات ،وترتيب األمهية ،واملعوقات .وابلتايل ُوصفت درجة املوافقة من جدول (.)2
جدول ( )2درجة املوافقة

درجة املوافقة

املتوسط

عالية

من  2.34إىل 3

متوسطة

من  1.67إىل أقل من 2.34

ضعيفة

أقل من 1.67

صدق وثبات أداة الدراسة:
صدق احملكمني :للتوصل إىل صدق األداة؛ عُرضت بصورهتا األولية على عدد من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس يف
اجلامعات السعودية املختصني يف هذا اجملال ،وبلغ عددهم (مخسة) حمكمني ،وطلب منهم قراءة فقرات االستبانة ،وإبداء الرأي
يف درجة وضوحها ،وسالمة صياغتها اللغوية ،ودرجة مالءمتها للمحور الذي تنتمي إليه ،وإضافة فقرات أو حذفها ،واقرتاح بيان
وجهات النظر أو إضافته ،وقد قامت الباحثة إبجراء التعديالت الالزمة من حذف أو إضافة أو تعديل يف ضوء مقرتحاهتم ،إىل أن
استقرت االستبانة بصورهتا النهائية ،وقد بلغ عدد حماورها ( ،)2وعدد فقراهتا ( )48فقرة.
صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة :قامت الباحثة حبساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينة استطالعية من
هيئة التدريس بكليات اجلامعات األربع ،وذلك حبساب معامالت االرتباط بني كل فقرة ،والدرجة الكلية للمحور التابع هلا ،وكذلك
بني كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة ،حسب اجلدول (.)4( ،)3
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جدول ( :)3معامالت االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية لكل حمور
معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي

أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي
الفقرة

معامل
االرتباط

الداللة

الفقرة

معامل
االرتباط

الداللة

الفقرة

معامل
االرتباط

الداللة

الفقرة

معامل
االرتباط

الداللة

1

0.531

0.000

14

0.416

0.000

1

0.649

0.000

14

0.761

0.000

2

0.788

0.000

15

0.855

0.000

2

0.519

0.000

15

0.761

0.000

3

0.420

0.000

16

0.602

0.000

3

0.542

0.000

16

0.561

0.000

4

0.805

0.000

17

0.438

0.000

4

0.811

0.000

17

0.614

0.000

5

0.794

0.000

18

0.826

0.000

5

0.509

0.000

18

0.739

0.000

6

0.807

0.000

19

0.821

0.000

6

0.477

0.000

19

0.665

0.000

7

0.746

0.000

20

0.625

0.000

7

0.509

0.000

20

0.795

0.000

8

0.661

0.000

21

0.717

0.000

8

0.805

0.000

21

0.536

0.000

9

0.650

0.000

22

0.851

0.000

9

0.652

0.000

22

0.514

0.000

10

0.860

0.000

23

0.724

0.000

10

0.603

0.000

11

0.844

0.000

24

0.828

0.000

11

0.868

0.000

12

0.637

0.000

25

0.828

0.000

12

0.56

0.000

13

0.863

26

0.606

0.000

13

0.839

0.000

جدول ( :)4معامالت االرتباط بني درجة كل حمور وأداة الدراسة ككل
م

احملور

معامل االرتباط

الداللة

1

أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي

0.582

0.000

2

معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي

0.284

0.000

يتضح من اجلداول السابقة أن مجيع املعامالت دالة إحصائيًا عند مستوى  .0.01وهذا يعرب عن صدق الفقرات ،وحماور أداة الدراسة.
ثبات أداة الدراسة:
قامت الباحثة حبساب ثبات االستبانة ابستخدام طريقة االتساق الداخلي ألفا كرونباخ بداللة إحصائيات الفقرة حملوري االستبانة؛
أمهية ،ومعوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي (جدول .)5
جدول ( )5معامل الثبات ألداة الدراسة
م

احملور

معامل ألفا كرونباخ

1

أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي

0.96

2

معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي

0.94

يتضح من اجلدول ( )5أن معاملي الثبات مرتفعة ،وهذا يدل على ثبات أداة الدراسة.
عددا من
املعاجلة اإلحصائية :قامت الباحثة بتحليل البياانت إحصائيًا بواسطة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،مستخدمة ً
األساليب اإلحصائية؛ حيث مت استخدام التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية لكل فقرة ،ابإلضافة
إىل معامل ارتباط بريسون ،ومعامل ألفا كرونباخ ،وحتليل (ت) ،وحتليل التباين.
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-3النتائج واملناقشة:
لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة ،والذي ينص على:
ما أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
جرى استخدام التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية؛ ألمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية
يف التعليم اجلامعي ،وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة:
( :)6أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي
م

أمهية التوظيف

درجة األمهية ()%

درجة األمهية

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري
0.46

عالية
عالية

عالية

متوسطة

ضعيفة

1

جتاوز قيود املكان والزمان يف العملية التعليمية

88.5

7.7

3.8

2.85

2

تطوير املهارات احلاسوبية

76.9

23.1

0.0

2.77

0.43

3

تشجيع الطالب على استخدام التكنولوجيا يف عمليات التدريس

76.9

21.2

1.9

2.75

0.48

عالية

4

تطوير اخلربة النوعية لألساتذة من خالل املواقع اإللكرتونية

73.1

21.2

5.7

2.67

0.58

عالية

5

إاتحة الوصول إىل املعلومات لعدد كبري من الطالب

73.1

17.3

9.6

2.63

0.66

عالية

6

نشر ثقافة التدريب املستمر ،وجعل اجلامعة ميادين عمل حقيقية

73.1

17.3

9.6

2.63

0.66

عالية

7

تطوير القدرات البحثية لألستاذ اجلامعي

63.5

30.8

5.7

2.58

0.61

عالية

8

أتدية االختبارات اإللكرتونية

65.4

26.9

7.7

2.58

0.64

عالية

9

سهولة التفاعل والتواصل بني الطالب وهيئة التدريس

69.2

19.2

11.6

2.58

0.70

عالية

10

التمتع إبمكاانت تقنية عالية تواكب املستجدات

67.3

21.2

11.5

2.56

0.70

عالية

11

توفري فرصة اسرتجاع ما مت تدريسه يف أي وقت

63.5

26.9

9.6

2.54

0.67

عالية

12

ختفيض كلفة التعليم ابعتماد املواد اإللكرتونية

53.8

42.3

3.9

2.50

0.58

عالية

13

االهتمام ابلتغذية الراجعة الفورية

65.4

19.2

15.4

2.50

0.75

عالية

14

تنويع طرق التدريس

48.1

51.9

0.0

2.48

0.50

عالية

15

سهولة إدارة احملتوى اإللكرتوين ونشره بشكل دوري

57.7

32.7

9.6

2.48

0.67

عالية

16

تبادل املناقشات واحلوارات مع الطالب

46.2

50.0

3.8

2.42

0.57

عالية

17

تقدمي املواد التعليمية مثل امللصقات ،والشرائح ،ومقاطع الفيديو

44.2

51.9

3.9

2.40

0.57

عالية

18

تنمية قدرات التعلم التشاركية

51.9

34.6

13.5

2.38

0.72

عالية

19

تنمية مهارة إدارة الوقت لدى الطالب

53.8

30.8

15.4

2.38

0.75

عالية

20

توفري وقت وجهد األستاذ اجلامعي

46.2

44.2

9.6

2.37

0.66

عالية

21

تطوير املهارات اللغوية

50.0

36.5

13.5

2.37

0.71

عالية

22

تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطالب

50.0

36.5

13.5

2.37

0.71

عالية

23

مراقبة وتقييم تقدم الطالب

53.8

26.9

19.3

2.35

0.79

عالية

24

حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص يف التدريس اجلامعي

46.2

40.4

13.4

2.33

0.71

متوسطة

25

تنمية القدرة على البحث العلمي

46.2

40.4

13.4

2.33

0.71

متوسطة

26

تطوير املستوى التحصيلي للطالب اجلامعي

40.4

50.0

9.6

2.31

0.64

متوسطة

59.40

31.58

9.02

2.50

0.46

عالية

الكلى

يوضح جدول ( )6أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية يف التعليم اجلامعي ،والذي جاء بدرجة عالية؛ إذ
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بلغ املتوسط الوزين للتقديرات الكلية يف هذا احملور ( ،)2.50ابحنراف معياري ( .)0.46أما أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية
الفرعية يف هذا احملور فجاءت مرتبة وفق درجة األمهية ،مع مالحظة أنه يف حالة تساوي املتوسطات احلسابية تكون األولوية يف الرتتيب
ألمهية التوظيف ذات االحنراف املعياري األقل ،والذي يدل على جتانس وتوافق أعلى يف التقديرات .وفيما يلي عبارات أمهية توظيف
منصات التعليم اإللكرتونية اليت احتلت درجة أمهية عالية مبتوسط تراوح من ( )2.85إىل (.)2.35
وكانت أعلى ثالث عبارات هي "جتاوز قيود املكان والزمان يف العملية التعليمية ،يف املرتبة األعلى بدرجة ( ،)2.85تليها تطوير
املهارات احلاسوبية بدرجة ( ،)2.77مث عبارة تشجيع الطالب على استخدام التكنولوجيا يف عمليات التدريس ،بدرجة (،)2.75
وهناك ثالث عبارات ألمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية قد احتلت درجة أمهية متوسطة مبتوسط تراوح من ( )2.33إىل
( )2.31كما يلي:
حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص يف التدريس اجلامعي بدرجة ( ،)2.33وعبارة تنمية القدرة على البحث العلمي ابلدرجة نفسها ،مث
تطوير املستوى التحصيلي للطالب اجلامعي بدرجة (.)2.31
وتعزى هذه النتائج إىل أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي وفاعليتها يف العملية التعليمية؛ حيث تراعي
املنصات التعليمية اإللكرتونية حاجات املتعلمني املتنوعة ،ومتكنهم من الوصول إىل املوارد التعليمية يف أي وقت ،ومن أي مكان ،وتسمح
هلم ابسرتجاع ملفاهتم ،وأعماهلم الدراسية .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (العراقي ،العتييب ،العصيمي ،)2021 ،ودراسة (لكباال .)2016
اإلجابة عن السؤال الثاين ،والذي ينص على:
ما معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
جدول ( :)7معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية
درجة األمهية ()%
عالية

متوسطة

ضعيفة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة األمهية

51.9

15.4

2.17

0.68

متوسطة

15.4

2.15

0.67

متوسطة

2.15

0.72

متوسطة

0.69

متوسطة
متوسطة

م

املعوقات

1

عدم جدية الطالب يف التعامل مع هذه التقنيات لألغراض
األكادميية

32.7

2

ضعف اللغة اإلجنليزية لدى الطالب

30.8

53.8

3

عدم وجود اعتماد أكادميي رمسي للتعليم عرب منصات التعليم
اإللكرتونية

34.6

46.2

19.2

4

ضعف البنية التحتية يف الوصول خلدمات اإلنرتنت

30.8

51.9

17.3

2.13

5

ال توفر مساحات الشاشة الصغرية فرصة كافية للكتابة والتعبري

28.8

53.8

17.4

2.12

0.68

6

زايدة أعداد الطالب امللتحقني يف املقرر الواحد املقدم عرب
منصات التعليم اإللكرتونية

28.8

51.9

19.3

2.10

0.69

متوسطة

7

قصور السياسات اخلاصة حبقوق امللكية الفردية ملعدي املناهج
واملقررات الدراسية عرب منصات التعليم اإللكرتونية

26.9

50.0

23.1

2.04

0.71

متوسطة

8

قلة الوعي أبمهية منصات التعليم اإللكرتونية يف التدريس اجلامعي

30.8

36.5

32.7

1.98

0.80

متوسطة

9

عدم توافر اهلواتف الذكية املطلوبة للوصول السريع ملعظم الطالب

19.2

57.7

23.1

1.96

0.66

متوسطة

10

ارتفاع تكاليف املوارد الرقمية للمقررات الدراسية

23.1

48.1

28.8

1.94

0.73

متوسطة

11

افتقار املقررات الدراسية اليت تُقدم عرب منصات التعليم اإللكرتونية
يف التدريس اجلامعي إىل التفاعل احلقيقي

26.9

40.4

32.7

1.94

0.78

متوسطة

12

املقررات املقدمة عرب منصات التعليم اإللكرتونية ال تراعي
خصائص املتعلمني

21.2

50.0

28.8

1.92

0.71

متوسطة

246

منصات التعليم اإللكرتونية ومعوقاهتا يف كليات الرتبية ابجلامعات ...
د .لولوة بنت صاحل الفراج :أمهية توظيف ّ
درجة األمهية ()%
عالية

متوسطة

ضعيفة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة األمهية

44.2

32.7

1.90

0.75

متوسطة

32.7

1.90

0.75

متوسطة

1.90

0.75

متوسطة

0.62

متوسطة
متوسطة

م

املعوقات

13

عدم امتالك املهارات التقنية يف التعامل مع منصات التعليم
اإللكرتونية

23.1

14

صعوبة أتقلم الطالب اجلامعي يف الدراسة عرب منصات التعليم
اإللكرتونية؛ كوهنا تعتمد على التعليم الذايت

23.1

44.2

15

صعوبة التحقق من أن الطالب املنضم للمقرر عرب منصات التعليم
اإللكرتونية هو من ميارس عملية التعلم

23.1

44.2

32.7

16

تقييد استخدام اجلامعة يف العملية التعليمية

13.5

61.5

25.0

1.88

17

صعوبة دمج تقنيات األنظمة املختلفة من التعلم

15.4

53.8

30.8

1.85

0.67

18

صعوبة تقييم عمل الطالب

21.2

42.3

36.5

1.85

0.75

متوسطة

19

نقص تدريب املعلمني

21.2

42.3

36.5

1.85

0.75

متوسطة

20

ال توجد خطة واضحة ابجلامعة لتوظيف منصات التعليم يف
التدريس اجلامعي

23.1

38.5

38.4

1.85

0.78

متوسطة

21

تؤثر على خصوصية املعلم

13.5

32.7

53.8

1.60

0.72

ضعيفة

22

تؤثر على خصوصية الطالب

7.7

30.8

61.5

1.46

0.64

ضعيفة

23.61

46.67

29.72

1.94

0.46

متوسطة

الكلى

يوضح جدول ( )7معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية ،والذي جاء بدرجة متوسطة؛
إذ بلغ املتوسط الوزين للتقديرات الكلية يف هذا احملور ( ،)1.94ابحنراف معياري ( .)0.46أما معوقات توظيف منصات التعليم
اإللكرتونية الفرعية يف هذا احملور فجاءت مرتبة وفق درجة األمهية ،مع مالحظة أنه يف حالة تساوي املتوسطات احلسابية تكون األولوية
يف الرتتيب ألمهية التوظيف ذات االحنراف املعياري األقل ،والذي يدل على جتانس وتوافق أعلى يف التقديرات .وفيما يلي عبارات
معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية اليت احتلت درجة أمهية متوسطة مبتوسط تراوح من ( )2.17إىل (:)1.85
وكانت أعلى ثالث عبارات هي :عدم جدية الطالب يف التعامل مع هذه التقنيات لألغراض األكادميية ابملرتبة األعلى بدرجة
( ،)2.17تليها ضعف اللغة اإلجنليزية لدى الطالب بدرجة ( ،)2.15مث عبارة عدم وجود اعتماد أكادميي رمسي للتعليم عرب منصات
بدرجة ( ،)2.15وهناك عباراتن ملعوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية قد احتلت درجة أمهية ضعيفة مبتوسط (،)1.60
( )1.46على الرتتيب كما يلي :تؤثر على خصوصية املعلم ،وعبارة تؤثر على خصوصية الطالب.
وقد اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة (العراقي ،العتييب ،العصيمي)2021 ،؛ حيث ال توجد معوقات أو مشكالت
ذات أثر سليب على درجة تفعيل املنصات التعليمية اإللكرتونية ،وتتفق مع دراسة كل من (البيشي( ،)2021 ،الشمري،)2020 ،
ودراسة (البنيان ،)2019 ،ودراسة (العنيزي ،)2017 ،ودراسة إسالم وآخرون ( )Islam et al., 2015ودراسة أركرفل وأبيدو
( )Arkorful and Abaidoo, 2014يف وجود معوقات الستخدام تطبيقات املنصات اإللكرتونية.
اإلجابة عن السؤال الثالث ،والذي ينص على:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء أعضاء هيئة التدريس حول أمهية ،ومعوقات توظيف منصات التعليم
اإللكرتونية للمتغريات التالية( :اجلامعة ،والرتبة األكادميية ،وسنوات اخلربة ،واجلنس)؟
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 )1اجلامعة:
جدول ( :)8نتائج حتليل التباين لتأثري متغري اجلامعة على أمهية ومعوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية
احملور

اجلامعة

العدد

املتوسط

االحنراف
املعياري

مصادر
االختالف

درجات
احلرية

متوسط جمموع
مربع االحنرافات

قيمة
(ف)

أمهية
التوظيف

امللك سعود

21

65.14

14.82

بني اجملموعات

3

290.21

2.060

اإلمام

30

68.50

7.57

شقراء

45

61.80

15.64

األمرية نورة

60

65.85

9.93

داخل
اجملموعات

امللك سعود

21

45.85

6.51

بني اجملموعات

اإلمام

30

48.30

6.83

شقراء

45

43.00

12.21

األمرية نورة

60

38.45

9.89

معوقات
التوظيف

داخل
اجملموعات

152

3
152

مستوى الداللة

0.108

غري دال

140.84
745.86

8.173

0.000

دال

91.26

يوضح جدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية ،ترجع إىل اختالف
اجلامعة؛ حيث إن قيمة مستوى الداللة أعلى من  .0.05ويف املقابل لوحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية يف معوقات توظيف
أخريا
منصات التعليم اإللكرتونية ،ترجع إىل اختالف اجلامعة لصاحل جامعة اإلمام ،يليها جامعة امللك سعود ،مث جامعة شقراء و ً
جامعة األمرية نورة؛ حيث إن قيمة مستوى الداللة أقل من  ،0.05وقد يرجع ذلك إىل طبيعة اجلامعات وإعداد الطالب هبا ومستوى
اخلربة املقدم.
 )2الرتبة األكادميية:
جدول ( :)9نتائج حتليل التباين لتأثري متغري الرتبة األكادميية على أمهية ومعوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية
احملور

الرتبة األكادميية

العدد

املتوسط

االحنراف
املعياري

مصادر
االختالف

درجات
احلرية

متوسط جمموع
مربع االحنرافات

قيمة
(ف)

أمهية التوظيف

أستاذ دكتور

18

50.33

19.49

بني اجملموعات

2

2651.83

23.900

أستاذ مشارك

33

62.54

10.87

أستاذ مساعد

105

68.42

8.04

داخل
اجملموعات

153

110.95

أستاذ دكتور

18

53.66

9.29

بني اجملموعات

2

1529.46

أستاذ مشارك

33

44.90

9.97

أستاذ مساعد

105

40.05

8.98

معوقات
التوظيف

داخل
اجملموعات

153

17.931

مستوى الداللة
0.000

0.000

دال

دال

85.29

يوضح جدول ( )9وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية ،ترجع إىل اختالف الرتبة
األكادميية لصاحل الرتبة األقل (أستاذ مساعد)؛ حيث إن قيم مستوى الداللة أقل من .50.0
كما توضح النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية ،ترجع إىل اختالف الرتبة
األكادميية لصاحل الرتبة األعلى (أستاذ دكتور)؛ حيث إن قيم مستوى الداللة أقل من .0.05
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 )3سنوات اخلربة:
جدول ( :)10نتائج حتليل التباين لتأثري متغري سنوات اخلربة على أمهية ومعوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية
احملور

سنوات اخلربة

العدد

املتوسط

االحنراف
املعياري

مصادر
االختالف

درجات
احلرية

متوسط جمموع
مربع االحنرافات

قيمة
(ف)

أمهية التوظيف

أقل من 5

6

55.00

23.00

بني اجملموعات

2

354.78

2.517

من  5إىل
 10سنوات

33

64.18

9.90

أكثر من 10

117

65.87

11.66

أقل من 5

6

52.00

8.76

من  5إىل
 10سنوات

33

45.09

8.34

أكثر من 10

117

41.48

10.42

سنوات

سنوات

معوقات
التوظيف

سنوات

سنوات

داخل اجملموعات

بني اجملموعات

داخل اجملموعات

153

2

153

مستوى الداللة

0.084

غري دال

140.98

439.67

4.417

0.014

دال

99.54

يوضح جدول ( )10عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية ،ترجع إىل اختالف
سنوات اخلربة؛ حيث إن قيمة مستوى الداللة أعلى من  .0.05ويف املقابل لوحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية يف معوقات
توظيف منصات التعليم اإللكرتونية ،ترجع إىل اختالف سنوات اخلربة لصاحل األقل خربة؛ حيث إن قيمة مستوى الداللة أقل من
.0.05
 )4اجلنس:

جدول ( :)11نتائج حتليل (ت) ألمهية أتثري متغري اجلنس على أمهية ومعوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية

احملور
أ
التوظيف

مهية

معو قا ت
التوظيف

ا ال حنرا ف
املعياري

اجلنس

العدد

املتوسط

ذكور

42

59.42

14.87

إانث

114

67.18

10.31

ذكور

42

48.64

9.11

إانث

114

40.44

9.86

قيمة
(ت)

درجات
احلرية

مستوى الداللة

-3.730

154

0.000

4.754

154

0.000

دال
دال

يوضح جدول ( )11وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية ،ترجع إىل اختالف اجلنس
لصاحل اإلانث؛ حيث إن قيمة مستوى الداللة أقل من .0.05
كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية يف معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية ،ترجع إىل اختالف اجلنس لصاحل
الذكور؛ حيث إن قيمة مستوى الداللة أقل من .0.05
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التوصيات:
يف ضوء نتائج الدراسة ،فقد أوصت الباحثة مبا أييت:بناء إسرتاتيجية مؤسسية لتفعيل منصات التعليم يف ضوء معايري رؤية اململكة العربية السعودية .2030وضع معايري واضحة وحمددة ملتابعة أداء عضو هيئة التدريس والطالب بكليات الرتبية ابجلامعات السعودية يف جمال تفعيلمنصات التعليم اإللكرتونية.
إجراء الدراسات التقوميية هناية كل فصل؛ للخروج مبؤشرات تساعد على االرتقاء بتفعيل هذه املنصات ،مع الرتكيز علىإشراك الطالب يف عملية التقومي.
ضرورة بناء شراكات عاملية يف تطوير وتدريب التقنيني يف جمال الربجمة.إاتحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس للمشاركة يف تطوير منصات التعليم اإللكرتونية. التوعية املستمرة أبمهية تفعيل منصات التعليم وتطبيقاته املتنوعة.املقرتحات:
إجراء املزيد من الدراسات حول أمهية تفعيل املنصات اإللكرتونية من وجهة نظر الطالب وأعضاء هيئة التدريس والقادة
األكادمييني ،وأثر ذلك على التحصيل الدراسي لدى الطالب.
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دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين جبامعة الباحة يف ظل جائحة
كوروان وفقاً ملقياس ()SERVQUAL
د .خدجية مقبول الزهراين
أستاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املشارك بكلية الرتبية – جامعة الباحة

املستخلص:

هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين جبامعــة الباحــة يف فــرة جائحــة كــوروان

مــن خــال قيــاس الفجــوة بــن مســتوى الدعــم املــدرك واملتوقــع وفقـاً ملقيــاس ( ،)SERVQUALوقــد اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي ،كمــا
اســتخدمت أداتــن مهــا االســتبانة واملقابلــة؛ حيــث قامــت الباحثــة بتطويــر اســتبانة حتاكــي مقيــاس ( ،)SERVQUALوقــد تكونــت مــن ( )43فقــرة موزعــة

علــى مخســة أبعــاد هــي (مســتوى دعــم القيــادة للجوانــب التقنيــة ،مســتوى دعــم القيــادة لالعتماديــة ،مســتوى دعــم القيــادة لالســتجابة ،مســتوى دعــم القيــادة
لألمــان ،مســتوى دعــم القيــادة للتعاطــف) ،ومت توجيــه املقيــاس لعينــة عشـوائية بســيطة مــن طــاب جامعــة الباحــة بلغــت ( )307طالبـاً وطالبــة لإلجابــة عــن
فقراتــه مرتــن يف التوقيــت نفســه؛ األوىل وفقـاً للمــدرك ،واألخــرى وفقـاً للمتوقــع ،بينمــا اســتخدمت أداة املقابلــة الشــخصية مــع عــدد مــن القيــادات األكادمييــة

وفق ـاً للعينــة العمديــة كأداة مســاندة؛ للس ـؤال عــن واقــع الدعــم الفعلــي مــن وجهــة نظرهــم .وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج كان مــن أمههــا :أن

مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املدركــة واملتوقعــة جبامعــة الباحــة مــن وجهــة نظــر الطــاب جــاءت متوســطة ،كمــا
كشــفت الدراســة عــن وجــود فجــوة معنويــة لصــاحل إدراكات الطــاب ملســتوى الدعــم املقــدم مــن القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين.
كمــا اوصــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات الــي مــن شــأهنا مســاعدة القيــادات األكادمييــة يف حتســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين.
الكلمات املفتاحية :القيادة األكادميية ،جودة اخلدمة ،التعليم اإللكرتوين ،جائحة كوروان.

255

...  دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين جبامعة الباحة يف ظل: خدجية مقبول الزهراين.د

256

Supporting the Academic Leadership to Improve the Quality of E-learning
Service at Al Baha University in Light of the Corona Pandemic According to
.the (SERVQUAL) scale
Dr. Khadijah Maqbool AL-Zahrani
Associate Professor of Administration and Educational Planning, College of Education - Al Baha University

Abstract:
The study aims to recognize the level of academic leadership support to improve the quality of e-learning
service in Al Baha university during the Corona pandemic by measuring the gap between the perceived
and expected service based on the (SERVQUAL) scale, The study used the descriptive-analytical
method, The study also used two tools the questionnaire and the interview methods. The researcher
developed a questionnaire based on the (SERVQUAL) scale, the value of the questionnaire consisted of
43 items distributed according to five( leading level to support the technical side, leader level supporting
dependence, leader level support response, leader level safety, leader level sympathy). The questionnaire
was covered 307 by a random sample of Al-Baha University. The students answered the questionnaire
paragraphs twice at the same time, the first time according to the perception and the second according to
the expectation. The personal interview tool was also used with a number of academic leaders according
to the intentional sample. The study reached a number of results, the most important of which were: The
level of academic leadership support to improve the perceived and expected quality of e-learning service
at Al-Baha University from the students’ point of view is at an average level. The study also revealed
a moral gap in favor of students’ awareness of the level of academic leadership support to improve the
quality of e-learning service. The study put a number of recommendations that would assist academic
leaders in improving quality service academic e-learning.
Keywords: Academic leadership, Service quality, E-learning, corona pandemic.
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أوالً :اإلطار العام للدراسة:
مقدمة:
تُعد القيادة األكادميية يف مقدمة العناصر املؤثرة يف حتسني جودة خدمات التعليم اجلامعي؛ حيث يتطلب التطوير والتحسني يف
مؤسسات التعليم اجلامعي وجود قيادة واعيه ومدركة للتحوالت والتغريات احمللية والعاملية ،فوجود القيادة األكادميية الواعية يُعد مطلباً
حيوايً يف دعم جهود اجلامعة يف مجيع أنشطتها املختلفة.
وقد أكدت العديد من الدراسات واألحباث العلمية على أمهية دور القيادة األكادميية كدراسة الرابب واحلياجنة (& ’Al-Rabab
 ،)Hiyajneh, 2017ودراسة الدرعا  )Al-Deraa, 2016(،ودراسة العيد ( )Eid, 2015وغريها من الدراسات والتوصيات العلمية
املنشورة يف العديد من املؤمترات املعنية ابلتعليم اجلامعي اليت أكدت على أمهية دور القيادة األكادميية يف حتسني العملية التعليمية.
ونظراً الرتباط أدوار القيادة األكادميية بعدد خمتلف من املهام واملسؤوليات املتجددة؛ حبيثكلما تعددت األدوار جتددت املسؤوليات؛
لــذا فاألمــر يتطلــب مزيـ ًـدا مــن التطويــر والتنميــة يف جمــال القيــادة األكادمييــة للقيــام أبدوارهــا علــى أكمــل وجــه)Arbaugh, 2016( .
وخــال الســنوات األخــرة شــهد العــامل تطــوراً كبـراً يف اجملــال التقــي وثــورة تكنولوجيــا االتصــال ،بــل إن األمــر تعــدى ذلــك بكثــر،
فخــال ســنة  ،2020ويف ظــل جائحــة كــوروان (كوفيــد ،)19 -اتســع االنتشــار املتزايــد الســتخدام شــبكات اإلنرتنــت يف كافــة
القطاعــات ،ويف قطــاع التعليــم العــايل بشــكل خــاص؛ حيــث بــرز دور التعلــم اإللكــروين عــر شــبكات اإلنرتنــت كمنافــس قــوي وبديــل
حيــوي عــن وســائل التعليــم التقليــدي.
وتزايــد االهتمــام ابلتعلــم اإللكــروين أثنــاء جائحــة كــوروان هبــدف التحــول إىل التعليــم غــر التقليــدي ،واالســتفادة مــن التطــور التقــي
والتكنولوجــي ،إال أن هــذا االجتــاه اجلديــد واجهتــه بعــض التحــدايت واملعوقــات ،وقــد اســتعرض رودين ( )Rodny, 2002بعــض أهــم
معوقــات التحــول إىل التعلــم اإللكــروين وتطبيقــه ،جــاء يف مقدمتهــا عــدم توافــر القيــادة الفعالــة ،وعــدم توفــر التدريــب املناســب هلــا،
كل مــن ميلــز واينيــس وكاســبري ( )Mills, Yanes & Casebeer, 2009إىل أن
وعــدم توافــر املعــدات واألدوات الالزمــة ،كمــا أشــار ٌ
التعليــم اجلامعــي ُمعــرض ملقاومــة التعليــم اإللكــروين طاملــا أن  95%مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يعتقــدون أو يــرون أن منــط التعليــم التقليــدي
القائــم علــى احملاضــرة مــا زال األكثــر فاعليــة وأثـ ًـرا يف نتائــج التعلــم ،وأن القاعــة الصفيــة التقليديــة مــا زالــت مقدســة بـرأي أعضــاء اهليئــة
التدريســية والقــادة اإلداريــن.
كمــا تزايــد االهتمــام برفــع مســتوى جــودة اخلدمــة التعليميــة علــى املســتوى احمللــي والعاملــي؛ نتيجــة للشــكوى العامــة مــن اخنفــاض
مســتوى خرجيــي اجلامعــات ،وعــدم أتهيليهــم مبــا يتماشــى مــع متطلبــات ســوق العمــل ،ومــن مث تزايــد االهتمــام مبفهــوم جــودة اخلدمــة
التعليميــة ومعايــر قياســها وتقييمهــا ،وعلــى الرغــم مــن هــذا االهتمــام ،فمــازال مفهــوم جــودة اخلدمــة التعليميــة ومعايــر قياســها وتقييمهــا
تتســم بعــدم الوضــوح والتبايــن؛ ممــا أدى إىل االختــاف حــول طــرق قيــاس اجلــودة ومؤشـرات األداء)Onditi &Wechuli, 2017( .
ويعد الســرفكوال ( )SERVQUALأحد املقاييس الشــائعة ،وتعود أسســه النظرية إىل منوذج الثغرات ،ويقيس جودة اخلدمة من
حيــث الفــرق بــن توقعــات العميــل وتصــورات األداء .وتُعــرف توقعــات العميــل علــى أهنــا املعتقــدات حــول تقــدمي اخلدمــة الــي تشــكل
معايــر أو نقــاط مرجعيــة يتــم مــن خالهلــا احلكــم علــى األداء ،بينمــا تُعــرف تصــورات األداء علــى أهنــا التقييمــات الذاتيــة للتجربــة الفعليــة
للخدمــة عــر التفاعــل مــع مقدمــي اخلدمــة)Brochado, 2009( .
وقــد حظــى اســتخدام منــوذج ( )SERVQUALلقيــاس جــودة خدمــات التعليــم العــايل ابهتمــام متزايــد مــن الباحثــن الرتبويــن،
فعلــى املســتوى احمللــي اســتخدمه مــروك ( )2018يف دراســته الــي هدفــت إىل الوقــوف علــى مســتوى جــودة اخلدمــات املقدمــة للطــاب
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ابجلامعــات الناشــئة ،كمــا اســتخدمه كلٌّ مــن حســنني والشـربيين ( )2017يف دراســتهما هبــدف رصــد واقــع اخلدمــات التعليميــة املقدمــة
كل مــن الشــغييب واملخــايف ( )2016يف
لطــاب الدراســات العليــا جبامعــة امللــك خالــد يف ضــوء رؤيــة آفــاق ،وكذلــك اســتخدمه ٌ
دراســتهما الــي هدفــت إىل قيــاس جــودة اخلدمــات التعليميــة يف كليــة الرتبيــة ابلدمــام مــن وجهــة نظــر الدارســن فيهــا .أمــا علــى املســتوى
العــريب فنجــد علــى ســبيل املثــال دراســة صــاح الديــن والربطمــاين ( )2018الــي ســعت إىل إجيــاد آليــات مقرتحــة لتحقيــق جــودة
اخلدمــات اجلامعيــة مبركــز خدمــة اجملتمــع والتعليــم املســتمر جبامعــة الســلطان قابــوس ،ودراســة العولقــي ( )2018الــي ســعت إىل حتليــل
طبيعــة العالقــة بــن جــودة اخلدمــة التعليميــة وتعزيــز رضــا الطــاب يف جامعــة إب اليمنيــة ،ودراســة أبــو عــوف ( )2017الــي هدفــت
إىل قيــاس جــودة اخلدمــة التعليميــة يف معهــد املســتقبل العــايل للدراســات التكنولوجيــة املتخصصــة ،كمــا توجــد العديــد مــن الدراســات
األجنبيــة الــي اســتخدمت هــذا املقيــاس يف جمــال قيــاس جــودة خدمــات التعليــم اجلامعــي ،كدراســة جيالفانــد ومراغــي (& Gilavand,
 )Maraghi, 2019الــي هدفــت لقيــاس فجــوة اخلدمــة التعليميــة يف اجلامعــات اإليرانيــة وأثرهــا علــى رضــا الطلبــة ،وكذلــك دراســة أوابل
ومسنــان وجاليفــر ( )Uppal, Samnan, & Gulliver, 2018الــي ســعت لقيــاس جــودة التعلــم اإللكــروين.
ومــن خــال مــا ســبق ذكــره مــن دراســات حمليــة وعربيــة وأجنبيــة اعتمــدت منــوذج ( )SERVQUALكمقيــاس جلــودة اخلدمــة املدركــة
واملتوقعــة يف جمــال التعليــم العــايل ،تتضــح أمهيتــه وقوتــه ومــدى مالئمتــه؛ ممــا دفــع ابلباحثــة إىل الثقــة يف اســتخدامه واالعتمــاد عليــه مــن
أجــل قيــاس مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين جبامعــة الباحــة يف ظــل جائحــة كــوروان مــن
خــال قيــاس الفجــوة بــن إدراكات وتوقعــات الطــاب عــن مســتوى الدعــم املبــذول مــن القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة
التعليــم اإللكــروين املقدمــة هلــم.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
وفق ـاً إلحصــاءات اليونســكو ،فقــد تعــن علــى أكثــر مــن  1.5مليــار طفــل وشــاب يف  188دولــة حــول العــامل البقــاء يف منازهلــم
بســبب إغــاق املــدارس ومؤسســات التعليــم العــايل يف أعقــاب تفشــي فــروس كــوروان ،وحتولــت العديــد مــن البلــدان مــن أســاليب التعليــم
التقليديــة الــي تتــم وجه ـاً لوجــه إىل التعليــم اإللكــروين)Affouneh, Salha, & Khlaif, 2020( .
ومــن جهــة أخــرى فــإن للتعليــم اإللكــروين أمهيــة ابلغــة ودور أساســي يف جنــاح العمليــة التعليميــة وتطويرهــا ،فهــو وســيلة مــن الوســائل
الــي تدعــم العمليــة التعليميــة وحتوهلــا مــن طــور التلقــن إىل طــور اإلبــداع والتفاعــل وتنميــة املهــارات ،وجيمــع كل األشــكال اإللكرتونيــة
للتعليــم والتعلــم؛ حيــث تســتخدم أحــدث الطــرق يف جمــاالت التعليــم والنشــر والرتفيــه ابالعتمــاد علــى احلواســيب ووســائطها التخزينيــة
وشــبكاهتا( .وكيبيــداي)2019 ،
مطولــة مــن خـراء يف الرتبيــة هلــذه التقنيــات،
وابلرغــم مــن احلاجــة املاســة إىل التعليــم عــن بعــد يف زمــن كــوروان ،فــإن هنــاك انتقــادات ّ
بــل إن دراســة ملركــز السياســات الوطنيــة التعليميــة يف الــوالايت املتحــدة أوصــت عــام  2019بوقــف أو تقليــل املــدارس الرقميــة حــى يتــم
التأكــد مــن أســباب ضعــف مردودهــا الــذي ظهــر جليـاً يف نتائــج الدراســة ،مقارنــة ابملــدارس التقليديــة( .عـزام)2020 ،
وإبمعان النظر؛ يتبني أن التحول األكرب حنو التعليم اإللكرتوين أتى إثر أزمة جائحة كوروان ،ويف هذا السياق يؤكد اخلويطر ()9102
على أمهية دور القيادة األكادميية يف إدارة األزمات؛ حيث يذكر« :أن السياسات احلديثة أضفت أبعاداً جديدة تطويرية ألدوار القيادة
األكادميية يف التعليم العايل ،وذلك نتيجة ظهور عدد من األزمات اليت تؤثر يف منظومة التعليم العايل ،وابلرغم من االتفاق على خطورة
هذه األزمات ،إال أن هناك قلة يف إسهامات الباحثني واملختصني يف جمال إدارة األزمات مبؤسسات التعليم العايل» (ص .)202ويف
السياق ذاته يذكر محرون (« )1102أن اجلامعات وهي تقود عملية التغيري والتطوير يف اجملتمعات حباجة ماسة إىل تطوير قدرات

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،286-255جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

259

أفرادها القيادية؛ ليقوموا بدورهم يف صناعة التغيري املستمر» (ص.)09
وابلرغم مما بذلته القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية خالل جائحة كوروان من جهود وإجراءات للتعامل مع األزمة واحتوائها
من خالل التحول السريع إىل التعليم اإللكرتوين ،فإن استقراء الواقع يشري إىل وجود العديد من مظاهر اخللل والقصور ،ومما يدل
على ذلك عقد العديد من املؤمترات العلمية ملناقشة واقع التعليم اإللكرتوين ومستقبله ،كمؤمتر تكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعليم
اإللكرتوين ،واملؤمتر الدويل االفرتاضي األول للتعليم اإللكرتوين حتت شعار التعليم اإللكرتوين يف زمن فريوس كوروان التحدايت واحللول،
واملؤمتر الدويل الثاين ملستقبل التعليم الرقمي يف الوطن العريب ،ومؤمتر إعادة بناء املستقبل والتعليم وفرص العمل للشباب أثناء األزمات،
وقد خلصت مجيع هذه املؤمترات إىل العديد من التوصيات اليت تدور يف جمملها حول ضرورة العمل على نشر ثقافة التعليم اإللكرتوين،
وحث أعضاء هيئة التدريس على استخدام تقنيات التعليم اإللكرتوين ،واالستفادة من املنصات اإللكرتونية ،كما أوصت اجلامعات
ابلعمل على تطوير البىن التحتية لتحقيق أهداف التعليم اإللكرتوين ،ووضع املعايري لضمان جودته ،وتقييم األداء للتعليم اإللكرتوين.
كما أكدت دراسة الشهري ( )4102على أمهية دور القيادة األكادميية يف تفعيل التعليم اإللكرتوين يف التعليم العايل السعودي من
خالل توعية صانعي القرار أبمهية تقنية التعلم اإللكرتوين وما سيوفره هلم من إمكاانت غري مكلفة وما قد متنحه هلم من نتائج تعليمية
جيدة .كما أوصت دراسة اخلويطر ( )9102إبجراء املزيد من الدراسات والبحوث حول تقييم دور القيادات األكادميية ابجلامعات
السعودية يف إدارة األزمات.
كما جاءت القيادة يف مقدمة معايري ضبط اجلودة يف التعليم اإللكرتوين يف مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية.
(املركــز الوطــي للتعليــم اإللكــروين .)2020 ،ويف ضــوء مــا ســبق ،تبلــورت فكــرة هــذه الدراســة كمحاولــة لقيــاس مســتوى دعــم القيــادة
األكادمييــة لعمليــة حتســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين جبامعــة الباحــة يف ظــل جائحــة كــوروان وفقـاً ملقيــاس ( ،)SERVPERFمــن
خــال اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:
س :1مــا مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان املــدرك
مــن وجهــة نظــر الطــاب؟
س :2مــا مقــدار الفجــوة بــن مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املــدرك واملتوقــع جبامعــة
الباحــة خــال جائحــة كــوروان وفق ـاً ملقيــاس ( )SERVPERFمــن وجهــة نظــر الطــاب؟
س :3هــل توجــد فــروق دالــة إحصائي ـاً يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة
التعليــم اإللكــروين املــدرك واملتوقــع جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان وفقـاً ملقيــاس ( )SERVPERFمــن وجهــة نظــر الطــاب تُعــزى
ملتغــر النــوع( :ذكــر ،أنثــى)؟
س :4هــل توجــد فــروق دالــة إحصائي ـاً يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة

التعليــم اإللكــروين املــدرك واملتوقــع جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان وفقـاً ملقيــاس ( )SERVPERFمــن وجهــة نظــر الطــاب تُعــزى
ملتغــر التخصــص( :نظــري ،عملــي)؟
س :5مــا مســتوى واقــع دعــم القيــادة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان مــن وجهــة
نظــر عــدد مــن قياداهتــا األكادمييــة؟
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أهداف الدراسة:
هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة جبامعــة الباحــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين،
ابالعتمــاد علــى حتليــل الفجــوة بــن مســتوى الدعــم املــدرك واملتوقــع مــن قبــل القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين
جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان مــن وجهــة نظــر طالهبــا ،وذلــك مــن خــال مــا يلــي:
 حتديد مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين املدرك لدى طالب جامعة الباحة خالل جائحةكوروان.حتديد مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين املتوقع لدى طالب جامعة الباحة خالل جائحةكوروان.حتديد مقدار الفجوة بني مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين املدرك واملتوقع لدى طالبجامعة الباحة خالل جائحة كوروان وفقاً ملقياس (.)SERVPERF
التعرف على أي فروق دالة إحصائياً يف استجاابت أفراد العينة حول مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمةالتعليم اإللكرتوين املدرك واملتوقع جبامعة الباحة خالل جائحة كوروان وفقاً ملقياس ( )SERVPERFمن وجهة نظر الطالب
تُعزى للمتغريات الدميوغرافية :النوع ،والتخصص.
التعرف على مستوى واقع الدعم املقدم لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين جبامعة الباحة خالل جائحة كوروان من وجهةنظر عدد من قياداهتا األكادميية.
أمهية الدراسة:
األمهية النظرية :تتمثل أمهية الدراسة احلالية يف أهنا أتيت كاستجابة للتحوالت احلاصلة يف أمناط التعليم وأساليبه يف زمن كوروان،
وكاستجابة للمطالب املتزايدة خالل اجلائحة بتحسني جودة التعليم اإللكرتوين وتوفريه بفرص متكافئة أمام الطالب من مجيع الشرائح
وخمتلف املستوايت ،كما قد يشكل األدب النظري الوارد يف هذه الدراسة إضافة جيدة للمكتبة يف جمال إدارة التعليم اإللكرتوين
وحتسني جودته ،كما قد تساعد الدراسات السابقة اليت متت ترمجتها الباحثني واملهتمني هبذا النوع من األحباث.
األمهية العملية :قد تفيد هذه الدراسة القيادات األكادميية يف جامعة الباحة بشكل خاص والقيادات األكادميية يف مجيع جامعات
اململكة العربية السعودية بشكل عام يف حتسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين من خالل التوصيات واآلليات املقرتحة ،كما ميكن
االستفادة من أداة الدراسة يف قياس مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين يف املؤسسات املشاهبة.
حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة احلالية على قياس مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين يف
جامعة الباحة خالل جائحة كوروان ،ابالعتماد على فكرة قياس الفجوات بني اخلدمة املتوقعة واخلدمة املدركة ،وذلك وفقاً ملقياس
(.)FREPRES
احلدود املكانية :جرى تطبيق هذه الدراسة يف جامعة الباحة.
احلدود البشرية :مت تطبيق أداة الدراسة امليدانية (االستبانة) على عينة عشوائية من طالب جامعة الباحة ،وذلك للتعرف على مستوى
دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمات التعليم اإللكرتوين بوصفهم املستفيدين األساسني ،كما مت تطبيق األداة الثانية (املقابلة)
مع عدد من القيادات األكادميية جبامعة الباحة بوصفهم املسئولني عن حتسني وجتويد خدمة التعليم اإللكرتوين املقدمة للطالب.
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احلدود الزمنية :مت تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 2441 /1441ه
مصطلحات الدراسة:
القيادة األكادمييةAcademic leadership :

تُعــرف القيــادة األكادمييــة أبهنــا «كل عضــو هيئــة تدريــس مكلــف بعمــل قيــادي ابجلامعــة ،وتشــمل رؤســاء األقســام ،ومشــريف
الوحــدات ،ووكالء الكليــات ،وعمــداء الكليــات والعمــادات ،ووكالء اجلامعــة» (محــرون ،2011 ،ص.)93
وميكــن تعريــف القيــادة األكادمييــة إجرائي ـاً :أبهنــا مصطلــح يطلــق علــى األشــخاص الذيــن يشــغلون املناصــب القياديــة وميارســون
األعمــال اإلداريــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،كــوكالء اجلامعــة ،وعمــداء الكليــات والعمــادات املســاندة ووكالئهــا ،وتســتخدم كلمــة
أكادميــي متيي ـزاً هلــم مــن الذيــن ميارســون األعمــال اإلداريــة مــن غــر أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــة.
جودة اخلدمةQuality Service :

هــي «مفهــوم يعكــس مــدى مالئمــة اخلدمــة املقدمــة ابلفعــل لتوقعــات املســتفيد مــن اخلدمــة» (إدريــس ،2006 ،ص .)19وهــي
أيضـاً« :جــودة اخلدمــات املقدمــة  -كانــت املتوقعــة أو املدركــة؛ أي الــي يتوقعهــا العمــاء أو يدركوهنــا يف الواقــع الفعلــي ،وهــي احملــدد
الرئيــس لرضــا العميــل أو عــدم رضــاه» (الدرادكــة ،2015 ،ص.)143
وميكــن تعريــف جــودة اخلدمــة إجرائيـاً أبهنــا :تقــدمي مســتوى متميــز مــن اخلدمــة التعليميــة اإللكرتونيــة ،مــع احلــرص علــى أن توافــق
تلــك اخلدمــة تطلعــات وتوقعــات العمــاء وهــم حبســب الدراســة احلاليــة الطــاب.
التعليم اإللكرتوينE-Learning :

هــو «تقــدمي حمتــوى تعليمــي (إلكــروين) عــر الوســائط املتعــددة علــى الكمبيوتــر وشــبكاته إىل املتعلــم بشــكل يتيــح لــه إمكانيــة
التفاعــل النشــط مــع هــذا احملتــوى ومــع املعلــم ومــع أقرانــه سـواء أكان ذلــك بصــورة متزامنــة أم غــر متزامنــة ،وكــذا إمكانيــة إمتــام هــذا التعلــم
يف الوقــت واملــكان وابلســرعة الــي تناســب ظروفــه وقدراتــه» (زيتــون ،2005 ،ص.)24
ويعــرف التعليــم اإللكــروين إجرائيـاً أبنــه :التعليــم القائــم علــى اســتخدام التقنيــة واالســتفادة مــن التطــور التقــي والتكنلوجــي يف إيصــال
املعلومــة للطــاب وتعليمهــم عــن بعــد دون احلاجــة حلضورهــم إىل غرفــة الفصــل.
جائحة كوروانCorona pandemic :

هو املرض الناجم عن فريوس كوروان املســتجد املســمى فريوس كوروان-ســارس .2 -وقد اكتشــفت املنظمة هذا الفريوس املســتجد
ُ
ُ
ُ
ألول مرة يف  31كانون األول /ديسمرب  ،2019بعد اإلبالغ عن جمموعة من حاالت االلتهاب الرئوي الفريوسي يف يوهان جبمهورية
الصــن الشــعبية ،وقــد حتــول اآلن إىل جائحــة تؤثــر علــى العديــد مــن بلــدان العــامل( .منظمــة الصحــة العامليــة)2019 ،
وميكــن تعريــف جائحــة كــوروان إجرائيـاً أبهنــا :ذلــك املــرض الــذي تســبب يف حــدوث أزمــة يف أنظمــة التعليــم القائمــة حاليـاً ،وأدى
إىل ضــرورة التحــول إىل التعليــم اإللكــروين ،واالســتفادة مــن التقنيــة ،والتحــول إىل التعليــم عــن بعــد.
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د .خدجية مقبول الزهراين :دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين جبامعة الباحة يف ظل ...

مقياس جودة اخلدمة)SERVQUAL( :
هــو أداة تتكــون مــن مخســة معايــر؛ اثنــان وعشــرون بنــداً منهــا الــي تقيــس توقعــات العمــاء حــول األداء الفعلــي واملتوقــع للخدمــة
املقدمــة ،مث تقييــم جــودة اخلدمــة عــن طريــق قيــاس وحتديــد الثغـرات الــي تفصــل بــن درجــات األداء الفعلــي واألداء املتوقــع لنوعيــة اخلدمــة.
()Parasuraman & Berry, 1988

وتنسب أوىل احملاوالت لقياس جودة اخلدمات إىل ابراسورامان وآند بريي ()Parasuraman & Berry, 1985؛ حيث متكنا من
تصميم مقياسهما املشهور ب ـ  ،SERVPERFوالذي يتكون من الكلمتني  serviceاخلدمة  qualityاجلودة ،واملعروف أيضاً ابسم
منوذج الفجوات ،ويعد أحد املقاييس الشائعة لقياس ما يعرف ابلفجوات بني اخلدمة املتوقعة واخلدمة اليت يدركها العمالء فعلياً؛ حيث
حددا يف البداية عشرة أبعاد لقياس جودة اخلدمة ،وهي( :التجسيد ،األمانة ،االستجابة ،املنافسة ،اجملاملة ،املصداقية ،األمن ،احلرية،
االتصال ،فهم العميل) .ويتكون املقياس من جمموعتني تضم كل جمموعة ( )22فقرة؛ حيث هتدف اجملموعة األوىل إىل قياس توقعات
العمالء للخدمة اليت يتلقوهنا من املؤسسة ،بينما هتدف اجملموعة الثانية إىل قياس اجتاهات العمالء حنو املؤسسة)Brochado, 2009( .
ويُضيــف الشــويعر ( )2009لقــد واجــه مقيــاس ( )SERVPERFيف البدايــة الكثــر مــن االنتقــادات ،مث متكنـوا بعــد عــدة ســنوات
مــن تطويــره ليشــمل مخســة أبعــاد هــي:
العناصر امللموسةTangibles :

وهــي التســهيالت املاديــة املرتبطــة بتقــدمي اخلدمــة وتشــمل مظهــر املوظفــن واملرافــق املاديــة واملعــدات ،ويف هــذا البعــد يتــم قيــاس
املقومــات والتســهيالت املاديــة املتاحــة للمؤسســة ،وميثــل هــذا البعــد  11%مــن األمهيــة النســبية يف اجلــودة ،وقــد قابلــت الباحثــة هــذا
البعــد يف أداة الدراســة احلاليــة ببعــد (دعــم القيــادة األكادمييــة للتقنيــة) بعــدد ( )10مــن الفقـرات املتناســبة وطبيعــة الدراســة احلاليــة ،والــذي
ميثــل  23%مــن األمهيــة النســبية يف اجلــودة.
االعتماديةReliability :

وتعــي القــدرة علــى أداء اخلدمــة املوعــودة بثقــة ودقــة ،وميثــل هــذا البعــد  32%مــن األمهيــة النســبية يف اجلــودة قياسـاً ابألبعــاد األخــرى،
وقــد قابلــت الباحثــة هــذا البعــد يف أداة الدراســة احلاليــة ببعــد (دعــم القيــادة األكادمييــة لالعتماديــة) بعــدد ( )9مــن الفقـرات املتناســبة
وطبيعــة الدراســة احلاليــة ،والــذي ميثــل  20%مــن األمهيــة النســبية يف اجلــودة.
االستجابةResponsiveness :

وتعــي االســتجابة لطلــب العمــاء يف تقــدمي اخلدمــة الس ـريعة عنــد الــزوم ،ويف هــذا البعــد تقــاس اجلاهزيــة لــدى العاملــن لتقــدمي
اخلدمــات الفوريــة لطالبيهــا ،وميثــل هــذا البعــد  22%مــن األمهيــة النســبية مــن اجلــودة ،وقــد قابلــت الباحثــة هــذا البعــد يف أداة الدراســة
احلاليــة ببعــد (دعــم القيــادة األكادمييــة لالســتجابة) بعــدد ( )8مــن الفقـرات املتناســبة وطبيعــة الدراســة احلاليــة ،والــذي ميثــل  19%مــن
األمهيــة النســبية يف اجلــودة.
األمان أو الضمانAssurance :

وتعــي قــدرة العاملــن علــى بعــث الثقــة والطمأنينــة يف نفــوس العمــاء ،وميثــل هــذا البعــد  19%مــن األمهيــة النســبية مــن اجلــودة ،وقــد
قابلــت الباحثــة هــذا البعــد يف أداة الدراســة احلاليــة ببعــد (دعــم القيــادة األكادمييــة لألمــان) بعــدد ( )8مــن الفق ـرات املتناســبة وطبيعــة
الدراســة احلاليــة ،والــذي ميثــل  19%مــن األمهيــة النســبية يف اجلــودة.
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التعاطفEmpathy :

ويقصــد بــه التعاطــف والرعايــة واالهتمــام الفــردي الــذي تبديــه املؤسســة جتــاه العمــاء ،وميثــل هــذا البعــد  16%مــن األمهيــة النســبية
مــن اجلــودة ،وقــد قابلــت الباحثــة هــذا البعــد يف أداة الدراســة احلاليــة ببعــد (دعــم القيــادة األكادمييــة للتعاطــف) بعــدد ( )8مــن الفقـرات
املتناســبة وطبيعــة الدراســة احلاليــة ،والــذي ميثــل  19%مــن األمهيــة النســبية يف اجلــودة.
وقــد طــورت الباحثــة أداة الدراســة احلاليــة لتحاكــي هــذا مقيــاس مبجموعتــن مــن الفقـرات بلــغ عــدد ٍ
كل منهمــا ( )43فقــرة ،هتــدف
اجملموعــة األوىل إىل قيــاس مســتوى الدعــم املــدرك لــدى الطــاب عــن دعــم القيــادة األكادمييــة لعمليــة حتســن جــودة خدمــة التعليــم
اإللكــروين ،بينمــا هتــدف اجملموعــة الثانيــة إىل قيــاس توقعاهتــم عــن مســتوى الدعــم املقــدم مــن القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة
التعليــم اإللكــروين.
اثنياً :اإلطار النظري:
املبحث األول :القيادة األكادميية
شهد مصطلح القيادة األكادميية يف اآلونة األخرية
ايدا من قبل الباحثني يف جمال التعليم العايل ومؤسساته؛ نظراً
اهتماما متز ً
ً
لتأثريه وارتباطه ابلعديد من املتغريات ،كما تنوعت األساليب البحثية واملناهج العلمية املتبعة اليت حاولت قياس مستوى أداء القيادة
األكادميية وكفاءة إجنازها.
مفهوم القيادة األكادميية:
عُرفت القيادة األكادميية أبهنا «تلك القيادات اليت تصنع النجاح والتأثري يف بيئة العمل األكادميي ،فهم العمداء والوكالء ورؤساء
األقسام األكادميية ابجلامعات ممن ميتلكون التأثري يف بيئة العمل األكادميي» (الرقب ،2017 ،ص .)299كما تُعرف القيادة
األكادميية أبهنا« :قدرة أتثري املسؤولني عن مؤسسات التعليم العايل يف األداء الكلي للمؤسسة ،من خالل القيم اإلنسانية والسلوكيات
اإلدارية اليت حتقق التكامل واملتابعة وضمان اجلودة» (الدجين وعبد العال ،2018 ،ص.)7
أمهية القيادة األكادميية:
تشكل القيادة األكادميية بعداً مهماً يف جناح املؤسسة اجلامعية وبلوغها ألهدافها املنشودة ،فالقيادات اجلامعية مسؤولة بشكل
مباشر عن حتقيق اجلامعة لرسالتها واملتمثلة يف جزء منها يف ختريج أعداد من الطلبة املزودين بصنوف العلم واملعرفة ،ويشري احلسناوي
( )2011إىل هذا املعىن من خالل أتكيده على وجود عدة جوانب أساسية يف احلياة اجلامعية ينبغي على املكلف ابإلدارة اجلامعية أن
ملما هبا بدرجة كبرية ،ومن أهم هذه اجلوانب هو اجلانب العلمي الذي من املفرتض أن تتوجه معظم نشاطات وفعاليات القيادة
يكون ً
اجلامعية حنو االهتمام به وتطويره والعمل على ضمان جودته ورفع كفاءته؛ ألنه يُ ُّ
عد املعيار األساس لنجاح هذه القيادة يف عملها.
كما حدد العساف ( )2020أمهية القيادة األكادميية يف عدد من النقاط هي:
العمل على مواكبة التغريات احمليطة وتوظيفها خلدمة اجلامعة.املسامهة يف تنمية األفراد وتدريبهم ورعايتهم ابعتبارهم أهم مورد للجامعة.كوهنا حلقة الوصل بني العاملني وخطط اجلامعة وتصوراهتا املستقبلية.-العمل على تسهيل عمليات حتقيق األهداف املرسومة.
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أدوار القيادة األكادميية:
فرضــت التغـرات العامليــة واحملليــة علــى اجلامعــات مواجهــة العديــد مــن التحــدايت؛ حيــث فرضــت تلــك التغـرات الــي يشــهدها العــامل
أبكمله على القيادات األكادميية أدو ًارا متجددة ومتنوعة .ويذكر اخلويطر ( )2019أن «للقائد األكادميي دور كبري يف إدارة األزمات
الــي قــد تُعيــق حتقيــق أهــداف اجلامعــة مــن خــال مواجهتــه لألزمــات وحلهــا والتخفيــف مــن حدهتــا ،ومــن هــذه األدوار مــا يلــي :حتليــل
املخاطــر الناجتــة عــن األزمــات ،وحتديــد موقعهــا ،تقديــر نســبة حــدوث اخلســائر النامجــة عــن األزمــات ،مجــع البيــاانت وحتليلهــا ،وحتديــد
اإلمــكاانت املاديــة والبشـرية ،والتعــاون مــع اجلهــات ذات العالقــة» (ص.)206
وقــد حــددت دراســة عثمــان ( )2020أدوار القيــادة األكادمييــة يف ســت نقــاط ،ورأت أن الت ـزام القــادة هبــذه األدوار سيســهم يف
ضمــان جــودة أداء كلياهتــم وأقســامهم ،وجــاءت تلــك األدوار كمــا يلــي:
التخطيط ألعمال اجلودة :ويتعلق هذا الدور بتطوير اخلطط والربامج الدراسية وفقاً لإلمكاانت البشرية واملادية املتاحة.
القيادة واالتصال :يتلخص هذا الدور يف قدرة القائد األكادميي على تبين أساليب قيادية مناسبة خللق املناخ التنظيمي اإلجيايب ،وبث
روح التعاون ،وتشجيع مشاركة األعضاء يف األنشطة املختلفة.
التنظيم والتفويض :يتلخص هذا الدور يف قدرة القائد األكادميي ومهارته يف تقسيم األدوار واملهام بني األعضاء واألقسام وفقاً لإلمكاانت
والقدرات ،وإعطاء الفرصة ألعضاء القسم أو الكلية لتقدمي نصائح وتوجيهات خاصة ابألقسام والربامج واملقررات بصفة دورية ورمسية.
التحفيز على املشاركة يف أنشطة اجلودة :يتلخص هذا الدور يف حتفيز األعضاء ورفع مستوى محاسهم للمشاركة يف عمليات
وأنشطة اجلودة من خالل اللجان العملية والفنية ،مع تقدمي الشكر والدعم املعنوي الذي يتناسب مع مستوى اإلجنازات.
العدالة وااللتزام األخالقي :هذا الدور يتعلق ابلتزام القائد األكادميي وإلزامه جلميع األعضاء اباللتزام ابلقواعد السلوكية واألخالقية
الواجب االلتزام هبا عند تقييم األداء واختاذ القرارات ،وعند قيامه بكافة األنشطة اإلدارية وموضوعيته وعدالته عند التعامل مع اجلميع.
املتابعة والتقومي والتحسني املستمر :يتطلب هذا الدور أتكد القائد األكادميي من التزام األعضاء إبسرتاتيجيات التدريس والتقييم
احملددة ،وأن املهام املوكلة إليهم قد مت تنفيذها بشكل فعال ،مع أتكده من كفاية التجهيزات واملرافق الالزمة للعملية التعليمية ،كذلك
قيام القائد األكادميي إبجراء التحسينات الالزمة واملستمرة على خمتلف جوانب العملية التعليمية.
مــن خــال مــا ســبق يتضــح الــدور الكبــر والرئيــس الــذي تؤديــه القيــادة األكادمييــة يف إدارة األزمــات ،إضافــة إىل االهتمــام والرتكيــز
علــى ضمــان اجلــودة وحتقيــق االعتمــاد؛ لــذا فــإن الباحثــة تؤكــد علــى أمهيــة دور القيــادة األكادمييــة يف حتســن جــودة خدمــة التعليــم
اإللكــروين مــن خــال وعــي تلــك القيــادات حبجــم الــدور املتوقــع منهــا ،وتقــدمي الدعــم املناســب حلجــم تطلعــات وتوقعــات املســتفيدين.
املبحث الثاين :التعليم اإللكرتوين
قبــل شــهر آذار مــن عــام  2020مل يكــن يــدر خبلــد أي عضــو هيئــة تدريــس أن التعليــم اإللكــروين ســيكون هــو البوابــة الوحيــدة
للوصــول للطلبــة والتفاعــل معهــم لتحقيــق أهــداف تعليميــة ،فقــد جنــم عــن أزمــة كــوروان إطــاق دورات للمعلمــن يف جمــال التعلــم
اإللكــروين ووســائله املتنوعــة بشــكل مكثــف ،للمحافظــة علــى اســتمرارية التعليــم والتعلــم وحتقيــق متطلبــات الفصــل اجلامعــي الثــاين مــن
العــام الدراســي  ،2020وحتقيــق التباعــد اجلســدي بــن الطلبــة؛ حفاظ ـاً علــى ســامتهم مــن اإلصابــة بفــروس كــوروان( .أبــو شــخيدم،
ع ـواد ،خليلــة ،العمــد ،وشــديد)2020 ،
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مفهوم التعليم اإللكرتوين:
يعــرف التعليــم اإللكــروين أبنــه «طريقــة للتعلــم ابســتخدام آليــات االتصــال احلديثــة مــن حاســب وشــبكاته ووســائطه املتعــددة مــن
صــوت وصــورة ورســومات ،وآليــات حبــث ،ومكتبــات إلكرتونيــة ،وكذلــك بـواابت اإلنرتنــت سـواءً كان عــن بعــد أو يف الفصــل الدراســي،
فاملقصــود هــو اســتخدام التقنيــة جبميــع أنواعهــا يف إيصــال املعلومــة للمتعلــم أبقصــر وقــت وأقــل جهــد وأكــر فائــدة» (املوســى واملبــارك،
 ،2005ص .)120كمــا يعرفــه عامــر ( )2015أبنــه ذلــك «النــوع مــن التعليــم الــذي يعتمــد علــى اســتخدام الوســائط اإللكرتونيــة يف
االتصــال واســتقبال املعلومــات واكتســاب املهــارات والتفاعــل بــن الطالــب واملعلــم ،وبــن الطالــب والكليــة ،وال يلــزم هلــذا النــوع مــن
التعليــم وجــود مبــاين جامعيــة أو صفــوف دراســية ،بــل إنــه يلغــي مجيــع املكــوانت املاديــة للتعليــم ،ويتــم التعليــم هبــذا األســلوب عــن طريــق
االتصــال والتواصــل بــن املعلــم واملتعلــم ،وعــن طريــق التعامــل بــن املتعلــم ووســائط التعلــم اإللكرتونيــة األخــرى كالــدروس االفرتاضيــة،
واملكتبــة االفرتاضيــة ،والكتــاب اإللكــروين» (ص.)246
مسوغات األخذ ابلتعليم اإللكرتوين:
ميكن حتديد عدد من النقاط كأهم مسوغات األخذ ابلتعليم اإللكرتوين والتحول إليه:
 .1متكني الطلبة واملدرسني من احلصول على اخلربات املختلفة بوسائل غري تقليدية.
 .2متكني الطلبة ومدرسيهم من االطالع على اخلربات ،واملعارف ،واملعلومات من مصادر تعليمية غنية حملية وخارجية.
 .3تسهيل وتسريع التواصل بني إدارات املؤسسات التعليمية ومدرسيها ،وطالهبا ،لالطالع على كل املستجدات بصورة مباشرة.
 .4إاتحة الفرصة ملن جيدون صعوابت يف التعليم الصفي للتحصيل اجليد بوسائل تليب حاجاهتم وقدراهتم وسرعتهم يف التعلم.
 .5جعل الطالب واملدرسني أكثر قدرة على التعلم الذايت مدى احلياة مبساعدة مصادر التعلم ومصادر املعلومات املختلفة.
 .6خلق حافز قوي لدىكل من الطلبة واملدرسني على تطوير مهاراهتم؛ سعياً للمنافسة اليت حيتاجها سوق العمل( .صالح الدين)2018 ،
متطلبات تطبيق التعليم اإللكرتوين :من أهم متطلبات تطبيق التعليم اإللكرتوين:
 .1توفــر البنيــة التحتيــة واملتمثلــة يف جتهيــز املــدارس واإلدارات التابعــة للتعليــم ابلشــبكات واألجهــزة والربجميــات املختلفــة والالزمــة
للعمليــة التعليميــة.
 .2تقدمي التدريب الالزم للمعلم واملتعلم وكافة الكادر اإلداري والتعليمي مبا يؤهلهم للتعامل مع هذه التقنية واالستثمار األمثل هلا.
 .3أتهيل النظام التعليمي مبا يتوافق مع هذا النمط من التعليم وما يشمل ذلك من قوانني وأنظمة وقرارات.
 .4حتتاج التجارب املستجدة واحلديثة إىل دراسات تواكب التجديد؛ وذلك ملتابعة نشأة هذه التجارب يف مراحلها املبكرة ،ودراسة
الواقــع ملعرفــة حاجــات امليــدان وحاجــات العنصــر البشــري واجتاهاتــه وهــو األهــم ،وكذلــك فاعليــة الربامــج املطبقــة( .خليفــة)2020 ،
مــن خــال مــا ســبق ذكــره ،تتضــح أمهيــة التعليــم اإللكــروين ومــدى ضــرورة التحــول إىل هــذا النــوع مــن التعليــم ،واإلفــادة مــن مميزاتــه
ليس فقط بســبب جائحة كوروان ،بل وحىت بعد زوال هذه األزمة إبذن هللا تعاىل ،تظل احلاجة قائمة لالســتفادة من املميزات الكثرية
للتعليــم اإللكــروين ،واملزاوجــة بينــه وبــن التعليــم التقليــدي القائــم علــى التفاعــل املباشــر بــن املعلــم والطالــب وجهـاً لوجــه ،ودجمهمــا معـاً
لتحقيــق أكــر فائــدة ممكنــة.
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املبحث الثالث :الدراسات السابقة:
الدراسات اليت تناولت التعليم اإللكرتوين:
أجــرى القضــاة ( )2020دراســة هدفــت إىل حتليــل وتقييــم جــودة التعليــم اإللكــروين أببعــاده (تقييــم أعضــاء هيئــة التدريــس ،تقييــم
العمليــة التعليميــة عــن بعــد ،تقييــم البنيــة التحيــة) وأثرهــا علــى درجــة رضــا الطــاب يف جامعــة طيبــة ،واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج
الوصفي املســحي ،ومت اســتخدام أداة االســتبانة اليت ُوزعت على عينة عشـوائية بســيطة من الطالب ،وتوصلت الدراســة إىل أن االجتاه
العــام حنــو جــودة التعليــم اإللكــروين أببعــاده يف جامعــة طيبــة كان مرتفعـاً ،وأن درجــة رضــا الطــاب جــاء مرتفعـاً .كمــا أجــرى يوســف
( )2020دراســة هدفــت إىل التعــرف علــى اجتاهــات وآراء الطــاب اجلامعــن حنــو عمليــة التعليــم اإللكــروين خــال جائحــة كــوروان،
وقــد طُبقــت الدراســة علــى عينــة مــن طــاب كليــة االتصــال واإلعــام جبامعــة امللــك عبــد العزيــز ،واســتخدمت االســتبانة كأداة جلمــع
البيــاانت ،وأشــارت النتائــج إىل وجــود رضــا لــدى الطــاب عــن نظــام التعليــم اإللكــروين ،وأن الغالبيــة منهــم مييلــون إىل تفضيلــه عــن
التعليــم التقليــدي .يف حــن هدفــت دراســة أبــو شــخيدم وآخــرون ( )2020إىل الكشــف عــن فاعليــة التعليــم اإللكــروين يف ظــل انتشــار
فــروس كــوروان مــن وجهــة نظــر املدرســن يف جامعــة خضــوري ،ومت االعتمــاد علــى املنهــج الوصفــي املســحي ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن
( )50عضـ ًـوا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف جامعــة خضــوري ،وجــرى مجــع البيــاانت ابســتخدام اســتبانة ،وبينــت نتائــج الدراســة أن تقييــم
عينــة الدراســة لفاعليــة التعليــم اإللكــروين كان متوســطاً ،وجــاء تقييمهــم جملــال اســتمرارية التعليــم اإللكــروين وجمــال معوقــات اســتخدام
التعليــم اإللكــروين ،وجمــال تفاعــل أعضــاء هيئــة التدريــس مــع التعليــم اإللكــروين ،وجمــال تفاعــل الطلبــة يف اســتخدام التعليــم اإللكــروين
متوســطاً .يف حني جاءت دراســة قنييب ،زايدة ،رشــيد ،صانوري ،ظاهر ،وقطينة ( )2020هبدف التعرف على واقع التعليم اإللكرتوين
يف فلســطني خــال جائحــة كــوروان مــن وجهــة نظــر املعلمــن ،ومت االعتمــاد علــى املنهــج الوصفــي املســحي ،ومت اختيــار عينــة عشـوائية
مكونــة مــن ( )256معلمـاً ومعلمــة ،واســتخدمت االســتبانة كأداة جلمــع البيــاانت ،وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج مــن أمههــا:
أن املنهــاج الفلســطيين حباجــة للتطويــر ليتــاءم مــع التعليــم اإللكــروين ،وأن هنــاك حاجــة ماســة لــدى املعلمــن للتدريــب علــى منصــات
التعليــم اإللكــروين ،وأن جاهزيــة البنيــة التقنيــة الفلســطينية تراوحــت بــن القليلــة واملتوســطة .كمــا أجــرى ســاريتاس وابروتــو (Saritas,
) & Barutcu, 2020دراســة عــن التحــول الرقمــي يف التعليــم خــال فــرة الــوابء واســتعداد الطــاب للتعلــم عــر اإلنرتنــت ابلتطبيــق
علــى طــاب جامعــة ابمــوكايل يف مدينــة دينــزيل الرتكيــة ،وكان اهلــدف الرئيــس هلــذه الدراســة هــو حتليــل مــدى اســتعداد الطــاب للتعليــم
عــن بعــد ابســتخدام مقيــاس (هونــغ )2010 ،لالســتعداد للتعلــم عــر اإلنرتنــت ،وأظهــرت النتائــج أن الطــاب كان لديهــم اســتعداد
للتعلــم عــر اإلنرتنــت ،ولكنهــم وجــدوا أنفســهم غــر قادريــن علــى التحكــم اجليــد يف التعلــم عــر اإلنرتنــت ،وأن االســتعداد للتعلــم عــر
اإلنرتنــت خيتلــف وفقـاً لفصــول الطــاب اجلامعيــن ومــا إذا كان لديهــم ابلفعــل خــرة يف التعلــم عــر اإلنرتنــت أم ال .أمــا دراســة اخلويطــر
( )2019فهدفــت إىل التعــرف علــى واقــع دور القيــادات األكادمييــة جبامعــة األمــر ســطام بــن عبــد العزيــز يف إدارة األزمــات ،والتعــرف
علــى االحتياجــات واملعوقــات الــي تواجــه القيــادات األكادمييــة فيهــا ،وحتديــد الــدور املقــرح هلــم يف قيــادة األزمــات ،وســبل تطويــر دور
تلــك القيــادات األكادمييــة يف إدارة األزمــات مــن وجهــة نظرهــم ،ومت اســتخدام املنهــج الوصفــي املســحي املســحي ،وتكونــت العينــة مــن
( )174قائداً أكادميياً ،ومت استخدام أداة مقابلة مكونة من ( )12سؤ ًال ،كما مت استخدام استبانة مكونة من ( )87عبارة ،وتوصلت
الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج مــن أمههــا :جــاءت درجــة واقــع دور القيــادات األكادمييــة جبامعــة األمــر ســطام بــن عبــد العزيــز يف إدارة
األزمــات متوســطة ،هنــاك موافقــة بدرجــة عاليــة حنــو احتياجــات دور القيــادات األكادمييــة يف إدارة األزمــات والــدور املقــرح هلــم ،هنــاك
موافقــة بدرجــة متوســطة مــن وجهــة نظــر القيــادات األكادمييــة يف إدارة األزمــات حنــو معوقــات دور القيــادات األكادمييــة وســبل تطويــره.
أمــا دراســة الشــهري ( )2014فهدفــت إىل تعـّـرف الــرؤى الفلســفية والفكريــة حنــو مفهــوم التعلــم اإللكــروين ،وأهــم إســهاماته يف التعليــم
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العــايل ،وأبــرز معوقــات تطبيقــه ،وآليــة تفعيلــه يف التعليــم العــايل الســعودي .واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي الســتقراء وحتليــل
ومناقشــة األدبيــات النظريــة والدراســات البحثيــة املرتبطــة مبوضــوع التعلــم اإللكــروين وآليــات توظيفــه يف برامــج التعليــم العــايل ومقارنتهــا
ابملمارســات املطبقــة يف التعليــم العــايل الســعودي .وقــد خلصــت الدراســة إىل أن مفهــوم التعلــم اإللكــروين مــازال يف طــوره التكويــي ومل
يســتقر بعــد علــى حــال لــدى منســوبيه واملســؤولني عنــه واملســتفيدين منــه ،وأن توظيــف التعلــم اإللكــروين يف التعليــم العــايل الســعودي
يواجــه مجلــة مــن املعوقــات منهــا قلــة الوعــي بتقنيــة التعلــم اإللكــروين.
الدراسات اليت اهتمت بقياس جودة اخلدمة:
دراســة أبــو عــوف ( )2017الــي هدفــت إىل قيــاس جــودة اخلدمــة التعليميــة يف معهــد املســتقبل العــايل للدراســات التكنولوجيــة
املتخصصــة مــن وجهــة نظــر الطــاب مــن خــال منــوذج  ،SERVPERFوأظهــرت النتائــج وجــود فجــوة معنويــة موجبــة بــن إدراكات
الطــاب وتوقعاهتــم جلــودة اخلدمــة املقدمــة هلــم مــن املعهــد ،وأن هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن أبعــاد جــودة اخلدمــة التعليميــة
وكل مــن اجلــودة الكليــة املدركــة مــن قبــل الطــاب وكذلــك الرضــا اإلمجــايل للطــاب ،كمــا توصلــت إىل أنــه ال توجــد اختالفــات ذات
داللــة إحصائيــة بــن إدراكات الطــاب وتوقعاهتــم ألبعــاد اخلدمــة الــي يقدمهــا املعهــد ترجــع إىل متغــر املســتوى الدراســي أو اجلنــس
ابســتثناء بعــد األمــان ،وأن هنــاك فروقًــا ذات داللــة إحصائيــة بــن إدراكات الطــاب وتوقعاهتــم ألبعــاد اخلدمــة الــي يقدمهــا املعهــد ترجــع
إىل متغــر التخصــص .كمــا هدفــت دراســة مــروك ( )2018إىل الوقــوف علــى مســتوى جــودة اخلدمــات املقدمــة للطــاب ابجلامعــات
الناشــئة ابململكــة العربيــة الســعودية ابســتخدام منوذجــي  SERVQUAlو  ،servperfوحتديــد مــدى وجــود تباينــات يف ردود الطــاب
وفقـاً خلصائهــم حــول جــودة اخلدمــات املقدمــة هلــم ،ومت التوصــل جملموعــة مــن النتائــج أمههــا :تراوحــت تقديـرات أفـراد العينــة حــول أبعــاد
اجلــودة املتوقعــة واملدركــة بــن فــوق املتوســط واملرتفــع بصفــة عامــة ،كمــا كانــت التقدي ـرات ألبعــاد اجلــودة املتوقعــة أكــر نســبياً منهــا يف
األبعــاد املدركــة .بينمــا هدفــت دراســة الشــغييب واملخــايف ( )2016إىل قيــاس جــودة اخلدمــات التعليميــة يف كليــة الرتبيــة ابلدمــام مــن
وجهــة نظــر الدارســن فيهــا ،وبلغــت العينــة ( )286دارسـاً ،وقــد أظهــرت النتائــج وجــود فجــوة دالــة إحصائيـاً بــن اخلدمــة املدركــة واملقدمــة
فعليـاً للطــاب وبــن اخلدمــة املتوقعــة؛ حيــث كانــت اخلدمــة املدركــة أقــل مســتوى مقارنـةً مــع اخلدمــة املتوقعــة ،ووجــود فجــوة ســالبة ودالــة
إحصائيـاً بــن إدراكات الدارســن وتوقعاهتــم علــى مســتوى جمــاالت اخلدمــة والدرجــة الكليــة لتلــك اجملــاالت تعــزى ملتغــر اجلنــس يف إدراك
الدارســن جتــاه جمــاالت اخلدمــة اآلتيــة :االعتماديــة ،االســتجابة ،الســامة واألمــان ،التعاطــف ويف الدرجــة الكليــة للمجــاالت ،وكانــت
الفــروق لصــاحل الذكــور .كمــا بينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيـاً يف مســتوى اخلدمــة يف جمــاالت االعتماديــة ،االســتجابة،
األمــان ،والتعاطــف ،ويف الدرجــة الكليــة لتلــك اجملــاالت تعــزى ملتغــر اجلنــس .فيمــا جــاءت دراســة عبــد احلميــد ( )2015هبــدف حتديــد
أبعــاد جــودة اخلدمــات الطالبيــة املقدمــة إلكرتوني ـاً مــن وجهــة نظــر طــاب جامعــة الطائــف ،وكذلــك أثــر كل بعــد مــن أبعــاد اجلــودة
املدركــة للخدمــات الطالبيــة املقدمــة إلكرتونيـاً علــى رضــا ووالء الطــاب للموقــع اإللكــروين للجامعــة ،وكان مــن أهــم النتائــج :ارتفــاع
مســتوى اســتخدام الطالبــات للمنظومــة اجلامعيــة اإللكرتونيــة مقارنــة ابلطــاب ،وأن األبعــاد اخلاصــة بــكل مــن :ســهولة االســتخدام،
ســرعة الوصــول ،شــكل وتصميــم املوقــع ،الوفــاء مبتطلبــات الطالــب تؤثــر جوهـرايً علــى كل مــن رضــا الطــاب ووالئهــم للموقــع اإللكــروين
جلامعــة الطائــف .يف حــن قــام كفيــذا ) (Kavitha, 2015يف دراســته بتطويــر منــوذج الفجــوة وإضافــة فجوتــن إىل اخلمســة املوجــودة
يف النمــوذج األصلــي؛ حيــث وضــع فجــوة بــن إدراك املوظفــن املؤديــن للخدمــة وتوقعــات الطــاب ،والفجــوة األخــرى يف الفــرق بــن
إدراكات اإلدارة وإدراكات املوظفــن ،وجــاء مــن نتائــج الدراســة التأكيــد علــى دور املوظفــن يف اخلطــوط األماميــة ،ودراســة وحتديــد
حاجــات ورغبــات الطــاب طبقـاً للمتغـرات واالجتاهــات احلديثــة مــن خــال مجــع املعلومــات وإغــاق الفجـوات ،وأن منــوذج الفجــوة
صــاحل جلمــع املعلومــات مــن طــاب وموظفــن املعهــد.
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التعليق على الدراسات السابقة:
مــن خــال مــا مت عرضــه مــن دراســات ســابقة ،يتضــح أن كل دراســة تطرقــت إىل بعــض جوانــب الدراســة احلاليــة ،وهــذا يعــود
لكــون الدراســة احلاليــة تناولــت العديــد مــن اجلوانــب؛ حيــث تشــاهبت مــع بعــض الدراســات يف تناوهلــا لــدور القيــادات األكادمييــة يف
إدارة األزمــة كدراســة اخلويطــر ( ،)2019كمــا تشــاهبت مــع دراســة يوســف ( ،)2020ودراســة أبــو شــخيدم وآخــرون ( ،)2020ودراســة
قنيــي وآخــرون ( ،)2020ودراســة ســاريتاس وابروتــو  ،(Saritas, & Barutcu, 2020)،ودراســة القضــاة ( ،)2020ودراســة الشــهري
( )2014يف تناوهلــا لواقــع التعليــم اإللكــروين خــال جائحــة كــوروان ،وحماولــة قيــاس مــدى رضــا الطــاب عنــه ،كمــا تشــاهبت مــع
دراســة مــروك ( ،)2018ودراســة الشــغييب واملخــايف ( ،)2016ودراســة كفيــذا ) (Kavitha, 2015مــن حيــث اســتخدامها ملقيــاس
) .(SERVPERFفيمــا تشــاهبت مــع دراســة عبــد احلميــد ( )2015يف حماولــة قيــاس رضــا الطــاب عــن جــودة اخلدمــات الطالبيــة
اإللكرتونيــة املدركــة.
إال أن الدراســة احلاليــة متيــزت مــن مجيــع الدراســات الســابقة يف كوهنــا عدلــت مقيــاس ( )SERVPERFوطورتــه ليقيــس مســتوى
دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين ،مســتفيد ًة مــن الفكــرة الــي يقــوم عليهــا املقيــاس مــن حيــث قيــاس
فجــوة األداء ابســتخدام اجتاهــات العمــاء حنــو األداء الفعلــي للخدمــة املقدمــة هلــم ،وبــن األداء املتوقــع لديهــم.
اثلثاً :منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
منهج الدراسة:
اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي ،مــن خــال التعــرف علــى آراء الطــاب وقيــاس الفجــوة بــن إدراكاهتــم وتوقعاهتــم
ملســتوى جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املقدمــة هلــم ،ومــن مث حتليــل تلــك الفج ـوات وتفســرها يف ضــوء املتغ ـرات الدميوغرافيــة الــي
حددهتــا الدراســة.
جمتمع وعينة الدراسة:
تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع طــاب وطالبــات جامعــة الباحــة املنتظمــن يف مرحلــة البكالوريــوس والبالــغ عددهــم ()16958
ـرا نســبياً؛ فقــد مت االقتصــار علــى
وفقـاً إلحصائيــة عمــادة القبــول والتســجيل للعــام 1442ه ،ونظـراً لكــون جمتمــع الدراســة
متجانســا وكبـ ً
ً
عينــة منهــم اختــروا وفقـاً للعينــة العشـوائية البســيطة ،إضافــة إىل عينــة قصديــة متثلــت يف عــدد مــن القيــادات األكادمييــة يف جامعــة الباحــة
إلجـراء املقابلــة معهــم والتعــرف علــى آرائهــم.
وقــد بلغــت العينــة العشـوائية ( )377طالبـاً وطالبــة ،وقــد قامــت الباحثــة بتوزيــع االســتبانة إلكرتونيـاً مســتفيدة مــن تطبيقــات قوقــل
درايــف ،وقــد بلــغ حجــم االســتجاابت املســردة والصاحلــة للتحليــل ( )307اســتبانة بنســبة  .81.4%ويُعــد هــذا العــدد مقبـ ًـول يف
صمــم مــن قبــل اإلحصائيــن بنــاءً علــى تطبيــق قانــون حجــم العينــةCohen,( .
البحــوث االجتماعيــة املســحية وفق ـاً للجــدول الــذي ُ
 ،)1988وفيمــا يلــي جــدول توزيــع عينــة الدراســة حبســب البيــاانت الدميوغرافيــة.
جدول ( )1توزيع عينة الدراسة وف ًقا للبياانت الدميوغرافية
المتغيرات
النوع
التخصص

المجموعات

التكرار

النسب المئوية

ذكر

140

45.6

أنثى

167

54.4

نظري

205

66.8

علمي

102

33.2
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يتضــح مــن اجلــدول ( )1الســابق أن النســبة األكــر كانــت للمشــاركات مــن الطالبــات مبــا نســبته  ،54.4%بينمــا كانــت نســبة
مشــاركة الطــاب الذكــور  ،45.65%وكانــت التخصصــات النظريــة هــي األعلــى نســبةً بــن املشــاركني حيــث بلغــت  ،66.8%فيمــا
مثلــت التخصصــات العلميــة نســبة  33.2%مــن إمجــايل عينــة الدراســة.
أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة؛ قامت الباحثة بتطوير استبانة تكون من جزأين؛ األول :اشتمل على البياانت الدميوغرافية للمستجيبني،
واجلــزء اآلخــر :اشــتمل علــى جمموعتــن مــن الفقـرات ،واشــتملت كل جمموعــة علــى  43فقــرة لقيــاس مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة
لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين ،ومــن اجلديــر ابلذكــر أن الباحثــة اســتفادت مــن فكــرة منــوذج الفج ـوات ()SERVPERF
لقيــاس مــا يعــرف ابلفجـوات ،وحتديــد الثغـرات الــي تفصــل بــن مســتوى األداء الفعلــي ومســتوى األداء املتوقــع للقيــادة األكادمييــة يف
حتســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين مــن وجهــة نظــر الطــاب املســتفيدين مــن هــذه اخلدمــة ،كمــا مت اســتخدام أداة املقابلــة الــي
تكونــت مــن مخســة أســئلة لتحاكــي أبعــاد أداة الدراســة اخلمســة ،وقــد مت توجيههــا إىل عــدد مــن القيــادات األكادمييــة جبامعــة الباحــة؛
هبــدف التعــرف علــى آرائهــم حــول مســتوى الدعــم املقــدم مــن قبلهــم لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين ومقارنتهــا آبراء الطــاب.
وقــد مت اســتخدام مقيــاس ســلم «ليكــرت» ذي الت ــدرج اخلماســي يف اإلجابــة عــن عبــارات االســتبانة (املــدرك -املتوقــع) علــى النحــو
اآليت( :موافق بشدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق بشدة) ،واليت أتخذ القيم التالية على التوايل ()1،2،3،4،5؛ حيث كانت
أقل استجابة ( ،)1وأعلى استجابة ( ،)5وذلك مبدى بلغ قيمته ( ،)4وبقسمة املدى على عدد االستجاابت ( )5 /4كان طول الفرتة
جدا من ( 1إىل أقل من  ،)1.80قليلة (من
( .)0.80وكانت القيم الوزنية واالمسية والفرتات املوزونة للمقياس اخلماسي كما يلي :قليلة ً
جدا (من  4.20إىل .)5
 1.80إىل أقل من  ،)2.60متوسطة (من 2.60إىل أقل من ،)3.40كبرية (من  3.40إىل أقل من ،)4.20كبرية ً
ثبات األداة:
لقيــاس مــدى ثبــات أداة الدراســة االســتبانة؛ اســتخدمت الباحثــة (معادلــة كرونبــاخ ألفــا) () )Cronbach’s Alpha (αللتأكــد مــن
ثبــات أداة الدراســة ،ويوضــح اجلــدول التــايل نتائــج ثبــات كرونبــاخ ألفــا للمــدرك واملتوقــع أببعادمهــا اخلمســة.
جدول ( )2معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات أداة الدراسة (املدرك -املتوقع)
األبعاد
البعد األول :دعم القيادة األكادميية للجوانب التقنية
البعد الثاين :دعم القيادة األكادميية لالعتمادية
البعد الثالث :دعم القيادة األكادميية لالستجابة
البعد الرابع :دعم القيادة األكادميية لألمان
البعد اخلامس :دعم القيادة األكادميية للتعاطف
الدرجة الكلية لالستبانة

االستبانة

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

املدرك

10

0.937

املتوقع

10

0.898

املدرك

9

0.950

املتوقع

9

0.932

املدرك

8

0.935

املتوقع

8

0.957

املدرك

8

0.950

املتوقع

8

0.885

املدرك

8

0.951

املتوقع

8

0.927

املدرك

43

0.973

املتوقع

43

0.942

270

د .خدجية مقبول الزهراين :دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين جبامعة الباحة يف ظل ...

يتضــح مــن اجلــدول ( )2الســابق أن معامــل الثبــات الســتبانة املــدرك ككل بلــغ قيمــة مرتفعــة جـ ًـدا 0.973؛ حيــث تـراوح ثبــات أبعــاد
اســتبانة املــدرك مــا بــن  0.935كحــد أدىن وبــن  0.951كحــد أعلــى ،كمــا بلــغ الثبــات الكلــي للمتوقــع قيمــة مرتفعــة جـ ًـدا 0.942؛
حيــث ت ـراوح ثبــات أبعــاد اســتبانة املتوقــع مــا بــن  0.885كحــد أدين وبــن  0.957كحــد أعلــى ،وهــذا يــدل علــى أن أداة الدراســة
تتمتــع بدرجــة عاليــة جـ ًـدا مــن الثبــات.
أساليب املعاجلة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البياانت اليت مت جتميعها؛ مت حساب املقاييس اإلحصائية التالية:
استخدام معامل ألفا كرونباخ حلساب قيم الثبات حملاور وأبعاد االستبانة.حتليــل االســتبانة ابســتخدام التكـرارات والنســب املئويــة للتعــرف علــى اخلصائــص الشــخصية والوظيفيــة ألفـراد عينــة الدراســة وحتديــداســتجاابت أفرادهــا جتــاه فقـرات األبعــاد الــي تتضمنهــا أداة الدراســة.
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومؤشرات األمهية النسبية ملعرفة االجتاه العام لفقرات وأبعاد االستبانة.اختبار (ت) للعينات املرتبطة ،وذلك الختبار معنوية الفجوات بني املدرك واملتوقع.اختبــار (ت) للعينــات املســتقلة ،وذلــك الختبــار الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مســتوى دعــمالقيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املدركــة واملتوقعــة وفق ـاً ملقيــاس ( )SERVPERFمــن حيــث متغــر
النــوع (ذكــر -أنثــى) ،ومتغــر التخصــص (نظــري -علمــي).
رابعاً :نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها:
س :1مــا مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان املــدرك
مــن وجهــة نظــر الطــاب؟
لإلجابــة عــن هــذا السـؤال؛ نتنــاول حتليــل آراء أفـراد عينــة الدراســة مــن خــال حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة
تبعــا للمتوســطات احلســابية أبقــل قيمــة
تبعــا ملقيــاس ليكــرت اخلماســي ،والرتتيــب التنــازيل للخدمــات ً
ومؤشـرات األمهيــة النســبية والدرجــة ً
لالحنـراف املعيــاري ،وذلــك جلميــع األبعــاد ،والدرجــة الكليــة ملســتوى الدعــم املــدرك.
جدول ( )3مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمات التعليم اإللكرتوين املدرك من وجهة نظر الطالب
أبعاد الخدمة

ن

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
النسبية

الدرجة

الترتيب

البعد األول :دعم القيادة األكاديمية للتقنية

307

3.26

1.095

65.17

متوسطة

3

البعد الثاني :دعم القيادة األكاديمية لالعتمادية

307

3.33

1.204

66.66

متوسطة

2

البعد الثالث :دعم القيادة األكاديمية لالستجابة

307

3.82

1.072

76.38

كبيرة

1

البعد الرابع :دعم القيادة األكاديمية لألمان

307

3.06

1.270

61.19

متوسطة

5

البعد الخامس :دعم القيادة األكاديمية للتعاطف

307

2.78

1.289

55.53

متوسطة

6

الدرجة الكلية للمدرك

307

3.25

0.967

65%

متوسطة

يتضح من اجلدول ( )3السابق أن الدرجة الكلية ملستوى دعم القيادة لتحسني جودة اخلدمة املدركة لدى أفراد عينة الدراسة قد
تبعا
حصل على متوسط حسايب ( )52.3من أصل ( )5درجات ابحنراف معياري ( ،)769.0وهو ما يقابل مستوى (متوسط) ً
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ملقياس ليكرت اخلماسي ،ومؤشر أمهية نسبية %56؛ حيث حصلت أربع خدمات مدركة على متوسط حسايب بدرجة (متوسطة)،
وحصلت خدمة واحدة مدركة على متوسط حسايب بدرجة (كبرية)؛ حيث جاء يف املرتبة األوىل خدمة االستجابة املدركة مبتوسط
( )28.3من أصل ( )5درجات ابحنراف معياري ( ،)270.1وهو ما يقابل مستوى (كبري) ،ومؤشر أمهية نسبية .%83.67
بينما جاء يف املرتبة األخرية خدمة التعاطف املدركة مبتوسط ( )87.2من أصل ( )5درجات ابحنراف معياري ( ،)982.1وهو ما
يقابل مستوى (متوسط) ،ومؤشر أمهية نسبية  .%35.55ومنه نستنتج أن :مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة
التعليم اإللكرتوين املدركة جبامعة الباحة من وجهة نظر الطالب هو مستوى متوسط أبمهية نسبية  %56ملتوسط أفراد عينة الدراسة،
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل عدم رضا الطالب عن مستوى اخلدمة املقدمة هلم ،ورمبا يعود هذا إىل كوهنم ألفوا أسلوب التعليم
التقليدي ،وكون التحول جاء مفاجئا وسريعاً فلم يتمكنوا من تقبله بشكل ٍ
كاف ،وبقي لديهم شيء من مقاومة التغيري؛ مما انعكس
ً
على تقديراهتم عن مستوى جودة اخلدمة الفعلية واملدركة لديهم.
وختتلــف هــذه النتيجــة يف بعــض جوانبهــا مــع مــا توصلــت إليــه دراســة القضــاة ( )2020مــن أن االجتــاه العــام حنــو جــودة التعليــم
اإللكــروين يف جامعــة طيبــة كان مرتفع ـاً ،وأن درجــة رضــا الطــاب جــاء مرتفع ـاً ،كمــا اختلفــت مــع دراســة يوســف ( )2020الــي
أشــارت إىل وجــود رضــا لــدى الطــاب عــن نظــام التعليــم اإللكــروين ،كمــا اختلفــت مــع دراســة مــروك ( )2018اختالفـاً اتمـاً؛ حيــث
تفعــا بصفــة عامــة ،ومــن حيــث وجــود ارتفــاع نســي ألبعــاد
اختلفــت معهــا مــن حيــث أن مســتوى اجلــودة املدركــة جــاء فــوق املتوســط ومر ً
اجلــودة املتوقعــة .بينمــا كان االرتفــاع النســي يف نتائــج الدراســة احلاليــة لصــاحل اجلــودة الكليــة املدركــة كمــا ســيتضح عنــد مناقشــة إجابــة
السـؤال الثــاين ،كمــا ميكــن اســتنباط االتفــاق اجلزئــي بــن نتيجــة الدراســة احلاليــة ومــا كشــفت عنــه دراســة اخلويطــر ( )2019فيمــا يتعلــق
بــدور القيــادات األكادمييــة جبامعــة األمــر ســطام بــن عبــد العزيــز يف إدارة األزمــات ،والــي جــاءت بدرجــة متوســطة.
س :2مــا مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان املتوقــع
مــن وجهــة نظــر الطــاب؟
لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال؛ مت حتليــل آراء أف ـراد عينــة الدراســة مــن خــال حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة
تبعــا للمتوســطات احلســابية أبقــل قيمــة
تبعــا ملقيــاس ليكــرت اخلماســي والرتتيــب التنــازيل للخدمــات ً
ومؤشـرات األمهيــة النســبية والدرجــة ً
لالحن ـراف املعيــاري ،وذلــك جلميــع األبعــاد والدرجــة الكليــة ملســتوى الدعــم املتوقــع.
جدول ( )4مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين املتوقعة خالل جائحة كوروان من وجهة نظر الطالب
أبعاد اخلدمة

ن

املتوسط
احلسايب

االحنراف املعياري

األمهية النسبية

الدرجة

الرتتيب

البعد األول :دعم القيادة األكادميية للتقنية

307

4.05

0.705

81.00

كبرية

1

البعد الثاين :دعم القيادة األكادميية لالعتمادية

307

3.25

1.160

65.07

متوسطة

4

البعد الثالث :دعم القيادة األكادميية لالستجابة

307

3.28

1.309

65.69

متوسطة

3

البعد الرابع :دعم القيادة األكادميية لألمان

307

2.15

0.906

42.98

قليلة

6

البعد اخلامس :دعم القيادة األكادميية للتعاطف

307

2.20

1.056

44.10

قليلة

5

الدرجة الكلية للمتوقعة

307

2.99

0.712

%60

متوسطة

يتضــح مــن اجلــدول ( )4الســابق أن الدرجــة الكليــة ملســتوى دعــم القيــادة لتحســن جــودة اخلدمــات املتوقــع لــدى أفـراد عينــة الدراســة
قــد حصــل علــى متوســط حســايب ( )2.99مــن أصــل ( )5درجــات ،ابحنـراف معيــاري ( ،)0.712وهــو مــا يقابــل مســتوى (متوســط)
تبعا ملقياس ليكرت اخلماســي ،ومؤشــر أمهية نســبية 60%؛ حيث حصلت خدمة واحدة من اخلدمات املتوقعة على متوســط حســايب
ً
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بدرجــة (كبــرة) ،وحصلــت ( )2مــن اخلدمــات املتوقعــة علــى متوســط حســايب بدرجــة (متوســطة) ،وحصلــت ( )2مــن اخلدمــات املتوقعــة
علــى متوســط حســايب بدرجــة (قليلــة)؛ حيــث جــاء يف املرتبــة األوىل دعــم القيــادة للجوانــب التقنيــة املتوقعــة مبتوســط ( )4.05مــن أصــل
( )5درجــات ابحنـراف معيــاري ( ،)0.705وهــو مــا يقابــل مســتوى (كبــر) ،ومؤشــر أمهيــة نســبية  .81%بينمــا جــاء يف املرتبــة األخــرة
دعــم القيــادة لألمــان املتوقــع مبتوســط ( )2.15مــن أصــل ( )5درجــات ابحن ـراف معيــاري ( ،)0.906وهــو مــا يقابــل مســتوى (قليــل)
تبعــا ملقيــاس ليكــرت اخلماســي ،ومؤشــر أمهيــة نســبية  .42.98%ومنــه نســتنتج أن :مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة
ً
خدمــة التعليــم اإللكــروين املتوقعــة جبامعــة الباحــة مــن وجهــة نظــر الطــاب هــو مســتوى متوســط أبمهيــة نســبية  60%ملتوســط أف ـراد
عينــة الدراســة ،وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إىل غمــوض مفهــوم التعليــم اإللكــروين يف أذهــان الطــاب؛ ممــا أثــر علــى تقديـرات الطــاب
للخدمــة املتوقعــة؛ حيــث مل ترتفــع توقعاهتــم وتطلعاهتــم حــول مســتوى الدعــم املقــدم مــن قبــل القيــادة األكادمييــة ،بــل علــى العكــس
جــاءت بدرجــة متوســطة ومنخفضــة عــن اخلدمــة املدركــة .وتدعــم نتائــج دراســة الشــهري ( )2014التفســر الســابق؛ حيــث خلصــت إىل
أن مفهــوم التعلــم اإللكــروين مــازال يف طــوره التكويــي ومل يســتقر بعــد لــدى منســوبيه واملســؤولني عنــه واملســتفيدين منــه.
ـذول مــن قبــل القيــادة
دعمــا مبـ ً
كمــا قــد يعــود الســبب يف النتيجــة الســابقة إىل كــون الطــاب ملس ـوا ابلفعــل والحظ ـوا أن هنــاك ً
األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين حــى وإن كان هــذا الدعــم متوســطاً فإهنــم شــعروا بوجــوده.
وقــد اختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة مــروك ( )2018مــن حيــث ارتفــاع التقدي ـرات ألبعــاد اجلــودة املتوقعــة ،يف حــن كانــت
تقديرات أفراد العينة يف الدراسة احلالية متيل إىل االرتفاع نسبياً لصاحل أبعاد اجلودة املدركة ،فبالرغم من حصول ٍ
كل من اجلودة املدركة
تفاعا نســبيًا لصاحل املدرك .كما
واملتوقعة يف الدراســة احلالية على مســتوى متوســط فإنه مبقارنة املتوســطات احلســابية يتضح أن هناك ار ً
اختلفــت هــذه النتيجــة يف جــزء منهــا مــع دراســة قنيــي وآخــرون ( )2020الــي توصلــت إىل أن جاهزيــة البنيــة التقنيــة تراوحــت بــن القليلــة
واملتوســطة ،بينمــا حصلــت اجلوانــب التقنيــة علــى درجــة كبــرة مــن دعــم القيــادة األكادمييــة وفقـاً لتقديـرات الطــاب يف جامعــة الباحــة.
س :3مــا مقــدار الفجــوة بــن مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املــدرك واملتوقــع جبامعــة
الباحــة خــال جائحــة كــوروان وفق ـاً ملقيــاس ( )SERVPERFمــن وجهــة نظــر الطــاب؟
لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال؛ نتنــاول نتائــج حتليــل اختبــار (ت) للعينــات املرتبطــة ( ،)Paired Samples T testوذلــك ملعرفــة
الفروقــات بــن مســتوى الدعــم املــدرك واملتوقــع مــن وجهــة نظــر الطــاب عنــد مســتوى معنويــة (.)0.05
جــدول ( )5نتائــج اختبــارات (ت) للعينــات املرتبطــة الختبــار معنويــة الفجــوة بــن مســتوى دعــم القيــادة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املــدرك واملتوقــع
جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان
املتوسط
احلسايب

املستوى

االحنراف
املعياري

SERVQUAL

الفجوة

املدرك

3.2583

قليل

1.09459

-0.79153

املتوقع

4.0498

كبري

70486.

املدرك

3.3330

متوسط

1.20350

املتوقع

3.2537

متوسط

1.15959

املدرك

3.8188

كبري

1.07206

املتوقع

3.2846

متوسط

1.30862

املدرك

3.0594

متوسط

1.26975

املتوقع

2.1490

قليل

90635.

أبعاد اخلدمة
األول :دعم القيادة للتقنية
الثاين :دعم القيادة لالعتمادية
الثالث :دعم القيادة لالستجابة
الرابع :دعم القيادة لألمان

0.07925
0.53420
0.91042

ت

الداللة
اإلحصائية

-12.754-

**0.000

1.121
8.308
12.050

0.263
**0.000
**0.000
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املتوسط
احلسايب

املستوى

االحنراف
املعياري

SERVQUAL

الفجوة

املدرك

2.7765

متوسط

1.28860

0.57166

املتوقع

2.2048

قليل

1.05581

املدرك

3.2492

متوسط

96693.

املتوقع

2.9884

متوسط

71160.

أبعاد اخلدمة
اخلامس :دعم القيادة للتعاطف
الدرجة الكلية

0.05

0.26080
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ت

الداللة
اإلحصائية

8.971

**0.000

7.877

**0.000

** :دال إحصائيًا عند مستوى
يتضح من اجلدول ( )5السابق والذي يوضح نتائج اختبارات (ت) للعينات املرتبطة النتائج التالية:
1.توجد فروق دالة إحصائيًا عند مســتوى معنوية ( )0.05يف اســتجاابت أفراد العينة حول مســتوى دعم القيادة األكادميية لتحســن
جــودة (اجلوانــب التقنيــة) املدركــة واملتوقعــة جبامعــة الباحــة بفــارق معنــوي ( )0.79153مــن أصــل ( )5درجــات لصــاحل املتوقــع ،ومنــه
نســتنتج معنويــة الفجــوة لصــاحل املتوقــع ،وتشــر هــذه النتيجــة إىل عــدم رضــا الطــاب عــن مســتوى الدعــم املقــدم مــن القيــادة األكادمييــة
للجوانــب التقنيــة؛ حيــث جــاءت توقعتهــم مرتفعــة عــن املقــدم هلــم ابلفعــل واملــدرك لديهــم عــن مســتوى الدعــم للجوانــب التقنيــة.
2.ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ( )0.05يف استجاابت أفراد العينة حول مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني
جــودة (االعتماديــة) املدركــة واملتوقعــة جبامعــة الباحــة حيــث كان الفــارق صغــر ،غــر معنــوي والداللــة أكــر مــن ( ،)0.05ومنــه نســتنتج
عــدم معنويــة الفجــوة بــن املــدرك واملتوقــع ،ويشــر هــذا إىل وجــود رضــا نســي لــدى الطــاب عــن مســتوى الدعــم املقــدم مــن القيــادة لبعــد
االعتمادية؛ إال أن حصول هذا البعد على تقييم متوسط يدل على أنه حباجة إىل مزيد من الدعم واالهتمام من قبل القيادة األكادميية.
3.توجد فروق دالة إحصائيًا عند مســتوى معنوية ( )0.05يف اســتجاابت أفراد العينة حول مســتوى دعم القيادة األكادميية لتحســن
جــودة (االســتجابة) املدركــة واملتوقعــة جبامعــة الباحــة بفــارق معنــوي ( )0.53420مــن أصــل ( )5درجــات لصــاحل املــدرك .ومنــه نســتنتج
معنويــة الفجــوة لصــاحل املــدرك ،وهــذا مؤشــر عــن رضــا الطــاب الســتجابة القيــادة األكادمييــة ملطالبهــم وبدرجــة جتــاوزت توقعاهتــم.
4.توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة
لتحســن جــودة (األمــان) املــدرك واملتوقــع جبامعــة الباحــة بفــارق معنــوي ( )0.91042مــن أصــل ( )5درجــات لصــاحل املــدرك .ومنــه
نســتنتج معنويــة الفجــوة يف مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة (األمــان) لصــاحل املــدرك ،ويشــر هــذا إىل رضــا الطــاب عــن
مســتوى الدعــم املقــدم مــن القيــادة األكادمييــة لبعــد األمــان؛ حيــث جتــاوز شــعور الطــاب وإدراكهــم لألمــان عنــد اســتخدامهم أدوات
التعليــم اإللكــروين وتطبيقاتــه توقعاهتــم ،ومــع ذلــك ،فمــا زالــت هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن الدعــم واالهتمــام؛ نظـراً حلصــول بعــد األمــان
علــى درجــة متوســطة وفقـاً لتقديـرات الطــاب.
5.توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة
لتحســن جــودة (التعاطــف) املــدرك واملتوقــع جبامعــة الباحــة بفــارق معنــوي ( )0.57166مــن أصــل ( )5درجــات لصــاحل املــدرك .ومنــه
نســتنتج معنويــة الفجــوة لصــاحل املــدرك ،وتشــر هــذه النتيجــة إىل رضــا الطــاب عــن مســتوى تعاطــف القيــادة األكادمييــة؛ حيــث جتــاوز
شــعور الطــاب وإدراكهــم لبعــد التعاطــف توقعاهتــم ،ومــع ذلــك ،فمــا زالــت هنــاك حاجــة إىل تقــدمي مزيــد مــن التعاطــف؛ نظـراً حلصــول
هــذا البعــد علــى درجــة متوســطة وفقـاً لتقديـرات الطــاب.
6.توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة
لتحســن اجلــودة الكليــة املدركــة واملتوقعــة جبامعــة الباحــة بفــارق معنــوي ( )0.26080مــن أصــل ( )5درجــات لصــاحل املــدرك .ومنــه
نســتنتج معنويــة الفجــوة لصــاحل املــدرك؛ ونســتدل مــن خــال وجــود الفجــوة لصــاحل املــدرك علــى أن القيــادة األكادمييــة بذلــت جهــود
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ملموســة ومدركــة يف جمــال حتســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين.
س :4هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيـاً يف اســتجاابت الطــاب حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة جلــودة خدمــة التعليــم
اإللكرتوين املدرك واملتوقع جبامعة الباحة خالل جائحة كوروان وفقاً ملقياس ( )SERVQUALتُعزى ملتغري النوع( :ذكر ،أنثى)؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت إجراء اختبار (ت) للعينات املستقلة .ويوضح اجلدول التايل نتائج اختبارات الفروق يف استجاابت
الطــاب وفقـاً ملتغــر النوع.
جدول ( )6نتائج اختبار (ت) للعينات املستقلة الختبار الفروق يف استجاابت الطالب وفقاً ملتغري النوع.
األبعاد
البعد األول :دعم القيادة األكادميية للتقنية
البعد الثاين :دعم القيادة األكادميية لالعتمادية
البعد الثالث :دعم القيادة األكادميية لالستجابة
البعد الرابع :دعم القيادة األكادميية لألمان
البعد اخلامس :دعم القيادة األكادميية للتعاطف
الدرجة الكلية للمدرك
البعد األول :دعم القيادة األكادميية للتقنية
البعد الثاين :دعم القيادة األكادميية لالعتمادية
البعد الثالث :دعم القيادة األكادميية لالستجابة
البعد الرابع :دعم القيادة األكادميية لألمان
البعد اخلامس :دعم القيادة األكادميية للتعاطف
الدرجة الكلية للمتوقع

0.05

النوع

ن

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

ت

الداللة اإلحصائية

ذكر

140

3.6807

1.08003

6.609

**0.000

أنثى

167

2.9042

0.97736

ذكر

140

3.5357

1.23399

أنثى

167

3.1630

1.15378

ذكر

140

4.0509

0.95042

أنثى

167

3.6243

1.13080

ذكر

140

3.4848

1.25498

أنثى

167

2.7028

1.17161

ذكر

140

3.2598

1.24306

أنثى

167

2.3713

1.18525

ذكر

140

3.6024

0.95462

أنثى

167

2.9531

0.87578

ذكر

140

4.1943

0.69300

أنثى

167

3.9287

0.69378

ذكر

140

3.3754

1.17804

أنثى

167

3.1517

1.13746

ذكر

140

3.6830

1.24580

أنثى

167

2.9506

1.26928

ذكر

140

2.2241

0.95698

أنثى

167

2.0861

0.85947

ذكر

140

2.4241

1.14237

أنثى

167

2.0210

0.94210

ذكر

140

3.1802

65117.

أنثى

167

2.8276

72204.

2.731
3.538
5.638
6.398
6.209
3.342
1.689
5.078
1.331
3.389
4.455

**0.007
**0.000
**0.000
**0.000
**0.000
**0.001
**0.002
**0.000
**0.004
**0.001
**0.000

** :دال إحصائيًا عند مستوى
يتضــح مــن اجلــدول ( )6الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن وجهــي نظــر الذكــور واإلانث حــول مســتوى دعــم
القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املــدرك لصــاحل الذكــور األعلــى يف متوســطات االســتجابة يف األبعــاد
التاليــة( :التقنيــة -االعتماديــة -االســتجابة-األمان) ،ولصــاحل اإلانث األعلــى يف متوســطات االســتجابة يف بعــد واحــد فقــط هــو:

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،286-255جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

275

(التعاطــف) .أمــا الفــروق الكليــة فكانــت لصــاحل الذكــور األعلــى يف قيمــة املتوســط الكلــي للمقيــاس البالــغ قيمتــه ()3.6024
مقابــل ( )2.9531لــإانث .كمــا يتضــح مــن نتائــج اختبــارات (ت) وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن وجهــي نظــر الذكــور
واإلانث حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املتوقعــة لصــاحل الذكــور األعلــى يف
متوســطات االســتجابة املتوقعــة يف مجيــع األبعــاد اخلمســة والدرجــة الكليــة املتوقعــة؛ حيــث بلغــت قيمــة املتوســط الكلــي لتوقعــات
الذكــور ( )3.1802مقابــل ( )2.8276لــإانث .وتفســر الباحثــة هــذه النتيجــة أبن الطــاب الذكــور قــد يكــون لديهــم مرونــة أكــر
وقابليــة للتغيــر مــن التعليــم التقليــدي املعتمــد علــى احلضــور لقاعــة الصــف إىل التعليــم اإللكــروين؛ لــذا جــاء تقيمهــم ملســتوى دعــم
القيــادة خلدمــة التعليــم اإللكــروين أعلــى مــن تقييــم الطالبــات للمــدرك وللمتوقــع .وختتلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة أبــو عــوف
( )2017الــي أشــارت إىل عــدم وجــود اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة ترجــع إىل متغــر اجلنــس ابســتثناء بعــد األمــان ،يف حــن
اتفقــت مــع نتائــج دراســة الشــغييب واملخــايف ( )2016الــي أشــارت ايل وجــود أثــر دال إحصائي ـاً ملتغــر النــوع ولصــاحل الذكــور.
س :5هل توجد فروق دالة إحصائياً يف استجاابت الطالب حول مستوى دعم القيادة األكادميية جلودة خدمة التعليم اإللكرتوين
املــدرك واملتوقــع جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان وفق ـاً ملقيــاس ( )SERVQUALتُعــزى ملتغــر التخصــص( :نظــري ،عملــي)؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت إجراء اختبار (ت) للعينات املستقلة .ويوضح اجلدول التايل نتائج اختبارات الفروق يف استجاابت
الطــاب وفقـاً ملتغــر التخصص.
جــدول ( )7نتائــج اختبــار (ت) للعينــات املســتقلة الختبــار الفــروق يف اســتجاابت الطــاب حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم
اإللكــروين املدركــة واملتوقعــة وفقـاً ملتغــر التخصــص.
األبعاد

التخصص

ن

املتوسط احلسايب

االحنراف
املعياري

ت

الداللة
اإلحصائية

األول :دعم القيادة األكادميية للتقنية

نظري

205

3.2390

1.03816

-0.437

0.662

علمي

102

3.2971

1.20448

نظري

205

3.2347

1.11623

علمي

102

3.5305

1.34637

نظري

205

3.7311

1.09114

علمي

102

3.9951

1.01504

نظري

205

2.9976

1.18482

علمي

102

3.1838

1.42334

نظري

205

2.7250

1.25162

علمي

102

2.8799

1.36034

نظري

205

3.1855

0.90390

علمي

102

3.3773

1.07591

نظري

205

4.0073

0.69796

علمي

102

4.1353

0.71430

نظري

205

3.2455

1.07737

علمي

102

3.2702

1.31501

الثاين :دعم القيادة األكادميية لالعتمادية
الثالث :دعم القيادة األكادميية لالستجابة
الرابع :دعم القيادة األكادميية لألمان
اخلامس :دعم القيادة األكادميية للتعاطف
الدرجة الكلية للخدمة املدركة
األول :دعم القيادة األكادميية للتقنية
الثاين :دعم القيادة األكادميية لالعتمادية

-2.039
-2.043
-1.212
-0.992
-1.549
-1.502
-0.175

0.142
0.142
0.227
0.322
0.123
0.134
0.861
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األبعاد

التخصص

ن

املتوسط احلسايب

االحنراف
املعياري

ت

الداللة
اإلحصائية

الثالث :دعم القيادة األكادميية لالستجابة

نظري

205

3.2140

1.29040

-1.342

0.181

علمي

102

3.4265

1.33965

نظري

205

2.2415

0.90118

علمي

102

1.9632

0.89235

نظري

205

2.2384

1.04880

علمي

102

2.1373

1.07176

نظري

205

2.9893

0.72149

علمي

102

2.9865

0.69478

الرابع :دعم القيادة األكادميية لألمان
اخلامس :دعم القيادة األكادميية للتعاطف
الدرجة الكلية للخدمة املتوقعة

2.556
0.790
0.033

0.111
0.430
0.974

يتضــح مــن اجلــدول ( )7الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن وجهــي نظــر طــاب التخصصــات النظريــة وطــاب
التخصصــات العلميــة حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املــدرك واملتوقــع جبامعــة الباحــة
خــال جائحــة كــوروان ،وذلــك بســبب تقــارب وجهــات النظــر بف ـوارق صغــرة جـ ًـدا غــر معنويــة؛ حيــث جــاءت الداللــة اإلحصائيــة
أكــر مــن ( )0.05يف مجيــع األبعــاد املدركــة واملتوقعــة والدرجــة الكليــة ،وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إىل كــون الدعــم املقــدم مــن القيــادة
األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين كانــت بنفــس الدرجــة جلميــع الطــاب وبــدون متييــز بــن كليــة واألخــرى ،وختتلــف
هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة أبــو عــوف ( )2017الــي توصلــت إىل وجــود فــروق دالــة إحصائي ـاً بــن إدراكات الطــاب وتوقعاهتــم
ألبعــاد اخلدمــة تعــود إىل متغــر التخصــص.
س :6مــا مســتوى واقــع دعــم القيــادة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان مــن وجهــة
نظــر عــدد مــن قياداهتــا األكادمييــة؟
لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال؛ مت حتليــل اإلجابــة عــن أســئلة املقابــات الشــخصية لعمــداء ووكالء الكليــات والعمــادات املســاندة
ـزول إىل رقــم  1الــذي ميثــل أقــل مســتوى.
(ن=)5؛ حيــث قامــت الباحثــة إبعطــاء ترميــز لإلجــاابت حبــث ميثــل أفضــل مســتوى رقــم  ،5نـ ً
ويوضــح اجلــدول التــايل تلخيــص هــذه النتائــج كالتــايل:
جدول ( )8ملخص درجات استجاابت عمداء ووكالء الكليات والعمادات املساندة حول أسئلة املقابالت الشخصية
املقابلة
األوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

اخلامسة

املتوسط
احلسايب

املستوى

 .1ما مستوى دعم التقنية الالزمة لعملية التعليم اإللكرتوين خالل جائحةكوروان؟

3

2

2

3

3

2.6

متوسط

 .2مــا مســتوى االعتماديــة يف تقــدمي خدمــات التعليــم اإللكــروين خــال
جائحــة كــوروان؟

4

4

4

3

3

3.6

كبري

 .3مــا مســتوى االســتجابة حلــل مشــاكل الطــاب يف عمليــة التعليــم اإللكــروين
خــال جائحــة كــوروان؟

4

4

4

4

5

4.20

جدا
كبري ً

 .4مــا مســتوى األمــان والطمأنينــة لــدى العمــاء املســتفيدين مــن خدمــات
التعليــم اإللكــروين خــال جائحــة كــوروان؟

3

3

4

4

4

3.6

كبري

 .5مــا مســتوى التعاطــف والرعايــة واالهتمــام مــع الطــاب أثنــاء عمليــة التعليــم
اإللكــروين خــال جائحــة كــوروان؟

4

4

4

3

4

3.8

كبري

 .6مــا مســتوى جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين بشــكل عــام جبامعــة الباحــة
يف ظــل جائحــة كــوروان؟

5

5

4

4

4

4.40

جدا
كبري ً

األسئلة /من وجهة نظركم:
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يتضح من بياانت اجلدول ( )8السابق أن نتائج املقابالت الشخصية جاءت مرتفعة عن نتائج التحليل الكمي لوجهة نظر الطالب
ملستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين املدرك واملتوقع والفجوات املعنوية بينهما ،يف جامعة الباحة يف
ظل جائحة كوروان ،وهذا يعين أن القيادات األكادميية ترى أهنا تقدم مستوى عايل من الدعم واالهتمام لتحسني جودة خدمة التعليم
اإللكرتوين ،يف حني جاءت نتائج إدراكات الطالب وتوقعاهتم ملستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين
أقل من تقييم القيادات األكادميية لدورهم يف هذا اجلانب .وهنا جتدر اإلشارة إىل ضرورة تنبه القيادة األكادميية ملراجعة أدائها وإعادة
النظر يف اإلجراءات املبذولة من أجل حتسني خدمة التعليم اإللكرتوين وتطويرها ابلشكل الذي يوافق تطلعات الطالب وتوقعاهتم.
خامساً :ملخص النتائج والتوصيات واملقرتحات:
النتائج:
1.مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املدركــة جبامعــة الباحــة مــن وجهــة نظــر الطــاب هــو
مســتوى متوســط أبمهيــة نســبية .65%
2.مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املتوقعــة جبامعــة الباحــة مــن وجهــة نظــر الطــاب هــو
مســتوى متوســط أبمهيــة نســبية .60%
3.توجــد فجــوة معنويــة لصــاحل املتوقــع يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة لتحســن جــودة (اجلوانــب التقنيــة)؛ حيــث
وجــدت فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة
لتحســن جــودة (اجلوانــب التقنيــة) املدركــة واملتوقعــة جبامعــة الباحــة بفــارق معنــوي لصــاحل املتوقــع.
4.ال توجــد فجــوة معنويــة بــن املــدرك واملتوقــع يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة لتحســن جــودة (االعتماديــة)؛
حيــث تبــن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة
األكادمييــة لتحســن جــودة (االعتماديــة) املدركــة واملتوقعــة جبامعــة الباحــة بفــارق معنــوي.
5.توجــد فجــوة معنويــة لصــاحل املــدرك يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة لتحســن جــودة (االســتجابة واألمــان
والتعاطــف)؛ حيــث وجــدت فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مســتوى دعــم
القيادة األكادميية لتحسني جودة (االستجابة ،واألمان ،والتعاطف) املدركة واملتوقعة جبامعة الباحة بفارق معنوي لصاحل املدرك.
6.توجــد فجــوة معنويــة لصــاحل املــدرك يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن اجلــودة الكليــة خلدمــة
التعليــم اإللكــروين؛ حيــث وجــدت فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مســتوى
دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن اجلــودة الكليــة املدركــة واملتوقعــة جبامعــة الباحــة بفــارق معنــوي لصــاحل املــدرك.
7.توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05بــن وجهــي نظــر الذكــور واإلانث يف مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة
لتحســن جــودة خدمــات التعليــم اإللكــروين املدركــة جبامعــة الباحــة لصــاحل الذكــور األعلــى يف متوســطات االســتجابة يف األبعــاد
التاليــة( :التقنيــة ،االعتماديــة ،االســتجابة ،واألمــان) ،ولصــاحل اإلانث األعلــى يف متوســطات االســتجابة يف بعــد (التعاطــف) .كمــا
جــاءت الفــروق الكليــة لصــاحل الذكــور األعلــى يف قيمــة املتوســط الكلــي.
8.توجــد فــروق دالــة إحصائي ـاً عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05بــن وجهــي نظــر الذكــور واإلانث يف مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة
لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املتوقعــة جبامعــة الباحــة لصــاحل الذكــور األعلــى يف متوســطات االســتجابة املتوقعــة يف
مجيــع األبعــاد والدرجــة املتوقعــة الكليــة.
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9.عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05بــن وجهــي نظــر طــاب التخصصــات النظريــة وطــاب
التخصصــات العلميــة يف االســتجاابت حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــات التعليــم اإللكــروين املدركــة
واملتوقعــة جبامعــة الباحــة؛ وذلــك بســبب تقــارب وجهــات النظــر بينهمــا.
10.جــاءت نتائــج املقابــات الشــخصية مرتفعــة عــن نتائــج التحليــل الكمــي الســتجاابت الطــاب حــول مســتوى الدعــم املقــدم مــن
القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين.
التوصيات:
يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها ميكن صياغة جمموعة من التوصيات اخلاصة كما يلي:
1.نشــر الوعــي لــدى القيــادات األكادمييــة أبمهيــة تطويــر أدائهــم وزايدة مســتوى دعمهــم لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين مبــا
حيقــق توقعــات املســتفيدين ويوافــق تطلعاهتــم.
اآلليات املقرتحة لتنفيذ التوصية السابقة:

 إحلاق القيادات األكادميية بدورات تدريبية متخصصة يف جمال التعامل مع األزمات وإدارهتا. فتــح مجيــع قنـوات االتصــال الرمســي وغــر الرمســي بــن القيــادات األكادمييــة واملســتفيدين مــن خدمــة التعليــم اإللكــروين ،واالســتفادةمــن وســائل التواصــل االجتماعــي يف التعــرف علــى حاجاهتــم وتوقعاهتــم.
 ختصيص حوافز مادية ومعنوية للقيادات األكادميية املتميزة يف جمال إدارة أزمة التحول السريع واملفاجئ للتعليم اإللكرتوين.2.علــى القيــادة األكادمييــة أن تتبــى التعليــم اإللكــروين كخيــار إس ـراتيجي ،وأن تبــذل مزيـ ًـدا مــن اجلهــود يف ســبيل تطويــره وحتســن
جودتــه واالرتقــاء خبدماتــه ،ودعــم التحــول للتعليــم اإللكــروين ،واملزاوجــة التامــة بينــه وبــن التعليــم التقليــدي؛ وذلــك مــن أجــل
احلصــول علــى ممي ـزات وإجيابيــات كال النوعــن.

اآلليات املقرتحة لتنفيذ التوصية السابقة:
 إنشــاء مركــز خــاص يف اجلامعــة ،وميكــن تســميته بـ ـ ـ ـ ـ (مركــز دعــم التحــول إىل التعليــم اإللكــروين) تكــون مهمتــه األساســية اإلشـرافعلــى عمليــة حتســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املقدمــة للطــاب ،ومتابعــة قيــاس رضــا الطــاب عــن مســتوى جــودة اخلدمــة،
واســتقبال شــكاواهم ومقرتحاهتــم املتعلقــة بتحســن التعليــم اإللكــروين.
 ختصيص جزء من ميزانية اجلامعة لتوفري الدعم املادي الالزم لتحسني وتطوير نظام التعليم اإللكرتوين. فتــح اجملــال أمــام القطــاع اخلــاص لالســتثمار يف جمــال تطبيــق وتطويــر نظــام التعليــم اإللكــروين مــن خــال إبـرام العقــود واالتفاقيــاتمــع شــركات تكنولوجيــا االتصــاالت.
3.علــى القيــادة األكادمييــة العمــل علــى تطويــر جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املقدمــة للطــاب واالرتقــاء هبــا ،وذلــك جلميــع األبعــاد،
خصوصـاً يف األبعــاد الــي حصلــت علــى تقديـرات منخفضــة مــن وجهــة نظــر الطــاب.

اآلليات املقرتحة لتنفيذ التوصية السابقة:
تطويــر البنيــة التحتيــة التقنيــة مــن خــال توفــر أحــدث األجهــزة واملعــدات املاديــة ،واســتقطاب وتوظيــف العقــول واأليــدي البش ـريةاملميــزة يف جمــال تكنولوجيــا االتصــال.
إنشــاء وحــدة خاصــة بتقــدمي الــدورات التدريبيــة الالزمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس؛ مــن أجــل رفــع مســتواهم يف كل مــا يتعلــق ابلتعليــماإللكــروين مــن إعــداد احملتــوى ،واإلس ـراتيجيات التدريســية ،وأســاليب التقــومي .وتتصــل هــذه الوحــدة يشــكل مباشــر مبركــز دعــم
التحــول إىل التعليــم اإللكــروين.
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 إنشــاء وحــدة خاصــة تكــون مهمتهــا تدريــب الطــاب ومســاعدهتم يف حــل مشــاكلهم املتعلقــة ابلتعامــل مــع التكنولوجيــا والــرد عــنأســئلتهم واستفســاراهتم ،وتتصــل هــذه الوحــدة بشــكل مباشــر مبركــز دعــم التحــول إىل التعليــم اإللكــروين.
 تشــجيع الباحثــن وطــاب الدراســات العليــا علــى إج ـراء الدراســات واألحبــاث اخلاصــة مبناقشــة متطلبــات اســتخدام التعليــماإللكــروين والتحــول إليــه ،واالســتفادة مــن نتائــج تلــك الدراســات وتوصياهتــا.
4.علــى القيــادة األكادمييــة التخطيــط لكيفيــة االرتقــاء جبــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين ،والعمــل علــى وضــع املعايــر اخلاصــة والضابطــة
جلــودة التعليــم اإللكــروين ،وســن القوانــن املنظمــة لضمــان جودتــه ،وحتديــد اإلجـراءات املتبعــة لتطبيقــه ابلشــكل املطلــوب.
اآلليات املقرتحة لتنفيذ التوصية السابقة:
توفــر مقاييــس مقننــة ومعتمــدة مــن أجــل قيــاس مســتوى رضــا الطــاب وأوليــاء أمورهــم وأعضــاء هيئــة التدريــس عــن مســتوى التعليــماإللكــروين وضمــان جودتــه.
إزالة كل العوائق اليت متنع أو حتد من استخدام التعليم اإللكرتوين واالستفادة من مميزاته.حتفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس وتوعيتهــم أبمهيــة التعليــم اإللكــروين وتشــجيعهم للتحــول إليــه يف خمتلــف الظــروف ،وعــدم النظــر إليــهكخيــار وحــل ملشــكلة يف وقــت األزمــة فقــط.
تطويــر مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس اخلاصــة ابلتعليــم اإللكــروين وكيفيــة اســتخدام أدواتــه وتوظيفهــا يف العمليــة التعليميــة ،مــنخــال عقــد الــدوارات التدريبيــة والــورش العمليــة يف هــذا اجملــال.
توفري املتطلبات املادية واملالية املناسبة الستخدام أدوات التعليم اإللكرتوين ،وجتهيز البنية التحتية الالزمة لدعم جناحه واستمرار تطويره.املقرتحات:
إجراء دراسة مشاهبه لقياس وتقييم دور القيادات األكادميية يف حتسني جودة التعليم اإللكرتوين ابستخدام مقياس SERVPERF
أو أي مقياس آخر يتم تعديله وتطويعه وتقنينه واالستفادة منه يف هذا اجملال.
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د .خدجية مقبول الزهراين :دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين جبامعة الباحة يف ظل ...
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يف مركــز خدمــة اجملتمــع والتعليــم املســتمر جبامعــة الســلطان قابــوس :دراســة تطبيقيــة ابســتخدام مقيــاس
الفجــوة بــن اإلدراكات والتوقعــات .جملــة الدراســات الرتبويــة والنفســية.93-61 ،)1(21 ،
030438-MIB/liated/ten.aferame.hcraes//:sptth
عامــر ،طــارق عبــد الــرؤف .)5102( .التعليــم اإللكــروين والتعليــم االفرتاضــي -اجتاهــات عامليــة معاصــرة .القاهــرة :اجملموعــة العربيــة
للتدريــب والنشــر.
عبــد احلميــد ،إبراهيــم حممــد .)5102( .أثــر اجلــودة املدركــة للخدمــات الطالبيــة املقدمــة إلكرتونيـاً علــى رضــا الطــاب ووالئهــم للموقــع
اإللكــروين جلامعــة الطائــف .جملــة البحــوث التجاريــة املعاصــرة ،جامعــة ســوهاج  -كليــة التجــارة//:ptth .72-1 ،)1(92 ،
305998/droceR/moc.hamudnam.hcraes
عثمــان ،أجنــم أمحــد .)0202( .مســتوى جــودة األداء اإلداري لــدى القيــادات األكادمييــة وآليــات تطويــره جبامعــة امللــك خالــد يف ضــوء
معايــر اجلــودة ابلتعليــم العــايل .جملــة اجلامعــة اإلســامية للدراســات االقتصاديــة واإلداريــة//:sptth .411 :38 ،)4(82 ،
472/weiv/eussi/BEJGUI/php.xedni/sp.ude.azagui.slanruoj
ع ـزام ،إمساعيــل /7( .أبريــل .)0202 /هــل تنجــح دول عربيــة يف إنقــاذ التعليــم مــن كــوروان عــر اإلنرتنــت؟ مت االســرجاع مــن
.ra/moc.wd.www//:sptth
العساف ،أمحد عبد احملسن .)0202( .مهارات القيادة وصفات القائد .الرايض :مكتبة العبيكان.
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العولقــي ،عبــد هللا أمحــد محــود .)8102( .قيــاس جــودة اخلدمــة التعليميــة ابســتخدام مقيــاس  FREPVRESوأثرهــا يف رضــا
الطلبــة :دراســة ميدانيــة يف جامعــة إب اليمنيــة .اجمللــة العربيــة لضمــان جــودة التعليــم اجلامعــي :جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا،
508139/droceR/moc.hamudnam.hcraes//:ptth .841 -521 ،)73(11
فالته ،مصطفى حممد عيسى .)1002( .املدخل إىل التقنيات احلديثة يف االتصال والتعليم .الرايض :مكتبة العبيكان.
القضــاة ،فــادي حامــد حممــد .)1202( .تقييــم جــودة التعليــم اإللكــروين وأثرهــا علــى درجــة رضــا طــاب اجلامعــات :دراســة حالــة
جامعــة طيبــة يف اململكــة العربيــة الســعودية .جملة اجلامعــة اإلســامية للدراســات االقتصاديــة واإلداريــة :اجلامعــة اإلســامية
بغــزة  -شــئون البحــث العلمــي والدراســات العليــا/moc.hamudnam.hcraes//:ptth .44-12 ،)1(92 ،
6241211/droceR
قنييب ،عبري رشدي؛ زايدة ،ران أمحد؛ رشيد ،آالء حممد؛ صانوري ،زينة وليد؛ ظاهر ،إزدهار حممد؛ وقطينة ،نسرين طالل ()0202
جائحــة «كوفيــد :»91 -واقــع التعليــم اإللكــروين يف الســياق الفلســطيين مــن وجهــة نظــر املعلمــن .الشــبكة املشــركة لــوكاالت
التعليم يف حاالت الطوارئmylwtla-qaw-91-dyfwk-thyaj/secruoser/ra/gro.eeni//:sptth .
مــروك ،عاطــف حممــد عبدالبــاري .)8102( .تقييــم جــودة اخلدمــة مبراعــاة األمهيــة النســبية ألبعــاد القيــاس يف مؤسســات التعليــم
العايل ،اجمللــة العلميــة لقطــاع كليــات التجــارة ،جامعــة األزهــر  -كليــة التجــارة.hcraes//:ptth .201-94 ،)02( ،
660389/droceR/moc.hamudnam
املركز الوطين للتعليم اإللكرتوين .)0202( .معايري التعليم اإللكرتوين للتعليم العايل ابململكة العربية السعودية.
منظمــة الصحــة العامليــة ( )9102فــروس كــوروان املســتجد  -كوفيــد .19 -مت االســرجاع يف  9102 /5 /81مــن //:sptth
-surivanoroc-levon/sesaesid/seicnegreme/ra/tni.ohw.www
مؤمتــر إعــادة بنــاء املســتقبل والتعليــم والوظائــف للشــباب أثنــاء األزمــات /41 -31( .مايــو .)0202 /الــذي نظمتــه الفنــار
لإلعــام ومنظمــة ســبارك .منظمــة هولنديــة غــر حكوميــة/c/ppa/yadot.dlrowehtnur.www//:sptth .
ecnerefnocenilno_serutufgnidliuber
املؤمتــر الــدويل االفرتاضــي األول للتعليــم اإللكــروين /92( .ديســمرب )0202 /التعليــم اإللكــروين يف زمــن فــروس كــوروان التحــدايت
واحللــول ،يف جامعــة ســبها ،ليبيــا-e-lanoitanretni-lautriv/ra_dlo/yl.ude.uahbes//:sptth .
/91divoc-ecnerefnoc-gninrael
املؤمتــر الــدويل الثــاين ملســتقبل التعليــم الرقمــي يف الوطــن العــريب /7( .نوفمــر .)1202 /يف اململكــة العربيــة الســعودية//:sptth .
/ed/moc.caefek.www
مؤمتــر تكنولوجيــا وتقنيــات التعليــم والتعليــم اإللكــروين .يف الفــرة ( .)9102 /3 /7 -5الشــارقة.eaid.www//:sptth .
13585/stneve/stneve
املوسى ،عبد هللا؛ واملبارك ،أمحد .)5002( .التعليم اإللكرتوين األسس والتطبيقات .الرايض :مؤسسة شبكة البياانت.
وكيبيداي .)9102( .تعليم إلكرتوين .املوسوعة احلرةikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth .
يوســف ،يوســف عثمــان .)2020( .اجتاهــات الطــاب حنــو التعليــم اإللكــروين يف ظــل جائحــة فــروس كــوروان :دراســة تطبيقيــة علــى
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 مؤسسة: جملة احلكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية.عينة من طالب كلية االتصال واإلعالم جبامعة امللك عبد العزيز جبدة
1096435/Record/com.mandumah.search//:http .37-11 ،)21( ،كنوز احلكمة للنشر والتوزيع
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تقــومي برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم يف جامعــة القصيــم يف ضــوء مهــام حمضــر املختــر الفنيــة
واإلداريــة الالزمــة للعمــل يف املختربات املدرســية
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املستخلص:
هدفت الدراسة إىل تقومي برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة القصيم يف ضوء مهام حمضر املخترب الفنية واإلدارية
الالزمة للعمل يف املختربات املدرسية ،ولتحقيق هذا اهلدف؛ قام الباحث إبعداد قائمة ابملهام الفنية واإلدارية الواجب تضمينها
يف مقررات برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم ،واستخدم املنهج الوصفي بنوعيه املعتمد على أسلوب حتليل احملتوى ،والوصفي
املسحي ،وتكونت عينة الدراسة من مجيع توصيفات مقررات برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم جبامعة القصيم البالغ عددها ()32
مقرراً موزعة على أربع مستوايت دراسية ،ابإلضافة إىل مجيع طالب برانمج دبلوم حمضري املختربات الذين أهنو مقررات الربانمج يف
الفصل الدراسي الثاين للعام 1442ه ،وعددهم ()32طالباً ،واستخدم الباحث أدايت بطاقة حتليل حمتوى توصيف مقررات الربانمج
عينة الدراسة ابالعتماد على املوضوع وحدة للتحليل ،واختبار موضوعي ملستوى إملام الطالب /حمضر املخترب ابملهام الفنية واإلدارية
الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي ،وأظهرت نتائج الدراسة أن توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية يف برانمج إعداد حمضري خمتربات
العلوم جبامعة القصيم كان بدرجة متوسطة ،بينما توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام اإلدارية كان بدرجة ضعيفة ،كما أظهرت النتائج
حمضر املخترب يف جامعة القصيم ابملهام الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي بدرجة ضعيفة،
أن مستوى إملام الطالبّ /
وأن مستوايت الطالب فيه أقل من مستوى الكفاية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي ،واحملدد بـ ـ (.)60%
الكلمات املفتاحية :تقومي ،برانمج إعداد ،مهام حمضر املخترب ،املختربات املدرسية.
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Evaluating the Introductory Program Designed for Science Laboratory
Technicians at Qassim University in Light of the Technical and Administrative
Tasks Necessary to Work as Laboratory Technician in School Laboratories

Dr. Ibrahim bin Abdullah Suleiman Al-Baltan
Associate Professor of Science Teaching Methods and Curricula - College of Education - Qassim University

Abstract:
The study aimed to evaluating the introductory program designed for science laboratory
technicians at Qassim University in light of the technical and administrative tasks necessary
to be acquainted with to work in school laboratories. For the purpose of achieving this goal،
the researcher made a list of the technical and administrative tasks which should be included
in the curriculum planned for science laboratories technicians as an introductory program. The
researcher used descriptive research methodology، adopting the two approaches of: content
analysis and descriptive survey. Study sample consisted of all (32)courses included in the
introductory program of science laboratories technicians at Qassim University، as they are
divided over four academic levels، in addition to all the students of Laboratory Technicians
Diploma Program، who completed program’s courses in the second semester of the year1442
AH. They were (32)students. The researcher used two study tools: the first was a content analysis
card describing program’s courses، under-study، based on topic، as the basis for analysis;
and the second was an objective test to measure the level of student/laboratory technician’s
familiarity with the technical and administrative tasks necessary to work in school laboratories.
The results of the study demonstrated that the topics related to the technical tasks were
covered in the introductory program of science laboratories technicians at Qassim University
to a medium degree، while the topics related to the administrative tasks were covered to a
low degree. Moreover، the results also illustrated that the level of Qassim University student/
laboratory technician familiarity with the technical and administrative tasks necessary to work
in school laboratories was low and that the efficiency level of the students was below the level
of proficiency necessary to work in school laboratories، which is specified at (60%).
Key Words: Evaluation، Introductory Program، Science Laboratory Technicians’ tasks،
School Laboratories.
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املقدمة واخللفية النظرية:
تتسابق دول العامل ألن حتتل مكانة مرموقة يف العصر احلايل الذي متيز ابلتطورات العلمية والتقنية املتالحقة بدرجة جعلت اإلنسان
يعتمد عليها اعتماداً كلياً يف مجيع شؤون حياته ،فقد تسارع النمو العلمي وتوسعت املعرفة بشكل يفوق كل تصور ،وأصبح مقياس
تقدم األمم وقوهتا ورقيها يتمثل يف مدى تقدمها يف ميادين العلوم الطبيعية وتطبيقاهتا املختلفة ،وقد حظي تدريس العلوم مبكانة كبرية
يف األنظمة التعليمية يف مجيع الدول؛ لكونه يرتبط ابلتقنية احلديثة اليت هي عماد العامل اليوم ،ويعزى هلا الفضل يف االزدهار والتطور
يف مجيع اجملاالت الصناعية والطبية واهلندسية وغريها .كل ذلك جعل الدول تسعى إىل حتسني البيئة املدرسية وما يرتبط هبا من مناهج
علمية تقدم إىل الطالب وطرق تدريسها ،وحتسني أداء العاملني هبا من معلمي علوم وحمضري خمتربات ،وتطوير برامج إعدادهم بشكل
مستمر مبا يتناسب مع طبيعة األعمال املكلفني هبا ،وطبيعة تلك العلوم وأهدافها.
ويرتبط تدريس العلوم ارتباطاً وثيقاً ابلتجريب والعمل املخربي ،فهو جزء أساسي من املناشط العلمية ،ويرتبط ارتباطاً وثيقاً مبفهوم
العلم احلديث ،فال ميكن التوصل إىل املكوانت األساسية للعلم من حقائق ومفاهيم ومبادئ وقوانني ونظرايت إال من خالل املشاهدة
والتجربة (أبو جاللة ،)2005 ،ويرى شاهني وحطاب ( )2016أن استخدام التجريب يف تدريس العلوم ميكن أن يقدم العديد من
الوظائف والفوائد أييت يف مقدمتها قدرته على تنمية التفكري العلمي عند الطالب ،ومساعدهتم على فهم طبيعة العلم ،وتنمية املهارات
العملية اليت تضفي واقعية على املعلومات النظرية لديهم ،ابإلضافة إىل تنمية وتعميق االجتاهات العلمية.
أما هيلري وهريسون ( )Helliar&Harrison,2011فيذهبان إىل أن التجارب العملية جزء ال يتجزأ من تعليم العلوم؛ نظراً
لقدرهتا على تعزيز مهارات الطالب ومعرفتهم واهتمامهم ابملواد العلمية واستمتاعهم ابلتعلم وفهم املفاهيم العلمية؛ حيث إن العمل
فعالة ميكن ملعلمي العلوم تكييفها وتطبيقها يف دروس العلوم لتلبية احتياجات التعلم اخلاصة ابلطالب .ويضيف
العلمي يف املخترب أداة ّ
بيسي وآخرون ( )Basey et al.,2008أن استخدام املخترب يف تدريس العلوم يهدف إىل زايدة قدرة الطالب على اكتساب
املعرفة واملهارات العلمية العملية ومهارات التفكري وعمليات العلم ،والقدرة على اشتقاق الفرضيات واختبارها وتصميم التجارب
وحتليل البياانت واستخالص النتائج ،ابإلضافة إىل التدريب على املنطق العلمي االستقرائي واالستنتاجي ،وإدراك املفاهيم املرتبطة
ابحملتوى ،وحتسني اجتاهات الطالب حنو دراسة العلوم والتعليم املخربي ،وهو ما يؤدي يف النهاية إىل حتقيق أهداف التعلم.
ويؤكد زيتون ( )2010على أن املخترب «يعد ميزة وخصيصة من اخلصائص املميزة ملناهج العلوم وتدريسها ،وهو يرتبط مباشرة أبنشطة تعلم العلوم
العلمية ،ويف هذا يعد املخترب جزء ال يتجزأ يف الرتبية العلمية ومناهج العلوم وتدريسها؛ وهو القلب النابض يف تدريس العلوم يف مراحل التعليم املختلفة،
وهلذا قيل إن العلم ليس علماً مامل يصحب ابلتجريب والعمل املخربي ،وتويل التوجهات املعاصرة يف الرتبية العلمية املخترب وأنشطته العلمية أمهية كبرية ودوراً
ابرزاً يف برامج العلوم وتدريسها؛ ويتمثل هذا الدور ابرتباط املخترب ابألنشطة العلمية  Science activitiesارتباطاً مباشراً وعضوايً ابملواد العلمية

فعاالً لتعليم
التعليمية املصاحبة لألنشطة املخربية لتحقيق أهداف تدريس العلوم» (ص .)98ويضيف كاظم وزكي ( )1993أنه يصعب أن نتصور برانجماً ّ

العلوم خيلو من استخدام التجريب العلمي.

ويتوقف جناح العمل التجرييب يف املخترب املدرسي على تضافر اجلهود من قبل العاملني يف املدرسة وعلى رأسهم معلم العلوم
وحمضر خمترب العلوم؛ حيث يؤكد طعيمة ( )1999أن املمارسات واألداء العملي ملعلمي العلوم يُ ُّ
عد من أساسيات التدريس يف هذه
التخصصات ،ليس فقط لتثبيت املعرفة وإمنا لتحويلها من جمردات إىل حمسوسات ،ومن مبادئ نظرية إىل إجراءات تطبيقية يتم من
خالهلا إدماج اخلربات امليدانية يف املساقات اليت يتم تدريسها ،وتصبح األنشطة العملية جزءً من بنية املساق وليست مكمالً له ،ويرى
النجدي وآخرون ( )2006أن معلمي العلوم الذين ال يقتنعون أبمهية الدروس العملية اليت جيريها الطالب يف املخترب يبتعدون عن
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حتقيق أهداف تدريس العلوم ،أما اخلليلي وآخرون ( )1996فريون أن التجريب العلمي يتطلب من املعلم معرفة كافية وتدريباً خاصاً
فعاالً ذا معىن للطالب.
حىت جيعل التجريب نشاطاً ّ
ولنجاح معلم العلوم يف حتقيق أهداف األنشطة العملية يف املخترب؛ البد أن جيد مساندة كبرية من حمضر املخترب املدرسي ،الذي
يتوقف عليه جزء مهم من جناح العمل يف املخترب ،ويقوم مبهام فنية وإدارية عديدة متثل جوهر عمله األساسي ،ويرى جليدال وجريفثس
( )Gleadall&Griffiths،2012أن تشغيل املعامل يف املدارس مهمة كبرية ومتثل عبئاً على معلمي العلوم ،واملهارات املطلوبة
فيها ال ميتلكها الكثري منهم ،وال ميكن أن يقوم هبا إال شخص مدرب على العمل الفين يف املخترب ،ومن هنا أتيت أمهية وجود فين
املخترب يف املدرسة ،الذي يعد حمركاً رئيسياً لنجاح العمل املخربي من خالل تنفيذه للعديد من املهام والواجبات ،واليت يتمثل اجلزء
األساسي منها يف إرشاد املعلمني بشأن املكوانت الفنية للمناهج وتقدمي املشورة هلم ،والتنسيق معهم بشأن احتياجاهتم للعمل املعملي،
واحملافظة عل السالمة والصحة املهنية داخل املخترب ،ابإلضافة إىل عمليات التحضري وإعداد العينات املختلفة حسب طبيعة املقرر
العلمي ،وحضور التطوير املهين ذي الصلة وف ًقا خلطة التطوير املهين يف املدرسة.
الفعال ملعلمي
أما الي ( )Lai،2021فريى أن حمضري خمتربات العلوم جزء ال يتجزأ من تعليم العلوم؛ إذ يقدمون الدعم الفين ّ
العلوم ،وأي خلل يف أتهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم يزيد من أعباء العمل على املعلمني ،وجيعلهم غري قادرين على الرتكيز على مسؤولياهتم
األساسية يف التدريس .ويؤكد هيلري وهريسون ( )Helliar&Harrison،2011أن حمضر/فين املخترب له دور يف التخفيف من
التحدايت اليت تواجه معلمي العلوم؛ حيث يقوم فنيو املعمل بتزويد املعلمني جبلسات تدريبية عملية للتعريف ابألجهزة واألدوات
واملواد الالزمة للعمل املخربي؛ مما يقلل من خماوف املعلمني جتاه العمل املعملي ويسمح هلم ابلرتكيز على تطوير مهاراهتم الرتبوية.
وحمضر املخترب هو املوظف املسؤول عن املخترب فنياً وإدارايً ،وهو الذي يؤدي دوراً ابرزاً من خالل مساعدة معلمي العلوم يف
اإلعداد والتنفيذ وتوفري مجيع الظروف واإلمكاانت الستخدام املخترب وتفعيله ،ولكي خيدم املخترب املدرسي العملية التعليمية بشكل
حمضر مؤهل للقيام ابملهام الفنية واإلدارية متكنه من إدارة أعماله إدارة جيدة .وتتمثل املهمة األساسية
وفعال؛ فإنه حيتاج إىل ّ
مثايل ّ
حملضر املخترب يف توفري الظروف واإلمكاانت املناسبة الستخدام املخترب من قبل مجيع معلمي العلوم مبا حيقق األهداف التعليمية الواردة
يف مقررات مواد العلوم املختلفة (وزارة التعليم ،)2020 ،وتُ ُّ
عد وظيفة حمضر املخترب من الوظائف احليوية للكثري من املنشآت التعليمية
والطبية وغريها؛ حيث إن وظيفة احملضر الرئيسة هي تقدمي اخلدمة املعملية الالزمة لكل منشأة حسب أمهية املعامل فيها ،واليت جيب
أن تنظم بطريقة تتفق مع االحتياجات املطلوبة يف املنشأة (عبداحلميد.)2007 ،
ويرى علي ( )2006أن حمضري املختربات لن يكتب هلم النجاح يف إعماهلم إال إذا توافرت بينهم وبني معلمي العلوم بيئة صاحلة
داخل املخترب ،وهذه البيئة قوامها أمران مها :االتفاق والتفاهم بني أطراف العمل ،ابإلضافة إىل فهم االلتزامات على كل منهما،
وامتالكهم للكفاايت املعملية والعلمية داخل املخترب .فالتعاون املثمر بينهما يؤيت مثاره يف نواتج الطالب وزايدة قدراهتم يف جوانب
كبريا يف صياغة العمل املعملي داخل املخترب املدرسي ،فهو املشرف على
التعلم ،وليس هذا فحسب ،بل إن على معلمي العلوم ً
دورا ً
حمضر املخترب يف كل أدواره ،ولذلك فمعلم العلوم مطالب بتوفري أمناط توافقية تعليمية مع حمضر املخترب حىت ينجح العمل يف املخترب،
وتتحقق األهداف اليت يسعى تدريس العلوم لتحقيقها.
والعمل املخربي كغريه من األعمال حيتاج إىل إدارة جيدة؛ ليصبح املخترب مثالياً ،وخيدم العملية التعليمية بشكل فاعل ،وحيقق
األهداف اليت وجد من أجلها .ولكي يتم ذلك؛ جيب على حمضر املخترب أن حيرص على االرتقاء مبستوى أدائه ،وتعلم مهارات
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التعامل مع التجهيزات الدقيقة يف املخترب بشكل علمي وموضوعي .واملهمة األساسية حملضر املخترب هي العمل على توفري الظروف
واإلمكاانت املناسبة الستخدام املخترب من قبل معلمي العلوم يف املدرسة وطالهبا مبا حيقق أهداف املناهج التعليمية (شاهني.)2004 ،
ويُ ُّ
عد العمل الفين هو أساس عمل حمضر املخترب؛ وذلك لطبيعة عمله يف املعامل وتواجده الدائم فيها؛ لذا فإن عليه واجبات
ومهام فنية وإدارية جيب عليه معرفتها وإتقاهنا وتنفيذها على أكمل وجه ،فالتحضري فن وهواية أكثر منه وظيفة ،واحملضر الناجح
هو الذي جييد عمله ،ويشيع من حوله جواً من التعاون والتضامن والثقة (الشهراين .)2004 ،ويرى ( )Stigter،2010أن حمضر
املخترب ينبغي أن تتوفر فيه عدد من الصفات اليت تعينه على مواجهة املشكالت اليت تواجهه يف العمل املخربي ،كما أن عليه عدداً
الفعالة للمخترب وتفعيل دوره يف األنشطة املخربية ابلتنسيق مع معلمي
من املسؤوليات اليت جيب أن ينفذها ابقتدار؛ من قبيل اإلدارة ّ
العلوم ،واملسامهة يف الربامج املدرسية ،والعناية جبانب السالمة واألمان ،وخباصة ما يتعلق بتخزين املواد الكيميائية واستخدامها.
ويضيف بصمه جي ( )2009أن حمضر املخترب الناجح جييد فن التعامل والتخاطب مع الطالب واملعلمني ،ويسعى لتطوير
معلوماته ،ويستكشف وحياول حتضري املركبات الكيميائية من مكوانهتا األساسية إن وجدت يف معمله ،ويقوم بتنظيم األجهزة واألدوات
وتنسيقها ،ويعمل على تركيب األجهزة وضبطها وحتضريها للتجارب املعملية ،ويكون ملماً مبختلف إجراءات األمن والسالمة
وقواعدها مبا حيفظ مجيع العاملني يف املخترب .فالعمل الذي يدل على الكفاءة هو الذي يكسب الشخص االحرتام والتقدير ويرفع من
شأنه .ويرى سامل وحسني ( )1998أن هناك مسات أساسية البد أن يتحلى هبا من يعمل يف املخترب املدرسي ،وعلى األخص حمضري
املختربات ،وتتمثل يف الدقة يف العمل ،وسعة األفق وعدم التعصب للرأي ،واملوضوعية والبعد عن الذاتية ،ابإلضافة إىل العقالنية
وحب االستطالع ،والرتوي يف إصدار القرارات وعدم التعميم ،وأن يكون قدوة يف أقواله وأفعاله وسلوكياته وتعامله مع اآلخرين.
ومهام حمضر املخترب تنحصر يف جانبني؛ يتعلق األول ابملهام الفنية داخل املخترب ،وترتبط بتحضري التجارب املخربية واألدوات
واملواد واألجهزة اخلاصة ابملخترب ،وإبجراءات السالمة واألمان والوقاية ،ابإلضافة إىل طرق التعامل مع املواد الكيميائية وحتضري
فعال .ويرى الزاكان وآخرون
العينات واحملاليل .أما اآلخر فيتعلق ابملهام اإلدارية ،ويرتبط ابلتخطيط للعمل وإدارة املخترب بشكل ّ
( )2007أن املهام الفنية حملضر املخترب تشمل حتضري التجارب وما يتعلق هبا من األجهزة واحملاليل الكيميائية واألدلة اليت تلزم معلمي
العلوم يف الدروس النظرية والعملية ،وتنظيم وحفظ األجهزة واألدوات واملواد الكيميائية والزجاجيات والنماذج والشرائح واملصورات
وغريها وتنسيقها؛ حبيث يكفل سالمتها وسهولة تداوهلا ،ابإلضافة إىل التعامل السليم واآلمن مع حمتوايت املخترب وعلى األخص املواد
الكيميائية الضارة أو السامة ،ومع احلوادث اليت قد حتدث أثناء جتهيز وتنفيذ التجارب يف املخترب ،وطرق استخدام معدات وأجهزة
الوقاية واإلسعافات األولية ،وكذلك القيام بعمليات الصيانة الدورية لألجهزة املخربية واألدوات ،وجتهيز وإعداد العينات والصبغات
والنماذج والوسائل التعليمية الالزمة للتجارب.
أما مهام حمضر املخترب اإلدارية فريى احلميدي وآخرون ( )1999أن من أبرزها متابعة كل ما حيتاج إليه املخترب من األعمال اإلدارية
والكتابية ،واالعتناء جبوانب فتح وإغالق املخترب قبل وبداية اليوم الدراسي والفصل الدراسي ،ابإلضافة إىل االهتمام ابلعهد اخلاصة
ابملخترب ،وإجراءات اجلرد السنوي لكل مقتنياته من أجهزة وأدوات مستدمية ،وعمل حماضر الكسر والفقد واالستهالك ،وجتهيز
السجالت مثل سجالت الصادر والوارد والعهدة ،وحتضري الدروس اليومية ،واإلعارة والسلفة .ويضيف شاهني وحطاب ()2016
أنه البد أن تشتمل مهام حمضر املخترب املدرسي على ما يتعلق ابلتخطيط للعمل املخربي ،والذي يتضمن جمموعة من اإلجراءات
والتدابري اليت يتخذها احملضر إلجناح العمل املخربي ابلتنسيق مع معلمي العلوم ،ويتضمن ذلك إعداد اخلطط السنوية والفصلية
واألسبوعية للعمل يف املخترب.
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ولقد حرصت وزارة التعليم على توفري وظائف حملضري املختربات يف املدارس ،وراجعت بشكل مستمر خطة هذه الوظيفة
وتنفيذها ،إال أهنا يف البداايت واجهت عدة إشكاليات كان من أبرزها عدم وجود حمضرين ذوي خربة للعمل يف املختربات.
وملواجهة هذا االحتياج؛ عملت الوزارة على التنسيق مع كليات املعلمني (سابقاً) واجلامعات السعودية إلجياد برامج لتأهيل حمضري
املختربات؛ حيث وضعت خطة لبداية أول برانمج لذلك حتت مسمى (برانمج أتهيل حمضري املختربات املدرسية) ،وكان ذلك يف عام
(1412ه1992/م) يف تسع كليات للمعلمني على مستوى اململكة ،وكانت مدة الربانمج يف بداية تطبيقه عاماً دراسياً واحداً مقسماً
على فصلني دراسيني يتضمن ( )40ساعة تدريسية ،إال أنه مت تطويره الحقاً يف عام (1421هـ2001/م)؛ ليكون عامني دراسيني
مقررا يف ختصصات الكيمياء والفيزايء واألحياء
مقسماً على أربعة فصول دراسية تتضمن ( )73ساعة دراسية موزعة على (ً )32
واجليولوجيا وشؤون املختربات واملواد العامة (وزارة التعليم 1992- ،وزارة التعليم.)2003 ،
ويهدف الربانمج إىل أتهيل جمموعة من الشباب السعودي للعمل يف حتضري املختربات الدراسية؛ لسد احتياج املدارس من هذه
التخصصات ،ويتحقق هذا اهلدف من خالل تعريف الدارسني بعدد من العناصر الرئيسة اليت تتمثل أبمهية املخترب يف تدريس العلوم،
وأسس تنظيم املختربات وجتهيزها واستخدامها وصيانتها واحملافظة عليها وحمتوايهتا ابلطرق السليمة ،وطرق تشغيل واستخدام األجهزة
بكفاية اتمة ،مع القدرة على حتضري املواد الكيميائية الالزمة للتجارب ،ابإلضافة إىل أسس توفري السالمة يف املختربات ،وكيفية توفري
االحتياطات الالزمة واإلسعافات األولية ،وطرق استخدام اآلت اإلطفاء ،والتعامل مع املواد السامة واحلارقة يف املخترب ،وإعداد الوسائل
التعليمية وجتهيزها ،يضاف إىل ذلك ما يتعلق ابلنواحي التنظيمية واإلدارية واملالية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي (وزارة التعليم.)2001 ،
ص ّمم من أجل رفع مستوى اخلرجيني من حمضري املختربات ،وتقدمي برامج دراسية متطورة يف اجملاالت
وجاء يف رسالة الربانمج أنه ُ
املختلفة للفيزايء والكيمياء واألحياء قادرة على تزويد اجملتمع ابلكفاءات العلمية والكوادر املدربة على التقنيات العلمية احلديثة واملؤهلة
للمنافسة يف سوق العمل .أما أهدافه فقد متحورت يف إعداد حمضر خمترب متمكن من مهارات التحضري وميتلك اجتاهات إجيابية حنو
العملية التعليمية الرتبوية يف املدرسة ،خملص لدينه ووطنه وقدوة من حيث السلوك واألداء ،وتدريبه على تشغيل وصيانة أجهزة وأدوات
املخترب احلديثة ،ابإلضافة إىل املشاركة يف إعداد الكوادر املتخصصة تقنياً على املستويني النظري والعملي ،واملشاركة يف إجياد حلول
لبعض املشاكل البيئية احمللية (جامعة القصيم.)2005 ،
وقد أصبحت عملية تقومي برامج التعليم اجلامعي أمراً ضرورايً يف اجملتمعات املعاصرة؛ ملا متتلكه من مقومات التطوير والتقدم العلمي
والتقين ،كما أصبحت ذات أمهية كبرية تكاد تكون القضية اليت تشغل املؤسسات التعليمية؛ ملا تواجهه من حتدايت داخلية وخارجية
تتطلب إعادة النظر فيما تقدمه من الربامج التعليمية ،ابإلضافة إىل أن عملية التقومي تعطي مؤشرات على مدى حتقق أهداف هذا
الربانمج ،واإلجيابيات والسلبيات يف أي جزء فيه؛ متهيداً الختاذ القرارات واإلجراءات املناسبة للتغلب على السلبيات ،كما أنه من
الضروري إعداد الطالب مهنياً وتربوايً ملواجهة تطورات العصر املتالحقة (حممد ،)2020 ،ويرى البناء وعمارة ( )2005أن التعليم
اجلامعي شهد تطوراً يف مؤسساته اليت تقدم برامج تعليمية متنوعة ،وهذا التطور يستدعي تقومي الربامج التعليمية اليت تقدمها من أجل
التحقق من جودة نوعية التعليم املقدم وضمان تطور هذه الربامج من خالل العمل على التحسني والتطوير املستمر للربامج التعليمية.
وفعالة وحتقق األهداف املرجوة منها ،وتواكب التغريات املتسارعة
أما عبدهللا ( )2016فريى أن الربامج التعليمية حىت تكون مميزة ّ
يف خمتلف اجملاالت؛ فالبد من إجراء تطوير وحتديث لنوعية الربامج وأساليب تنفيذها وخمرجاهتا ،وذلك ال يتم إال من خالل التقومي
املستمر للربامج املقدمة لتعزيز إجيابياهتا ،ومعاجلة أوجه القصور فيها .ويضيف عبدالسالم ( )2009أن من األسباب واملربرات اليت
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توجه اهتمام املختصني واملسؤولني حنو مراجعة برامج إعداد املشتغلني بعملية التعليم من معلمني وحمضرين وغريهم وتقوميها وتطويرها،
ما أظهرته نتائج تقومي هذه الربامج يف اجلامعات والكليات ،ومستوى ونتائج تقومي أدائهم يف املهنة ،ابإلضافة إىل االجتاهات احلديثة
والتطورات يف املعرفة العلمية والرتبوية والتقنية ،والتطورات يف مناهج العلوم مبراحل التعليم العام ،واألحداث واملشكالت والتطورات
العاملية ،واملشكالت االجتماعية واالقتصادية الداخلية.
أتسيساً على ما تقدم ،فإن هناك حاجة ماسة إىل تقومي الربامج التعليمية وتطويرها ،وأصبح ذلك من أهم متطلبات اللحاق بعصر
العلم والتقنية ،والبداية احلقيقية لتطوير التعليم هي مراجعة برامج إعداد العاملني يف العملية التعليمية بشكل عام من معلمني وإداريني
وحمضري خمتربات وغريهم ،ويف جمال املختربات واستخدامها يف تعليم العلوم ،فإن مراجعة برامج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف
اجلامعات يُ ُّ
عد من املتطلبات املهمة حالياً؛ إذ إن حمضر املخترب هو املشرف على التدريس يف املخترب ابلتنسيق مع معلم العلوم لتحقيق
األهداف املنشودة ،ومن هنا فإنه من الضروري مراجعة برانمج إعداده والعناية هبا من مجيع اجلوانب.
واستجابة لذلك؛ يقدم البحث احلايل دراسة تقوميية لربانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة القصيم يف ضوء مهام حمضر
املخترب الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املختربات املدرسية؛ للوقوف على واقع هذا الربانمج ،والكشف عن دور هذا الربانمج يف
إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل يف خمتربات املدارس.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يف ضوء ما سبق ،وحيث ظهرت مشكالت كثرية تواجه وتعوق العمل يف املختربات املدرسية ،وحتول دون االستفادة الكاملة منها
يف حتقيق أهداف تدريس العلوم ،وعلى رأس ذلك ما يتعلق بضعف إعداد وأتهيل حمضري خمتربات العلوم؛ حيث أشارت العديد من
الدراسات إىل ضعف إمكاانت ومهارات حمضري املختربات العاملني يف املدارس ،وعدم قدرة البعض منهم على أتدية املهام املنوطة هبم
على الوجه األكمل ،ومن ذلك ما أشارت إليه نتائج دراسة األكليب ( )2019من وجود ضعف يف كفاايت حمضر املخترب يف التعامل
مع املواد واألجهزة املخربية ،ويف جمال أمن وسالمة املختربات .ودراسة احلريب ( )2019من قلة خربة حمضري املختربات يف التعامل مع
التجارب املخربية واألجهزة املرتبطة هبا ،ودراسة البعلول ( )2010من ضعف أتهيل حمضر املخترب ،وضعف إملامه ابملهارات األساسية
للعمل يف املخترب .ودراسة فقيهي (1420ه) اليت أظهرت أن مستوى اكتساب حمضري املختربات يف املدارس للمهارات الفنية واإلدارية
ومهارات حتضري التجارب كانت بدرجة متوسطة ،كما أظهرت دراسة القميزي (1421ه) أن من بني املعوقات الستخدام املخترب
املدرسي بدرجة كبرية هي نقص الكفاايت األساسية لدى حمضر املخترب.
كما أظهرت نتائج دراسة الدغيم واألمشوري (1441ه) أن مستوى حتصيل الطالب/حمضر املخترب جبامعة القصيم للجوانب
املعرفية للمهارات العملية الكيميائية الالزمة للعمل يف خمترب الكيمياء كان بدرجة ضعيفة ،ومل يبلغ حد الكفاية؛ مما يعين وجود ٍ
تدن
يف معارف طالب دبلوم حمضري يف املهارات العملية الكيميائية .كما أوصت دراسات القميزي (1421ه) ،وعلي ( )2006أن يعاد
النظر يف برانمج إعداد حمضري املختربات املدرسية وتقوميها ومراجعتها وفق أحدث االجتاهات العاملية املعاصرة؛ حبيث تكون كافية
لتأهيل احملضر بشكل ميكنه من أداء عمله على الوجه األكمل.
هذا التدين يف أداء حمضري خمتربات العلوم يف املدارس ،قد يعزى يف أحد جوانبه إىل مشكالت وضعف يف برانمج إعداد وأتهيل
حمضري املختربات يف اجلوانب املتعلقة ابجلانبني الفين واإلداري؛ مما يستدعي أن يتم تقومي برانمج إعدادهم بشكل علمي للوقوف على
جوانب القوة يف الربانمج من أجل تعزيزها ،وجوانب القصور ملعاجلتها .وحيث إن برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة
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القصيم-على حد علم الباحث -مل يتم تقوميه يف ضوء مهام حمضر املخترب الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املختربات املدرسية؛ لذا
فقد سعت الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:
مــا مســتوى برانمــج إعــداد حمضــري خمت ـرات العلــوم يف جامعــة القصيــم يف ضــوء مهــام حمضــر املختــر الفنيــة واإلداريــة الالزمــة
للعمــل يف املخت ـرات املدرســية؟
ويتفرع منه األسئلة التالية:
مــا املهــام الفنيــة واإلداريــة حملضــري خمت ـرات العلــوم الــي ينبغــي تضمينهــا يف مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمت ـرات العلــوم يفجامعــة القصيــم؟
مــا مــدى توافــر املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام الفنيــة واإلداريــة حملضــري خمتـرات العلــوم يف مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمتـراتالعلــوم يف جامعــة القصيــم؟
ما مستوى إملام (الطالب/حمضر املخترب) يف جامعة القصيم ابملهام الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي؟أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل ما يلي:
التعــرف علــى املهــام الفنيــة واإلداريــة حملضــري خمتـرات العلــوم الــي ينبغــي تضمينهــا يف مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوميف جامعــة القصيــم.
التعــرف علــى مــدى توافــر املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام الفنيــة واإلداريــة حملضــري خمتـرات العلــوم يف مقــررات برانمــج إعــداد حمضــريخمتـرات العلــوم يف جامعــة القصيــم.
التعرف على مستوى إملام الطالب/حمضر املخترب يف جامعة القصيم ابملهام الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي.أمهية الدراسة:
تتضح أمهية الدراسة احلالية فيما يلي:
إعداد قائمة حمكمة ابملهام الفنية واإلدارية حملضري خمتربات العلوم الالزمة للعمل يف املختربات املدرسية.إفــادة خمططــي الربامــج يف جامعــة القصيــم عــن الواقــع احلــايل لربانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم ابجلامعــة ،وبيــان نقــاط القــوةوالضعــف يف الربانمــج مبــا يســاعدهم علــى اختــاذ قـرارات مناســبة مبنيــة علــى نتائــج دراســة علميــة تســهم يف حتســن وتطويــر الربانمــج.
تشــخيص مــدى إملــام الطالب/حمضــر املختــر يف جامعــة القصيــم ابملهــام الفنيــة واإلداريــة الالزمــة للعمــل يف املختــر املدرســي ،ودرجــةإتقانــه لتلــك املهــام؛ ممــا يعطــي مؤشـراً علــى واقــع هــذا الربانمــج.
مســاعدة املشــرفني الرتبويــن ومشــريف التدريــب يف إدارات التعليــم علــى بنــاء برامــج تدريبيــة حملضــري خمت ـرات العلــوم مبنيــة علــىاالحتياجــات الفعليــة للعمــل بكفــاءة يف املختــر املدرســي.
حدود الدراسة:
احلــدود املوضوعيــة :اقتصــرت الدراســة علــى تقــومي برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم يف جامعــة القصيــم يف ضــوء مهــام حمضــراملختــر الفنيــة واإلداريــة الالزمــة للعمــل يف املختـرات املدرســية.
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احلــدود البشـرية واملكانيــة :اقتصــرت الدراســة علــى طــاب برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم يف كليــة العلــوم واآلداب يف مدينــةالــرس التابعــة جلامعــة القصيــم ،يف املســتوى الرابــع (األخــر) مــن الربانمــج ،وهــذه الكليــة هــي الوحيــدة يف جامعــة القصيــم الــي تقــدم
هــذا الربانمــج.
احلدود الزمانية :جرى تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 1442هـ.مصطلحات الدراسة:
تقومي الربامج:
يعرفه بورق وقل ( )Borg&Gall،2002أبنه الطريقة اليت يتم من خالهلا إصدار حكم على كفاءة برانمج أكادميي حمدد يف
ضوء األهداف املوضوعة له ،ومدى تناسب مدخالت الربانمج مع خمرجاته وطريقة تنفيذه ،ويقدم ذلك غرضاً أساسياً وهو مهمة
ملتخذي القرارات يف حتسني وتطوير الربانمج بطرق علمية.
ويعرفه الباحث أبنه :عملية إجرائية منظمة إلصدار حكم علمي وموضوعي على برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة
القصيم يف ضوء مهام حمضر املخترب الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املختربات املدرسية ،من خالل حتديد جوانب القوة لتعزيزها،
وجوانب القصور ملعاجلتها ،واقرتاح احللول املناسبة لتحسني وتطوير الربانمج يف ضوء ذلك.
املهام الفنية واإلدارية حملضر املخترب:
تعرف املهام الفنية واإلدارية حملضري املختربات أبهنا املهام اليت تتطلب املعرفة واحلرص والدقة واملهارة إلجناح اجلانب العملي لدروس
ّ
العلوم يف مجيع املراحل الدراسية؛ لالستفادة من التجهيزات واألدوات والوسائل واملواد املخربيّة املؤمنة للمدارس ،وتتعلق بتنظيم األجهزة
وضبطها واإلشراف على تنسيقها ،وإتقان إعداد التجارب املطلوب تنفيذها عملياً داخل املخترب املدرسي (احلميدي وآخرون.)1999 ،
ويعرفها الباحث أبهنا :جمموعة املعارف واملهارات واألداءات العملية واإلدارية اليت يلزم أن يتقنها حمضر املخترب املدرسي ،واليت
متكنه من القيام أبعماله يف املخترب وإدارته واإلشراف عليه ،ومساعدة معلمي العلوم يف اإلعداد والتنفيذ للتجارب العلمية اخلاصة
ابلدروس على اختالف ختصصاهتا بكفاءة واقتدار ،ومستوى ٍ
عال من اإلتقان ،ويضمن تفعيل املخترب املدرسي واالستفادة من جتهيزاته
على الوجه األكمل الذي حيقق األهداف اليت وضع من أجلها.
برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم:
يعرف برانمج اإلعداد بشكل عام أبنه جمموعة من املعارف واألنشطة واخلربات املتنوعة واإلمكاانت اليت توفرها اجلامعة لطلبتها
ّ
يف خمتلف جوانب اإلعداد (اخلزندار.)2006 ،
ويعرف برانمج إعداد حمضر املخترب أبنه برانمج دراسي علمي أتهيلي للطالب الدارسني ملدة سنتني ،حيصل من خالله اخلريج على
ّ
دبلوم حمضر املخترب ،يهدف إىل تزويد اجملتمع ابلكفاءات العلمية والكوادر املدربة على التقنيات العلمية املخربية الضرورية للعمل يف
املخترب املدرسي ،من خالل تقدمي مقررات دراسية نظرية وتطبيقية يف اجملاالت العلمية املختلفة للفيزايء والكيمياء واألحياء واجليولوجيا،
ابإلضافة إىل مهارات التحضري املعملي املختلفة اليت تشمل التعامل مع املواد واألدوات واألجهزة وتشغيلها وصيانتها ،والتمكن من
إجراءات السالمة املهنية املرتبطة ابلعمل الفين (جامعة القصيم.)2005 ،
ويعرفه الباحث أبنه برانمج مينح شهادة الدبلوم تطرحه كلية العلوم واآلداب ابلرس جبامعة القصيم ،يتكون من ( )73ساعة تدريسية
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د .إبراهيم بن عبدهللا البلطان  :تقومي برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة القصيم...

مقررا تشمل متطلبات اجلامعة والكلية والتخصص العلمي (الكيمياء والفيزايء واألحياء
مقسمة على أربعة فصول دراسية موزعة على (ً )32
حمضري خمتربات يف مدارس التعليم العام على اختالف مراحلها (ابتدائي ،متوسط ،اثنوي).
واجليولوجيا وشؤون املختربات) يؤهل خرجيوه للعمل ّ
الدراسات السابقة:
اهتمت العديد من الدراسات ابلبحث يف جمال املختربات املدرسية ،إال أهنا يف الغالب تركز على واقع املختربات املدرسية
واملعوقات اليت تواجه تفعيل العمل يف املختربات ،أو تقومي أداء وكفاايت حمضر املخترب .والحظ الباحث ندرة الدراسات اليت تناولت
تقومي برامج إعداد حمضري املختربات يف الكليات واجلامعات؛ مما حدا ابلباحث إىل البحث عن دراسات لتقومي برامج إعداد فنيي
املختربات يف اجملاالت الطبية والصناعية أو الزراعية .ومت تقسيم الدراسات إىل حمورين؛ يتناول احملور األول الدراسات املرتبطة بتقومي
برامج أو مقررات برامج حمضري املختربات؛ حيث أجرى عبدالعزيز ( )1992دراسة هدفت إىل تقومي برانمج شعبة أمناء املعامل
ابملدارس الثانوية الزراعية يف ضوء اكتساب الطالب املهارات العملية املعملية الالزمة لعملهم كأمناء معامل الكيمياء يف املدارس
الثانوية العامة ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي أبسلوب حتليل احملتوى لتحليل حمتوى املناهج املقدمة يف إطار الكفاايت املعملية
ألمني معمل الكيمياء ،وكذلك املنهج الوصفي املسحي لقياس كفاايت أمناء معامل العلوم ،لعينة من شعبة أمناء املعامل يف تلك
املدارس ،كما استخدم الباحث بطاقة حتليل احملتوى وبطاقة مالحظة لقياس كفاايت أمناء املعامل ،وأظهرت النتائج اخنفاض مستوى
أداء طالب شعبة أمناء املعامل يف الكفاايت األدائية املعملية املتعلقة بتحضري التجارب الكيميائية واألدوات املتعلقة هبا.
وأجرى الفندر ( )Lavender،1996دراسة هدفت إىل حتليل وتقومي برانمج تكنولوجيا املختربات الطبية يف الكلية التقنية مبدينة
نيويورك ،وحتديد مدى فاعلية الربانمج من خالل تقييم جناح اخلرجيني على الصعيد الوطين ،وحتديد وصف حالة توظيف اخلرجيني
وتصوراهتم عن الربانمج أبثر رجعي ،ابإلضافة إىل تقييم اخلرجيني من خالل جهات التوظيف وأرابب العمل ،وتوضيح كيفية حتسني
الربانمج ،واستخدم الباحث املنهج املسحي من خالل استبانة وزعت على ( )80خرجياً ،و( )10من جهات التوظيف ،وأظهرت
نتائج الدراسة فاعلية الربانمج يف تزويد اخلرجيني ابملعرفة واملهارات الفنية األساسية للعمل يف املختربات ،كما أعربت جهات التوظيف
عن رضاها عن مستوى خرجيي الربانمج.
وأجرى هندي ( )2000دراسة هدفت إىل تقومي كتب العلوم املقررة على طالب شعبة أمناء املعامل ابملدرسة الثانوية الزراعية يف
تطور بعض املهام املعملية األدائية ألمناء معامل العلوم ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي بنوعيه املسحي والتحليلي من خالل تطبيق
أدايت البحث اليت متثلت يف بطاقة حتليل كتب العلوم املقررة على طالب شعبة أمناء املعامل ،واليت طبقت على عينة مشلت مجيع
الكتب ،واستبانة ملعرفة آلراء معلمي العلوم ابملدرسة الثانوية الزراعية مبحافظة بين سويف مبصر وعددهم ( )13معلماً ،وأظهرت النتائج
ضعف نسبة وجود املهام األدائية يف حمتوى الكتب ،وعدم تضمني الكتب لعدد من املهام األساسية مثل تلك اخلاصة برتكيب وصيانة
توصيالت الغاز ،وإعادة ترتيب املواد واألدوات بعد االنتهاء من التجارب ،واستخدام وصيانة وسائل إطفاء احلرائق وصيدلية املعمل.
كما أجرى الفاحل ( )2003دراسة هدفت إىل معرفة مدى إسهام برانمج حمضري املختربات يف كليات املعلمني يف حتقيق املهارات
املعملية حملضري املختربات قبل وأثناء اخلدمة ،ومعرفة ُمعيقات تنفيذ الربانمج ،ابإلضافة إىل التعرف على مدى حتقيق حمضري
ُ
املختربات هلذه املهارات ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي من خالل أداة استبانة موجهة لـ ( )112من معلمي العلوم يف
املرحلة الثانوية ،و ( )61من حمضري املختربات ممن هم على رأس العمل يف املدارس ،و ( )114من الطالب/احملضرين الذين يدرسون
يف برانمج اإلعداد ،وأظهرت النتائج أن الربانمج حقق بدرجة كبرية ( )15مهارة من أصل ( )23من مهارات التعامل مع املواد واألجهزة
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املعملية ،و( )7مهارات بدرجة متوسطة ،بينما جاءت مهارة واحدة بدرجة ضعيفة ،أما املهارات الفنية فقد جاءت مهاراته بدرجة كبرية
عدا واحدة بدرجة متوسطة ،بينما جاءت نتائج أداء مهارات حمور األمن والسالمة كبرية يف ( )8مهارات ،ومتوسطة يف ( )8أخرى.
وأجرت سوشي ( )Suchy،2011دراسة هدفت إىل تقومي فعالية برانمج فنّيو املختربات الطبية عرب اإلنرتنت فيما يتعلق
إبعدادهم األكادميي ،وتطوير املختصني للعمل يف املختربات الطبية ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املقارن شبه الكمي ،وطبقت
الدراسة على عينة من الطالب الذين درسوا عرب اإلنرتنت ،وآخرين درسوا حضورايً يف مقر جامعة ويرب ستيت يف الوالايت املتحدة يف
برانمج فنّيو املختربات الطبية بني عامي (2007م)2009( ،م) ،متت مقارنة نتائج هذه السنوات خبرجيي عامي (2004م)2006( ،م)
يف نفس الربانمج ،كذلك متت مقارنة معدالت النجاح ألول مرة ابملعايري الوطنية وتقييم أساليب التعلم عرب التعلم عرب االنرتنت،
وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق كبرية يف الدرجات ويف معدالت النجاح ألول مرة ،بني الطالب الذين درسوا حضورايً يف
اجلامعة وبني من درسوا عرب االنرتنت ،وأن من درسوا عرب االنرتنت كانوا متمكنني أكادميياً مثل نظرائهم.
وأجرى ديفريز ومي ( )de Vries،May،2019دراسة هدفت إىل تقومي استخدام احملاكاة االفرتاضية يف تدريس فنيي املخترب
يف برانمج العلوم الكيميائية والتقنية احليوية يف جامعة كوبنهاجن يف الدمنارك ،ومعرفة ما إذا كان من املمكن حتفيز تعلم الطالب/الفين
وحتسني تعلمه يف الربانمج ،ويتكون الربانمج من سنتني واحدة للتعليم وأخرى للتدريب ،ومت استخدام املنهج الوصفي املسحي من
خالل تطبيق االستبانة ،وكذلك املنهج التجرييب من خالل تطبيق االختبار على عينة من ( )78طالباً ،ابإلضافة إىل املقابلة الفردية لـ
( )2من الطالب ،واملقابلة اجلماعية لـ ( )8طالب ،وأظهرت نتائج الدراسة أن أدوات التدريس اجلديدة من خالل احملاكاة ساعدت
الطالب/فين املخترب على ربط النظرية ابملمارسة ،وتصور اإلجراءات املختربية العملية ،والتعامل مع التقنيات واألدوات ،كما أن
استخدام احملاكاة املعملية يف الربانمج ساهم يف زايدة نشاط الدراسة للطالب وحتفيزهم ،وأن حماكاة املخترب االفرتاضية مكملة ألنشطة
التدريس التقليدية لتعليم فنيي املختربات.

كذلك أجرى الدغيم واألمشوري ( )2020دراسة هدفت إىل تقومي مستوى أداء الطالب/حمضر املخترب جبامعة القصيم يف ضوء
املهارات املعملية الكيميائية الالزمة للعمل يف خمترب الكيمياء ،واستخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )18طالباً من طالب برانمج دبلوم إعداد حمضري املختربات بكلية العلوم واآلداب ابلرس يف جامعة القصيم ،من خالل أداتني
مها اختبار حتصيل اجلوانب املعرفية للمهارات الكيميائية ،وبطاقة مالحظة أداء املهارات املعملية الكيميائية الالزمة للعمل يف خمترب
الكيمياء ،وأظهرت نتائج الدراسة أن نتائج حتصيل الطالب/حمضر املخترب للجوانب املعرفية الالزمة للعمل يف خمترب الكيمياء كانت
مبستوى ضعيف ،وبنسبة ( ،)42.7%كما أن درجة أداء الطالب/حمضر املخترب للمهارات املعملية الكيميائية مبستوى جيد ،،وبنسبة
( ،)62.73%وكالمها مل تبلغ درجة حد الكفاية اليت حددهتا الدراسة.
وفيما يتعلق ابحملور الثاين فيتناول الدراسات اليت ترتبط بتقومي برامج إعداد معلمي العلوم وبرامج أخرى يف الكليات واجلامعات،
ومن ذلك دراسة املعيلي ( )2001اليت هدفت إىل تقومي برانمج اإلعداد املهين ملعلمي العلوم بكليات املعلمني يف اململكة العربية
السعودية من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب هبذه الكليات وخرجييها ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التقوميي من خالل أداة
استبانة طبقت على العينة اليت تكونت من ( )262عضواً ومعلماً وطالباً ،وأظهرت نتائج الدراسة أن أهداف الربانمج تؤكد على ترسيخ
العقيدة يف نفوس املتعلمني ،إال أهنا تفتقر إىل توجيه الربانمج حنو تنمية مهارات التعلم الذايت ،والتقومي الذايت ،واالستقصاء التجرييب،
وتصميم النشاطات العلمية ،كما أن حمتوى الربانمج غري متطور ويفتقد التوازن بني كم مقرراته وأمهيتها العلمية ،ويهمل اجلانب التطبيقي
للخربات التعليمية ،وتركز طرق التدريس املستخدمة على اإللقاء واحملاضرة ،وتركز وسائل التقومي على املالحظة واالختبارات التحصيلية.
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وأجرى الشرقي ( )2004دراسة هدفت إىل تقومي برانمج إعداد معلم العلوم يف املرحلة االبتدائية لكليات املعلمني ابململكة العربية
السعودية ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي من خالل أداة استبانة طبقت على العينة اليت تكونت من ( )34من مشريف
الرتبية امليدانية يف ختصص تدريس العلوم ،و ( )120من طالب املستوى الثامن الذين يدرسون يف الربانمج ،وأظهرت نتائج الدراسة
وجود ضعف يف برانمج اإلعداد العام ويف برانمج اإلعداد التخصصي ،ومالءمة حمتوى اإلعداد املهين ،كذلك يوجد ضعف يف مسامهة
املقررات الرتبوية والنفسية إلعداد الطالب حنو مهنة التدريس.
كما أجرى أبو جحجوح ( )2009دراسة هدفت إىل تقومي برانمج إعداد معلمي العلوم يف كلية الرتبية جبامعة األقصى من خالل
حتديد املعايري اليت جيب توافرها يف اجلانبني التخصصي والرتبوي ،والكشف عن مدى تواجدها يف الربانمج ،واستخدم الباحث املنهج
الوصفي املسحي من خالل أدايت االستبانة واملالحظة اليت طبقت على العينة اليت تكونت من ( )60من الطلبة/املعلمني الذين
يدرسون يف الربانمج ،وأظهرت نتائج الدراسة أن املستوى العام لتوفر املعايري يف جانب اإلعداد التخصصي (،)65%واملستوى العام
لتوفر املعايري يف جانب اإلعداد الرتبوي (،)62%وأن مستوى اجتاهات الطالب حنو مهنة التدريس كان بدرجة متوسطة ،وبنسبة
( ،)70.8%بينما جاء مستوى أدائهم ملهارات التدريس بدرجة أعلى من املتوسط ،وبنسبة (.)74%
وأجرى عبده ( )2013دراسة هدفت إىل تقومي برامج إعداد معلم العلوم جبامعة جنران يف ضوء معايري اجلودة ،واستخدم الباحث
املنهج الوصفي املسحي من خالل أداة استبانة طبقت على العينة اليت تكونت من ( )194من أعضاء هيئة التدريس والطالبات
واإلدارايت يف تعليم شرورة وأولياء األمور واخلرجيات ،وأظهرت نتائج الدراسة أن الربانمج ال يفي مبعايري اجلودة للهيئة الوطنية للتقومي
واالعتماد األكادميي؛ حيث تراوحت قيم املتوسط احلسايب للمعايري الرئيسة والفرعية بني ضعيفة ومرضية.
وأجرى الدغيم ( )2013دراسة هدفت تقومي برانمج إعداد معلمي علوم املرحلة االبتدائية جبامعة القصيم يف ضوء تضمينه لفلسفة
مناهج العلوم املطورة (سلسلة ماجروهل) واسرتاتيجيات تدريسها ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي أبسلوبيه التحليلي واملسحي ،من
خالل تطبيق أدايت الدراسة اليت متثلت يف بطاقة حتليل احملتوى واختبار موضوعي ،وتكونت عينة الدراسة من مجيع مقررات اإلعداد
الرتبوي ابلربانمج البالغ عددها ( )18مقرراً ،و ( )55من طالب الربانمج امللتحقني مبقرر الرتبية العملية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن
( )61%من مقررات اإلعداد مل يرد فيها أي موضوع من املوضوعات املرتبطة بفلسفة مناهج العلوم املطورة ومواصفاهتا الرتبوية والفنية
واسرتاتيجيات تدريسها ،يف حني بلغ عدد مقررات اإلعداد الرتبوي اليت ورد فيها موضوع أو أكثر من املوضوعات ( )7مقررات
فقط ،وبنسبة ( ،)38.9%كما تشري النتائج إىل التدين الشديد يف إملام الطالب/املعلم ختصص العلوم بفلسفة مناهج العلوم املطورة
ومواصفاهتا الرتبوية والفنية واسرتاتيجيات تدريسها.
وهدفت دراسة عبدهللا ( )2016إىل تقومي برانمج الدبلوم العايل جبامعة القصيم من وجهة نظر الدارسني ،واستخدم الباحث املنهج
الوصفي املسحي من خالل أداة استبانة طبقت على العينة اليت تكونت من ( )204دارساً من امللتحقني بربانمج الدبلوم بكلية العلوم
واآلداب ابلرس جبامعة القصيم ،وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى جودة الربانمج من وجهة نظر الدارسني كان بدرجة متوسطة يف
جمايل حمتوى الربانمج وخمرجاته ،بينما كانت بدرجة ضعيفة يف جمال تنفيذ الربانمج.
أما دراسة املصعيب ( )2017فقد هدفت إىل تقومي برانمج إعداد معلمات العلوم جبامعة جنران يف ضوء معايري اجلمعية الدولية
للتكنولوجيا يف التعليم ( ،)ISTEواستخدمت الباحثة املنهج الوصفي أبسلوبيه التحليلي واملسحي ،ومتثلت أدوات الدراسة يف بطاقة
حتليل حمتوى لتوصيفات ثالثة من مقررات برانمج إعداد معلمات العلوم ،ابإلضافة إىل استبانة طبقت عينة الدراسة اليت متثلت يف
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( )19من أعضاء هيئة تدريس يف ختصصات طرق تدريس العلوم وتقنيات التعليم ،و ( )43من طالبات الرتبية امليدانية يف ختصصات
الكيمياء والفيزايء ،وأظهرت نتائج الدراسة حتقق املعايري يف توصيفات مقررات الربانمج بدرجة متوسطة ،وأن االجتاه العام حول مدى
حتقيق املعايري يف برانمج إعداد معلمات العلوم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان بدرجة متوسطة ،بينما كانت املوافقة بشدة
من وجهة نظر الطالبات.
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح لنا أمهية تقومي برامج العاملني يف العملية التعليمية وعلى رأسهم معلمي العلوم
وحمضري املختربات؛ ألهنا تزودان مبقياس عن مدى قدرة هذه الربامج على حتقيق أهدافها ،ويالحظ من خالل عرض الدراسات
السابقة ندرة الدراسات اليت تناولت تقومي برامج إعداد حمضري املختربات املدرسية يف الكليات واجلامعات ،ووجود بعض الدراسات
لتقومي برامج فنيي املختربات يف اجملاالت الطبية والصناعية ،وهي تشابه إىل حد كبري اهلدف من هذه الدراسة ،وتتفق الدراسة احلالية
مع دراسات عبدالعزيز ( ،)1992الفندر ( ،)Lavender،1996هندي ( ،)2000الفاحل ( ،)2003سوشي ( )Suchy،2011يف
اهلدف من الدراسة؛ حيث إهنا هتدف إىل تقومي برامج حمضر/فين املختربات ،كما تتفق مع دراسة ( )de Vries،May،2019يف
أهنا تقوم الربانمج وخمرجاته ولكن من خالل استخدام اسلوب احملاكاة يف التدريس ،كما تتفق مع دراسة الدغيم واألمشوري ()2020
يف أهنا هتدف إىل تقومي مستوى الطالب الذين يدرسون يف الربانمج ،غري أهنا ختتلف عن دراسات الفندر (،)Lavender،1996
هندي ( ،)2000سوشي ( )Suchy،2011يف أن هذه الدراسات قومت برامج إعداد فنيني يف جماالت طبية وزراعية.
كما تتفق الدراسة احلالية مع دراسات املعيلي ( ،)2001الشرقي ( ،)2004أبو جحجوح ( ،)2009الدغيم ( ،)2013عبده
( ،)2013املصعيب ( )2017يف أهنا هتدف إىل تقومي برانمج اإلعداد ،ولكن ختتلف يف نوعية الربانمج؛ حيث إن هذه الدراسة هتدف
إىل تقومي برانمج إعداد حمضري املختربات ،بينما الدراسات األخرى هدفت إىل تقومي برامج اإلعداد ملعلمي العلوم وبرامج دبلوم أخرى.
واعتمدت الدراسة احلالية على حتليل توصيف املقررات يف خطة الربانمج من خالل بطاقة التحليل املعدة لذلك ،واختبار
املهام الفنية واإلدارية ملعرفة مستوى الطالب يف الربانمج .وهي تتشابه يف استخدام بطاقة التحليل مع دراسات عبدالعزيز
( ،)1992هندي ( ،)2000الدغيم ( ،)2013املصعيب ( ،)2017وتتشابه يف استخدام أداة االختبار مع دراسات ديفريز ومي (de
 ،)Vries،May،2019الدغيم واألمشوري ( ،)2020الدغيم ( .)2013واعتمدت دراسات هندي ( ،)2000الفاحل (،)2003
املعيلي ( ،)2001الشرقي ( ،)2004أبو جحجوح ( ،)2009عبده ( ،)2013عبدهللا ( ،)2016املصعيب ( )2017على االستبانة من
خالل آراء معلمي العلوم واحملضرين .كما تتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة يف املنهج املستخدم؛ حيث استخدمت
هذه الدراسة املنهج الوصفي بنوعيه املسحي وحتليل احملتوى ،وتتفق بذلك مع دراسات عبدالعزيز ( ،)1992هندي ( ،)2000الدغيم
( ،)2013املصعيب ( .)2017بينما استخدمت دراسات الفاحل ( ،)2003أبو جحجوح ( ،)2009املعيلي ( ،)2001الشرقي (،)2004
عبده ( ،)2013الدغيم واألمشوري (1441ه) ،عبدهللا ( ،)2016ديفريز ومي ( )de Vries،May،2019املنهج الوصفي املسحي.
وبشكل عام ،استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف حتديد مشكلة الدراسة ،وحتديد األدوات البحثية األكثر مالئمة
ملشكلة البحث وأهدافه واإلجابة عن أسئلته ،ابإلضافة إىل مناقشة وتفسري نتائج الدراسة من خالل الربط مع نتائج الدراسات السابقة.
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة احلالية ما يلي:
1.املنهــج الوصفــي املعتمــد علــى أســلوب حتليــل احملتــوى أو املضمــون ( ،)Content Analysisويهــدف هــذا األســلوب إىل
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وصــف واقــع الظاهــرة املـراد دراســتها بواســطة الرصــد التكـراري لظهــور املــادة املدروســة سـواءً كانــت كلمــة أو موضــوع أو شــخصية أو
مفردة أو وحدة قياس أو زمن (العســاف .)2006 ،واختار الباحث هذا املنهج؛ ألنه حيقق أحد أهداف الدراســة؛ حيث يســاعد
علــى مجــع البيــاانت ووصفهــا وحتليلهــا؛ للوصــول إىل اســتنتاجات عــن مــدى تضمــن مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم
يف جامعــة القصيــم للمهــام الفنيــة واإلداريــة الالزمــة للعمــل يف املختـرات املدرســية.
2.املنهــج الوصفــي املســحي ،والــذي يهــدف إىل مجــع معلومــات وبيــاانت عــن ظاهــرة مــا أو واقــع؛ بقصــد التعــرف علــى الظاهــرة الــي
ندرســها ،وحتديــد الوضــع احلــايل هلــا ،والتعــرف علــى جوانــب القــوة والضعــف فيهــا مــن أجــل معرفــة مــدى صالحيــة الوضــع أو مــدى
احلاجــة إلحــداث تغيـرات جذريــة أو أساســية (عبيــدات وآخــرون .)2016 ،واختــار الباحــث هــذا املنهــج؛ ألنــه حيقــق أحــد أهــداف
الدراســة؛ حيــث يســاعد علــى مجــع البيــاانت ووصفهــا وحتليلهــا؛ للوصــول إىل اســتنتاجات عــن درجــة إملــام (الطالب/حمضــر املختــر)
يف جامعــة القصيــم ابملهــام الفنيــة واإلداريــة الالزمــة للعمــل يف املختــر املدرســي.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من:
1.مجيــع توصيفــات مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمت ـرات العلــوم يف كليــة العلــوم واآلداب ابلــرس جبامعــة القصيــم ،املقــررة علــى
طــاب دبلــوم حمضــري املخت ـرات ،للعــام اجلامعــي 1442هــ ،والبالــغ عددهــا ( )32مقــرراً.
2.مجيــع طــاب برانمــج دبلــوم حمضــري املختـرات يف كليــة العلــوم واآلداب ابلــرس جبامعــة القصيــم الذيــن يدرســون يف الفصــل الدراســي
الثــاين مــن العــام اجلامعــي 1442هــ ،والبالــغ عددهــم ( )254طالبًــا.

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة مما أييت:
أ) عينــة حتليــل احملتــوى :وتكونــت مــن مجيــع توصيفــات مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم يف كليــة العلــوم واآلداب ابلــرس
جبامعــة القصيــم ،املقــررة علــى طــاب دبلــوم حمضــري املختـرات للعــام اجلامعــي 1442هــ ،والبالــغ عددهــا ( )32مقــرراً ،موزعــة علــى أربــع

مســتوايت دراســية مبجمــوع ( )73ســاعة تدريســية ،عــدا مقــرر الرتبيــة امليدانيــة بواقــع ( )6ســاعات .واجلــدول التــايل ( )1يبــن أمســاء
املقــررات ورموزهــا وتوزيعهــا علــى املســتوايت الدراســية:
)جدول )1توزيع أمساء املقررات ورموزها وتوزيعها على املستوايت الدراسية يف برانمج إعداد حمضري املختربات(
املستوى األول

املستوى الثاين

اسم املقرر

الرقم والرمز

عدد الساعات

اسم املقرر

الرقم والرمز

عدد الساعات

كيمياء عامة

RCHLB 101

2

كيمياء عضوية

CHEM133

3

مدخل إىل تقنيات التعليم

RTDL 100

1

ال فقارايت

BIOZ111

3

أصول الرتبية اإلسالمية

REDU 105

2

تقسيم اململكة النباتية

BIOB111

2

كيمياء غري عضوية

RCHLB 111

3

تقنية خمتربات وشؤون فنية أحياء

BIO153

2

فيزايء عامة

RPLAB101

3

تيار مرتدد

PHYS220

3

كهربية ومغناطيسية

RPLAB102

3

بصرايت

PHYS230

2

علم احليوان العام

RZLAB101

3

كيمياء حتليلية كيفي وكمي

CHEM144

3

الشكل الظاهري والتشريح

RPLLB103

2

تصميم الوسائل التعليمية

TDL200

2
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املستوى األول
الرقم والرمز

اسم املقرر

املستوى الثاين
عدد الساعات

اسم املقرر

الرقم والرمز

عدد الساعات

استخدام الوسائل التعليمية

TDL201

1

اجملموع

19

اجملموع
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املستوى الثالث

21
املستوى الرابع

اسم املقرر

الرقم والرمز

عدد الساعات

اسم املقرر

الرقم والرمز

عدد الساعات

مقدمة يف احلاسب

CSC 154

3

تصميم أجهزة

PHYS324

1

كيمياء فيزايئية

CHEM223

3

جتارب مدرسية فيزايء

PHYS323

1

كيمياء تطبيقية

CHEM254

1

جتارب مدرسية كيمياء

CHEM260

1

إلكرتونيات

PHYS320

3

جتارب مدرسية أحياء

BIOL261

1

حبليات

BIOZ221

3

جيولوجيا

GEG113

2

فسيولوجيا نبات

BIOB221

3

تقنية خمتربات وشؤون فنية كيمياء

CHEM123

2

أمن وسالمة خمتربات

LAB203

1

تطبيق ميداين

LAB399

6

تقنية خمتربات وشؤون فنية فيزايء

PHYS113

2

اجملموع

19

اجملموع

14

ب) العينة الوصفية املسحية :وتكونت من مجيع طالب برانمج دبلوم حمضري املختربات يف كلية العلوم واآلداب ابلرس جبامعة
القصيم ،الذين أهنو مقررات الربانمج وسجلوا مقرر الرتبية امليدانية يف الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي 1442هـ ،والبالغ عددهم
( )32طالبًا.
قائمة املهام الفنية واإلدارية الواجب تضمينها يف مقررات برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم:
أعد الباحث قائمة أولية ابملهام الفنية واإلدارية الواجب تضمينها يف مقررات برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم ،واشتق
الباحث هذه القائمة من خالل اطالعه على األدبيات ذات العالقة مبوضوع خمتربات العلوم واألدلة الصادرة من وزارة التعليم اخلاصة
ابملختربات املدرسية ،ومراجعة الدراسات السابقة اليت أجريت يف هذا اجملال ،ابإلضافة إىل استشارة بعض املختصني ،وتضمنت
القائمة يف صورهتا األولية قسمني مها :املهام الفنية ،وتتضمن ( )7جماالت رئيسة يندرج حتتها ( )48مهمة فنية ،وهذه اجملاالت هي:
جمال السالمة واألمان يف املخترب ،جمال اإلملام أبساسيات التعامل مع حمتوايت املخترب (مواد كيميائية ،أجهزة فيزايئية ،جماهر ،أدوات،
زجاجيات ،)..،جمال جتهيز التجارب ملعلم العلوم ،جمال صيانة األجهزة واألدوات املخربية ،جمال التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية
وأدواهتا ،جمال إعداد الوسائل التعليمية الالزمة لدروس العلوم والتعامل معها ،جمال التطوير املهين .أما القسم اآلخر فهو املهام اإلدارية،
وتتضمن ( )6جماالت رئيسة يندرج حتتها ( )30مهمة إدارية ،وهذه اجملاالت هي :جمال التخطيط للعمل يف املخترب ،جمال توفري
األدوات واملواد الالزمة للتجارب ،جمال احملافظة على جاهزية املخترب ونظافته وتنظيمه ،جمال إعداد سجالت املخترب وعهده وتقاريره،
جمال التعامل مع الطالب ومعلم العلوم ومدير املدرسة واملشرف الرتبوي ،جمال املشاركة ابلنشاطات العملية ابملدرسة.
وللتحقق من صدق احملتوى لقائمة املهام الفنية واإلدارية حملضري املختربات املدرسية؛ فقد مت عرضها على جمموعة من احملكمني
املتخصصني يف املناهج وطرق تدريس العلوم ،وعدد من معلمي العلوم وحمضري املختربات ،وطلب منهم إبداء الرأي حول املهام
املتضمنة يف القائمة من خالل منوذج حتكيم أعده الباحث هلذا الغرض .ويف ضوء مالحظات احملكمني ،مت إجراء العديد من
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التعديالت ابحلذف واإلضافة والتعديل على اجملاالت الرئيسة واملهام اليت تتضمنها؛ حيث ُحذفت ( )7مهام ،وأُضيفت ( )4أخرى؛
ودمج وتعديل صياغة ( )19مهمة ،وأصبحت قائمة املهام الفنية واإلدارية حملضري املختربات املدرسية يف صورهتا النهائية تتضمن
قسمني مها :مهام فنية تتضمن ( )7جماالت يندرج حتتها ( )51مهمة ،ومهام إدارية تتضمن ( )6جماالت يندرج حتتها ( )30مهمة،
وبذلك يكون قد مت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة الذي ينص على :ما املهام الفنية واإلدارية حملضري خمتربات العلوم
الواجب تضمينها يف مقررات برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة القصيم؟
أدوات الدراسة
أوالً :بطاقة حتليل احملتوى:
يف ضوء القائمة النهائية للمهام الفنية واإلدارية حملضري خمتربات العلوم الواجب تضمينها يف مقررات برانمج إعداد حمضري خمتربات
العلوم ،أعد الباحث بطاقة لتحليل توصيف مقررات الربانمج عينة الدراسة يف صورهتا األولية مبا حيقق أهداف الدراسة ،ومت ضبط
الصورة األولية للبطاقة من خالل عرضها على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف املناهج وطرق تدريس العلوم ومعلمي العلوم
وحمضري املختربات ،وطلب منهم إبداء الرأي حول إمكانية التحليل ابستخدام هذه البطاقة وفق منوذج حتكيم أُعد هلذا الغرض ،وقد
اتفق احملكمون على سالمة البطاقة ومناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة.
كما مت حساب ثبات التحليل من خالل الثبات عرب اختالف الزمن ()Intra-rater reliability؛ حيث قام الباحث إبعادة
حتليل توصيف اثنني من املقررات بعد مرور ( )15يوماً على التحليل األول ،ومت حساب معامل الثبات عن طريق حساب نسبة
االتفاق بني التحليلني األول والثاين ابختالف الزمن من خالل استخدام معادلة هولسيت ( ،)Holsti,1969وبلغت قيمة معامل
االتفاق ( ،)0.91وهي قيمة معامل ثبات مرتفعة؛ مما يشري إىل ثبات عملية التحليل.
واعتُمد املوضوع وحدة للتحليل؛ وذلك بوصفه أنسب الوحدات حتقيقاً ألهداف الدراسة ،ومبا يشمله املوضوع من معلومات
ترتبط ابملضمون الذي يراد التعرف على مدى توافره يف مادة التحليل ،كما حدد الباحث فئات التحليل ابملهام الفنية واإلدارية اليت
مشلتها بطاقة التحليل ،واتفق عليها احملكمون ،وأن يشتمل التحليل على مجيع توصيفات املقررات (عينة التحليل).
وقد سار الباحث يف عملية التحليل ابتباع خطوات حمددة ،من خالل االطالع على خطة برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم
يف جامعة القصيم ،وقراءة توصيفات املقررات الواردة يف الربانمج قراءة متأنية وفاحصة؛ هبدف التعرف على املوضوعات املرتبطة
ابملهام الفنية واإلدارية املتوافرة يف حمتوى التوصيفات ،ومت حتليل كل توصيف على حدة يف استمارة التحليل املخصصة لذلك ،مع
إعطاء تكرار واحد للمهمة الفنية أو اإلدارية عند ورودها ،ومن مث تفريغ بطاقات التحليل اخلاصة بكل موضوع على حدة ورصدها
يف جداول خاصة ،مث حساب جمموع التكرارات الواردة يف كل جمال ومعاجلتها إحصائياً.
اثنياً :اختبار مستوى إملام الطالب/حمضر املخترب ابملهام الفنية واإلدارية:
يهدف االختبار إىل قياس مستوى إملام الطالب/حمضر املخترب يف جامعة القصيم ابملهام الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب
املدرسي ،وصيغت مفردات االختبار ابستخدام األسئلة املوضوعية من نوع االختيار من متعدد  Multiple Choiceمع مراعاة
شروط هذا النوع من األسئلة ،ومشل كل سؤال أربعة بدائل اختيارية (أ ،ب ،ج ،د) بينها إجابة واحدة صحيحة وثالثة بدائل خاطئة؛
حيث خيتار الطالب البديل الصحيح من بينها ،وأعطيت درجة واحدة لكل سؤال صحيح جييب عليه الطالب ،ودرجة صفر لإلجابة
اخلاطئة ،ومشل االختبار يف صورته األولية على ( )45سؤاالً موزعة على اجملاالت الرئيسة للمهام الفنية واإلدارية حملضر املخترب املدرسي،
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وتضمن االختبار يف صفحته األوىل جمموعة من التعليمات اليت تساعد الطالب يف اإلجابة عن األسئلة ،وروعي يف التعليمات أن
تكون سهلة وواضحة ،ومشلت اهلدف من االختبار وطريقة اإلجابة على األسئلة ابإلضافة إىل البياانت الشخصية للمجيب.
وللتأكد من صدق حمتوى االختبار؛ مت عرضه يف صورته األولية على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف املناهج وطرق تدريس
العلوم وعدد من معلمي العلوم وحمضري املختربات وفق منوذج للتحكيم أُعد هلذا الغرض ،وطلب منهم إبداء الرأي حول االختبار
من حيث صحة صياغة أسئلة االختبار ،ووضوح التعليمات ،والصحة العلمية ملضمون األسئلة ،واتساق فقرات االختبار مع خطة
الربانمج .وقد اتفق احملكمون على صالحية االختبار للتطبيق بعد إجراء بعض التعديالت على بعض األسئلة والبدائل؛ حيث مت
حذف سؤال واحد وإعادة صياغة بدائل ( )3أسئلة ،وأصبح اجملموع النهائي لفقرات االختبار ( )44سؤاالً.
مث قام الباحث إبجراء جتربة استطالعية لالختبار مشلت ( )5من الطالب/احملضرين؛ هبدف حساب الزمن الذي يستغرقه االختبار،
وقياس بعض اخلصائص السيكومرتية لالختبار مثل الثبات ،ومعامل السهولة ،والتمييز .ويف ضوء نتائج التطبيق االستطالعي ،مت
تعديل صياغة بعض األسئلة ،وهي ( .)44 ،37 ،34 ،30 ،28 ،26 ،25 ،22 ،21 ،20 ،10 ،8 ،7 ،2ومت التأكد من ثبات
االختبار من خالل طريقتني؛ إحداها استخدام التجزئة النصفية؛ حيث بلغت قيمة معامل الثبات ( ،)0.85أما الطريقة األخرى فهي
استخدام معامل ثبات كودر-ريتشارسون؛ حيث بلغت قيمة معامل الثبات ( ،)0.79وهي قيم ثبات مناسبة ميكن الوثوق هبا ،وتدل
على مناسبة االختبار وصالحيته للتطبيق.كما مت حساب الزمن الالزم لإلجابة عن أسئلة االختبار أبخذ املتوسط احلسايب لزمن انتهاء
أول جميب من العينة االستطالعية مضافاً إليه زمن انتهاء آخر جميب ،ووجد أن الزمن الالزم لالختبار هو ( )50دقيقة.
مث قام الباحث حبساب معامل السهولة ،والذي يُ ُّ
عد أحد مؤشرات صالحية االختبار ،ويوضح نسبة عدد اجمليبني الذين أجابوا
إجابة صحيحة عن السؤال إىل العدد الكلي ،وكلما زاد عدد الذين أجابوا على السؤال دل على سهولته ،ويعد السؤال مقبوالً إذا
تراوحت قيمة معامل السهولة له بني ( .)0.9-0.1والسؤال الذي يقل معامل سهولته عن ( )0.1يعد سؤاالً صعباً جداً ،أما السؤال
الذي يزيد معامل سهولته عن ( )0.9فإنه يعد سؤاالً سهالً جداً .ويالحظ أن مجيع األسئلة تقع يف املدى املقبول ماعدا السؤالني
( ،)28 ،22وقد أبقاها الباحث لقناعته أبمهية وجود بعض األسئلة اليت حتيد عن املتوسط أو املعدل بسبب وجود نوع من الفروق
الفردية بني اجمليبني .واجلدول ( )2يبني معامالت السهولة ألسئلة االختبار:
جدول )2معامالت السهولة ألسئلة االختبار املوضوعي(
رقم البند
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

معامل السهولة
0.81
0.73
0.57
0.70
0.50
0.73
0.20
0.47
0.57
0.33
0.53

رقم البند
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

معامل السهولة
0.23
0.79
0.47
0.81
0.80
0.17
0.60
0.37
0.57
0.67
0.97

رقم البند
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

معامل السهولة
0.83
0.43
0.33
0.40
0.60
0.97
0.20
0.33
0.27
0.53
0.27

رقم البند
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

معامل السهولة
0.50
0.30
0.81
0.50
0.47
0.47
0.53
0.57
0.47
0.30
0.73

كما قام الباحث حبساب معامل التمييز ،والذي يعرب عن قدرة كل سؤال يف االختبار على التمييز بني اجمليبني الذين حصلوا على
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درجات عالية والذين حصلوا على درجات منخفضة ،ومن خالل حساب هذه املعامالت ،تبني للباحث أن األسئلة تقع يف املدى
املقبول عدا ( )7أسئلة قل معامل متييزها عن ( ،)0.15وهي األسئلة ذات األرقام ()41 ،39 ،34 ،28 ،26 ،20 ،8؛ مما استوجب
على الباحث إعادة صياغة السؤال وبدائل االختيار لكل منها .وبذلك أصبح االختبار يف صورته النهائية مكوانً من ( )44سؤاالً،
مقسمة على املهام الفنية واإلدارية حسب اجملاالت يف كل قسم ،والدرجة النهائية لالختبار هي ( )44درجة.
وع ّد الباحث أن ( )60%من الدرجة النهائية لالختبار هو حد الكفاية ملستوى إملام الطالب/حمضر املخترب يف جامعة القصيم
ابملهام الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي ،ومت تطبيق االختبار يف صورته النهائية على مجيع طالب برانمج دبلوم حمضري
وسجلو مقرر الرتبية امليدانية يف الفصل الدراسي
املختربات يف كلية العلوم واآلداب ابلرس جبامعة القصيم ،الذين أهنوا مقررات الربانمجّ ،
الثاين من العام اجلامعي1442هـ ،والبالغ عددهم ( )32طالبًا ،وقد استبعد الباحث استمارتني؛ لعدم اكتمال اإلجابة ،وبذلك يكون عدد
أوراق إجاابت الطالب الصاحلة للتحليل ( )30ورقة تشكل ما نسبته ( )93.8%من عينة الدراسة.
األساليب اإلحصائية:
يف ضوء طبيعة الدراسة ،استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:
1.التكـرارات والنســب املئويــة لتحديــد مــدى توافــر املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام الفنيــة واإلداريــة حملضــري خمتـرات العلــوم يف توصيــف
مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم.
2.معامل االتفاق (الثبات) «معادلة هولسيت» ( )Holstiملعرفة ثبات عملية التحليل.
3.معامل السهولة ومعامل التمييز للتأكد من اخلصائص السيكومرتية لالختبار.
4.اختبار (ت) للعينة الواحدة ملقارنة متوسطات درجات االختبار املستخدم مع مستوى الكفاية الالزمة.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:
تناول الباحث يف هذا اجلزء النتائج اليت توصل إليها من خالل تطبيق أدوات الدراسة ،وقد جاءت نتائج الدراسة كما يلي:
اإلجابــة عــن الســؤال األول :والــذي ينــص علــى «مــا املهــام الفنيــة واإلداريــة حملضــري خمتـرات العلــوم الــي ينبغــي تضمينهــا يف
مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم يف جامعــة القصيــم؟»
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ مت اتباع اإلجراءات العلمية الواردة يف اجلزء اخلاص ببناء األداة كما سبق؛ حيث استطاع الباحث من
خالهلا حتديد املهام الفنية واإلدارية حملضري خمتربات العلوم اليت ينبغي تضمينها يف مقررات برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم،
وتضمنت القائمة النهائية للمهام الفنية واإلدارية حملضري خمتربات العلوم ما يلي:
أوالً :املهام الفنية:
 )1جمال السالمة واألمان يف املخترب:
	-إدراك مفهوم ثقافة السالمة ،ومصادر وأنواع املخاطر واالحتياطات املناسبة للتعامل معها.
	-معرفة أجهزة ووسائل السالمة (طفاايت احلريق ،الرمل ،خمارج الطوارئ )..،وطرق التعامل معها.
	-فحص طفاايت احلريق بشكل دوري للتأكد من جاهزيتها وقت الضرورة.
	-استخدام طفاايت احلريق (أبنواعها) بشكل علمي سليم.
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	-اإلملام إبجراءات السالمة الصحيحة للتعامل اآلمن مع املواد الكيميائية الزائدة أو التالفة أو اخلطرة والسامة.
	-جتهيز صيدلية املخترب مبواد اإلسعافات األولية الالزمة.
	-جتهيز لوحات إرشادية للطالب حول السالمة يف حالة الطوارئ.
	-اإلملام أبساسيات اإلسعافات األولية لإلصاابت اليت قد حتدث يف املخترب.
	-معرفة عناصر احلرائق وأنواعها ،والطرق العلمية ملكافحة كل نوع.
	-اإلملام جبميع الرموز اخلاصة ابلسالمة واحلوادث الطارئة يف املختربات.
 )2جمال اإلملام أبساسيات التعامل مع حمتوايت املخترب (مواد كيميائية ،أجهزة فيزايئية ،أجهزة األحياء ،أدوات ،زجاجيات:)..،
	-معرفة املكوانت األساسية ومواصفات معمل الفيزايء.
	-معرفة املكوانت األساسية ومواصفات معمل الكيمياء.
	-معرفة املكوانت األساسية ومواصفات معمل األحياء.
	-معرفة املكوانت األساسية ومواصفات معمل اجليولوجيا.
	-اإلملام ابملفاهيم والنظرايت والقوانني واملبادئ العلمية األساسية لعلم الفيزايء.
	-اإلملام ابملفاهيم والنظرايت والقوانني واملبادئ العلمية األساسية لعلم الكيمياء.
	-اإلملام ابملفاهيم والنظرايت والقوانني واملبادئ العلمية األساسية لعلم األحياء.
	-اإلملام ابملفاهيم والنظرايت والقوانني واملبادئ العلمية األساسية لعلم اجليولوجيا.
	-معرفة أهداف تدريس العلوم ،والفلسفة احلديثة الستخدام املخترب يف تدريس العلوم.
	-معرفة أمساء ورموز وصيغ وخواص املواد واملركبات الكيميائية الالزمة للتجارب العلمية.
	-معرفة مسميات األجهزة الفيزايئية وطرق توصيلها وتشغيلها واستخالص نتائجها.
	-معرفة مسميات جتارب وأدوات وأجهزة األحياء وطرق جتهيزها واستخدامها واستخالص نتائجها.
	-حتضري احملاليل القياسية للمواد الكيميائية (سائلة ،صلبة) حسب الرتكيز الذي يطلبه معلم العلوم.
	-معرفة طرق حتضري الكواشف (األدلة) الالزمة للتجارب الكيميائية.
	-اإلملام بشروط حفظ املواد الكيميائية بشكل علمي سليم حسب احلالة الفيزايئية هلا وخطورهتا.
	-معرفة مسميات جتارب وأجهزة الكيمياء وطرق جتهيزها واستخدامها واستخالص نتائجها.
	-معرفة مسميات جتارب اجليولوجيا وأدواهتا وطرق جتهيزها واستخدامها واستخالص نتائجها.
	-اإلملام مبهارات القياس العلمي للتجارب واحلساابت الرايضية واستخالص النتائج.
	-القدرة على تشريح الكائنات احلية والتعامل مع الشرائح اجملهرية والصبغات اخلاصة بتجارب األحياء.
 )3جمال جتهيز التجارب ملعلم العلوم:
	-جتهيز األدوات واملواد اليت يدوهنا املعلم قبل الدرس العملي بوقت كاف.
	-التعاون مع معلم العلوم يف إجراء التجارب مسب ًقا قبل تنفيذها أو عرضها على الطالب.
	-االطالع على التجارب العملية يف مجيع مقررات العلوم اليت تدرس يف املدرسة.
	-التواجد يف املخترب أثناء إجراء التجارب واالهتمام ببيئة املخترب.
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 )4جمال صيانة األجهزة واألدوات املخربية:
	-اإلملام ابملبادئ األساسية لصيانة األجهزة املعملية.
	-متابعة أعمال صيانة األجهزة واألدوات يف املخترب.
	-االطالع على خمططات (كتالوجات) توصيل األجهزة وتشغيلها قبل العمل عليها.
	-التأكد بشكل دوري من أن مجيع األجهزة العلمية يف املخترب تعمل بشكل جيد.
 )5جمال التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية وأدواهتا:
	-جييد التعامل مع مكوانت جهاز احلاسب اآليل وملحقاته.
	-يعرف طريقة ربط األجهزة العلمية واملستشعرات ابحلاسب اآليل وقراءة نتائجها.
	-جيهز املخترب االفرتاضي ملعلم العلوم حسب سري التجارب يف املقرر.
	-جييد التعامل مع املختربات االفرتاضية على شبكة اإلنرتنت مثل خمتربات (.)phet
	-االستفادة من الربامج والتطبيقات احلديثة املتعلقة ابلعمل املخربي.
 )6جمال إعداد الوسائل التعليمية الالزمة لدروس العلوم والتعامل معها:
	-اإلملام مبعايري تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية والنماذج واجملسمات اخلاصة ابلتجارب من خامات البيئة احمللية.
	-املعرفة ابملفاهيم والنظرايت واملبادئ األساسية يف تقنيات التعليم.
	-معرفة طرق جتهيز وحفظ العينات (نباتية،حيوانية) يف احملاليل السائلة أو من خالل التجفيف ،وإعداد احملنطات.
	-جييد هتيئة واستخدام أجهزة العرض التعليمية املتعددة يف املخترب.
 )7جمال التطوير املهين:
	-حضور الربامج التدريبية اخلاصة ابملختربات وتعليم العلوم.
	-املشاركة يف اللقاءات العلمية وورش العمل اليت تنظم من قبل اإلشراف الرتبوي.
	-احلرص على تطوير املستوى املعريف واملهاري.
	-تبادل اخلربات مع حمضري املختربات يف املدارس األخرى.
	-االطالع على املستحداثت اجلديدة يف جمال تعليم العلوم واملختربات التعليمية.
اثنياً :املهام اإلدارية:
 )1جمال التخطيط للعمل يف املخترب:
	-إعداد جدول توزيع احلصص اليومي واألسبوعي للدروس العملية يف املخترب بني معلمي العلوم.
	-إعداد خطة تشغيل املخترب خالل الفصل الدراسي بعد االطالع على خطط املعلمني الفصلية.
 )2جمال توفري األدوات واملواد الالزمة للتجارب:
	-حصر احتياج املخترب من األجهزة واألدوات واملواد ورفع طلبات احتياج بذلك إلدارة التعليم.
	-استالم األجهزة واملواد اليت ترد من إدارة التعليم إىل املدرسة وتسجيلها.
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 )3جمال احملافظة على جاهزية املخترب ونظافته وتنظيمه:
	-توفري الظروف واإلمكاانت املناسبة الستخدام خمتربات املدرسة مبا حيقق أهداف املقررات العلمية.
	-هتيئة املخترب إلجراء التجارب من حيث (النظافة ،جودة التهوية ،اإلضاءة ،سالمة املقاعد والطاوالت وتوزيعها.)..
	-االهتمام حبفظ وتنظيم حمتوايت املخترب من أجهزة وأدوات ومواد كيميائية بطريقة علمية سليمة.
	-وضع فهرسة صحيحة لألصناف تضمن سهولة الوصول هلا عند احلاجة.
	-طباعة قوائم األجهزة واملواد واألدوات وتثبيتها على األرفف من اخلارج.
	-ترتيب أدوات وأجهزة املخترب وتنظيفها بعد االنتهاء من التجربة.
 )4جمال إعداد سجالت املخترب وعهده وتقاريره:
	-استالم عهدة املخترب من مدير املدرسة.
	-إعداد سجالت العهدة اخلاصة ابملخترب.
	-إعــداد امللفــات اخلاصــة إبدارة املختــر (التعاميــم ،الصــادر ،ال ـوارد ،حماضــر الكســر والفقــد ومناقلــة األصنــاف واالســتهالك،
الصيانــة.) ..،
	-إعداد دفرت التحضري اليومي للتجارب املنفذة يف املخترب.
	-إعداد التقرير الشهري للمخترب ورفعه دورايً إلدارة التعليم.
	-إجراء جرد سنوي حملتوايت املخترب.
	-تطبيق نظام إدارة حمتوايت املخترب وجتاربه من خالل احلاسب اآليل.
 )5جمال التعامل مع الطالب ومعلم العلوم وقائد املدرسة واملشرف الرتبوي:
	-إطالع معلم العلوم على كل جتهيزات املخترب اخلاصة ابلتجارب وفق ختصصه.
	-التعاون مع معلم العلوم يف تنفيذ كل األعمال اليت تتعلق ابملخترب وتدريس العلوم.
	-توعية الطالب أبمهية احملافظة على أجهزة وأدوات املخترب عند إجراء التجارب.
	-املساعدة يف اإلشراف على دخول وخروج الطالب للمخترب.
	-تكوين عالقات جيدة مع قائد املدرسة ومعلم العلوم واملشرف الرتبوي.
	-تنفيذ التعليمات اليت يتلقاها من املشرف الرتبوي حول املخترب.
	-التقيد آبلية العمل الرمسي يف املختربات ابلتنسيق مع قائد املدرسة.
	-يرشد الطالب واملعلمني إىل الطريقة العلمية الصحيحة الستخدام األجهزة.
	-التواصل مع قائد املدرسة ومعلم العلوم املشرف الرتبوي حول أي مشكالت طارئة تعيق العمل يف خمترب املدرسة.
 )6جمال املشاركة ابلنشاطات العلمية ابملدرسة:
	-التعاون مع معلم العلوم يف إعداد لوحات إرشادية علمية داخل املخترب املدرسي.
	-املشاركة يف نشاطات النادي العلمي يف املدرسة.
	-املشاركة يف إعداد مناذج وجمسمات وأنشطة علمية يف املدرسة.
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	-مشاركة معلم العلوم يف اإلعداد للمعارض العلمية والرحالت العلمية البيئية خارج املدرسة.
اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين :والــذي ينــص علــى «مــا مــدى توافــر املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام الفنيــة واإلداريــة حملضــري خمتـرات
العلــوم يف مقــررات برانمــج إعــداد حمضــري خمتـرات العلــوم يف جامعــة القصيــم؟»
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ قام الباحث بتحليل توصيف مقررات برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم وفقاً لإلجراءات واخلطوات
اليت سبق اإلشارة إليها يف اجلزء السابق من هذه الدراسة ،وذلك ابستخدام بطاقة التحليل اليت مت بناؤها وفق قائمة املهام السابق
إعدادها؛ هبدف التعرف على املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية واإلدارية املتضمنة يف التوصيفات ،ومن مث حساب التكرارات والنسب
املئوية لورودها .وقد جاءت النتائج بشكل جممل كما يف اجلدول (:)3
(جدول )3نتائج التحليل اإلمجالية لتوصيف مقررات الربانمج
التكرار (ك)

النسبة املئوية

1

السالمة واألمان يف املخترب

55

4.8

2

اإلملام أبساسيات التعامل مع حمتوايت املخترب (مواد كيميائية ،أجهزة فيزايئية ،أجهزة األحياء،
أدوات ،زجاجيات)....،

974

85.1

3

جتهيز التجارب ملعلم العلوم

0

0

4

صيانة األجهزة واألدوات املخربية

6

0.5

5

التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية وأدواهتا

24

2.1

6

إعداد الوسائل التعليمية الالزمة لدروس العلوم والتعامل معها

68

6

7

التطوير املهين

1

0.1

1128

98.6

1

التخطيط للعمل يف املخترب

0

0

2

توفري األدوات واملواد الالزمة للتجارب

0

0

3

احملافظة على جاهزية املخترب ونظافته وتنظيمه

16

100

4

إعداد سجالت املخترب وعهده وتقاريره

0

0

5

التعامل مع الطالب ومعلم العلوم وقائد املدرسة واملشرف الرتبوي

0

0

6

املشاركة ابلنشاطات العلمية ابملدرسة

0

0

جمموع التكرار للمهام اإلدارية

16

1.4

اجملموع الكلي

1144

% 100

القسم

املهام الفنية

اجملاالت

جمموع التكرار للمهام الفنية

املهام اإلدارية

يتضــح مــن اجلــدول ( )3أن جممــوع تك ـرار املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام الفنيــة ال ـواردة يف توصيــف برانمــج إعــداد حمضــري املخت ـرات
بلغــت ( )1128تكـراراً ،وتشــكل مــا نســبته ( )98.6%مــن جممــوع التكـرارات للمهــام الـواردة يف الربانمــج بشــكل كامــل ،وتركــزت نســبة
( )85.1%مــن هــذه التكـرارات يف اجملــال الثــاين (اإلملــام أبساســيات التعامــل مــع حمتــوايت املختــر) مبجمــوع ( )974تكـراراً ،يليــه اجملــال
الســادس (إعــداد الوســائل التعليميــة الالزمــة لــدروس العلــوم والتعامــل معهــا) بنســبة ( ،)6%ومبجمــوع ( )68تك ـراراً ،مث اجملــال األول
(الســامة واألمــان يف املختــر) بنســبة ( ،)4.8%وجممــوع ( )55تك ـراراً ،يليــه اجملــال اخلامــس (التعامــل مــع برامــج احملــاكاة االفرتاضيــة
وأدواهتــا) مبجمــوع ( )24تكـراراً ،ونســبة ( ،)2.1%مث اجملــال الرابــع (صيانــة األجهــزة واألدوات املخربيــة) مبجمــوع ( )6تكـرارات ونســبة
( .)0.5%أمــا أقــل اجملــاالت يف تكـرارات املهــام الفنيــة فهــو اجملــال الســابع (التطويــر املهــي) بتكـرار واحــد ونســبة ( ،)0.1%يف حــن مل
يــرد أي تكـرار للمهــام الفنيــة الـواردة يف اجملــال الثالــث (جتهيــز التجــارب ملعلــم العلــوم).
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كمــا يُظهــر اجلــدول أن جممــوع تك ـرار املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام اإلداريــة يف الربانمــج بلــغ ( )16تك ـراراً تشــكل مــا نســبته
( )1.4%مــن جممــوع التكـرارات للمهــام ككل الـواردة يف الربانمــج ،وتركــزت التكـرارات يف اجملــال الثالــث فقــط (احملافظــة علــى جاهزيــة
املختــر ونظافتــه وتنظيمــه) ،بينمــا خلــت اجملــاالت املتبقيــة مــن أي موضوعــات ترتبــط ابملهــام اإلداريــة وهــي جمــاالت (التخطيــط للعمــل يف
املختــر)( ،توفــر األدوات واملـواد الالزمــة للتجــارب)( ،إعــداد ســجالت املختــر وعهــده وتقاريــره)( ،التعامــل مــع الطــاب ومعلــم العلــوم
وقائــد املدرســة واملشــرف الرتبــوي)( ،املشــاركة ابلنشــاطات العلميــة ابملدرســة) .وميكــن تفصيــل هــذه النتائــج حســب كل جمــال كمــا يلــي:
أوالً :النتائج املتعلقة ابملهام الفنية:
اجملال األول:السالمة واألمان يف املخترب:

أظهــرت نتائــج التحليــل أن جممــوع تكـرارات اجملــال األول (الســامة واألمــان يف املختــر) بلغــت ( )55تكـراراً ،تركــزت يف أربعــة

مقــررات مــن الربانمــج ،هــي (تقنيــة ،خمتـرات وشــؤون فنيــة -فيـزايء)( ،تقنيــة خمتـرات وشــؤون فنيــة -كيميــاء)( ،أمــن وســامة)( ،جتــارب
مدرســية -أحيــاء) .بينمــا خلــت بقيــة مقــررات الربانمــج وعددهــا ( )27مقــرراً مــن أي إشــارة لتلــك املهــام ،وكان أكثــر املقــررات توافـراً
للمهــام الفنيــة املرتبطــة هبــذا اجملــال هــو مقــرر (أمــن وســامة)؛ حيــث تكــرر ورود املهــام علــى اختالفهــا يف ( )39موضوعـاً يف هــذا املقــرر،
كمــا أن أكثــر املهــام وروداً هــي املهمــة اخلامســة (اإلملــام إبجـراءات الســامة الصحيحــة للتعامــل اآلمــن مــع املـواد الكيميائيــة الزائــدة أو
التالفــة أو اخلطــرة والســامة) بـ ـ ( )21تكـراراً ،ونســبة ( )38.2%مــن جممــوع التكـرارات يف هــذا اجملــال .يليــه مهمــة (إدراك مفهــوم ثقافــة
الســامة ،ومصــادر وأنـواع املخاطــر واالحتياطــات املناســبة للتعامــل معهــا) مبجمــوع ( )8تكـرارات ،ونســبة ( .)14.5%أمــا أقلهــا تكـراراً
فهمــا املهمتــان رقــم (( )6جتهيــز صيدليــة املختــر مبـواد اإلســعافات األوليــة الالزمــة) ،ورقــم (( )7جتهيــز لوحــات إرشــادية للطــاب حــول
الســامة يف حالــة الط ـوارئ) ،بتك ـرار واحــد ونســبة ( )1.8%مــن جممــوع التك ـرارات ،يف حــن مل يــرد أي تك ـرار للمهمتــن (فحــص
طفــاايت احلريــق بشــكل دوري للتأكــد مــن جاهزيتهــا وقــت الضــرورة)( ،اســتخدام طفــاايت احلريق»أبنواعها»بشــكل علمــي ســليم).
ويبــن اجلــدول ( )4نتائــج حتليــل احملتــوى لدرجــة توافــر املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام الفنيــة لفقـرات اجملــال األول كمــا يلــي:
جدول )4نتائج حتليل درجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال األول السالمة واألمان يف املخترب
 )1جمال السالمة واألمان يف املخترب:
تقنية خمتربات وشؤون فنية  -فيزايء

املقررات الدراسية املتضمنة للمهام الفنية يف اجملال األول
تقنية خمتربات
وشؤون فنية-
كيمياء

أمن
وسالمة

جتارب
مدرسية
أحياء

اجملموع الكلي

م

املهام الفنية

1

إدراك مفهوم ثقافة السالمة ،ومصادر وأنواع املخاطر واالحتياطات املناسبة
للتعامل معها.

1

2

معرفة أجهزة ووسائل السالمة (طفاايت احلريق ،الرمل ،خمارج الطوارئ)...،
وطرق التعامل معها.

-

8

3

فحص طفاايت احلريق بشكل دوري للتأكد من جاهزيتها وقت الضرورة.

-

-

-

4

استخدام طفاايت احلريق (أبنواعها) بشكل علمي سليم.

-

-

-

-

5

اإلملام إبجراءات السالمة الصحيحة للتعامل اآلمن مع املواد الكيميائية الزائدة
أو التالفة أو اخلطرة والسامة.

-

2

19

-

21

6

جتهيز صيدلية املخترب مبواد اإلسعافات األولية الالزمة.

-

-

1

-

1

1.8

7

جتهيز لوحات إرشادية للطالب حول السالمة يف حالة الطوارئ.

1

-

-

-

1

1.8

8

اإلملام أبساسيات اإلسعافات األولية لإلصاابت اليت قد حتدث يف املخترب.

-

1

5

1

7

12.7

ك

ك

ك

ك

ك

%

-

7

-

8

14.5

3

-

11

20

-

-

-

-

38.2
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9

معرفة عناصر احلرائق وأنواعها ،والطرق العلمية ملكافحة كل نوع.

-

-

4

-

4

7.3

10

اإلملام جبميع الرموز اخلاصة ابلسالمة واحلوادث الطارئة يف املختربات.

-

2

-

-

2

3.6

2

13

39

1

55

100

اجملموع

اجملال الثاين:اإلملام أبساسيات التعامل مع حمتوايت املخترب:موادكيميائية ،أجهزة فيزايئية ،أجهزة األحياء ،أدوات ،زجاجيات:..،
أظهرت نتائج التحليل أن جمموع تكرارات اجملال الثاين (اإلملام أبساسيات التعامل مع حمتوايت املخترب :مواد كيميائية ،أجهزة
فيزايئية ،أجهزة األحياء ،أدوات ،زجاجيات )..،بلغت ( )974تكراراً ،وهو أكثر اجملاالت تكراراً على اإلطالق ،وتركزت ()85.1%
من تكرارات املوضوعات املرتبطة مبهام حمضر املخترب يف هذا اجملال ،وتوزعت على ( )26مقرراً يف الربانمج ،وكان أكثر املهام تكراراً
هي املهمة رقم (( )6اإلملام ابملفاهيم والنظرايت والقوانني واملبادئ العلمية األساسية لعلم الكيمياء) مبجموع ( )202تكراراً ،ونسبة
( )20.7%من جمموع التكرارات يف هذا اجملال ،تليها املهمة رقم (( )13معرفة مسميات جتارب وأجهزة الكيمياء وطرق جتهيزها
واستخدامها واستخالص نتائجها) مبجموع ( )178تكراراً ،ونسبة ( .)18.3%أما أقل املوضوعات املرتبطة ابجملال الثاين وروداً فهي
رقم (( )3معرفة املكوانت األساسية ومواصفات معمل األحياء)؛ حيث ورد عنها موضوع واحد يف مقرر (جتارب مدرسية أحياء)،
كما أن أكثر املقررات توافراً يف املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية للمجال الثاين هو مقرر (كيمياء عامة)؛ حيث تكرر ( )112مرة،
أما أقلها تكراراً فكان يف مقرري (تصميم أجهزة)( ،تقنية خمتربات أحياء) بواقع ( )9تكرارات يف كل منهما .ويبني اجلدول ( )5نتائج
حتليل احملتوى لدرجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال الثاين كما يلي:
اجملال الرابع:صيانة األجهزة واألدوات املخربية:
أظهرت نتائج التحليل أن جمموع تكرارات اجملال الرابع (صيانة األجهزة واألدوات املخربية) بلغت ( )6تكرارات فقط ُتثّل
( )0.5%من جمموع التكرارات ،ويرتكز توافرها يف ( )3مقررات هي (تصميم أجهزة) ( ،تقنية خمتربات وشؤون فنية -فيزايء) ،و(تقنية
خمتربات وشؤون فنية -كيمياء) ،وتركزت التكرارات يف موضوع واحد هو املرتبط ابملهمة رقم (( )1اإلملام ابملبادئ األساسية لصيانة
األجهزة املعملية) مبجموع ( )6تكرارات .بينما مل يرد أي موضوع مرتبط ابملهمات املتبقية يف هذا اجملال ،كما أن أكثر املقررات توافراً
للموضوعات املرتبط ابملهام يف هذا اجملال هو مقرر (تقنية خمتربات وشؤون فنية-كيمياء) بواقع ( )3تكرارات .ويبني اجلدول ()6
نتائج حتليل احملتوى لدرجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال الرابع كما يلي:
جــدول )6نتائــج حتليــل درجــة توافــر املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام الفنيــة لفق ـرات اجملــال الرابع»صيانــة األجهــزة واألدوات املخربيــة(
املقررات الدراسية املتضمنة للمهام الفنية يف اجملال الرابع

 )4جمال صيانة األجهزة واألدوات املخربية
تصميم أجهزة
م

املهام الفنية

تقنية خمتربات وشؤون
فنية -فيزايء

تقنية خمتربات وشؤون
فنية -كيمياء

اجملموع الكلي

ك

ك

ك

ك

%

1

اإلملام ابملبادئ األساسية لصيانة األجهزة املعملية.

1

2

3

6

100

2

متابعة أعمال صيانة األجهزة واألدوات يف املخترب.

-

-

-

-

-

3

االطالع على خمططات (كتالوجات) توصيل األجهزة وتشغيلها
قبل العمل عليها.

-

-

-

-

-

4

التأكد بشكل دوري من أن مجيع األجهزة العلمية يف املخترب
تعمل بشكل جيد.

-

-

-

-

-

1

2

3

6

100

اجملموع
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اجملال اخلامس :التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية وأدواهتا:
يبني اجلدول ( )7نتائج حتليل احملتوى لدرجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال اخلامس كما يلي:
(جدول )7نتائج حتليل درجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال اخلامس»التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية وأدواهتا
 )5جمال التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية وأدواهتا
استخدام الوسائل التعليمية وصيانتها
م

املهام الفنية

املقررات الدراسية املتضمنة للمهام الفنية يف اجملال اخلامس
مدخل إىل تقنيات
التعليم

مقدمة يف
احلاسب

اجملموع الكلي

ك

ك

ك

ك

%

1

يعرف مكوانت جهاز احلاسب اآليل وملحقاته ،وجييد التعامل معها

2

-

15

17

70.8

2

معرفة طريقة ربط األجهزة العلمية واملستشعرات ابحلاسب اآليل وقراءة نتائجها

-

-

-

-

-

3

جيهز املخترب االفرتاضي ملعلم العلوم حسب سري التجارب يف املقرر

-

-

-

-

-

4

)phetجييد التعامل مع املختربات االفرتاضية على شبكة اإلنرتنت مثل خمتربات (

-

-

-

-

-

5

تفعيل االستفادة من الربامج والتطبيقات احلديثة املتعلقة ابلعمل املخربي.

-

3

4

7

29.2

2

3

19

24

100

اجملموع

يتضح من اجلدول ( )7أن جمموع تكرارات اجملال اخلامس (التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية وأدواهتا) بلغت ( )24تكراراً متثل
( )2.1%من جمموع التكرارات ،ويرتكز توافرها يف ( )3مقررات هي (استخدام الوسائل التعليمية وصيانتها)( ،مدخل إىل تقنيات
التعليم)( ،مقدمة يف احلاسب) ،وكان هناك مهمتان فقط تكررت املوضوعات املرتبطة هبا يف هذه املقررات ،هي املهمة رقم (( )1
يعرف مكوانت جهاز احلاسب اآليل وملحقاته وجييد التعامل معها) مبجموع ( )17تكراراً ،،وبنسبة ( ،)70.8%واملهمة رقم ()5
(تفعيل االستفادة من الربامج والتطبيقات احلديثة املتعلقة ابلعمل املخربي) مبجموع ( )7تكرارات ،،وبنسبة ( .)29.2%ويالحظ
الباحث هنا أن كل ما ورد من موضوعات يرتبط ابلتعامل العام مع جهاز احلاسب اآليل ،بينما مل تتوفر أي موضوعات مرتبطة
ابملهام احلديثة حملضر املخترب املتعلقة ابملعامل االفرتاضية واملستشعرات اإللكرتونية واملعامل احملوسبة ،أو ماهو موجود فعلياً يف املدارس
املتوسطة والثانوية يف اململكة؛ حيث عملت الوزارة على توفري املعامل االفرتاضية يف عدد كبري من املدارس حالياً ،كما يتضح أن أكثر
املقررات توافراً للموضوعات املرتبطة ابملهام يف هذا اجملال هو مقرر (مقدمة يف احلاسب) بواقع ( )19تكراراً.
اجملال السادس :إعداد الوسائل التعليمية الالزمة لدروس العلوم والتعامل معها:
أظهرت نتائج التحليل أن جمموع تكرارات اجملال السادس (إعداد الوسائل التعليمية الالزمة لدروس العلوم والتعامل معها) بلغت
( )68تكراراً متثل ( )6%من جمموع التكرارات ،ويرتكز توافرها يف ( )6مقررات هي (تقنية خمتربات وشؤون فنية -فيزايء)( ،تقنية خمتربات
وشؤون فنية -أحياء)( ،جتارب مدرسية -أحياء)( ،تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها)( ،استخدام الوسائل التعليمية وصيانتها)،
(مدخل إىل تقنيات التعليم) ،وكان أكثر املوضوعات توافراً هو املرتبط ابملهمة رقم (( )2املعرفة ابملفاهيم والنظرايت واملبادئ األساسية
يف تقنيات التعليم) بواقع ( )22تكراراً ،وبنسبة ( ،)32.1%أما أقلها فكانت املوضوعات املرتبطة ابملهمة رقم ( ( )3معرفة طرق جتهيز
وحفظ العينات (نباتية،حيوانية) يف احملاليل السائلة أو من خالل التجفيف ،وإعداد احملنطات) بواقع ( )12تكراراً ،وبنسبة (،)17.6%
كما أن أكثر املقررات توافراً للموضوعات املرتبطة ابملهام يف هذا اجملال هو مقرر (مدخل إىل تقنيات التعليم) بواقع ( )27تكراراً.
ويبني اجلدول ( )8نتائج حتليل احملتوى لدرجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال السادس كما يلي:
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(جدول )8ناتئج حتليل درجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال السادس»إعداد الوسائل التعليمية الالزمة لدروس العلوم والتعامل معها»
 )6جمال إعداد الوسائل التعليمية الالزمة لدروس
العلوم والتعامل معها
تقنية خمتربات وشؤون فنية -فيزايء
م

املهام الفنية

املقررات الدراسية املتضمنة للمهام الفنية يف اجملال السادس
تقنية خمتربات
وشؤون فنية-
أحياء

جتارب
مدرسية -أحياء

تصميم
الوسائل
التعليمية
وإنتاجها

استخدام
الوسائل
التعليمية
وصيانتها

مدخل إىل
تقنيات
التعليم

اجملموع
الكلي

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

%

1

اإلملام مبعايري تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية
واألدوات والنماذج واجملسمات اخلاصة
ابلتجارب من خامات البيئة احمللية.

3

-

-

16

-

2

21

31

2

املعرفة ابملفاهيم والنظرايت واملبادئ األساسية
يف تقنيات التعليم.

-

-

-

-

-

22

22

32.1

3

معرفة طرق جتهيز وحفظ العينات املختلفة
(نباتية ،حيوانية) يف احملاليل السائلة أو من
خالل التجفيف ،وإعداد احملنطات.

-

6

4

2

-

-

12

17.6

4

جييد هتيئة واستخدام أجهزة العرض التعليمية
املتعددة يف املخترب.

-

-

-

-

10

3

13

19.1

3

6

4

18

10

27

68

100

اجملموع

اجملال السابع :التطوير املهين:
أظهرت نتائج التحليل أن جمموع تكرارات اجملال السابع (التطوير املهين) بلغت تكراراً واحداً فقط ميثل ( )0.1%من جمموع
التكرارات ،وذلك يف مقرر (جتارب مدرسية -أحياء) ،وتتعلق مبوضوع مرتبط ابملهمة رقم (( )5االطالع على املستحداثت اجلديدة
يف جمال تعليم العلوم واملختربات التعليمية) .بينما مل يرد أي موضوع مرتبط ببقية املهام يف هذا اجملال .ويبني اجلدول ( )9نتائج حتليل
احملتوى لدرجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال السابع كما يلي:
»جدول )9نتائج حتليل درجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية لفقرات اجملال السابع»التطوير املهين(
 )7جمال التطوير املهين
جتارب مدرسية -أحياء

املقررات الدراسية املتضمنة للمهام الفنية يف اجملال السابع
اجملموع الكلي

م

املهام الفنية

1

حضور الربامج التدريبية اخلاصة ابملختربات وتعليم العلوم.

-

2

املشاركة يف اللقاءات العلمية وورش العمل اليت تنظم من قبل اإلشراف الرتبوي.

-

-

3

احلرص على تطوير املستوى املعريف واملهاري.

-

-

-

4

تبادل اخلربات مع حمضري املختربات يف املدارس األخرى.

-

-

-

5

االطالع على املستحداثت اجلديدة يف جمال تعليم العلوم واملختربات التعليمية.

1

1

100

1

1

100

اجملموع

ك

ك

%

-

-

اثنياً :النتائج املتعلقة ابملهام اإلدارية:
تُظهر نتائج التحليل أن جمموع تكرار املوضوعات املرتبطة ابملهام اإلدارية يف الربانمج بلغ ( )16تكراراً فقط تش ّكل ما نسبته
( )1.4%من جمموع التكرارات للمهام ككل الواردة يف الربانمج ،وتركزت التكرارات يف اجملال الثالث (احملافظة على جاهزية املخترب
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ونظافته وتنظيمه) ،بينما خلت اجملاالت املتبقية من أي موضوعات ترتبط ابملهام اإلدارية كما يظهر اجلدول ( )10التايل:
جدول )10نتائج حتليل درجة توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام اإلدارية لفقرات اجملال الثالث(
 )3جمال احملافظة على جاهزية املخترب ونظافته وتنظيمه
تقنية خمتربات وشؤون فنية -كيمياء

املقررات الدراسية املتضمنة للمهام اإلدارية يف اجملال الثالث
اجملموع الكلي

م

املهام اإلدارية

1

توفري الظروف واإلمكاانت املناسبة الستخدام خمتربات املدرسة مبا حيقق أهداف املقررات
العلمية.

2

2

هتيئة املخترب إلجراء التجارب من حيث (النظافة ،جودة التهوية ،اإلضاءة ،سالمة املقاعد
والطاوالت وتوزيعها)..

11

11

3

االهتمام حبفظ وتنظيم حمتوايت املخترب من أجهزة وأدوات ومواد كيميائية بطريقة علمية
سليمة.

3

3

18.7

4

وضع فهرسة صحيحة لألصناف تضمن سهولة الوصول هلا عند احلاجة.

-

-

-

5

طباعة قوائم األجهزة واملواد واألدوات وتثبيتها على األرفف من اخلارج.

-

-

-

6

ترتيب أدوات وأجهزة املخترب وتنظيفها بعد االنتهاء من التجربة.

-

-

-

16

16

100

اجملموع

ك

ك

%

2

12.5
68.8

يتضح من اجلدول ( )10أن جمموع تكرارات اجملال الثالث (احملافظة على جاهزية املخترب ونظافته وتنظيمه) بلغت ( )16تكراراً متثل
( )1.4%من جمموع التكرارات ،ويرتكز توافرها يف مقرر واحد هو (تقنية خمتربات وشؤون فنية -كيمياء) ،وكان أكثر املوضوعات توافراً
هو املرتبط ابملهمة رقم ( ( )2هتيئة املخترب إلجراء التجارب من حيث النظافة،جودة التهوية ،اإلضاءة ،سالمة املقاعد والطاوالت
وتوزيعها )..بواقع ( )11تكراراً ،وبنسبة ( .)68.8%أما أقلها فكانت املوضوعات املرتبطة ابملهمة رقم (( )1توفري الظروف واإلمكاانت
املناسبة الستخدام خمتربات املدرسة مبا حيقق أهداف املقررات العلمية) بواقع تكرارين ،وبنسبة (.)12.5%كما أن هناك ( )3مهام مل
يظهر أي توافر هلا يف موضوعات مقررات الربانمج ،وهي (وضع فهرسة صحيحة لألصناف تضمن سهولة الوصول هلا عند احلاجة)،
(طباعة قوائم األجهزة واملواد واألدوات وتثبيتها على األرفف من اخلارج)( ،ترتيب أدوات وأجهزة املخترب وتنظيفها بعد االنتهاء من
التجربة).
ومن خالل عرض نتائج التحليل السابقة يتضح عدم التوازن بني جانب اإلعداد الفين وجانب اإلعداد اإلداري حملضر املخترب
يف الربانمج؛ حيث ركز الربانمج يف موضوعاته على املهام الفنية بشكل أكرب بكثري من املهام اإلدارية ،ويتبني ذلك من خالل عدد
التكرارات ونسبة توافر تلك املوضوعات؛ إذ وردت موضوعات ختتص ابجلوانب الفنية يف ( )1128تكراراً ،وبنسبة ( ،)98.6%بينما
تدرس يف الربانمج،
اقتصرت على ذكر املهام اإلدارية يف ( )16تكراراً فقط ،وبنسبة ( )1.4%ويف مقرر واحد من أصل ( )32مقرراً ّ
ويف جمال واحد من أصل ( )6جماالت ختتص ابملهام اإلدارية .كما وردت موضوعات ترتبط ب ـ ( )3مهام إدارية من أصل ( )31مهمة
إدارية وردت يف قائمة التحليل؛ أي إن توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام اإلدارية كان بدرجة ضعيفة .ويرى الباحث أن ذلك خلل
كبري يف بناء الربانمج؛ إذ إن املهام اإلدارية والفنية أساسية يف عمل حمضر املخترب يف املدرسة ،وال ميكن إغفال أي منها ،وتعد مكملة
لبعضها البعض؛ فإعداد اخلطط اخلاصة ابلعمل املخربي ،وتوفري األجهزة واألدوات واملواد وإعدادها ،واحملافظة على جاهزية املخترب،
وإعداد سجالت املخترب ،والتعامل مع الطالب ومعلم العلوم وقائد املدرسة..إخل؛ كلها مهام إدارية تعد أساسية لتحقيق املخترب أهدافه
اليت وضع من أجلها ،وهذا االختالل يف بناء الربانمج قد يكون أحد األسباب اليت أدت إىل ضعف أداء حمضر املخترب يف املدرسة
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وظهور مشكالت تعوق العمل يف خمترب املدرسة ،وهو ما أشارت إليه بعض الدراسات كدراسة األكليب ( ،)2019واحلريب (،)2019
والقميزي (1421ه) .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة املعيلي ( )2001اليت أظهرت عدم التوازن يف مقررات برانمج إعداد معلمي
العلوم يف بعض الكليات واجلامعات.
كما يتضح من النتائج السابقة أن توافر املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية يف برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم جبامعة القصيم
كان بدرجة متوسطة؛ إذ تكررت املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية ( )1128مرة ،وركزت تلك املوضوعات على عدد من املهام الفنية
األساسية لعمل حمضر املخترب ،فقد وردت موضوعات مرتبطة مبهام احملضر املرتبطة ابإلملام أبساسيات التعامل مع حمتوايت املخترب
يف ( )974تكراراً ،وإعداد الوسائل التعليمية الالزمة لدروس العلوم والتعامل معها يف ( )68تكرارأ ،ومهام السالمة واألمان يف املخترب
( )55تكراراً ،ومهام التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية وأدواهتا يف ( )24تكراراً ،إال أن هذه التكرارات غري موزعة بشكل متوازن
على املهام الفنية الالزمة للعمل املخربي ،كما أن هناك مهام فنية أساسية أُغفلت يف بناء الربانمج ومقرراته وموضوعاته ،وعددها
( )12مهمة من أصل ( )51مهمة فنية موزعة على اجملاالت السبعة ،فمثالً مل يتم التطرق إطالقاً ملهام جتهيز التجارب ملعلم العلوم،
ومت التطرق يف موضع واحد ملهام التطوير املهين حملضر املخترب ،وبنسبة ( ،)0.1%كما مت التطرق بشكل ضعيف إىل مهام فنية هلا أمهية
كبرية كمجال صيانة األجهزة واألدوات املخربية بنسبة ( )0.5%من جمموع التكرارات .وتتفق هذه النتيجة -إىل حد ما -مع نتائج
دراسة الفاحل ( )2003يف أن برانمج إعداد حمضري املختربات يف كليات املعلمني حقق عدداً من املهارات العملية بدرجة متوسطة
وكبرية ،بينما جاءت مهارة واحدة بدرجة ضعيفة .أما املهارات الفنية فقد جاءت مهاراته بدرجة كبرية ،إال أن هذه النتيجة ختتلف مع
نتيجة دراسات الشرقي ( )2004اليت أظهرت وجود ضعف يف برانمج اإلعداد العام ويف برانمج اإلعداد التخصصي لربانمج إعداد
معلم العلوم يف املرحلة االبتدائية يف كليات املعلمني ،ودراسة عبده ( )2013اليت أظهرت أن برامج إعداد معلم العلوم جبامعة جنران
ال يفي مبعايري اجلودة للهيئة الوطنية للتقومي.
كما يتضح من النتائج أيضاً أنه على الرغم من تكرار موضوعات جمال التعامل مع برامج احملاكاة االفرتاضية وأدواهتا ( )24مرة
يف الربانمج ،وبنسة ( )2.1%من جمموع التكرارات ،فإنه ركز على املهام املخربية املرتبطة هبذا اجملال التقين املهم بدرجة ضعيفة؛ حيث
مت الرتكيز على التعامل العام مع جهاز احلاسب اآليل من خالل الرتكيز على مهميت معرفة مكوانت جهاز احلاسب اآليل وملحقاته،
وتفعيل االستفادة من الربامج والتطبيقات املتعلقة ابلعمل املخربي ،بينما مل تتوفر أي موضوعات مرتبطة ابملهام احلديثة حملضر املخترب
املتعلقة ابملختربات احملوسبة واملستشعرات واملعامل االفرتاضية على الرغم من انتشار استخدامها بشكل كبري يف املدارس املتوسطة
والثانوية وفق إحصائيات وزارة التعليم.
ويرى الباحث أن ذلك كله قد يرجع إىل عدة أسباب أييت يف مقدمتها قلة االهتمام بتطوير الربانمج من قبل املسؤولني؛ حيث إنه
ابلرغم من التطورات اهلائلة على مستوى العامل يف اجملاالت العلمية والرتبوية والتقنية ،وعملية التطوير الدورية اليت تقوم هبا اجلامعات
لرباجمها ،فإن هذا الربانمج مل يطور منذ بدء العمل به عام 1412هـ سوى مرة واحدة يف عام 1421ه؛ أي إنه جرى تطوير واحد
للربانمج خالل ( )30سنة؛ وقد يعود ذلك إىل نظرة بعض املسؤولني لربامج الدبلوم أهنا أقل مستوى من بقية الدرجات العلمية،
أو إىل عدم القناعة من البعض اآلخر أبمهية هذا النوع من الربامج ،وأمهية وجود برامج تؤهل حمضري املخترب للعمل بشكل مساند
ملعلمي العلوم يف املدارس.
اإلجابة عن السؤال الثالث :والذي ينص على «ما مستوى إملام (الطالب/حمضر املخترب) يف جامعة القصيم ابملهام الفنية
واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي؟»
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ولإلجابة عن هذا السؤال؛ قام الباحث بتطبيق اختبار مستوى إملام الطالب/حمضر املخترب ابملهام الفنية واإلدارية على طالب
برانمج دبلوم حمضري املختربات عينة الدراسة ،ومت استخدام اختبار (ت) للعينة الواحدة ملقارنة متوسطات درجات االختبار املستخدم
لقياس درجة إملام الطالب/حمضر املخترب يف جامعة القصيم ابملهام الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي ،وبني مستوى
الكفاية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي ،والذي حدده الباحث ب ـ ( .)60%واجلدول ( )11التايل يبني النتائج:
(جدول )11اختبار»ت»لداللة الفروق بني متوسط درجة عينة الدراسة وبني مستوى الكفاية الالزمة «»60%
مستوى أداء العينة
املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

مستوى الكفاية
الالزم

قيمة ت

درجات احلرية

مستوى الداللة

التعليق

53.48

11.19

60%

3.19

29

0.003

دالة عند مستوى
0.01

يتضح من اجلدول ( )11أن قيمة املتوسط احلسايب لدرجات الطالب هو ( ،)53.48واإلحنراف املعياري ( ،)11.19وأن قيمة (ت)
تساوي ( ،)3.19وهي دالة عند مستوى ()0.01؛ مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجة إملام الطالب/
حمضر املخترب يف جامعة القصيم ابملهام الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي ،وبني مستوى الكفاية الالزمة للعمل يف
املخترب املدرسي ( ،)60%وكانت الفروق لصاحل مستوى الكفاية ( .)60%وهذه النتيجة تدل على أن درجة إملام الطالب/حمضر املخترب
يف جامعة القصيم ابملهام الفنية واإلدارية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي ضعيفة ،وأن مستوى الطالب فيها هو أقل من مستوى
الكفاية الالزمة للعمل يف املخترب املدرسي ( )60%الذي حدده الباحث ،ويعزو الباحث هذا الضعف يف مستوى الطالب إىل عدم
تضمن برانمج إعداد حمضري املختربات للعديد من املوضوعات املرتبطة ابملهام الفنية واإلدارية األساسية الواردة يف القائمة ،ابإلضافة
إىل ضعف النسب املوزونة للطالب امللتحقني يف برانمج حمضري املختربات؛ حيث يتم القبول يف الربانمج للطالب ضعيفي املستوى
الدراسي أو ملن مل يتم قبوهلم يف الربامج األخرى ،ابإلضافة إىل قلة االهتمام بتطوير الربانمج بعد تقومي خمرجاته من قبل املسؤولني ،كما
أن ضعف احملفزات خلرجيي الربانمج قد يكون سبباً يف ضعف مستوايهتم الدراسية وقلة دافعيتهم للتعلم؛ حيث يعني حمضر املخترب على
املستوى األول يف السلم التعليمي ،ابإلضافة إىل ذلك فإن أحد األسباب اليت قد تكون أثرت يف ضعف إملام الطالب بكثري من املهام،
هو تركيز الربانمج على مقررات العلوم الطبيعية األساسية؛ الفيزايء ،والكيمياء ،واألحياء بشكل كبري ،وقلة املقررات املرتبطة بشؤون
املختربات والشؤون اإلدرية والفنية .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدغيم واألمشوري (1441ه) يف أن حتصيل الطالب/حمضر املخترب
للجوانب املعرفية الالزمة للعمل يف خمترب الكيمياء كانت مبستوى ضعيف ،كما تتفق مع نتيجة دراسة عبدالعزيز ( )1992اليت أظهرت
اخنفاض مستوى أداء طالب شعبة أمناء املعامل يف الكفاايت األدائية املعملية املتعلقة بتحضري التجارب الكيميائية واألدوات املتعلقة هبا.

التوصيات:
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية ،يقدم الباحث عدداً من التوصيات اليت أيمل أن تسهم يف تطوير وحتسني
برانمج إعداد حمضري املختربات وخمرجاته ،وتتمثل يف اآليت:
أظهــرت النتائــج ضعــف تضمــن برانمــج إعــداد حمضــري املخت ـرات لكثــر مــن املوضوعــات املرتبطــة ابجملــاالت اإلداريــة والفنيــةاألساســية للعمــل يف املختــر املدرســي ،وضعــف مســتوى إملــام الطالب/حمضــر املختــر بتلــك املهــام؛ لــذا يتأكــد علــى املســؤولني يف
جامعــة القصيــم ضــرورة مراجعــة وتطويــر برانمــج إعــداد حمضــري املختـرات يف اجلامعــة بشــكل دوري ومســتمر؛ ليواكــب التوجهــات
احلديثــة يف جمــال تعليــم العلــوم ومــا يرتبــط بــه مــن أنشــطة معمليــة ،مــع ضــرورة أن يشــمل التطويــر مجيــع عناصــر الربانمــج مــن أهــداف
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د .إبراهيم بن عبدهللا البلطان  :تقومي برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة القصيم...

وخطــط وتوصيــف مقــررات ومهــارات وطــرق تدريــس وغريهــا.
أظهــرت النتائــج أن برانمــج إعــداد حمضــري املخت ـرات يــكاد خيلــو مــن املوضوعــات املرتبطــة ابملهــام اإلداريــة حملضــر املختــر؛ إذ أننســبتها تســاوي ( )1.4%فقــط مــن جممــوع التك ـرارات؛ لــذا يلــزم إحــداث ت ـوازن وتكامــل بــن جانــي اإلعــداد الفــي واإلداري
للطالب/احملضــر يف الربانمــج.
االســتعانة بقائمــة املهــام الفنيــة واإلداريــة املعــدة مــن قبــل الباحــث يف تقــومي أداء حمضــري املخت ـرات املدرســية مــن قبــل املشــرفنيالرتبويــن ،ويف بنــاء وتنفيــذ برامــج تدريبيــة نوعيــة للمحضــري املتخرجــن مــن الربانمــج ،وامللتحقــن ابلعمــل يف املــدارس.
-تضمني برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم مقررات ترتبط ابملعامل االفرتاضية واملعامل احملوسبة واملستشعرات اإللكرتونية.

املقرتحات:
استكماالً ملوضوع الدراسة احلالية؛ فإن الباحث يقرتح إجراء الدراسات التالية:
تقومي مستوى الطالب/حمضر املخترب يف برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف ضوء مبادئ السالمة واألمان يف املختربات املدرسية.مشكالت أعضاء هيئة التدريس يف برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة القصيم.االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم يف جامعة القصيم.-تقومي برانمج التدريب امليداين للطالب/حمضر املخترب يف برانمج إعداد حمضري خمتربات العلوم جبامعة القصيم.
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دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية
د .عدانن أمحد راشد الوراثن
أستاذ مشارك بقسم أصول الرتبية بكلية الرتبية ،جامعة شقراء

املستخلص:

هتــدف الدراســة إىل معرفــة دور االعتمــاد املؤسســي يف حتســن أداء اجلامعــات الســعودية ،والفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة ملتغــر الرتبــة األكادمييــة،
واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي ،وجــرى تطبيــق االســتبانة علــى عينــة قصديــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ممــن يعملــون يف اجلــودة واالعتمــاد ابجلامعــات
الســعودية احلكوميــة الــي حصلــت علــى االعتمــاد املؤسســي الكامــل مــن هيئــة تقــومي التعليــم والتدريــب مــن اتريــخ االعتمــاد  2015حــى 2018م ،وعددهــا
( )11جامعــة ،وقــد بلــغ عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ( )318عضـ ًـوا ،وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج مــن أمههــا :جــاءت مجيــع املعايــر بدرجــة عاليــة
جــداً؛ حيــث بلغــت النســبة املئويــة جلميــع جمــاالت االســتبانة ( ،)%86.2وأظهــرت النتائــج أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف األداء ابلنســبة جلميــع
.املعايــر بــن أفـراد عينــة الدراســة تعــزى ملتغــر الرتبــة األكادمييــة
الكلمات املفتاحية :معايري االعتماد املؤسسي ،حتسني األداء ،اجلامعات السعودية ،االعتماد املؤسسي.
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The Role of Institutional Accreditation in Improving the Performance of
Saudi Universities
Dr. Adnan Ahmed ALwrthan
Associate professor Shaqra University
Abstract:
The study aims to know the role of institutional accreditation in improving the performance
of Saudi universities. The study tool (the questionnaire) was designed, and the tool was applied
to an intentional sample of faculty members who work in quality and accreditation in Saudi
public universities that obtained full institutional accreditation from the Education Evaluation
Commission And the training from the date of accreditation to 2018, the number of (11)
universities, and the number of faculty members reached (318), and the researcher used the
descriptive survey method, to answer the questions, which are: The first question: What is the role
of institutional accreditation in improving the performance of Saudi universities from the point
of view of faculty members? The second question: Are there statistically significant differences
from the point of view of the study sample members due to the academic rank variable? The study
reached the following results: All criteria came to a very high degree, as the percentage of all areas
of the questionnaire reached (86.2%), which indicates that there is an actual role for institutional
accreditation in improving the performance of Saudi universities from the point of view of its
faculty members. The results showed that there were no statistically significant differences
in performance for all criteria among the study sample due to the academic rank variable.
Keywords: Institutional accreditation - Performance improvement - Saudi universities Institutional accreditation standards
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تشهد مؤسسات التعليم اجلامعي حماوالت جادة للتطوير والتحديث؛ من أمهها حماولة تقييم األداء وحتسينه من خالل تبين
االعتماد املؤسسي وجماالته اليت تغطي اجملاالت التالية :إدارة اجلودة ،والقيادة واإلدارة واحلوكمة ،والسياسات والتخطيط اإلسرتاتيجي،
وممارسات التعليم والتعلم والتقييم ونواتج تعلم الطلبة ،واخلدمات املساعدة ،والبحث العلمي وخدمة اجملتمع" ،وأولت معظم مؤسسات
كبريا مبجال حتسني أدائها وحتقيق اجلودة يف أنظمتها وعملياهتا وخمرجاهتا ،ولقد جلأت دول عديدة إىل تبين
التعليم اجلامعي
ً
اهتماما ً
فلسفة االعتماد املؤسسي؛ من أجل احملافظة على مستوى اجلودة ،ومواكبة احتياجات سوق العمل .ويُعد التعليم اجلامعي هو حجر
األساس يف صياغة األهداف اإلسرتاتيجية للتنمية الوطنية" (اليونسكو ،2003 ،ص" ،)9فالتعليم اجلامعي هو احملور األساسي يف
عملية التقدم؛ لذا جيب أن تكون املؤسسات التعليمية قادرةً على مواجهة التحدايت والتغريات" (عبدالعزيز ،2004 ،ص" ،)126مع
إخضاع هذه املؤسسات للمراجعة املستمرة؛ حىت ال تكون هذه املؤسسات أقل كفاءة وقدرة وجودة يف أداء وظائفها يف إطار مواجهة
التحدايت الداخلية واخلارجية" (احلوت ،2007 ،ص .)3ويتطلب تنفيذ أي إصالح للتعليم معرفة دور االعتماد املؤسسي وقياس
اإلجناز التعليمي من خالل مؤشرات الكفاءة والفاعلية ،وبدالالت الشفافية والعدالة املستهدفة يف الربامج التعليمية.)Maria,2000( .
وتتوقف فعالية اإلدارة يف املؤسسات التعليمية عادة على القياس الفعال لألداء يف حتديد ما حيتاج إىل حتسني ،والرتكيز على املقاييس
املناسبة اليت ترتبط مبؤشرات األداء ()SEBKOVA,H. 2005؛ لذا يهدف هذا البحث إىل معرفة دور االعتماد املؤسسي يف حتسني
أداء مؤسسات التعليم اجلامعي يف اجلامعات السعودية احلكومية اليت حصلت على االعتماد املؤسسي الوطين من هيئة تقومي التعليم.
وقد تزايد االهتمام جبودة التعليم  Quality of Educationعاملياً يف عقد الثمانينات؛ نظراًللشكوى العاملية من اخنفاض مستوايت اجلودة
يف التعليم .وتشري التقارير العاملية إىل أن تلك الشكوى ال تقتصر على الدول النامية ،بل تشملكذلك الدول املتقدمة (عابدين1421 ،هـ).
وبناءً على هذا التزايد يف االهتمام بتحقيق اجلودة واالعتماد األكادميي املؤسسي يف مؤسسات التعليم اجلامعي بشكل كبري ،فقد
استخدمت معظم الدول نظماً وإجراءات حمددة لضمان اجلودة يف التعليم ،وأييت اخنفاض مستوايت اجلودة ونسبة حتقيق املعايري
األكادميية؛ نتيجة التوسع الكبري يف قبول أعداد كبرية جداً من الطالب والطالبات داخل اجلامعات؛ مما ترتب عليه عدم قدرة هذه
اجلامعات على توفري املخرجات الكمية والكيفية اليت يتطلبها سوق العمل ،ابإلضافة إىل زايدة التنافس بني مؤسسات التعليم اجلامعي،
خباصة مع ازدايد االجتاه حنو خصخصته ،ومنو الربامج األكادميية املوجهة للسوق؛ مما دعا إىل ضرورة توفري احلد األدىن من حتقيق
معايري اجلودة يف مؤسسات التعليم اجلامعي على أقل تقدير ملواجهة هذه التحدايت ،ومواكبة تزايد االهتمام بتحقيق اجلودة يف التعليم
اجلامعي ،مع تنامى احلراك الدويل للطلبة والباحثني ،وتبادل خربات أساتذة اجلامعات والتعاون األكادميي الدويل وغريها.
وقد اتفق كلٌّ من أستني ( ،)Astinn, 1990ودوايل وابمينتيل ( ،)Duyal&Baymntal,1993,وبراون ( )Brown,1999على
أن االعتماد وسيلة من وسائل ضمان اجلودة ،بوصفه عملية تشخيص وتقييم وتطوير وحتسني؛ كونه ميثل نوعاً من التقييم املؤسسي
املوجه .وميكن أن ينظر إىل االعتماد على أنه نوع من املراجعة الشاملة والتقييم املستمر للمؤسسة التعليمية (االعتماد
الشامل و ّ
املؤسسي) أو الربامج (االعتماد الرباجمي) ،ويف كلتا احلالتني يؤدي االعتماد إىل اإلجابة بنعم أو ال ،حول مدى أحقية الرتخيص من
عدمه .ويف مؤسسات التعليم اجلامعي ،يُعد مفهوم االعتماد عملية ختضع مبوجبه هذه املؤسسات يف نشاطها إىل تقومي مستمر ،وذلك
على فرتات حمددة ،واهلدف من هذا التقومي هو معرفة ما إذا كانت األهداف التعليمية للمؤسسة قد حتققت أم ال؟ ،وكيفية حتقيقها؟
وما إذا كانت النتائج اليت جرى التوصل إليها تتماشى مع معايري حمددة ميكن حتقيقها يف مؤسسات مشاهبة من مؤسسات التعليم
اجلامعي يف وقت معني؟ (اخلطيب2003 ،م).
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ويعتقد كل من كيلز ويونج “ ( )Kells, 1988 and Young, 1979أن عملية االعتماد تقوم به هيئات متخصصة غري
حكومية هتدف إىل وضع املؤسسات األكادميية أمام مسؤولياهتا عن نشاطها املؤسسي ونشاطها الرباجمي ،ويشريان إىل أن هناك
اعا من االعتماد األكادميي منها االعتماد املؤسسي واالعتماد الرباجمي ،والذي يُقصد به نشاط هيئات االعتماد األكادميي
أنو ً
اليت أسستها مؤسسات التعليم اجلامعي ،واملكونة من كوادر متخصصة ،ومستشارين ،وفرق تقييم للمساعدة يف عمليات التقومي
والتطوير على املستوى املؤسسي؛ وملنح االعرتاف العام واملعلن وفق معايري حمددة تقيس الكفاءة املؤسسية والكفاءة التعليمية الرتبوية"
( ،)p. 132 -139حيث ترى جني هوتون  Jeanne Hoogtonأن االعتماد األكادميي عبارة عن املكانة أو الصفة العملية اليت
تطمح عليها املؤسسة التعليمية أو الربانمج التعليمي مقابل استيفاء معايري اجلودة النوعية املعتمدة لدى مؤسسات التقومي التعليمية
(.)Houghton,1996
ويرى اخلطيب ( )2003أن االعتماد األكادميي يُعد تنظيماً فنياً شامالً متكامالً للربامج واملؤسسات التعليمية اليت تتوخى الوصول
إىل اجلودة النوعية واجلودة الشاملة لتحقيق املنافع املرجوة من هذه الربامج واملؤسسات علمياً وجمتمعياً.
واالعتماد األكادميي هو عملية التقييم اخلارجي للجودة اليت يتم استخدامها بواسطة التعليم؛ هبدف حتقيق ضمان اجلودة يف برامج املؤسسات
التعليمية ،وحتسني جودهتا .ويشري إىل العمليات اليت يتم استخدامها لضمان أن املؤسسات التعليمية ،على اختالف مستوايهتا ،تعمل يف ظل
معايري اجلودة اليت هتدف إىل حتسن جودة املدخالت ،والعمليات ،واملخرجات ،واإلدارة واخلدمات املقدمة (.)Dill and Williams , 1996
وحيث إن معرفة دور االعتماد املؤسسي الكامل يف حتسني أداء اجلامعات السعودية يعطي هذا االعتماد أمهيته يف حتسني أداء
هذه اجلامعات ،ويوضح دوره يف تطويرها ،خصوصاً بعد حصوهلا على االعتماد املؤسسي الكامل ،والذي يغطي اجملاالت التالية:
إدارة اجلودة ،والقيادة واإلدارة واحلوكمة ،والسياسات والتخطيط اإلسرتاتيجي ،وممارسات التعليم والتعلم والتقييم ونواتج تعلم الطلبة،
واخلدمات املساعدة ،والبحث العلمي وخدمة اجملتمع ،واملعتمدة من هيئة تقومي التعليم والتدريب.
مشكلة الدراسة:
تسعى اجلامعات يف اململكة العربية السعودية جاهدة للوصول إىل اجلودة وتطبيق معايري االعتماد األكادميي املؤسسي ،وتُعد قضية
االعتماد املؤسسي وحتقيق قياس مؤشرات األداء واجلودة النوعية يف األداء ابملؤسسات التعليمية من املوضوعات اليت تلقى اهتمام
مجيع املؤسسات التعليمية يف أحناء العامل ،وذلك للوقوف على كفاءة وفاعلية األداء يف هذه املؤسسات ،مبا متلكه من أساليب علمية
تستخدم يف عملية تطوير األداء ومتيزه ،وغريها من األساليب اليت تسهم يف ضمان جودة أدائها .كما تُعد مسألة مؤشرات األداء
يف اجلامعات من أهم الطرق واألساليب اليت يتم احلكم يف ضوئها على كفاءة األداء ومتيزه مثل (القيادات ،وأعضاء هيئة التدريس،
واملوظفني ،والطالب ،واإلدارة ،والتمويل ،والبحوث العلمية ،والتدريس اجلامعي ،والبحوث األساسية ،وجودة املخرجات) ،وهي
موضوعات تلقى
كبريا يف حماولة لتشجيع اجلامعات (.)Cinzia, 2008
ً
اهتماما ً
فأصبح من الضروري تقصي مدى قدرة معايري االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات ،وختطي التحدايت والصعوابت
الستمرارية التحسني بعد احلصول على االعتماد املؤسسي ،وهذا ما تؤكده دراسة مورستوري ) ()Moreetsi Thobega ,2010
بعنوان( :تعزيز اجلودة لقطاع التعليم اجلامعي من خالل برامج االعتماد :حالة بتسواان)؛ حيث قدمت هذه الدراسة الواقع احلايل
للتعليم اجلامعي بتسواان واملشكالت املعقدة اليت يواجهها ،وكيف جلأت احلكومة إىل تعزيز اجلودة لربامج التعليم اجلامعي بتطبيق
االعتماد األكادميي .وقد أولت اجلامعات السعودية اهتماماً كبرياً بقضية اجلودة واالعتماد األكادميي ،وقطعت كثرياً من اجلامعات
شوطاً كبرياً يف هذا الصدد (الوراثن .)2013 ،كما أظهرت نتائج دراسة السرحان ( )2013اليت بعنوان( :أثر تطبيق معايري اجلودة
واالعتماد األكادميي على تسويق خمرجات التعليم يف اجلامعات السعودية) أن هناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية قوية بني
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تركيز اإلدارة العليا يف اجلامعات السعودية على املعايري اليت مت حتديدها من قبل اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي يف اململكة،
وبني تسويق خمرجات التعليم يف اململكة العربية السعودية .وعليه ،جاءت هذه الدراسة ملعرفة دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء
اجلامعات السعودية احلكومية احلاصلة على االعتماد املؤسسي الكامل من هيئة تقومي التعليم والتدريب.
أسئلة الدراسة :حتاول الدراسة اإلجابة عن اآليت:
السؤال األول :ما دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
السؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حنو دور االعتماد املؤسسي الكامل يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري الرتبة األكادميية؟
أهداف الدراسة :هتدف الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
التعرف على دور االعتماد املؤسسي الكامل يف حتسني أداء اجلامعات السعودية.
الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية حنو دور االعتماد املؤسسي الكامل يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة
نظر أفراد الدراسة تعزى ملتغري الرتبة األكادميية.
أمهية الدراسة:
األمهية النظرية :تكمن األمهية يف موضوعها (دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية)؛ كون الدراسة توضح
مفهوم االعتماد املؤسسي ،وأهدافه ،وأثر تطبيقه يف رفع مستوى أداء اجلامعات السعودية ،مع الرتكيز على دور االعتماد املؤسسي
الكامل يف حتسني أداء اجلامعات السعودية.
األمهية التطبيقية :تكمن األمهية التطبيقية يف االستفادة من الدراسة من عدة أطراف منها هيئة تقومي التعليم ،واجلامعات ،ووزارة
التعليم ،وأصحاب سوق العمل ،والطلبة .كما تُعد هذه الدراسة إضافة جديدة إىل املكتبة العربية؛ مما يتيح الفرصة للباحثني يف جمال
اجلودة واالعتماد األكادميي لالستفادة منها.
حدود الدراسة		 :
احلد املوضوعي :يشمل االعتماد املؤسسي ودوره يف حتسني أداء اجلامعات السعودية وفق معايري االعتماد املؤسسي األساسية،
واليت تغطي اجملاالت اآلتية :إدارة اجلودة ،والقيادة واإلدارة واحلوكمة ،والسياسات والتخطيط اإلسرتاتيجي ،وممارسات التعليم والتعلم
والتقييم ونواتج تعلم الطلبة ،واخلدمات املساعدة ،والبحث العلمي وخدمة اجملتمع.
احلد املكاين :يشمل اجلامعات احلكومية السعودية اليت حصلت على االعتماد املؤسسي الكامل من هيئة تقومي التعليم
والتدريب ،واليت كانت من أوائل من حصل على االعتماد املؤسسي الكامل منذ عام  2015حىت 2018م؛ حيث طبقت املعايري يف
إصدارها األول .وهذه اجلامعات هي على النحو اآليت :جامعة امللك عبد العزيز ،جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ،جامعة امللك
سعود ،وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،وجامعة امللك خالد ،واجلامعة اإلسالمية ،وجامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم
الصحية ،وجامعة امللك فيصل ،وجامعة اجملمعة ،وجامعة جازان ،وجامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن .وتتضح اجلامعات املعتمدة من
موقع هيئة تقومي التعليم والتدريب يف الرابط/https://www.etec.gov.sa/ar :
احلد الزمين :الفصل الدراسي األول عام 1441هـ.
احلد البشري :أعضاء هيئة التدريس.
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املصطلحات واملفاهيم:
االعتماد :يعرف جملس اعتماد التعليم اجلامعي االعتماد أبنه" :عملية مراجعة خارجية للجودة تستخدم بواسطة التعليم اجلامعي
ملراقبة الكليات واجلامعات والربامج التعليمية لضمان اجلودة وحتسينها (.)Chea, 2002
االعتماد األكادميي املؤسسي" :االعتماد"  )Accreditationهو االعرتاف ،أو قبول املستوى العلمي ملؤسسة ما ،واالعرتاف هبا
من قبل هيئة حملية أو دولية ،واالعتماد املؤسسي هو اعتماد املؤسسة ككل وف ًقا ملعايري حمددة حتددها هيئة تقومي التعليم يف اململكة
العربية السعودية استناداً إىل معايري حمددة ،مث تقرر نتيجتها أبن تلك املؤسسة قد استوفت احلد األدىن من املعايري ،فتصبح معتمدة
كامل أو مشروطًا ،واالعتماد املؤسسي الكامل يعين استيفاء اجلامعة لكافة معايري وشروط
لفرتة زمنية حمددة؛ ويكون إما
اعتمادا ً
ً
ومتطلبات اجلودة واالعتماد األكادميي ،أما االعتماد املشروط فيشري إىل بعض أوجه القصور يف معايري اجلودة واالعتماد األكادميي،
كامل.
والذي مينح املؤسسة فرصة لتعديله؛ حىت يصبح
اعتمادا ً
ً
والتعريف اإلجرائي لالعتماد املؤسسي :أنه "عبارة عن جمموعة من املعايري واملؤشرات واملمارسات اليت تساعد اجلامعات على
حتسني األداء ،والرفع من مستوى العمل املؤسسي حال استيفاء اجلامعة احلد األدىن من هذه املعايري لالعتماد املؤسسي احمللي".
املعايري :مجع معيار ،وهي وصف للسمات واخلواص اليت يتم تقوميها يف مهمة حمددة ،أو جمموعة من احملكات اليت يتم الرجوع
إليها لتقومي األداء ،وتساعد هذه احملكات املقومني ليحافظوا على موضوعية التقومي ،والوصول إىل مستوى األداء املتوقع إلجناز عمل
معني ،وف ًقا جملموعة من االشرتاطات احملددة (جاد الرب.)2009 ،
حتسني األداء :هو الطريقة املنتظمة حلل مشـاكل املؤسسـات بصـورة متقنـة بدايـة ابلتقييم الـذايت للمؤسسـة إىل الصـورة التـي تطمـح
املؤسسـة الوصـول إليهـا ،ومـلء الفجـوة بـني احلـالتني (اخلشـروم.)1999 ،
اإلطار النظري للدراسة:
معايري ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي:
متثل اجلودة واالعتماد األكادميي أمهيةً كبرية للمؤسسات التعليمية (اجلامعات) ،ومن املعايري املستخدمة يف قياس اجلودة وضبطها،
وخباصة يف التعليم اجلامعي :معايري االعتماد األكادميي  ،Accreditationوهو مفهوم أمريكي حبت يتصل ابلعمليات االختيارية اليت
يقوم هبا فريق من املتخصصني إلجناز هدفني مها :جعل املؤسسات األكادميية مسؤولة أمام بعضها البعض عن حتقيق أهداف حمددة
ومالئمة هلا ولرباجمها الرتبوية ،وفحص مدى وفاء هذه املؤسسات وبراجمها مبعايري حمددة مسبقاً .وتؤكد دراسة مجعة ،ومسية ()2017
مهما يف ضمان جودة التعليم اجلامعي ابعرتافه أبهنا طُورت عملياً طبقاً للمعايري املرجعية املتفق عليها،
أن لالعتماد األكادميي دوراً ً
إضافة إىل أن إنشاء نظام لالعتماد هو اجلزء التكميلي إلنشاء وتطبيق أنظمة تعليم ٍ
عال طبقاً ملعايري اجلودة ،وليس بديالً عنها؛
حيث يتم تقييم مدى حتقيق املؤسسة هلذه املعايري من خالل عملية التقومي الذايت واخلارجي ،وقد أولت اجلامعات السعودية اهتماماً
كبرياً بقضية اجلودة واالعتماد األكادميي ،وقطعت كثري من اجلامعات شوطاً كبرياً يف هذا الصدد؛ حيث تسعى اجلامعات السعودية
إىل حتقيق معايري االعتماد األكادميي املعتمدة من اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي ابململكة العربية السعودية ،وهذه املعايري
السلـطات واإلدارة ،إدارة ضمان اجلودة وحتسينها ،التعلم والتعليم ،إدارة شؤون
تشمل اجملاالت التالية :الرؤية والرسالة واألهدافُ ،
الطالب واخلدمات املساندة ومصادر التعلم ،املرافق والتجهيزات ،التخطيط واإلدارة املالية ،عمليات التوظيف ،البحث العلمي ،عالقة
املؤسسة التعليمية ابجملتمع.

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،350-323جامعة شقراء (1443هـ2022/م)
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اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي يف اململكة العربية السعودية (هيئة تقومي التعليم والتدريب):
أنشئت اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي (National Commission for Academic Accreditation
 )and Assessment (NCAAAملؤسسات التعليم اجلامعي عام  2009لالعتماد األكادميي والتقومي من قبل اجمللس األعلى
للتعليم يف اململكة العربية السعودية؛ هبدف إعداد معايري وحمكات للتقومي واالعتماد األكادميي على املستوى املؤسسي واليت
تغطي اجملاالت :إدارة اجلودة ،والقيادة واإلدارة واحلوكمة ،والسياسات والتخطيط اإلسرتاتيجي ،وممارسات التعليم والتعلم والتقييم
ونواتج تعلم الطلبة ،واخلدمات املساعدة ،والبحث العلمي وخدمة اجملتمع؛ هبدف تقومي مؤسسات التعليم اليت تُعىن ابلتعليم ما
بعد الثانوي .وتلتزم اهليئة الوطنية لتقومي التعليم إبسرتاتيجية تشجيع ودعم وتقومي عمليات ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم فوق
الثانوي؛ لضمان أن جودة التعليم واإلدارة يف مؤسسات التعليم اجلامعي مواكبة للمعايري اجلامعية والعاملية ،وقد جرى تغيري مسمى
اهليئة إىل هيئة تقومي التعليم والتدريب ،وقامت اهليئة بوضع جمموعة من املعايري لضمان جودة مؤسسات التعليم اجلامعي واعتمادها،
وجرى تطويرها .ولكي متنح املؤسسة االعتماد؛ فمن الضروري أن تق ّدم أدلة على األداء اجليد فيما يتعلق جبميع املعايري وفروعها.
أنواع االعتماد األكادميي:
االعتماد املؤسســي :وهو عملية تقومي جودة املســتوى التعليمي للمؤسســة ،ويتم من خالهلا منح املؤسســة التعليمية االعرتاف أبهناقد حققت الشروط واملواصفات املطلوبة شريطة أن يتم ذلك وفق معايري حمددة سلفاً ،ومن جهة خارجية (.)Hamm,1997

االعتمــاد الرباجمــي أو املتخصــص :ويطلــق عليــه االعتمــاد التخصصــي ،ويقصــد بــه تقييــم الربامــج مبؤسســة مــا ،والتأكــد مــن جــودةهــذه الربامــج ومــدى تناســبها ملســتوى الشــهادة املمنوحــة ،ويرتبــط هبيئــات اعتمــاد فنيــة وطنيــة مثــل هيئــات اعتمــاد برامــج التعليــم
اهلندســي (حممــد.)2012 ،
االعتمــاد املهــي املتخصــص :ويقصــد بــه االع ـراف بكيفيــة ممارســة مهنــة معينــة يف ضــوء معايــر تصدرهــا هيئــات ومنظمــاتمتخصصة على املســتوى احمللي واإلقليمي والدويل .مثل اشـراط احلصول على ترخيص مبزاولة مهنة التدريس ( Coffey,2004
.)and Millsaps

أهداف نظام االعتماد ملؤسسات التعليم اجلامعي:
يسعى نظام االعتماد املؤسسي إىل حتقيق أهداف حمددة؛ حيث يعمل على حتسني وتطوير مؤسسات التعليم اجلامعي وبراجمها
التعليمية ،كما يساعد على توفري املعلومات املتعلقة بنوعية الربامج املقدمة للجمهور لالطالع عليها ،وتدعيم مصداقية تلك املؤسسات
والربامج ،كما يهدف نظام االعتماد إىل حتقيق اجلودة والتميز والوصول إىل املستوايت العاملية ،وذلك عن طريق وضع معايري وقواعد
عامة لتقومي فعالية التعليم اجلامعي ،وتشجيع إصالحه وحتسينه من خالل الدراسة الذاتية والتخطيط املستمر (حممد.)2012 ،
وقد حدد سرتلنج ( )Sterling ,2002عدداً من أهداف االعتماد يف مؤسسات التعليم اجلامعي ،ميكن إجيازها فيما أييت:
مساعدة اجلامعات واملؤسسات التعليمية على حتديد أهدافها من خالل عملية التقومي الذايت ،ووضع خطط لتنفيذ وحتقيق ما مل يتحقق منها.
منح اجلامعات والربامج املعتمدة مكانة متميزة يف جمتمعها وبني اجلامعات األخرى.
تغذية سوق العمل أبفضل اخلرجيني واخلرجيات اجلامعيني.
زايدة ثقة أصحاب األعمال يف اجلامعات والربامج اليت تقدمها.
مساعدة اجلامعات يف احلصول على املزيد من التمويل احلكومي.
ويعد نظام االعتماد وضمان اجلودة عملية مشروعة يف األوساط العلمية؛ هبدف ضمان جودة املؤسسات التعليمية ،وإصدار األحكام
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الالزمة اليت تشهد أبن املؤسسة التعليمية وبراجمها األكادميية تفي مبعايري االعتماد األكادميي من حيث احملافظة على املستوى العلمي للمؤسسة
والتطوير املستمر ،ومواكبة اجلديد يف جمال التخصص ،وقدرهتا على مواكبة التغريات احمللية والعاملية (السمالوطي وآخرون.)2005 ،
الدراسات السابقة والتعليق عليها:
هناك العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع االعتماد األكادميي منها دراسات عربية ودراسات أجنبية ،وهيكما أييت:
أجرى آل انصر ( )2020دراسة هدفت إىل معرفة أثر تطبيق معايري ضمان اجلودة واالعتماد يف تطوير أداء اجلامعات السعودية من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .واستخدم الباحث أداة االستبانة؛ حيث جرى تطبيق األداة على مخس جامعات سعودية تقع
يف مناطق إدارية خمتلفة ،وهذه اجلامعات هي (أم القرى ،اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ،جنران ،احلدود الشمالية ،وشقراء) .وكشفت
نتائج الدراسة عن حصول تطبيق معايري ضمان اجلودة واالعتماد على درجة كبرية ،كما أظهرت النتائج وجود ارتباط إجيايب بني
تطبيق معايري ضمان اجلودة واالعتماد وأداء اجلامعات السعودية؛ حيث تشري إىل درجة كبرية من االرتباط .كما مل تكن هناك
اختالفات ذات داللة إحصائية بني استجاابت العينة وف ًقا ملتغري الكلية.
أجرى الفكي ،وآخرون ( )2017دراسة هدفت إىل توضيح أمهية وجود املعايري الوطنية ودورها يف حتقيق اجلودة ،وكذلك حماولة وضع
إطار مقرتح لتطبيق املعايري الوطنية لضمان جودة التعليم العايل السوداين من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية ،ومت تصميم أداة
االستبانة ،وطبق املنهج الوصفي التحليلي ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى اإلملام ابملعايري
الوطنية لضمان جودة التعليم يف السودان تبعاً ملتغري الدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف
مدى االلتزام بتطبيق معايري ضمان جودة التعليم يف السودان تبعاً للدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس ،ووجود توافق اتم مع
املعايري الوطنية لضمان جودة التعليم يف السودان مع املعايري الدولية لالعتماد اخلارجي ،كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية يف
أن عدم وجود مناذج حمددة يؤثر سلباً على التطبيق الفعال للمعايري الوطنية تبعاً للدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس.
أجرى شاهني ،والوراثن ( )2016دراسة هدفت إىل التعرف على مدى حتقق معيار التعلم والتعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
بكليات جامعة شقراء يف ضوء متطلبات التقومي واالعتماد األكادميي .ولتحقيق أهداف الدراسة؛ اُستخدمت أداة الدراسة (االستبانة)
وفق املنهج الوصفي املسحي ،وأظهرت نتائج الدراسة حتقق معيار التعلم والتعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة
شقراء يف ضوء متطلبات التقومي واالعتماد األكادميي بدرجة متوسطة ،وتوصلت إىل عدم وجود فروق تعزى ملتغريي اجلنس والتخصص،
وكذلك عدم وجود فروق تعزى ملتغري اخلربة التعليمية فيما عدا املعايري التالية )اخلدمات التعليمية للطالب  -جودة التدريس ودعم
جهود التحسني -مؤهالت هيئة التدريس -ترتيبات الشراكة مع مؤسسات أخرى) ،وذلك لصاحل ذوي اخلربة املتوسطة يف الفئة من
( )10-6سنوات ،وكذلك عدم وجود فروق تعزى ملتغري املرتبة األكادميية فيما عدا املعيارين (نواتج تعلم الطالب  -أنشطة اخلربة
امليدانية) .وهذه الفروق دالة يف معيار نواتج تعلم الطالب لصاحل املرتبة األكادميية فئة أستاذ .ويف ضوء نتائج الدراسة ،قُدمت بعض
املقرتحات من أمهها ضرورة االهتمام والرتكيز على معيار التعلم والتعليم ،والذي ميثل املعيار الرابع من املعايري الوطنية للتعليم اجلامعي.
 أجرى اخلطيب ( )2013دراسة هدفت إىل تطوير أمنوذج لالعتماد وضبط اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل يف الوطن العريب،وسوف يسهم هذا األمنوذج (أمنوذج اخلطيب) يف تطوير وحتسني أداء مؤسسات التعليم العايل العربية ،فضالً عن تعظيم كفاءهتا
وفاعليتها؛ لكي تتواءم خمرجاهتا مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات خطط التنمية الشاملة واملستدامة يف الوطن العريب .وقد
خبريا يف جمال التعليم العايل يف الوطن العريب؛ (رؤساء جامعات ونواهبم ،وأعضاء هيئات التدريس أو
تكون جمتمع البحث من ً 60
جمالس أو جلان االعتماد وضبط اجلودة) .وقام الباحث بتطوير أداة االستبانة للحكم على درجة جودة مؤسسات التعليم العايل
موزعة على احملاور اآلتية :الرؤية والرسالة واألهداف ،احلاكمية والتنظيم ،الربامج الرتبوية ،التعلم والتعليم ،مصادر التعلم واملكتبات
وتكنولوجيا املعلومات ،املرافق والتسهيالت واخلدمات الرتبوية ،البحث العلمي ،التمويل ،الرقابة واملساءلة والتقومي ،املخرجات.
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جدا) بني أفراد جمتمع البحث العتماد املعايري املقرتحة يف األمنوذج للحكم
وكشفت نتائج البحث عن وجود اتفاق (بدرجة كبرية ً
على درجة جودة مؤسسات التعليم العايل يف الوطن العريب.
أجرى بين عيسى ( )2013دراسة هدفت إىل التعرف على درجة تطبيق معايري اجلودة الشاملة واالعتماد األكادميي يف عمادات
السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،ولتحقيق أهداف الدراسة؛ قام الباحث ببناء استبانة
تكونت من أربعة جماالت ،وهي جمال التخطيط ،وجمال املوارد البشرية ،وجمال املرافق املادية ،وجمال القيادة .وأظهرت نتائج الدراسة
أن درجة تبين معايري إدارة اجلودة الشاملة واستثمارها يف التخطيط كانت متوسطة ،وأن درجة تبين معايري إدارة اجلودة الشاملة
وأنشطتها الداخلية من زاوية عالقتها ابملوارد البشرية واملادية كانت متوسطة ،وأن درجة تبين معايري إدارة اجلودة الشاملة وأنشطتها
الداخلية من زاوية عالقتها مبجال املرافق اجلامعية كانت مرتفعة ،وكذلك عالقتها مبجال القيادة كانت متوسطة ،وأوصى الباحث
بضرورة تبين ودعم القيادة لتطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي ابلسنة التحضريية؛ ليكون هلا الدور الفاعل يف حتسني األداء.
أجرى السرحان ( )2013دراسة هدفت إىل التعرف على أثر تطبيقات معايري اجلودة واالعتماد األكادميي على تسويق خمرجات التعليم
يف اجلامعات السعودية ،وقام الباحث ابستخدام أداة االستبانة جلمع البياانت الالزمة من خالل تطبيق أداة الدراسة على أعضاء
اهليئة التدريسية واهليئة اإلدارية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية قوية بني تركيز اإلدارة العليا
يف اجلامعات السعودية ،واليت تويل اهتماماً جوهرايً ابملعايري اليت جرى حتديدها من قبل اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي
يف اململكة ،وبني تسويق خمرجات التعليم يف اململكة العربية السعودية ،وأظهرت الدراسة أيضاً أن اجلامعات السعودية اليت تويل
اهتماماً واضحاً لعنصرين من عناصر إدارة اجلودة الشاملة ،وهي الثقافة التنظيمية للجامعات ،والرتكيز على تطوير العملية التعليمية
وحتسينها ،ستحقق عالقة إجيابية قوية بني تركيز هذه اجلامعات على التحسني والتطوير املستمر وخمرجات التعليم اجلامعي.
أجرت ( )Maria 2012دراسة هدفت إىل حتليل واقع تطبيق نظام ضمان اجلودة وآفاقه يف اجلامعات اإلسبانية ،من خالل استجواب
مسؤويل اجلودة ابجلامعات حمل الدراسة ابستخدام أداة االستبانة وأداة املقابلة ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،وقد
أظهرت النتائج وجود خالاي لضمان اجلودة هبذه اجلامعات ،وتطور وظائفها وتنوعها من جمرد توفري معلومات لوحدات التقييم
الداخلية واخلارجية إىل السهر على التطبيق املستمر لنظام ضمان اجلودة ،كما كشفت الدراسة عن وجود مجلة من املعوقات
واملتطلبات ،نذكر منها عدم وجود مسؤول لضمان اجلودة واحلاجة للتحديد الدقيق لسياسة اجلودة وأهدافها ،واحلاجة لتحديد ووضع
اإلجراءات ونقص األفراد املختصني يف إدارة اجلودة ،واحلاجة للموارد التكنولوجية ،كما أظهرت الدراسة أن نظام ضمان اجلودة
يُ ُّ
عد أحد أهم العناصر اليت تضمن ملؤسسات التعليم العايل اإلسبانية التكيف بنجاح مع الفضاء األوريب للتعليم العايل.
 أجرت احلريب ( )2011دراسة هدفت إىل حتديد املعوقات اليت تواجه حتقيق اجلودة الشاملة والتهيئة ملتطلبات االعتماد األكادمييمن وجهة نظر عينة من مسؤويل ومسؤوالت اجلودة جبامعة أم القرى ،وحتديد درجة أتثري وجود تلك املعوقات ،وقد استخدمت
الدراسة املنهج الوصفي ،وطبقت أداة االستبانة على أفراد الدراسة ،وخلصت نتائج الدراسة إىل أن املعوقات املرتبطة ابلربامج
األكادميية قد جاءت يف املقدمة ،يليها العوامل املادية والبشرية ،فالعوامل التنظيمية واإلدارية على التوايل ،وقد جاءت مجيعها
بدرجة عالية ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق بني االستجاابت بشأن درجة وجود املعوق تعزى ملتغري اجلنس أو التخصص أو
املرتبة العلمية أو سنوات اخلربة.
 أجرى أبو بكر ( )2010دراسة هدفت إىل تطوير معايري االعتماد األكادميي للجامعات الفلسطينية ،واستخدم الباحث أداة البحثاالستبانة؛ حيث جرى بناء استبانة ملعايري االعتماد األكادميي يف اجلامعات الفلسطينية ،وتضمنت تسعة جماالت ،وهي رسالة اجلامعة
وأهدافها ،واإلدارة وضمان اجلودة ،والربامج التعليمية والتعلمية واهليئة التدريسية ،واخلدمات الطالبية ،ومصادر التعليم والتعلم وخدمة
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اجملتمع ،واإلدارة املالية ،والبحث العلمي .وجاءت نتائج الدراسة ابلنسبة جلميع اجملاالت متوسطة بناءً على استجاابت عينة الدراسة.
 أجرى ( )Magud 2010دراسة هدفت إىل التعرف على درجة تطبيق جامعة أندروز ملبادئ دمينج يف اجلودة الشاملة لتحقيق امليزةالتنافسية بني اجلامعات األمريكية ،وقام الباحث بعمل مقابالت مع رؤساء اجلامعات ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن جامعة
أندروز تنفذ مبادئ دمينج؛ سعيا منها لتشكيل فريق عمل ال يسعى إىل التنافس فيما بينه ،بل يسعى للعمل كنظام متكامل حيقق
امليزة التنافسية للجامعة ككل ،كما جاء يف النتائج أن مفهوم دمينج للجودة الشاملة يف جامعة أندروز حيقق ميزتني رئيستني مها:
حتديد هدف واحد للجميع يتم االلتزام به ،والتخلص من ثقافة التفرد بصنع القرار.
 أجرى  )Hughey (2009دراسة هدفت إىل الكشف عن مدى تطبيق فلسفة دمينج للجودة الشاملة يف مؤسسات التعليماجلامعي يف غرب مدينة كنتاكي ،وأجرى الباحث مقابالت مع املديرين ورؤساء األقسام جبامعة غرب كنتاكي ،وتوصلت نتائج
الدراسة إىل أن تطبيق فلسفة دمينج للجودة الشاملة تُطبق يف جامعة غرب كنتاكي ابلوالايت املتحدة األمريكية بدرجة كبرية.
 أجرت درندري ،وهوك ( )2008دراسة هدفت إىل التعرف على واقع تطبيق اإلجراءات األولية اخلاصة ابلتقومي وتوكيد اجلودة يفاجلامعات السعودية من خالل استطالع آراء القائمني هبذه العملية واملشاركني فيها .وقد قامت الباحثتان بتطبيق استبانة على
عينة قصدية من القائمني واملشرفني على عمليات التقومي وتوكيد اجلودة واملهتمني ابجلامعات السعودية ،وأظهرت النتائج اختالف
مستوى اجلامعات من حيث تطبيق أنشطة وأدوات التقومي الالزمة للجودة واالعتماد األكادميي؛ حيث تراوحت من مؤسسات
تطبق مجيع األنشطة األساسية إىل مؤسسات ال تكاد تطبق شيئاً منها.
التعقيب على الدراسات السابقة :من خالل حتليل الدراسات السابقة يتضح ما أييت:
ركزت معظم الدراسات على درجة وإجراءات تطبيق معايري االعتماد األكادميي ،والتهيئة لالعتماد األكادميي ،وضمان اجلودة
يف اجلامعات مثل دراسة الفكي ( ،)2017ودراسة بين عيسى ( ،)2013ودراسة  )Maria (2012ودراسة احلريب ( )2011ودراسة
 ،)Magud (2010ودراسة درندري وهوك (.)2008
يف حني تناولت بعض الدراسات بناء تصور وفلسفة مقرتحة لتطبيق اجلودة واالعتماد األكادميي مثل دراسة .)Hughey (2009
وتناولت بعض الدراسات واقع إدارة اجلودة يف اجلامعات وسبل تطويره مثل دراسة( ،)Maria,2012ودراسة الصعيدي
( ،)2011ودراسة أبو بكر (.)2010
وقد اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة حول دراسة دور وأثر االعتماد األكادميي يف حتسني أداء اجلامعات مثل
دراسة آل انصر ( ،)2020ودراسة شاهني ،والوراثن ( ،)2016ودراسة السرحان (.)2013
وكذلك اتفقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة يف أمهية تطبيق معايري االعتماد األكادميي يف حتسني أداء مؤسسات التعليم اجلامعي.
إال أن هذه الدراسة احلالية متيزت على الدراسات السابقة يف حتديد (دور االعتماد املؤسسي الكامل يف حتسني أداء اجلامعات
السعودية) احلكومية احلاصلة على االعتماد املؤسسي الكامل من هيئة تقومي التعليم والتدريب يف اململكة العربية السعودية؛ حيث مل
جيد الباحث أي دراسة قامت بدراسة هذا املوضوع ابلذات حىت اتريخ عمل هذه الدراسة.
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
منهج الدراسة :جرى استخدام املنهج الوصفي املسحي ،والذي يهتم بدراسة الظواهر السلوكية والطبيعية يف بيئة معينة؛ ملعرفة
أسباهبا ،ووضع احللول املناسبة هلا (جامعة امللك سعود.)2017 ،
ويهتم املنهج الوصفي ابحلالة الراهنة للظاهرة؛ من حيث طبيعة الظروف واملمارسات واالجتاهات السائدة حاليًا ،ويهتم بوصف
أنشطة العمليات واألشخاص ،ويشمل حماوالت التنبؤ بوقائع يف املستقبل (الكيالين والشريفني.)2010 ،
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جمتمع الدراسة:
ومن يف حكمهم ممن يعملون يف جمال اجلودة واالعتماد املؤسسي يف اجلامعات املذكورة ،وبلغ
يتكون من أعضاء هيئة التدريس َ
ومن يف حكمهم ،وقد جرى توزيع االستبانة على كامل جمتمع الدراسة ،وبلغ عدد االستباانت
عددهم ( )550عضو هيئة التدريس َ
املسرتدة ( )328استبانة ،وجرى استبعاد عدد ( )10من االستجاابت بسبب عدم صالحيتها للتحليل ،وابلتايل بلغ عدد املستجيبني
ومن يف حكمهم ،ويبني اجلدول التايل خصائص أفراد الدراسة على النحو اآليت:
عضوا من أعضاء هيئة التدريس َ
(ً )318
اجلدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً ملتغريات الدراسة
املتغري

الفئة

الرتبة األكادميية

التكرار

النسبة

أستاذ

27

%8.5

أستاذ مشارك

81

%25.5

أستاذ مساعد

153

%48.1

حماضر

57

%17.9

اجملموع

318

% 100

أدوات الدراسة :جرى إعداد أداة االستبانة لإلجابة عن أسئلة الدراسة:
أداة االستبانة :لقياس وحتديد دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية احلكومية اليت حصلت على االعتماد
املؤسسي الكامل من هيئة تقومي التعليم والتدريب.
اخلصائص السيكومرتية ألداة الدراسة:
أ /صدق األداة:
بعد االنتهاء من إعداد االستبانة املبدئية ،جرى عرضها على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف جمال اإلدارة الرتبوية ،واجلودة
واالعتماد األكادميي ،وحمكمني يف القياس والتقومي ،وكان هلم بعض اآلراء اليت متثلت يف صياغة بعض العبارات ،وقد جرى األخذ
هبا حىت أصبحت األداة يف صورهتا النهائية .كما جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة من خالل تطبيقها على عينة
استطالعية ،مث حساب معامل ارتباط بريسون ،وذلك على النحو اآليت:
اجلدول ( :)2معامل ارتباط بريسون:
الرقم

املعيار

عدد الفقرات

معامل االرتباط احملور ابألداة ككل

الرؤية والرسالة واألهداف

3

850.

**

السلـطات واإلدارة
ُ

5

890.

**

إدارة ضمان اجلودة وحتسينها

5

898.

**

التعلم والتعليم

5

893.

**

إدارة شؤون الطالب واخلدمات املساندة

4

822.

**

مصادر التعلم

2

872.

**

املرافق والتجهيزات

8

925.

**
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الرقم

املعيار

عدد الفقرات

معامل االرتباط احملور ابألداة ككل

التخطيط واإلدارة املالية

3

875.

**

عمليات التوظيف

5

907.

**

البحث العلمي

5

898.

**

عالقة املؤسسة التعليمية ابجملتمع

4

829.

**

ويتضح من اجلدول ( )2أن قيم معامالت ارتباط املعيار ابألداء بني ( ،)0.93-0.82وهي قيم مرتفعة ومقبولة أيضاً ألغراض
الدراسة ،وكانت مجيعها دالة عند مستوى داللة (.)0.001
ب /ثبات األداة :لتقدير ثبات االستبانة؛ مت حساب ثبات األداة من خالل استخدام معادلة كرونباخ ألفا ( )αلالستبانة ككل؛
وذلك كما أييت:
اجلدول ( :)3معادلة كرونباخ ألفا ( )aαحلساب الثبات
الرقم

املعيار

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

الرؤية والرسالة واألهداف

3

927.

السلـطات واإلدارة
ُ

5

941.

إدارة ضمان اجلودة وحتسينها

5

945.

التعلم والتعليم

5

957.

إدارة شؤون الطالب واخلدمات املساندة

4

945.

مصادر التعلم

2

910.

املرافق والتجهيزات

8

961.

التخطيط واإلدارة املالية

3

949.

عمليات التوظيف

5

938.

البحث العلمي

5

945.

عالقة املؤسسة التعليمية ابجملتمع

4

940.

الثبات الكلي

.،99

يتضح من اجلدول ( ) 3أن معامالت الثبات للمعايري تراوحت بني ( ،)0.96-0.91والثبات الكلي لألداة ( ،)0.99وهي قيم
مرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة.
متغريات الدراسة :تضمنت الدراسة املتغري التايل:
املرتبة األكادميية ،وهلا أربعة مستوايت( :أستاذ– أستاذ مشارك – أستاذ مساعد -حماضر).
املعاجلات اإلحصائية :لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البياانت اليت مت جتميعها؛ جرى استخدام العديد من األساليب اإلحصائية
املناسبة ابستخدام برانمج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)Statistical Package for Social Science) (SPSSوحتديد
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احلد األعلى هلذه اخللية ،وهكذا أصبح طول اخلالاي كما أييت:
من  1إىل  1.80ميثل (بدرجة قليلة جدا) حنو كل فقرة ابختالف احملور /البعد املراد قياسه.
من  1.81إىل  2.60ميثل (بدرجة قليلة) حنو كل فقرة ابختالف احملور /البعد املراد قياسه.
من  2.61إىل  3.40ميثل (بدرجة متوسطة) حنو كل فقرة ابختالف احملور /البعد املراد قياسه.
من  3.41إىل  4.20ميثل (بدرجة كبرية) حنو كل فقرة ابختالف احملور /البعد املراد قياسه.
من  4.21إىل  5.00ميثل (بدرجة كبرية جدا) حنو كل فقرة ابختالف احملور /البعد املراد قياسه.
األساليب اإلحصائية :التكرارات ،املتوسط احلسايب ،االحنراف املعياري ،معامل ارتباط بريسون للتأكد من اتساق األداة الداخلي،
معادلة ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،اختبار التباين األحادي للمقارنة بني متغريات الدراسة.
حتليل نتائج االستجاابت على أسئلة أداة االستبانة ابلدراسة ومناقشتها:
السؤال األول :ما دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
لإلجابة عن السؤال األول؛ جرى استخراج املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية لفقرات أداة الدراسة،
عال جداًٍ )79.9% - 70%( ،
وجرى اعتماد املقياس اآليت ،لتقدير 80%( :فأكثر) ٍ
عال )69.9% - 60%( ،متوسط50%( ،
  )59.9%منخفض( ،أقل من  )50%منخفض جداً .ويبني اجلداول رقم ( )4النتائج:اجلدول ( )4املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية ،الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار األول:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار األول
الرؤية والرسالة واألهداف

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف التخطيط اإلسرتاتيجي ملستقبل اجلامعة ،وحتويل رؤيتها إىل واقع.

4.36

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف حتديد ووضع أهداف تعليمية بعيدة املدى تتوافق مع أهداف االعتماد
املؤسسي لتحسني أدائها.

4.30

875.

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف حتقيق الرؤية والرسالة واألهداف للجامعة وحتسني أدائها للوصول إىل
مستوى ٍ
عال من التنافسية العاملية.

4.28

825.

ٍ
عال جداً

4.31

793.

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية للمعيار األول

املتوسط االحنراف
احلسايب املعياري

املستوى

907.

ٍ
عال جداً
ٍ
عال جداً

نالحظ من اجلدول ( )4أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
يف املعيار األول قد أتى مبتوسط ( ،)4.31واحنراف معياري ( ،)0.793وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني
أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )1،2،3من فقرات املعيار األول كانت ذات أمهية نسبية عالية جداً؛ حيث تراوحت ما بني (87.2
  .)85.6أما نسبة الدور النسبية للمجال ككل فقد بلغت ( ،)86.2%وتقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على أن نسبةالدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت عالية جداً.
ويعزو الباحث النسبة العالية جداً إىل وعي أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اليت حصلت على االعتماد املؤسسي الكامل أبمهية
ودور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء مؤسسات التعليم اجلامعي ،ورغم حصول نسبة ( )86.2%حول دور االعتماد املؤسسي يف
مجيع املعايري بدرجة عالية جداً ،ويف سؤال الدراسة األول وفق استجاابت عينة الدراسة على أداة االستبانة ابجلامعات احلكومية ،وكون
هذه املعايري لالعتماد املؤسسي تسهم يف غالبيتها بدور فعلي يف حتسني أداء اجلامعات ،فإنه ليس يف املعايري مجيعاً قوة هذا الدور نفسه
الذي تقوم به؛ حيث إن هناك معايري مازالت حتتاج إىل تركيز أكثر وعناية أكثر ،ويتم توضيح ذلك بعد كل معيار من هذه املعايري.
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اجلدول ( )5املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية ،الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار الثاين:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار الثاين
السلـطات واإلدارة
ُ

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

4

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف تطوير أداء اجلامعة.

4.33

913.

ٍ
عال جداً

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف صياغة خطة إسرتاتيجية شاملة للجامعة.

4.26

820.

ٍ
عال جداً

5

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف املراقبة واملراجعة املستمرة لنظام املؤشرات املستخدم يف اجلامعة من أجل التطوير
والتحسني ألدائها وخططها.

4.25

849.

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف حتفيز جملس اجلامعة للنظر يف املسؤوليات الرئيسة لتحسني أدائها مثل التمويل
وامليزانية....إخل.

4.20

920.

ٍ
عال جداً

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف حتفيز بيئة العمل بروح الفريق لتحقيق أهداف اجلامعة.

4.15

964.

ٍ
عال جداً

4.23

782.

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية
للمعيار الثاين

نالحظ من اجلدول ( )5أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس املعيار الثاين قد أتى مبتوسط ( ،)4.23واحنراف معياري ( ،)0.782وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف
حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن فقرات املعيار الثاين يف دور االعتماد املؤسسي حصلت على نسبة عالية جداً؛ حيث تراوحت ما بني (- 86.6
 .)83وبلغت نسبة الدور ككل ( ،)84.6وهي تقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على أن نسبة الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي
يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس عالية جداً ،ويعزو الباحث هذه النسبة العالية يف هذا املعيار
إىل التأسيس اجليد لألنظمة واللوائح والرتكيز القوي من قبل الدولة وجهاز الوزارة على اجلامعات؛ لتؤدي دورها املنشود منذ أتسيسها
اجلدول ( )6املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية ،الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار الثالث:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار الثالث
إدارة ضمان اجلودة وحتسينها

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف حث مجيع الوحدات األكادميية واإلدارية يف اجلامعة لتطبيق معايري االعتماد األكادميي لتحسني أدائها.

4.29

894.

ٍ
عال جداً

4

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف بناء وتطوير أدوات القياس والتقومي لتحديد مستوايت جودة األداء وقياس التغريات يف أداء
وحدات اجلامعة املختلفة.

4.17

961.

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف مشاركة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني يف عمليات التقومي الذايت.

4.09

1.010

ٍ
عال جداً

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف احملافظة على مستوى ٍ
عال ومستمر للكفاية اإلنتاجية للجامعة ،وتشجيع املنافسة بني
الوحدات املختلفة لزايدة إنتاجيتها وحتسني أدائها.

4.09

1.019

ٍ
عال جداً

5

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف تشجيع االبتكـار واإلبداع على كل املستوايت يف اجلامعة.

3.92

1.09

ٍ
عال جداً

4.11

88.

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية للمعيار الثالث

نالحظ من اجلدول ( )6أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس يف املعيار الثالث قد أتى مبتوسط ( ،)4.11واحنراف معياري ( ،)0.88وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي
يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )1،4،2،3فقرات املعيار الثالث حققت نسبه عالية جداً يف دور االعتماد املؤسسي؛ حيث تراوحت
ما بني ( .)81.8 - 85.8أما الفقرة ( )5فقد كانت نسبة الدور فيها عالية؛ حيث بلغت ( .)78.4أما األمهية النسبية للمجال ككل
فقد بلغت ( ،)82.2وبذلك تقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على أن نسبة الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء
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اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت عالية جداً.
ورغم حصول املعيار الثالث إدارة ضمان اجلودة وحتسينها على نسبة عالية جداً ( )81،8%وفق استجاابت عينة الدراسة على
أداة االستبانة ابجلامعات احلكومية ،فإن أثر تطبيق معايري االعتماد املؤسسي على رفع مستوى أداء اجلامعات السعودية يف تشجيع
االبتكار واإلبداع على كل املستوايت ابجلامعة حصل على نسبة أقل ()78،4%؛ مما يتطلب الرتكيز على هذه املمارسة وتفعيل
اجلوانب اإلبداعية واالبتكارية يف كافة اجملاالت ابجلامعات اليت حصلت على االعتماد املؤسسي الكامل .كما أن هناك بعض
املتطلبات اليت ينبغي ملؤسسات التعليم اجلامعي االستفادة منها؛ من أجل حتقيق ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي .وكذلك دراسة
السدحان ( ،)2012واليت أظهرت نتائجها أن هناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية قوية بني تركيز اإلدارة العليا ابجلامعات
السعودية على حتقيق املعايري ،وبني تسويق خمرجات التعليم من خالل احلرص على تطوير العملية التعليمية وحتسينها.
اجلدول ( )7املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار الرابع:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار الرابع
التعلم والتعليم

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

4

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إعداد تقارير حول املستوى العام ملعايري جودة الربامج على مستوى املؤسسة
ككل بصفة دورية لتحسني أداء اجلامعة.

4.25

91.

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف متابعة استيفاء معايري االعتماد األكادميي املؤسسي والرباجمي جبميع
الوحدات األكادميية ابجلامعة واقرتاح اللوائح واإلجراءات التنظيمية واإلجراءات الالزمة.

4.24

95.

ٍ
عال جداً

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إجراء تقومي شامل للعملية التعليمية التعلمية من قبل اللجنة األكادميية.

4.20

99.

ٍ
عال جداً

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف تطبيق عمليات التقومي الذايت بصورة دورية من اللجان األكادميية ذات
العالقة لتحسني أداء اجلامعة.

4.17

951.

ٍ
عال جداً

5

االعتماد املؤسسي حمفز ألعضاء هيئة التدريس لتطبيق إسرتاتيجيات التدريس املناسبة ألنواع خمتلفة من نتائج
التعليم والتعلم.

4.13

1.03

ٍ
عال جداً

4.19

88.

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية للمعيار الرابع

نالحظ من اجلدول ( )7أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
يف املعيار الرابع قد أتى مبتوسط ( ،)4.19واحنراف معياري ( ،)0.88وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني
أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )4،2،1،3،5من فقرات املعيار الرابع جاءت نسبتها عالية جداً يف دور االعتماد املؤسسي؛ حيث
تراوحت ما بني ( .)82.6 - 85أما الفقرة ( )5فنسبة الدور للمجال ككل بلغت ( ،)83.8وبذلك يقع ضمن املستوى العال جداً؛ مما
يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسكانت عالية جداً.
إال أن الباحث يالحظ يف املعيار الرابع ضمن ممارسات التعلم والتعليم ،وخصوصاً ما يتعلق بقياس خمرجات التعليم ونواتج التعلم
ومدى توظيف اخلرجيني واخلرجيات ،وجود التفاوت الواضح بني ضمان توظيف خرجني جامعات معينة قبل خترجهم ،يف حني تتأخر
جامعات أخرى يف التوظيف أو ال يتوظف خرجيوها أصالً؛ وهلذا يتضح ضرورة إعادة النظر يف قياس خمرجات التعليم ونواتج التعلم
على املستوى املؤسسي والرباجمي واملقررات يف ضوء املعايري احملددة لصياغتها وتوافقها مع اإلطار الوطين ومواكبتها الحتياجات سوق
العمل ،وذلك من خالل استطالع رأي أرابب العمل واللجان املهنية .وهو ما تؤيده أيضاً الدراسات السابقة من ذلك دراسة شاهني
والوراثن ()2016؛ حيث أوصت الدراسة بضرورة االهتمام والرتكيز على معيار التعلم والتعليم ،والذي ميثل أهم معيار من املعايري اهليئة
الوطنية لتقومي التعليم اجلامعي .وكذلك دراسة السرحان ( ،)2013واليت تؤكد على أثر تطبيقات معايري اجلودة واالعتماد األكادميي
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على تسويق خمرجات التعليم يف اجلامعات السعودية والعالقة اإلجيابية ذات الداللة اإلحصائية القوية بني تركيز اإلدارة العليا ابجلامعات
السعودية على حتقيق املعايري ،وبني تسويق خمرجات التعليم من خالل احلرص على تطوير العملية التعليمية وحتسينها.
اجلدول ( )8املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار اخلامس:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار اخلامس
إدارة شؤون الطالب واخلدمات املساندة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف قيام اجلامعة إبنشاء أنظمة إلكرتونية حاسوبية يف خدمة الطلبة :مثل إصدار
بطاقات الطلبة الشخصية ،وتسجيل الربامج واملقررات الدراسية ،وتسجيل اإلحصائيات املطلوبة.

4.29

925.

ٍ
عال جداً

4

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إعداد اجلامعة وإقرار “قواعد للسلوك” حتدد حقوق ومسؤوليات الطلبة.

4.22

88.

ٍ
عال جداً

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف تطوير اجلامعة لنظام سجالت الطلبة يف اجلامعة بصورة دورية مثل البياانت
اإلحصائية املطلوبة للرجوع هلا يف إعداد اخلطط والتقارير.

4.16

896.

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف قيام اجلامعة حبـماية سجـالت الطلبة يف مكـان آمن ،واالحتفاظ بسجالت
احتياطية يف مكان آخر.

4.14

91.

ٍ
عال جداً

4.20

82.

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية
للمعيار اخلامس

نالحظ من اجلدول ( )8أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر وأعضاء هيئة
التدريس يف املعيار اخلامس قد أتى مبتوسط ( ،)4.20واحنراف معياري ( ،)0.82وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي
يف حتسني أداء مؤسسات التعليم اجلامعي من وجهة نظر وأعضاء هيئة التدريس مبؤسسات التعليم اجلامعي جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )1،4،3،2من فقرات املعيار اخلامس ذات نسبة عالية جداً يف دور االعتماد املؤسسي؛ حيث تراوحت
ما بني ( .)82.8 - 85.8أما نسبة الدور للمجال ككل فقد بلغت ( ،)%84وبذلك تقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على
أن نسبة الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت عالية جداً.
ورغم حصول املعيار اخلامس إدارة شؤون الطالب واخلدمات املساندة على نسبة عالية جداً؛ حيث بلغت ( )84%يف دور
تضارب من اجلهات الداخلية ابجلامعات يف هذه البياانت اإلحصائية سواء عن أعداد الطالب
االعتماد املؤسسي ،اتضح أن هناك
ً
والطالبات أو أعضاء هيئة التدريس؛ مما يؤثر على دقة التقارير اإلحصائية والدراسات العلمية اليت يتم االستناد إليها ،ويتطلب ذلك
التحول الرقمي وأمتتة مجيع البياانت واخلدمات اليت تقدم من اجلامعة سواء للمستفيد اخلارجي أو الداخلي مبا يتوافق مع التوجه لتطبيق
احلوكمة اإللكرتونية.
اجلدول ( )9املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار السادس:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار السادس
مصادر التعلم

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إعداد اجلامعة خطة إسرتاتيجية واضحة ملصادر التعلم.

4.19

99.

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إنشاء اجلامعة قواعد املعلومات اإللكرتونية واملواد البحثية
واجملالت العلمية اليت تقدمها اجلامعة.

4.17

94.

ٍ
عال جداً

4.18

90.

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية للمعيار
السادس

نالحظ من اجلدول ( )9أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
يف املعيار السادس قد أتى مبتوسط ( ،)4،18واحنراف معياري ( ،)0.90وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني
أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
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كما نالحظ أن الفقرات ( )1،2من فقرات املعيار السادس ذات نسبة عالية جداً يف دور االعتماد املؤسسي؛ حيث تراوحت ما بني
( .)83.4%-83.8أما نسبة للمجالككل حول دور االعتماد املؤسسي فقد بلغت ( ،)83.6%وبذلك تقع ضمن املستوى العايل جداً؛
مما يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسكانت عالية جداً.
ويعزو الباحث هذه النسبة العالية إىل وجود قاعدة بياانت إلكرتونية ملصادر التعلم ،ومكتبة رقمية على مستوى اململكة والعامل؛
مما يسهل على منسويب اجلامعات والباحثني الوصول إىل مصادر التعلم بكل يسر وسهولة.
اجلدول ( )10املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار السابع:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار السابع
املرافق والتجهيزات

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتوفري مجيع شروط األمن والسالمة يف املباين؛ األمر الذي
يؤدي إىل سالمة األفراد داخل اجلامعة.

4.10

1.004

ٍ
عال جداً

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتجهيز املباين التعليمية والقاعات الدراسية املناسبة للعملية
التعليمية التعلمية.

4.05

99.

ٍ
عال جداً

4

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتوفري خدمات للطلبة (مطاعم ،كافيه ،مكتبة ،عيادة) مالئمة
الحتياجات الطلبة ،وهيئة التدريس ،والعاملني ابجلامعة.

4.04

1.077

ٍ
عال جداً

8

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتأهيل كوادرها وإحلاقهم ابلدورات التدريبية املناسبة مثل
(استخدام احلاسب اآليل ،تقومي الطلبة ...إخل).

4.04

1.004

ٍ
عال جداً

5

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتوفري أماكن مناسبة ألداء الفروض الدينية داخل اجلامعة.

4.02

1.005

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتوفري بيئة نظيفة وجذابة حتظى بصيانة دورية.

4.01

96.

ٍ
عال جداً

6

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتوفري املرافق املناسبة الحتياجات الطلبة امللتحقني ابجلامعة
من الناحية الثقافية ،والرايضية ،والنشاطات غري الصفية.

3.93

1.054

7

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتوفري أجهزة حاسوب مناسبة مع إعداد الطلبة ومتاحة
الستخدامها.

3.84

1.114

4.00

89.

الدرجة الكلية للمعيار السابع

ٍ
عال
ٍ
عال
ٍ
عال جداً

نالحظ من اجلدول ( )10أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
يف املعيار السابع قد أتى مبتوسط ( ،)4.00واحنراف معياري ( ،)0.89وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني
أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )3،1،4،8،5،2من فقرات املعيار السابع ذات نسبة عالية جداً حول دور االعتماد املؤسسي؛ حيث
تراوحت ما بني ( .)80.2% - 82%أما الفقرات ( )7،6فهى ذات نسبة عالية يف دور االعتماد املؤسسي؛ حيث بلغت (78.6%-
 .)%76.8أما نسبة اجملال ككل يف دور االعتماد املؤسسي فقد بلغت ()80؛ حيث تقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على
أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت مرتفعاً جداً.
ورغم حصول املعيار السابع املرافق والتجهيزات على نسبة عالية جداً؛ حيث بلغت ( )80%يف اإلجابة عن سؤال دور االعتماد
املؤسسي ،فإن نتائج املمارستني ( )7-6حصلت على أقل من ذلك ( ،)76،8 – 78،6وهو ما يتطلب االهتمام هبما؛ حيث تكمن
أمهيتهما ابرتباطهما ابلطالب والطالبات من حيث توفري املرافق املناسبة الحتياجات الطلبة من الناحية الثقافية والرايضية والنشاطات
غري الصفية ،وكذلك توفري أجهزة حاسوبية مناسبة مع أعداد الطلبة ومتاحة الستخدامها.

د .عدانن أمحد راشد الوراثن :دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية...
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اجلدول ( )11املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار الثامن:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار الثامن
التخطيط واإلدارة املالية

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف بناء اجلامعة إسرتاتيجيات لتقليل املخاطر.

4.07

0.99

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إجراء اجلامعة عمليات املراجـعة املالية الداخلية بشكل مستقل.

4.06

0.99

ٍ
عال جداً

3

االعتماد املؤسسي له دور يف عمليات التدقيق اخلارجي (املايل) سنوايً بواسطة جهة حكـومية مستقلة.

3.99

1.02

ٍ
عال

4.04

0.95

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية
للمعيار الثامن

نالحظ من اجلدول ( )11أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس املعيار الثامن قد أتى مبتوسط ( ،)4.04واحنراف معياري ( ،)0.95وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف
حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )2،1من فقرات املعيار الثامن ذات نسبة عالية جداً حول دور االعتماد املؤسسي؛ حيث تراوحت
ما بني ( .)81.1 81.2-أما الفقرة ( )3فهي ذات نسبة عالية يف دور االعتماد املؤسسي؛ حيث بلغت ( .)79.8%أما نسبة
اجملال ككل يف دور االعتماد املؤسسي فقد بلغت ( ،)80.7%وهي تقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على أن الدور الفعلي
لالعتماد املؤسسي يف حتسني األداء للجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت عالية جداً.
ورغم حصول املعيار الثامن التخطيط واإلدارة املالية على نسبة عالية جداً؛ حيث بلغت ( )80،7%يف دور االعتماد املؤسسي،
كما أن هذا املعيار حيتاج إىل عناية واهتمام وتركيز وتوضيح وإعادة صياغة؛ حبيث يغطي مجيع اجلوانب املالية املرتبطة به ويوضحها،
وقد أوصت العينة القصدية للدراسة بضرورة االهتمام ابلتخطيط املايل والرتكيز على االستثمار الصحيح للميزانية احملددة.
اجلدول ( )12املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار التاسع:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار التاسع
عمليات التوظيف

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

4

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة إبجراء تقومي دوري ألداء مجيع أعضاء هيئة
التدريس وغريهم من املوظفني ،مع تقدير األداء املتميز وتقدمي الدعم للتطوير املستمر.

4.07

0.98

ٍ
عال جداً

5

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف تقدمي اجلامعة التدريب وأنشطة التطوير املهين املستمرة
ملنسوبيها.

4.07

0.91

ٍ
عال جداً

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إلزام اجلامعة بتوفري أعضاء هيئة التدريس يف مجيع الربامج
يتناسب مع أعداد الطلبة األمر الذي يؤدي لتحسني أدائها.

4.05

1.02

ٍ
عال جداً

1

االعتمــاد املؤسســي لــه دور فعــال يف إعــداد اجلامعــة مدونــة توظيــف منشــورة علــى صفحــة اجلامعــة
لتحقيــق النزاهة والشــفافية.

4.02

1.05

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف بناء اجلامعة إسرتاتيجيات فعالة لتنظيم طريقة شغل
املناصب القيادية.

3.92

1.08

عال
ًٍ

4.02

0.89

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية للمعيار
التاسع

نالحظ من اجلدول ( )12أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس يف املعيار التاسع قد أتى مبتوسط ( ،)4.02واحنراف معياري ( ،)0.89وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي
يف حتسني أداء مؤسسات التعليم اجلامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )4،5،3،1من فقرات املعيار التاسع ذات نسبة عالية جداً حول دور االعتماد املؤسسي؛ حيث
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تراوحت ما بني ( .)80.4 81.4-أما الفقرة ( )2فهي ذات نسبة عالية يف دور االعتماد املؤسسي؛ حيث بلغت ( .)78.4أما نسبة
دور االعتماد املؤسسي للمجال ككل فقد بلغت ( ،)80.4وهي تقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على أن الدور الفعلي
لالعتماد املؤسسي يف حتسني األداء للجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت عالية جداً.
ورغم حصول املعيار التاسع عمليات التوظيف على نسبة عالية جداً؛ حيث بلغت ( )80،4%يف دور االعتماد املؤسسي ،فإن
نتائج املمارسة رقم ( )2حصلت على نسبة أقل ()78،4%؛ حيث حتتاج إىل تركيز واهتمام ،وتكمن أمهيتها يف أهنا مرتبطة ابملوظفني
واستحقاقاهتم يف احلصول على املناصب القيادية وضرورة وضع إسرتاتيجيات فعالة لتنظيم طريقة علمية حمددة لشغل املناصب القيادية،
وقد أوصت غالبية العينة القصدية للدراسة على ضرورة الرتكيز على الرتشيحات العادلة وفق معايري حمددة للمناصب القيادية ابجلامعة.
اجلدول ( )13املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار العاشر:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار العاشر
البحث العلمي

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف نشر اجلامعة تقارير سنوية حول أدائها يف جمال البحث العلمي.

4.17

0.95

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إعداد اجلامعة سياسات حتدد ما يُعرتف به كبحث علمي بشكل يتوافق مع
املعايري العاملية.

4.08

0.99

ٍ
عال جداً

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إعداد اجلامعة خططاً حمددة ومنشورة لتنمية البحث العلمي.

4.07

1.01

ٍ
عال جداً

4

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف تشجيع أعضاء هيئة التدريس للبحث العلمي يف جمال ختصصاهتم.

4.01

1.05

ٍ
عال جداً

5

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف دعم اجلامعة للباحثني من طلبة الدراسات العليا وتوفري الدعم املادي هلم،
وفرص املشاركة يف املشروعات البحثية املشرتكة.

3.94

1.05

عال

4.05

0.90

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية للمعيار العاشر

نالحظ من اجلدول ( )13أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس يف املعيار العاشر قد أتى مبتوسط ( ،)4.05واحنراف معياري ( ،)0.90وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي
يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )3،2،1،4من فقرات املعيار العاشر ذات نسبة عالية جداً حول دور االعتماد املؤسسي؛ حيث
تراوحت ما بني ( .)80.2-81.3أما الفقرة ( )5فهي ذات نسبة عالية حول دور االعتماد املؤسسي؛ حيث بلغت ( .)78.9أما
نسبة دور االعتماد املؤسسي للمجال ككل فقد بلغت ( ،)81.1وهي تقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على أن الدور الفعلي
لالعتماد املؤسسي يف حتسني األداء للجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت عالية جداً ،ورغم حصول املعيار العاشر
البحث العلمي على نسبة عالية جداً؛ حيث بلغت ( )80،3%يف دور االعتماد املؤسسي ،فإن املمارسة رقم ( )5اليت حصلت على
نسبة أقل ( )78،9%حتتاج إىل عناية واهتمام وتركيز؛ حيث تطالب هذه املمارسة دعم الباحث من طلبة الدراسات العليا ،وتوفري
الدعم املادي هلم وفرص املشاركة يف املشروعات البحثية املشرتكة ،وقد أوصت غالبية العينة القصدية للدراسة على ضرورة زايدة املشاركة
يف نشر األحباث العلمية يف اجملالت العاملية.
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اجلدول ( )14املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة على فقرات املعيار احلادي عشر:
الرقم يف
االستبانة

فقرات املعيار احلادي عشر
عالقة املؤسسة التعليمية ابجملتمع

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املستوى

1

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف تقدمي اجلامعة خدماهتا للمجتمع احمللي (املسؤولية اجملتمعية).

4.11

0.90

ٍ
عال جداً

2

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف إعداد اجلامعة تقارير سنوية حول اإلسهامات اليت قدمتها للمجتمع.

4.06

0.95

ٍ
عال جداً

4

االعتماد املؤسسي له دور فعال بتشجيع اجلامعة لإلسهام يف التنمية احمللية ضمن احلدود اجلغرافية للجامعة.

3.93

0.98

عال

3

االعتماد املؤسسي له دور فعال يف تشجيع اجلامعة وكلياهتا وأقسامها على التعاون يف أتسيس جهات لدعم
اجملتمع أو هيئات خدمة مهنية ذات عالقة ابحتياجات اجملتمع.

3.89

1.04

عال

4.00

0.88

ٍ
عال جداً

الدرجة الكلية للمعيار احلادي عشر

نالحظ من اجلدول ( )14أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس يف املعيار احلادي عشر قد أتى مبتوسط ( ،)4.00واحنراف معياري ( ،)0.88وهذا يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد
املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء مرتفعاً جداً.
كما نالحظ أن الفقرات ( )2،1من فقرات املعيار احلادي عشر ذات نسبة عالية جداً؛ حيث تراوحت ما بني (.)81.1 82.3-
أما الفقرات ( )4،3ذات نسبة عالية يف دور االعتماد املؤسسي؛ حيث بلغت ( .)77.8 78.6-أما نسبة دور االعتماد املؤسسي
للمجال ككل فقد بلغت ( ،)80وتقع ضمن املستوى العايل جداً؛ مما يدل على أن الدور الفعلي لالعتماد املؤسسي يف حتسني أداء
اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت عالية جداً ،ورغم حصول املعيار احلادي عشر عالقات املؤسسة
التعليمية ابجملتمع احمللي على نسبة عالية جداً؛ حيث بلغت ( )80%يف دور االعتماد املؤسسي ،فإن نتائج املمارستني ()4-3
حصلت على أقل من ذلك (  ،) 77،8 – 78،6وهو ما يتطلب االهتمام هبما؛ حيث تشمل دور اجلامعة يف تشجيع كلياهتا
وأقسامها على التعاون واإلسهام يف التنمية احمللية للمجتمع ضمن احلدود اجلغرافية للجامعة ،وتشمل أيضاً تشجيع اجلامعة وكلياهتا
وأقسامها على التعاون يف أتسيس جهات لدعم اجملتمع أو هيئات خدمة مهنية ذات عالقة ابحتياجات اجملتمع ،وقد أوصت العينة
القصدية للدراسة بضرورة احلرص على إسهام اجلامعات يف حل العديد من مشكالت اجملتمع وأفراده ،وأن أثر هذه اجلامعات مل يتضح
على اجملتمع احمللي وتنميته ابلصورة املطلوبة وهو ما أكدت عليه الدراسة السابقة ،ومنها دراسة الصعيدي ( )2011أبمهية توطيد عالقة
متطورة بني اجملتمع ومؤسسات التعليم اجلامعي.
اجلدول ( )15املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية الستجاابت أفراد الدراسة مجيع معايري أداة االستبانة
رقم املعيار

مجيع املعايري

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

املستوى

1

الرؤية والرسالة واألهداف

4.31

793.

2
3

السلـطة واإلدارة
ُ

4.23

782.

ٍ
عال جداً
ٍ
عال جداً

إدارة ضمان اجلودة وحتسينها

4.11

88.

4

التعلم والتعليم

4.19

88.

5

إدارة شؤون الطالب واخلدمات املساندة

4.20

82.

6

مصادر التعلم

4.17

90.

7

املرافق والتجهيزات

4.00

89.

8

التخطيط واإلدارة املالية

4.04

0.95

9

عمليات التوظيف

4.02

0.89

ٍ
عال جداً
ٍ
عال جداً

ٍ
عال جداً
ٍ
عال جداً

ٍ
عال جداً
ٍ
عال جداً

ٍ
عال جداً
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رقم املعيار

مجيع املعايري

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

املستوى

10

البحث العلمي

4.05

0.90

11

عالقة املؤسسة التعليمية ابجملتمع

4.00

0.88

ٍ
عال جداً
ٍ
عال جداً

4.11

0.77

الدرجة الكلية لكل فقرات االستبانة

ٍ
عال جداً

كما نالحظ من جدول ( )15أن املتوسط احلسايب الكلي جلميع فقرات املعيار قد بلغ ( ،)4.11وابحنراف معياري (،)0.77
وذات أمهية نسبية (.)82.2
ونستنتج من النتائج السابقة للسؤال األول املتعلق بدور االعتماد املؤسسي يف رفع مستوى حتسني اجلامعات السعودية ،أنه ممثل
بعدة معايري موحدة تقدمها هيئة تقومي التعليم والتدريب كجهة مستقلة للمؤسسات التعليمية؛ حيث حتث اهليئة على تطبيق معايري
االعتماد املؤسسي املعتمدة ،وفق أسس ومعايري حملية ودولية؛ كي تصل اجلامعات السعودية إىل مصاف اجلامعات العاملية؛ مما يؤثر
إجيابياً على مسعة تلك اجلامعات حملياً وإقليميا وعاملياً.
كما نالحظ أيضاً اتفاق أفراد عينة الدراسة على دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية من حيث نتائج
املتوسط احلسايب ،ونسبة دور االعتماد املؤسسي لكل معيار؛ حيث أتت عالية جداً.
وهبذا ميكن القول إن اجلامعات اليت حصلت على االعتماد املؤسسي الكامل استطاعت أن تتخطي التحدايت والصعوابت
واملعوقات وامللحوظات اليت كانت تواجهها قبل حصوهلا على االعتماد املؤسسي .بناء على نتائج االستبانة واستجاابت عينة الدراسة؛
حيث إن االعتماد املؤسسي الكامل وتطبيق أدوات ضمان اجلودة أسهم يف بناء ثقافة اجلودة واالعتماد يف هذه اجلامعات بصورة
عامة؛ مما كان له أثر كبري يف تطبيق معايري االعتماد املؤسسي واحلصول عليه ،ورفع مستوى أداء هذه اجلامعات؛ حيث استطاعت
هذه اجلامعات تنفيذ التغريات الالزمة لتحقيق األهداف ،واإلسهام يف احلكم على مدى اقرتاب اجلامعة من مؤشرات التميز العاملية.
السؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر أفراد الدراسة تعزى ملتغري الرتبة األكادميية؟
لإلجابة عن السؤال الثاين :وللتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات إجاابت أفراد الدراسة؛
فقد اُستخدم حتليل التباين األحادي ( .)One Way ANOVAويبني اجلدول ( )16نتائج حتليل التباين األحادي تبعاً ملتغري الرتبة
األكادميية لكل جمال من جماالت الدراسة.
تبعا ملتغري الرتبة األكادميية.
جدول ( :)16نتائج حتليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAللفروق يف متوسطات إجاابت أفراد الدراسة ً
املعيار

األول

الثاين

الثالث

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة F

الداللة اإلحصائية

بني اجملموعات

67.686

3

22.562

4.121

0.266

داخل اجملموعات

1719.295

314

5.475

اجملموع

1786.981

317

بني اجملموعات

186.068

3

62.023

داخل اجملموعات

4638.611

314

14.773

اجملموع

4824.679

317

بني اجملموعات

209.010

3

69.670

داخل اجملموعات

5928.679

314

18.881

اجملموع

6137.689

317

4.198

3.690

0.258

0.314

د .عدانن أمحد راشد الوراثن :دور االعتماد املؤسسي يف حتسني أداء اجلامعات السعودية...

344
املعيار

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة F

الداللة اإلحصائية

الرابع

بني اجملموعات

193.898

3

64.633

3.411

0.349

داخل اجملموعات

5949.989

314

18.949

6143.887

317

بني اجملموعات

145.883

3

48.628

داخل اجملموعات

3322.797

314

10.582

اجملموع

3468.679

317

بني اجملموعات

59.776

3

19.925

داخل اجملموعات

967.356

314

3.081

اجملموع

1027.132

317

بني اجملموعات

893.020

3

297.673

داخل اجملموعات

15225.725

314

48.490

اجملموع

16118.745

317

بني اجملموعات

104.978

3

34.993

داخل اجملموعات

2428.947

314

7.735

اجملموع

2533.925

317

بني اجملموعات

338.668

3

112.889

داخل اجملموعات

5875.549

314

18.712

اجملموع

6214.217

317

بني اجملموعات

308.442

3

102.814

داخل اجملموعات

6005.370

314

19.125

اجملموع

6313.811

317

بني اجملموعات

496.072

3

165.357

داخل اجملموعات

3418.899

314

10.888

اجملموع

3914.972

317

اجملموع

اخلامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العاشر

احلادي عشر

4.595

6.468

6.139

4.524

6.033

5.376

15.187

0.221

0.105

0.120

0.227

0.125

0.162

0.11

نالحظ من جدول ( )16أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة يف األداء على مجيع املعايري تعزى ملتغري الرتبة
األكادميية .وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل وعي أعضاء هيئة التدريس أبمهية االعتماد املؤسسي ودوره يف حتسني أداء املؤسسة التعليمية.
توصيات الدراسة:
ضرورة تطبيق معايري االعتماد املؤسسي يف مجيع اجلامعات يف اململكة العربية السعودية؛ وذلك ألمهيته ودوره يف حتسني األداء.ضرورة حصول مجيع اجلامعات يف اململكة العربية السعودية على االعتماد املؤسسي الكامل؛ الرتباطه الوثيق بتحسني األداء.الرتكيز والعناية بتحقيق ممارسات معيار التعلم والتعليم ،وخصوصاً ما يتعلق بقياس خمرجات التعليم ونواتج التعلم ،ومدى حتقيقمتطلبات واحتياجات سوق العمل.
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احلرص على التشجيع على االبتكار واإلبداع علىكل املستوايت ابجلامعة ،وتفعيل اجلوانب اإلبداعية واالبتكارية يفكافة األعمال اجلامعية.احلرص على دعم الباحثني من طلبة الدراسات العليا وتوفري الدعم املادي هلم ،وإاتحة الفرص هلم للمشاركة يف املشروعاتالبحثية املشرتكة .وزايدة نشر األحباث العلمية يف اجملالت العاملية.
-احلرص على مسامهة اجلامعات يف حل مشكالت اجملتمع مبا يسهم يف تنمية اجملتمع احمللي وتطويره.
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املراجع
أوالً  /املراجع العربية:
أبــو بكــر ،ميســاء .)2010( .تطويــر معايــر اعتمــاد أكادميــي للجامعــات الفلســطينية( .رســالة دكتــوراه منشــورة) ،اجلامعــة األردنيــة،
األردن.
بــي عيســى ،إبراهيــم .)2013( .درجــة تطبيــق معايــر اجلــودة الشــاملة واالعتمــاد األكادميــي يف عمــادات الســنة التحضرييــة يف اجلامعــات
الســعودية مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس .جملــة اجلمعيــة املصريــة للرتبيــة املقارنــة واإلدارة التعليميــة عضــو اجمللــس العاملــي
جلمعيــات الرتبيــة املقارنــة.324 - 281، )40( 16،
جاد الرب ،سيد حممد .)2009( .مؤشرات ومعايري قياس األداء ،القاهرة ،مصر.
جامعة امللك سعود .)2017( .مهارات التعلم والتفكري والبحث ،اإلصدار الثاين عشر .اململكة العربية السعودية.
مجعــة ،خــر الديــن ومسيــة ،عم ـراوي ( .)2017دور االعتمــاد األكادميــي يف ضمــان جــودة التعليــم اجلامعــي – اإلشــارة إىل التجربــة
األمريكيــة والربيطانيــة ،جملــة األصيــل للبحــوث االقتصاديــة واإلداريــة ،العــدد الثــاين ،ديســمرب ( ،)2017جامعــة عبــاس لغــرور
خشــلة.73-55 ،)2(1 .
احلــريب ،حيــاة حممــد .)2011(.املعوقــات الــي تواجــه حتقيــق اجلــودة الشــاملة والتهيئــة ملتطلبــات االعتمــاد األكادميــي جبامعــة أم القــرى:
دراســة ميدانيــة .جملــة دراســات تربويــة واجتماعيــة.107-11 ،)2(17 .
احلوت ،حممد صربي؛ وشاذيل ،انهد عديل .)2007( .التعليم والتنمية ،القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
اخلشروم ،حممد مصطفى.)1999(.إدارة أعمال ومبادئ ومهارات الوظائف ،ط .3اململكة العربية السعودية :مكتبة القسري.
اخلطيــب ،أمحــد حممــود .)2013( .تطويــر أمنــوذج لالعتمــاد وضبــط اجلــودة يف مؤسســات التعليــم العــايل يف الوطــن العــريب .جملــة جامعــة
دمشــق للعلــوم الرتبويــة والنفســية.93-51 ،)2( 29 .
اخلطيــب ،حممــد؛ واجلــر ،عبــدهللا .)2003( .إدارة االعتمــاد األكادميــي يف التعليــم .رســالة اخلليــج العــريب ،مكتــب الرتبيــة لــدول اخلليــج
العريب.
درنــدري ،إقبــال؛ وهــوك ،طاهــر .)2008( .دراســة اســتطالعية آلراء بعــض املســؤولني وأعضــاء هيئــة التدريــس عــن إج ـراءات تطبيــق
عمليــات التقــومي وتوكيــد اجلــودة يف اجلامعــات الســعودية ،مقدمــة للقــاء الســنوي الرابــع عشــر للجمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة
والنفســية "اجلــودة يف التعليــم العــام" ،جامعــة امللــك ســعود ،اجلمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفســية "جســن".
الســرحان ،عطــاهلل فهــد .)2013( .أثــر تطبيــق معايــر اجلــودة واالعتمــاد األكادميــي علــى تســويق خمرجــات التعليــم يف اجلامعــات
الســعودية .اجمللــة العربيــة لضمــان جــودة التعليــم اجلامعــي.17-3 ، )13(6 .
الســمالوطي ،ماجــدة حممــد أمــن؛ وحويــل ،إينــاس إبراهيــم؛ وحســن ،ماهــر أمحــد .)2005 ( .االعتمــاد وضمــان اجلــودة يف مؤسســات
التعليــم اجلامعــي ،دراســة حتليليــة يف ضــوء خـرات بعــض الــدول .مقدمــة إىل املؤمتــر الســنوي الثالــث عشــر" .االعتمــاد وضمــان
جــودة املؤسســات التعليميــة" ( 25-24ينايــر2005 ،م).
شــاهني ،عبدالرمحــن يوســف؛ والــوراثن ،عــدانن أمحــد .)2016( .مــدى حتقــق معيــار التعلــم والتعليــم مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة
التدريــس بكليــات جامعــة شــقراء يف ضــوء متطلبــات التقــومي واالعتمــاد األكادميــي ،جملــة جامعــة شــقراء.182-125 ،)6( ،
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عبدالعزيــز ،صفــاء حممــود ( .)2004حنــو رؤيــة جديــدة لتطويــر التعليــم االبتدائــي للدخــول إىل جمتمــع املعرفــة" ،التنميــة املســتدامة املؤمتــر
العلمــي لقســم أصــول الرتبيــة" ،جامعــة الزقازيــق .كليــة الرتبيــة.
الكيالين ،عبدهللا؛ والشـريفني ،نضال .)2010( .مدخل إىل البحث يف العلوم الرتبوية واالجتماعية أساســياته – مناهجه –تصاميمه
– أســاليبه اإلحصائية .األردن  :دار املســرة للنشــر والتوزيع.
حممــد ،عبداحلميــد حممــد؛ وقــرين ،أســامة حممــود .)2012( .االعتمــاد وضمــان جــودة املؤسســات التعليميــة ،اسـراتيجية مقرتحــة لتطويــر
منظومة إعداد املعلم يف ضوء معايري االعتماد لبعض الدول .املؤمتر السنوي الثالث عشر ،مصر ،اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة.
آل انصــر ،انصــر بــن عبــد هللا .)2020( .أثــر تطبيــق معايــر ضمــان اجلــودة واالعتمــاد يف تطويــر أداء اجلامعــات الســعودية ،جملــة مركــز
جزيــرة العــرب للبحــوث الرتبويــة واإلنســانية ،جامعــة النيلــن.59-31 ،)6(1 ،
اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي .)2007( .معايري االعتماد األكادميي .اململكة العربية السعودية .هيئة التقومي.
اهليئــة الوطنيــة للتقــومي واالعتمــاد األكادميــي .)2011( .مقاييــس التقــومي الــذايت اخلاصــة ابلتقــومي املؤسســي يف التعليــم العــايل.
اململكــة العربيــة الســعودية .هيئــة التقــومي.
الــوراثن ،عــدانن والزكــي ،أمحــد .)2013( .معوقــات حتقيــق اجلــودة واالعتمــاد األكادميــي جبامعــة شــقراء :دراســة ميدانيــة ،مقدمــة للقــاء
الســنوي الســادس عشــر للجمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفســية "جســن" يف الفــرة مــن  6-4فربايــر 2013م .جامعــة امللــك
ســعود .اجلمعيــة الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفســية "جســن".
اليونسكو اإلقليمية ،وزارة الرتبية والتعليم ،.)2003( .اخلطة الوطنية للتعليم .مجهورية مصر العربية :املركز القومي للبحوث
الرتبوية والتنمية ،اليونسكو.
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دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة وعالقته مبستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة
د .عبد اجمليد بن سلمي الروقي
أستاذ أصول الرتبية املشارك ،كلية الرتبية جبامعة شقراء

املستخلص:

هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى دور اجلامعــات الســعودية يف تنميــة الوعــي البيئــي لــدى طلبتهــا ،والتعــرف علــى مســتوى وعيهــم ابلتنميــة املســتدامة،
والكشف عن العالقة بني واقع دور اجلامعات يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ومستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة .واستخدمت الدراسة املنهجني الوصفي
ـردا مــن الطلبــة املنتظمــن يف أربــع جامعــات ســعودية.
املســحي والوصفــي االرتباطــي ،ومت تطبيــق االســتبانة علــى عينــة عشـوائية طبقيــة مكونــة مــن ( )384فـ ً
وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج مــن أمههــا :أن واقــع دور اجلامعــات الســعودية يف تنميــة الوعــي البيئــي لــدى الطلبــة جــاء بدرجــة مرتفعــة؛ حيــث
حل دور (إدارة اجلامعة) يف املرتبة األوىل ،يليه دور (عضو هيئة التدريس) ،ويف املرتبة الثالثة دور (األنشطة الطالبية) ،ويف املرتبة الرابعة جاء دور (املقررات
ّ
اجلامعيــة) ،كمــا أن مســتوى وعــي طلبــة اجلامعــات ابلتنميــة املســتدامة جــاء بدرجــة مرتفعــة .وكشــفت النتائــج عــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن
اســتجاابت عينــة الدراســة حنــو حمــوري الدراســة( :واقــع دور اجلامعــات يف تنميــة الوعــي البيئــي لــدى الطلبــة -مســتوى وعــي الطلبــة ابلتنميــة املســتدامة) تعــزى
إىل متغــر (اجلنــس) ،وكذلــك عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابهتم حنــو (واقــع دور اجلامعــات يف تنميــة الوعــي البيئــي لــدى الطلبــة أببعــاده
الثالثــة :عضــو هيئــة التدريــس ،املقــررات اجلامعيــة ،األنشــطة الطالبيــة) تعــزى إىل متغــر (اجلامعــة) ،بينمــا وجــدت فــروق يف بُعــد (إدارة اجلامعــة) لصــاحل طلبــة
جامعــة شــقراء .كمــا أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت عينــة الدراســة حنــو( :مســتوى وعــي الطلبــة ابلتنميــة املســتدامة) تعــزى إىل متغــر
(اجلامعــة) .كمــا توصلــت الدراســة إىل وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة بــن اســتجاابت عينــة الدراســة حنــو واقــع دور اجلامعــات يف تنميــة الوعــي البيئــي لــدى الطلبــة
ومســتوى وعــي الطلبــة ابلتنميــة املســتدامة.
الكلمات املفتاحية :اجلامعات السعودية  -الوعي البيئي -التنمية املستدامة.
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The Role of Saudi Universities in Improving Students’ Environmental Awareness and its
Relation to Their Awareness Level of Sustainable Development
Dr. Abdalmajeed Selmi Arroqi
Associate professor College of education, Shaqra University

Abstract:
This research aimed at identifying the Saudi university’s role in improving students’
environmental awareness, the students’ awareness level of sustainable development, and the
relationship between the reality of Saudi universities role in improving students’ environmental
awareness and their awareness level of sustainable development. The research adopted the
descriptive method and used a questionnaire distributed among a stratified random sample
including (384) regular students from four Saudi universities.
The research concluded that the universities’ role in improving students’ environmental
awareness reached a high degree; whereas the (university administration) role ranked first,
followed by (faculty member) role, (student activities) role, and (university curricula) role
respectively. University students were proved to have a high awareness level of sustainable
development. There were no statistically significant differences among the sample members
responses on the two axes (the reality of the university role in improving students’ environmental
awareness and the students’ awareness level of sustainable development) according to the
(gender) variable and on (the reality of the university role in improving students’ environmental
awareness, including its three dimensions: faculty member, university curricula, student
activities) according to the (university) variable. While there were differences in the dimension
(university administration) for Shaqra University students. Also, there were no statistically
significant differences among the sample responses concerning (the level of students’ awareness
of sustainable development) based on (university) variable, and there was a positive correlation
among the sample responses concerning the reality of universities role in improving students’
environmental awareness and the students’ awareness level of sustainable development.
Key words: Saudi universities - environmental awareness - sustainable development
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املقدمة:
متثل البيئة أمهية ابلغة لإلنسان ،فقد أودع هللا فيها مجيع مقومات احلياة ،وسخر لإلنسان ما حيتاج إليه من مكوانهتا اليت متكنه
من العيش فيها ،ومن أجل أن يستثمرها ويقوم بعمارهتا كما أمره هللا سبحانه.
وقد سعت الكثري من اجملتمعات إىل االستغالل الكبري للموارد البيئية واالستفادة منها ،وهو ما أوجد الكثري من األمناط والسلوكيات
السلبية ،واليت متثلت يف االستهالك املتزايد هلا ،واإلسراف يف استخدامها ،وظهور العديد من املشكالت البيئية ،ومنها تلوث املياه،
أضر
وتلوث اهلواء ،وتلوث الرتبة ،ومشكالت التصحر وغريها من املشكالت األخرى؛ مما انعكس بدوره على التوازن الطبيعي ،و ّ
مبكوانت البيئة وما حتويه من كائنات حية ،وه ّدد صحة اإلنسان واستقرار حياته فيها.
وعليه ،فإنه ينبغي احلذر من االستنزاف البشري املتسارع للموارد الطبيعية؛ حيث تشري إحدى الدراسات إىل أنه يف العام
 2050سيكون العامل حباجة إىل كوكبني مقاربني يف حجمهما إىل حجم كوكب األرض؛ ملواجهة متطلباهتم املتزايدة من االحتياجات
األساسية)Meerah, Halim & Nadeson, 2010( .
عنصرا
وقد اهتمت العديد من دول العامل بزايدة وعي األفراد جتاه بيئتهم واألخطار اليت ميكن أن حتيط هبا؛ حيث ميثل الوعي البيئي ً
ويعرف الوعي البيئي أبنه" :إدراك الفرد القائم على إحساسه ومعرفته ابلعالقات واملشكالت
ً
حامسا يف مواجهة املشكالت البيئيةّ .
عرف الوعي ابملشكالت البيئية
البيئية من حيث أسباهبا وآاثرها ووسائل عالجها"( .حممد والرافعي والسيد1427 ،ه ،ص ،)95كما يُ ّ
أبهنا" :إدراك الفرد للمخاطر واملشكالت اليت هتدد بيئته ،وسعيه حملاولة احلد منها والتغلب عليها"( .النجار ،2019 ،ص)57
ونتيجة هلذا االهتمام؛ فقد عقدت الكثري من املؤمترات والندوات اليت اندت ابالهتمام ابلبيئة؛ حيث عقد يف العام ( )1972مؤمتر
اإلنسان والبيئة يف "استوكهومل" ابلسويد ،والذي يعد مبثابة البداية لتبين وإنشاء برانمج األمم املتحدة للبيئة ،واملهتم إبقرار التعاون بني
الدول يف جمال البيئة ومتابعة برامج التنمية من أجل محاية البيئة ،وتاله مؤمتر قمة األرض الذي عقد يف "ريو دي جانريو" ابلربازيل
والذي أكد على أن التنمية املستدامة هي خطوة ضرورية لتجاوز التدهور البيئي( .الزروق )2013 ،ويف العام ( )2002عقد مؤمتر
"جوهانسبريج" جبنوب إفريقيا للتنمية املستدامة ،والذي حدد أهدافًا للتصدي للمشاكل البيئية الصعبة ،ومنها تقليص إنتاج واستخدام
املواد الكيميائية حبلول العام  2020واستبداهلا بطرق ال تضر البيئة أو صحة اإلنسان .كما عقدت منظمة األمم املتحدة يف العام
مترا حول التغريات املناخية يف مدينة "كوبنهاجن" ابلدمنارك ،والذي اندى خبفض مستوايت االنبعااثت الغازية ملواجهة
( )2009مؤ ً
مشكالت التغري املناخي( .إبرير)2010 ،
ويف العام  ،2015قامت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بوضع أهداف رئيسة لتحويل العامل وحتقيق مستقبل أفضل حبلول عام
 ،2030وأطلقت عليها مسمى (أهداف التنمية املستدامة) ،وتتضمن ( )17هدفًا تسعى من خالهلا إىل توفري حياة كرمية للجميع،
قدما حملاربة الفقر واجلوع ،واحلد من تدهور البيئة ،ويف املقابل تعزيز الصحة والتعليم
والعمل على محاية كوكب األرض ،واملضي ً
واملساواة بني اجلنسني والسالم والعدالة( .اهليئة العامة لإلحصاء)2018 ،
عرف كل
احتل الوعي البيئي مكانة كبرية مع إقرار أهداف التنمية املستدامة ووضع خطة لتنفيذها حبلول العام  ،2030وقد ّ
لقد ّ
من :النسو ،وسلوب ،ودام مرياس ( )Lansu, Sloep & Dam-Mieras, 2010التنمية املستدامة أبهنا" :جمموعة من اإلجراءات
العملية اليت متكن األجيال احلالية من تلبية احتياجاهتا دون اإلضرار ابلبيئة لينتفع هبا األجيال الالحقة" (ص.)250
ويتضمن مفهوم التنمية املستدامة عدة أمور ،ومنها" :أهنا حالة ال يتناقص فيها املنفعة أو االستهالك أو خمزون رأس املال الطبيعي
عرب الزمن ،كما يتم فيها إدارة املوارد؛ حبيث حتافظ على اإلنتاج املستدام من خدمات املوارد ،كذلك فإنه يتحقق فيها احلد األدىن من
شروط استقرار النظام البيئي وعودته"( .حممد ودواي وخضري ،2015 ،ص)342
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إن مفهوم التنمية املستدامة يسعى إىل حتقيق التوازن يف البيئة بني املوارد املتاحة واالحتياجات الفعلية ،وهو أمر ممكن حتقيقه من
خالل ترسيخ املمارسات األكثر استدامة والصديقة للبيئة ،ونقل خربات الدول املتقدمة يف جمال التنمية املستدامة ،وحتديد املشكالت
البيئية اليت متثل خطورة كبرية على البيئة وعلى األجيال القادمة؛ لذا فإنه من الضروري دعم عمليات رفع مستوى الوعي ،وتغيري أمناط
االستهالك ،وهو ما ميكن حتقيقه من خالل الربامج التعليمية)Pearson & Degotardi, 2009( .
وعلى الصعيد احمللي ،يتجلى (الربانمج الوطين للتوعية البيئية والتنمية املستدامة) ،وهو أحد مبادرات التحول الوطين  2020ضمن
رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030والذي يهدف إىل نشر املعرفة ورفع مستوى الوعي بقضااي البيئة ،وترسيخ الشعور ابملسؤولية الفردية
واجلماعية للمحافظة عليها وحتسينها لدى خمتلف شرائح اجملتمع ،ابإلضافة إىل تشجيع اجلهود الوطنية التطوعية يف هذا اجملال ،ورفع مستوى
الثقافة البيئية؛ لتعزيز دور كل فرد يف اجملتمع بوصفه مشارًكا يف محاية البيئة ومنع التلوث عنها ،وترشيد استخدام املوارد الطبيعية ومنع أو
احلد من تلوثها .وتتضمن املبادرة تنفيذ برامج لتشجيع اجملتمع على املشاركة الفاعلة يف محاية البيئة واحملافظة عليها ،من خالل السعي
لتحقيق االنسجام بني توفر املوارد الطبيعية املتجددة وغري املتجددة ،وبني متطلبات التنمية املستدامة( .املركز الوطين لألرصاد1442 ،ه)
واململكة العربية السعودية بوصفها إحدى دول أعضاء اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،فإهنا تسعى ألن تكون من أوائل الدول اليت
تعمل على حتقيق تنمية مستدامة عامليًا ابتداءً من الداخل؛ إذ إن أهداف التنمية املستدامة تنسجم مع رؤية اململكة  .2030وابلرغم
من أن حتقيق أهداف التنمية املستدامة هو من األمور الطوعية غري امللزمة للدول ،فإن اململكة التزمت مبسؤوليتها التامة بتنفيذها مبا
يتوافق مع ثوابتها وخصوصيتها ،كما أن مشاركتها يف العديد من املؤمترات وورش العمل املتعلقة أبهداف التنمية املستدامة أسهمت
بشكل كبري يف توضيح جهود اململكة لتحقيقها أببعادها وجوانبها االقتصادية واالجتماعية والبيئية ومبا ينسجم مع الرؤية الوطنية
( .2030اهليئة العامة لإلحصاء)2018 ،
مؤخرا عن إطالق مبادرة (السعودية اخلضراء) ،ومبادرة (الشرق
كما أعلن مسو ويل العهد األمري حممد بن سلمان -حفظه هللاً -
األوسط األخضر)؛ حيث أوضح مسوه أن هاتني املبادرتني أتتيان تعز ًيزا للجهود البيئية القائمة يف اململكة العربية السعودية خالل
اجلادة مبواجهة ما عانته من حتدايت بيئية متثلت يف ارتفاع درجات احلرارة،
السنوات السابقة وفق رؤية  ،2030نظري رغبة اململكة ّ
واخنفاض نسبة األمطار ،وارتفاع موجات الغبار والتصحر( .وكالة األنباء السعودية1442 ،ه)
ويف ظل هذه التحدايت اليت تواجه النظام البيئي ،وكذلك التحدايت اليت تواجه حتقيق متطلبات التنمية املستدامة ،جند أن الرتبية
ومرورا
معنية ابلدرجة األوىل بتنمية الوعي البيئي وتشكيله لدى األفراد على خمتلف أعمارهم ،بدءًا مبرحلة التعليم ما قبل املدرسيً ،
ابلتعليم العام ،مث التعليم اجلامعي.
مشكلة الدراسة:
تعول الكثري من الدول على اجلامعات يف إحداث التغيري والتطوير لدى األفراد واجملتمعات؛ حيث ينظر إىل اجلامعات ابعتبارها
ّ
األداة املهمة يف حتقيق النهضة واالرتقاء على كافة اجلوانب االجتماعية والبيئية واالقتصادية والتقنية والسياسية ،واليت ميكن من خالهلا
مواجهة التحدايت املعاصرة ،ومواكبة التطورات السريعة املتالحقة.
وميثل الوعي البيئي أحد املوضوعات البارزة يف هذا العصر ،والذي ينبغي للجامعات أن توليه ُج ّل اهتمامها وتركيزها؛ ملا له من
أمهية كبرية يف غرس السلوكيات واالجتاهات اإلجيابية لدى طلبة اجلامعة حنو بيئتهم ،وزايدة الوعي أبمهية البيئة واحملافظة عليها ،والقدرة
على التعامل معها واستثمار مواردها ابلشكل املطلوب ،والذي ال يؤثر على حق األجيال القادمة ابالنتفاع هبا.
وقد جاءت أهم التوصيات اخلتامية ملؤمتر (املخرجات التعليمية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء رؤية  )2030املنعقد يف
جامعة حائل يف الفرتة من  28-26نوفمرب  2019بضرورة إكساب املتعلمني مهارات القرن احلادي والعشرين اليت هتدف إىل التحول
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يف إسرتاتيجيات الصف الدراسي واملناهج؛ لتشكيل طالب مستعدين لتلقي عامل متطور ،واملشاركة بشكل متزايد يف التواصل بني
الثقافات والتفكري الناقد والتكامل التكنولوجي ،وتعزيز قدرة املؤسسات التعليمية على توفري كوادر بشرية مؤهلة ومدربة يف خمتلف
التخصصات؛ لتلبية حاجات سوق العمل مبا يسهم يف تعزيز التنمية املستدامة( .رسالة اجلامعة1442 ،ه)
وقد أشارت إحدى الدراسات إىل ضعف مستوى الوعي البيئي لدى الطالب اجلامعي ،كما أن دور اجلامعة يف تنميته كان ضعي ًفا
(املعافا ،)2020 ،كما بينت دراسات أخرى أن مستوى الوعي البيئي لدى طلبة اجلامعة كان متوسطًا (الطراونة ،)2018 ،وأن مستوى
بوي ،وأن مستوى املمارسة البيئية واالهتمام ابلقضااي البيئية
املعرفة البيئية واالجتاهات حنو البيئة لدى الطلبة أقل من املستوى املقبول تر ً
بوي( .العمري واخلوالدة)2013 ،
ال خيتلف عن املستوى املقبول تر ً
ويف ظل ندرة الدراسات اليت تناولت دور اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي لدى الطالب اجلامعي ومستوى الوعي ابلتنمية املستدامة
لديه والعالقة بينهما ،جاء اهتمام الباحث هبذه الدراسة اليت تسعى لإلجابة عن السؤال الرئيس التايل :ما دور اجلامعات السعودية
يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة وعالقته مبستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة؟
أسئلة الدراسة:
ينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
ما واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة من وجهة نظرهم؟ما مستوى وعي طلبة اجلامعات السعودية ابلتنمية املستدامة؟ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف استجاابت الطلبة حنو كل من( :واقع قيام اجلامعات السعودية بدورها يف تنمية الوعيالبيئي لدى الطلبة ومستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة) اليت تعزى ملتغريي :اجلنس واجلامعة؟
ما العالقة بني واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ومستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة؟أهداف الدراسة:
تتحدد أهداف الدراسة فيما يلي:التعرف على واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى طلبتها.التعرف على مستوى وعي طلبة اجلامعات السعودية ابلتنمية املستدامة.الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف استجاابت الطلبة حنو حموري الدراسة املتعلقة مبتغريي :اجلنس ،واجلامعة.الكشف عن العالقة بني واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ومستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة.أمهية الدراسة:
للدراسة احلالية أمهية نظرية ،وأخرى تطبيقية ،وميكن توضيحهما على النحو التايل:
األمهية النظرية:
تنبع األمهية النظرية للدراسة احلالية من خالل ما أييت:
تناوهلا ملوضوع الوعي البيئي للطلبة ،وهو من املوضوعات اليت فرضت نفسها بقوة يف الوقت احلاضر حبسب التحدايت اليت أفرزهتا
واآلاثر اليت ترتتب عليها .كما ميثل موضوع التنمية املستدامة أحد املوضوعات املعاصرة ،والذي يلقى االهتمام املتزايد يف الكثري من
البلدان حول العامل؛ حيث إن هذا املفهوم يُعىن حبق األفراد واجملتمعات يف االنتفاع ابملوارد الطبيعية ،واحلصول على احتياجاهتم ومتطلباهتم
األساسية ،وحتسني مستوايهتم املعيشية ،وذلك دون استنزاف هلذه املوارد أو إفراط يف استهالكها؛ للحفاظ على حق األجيال الالحقة.
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كما أتيت هذه الدراسة استجابة للتوصيات اليت قدمتها املؤمترات العاملية حول موضوعات الوعي البيئي والتنمية املستدامة ،وضرورة
قيام املؤسسات التعليمية -ومنها اجلامعات -بدورها الرتبوي والتوعوي يف هذا اجملال؛ حيث أتيت الدراسة ضمن هذا اإلطار.
أيمل الباحث أن تثري الدراسة احلالية األدب الرتبوي أو املكتبة الرتبوية مبا ستقدمه من إضافة علمية ونظرية؛ كون الدراسة احلالية
من الدراسات النادرة -على حد علم الباحث -اليت تناولت دور اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي لدى طلبتها ومدى ارتباطه مبستوى
وعيهم ابلتنمية املستدامة.
األمهية التطبيقية:
تتضح األمهية التطبيقية للدراسة احلالية من خالل ما أييت:
من املؤمل أن تفيد نتائج الدراسة احلالية وتوصياهتا يف لفت نظر قيادات اجلامعات السعودية ومنسوبيها من أعضاء هيئةالتدريس إىل الواقع الراهن للدور الذي تقوم به اجلامعات يف تنمية الوعي البيئي لدى طلبتها؛ مما يعزز من املناشط والربامج
واألدوار اليت ميكن أن تقوم هبا اجلامعات يف هذا الشأن.
كما ميكن أن تفيد هذه النتائج والتوصيات القائمني على اجلامعات السعودية يف الكشف عن مستوى وعي طلبة اجلامعاتابلتنمية املستدامة ،وعالقته ابلدور الذي تقوم به اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي لديهم؛ وابلتايل استثمار وتعزيز جهود اجلامعات
يف دعم توجهات مؤسسات الدولة وجهودها يف هذا اجملال.
فتح اجملال أمام الباحثني إلجراء املزيد من الدراسات حول تنمية الوعي البيئي ،وكذلك املزيد من الدراسات األخرى حولامللحة اليت تستحق االهتمام يف وقتنا احلاضر.
موضوع التنمية املستدامة ،بوصفهما من املوضوعات ّ
مصطلحات الدراسة:
الوعي البيئي :يُقصد ابلوعي" :إدراك الفرد ألشياء معينة يف املوقف أو الظاهرة"( .شحاتة والنجار وعمار ،2003 ،ص)339
عرف (الوعي البيئي) إجرائيًا أبنه :استشعار الطالب اجلامعي ألمهية البيئة وسالمتها من أجل تلبية احتياجاته ومتطلباته ،وإدراكه
ويُ ّ
للمشكالت البيئية وخطورهتا وأتثرياهتا على الفرد واجملتمع ،ومعرفته أبسباهبا وسبل عالجها.
عرف (الدور) أبنه" :األمناط السلوكية املتوقعة أو اليت يؤديها فرد ما -أو مؤسسة -يف سياق اجتماعي معني"
دور اجلامعات :يُ ّ
عرفه الباحث إجرائيًا أبنه :مجيع اجلهود واإلجراءات واألنشطة اليت تقوم هبا
(الشريفي1421 ،ه ،ص .)219أما (دور اجلامعات) فيُ ّ
اجلامعات السعودية من أجل تنمية الوعي البيئي لدى طلبتها .ويتم قياسه يف هذه الدراسة من خالل االستبانة املع ّدة هلذا الغرض،
واليت تتناول أربعة أبعاد :إدارة اجلامعة ،عضو هيئة التدريس ،املقررات اجلامعية ،األنشطة الطالبية الالصفية.
التنمية املستدامة :تتبىن الدراسة يف تعريفها اإلجرائي للتنمية املستدامة التعريف الذي أوردته منظمة (اليونسكو) ،والذي نص
على أن التنمية املستدامة هي "التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا اخلاصة،
واالستدامة هي منوذج للتفكري حول املستقبل الذي يضع يف احلسبان االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية يف إطار السعي
للتنمية وحتسني جودة احلياة"( .منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،2013 ،ماهي التنمية املستدامة؟).
حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية :يقتصر موضوع الدراسة على واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة وعالقته بوعيهم
ابلتنمية املستدامة.
احلدود الزمانية :أجريت الدراسة يف الفصل األول من العام اجلامعي 1442ه.
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احلدود املكانية :اقتصرت الدراسة على كل من :جامعة اإلمام حممد بن سعود ،وجامعة القصيم ،وجامعة شقراء ،وجامعة اجملمعة.
وقد جاء اختيار هذه اجلامعات ابعتبار تفاوهتا يف النشأة ،ما بني العريقة يف نشأهتا كجامعة اإلمام حممد بن سعود ،واملتوسطة النشأة
كجامعة القصيم ،واحلديثة النشأة كجامعيت شقراء واجملمعة.
اإلطار النظري:
 /1مفهوم الوعي البيئي وأمهيته:
تعرف البيئة أبهنا" :الوسط أو اجملال املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان وحيصل منه على مقومات حياته ،من غذاء وكساء ومأوى،
ّ
ويتأثر به ويؤثر فيه" (السبعاوي ،2018 ،ص .)100وتشري دراسة إبرير ( )2010إىل أن لفظ البيئة كان يقصد به يف املاضي البيئة
الطبيعية مبواردها ومكوانهتا املتعددة ،كاألرض والنبااتت واحليواانت ،واملياه واهلواء ،إال أن هذا املفهوم تغري ومل تعد البيئة متثل العناصر
الطبيعية فقط ،بل أصبحت تشمل املوارد املادية واالجتماعية املتاحة إلشباع حاجيات اإلنسان.
وعلى ذلك ،فإن البيئة متثل لإلنسان اإلطار الذي يعيش فيه ،وحيصل منه على مقومات حياته ،وميارس فيه نشاطاته وعالقاته
مع أفراد اجملتمع ،فهي تشمل كل ما حييط ابلفرد من موجودات ،من املاء واهلواء واألرض ،وما عليها من كائنات حية أو غري حية،
املكون الطبيعي؛ حيث يرتبط اإلنسان من
املكون االجتماعي ،و ّ
املكون االقتصادي ،و ّ
وابلتايل فهي تتكون من ثالثة مكوانت رئيسةّ :
إجياب أو سلبًا( .قرواين)2013 ،
خالل هذه املكوانت ببيئته ويتفاعل معها وتؤثر فيه ويؤثر فيها ً
وجل -سخر لإلنسان املوارد البيئية ليتمكن من القيام مبقتضى اخلالفة يف األرض ،واستثمار هذه املوارد على الوجه
إن هللا ّ
عز ّجاهدا إىل استنزاف هذه املوارد واستهالكها
املطلوب دون إسراف أو إفساد ،إال أن جهل اإلنسان وقلة وعيه جتاه بيئته جعله يسعى ً
بشكل كبري؛ مما أدى إىل ظهور العديد املشكالت البيئية واختالل التوازن الطبيعي فيها.
مستخدما كل ما
عرف أبو عمرية ( )2014الوعي البيئي أبنه" :استشعار املواطن أبمهية سالمة البيئة لتلبية متطلباته واحتياجاته،
ً
ويُ ّ
لديه من معارف وخربات ومهارات للتعايش مع مكوانهتا ،وإدراكه ملدى خطورة مشكالهتا على صحته ،ومستقبل األجيال القادمة،
عرفه حممد وآخرون (1427ه)
والعمل على عدم تفاقمها ،وإجياد احللول املناسبة هلا ابلطرق والسلوكيات السليمة" (ص .)11يف حني يُ ّ
أبنه" :إدراك الفرد القائم على إحساسه ومعرفته ابلعالقات واملشكالت البيئية من حيث أسباهبا وآاثرها ووسائل عالجها" (ص.)95
كما تشري دراسة السبعاوي ( )2018إىل أن الوعي البيئي يتمثّل يف "مدى إدراك الفرد وإملامه ابملعلومات واملفاهيم البيئية املتوفرة لديه
يف كيفية التعامل واحملافظة على البيئة ،واملتمثل بصورة السلوكيات اإلجيابية الصحيحة جتاه البيئة"(ص.)101
إمجال إىل أن الوعي البيئي يرتكز على تزويد الفرد ابملعارف واملهارات وبناء االجتاهات لديه؛ من أجل
إن هذه التعريفات تشري ً
فعال يف
عنصرا ً
الشعور واإلحساس مبشكالت بيئته اليت يعيش فيها واألسباب النامجة عنها ،وموقفه اإلجيايب جتاه ذلك ،وليكون ً
احلفاظ عليها وتنميتها من خالل سلوكياته وتصرفاته اإلجيابية جتاهها.
وتتجلى أمهية التوعية البيئية يف كوهنا من الوسائل الفعالة اليت تساعد اإلنسان على احلفاظ على مقومات بيئته وصيانتها من مجيع
املخاطر اليت يسببها اإلنسان ،بصورة مباشرة أو غري مباشرة (املهنا1433 ،ه) ،وحسن استغالل مصادرها الطبيعية املتجددة وغري
املتجددة( .املعافا)2020 ،
ئيسا للرتبية البيئية ،فالنقص يف الوعي البيئي يُع ّد أحد
إن تعزيز الوعي البيئي لدى األفراد ابت ضرورة ملحة بوصفه هدفًا ر ً
األسباب الرئيسة يف ظهور املشكالت البيئية ،ولعل من أبرزها استغالل اإلنسان للموارد الطبيعية عشوائيًا على حساب التوازن البيئي
دون االكرتاث ابحتياجات األجيال القادمة( .عبد الفتاح.)2020 ،
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 /2دور اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي:
يعول عليها اجملتمع يف تلبية احتياجاته ومتطلباته ،حسب املرحلة
ميثل طلبة اجلامعة العنصر البشري الفعال يف اجملتمع ،والقوة اليت ّ
العمرية الفتية اليت يعيشوهنا ،وحسب ما ميتلكونه من معارف ومهارات اكتسبوها خالل فرتة تدرجهم يف مراحل التعليم املختلفة،
ابإلضافة إىل أتهيلهم وختصصهم العلمي يف سنوات دراستهم اجلامعية ،وهو ما حيتم على اجلامعة أن تثري خرباهتم ومعلوماهتم حول
خمتلف القضااي اليت هتمهم وهتم جمتمعهم ،ومن ذلك القضااي اليت تتصل ببيئتهم اليت يعيشون فيها.
ويربز دور اجلامعة من خالل ما تقوم به من جهود تتمثل يف توجيه وعي طلبتها حنو البيئة ومشكالهتا ،واختاذ خطوات مهمة
على املستوى الرباجمي وعلى مستوى األنشطة واملقررات وأعضاء اهليئة التدريسية .فاجلامعات ختتلف عن غريها من املؤسسات
التعليمية األخرى؛ لكوهنا من أهم املؤسسات اليت هلا عالقة مباشرة جبميع جوانب التنمية املستدامة يف جماالهتا املختلفة :االجتماعية،
واالقتصادية ،والثقافية ،والبيئية ،والسياسية ،فهي متثل القيادة الفكرية والعلمية يف اجملتمع واملنوطة حبل مشكالته ومواجهة حتدايته.
(عامر)2011 ،
وعلى ذلك ،فإنه ينبغي على اجلامعة أن تقوم بتطوير براجمها الدراسية اليت تقدمها لطلبتها؛ لتوسيع مداركهم ،وزايدة املعرفة والوعي
بكيفية التعامل مع البيئة واحلفاظ عليها ،وكذلك رفع مستوى الوعي بتأثري األنشطة املختلفة على البيئة ،وخباصة تلك األنشطة اليت
تؤثر سلبًا عليها ،وابلتايل ميتلكون القدرة على اختاذ القرارات اإلجيابية عند قيامهم ابألنشطة املختلفة بعد اخنراطهم يف سوق العمل
واحلياة العامة( .النجار)2019 ،
مهما يف ترشيد السلوك البيئي لألفراد إذا ما أحسن ختطيط ووضع براجمها ،وإعداد من يقوم
فاجلامعة ميكن أن تلعب ً
دورا ً
ابلتدريس فيها ،فنجد أن من أهم أهداف التعليم اجلامعي اإلسهام يف خدمة البيئة ،فمن خالل التعليم اجلامعي تتم عملية التفاعل
املستمر بني الفرد املتعلم وبيئته؛ حبيث حتقق الصلة الوثيقة بني ما يتعلمه الفرد وحاجات جمتمعه ومشكالته( .السبعاوي)2018 ،
عددا من اإلجراءات اليت ميكن للجامعة أن تسهم من خالهلا يف رفع درجة الوعي البيئي
ويرى املعافا ( ،2020ص )122أن هناك ً
لدى الطلبة ،ومنها ما يلي:
اهتماما أكرب يف األنشطة الطالبية.
إعطاء برامج البيئة والرتبية البيئيةً
احتواء اجملالت اجلامعية بكافة أنواعها على موضوعات بيئية هتدف إىل توعية الطلبة أبمهية احلفاظ على البيئة وترشيد مواردها.عقد الندوات واللقاءات يف جمال البيئة للطالب لتسهل نقل املعلومات إليهم.احتواء املقررات الدراسية على بعض القضااي البيئية؛ لرفع درجة الوعي البيئي لدى الطلبة.وجود مصادر متنوعة للمعلومات عن البيئة وإاتحتها لطلبة اجلامعة.وميكن حتديد دور اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي لدى طلبتها من خالل عدة حماور ،وذلك على النحو التايل( :الزعيب2015 ،؛العجمي وآخرون2018 ،؛ الطراونة)2018 ،
أوال /إدارة اجلامعة :ميكن إلدارة اجلامعة أن تتخذ بعض اإلجراءات اليت تسهم يف تنمية وعي الطلبة ابلبيئة ،ومن ذلك على سبيل
املثال عقد املؤمترات العلمية والندوات اليت تناقش موضوعات البيئة ،واستضافة عدد من املتخصصني واملهتمني ابلشؤون البيئية لتوعية
الطلبة بدورهم جتاه البيئة.
اثنيًا /عضو هيئة التدريس :ميثل عضو هيئة التدريس أحد أركان العملية التعليمية ،وله دور كبري يف هذا اجملال؛ حيث ميكن له
أن يقوم بتوعية الطلبة ابألنظمة والقوانني الصادرة من الدولة حول محاية البيئة واحملافظة عليها ،وأن يناقشهم يف املشكالت اليت تعاين
منها البيئة ،والطرق اليت ميكن من خالهلا معاجلة هذه املشكالت.
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اثلثًا /املقررات الدراسية :تعمل املقررات الدراسية على إعداد الطالب اجلامعي من الناحية املعرفية واملهارية والقيمية ،وابلتايل فهي
تسهم بقدر كبري يف تكوين شخصيته وإعداده األكادميي والتخصصي ،واملسامهة يف إعداده ابقتدار لسوق العمل واجملتمع .وميكن
عاما على
للمقررات الدراسية حبسب طبيعتها أن تسهم يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة -وخباصة تلك املقررات اليت تكون متطلبًا ً
مستوى اجلامعة -وذلك من خالل تضمينها ملوضوعات تتناول املفاهيم البيئية ،وتناقش قضااي البيئة وحتدايهتا.
ابعا /األنشطة الطالبية :متثل األنشطة الطالبية الالصفية روح احلياة اجلامعية ،فهي هتيئ للطالب اجلامعي الفرصة لتعزيز قدراته
رً
وتنمية مهاراته يف شىت اجملاالت ،كما تفتح اجملال أمامه الكتشاف مواهبه وممارسة هواايته .وميكن لألنشطة الطالبية أن تعمل على
تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة من خالل إاتحة الفرصة هلم لالخنراط يف األعمال التطوعية املتعلقة خبدمة البيئة ،وكذلك إقامة
املسابقات اليت تعزز الوعي البيئي.
 /3مفهوم التنمية املستدامة وأبعادها:
ظهرت العديد من التعريفات ملفهوم التنمية املستدامة ،ومن ذلك ما أورده طاهر ( )2013أبهنا" :السعي الدائم لتقدير نوعية احلياة
اإلنسانية ،مع األخذ يف االعتبار قدرات وإمكاانت النظام الطبيعي الذي حيتضن احلياة" (ص .)51كما عرفتها "اللجنة العاملية لألمم
املتحدة ( )2002أبهنا :التنمية اليت حترتم البيئة وتعترب مالئمة تكنولوجيا وصاحلة اقتصاداي ومقبولة اجتماعيا ،وهتدف إىل تلبية احتياجات
اجليل احلايل دون التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا اخلاصة"( .بكر والربزجني ،2018 ،ص)140
وتؤكد على هذا التعريف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ()2013؛ حيث أشارت إىل أن التنمية املستدامة
تعين" :التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا اخلاصة ،واالستدامة هي منوذج
للتفكري حول املستقبل الذي يضع يف احلسبان االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية يف إطار السعي للتنمية وحتسني جودة
احلياة".
وبشكل عام فإن هذه التعريفات للتنمية املستدامة تتشارك يف أهنا أتخذ يف احلسبان حتسني معيشة اإلنسان ،وتركز على مستوى
جودة ونوعية اخلدمات اليت يتلقاها ،وذلك من خالل استثمار أمثل للموارد البيئية ،ودون إغفال حق األجيال القادمة يف توفري
احتياجاهتا ومتطلباهتا األساسية.
وهناك ثالثة أبعاد رئيسة للتنمية املستدامة ،وهي :البعد االقتصادي الذي يتضمن إشباع حاجات األفراد من خالل منو اقتصاد
مالئم ،والبعد االجتماعي ويتضمن حتقيق العدل واملساواة من خالل توزيع خمرجات التنمية بعدالة بني أبناء اجليل احلايل واألجيال
الالحقة ،والبعد البيئي الذي يتضمن محاية البيئة وحتقيق التوازن بني اإلنتاج والبيئة( .خالد والشامي)2018 ،
 /4أهداف التنمية املستدامة ودور اجلامعة يف حتقيقها:
يشري غنيم وأبو زنط ( ،2010ص )7إىل أن هناك مجلة من األهداف اليت تسعى التنمية املستدامة لتحقيقها ،ومنها ما يلي:حتقيق نوعية حياة أفضل للسكان من خالل الرتكيز على العالقات بني نشاطات السكان والبيئة.تعزيز وعي السكان ابملشكالت البيئية القائمة ،وتنمية إحساسهم ابملسؤولية جتاهها ،وحثهم على املشاركة الفعالة يف إجياد حلولمناسبة هلا من خالل مشاركتهم يف تنفيذ وتقدمي برانمج ومشاريع التنمية املستدامة.
احرتام البيئة الطبيعية وحتقيق استغالل واستخدام عقالين للموارد ،وهنا تتعامل التنمية املستدامة مع املوارد على أهنا مواردحمدودة؛ لذلك حتول دون استنزافها أو تدمريها ،وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل أمثل.
-ربط التكنولوجيا احلديثة أبهداف اجملتمع من خالل توعية السكان أبمهية التقنيات املختلفة يف اجملال التنموي ،وكيفية استخدام
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املتاح واجلديد منها يف حتسني نوعية حياة اجملتمع دون أن يؤدي ذلك إىل خماطر وآاثر بيئية سلبية ،أو على األقل وجود حلول
مناسبة هلذه اآلاثر.
إحداث تغيري مناسب يف حاجات وأوليات اجملتمع ابتباع طريقة تالئم إمكانياته وتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسطته ميكنتفعيل التنمية االقتصادية ،والسيطرة على مجيع املشكالت البيئة.
حتقيق منو اقتصادي تقين ،والذي يتطلب تطوير املؤسسات والبىن التحتية؛ لتؤكد على املساواة يف تقاسم الثروات بني األجيالاملتعاقبة ،ويف اجليل نفسه.
ويف العام  ،2015قامت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بوضع أهداف رئيسة لتحقيق مستقبل أفضل حبلول العام  ،2030وأطلقت عليها
مسمى (أهداف التنمية املستدامة) تتضمن ( )17هدفًا ،ومن هذه األهداف :القضاء على الفقر واجلوع ،وتعزيز الصحة والتعليم واملساواة
بني اجلنسني ،وضمان احلصول على املياه النظيفة ،ومحاية النظم البيئية املتصلة ابملياه يف الغاابت واجلبال واألراضي الرطبة واألهنار ،وزايدة
االستثمار يف مصادر الطاقة النظيفة،كالطاقة الشمسية والرايح والطاقة احلرارية( .برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف الدول العربية1442 ،ه)
وضوحا ،بوصفها األداة اليت يستند إليها اجملتمع يف إحداث التغيري
وأييت دور اجلامعة يف حتقيق التنمية املستدامة بشكل أكثر
ً
والتنمية والتطوير يف شىت اجملاالت.
فالتعليم اجلامعي يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل إعداد القوى البشرية املختلفة وتدريبها ،وخباصة املعلمني والرتبويني
وصناع السياسة التعليمية وخمططي التعليم .فاجلامعات تتحمل مسؤولية حتقيق أهداف ومتطلبات التنمية املستدامة بوصفها مكان
إعداد قادة املستقبل ،فكثري من املوارد البشرية اليت تدير مؤسسات اجملتمع املختلفة تعلمت وتدربت يف اجلامعة ،كما أن اجلامعات
منوذجا حيتذى به
متثل
انعكاسا للمجتمعات اليت نشأت فيها ،فمن خالل التعليم والبحث العلمي واملمارسات املؤسسية فإهنا تُع ّد ً
ً
يف سعي اجملتمع حنو حتقيق التنمية املستدامة يف كافة جوانبه ،إضافة إىل أن اجلامعات لديها التزام اتم حنو اجملتمع وخدمته ،وضرورة
املسامهة يف الوفاء مبتطلباته وحل مشكالته ،مما حيتّم عليها املشاركة يف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع( .درويش والسيد)2016 ،
ويف هذا السياق ،يشري الطراونة وأبو محيدان ( ،2020ص )248إىل أنه ينبغي على اجلامعات أن تعمل على تطبيق فكر جديد
يتم من خالله إنتاج رأس مال بشري له دراية مببادئ التنمية املستدامة وذلك من خالل ما يلي:
إجياد مناذج جديدة للنمو االقتصادي تتفق مع التنمية املستدامة يف مناهج االقتصاد من خالل دراسة بعض القضااي،كقضااي الندرة،
واالقتصاد البيئي ،واملوارد املتجددة وغري املتجددة ،وإدراج مبادئ التنمية املستدامة يف مجيع التخصصات ذات العالقة ابلنشاط االقتصادي.
تطبيق أساليب جديدة للطاقة املستدامة ،فعلم االستدامة يتطلب البحث يف الطاقة البديلة للموارد الطبيعية من أجل األجيال
القادمة ،فاحلفاظ على الطاقة واملوارد غري املتجددة ال يقتضي فقط عدم اإلفراط يف استغالل هذه املوارد ،وإمنا يتطلب توفري البدائل هلا.
إدراج مبادئ التنمية املستدامة يف مجيع التخصصات اجلامعية ،فالتحديثات يف املناهج اجلامعية عرب التخصصات املختلفة هي
مفتاح التعامل مع التنمية املستدامة ،كتدريس مناهج يف التكيف البيئي واملناخي ،والتخطيط املستدام وبناء املؤسسات املستدامة .
ومستقبل احلصول على احتياجاهتم
حاضرا
إن على اجلامعة مسؤولية كبرية يف تعزيز املهارات واالجتاهات اليت ستتيح للطلبة
ً
ً
األساسية واحلياة الكرمية ،وكذلك حق االستفادة العادلة من املوارد البيئية دون اإلضرار هبا .كما أنه ينبغي على اجلامعة -حتقي ًقا
للتنمية املستدامة -أن تقوم إبعداد األفراد الذين ميتلكون الوعي الكامل؛ حبيث تكون لديهم االستدامة كمظهر وسلوكيات تعزز من
مسؤوليتهم االجتماعية جتاه جمتمعهم.
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الدراسات السابقة:
أول /الدراسات املتعلقة ابلوعي البيئي:
ً
أجريت العديد من الدراسات حول موضوع الوعي البيئي من زوااي خمتلفة ،ومن ذلك دراسة العمري واخلوالدة ( )2013اليت
هدفت إىل التعرف على مستوى الثقافة البيئية لدى طلبة كلية الرتبية جبامعة الريموك ابألردن ،واستخدم الباحثان املنهج الوصفي
فردا .وأظهرت النتائج أن مستوى املعرفة البيئية
ومقياسا للثقافة البيئية مت تطبيقه على عينة عشوائية من الطلبة بلغ حجمها (ً )430
ً
واالجتاهات حنو البيئة لدى الطلبة أقل من املستوى املقبول تربوايً  ،77%وأن مستوى املمارسة البيئية واالهتمام ابلقضااي البيئية ال
بوي .كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية على اختبار املعرفة البيئية تعزى
خيتلف عن املستوى املقبول تر ً
للجنس لصاحل اإلانث ،يف حني مل توجد فروق تعزى للمستوى الدراسي أو للتخصص ،وكذلك وجود فروق على مقياس االجتاهات
حنو البيئة يعزى للتخصص ،وفروق على مقياس االهتمام ابلقضااي البيئية تعزى للجنس لصاحل اإلانث وللمستوى الدراسي.
"ليله وفيفريز" ( )Lillah & Viviers, 2014فهدفت إىل التعرف على تصورات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية
أما دراسة ّ
إدارة األعمال والعلوم االقتصادية يف إحدى جامعات جنوب إفريقيا فيما يتعلق مبستوايت الوعي والقيم البيئية ،واآلاثر املرتتبة على
تدريس موضوعات حول إدارة البيئة والتعليم البيئي ،ومدى اختالف تصوراهتم عن نظرائهم يف الكليات األخرى ،واستخدم الباحثان
املنهج الوصفي املسحي ،واالستبانة اليت طبقت على عينة مكونة من ( )326طالبًا و( )126عضو هيئة تدريس .وبينت أهم النتائج
موافقة أعضاء هيئة التدريس على تدريس موضوعات عن إدارة البيئة والتعليم البيئي بدرجة أكرب من نظرائهم يف الكليات األخرى ،يف
حني كانت رغبة طلبة الكلية يف التعلم عن البيئة وعن السلوكيات البيئية بدرجة أقل من نظرائهم يف الكليات األخرى.
وسعت دراسة الزعيب ( )2015إىل التعرف على مستوى الوعي البيئي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة العلوم اإلسالمية
العاملية وعالقته مبتغريي اجلنس والتخصص ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ،واالستبانة اليت طبقها على عينة عشوائية
تفعا ،وأنه ال توجد فروق يف مستوى
بسيطة بلغت ( )80طالبًا وطالبة .وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى الوعي البيئي للطلبة كان مر ً
الوعي تعزى للجنس ،يف حني توجد فروق تعزى للتخصص ولصاحل ختصص اإلرشاد والصحة النفسية.
كما أجرى كل من :العجمي والظفريي والشطي ( )2018دراسة هدفت إىل التعرف على مستوى املواطنة البيئية لدى عينة من
طلبة كلية الرتبية األساسية ابلكويت وعالقتها ببعض املتغريات ،واستخدم الباحثون املنهج الوصفي ،واالستبانة اليت طبقت على عينة
تفعا يف ثالثة أبعاد ،هي:
عشوائية من طلبة الكلية بلغ حجمها (ً )374
فردا .وبينت أهم النتائج أن مستوى املواطنة البيئية جاء مر ً
الثقافة البيئية ،والتطوع يف أنشطة بيئية ،والسلوك البيئي املسؤول .يف حني جاء متوسطًا يف بُعد دعم الطلبة ألنشطة ختدم قضااي
ومشكالت البيئة .كما بينت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريي النوع والتخصص الدراسي.
وقام كل من" :تيكن وجينيس" ( )Tekin & Gunes, 2018بدراسة هدفت إىل حتديد مستوى الوعي البيئي لدى طلبة جامعة
"إينونو" برتكيا ،والعوامل املؤثرة فيه .واستخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي ،ومقياس االجتاهات البيئية الذي جرى تطبيقه على
عينة من طلبة اجلامعة بلغ عددهم ( )384طالبًا ممن يدرسون يف املستويني األول والرابع .وكشفت النتائج أن درجة االجتاهات البيئية
لطلبة املستوى األول وطلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية وكلية اهلندسة كانت أعلى من نظرائهم ،يف حني جاءت االجتاهات البيئية
لدى طلبة كلية طب األسنان هي األدىن .كما بينت النتائج أن العوامل األخرى اليت تؤثر على مستوى الوعي تضمنت احلالة التعليمية
ألولياء أمور الطالب ،ومنطقة معيشتهم اليت عاشوا فيها معظم الوقت ،وحالة ممارسة اهلواايت لديهم.
وهدفت دراسة الطراونة ( )2018إىل تقصي مستوى الوعي البيئي لدى طلبة كلية اآلداب يف جامعة الزيتونة األردنية ،واستخدم
ومقياسا جرى تطبيقه على عينة عشوائية طبقية بلغت ( )250طالبًا وطالبة .وأظهرت النتائج أن مستوى
الباحث املنهج الوصفي
ً
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الوعي لدى أفراد العينة جاء متوسطًا ،وأن مستوى الوعي البيئي خيتلف ابختالف اجلنس ولصاحل اإلانث ،وابختالف املستوى
الدراسي ،ولصاحل طلبة مستوى السنة الرابعة.
وأجرى احلضيف ( )2019دراسة هدفت إىل التعرف على مدى التزام طالب الرتبية البدنية وعلوم احلركة جبامعة القصيم ابلقيم
البيئية ،والتعرف على مستوى التدين لديهم ،ابإلضافة إىل الكشف عن العالقة بني التزام الطلبة ابلقيم البيئية ومستوى التدين.
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي ،وطبقت االستبانة على عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها ( )196طالبًا .وأشارت
جدا ،وأن مستوى التدين لديهم كان بدرجة كبرية ،وأن هناك
نتائج الدراسة إىل أن التزام الطالب ابلقيم البيئية متحقق بدرجة كبرية ً
عالقة ارتباطية طردية قوية بشكل عام بني مستوى التدين والقيم البيئية املقاسة لديهم.
وهدفت دراسة عبد الفتاح ( )2020إىل تنمية املسؤولية البيئية والوعي البيئي ابستخدام منوذج " "csctيف تدريس مقرر الرتبية
البيئية لدى طالب كلية الرتبية جبامعة الوادي اجلديد مبصر ،واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب ،وأداتني لقياس الوعي البيئي
واملسؤولية البيئية على عينة من طالب الفرقة الثالثة تعليم أساسي ،وجمموعهم ( )200طالب .وأوضحت النتائج وجود دالئل تشري
إىل منو املسؤولية البيئية والوعي البيئي لدى العينة التجريبية اليت مت تدريسها ابستخدام منوذج "."csct
وأجرى املعافا ( )2020دراسة هدفت إىل التعرف على مستوى الوعي البيئي لدى طلبة جامعة جنران ودور اجلامعة يف تنميته،
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة اليت طبقت على عينة بلغت ( )560طالبًا .وأوضحت النتائج أن هناك
ضع ًفا يف مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة ،وكذلك ضع ًفا يف دور اجلامعة يف تنميته ،وأن هناك فروقًا يف مستوى الوعي البيئي لصاحل
التخصصات العلمية ،ولصاحل طلبة املستوايت الرابع والسابع والثامن ،كما بينت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بني استجاابت
الطلبة حول دور اجلامعة للوعي البيئي ومستوى الوعي البيئي.
اثنيًا /الدراسات املتعلقة ابلتنمية املستدامة:
تناول عدد من الباحثني موضوع التنمية املستدامة يف دراساهتم ،ومن ذلك دراسة كل من" :إندربريج ونوردن وهانسون"
( )Anderberg, Norden & Hansson, 2009اليت سعت إىل الكشف عن أهم االجتاهات الرئيسة اليت ميزت األحباث اليت
تناولت التعليم من أجل التنمية املستدامة يف جمال التعليم العايل ،بوصفه من القضااي املعقدة ،ابإلضافة إىل حقيقة أن التنمية املستدامة
هي قضية مهمة للجامعات على مستوى العامل ،واستخدم الباحثون املنهج الواثئقي من خالل استعراض االجتاهات احلديثة يف
عاما املاضية .وقد توصلت الدراسة إىل أن
البحوث اليت تناولت التعليم من أجل التنمية املستدامة يف التعليم العايل على مدار العشرين ً
قليل ،فمازالت النقاشات
التعليم من أجل التنمية املستدامة جرى تنفيذه بشكل حمدود ،وأن عدد األحباث حول هذا املوضوع كان ً
العاملية تدور حوله ،وأن جهود اجلامعات مازالت غري فعالة وحباجة إىل مزيد من التطوير ،كما أكدت النتائج على الدور احلاسم الذي
يلعبه التعليم العايل يف التعليم لتحقيق االستدامة.
أما دراسة أبو مساعد ( )2015فهدفت إىل التَّعرف على درجة تطبيق اجلامعات الفلسطينية إلدارة اجلودة الشَّاملة وعالقتها بدرجة
حتقق مؤشرات التَّعليم من أجل التَّنمية املستدامة ،ولتحقيق أهداف َّ
الدراسة؛ مت استخدام املنهج الوصفي التَّحليلي وأداة االستبانة،
وتكونت عينة ال ِّدراسة من ( )279أكادمييًا من أعضاء اهليئة التَّدريسية يف اجلامعات الفلسطينية والذين ميثلون نسبة ( )27%من جمتمع
َّ
ِ
ال ِّدراسة .ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها ال ّدراسة أن الوزن النّسيب لدرجة تطبيق اجلامعات الفلسطينية إلدارة اجلودة الشَّاملة من
أي بدرجة تطبيق كبرية ،كما بلغ الوزن النِّسيب لدرجة حتقُّق مؤ ِّشرات التَّعليم من
وجهة نظر أعضاء اهليئة التَّدريسية بلغ ()72.06%؛ ّ
أجل التَّنمية املستدامة من وجهة نظر أعضاء اهليئة التَّدريسية يف اجلامعات الفلسطينية ()67.98%؛ أي بدرجة حتقُّق متوسطة .كما
بينت النتائج وجود عالقة ارتباط دالّة إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05بني متوسطات درجات تقدير أعضاء اهليئة التَّدريسية
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لدرجة تطبيق اجلامعات الفلسطينية إلدارة اجلودة الشَّاملة وبني درجة حتقُّق مؤ ِّشرات التَّعليم من أجل التَّنمية املستدامة فيها ،وهي
عالقة طردية قوية؛ حيث بلغ معامل االرتباط بينهما (.)0.82
وسعت دراسة درويش والسيد ( )2016إىل الوقوف على مفهوم التنمية املستدامة وخصائصها ومتطلبات حتقيقها ،وحتديد
دور التعليم اجلامعي يف تلبية متطلباهتا ،واستخالص العالقة بني متويل التعليم اجلامعي ودوره يف الوفاء مبتطلبات التنمية املستدامة،
كما وكي ًفا
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي .وكشفت أهم النتائج أن حتقيق التنمية املستدامة يتطلب تطوير التعليم اجلامعي ً
من خالل عدد من اآلليات ومن أبرزها :تطوير مستوى الطالب اجلامعي ،وختصيص اعتمادات مالية إضافية للجامعات ،ومراجعة
وحتديث مناهج التعليم اجلامعي بصورة دورية.
وأجرى الدوسري ( )2017دراسة هدفت إىل استعراض واقع برامج عمادات خدمة اجملتمع والتعليم املستمر يف اجلامعات السعودية
لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة ،والكشف عن املعوقات اليت تواجه العمادات يف حتقيق التنمية املستدامة ،وأهم الربامج املقرتحة
للعمادات لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة ،واستخدم الباحث املنهجني الوصفي املسحي والوصفي التحليلي ،ومت تطبيق االستبانة
فردا
فردا ،وعينة بلغت (ً )211
على عينة تكونت من عمداء ووكالء عمادات خدمة اجملتمع يف مثان جامعات سعودية وعددهم (ً )30
من أعضاء هيئة التدريس .وبينت النتائج أن حتقق الربامج املقدمة يف العمادات ملتطلبات التنمية املستدامة جاءت بدرجة متوسطة،
وأن من أهم الربامج املقرتحة للعمادات يف حتقيق متطلبات التنمية املستدامة :برامج األمن الفكري وبرامج التطوير املهين لقطاع التعليم
والربامج التثقيفية والتوعوية للشباب.
وسعت دراسة خالد والشامي ( )2018إىل التعرف على مستوى الوعي ابلتنمية املستدامة لدى طالبات كلية االقتصاد املنزيل
ومقياسا
جبامعة األزهر ،وكذلك مستوى التفكري الناقد لديهن ،والعالقة بينهما .واستخدمت الباحثتان املنهج الوصفي التحليلي،
ً
للوعي ابلتنمية املستدامة ،والذي مت تطبيقه على عينة من طالبات الفرقة الرابعة بلغت ( )246طالبة .وأوضحت النتائج أن مستوى
منخفضا ،وأنه ال توجد عالقة
تفعا لدى الطالبات ،يف حني كان مستوى التفكري الناقد لديهن
ً
الوعي ابلتنمية املستدامة كان مر ً
ارتباطية بني الوعي ابلتنمية املستدامة والتفكري الناقد.
وهدفت دراسة النجار ( )2019إىل التعرف على أثر برانمج تدرييب يف ممارسات التنمية املستدامة على تنمية الوعي ابملشكالت
البيئية ومهارات العمل التطوعي لدى طالبات جامعة سطام بن عبد العزيز ابخلرج ،واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجرييب،
وأداتني لقياس الوعي ابملشكالت البيئية واختبار للمواقف ،وتكونت عينة الدراسة من ( )45طالبة بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية
ابجلامعة .وبينت النتائج فاعلية الربانمج التدرييب يف تنمية الوعي ابملشكالت البيئية ومهارات العمل التطوعي لدى الطالبات ،كما
كشفت النتائج عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني الوعي ابملشكالت البيئية ومهارات العمل التطوعي.
وأجرى بكر والربزجني ( )2020دراسة هدفت إىل التعرف على مستوايت املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة لدى طلبة جامعة
صالح الدين ابلعراق ،والكشف عن طبيعة العالقة بني املسؤولية االجتماعية وأبعاد التنمية املستدامة من منظور الطلبة ،واعتمدت
فردا.
الدراسة على املنهج الوصفي املسحي ،وتطبيق االستبانة على عينة عشوائية طبقية من طلبة كليات اجلامعة بلغ حجمها (ً )375
وتوصلت الدراسة إىل أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بدرجة متوسطة من املسؤولية االجتماعية ،كما يتمتعون بدرجة متوسطة من
االستجابة ألبعاد التنمية املستدامة؛ أي إهنم يتمتعون بشعور إجيايب حنو بعض جماالت املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة ،وأن
هناك عالقة ارتباطية مباشرة وغري مباشرة للمتغري املستقل (املسؤولية االجتماعية) واملتغري التابع (أبعاد التنمية املستدامة).
وهدفت دراسة املدين ( )2020إىل التعرف على اجتاهات طالب اجلامعات حنو تناول وسائل التواصل االجتماعي لقضااي التنمية
املستدامة ،واعتمد البحث على املنهج الوصفي املسحي ،واالستبانة اليت طبقت على عينة قصدية بلغ حجمها ( )400طالب يف
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د .عبد اجمليد بن سلمي الروقي :دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة وعالقته مبستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة

جامعيت أم القرى مبكة املكرمة وامللك عبد العزيز جبدة .وأشارت النتائج إىل أن هناك عالقة ارتباطية بني معدل تعرض الشباب اجلامعي
السعودي لوسائل التواصل االجتماعي ومستوى وعيهم بقضااي التنمية املستدامة على وسائل التواصل االجتماعي ،متثلت يف تكوين
خلفية عن قضااي التنمية املستدامة يف املرتبة األوىل ،مث احلصول على معلومات بشأهنا.
تعقيب على الدراسات السابقة:
ابلنظر يف الدراسات اليت جرى استعراضها ،يُالحظ أهنا تع ّد من الدراسات احلديثة ،وقد تناول بعضها موضوع الوعي البيئي ،يف
حني تناول بعضها اآلخر موضوع التنمية املستدامة ،ومجيع هذه الدراسات اهتمت وركزت على التعليم اجلامعي؛ مما يعين أن موضوع
الدراسة احلالية يعد من املوضوعات اجلديرة ابلبحث.
وقد اتفق موضوع الدراسة احلالية مع موضوعات الدراسات السابقة ،كما اتفقت الدراسة احلالية مع كثري منها يف استخدام املنهج
حتديدا مع دراسة (احلضيف )2019 ،يف استخدام املنهج الوصفي االرتباطي ،وكذلك اتفقت مع الكثري من هذه
الوصفي ،واتفقت ً
الدراسات يف استخدام أداة االستبانة ،يف حني تفردت الدراسة احلالية عن هذه الدراسات يف حبثها ملوضوع دور اجلامعات السعودية
يف تنمية الوعي البيئي وعالقته مبستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة.
واستفاد الباحث من الدراسات السابقة يف حتديد مشكلة الدراسة ،وإثراء اإلطار النظري للدراسة احلالية ،كما استفاد منها يف
حتديد املنهج املالئم للدراسة ،وإعداد وتصميم أداة الدراسة ،وكذلك يف حتليل نتائج الدراسة والتعليق عليها.
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
منهج الدراسة :لتحقيق أهداف الدراسة؛ قام الباحث ابستخدام املنهجني الوصفي املسحي والوصفي االرتباطي ،والذي جرى
بوساطتهما التعرف على واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي لدى الطلبة ،والتعرف على مستوى وعي طلبة اجلامعات ابلتنمية
املستدامة ،وكذلك دراسة ووصف العالقة بني واقع دور اجلامعات يف تنمية الوعي لدى الطلبة ،ومستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة.
تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة البكالوريوس املنتظمني يف أربع جامعات ،وهي :اإلمام حممد بن سعود
جمتمع الدراسةّ :
اإلسالمية ،والقصيم ،وشقراء ،واجملمعة ،والذين يبلغ عددهم ( )197681طالبًا وطالبة( .جامعة اإلمام حممد بن سعود1442 ،ه؛
جامعة القصيم1442 ،ه؛ جامعة شقراء1442 ،ه؛ جامعة اجملمعة)2019 ،
فردا ،مث توزيع االستباانت
عينة الدراسة :قام الباحث ابختيار عينة عشوائية طبقية من طلبة اجلامعات األربع بلغ حجمها (ً )384
عليهم ابلتساوي ،وكان عدد االستباانت املسرتدة ( )329استبانة متثل  85.7%من إمجايل االستباانت املوزعة .ويوضح اجلدول التايل
خصائص عينة الدراسة:
جدول ( )1خصائص عينة الدراسة
املتغري
اجلنس

اجلامعة

اإلمجايل

الفئة

التكرارات

النسبة املئوية

ذكر

238

72.3

أنثى

91

27.7

جامعة اإلمام حممد بن سعود

76

23.1

جامعة القصيم

72

21.9

جامعة شقراء

93

28.3

جامعة اجملمعة

88

26.7

329

100%
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يتضح من اجلدول ( )1أن عينة الدراسة من الذكور بلغت ( )238طالبًا بنسبة ( )72.3%وهي األعلى ،بينما جاء عدد الطالبات
فردا،
( )91طالبة بنسبة ( .)27.7%كما يتضح أن نسبة طلبة جامعة شقراء هي األعلى بواقع ()28.3%؛ حيث بلغ عددهم (ً )93
فردا ،مث طلبة جامعة اإلمام حممد بن سعود بنسبة ( ،)23.1%وعددهم
يليهم طلبة جامعة اجملمعة بنسبة ( ،)26.7%وعددهم (ً )88
فردا.
فردا ،يف حني كانت النسبة األدىن لطلبة جامعة القصيم بواقع ( ،)21.9%وعددهم (ً )72
(ً )76
أداة الدراسة :استخدم الباحث أداة االستبانة ملناسبتها لطبيعة البياانت املراد احلصول عليها ،ومتشيًا مع أهداف الدراسة ومنهجها
والتساؤالت اليت تسعى لإلجابة عنها.
بناء أداة الدراسة :قام الباحث ببناء أداة الدراسة يف صورهتا األولية ابلرجوع للمراجع واألدبيات ذات العالقة ،ومن خالل
الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة .وتكونت االستبانة يف صورهتا النهائية من جزأين :اجلزء األول اشتمل على البياانت
األولية لعينة الدراسة ،وهي( :اجلنس ،واجلامعة) .أما الثاين فاشتمل على حمورين رئيسني ،ومها :احملور األول (واقع دور اجلامعة يف تعزيز
الوعي البيئي لدى الطلبة) ،وتضمن ( )20عبارة موزعة على ( )4أبعاد ،وهي( :إدارة اجلامعة) ،و(عضو هيئة التدريس) ،و(املقررات
اجلامعية) ،و(األنشطة الطالبية – الالصفية) .واحملور الثاين (مستوى وعي طلبة اجلامعة ابلتنمية املستدامة) وتضمن ( )20عبارة.
صدق أداة الدراسة :قام الباحث ابلتحقق من صدق األداة من خالل ما يلي:
أ /الصدق الظاهري :عُرضت االستبانة بصورهتا األولية على ( )6من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف جماالت الرتبية والعلوم
البيئية ،والذين أبدوا مقرتحاهتم ومالحظاهتم حول مناسبة االستبانة ،ومدى وضوح عباراهتا وانتمائها للمحور ،ويف ضوء ذلك مت إجراء
التعديالت اليت اتفق عليها غالبية احملكمني ،سواء ابحلذف أو التعديل أو اإلضافة.
ب /صدق االتساق الداخلي :مت حساب االتساق الداخلي من خالل تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من ( )30طالبًا
وطالبة ،مث حساب معامل االرتباط "بريسون" من خالل معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة ابلدرجة الكلية
للمحور الذي تنتمي إليه العبارة ،ويوضح ذلك اجلداول التالية:
جدول ( )2معامالت ارتباط عبارات حمور (دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة) ابلدرجة الكلية للمحور
عضو هيئة التدريس

إدارة اجلامعة

األنشطة الطالبية

املقررات اجلامعية

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

1

**0.675

6

**0.756

11

**0.745

16

**0.809

2

**0.753

7

**0.776

12

**0.826

17

**0.754

3

**0.727

8

**0.840

13

**0.786

18

**0.835

4

**0.644

9

**0.802

14

**0.825

19

**0.770

5

**0.804

10

15
**0.751
** دال عند مستوى 0.01

**0.758

20

**0.821

جدول ( )3معامالت ارتباط أبعاد حمور (دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة) ابلدرجة الكلية للمحور
البعد

معامل االرتباط

البعد

معامل االرتباط

إدارة اجلامعة

**0.885

املقررات اجلامعية

**0.911

عضو هيئة التدريس

**0.909

األنشطة الطالبية

**0.920

** دال عند مستوى 0.01
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جدول ( )4معامالت ارتباط عبارات حمور (مستوى وعي طلبة اجلامعات السعودية ابلتنمية املستدامة) ابلدرجة الكلية للمحور
العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

1

**0.661

6

**0.800

11

**0.674

16

**0.770

2

**0.671

7

**0.665

12

**0.750

17

**0.799

3

**0.715

8

**0.732

13

**0.749

18

**0.811

4

**0.700

9

**0.708

14

**0.806

19

**0.782

5

**0.673

10

**0.696

15

**0.759

20

**0.544

** دال عند مستوى 0.01

يتضح من اجلدولني ( )3 ،2أن مجيع عبارات حمور (دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة) دالة عند مستوى
( ،)0.01كما تراوحت معامالت االرتباط لألبعاد ابلدرجة الكلية للمحور ما بني ( .)0.920 ،0.885كما يتضح من اجلدول ()4
أن مجيع عبارات حمور (مستوى وعي طلبة اجلامعات السعودية ابلتنمية املستدامة) دالة عند مستوى ()0.01؛ إذ تراوحت ما بني
( ،)0.811 ،0.544ومجيعها معامالت ارتباط جيدة ،وتشري إىل مؤشرات صدق مرتفعة ومناسبة لتطبيق أداة الدراسة احلالية.
ثبات أداة الدراسة :حلساب ثبات أداة الدراسة مت إجراء اختبار معامل ثبات (ألفا كرونباخ) .ويوضح اجلدول ( )5قيم معامل
الثبات حملاور أداة الدراسة:
جدول ( )5معامل (ألفاكرونباخ) لقياس ثبات أداة الدراسة
م

احملور

عدد العبارات

معامل الثبات

1

إدارة اجلامعة

5

0.871

2

عضو هيئة التدريس

5

0.914

3

املقررات اجلامعية

5

0.914

4

األنشطة الطالبية

5

0.916

5

الدرجة الكلية للمحور األول (واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة)

20

0.964

6

احملور الثاين (مستوى وعي طلبة اجلامعات السعودية ابلتنمية املستدامة)

20

.0950

40

0.965

الثبات الكلي

يتضح من اجلدول ( )5أن قيمة معامل الثبات الكلي ألداة الدراسة بلغ ( ،)0.965وهي درجة ثبات عالية ،فيما تراوحت
معامالت الثبات لألبعاد وحموري الدراسة ما بني ( ،)0.964 ،0.871وهذه املعامالت تشري إىل درجة عالية من الثبات ميكن الوثوق
هبا يف استخدام أداة الدراسة جلمع البياانت الالزمة.
األساليب اإلحصائية املُستخدمة يف الدراسة:
عددا من األساليب اإلحصائية املناسبة ،وهي :التكرارات والنسب املئوية ،ومعامل ارتباط "بريسون"
استخدمت الدراسة ً
( ،)Pearson Correlationومعامل "ألفاكرونباخ" ( ،)Cronbach’s Alphaواملتوسط احلسايب ( ،)Meanواالحنراف املعياري
( ،)Standard Deviationواختبار (ت) لعينتني مستقلتني ( ،)Independent Sample T-Testوحتليل التباين األحادي (One
 ،)Way Anovaواختبار شيفيه (.)Scheffe
واستخدمت الدراسة مقياس "ليكرت" ( )Likertاخلماسي لتحديد استجاابت عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات االستبانة،
جدا )4( ،مرتفع )3( ،متوسط )2( ،منخفض)1( ،
وحتديد قيمة لكل مستوى من املستوايت يف املقياس كما يلي )5( :مرتفع ً
جدا .ومت حتديد طول فئات املقياس اخلماسي من خالل املعادلة :طول الفئة= درجة الفئة العليا -درجة الفئة الدنيا ÷
منخفض ً
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عدد الفئات ،)0.80 =5 ÷1 5-( ،مث إضافة الناتج إىل أقل قيمة يف املقياس ( )1لتحديد احلد األعلى للفئة ،وهكذا أصبح طول
الفئات كما يف اجلدول (:)6
جدول ( )6حتديد فئات املقياس املتدرج اخلماسي
مرتفع ج ًدا

مرتفع

متوسط

منخفض

منخفض ج ًدا

5 – 4.21

4.20 3.41-

3.40 – 2.61

2.60 – 1.81

1.80 – 1

نتائج الدراسة ومناقشتها وحتليلها:
السؤال األول :ما واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة من وجهة نظرهم؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجاابت عينة
الدراسة حنو احملور األول الذي تضمن أربعة أبعاد ،وذلك على النحو التايل:
جدول ( )7يوضح واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة
م

دور اجلامعات السعودية

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

الرتتيب

1

إدارة اجلامعة

3.85

0.87

1

2

عضو هيئة التدريس

3.80

1.00

2

3

املقررات اجلامعية

3.69

0.95

4

4

األنشطة الطالبية

3.73

0.97

3

3.77

0.86

مرتفع

املتوسط احلسايب
العام

بلغ املتوسط احلسايب العام للمحور ( ،)3.77ابحنراف معياري ( ،)0.86وهذا يدل على أن واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية
الوعي البيئي لدى الطلبة جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظر الطلبة.
وقد يعزى ذلك إىل االهتمام الكبري الذي توليه اجلامعات لنشر الوعي حول املفاهيم البيئية والرتكيز على محاية البيئة واحلفاظ
عليها ،ابعتبار أن هذا التوجه يواكب رؤية اململكة العربية السعودية  2030اليت ركزت على القضااي البيئية ،وتكثيف الوعي حبماية
البيئة ،والتوسع يف زايدة رقعة مساحة احملميات الطبيعية.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من( :الزعيب2015 ،؛ والعجمي وآخرون )2018 ،اللتني كشفتا أن مستوى الوعي البيئي لدى
تفعا .يف حني ختتلف مع دراسة (الطراونة )2018 ،اليت بينت أن مستوى الوعي لدى الطلبة جاء متوسطًا،
طلبة اجلامعة كان مر ً
ودراسة (املعافا )2020 ،اليت أوضحت أن هناك ضع ًفا يف مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة ،وكذلك ضع ًفا يف دور اجلامعة يف تنميته.
وابلنظر إىل اجلدول السابق ،يتضح أن دور (إدارة اجلامعة) جاء يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب ( ،)3.85واحنراف معياري
( ،)0.87يليه دور (عضو هيئة التدريس) مبتوسط حسايب ( ،)3.80واحنراف معياري ( ،)1.0وابملرتبة الثالثة أييت دور (األنشطة
أخريا جاء دور (املقررات اجلامعية) يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب
الطالبية) مبتوسط حسايب ( ،)3.73واحنراف معياري ( ،)0.97و ً
( ،)3.69واحنراف معياري (.)0.95
تفصيل هلذه األبعاد:
وفيما يلي
ً
البعد األول /واقع دور إدارة اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي:
للتعرف على ذلك؛ مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجاابت عينة الدراسة،
وترتيبها تنازليًا حسب املتوسط احلسايب ،وذلك على النحو التايل:
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جدول ( )8يوضح واقع دور إدارة اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة
املتوسط احلسايب

تصدر إدارة اجلامعة النشرات
 3التوعوية حول املشكالت البيئية 17 19.1 63 41.6 137 31.3 103
والتصدي هلا

5.2

9

2.7

3.94

0.98

2

مرتفع

20

6.1

10

3

3.87

1

3

مرتفع

13 12.5 41 21.3 70 29.2 96 33.1 109

4

3.75

1.06

4

مرتفع

5.5

3.69

1.01

5

مرتفع

3.85

0.87

موافق بشدة
ك

ك

%

ك

%

ك

%

تعقد إدارة اجلامعة الندوات
 1واللقاءات العلمية اليت هتدف إىل 46 41.3 136 35.6 117
تنمية الوعي البيئي

14

2

تستضيف إدارة اجلامعة
املتخصصني يف اجملال البيئي
للتوعية ابلقضااي البيئية

تكرم إدارة اجلامعة الطلبة املتميزين
ّ 5
يف جمال خدمة البيئة

%

ك

%

حمايد

69 40.7 134 29.2 96

21

هتتم إدارة اجلامعة ابملشاركة يف
 4االحتفال ابملناسبات البيئية مثل 18 11.9 39 18.8 62 36.2 119 27.7 91
يوم الشجرة
املتوسط احلسايب العام للبعد

الرتتيب

16

4.9

14

4.3

3.99

1.04

1

مرتفع

م

العبارات

موافق

غري موافق

غري موافق بشدة

الدرجة

االحنراف املعياري

درجة املوافقة

مرتفع

يتضح من اجلدول ( )8أن املتوسط احلسايب العام للبعد بلغ ( ،)3.85ابحنراف معياري ( ،)0.87وهذا يدل على أن واقع دور
إدارة اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظرهم .وقد تراوحت املتوسطات احلسابية بني (،3.69
 ،)3.99وهذه املتوسطات تقع ابلفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي.
وميكن تفسري ذلك أبن إدارة اجلامعة تتفهم بشكل واضح مسؤوليتها الكبرية جتاه طلبتها من خالل تنمية الوعي البيئي لديهم،
ومسايرة االجتاهات احمللية والعاملية يف توجهاهتا حنو محاية البيئة واحملافظة عليها.
وجاءت العبارة (( :)1تعقد إدارة اجلامعة الندوات واللقاءات العلمية اليت هتدف إىل تنمية الوعي البيئي) ابملرتبة األوىل مبتوسط
حسايب ( ،)3.99وابحنراف معياري ( ،)1.04ويعزى ذلك إىل إدراك إدارة اجلامعة ألمهية هذه الندوات واللقاءات العلمية يف إجياد
بيئة علمية حمفزة الستثارة الوعي البيئي لدى الطلبة .يليها العبارة (( :)3تصدر إدارة اجلامعة النشرات التوعوية حول املشكالت البيئية
والتصدي هلا) ،مبتوسط حسايب ( ،)3.94وابحنراف معياري ( ،)0.98ويعزى ذلك إىل الدور الذي يقوم به اإلعالم اجلامعي جتاه
القضااي البيئية والتوعية مبشكالهتا .ويف األخري أتيت العبارة (( :)4هتتم إدارة اجلامعة ابملشاركة يف االحتفال ابملناسبات البيئية) مبتوسط
سنوي
حسايب ( ،)3.69وابحنراف معياري ( ،)1.01ويعزى ذلك إىل أن املناسبات البيئية اليت تقام على مدار العام وبشكل يتكرر ً
على مستوى العامل تع ّد فرصة مهمة للتذكري أبمهية البيئة واحلفاظ عليها.
البعد الثاين /واقع دور عضو هيئة التدريس يف تنمية الوعي البيئي:
ويوضح ذلك اجلدول التايل:
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جدول ( )9يوضح واقع دور عضو هيئة التدريس يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة
درجة املوافقة
م

العبارات

موافق بشدة
ك

يوضح عضو هيئة التدريس للطلبة
7
أمهية احلفاظ على البيئة

%

موافق
ك

%

حمايد
ك

%

غري موافق

غري موافق
بشدة

%

%

ك

ك

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتتيب الدرجة

5.5 18 6.7 22 11.9 39 37.7 124 38.3 126

3.97

1.12

1

مرتفع

 6الطلبة للمشاركة يف خدمة البيئة 4.3 14 8.5 28 14.9 49 37.7 124 34.7 114

3.90

1.10

2

مرتفع

 9يف املشكالت البيئية اليت يعاين 5.2 17 9.7 32 15.2 50 36.5 120 33.4 110

3.83

1.15

3

مرتفع

 8األنظمة والقوانني املتعلقة مبجال 5.8 19 9.1 30 14.6 48 37.4 123 33.1 109

3.83

1.16

4

مرتفع

يكلف عضو هيئة التدريس الطلبة
 10بكتابة بعض التقارير أو األحباث 29 12.5 41 24.6 81 28.6 94 25.5 84
حول املخاطر البيئية

3.50

1.02

3.80

1

يقوم عضو هيئة التدريس بتوجيه
واجملتمع

يناقش عضو هيئة التدريس الطلبة
منها اجملتمع

يبني عضو هيئة التدريس للطلبة
محاية البيئة

املتوسط احلسايب العام للبعد

8.8

5

مرتفع
مرتفع

يتضح من اجلدول ( )9أن املتوسط احلسايب العام للبعد بلغ ( ،)3.80ابحنراف معياري ( ،)1وهذا يدل على أن واقع دور عضو هيئة
التدريس يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظرهم .وقد تراوحت املتوسطات احلسابية بني (،3.50
 ،)3.97وهذه املتوسطات تقع ابلفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي.
أي كان ختصصه األكادميي -نتيجة لتأهيله العلمي العايل وخرباته العملية؛ لديهوميكن تفسري ذلك أبن عضو هيئة التدريس ً
الوعي واإلملام الكايف بقضااي البيئة اليت يعيش فيها ،واملشكالت اليت تتعرض هلا ،وكيفية مواجهة هذه املشكالت والتصدي هلا،
وابلتايل لديه القدرة ابلقيام أبدواره املطلوبة يف اجملال التوعوي.
وجاءت العبارة (( :)7يوضح عضو هيئة التدريس للطلبة أمهية احلفاظ على البيئة) ابملرتبة األوىل مبتوسط حسايب (،)3.97
وابحنراف معياري ( ،)1.12ويعزى ذلك إىل أن احلفاظ على البيئة تع ّد من األولوايت اليت ينبغي التأكيد عليها من قبل عضو هيئة
التدريس بوصفها األساس يف اجملال التوعوي واهلدف الرئيس .يليها العبارة (( :)6يقوم عضو هيئة التدريس بتوجيه الطلبة للمشاركة
يف خدمة البيئة واجملتمع) مبتوسط حسايب ( ،)3.90وابحنراف معياري ( ،)1.10ويعزى ذلك إىل استشعار عضو هيئة التدريس ألمهية
مشاركة طلبته يف خدمة بيئتهم وجمتمعهم الذين ينتمون إليه .ويف األخري أتيت العبارة (( :)10يكلف عضو هيئة التدريس الطلبة بكتابة
بعض التقارير أو األحباث حول املخاطر البيئية) مبتوسط حسايب ( ،)3.50وابحنراف معياري ( )1.02ويعزى ذلك إىل حماولة ربط ما
يتعلمه الطلبة يف حماضراهتم بواقعهم وبيئتهم اليت يعيشون فيها.
البعد الثالث /واقع دور املقررات اجلامعية يف تنمية الوعي البيئي:
ويوضح ذلك اجلدول التايل:

د .عبد اجمليد بن سلمي الروقي :دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة وعالقته مبستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة
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جدول ( )10يوضح واقع دور املقررات اجلامعية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة
املتوسط احلسايب

14

تشجع املقررات اجلامعية
الطلبة على املشاركة يف
التصدي ملشكالت البيئة

25 24.3 80 39.2 129 24.9 82

7.6

13

4

3.74

1.04

2

مرتفع

12

تسهم املقررات اجلامعية
يف التعرف على مفاهيم
الثقافة البيئية

45 148 22.5 74

33 18.5 61

10

13

4

3.72

1.05

3

مرتفع

11

تتضمن بعض املقررات
اجلامعية عددا من
املوضوعات اليت تتناول
قضااي البيئة

31 22.2 73 38.9 128 24.9 82

15

4.6

13

توضح املقررات اجلامعية
اللوائح والقوانني اليت
32 13.4 44 22.2 73 32.8 108 21.9 72
ينبغي التقيد هبا للحفاظ
على البيئة

9.7

موافق بشدة
ك

%

ك

%

حمايد
ك

%

ك

%

ك

%

حتث املقررات اجلامعية
واحملافظة عليها

املتوسط احلسايب العام للبعد

9.4

3.70

1.08

3.44

1.04

3.69

0.95

الرتتيب

 15الطلبة على االهتمام ابلبيئة 25 20.7 68 36.8 121 31.3 103

7.6

12

3.6

3.84

1.06

1

مرتفع

م

العبارات

موافق

غري موافق

غري موافق بشدة

الدرجة

االحنراف املعياري

درجة املوافقة

4

مرتفع

5

مرتفع
مرتفع

يتضح من اجلدول ( )10أن املتوسط احلسايب العام للبعد بلغ ( ،)3.69ابحنراف معياري ( ،)0.95وهذا يدل على أن واقع دور
املقررات اجلامعية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظرهم .وقد تراوحت املتوسطات احلسابية بني
( ،)3.84 ،3.44وهذه املتوسطات تقع ابلفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي.
وجاءت العبارة (( :)15حتث املقررات اجلامعية الطلبة على االهتمام ابلبيئة واحملافظة عليها) ابملرتبة األوىل مبتوسط حسايب
( ،)3.84وابحنراف معياري ( ،)1.06ويعزى ذلك إىل ما ذُكر آن ًفا أبن قضية االهتمام ابحلفاظ على البيئة هي من األولوايت،
واهلدف الرئيس من رفع مستوى الوعي بقضااي البيئة .يليها العبارة (( :)14تشجع املقررات اجلامعية الطلبة على املشاركة يف التصدي
ملشكالت البيئة) مبتوسط حسايب ( ،)3.74وابحنراف معياري ( ،)1.04ويعزى ذلك إىل أن التوعية ابلبيئة تتضمن االهتمام ابلتصدي
ملشكالهتا واملخاطر املرتتبة عليها .ويف األخري أتيت العبارة (( :)13توضح املقررات اجلامعية اللوائح والقوانني اليت ينبغي التقيد هبا
للحفاظ على البيئة) مبتوسط حسايب ( ،)3.44وابحنراف معياري ( ،)1.04ويعزى ذلك إىل أمهية هذه اللوائح والقوانني يف فرض
احلماية للبيئة وإيقاع العقوابت اليت تتضمنها على خمالفيها.
البعد الرابع /واقع دور األنشطة الطالبية يف تنمية الوعي البيئي:
ويوضح ذلك اجلدول التايل:
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جدول ( )11يوضح واقع دور األنشطة الطالبية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة
املتوسط احلسايب

5.2 17 10.6 35

3.72

1.15

2

مرتفع

تتضمن األنشطة الطالبية ورش
 19عمل ملناقشة القضااي البيئية
اليت هتم اجملتمع

5.2 17 9.4 31 22.8 75 37.1 122 25.5 84

3.68

1.11

3

مرتفع

تشجع األنشطة الطالبية الطلبة
 20على االخنراط يف األنشطة
التطوعية املتعلقة بقضااي البيئة

4.3 14 11.9 39 21.3 70 38.9 128 23.7 78

3.66

1.09

4

مرتفع

ك

%

ك

%

 16توضيح دور الطالب يف احلفاظ 23 15.2 50 41.6 137 33.1 109

7

10

3

م

العبارات

موافق بشدة
ك

%

موافق
ك

حمايد
%

ك

%

تسهم األنشطة الطالبية يف
على البيئة ومواردها

تقدم األنشطة الطالبية

 18مسابقات وأنشطة علمية لتنمية 69 33.4 110 29.8 98
الوعي البيئي

21

تتضمن األنشطة الطالبية
رحالت وزايرات إىل األماكن
25 11.9 39 21.9 72 28.9 95 29.8 98
17
املتعلقة حبماية البيئة كاحملميات
الطبيعية
املتوسط احلسايب العام للبعد

7.6

3.61

1.03

3.73

0.97

الرتتيب

3.95

1.02

1

مرتفع

غري موافق

غري موافق
بشدة

الدرجة

االحنراف املعياري

درجة املوافقة

5

مرتفع
مرتفع

يتضح من اجلدول ( )11أن املتوسط احلسايب العام للبعد بلغ ( ،)3.73ابحنراف معياري ( ،)0.97وهذا يدل على أن واقع دور
األنشطة اجلامعية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظرهم .وقد تراوحت املتوسطات احلسابية بني
( ،)3.95 ،3.61وهذه املتوسطات تقع ابلفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي.
وميكن تفسري ذلك أبن األنشطة الطالبية على اختالف تنوعها وأهدافها املرسومة ،فإهنا تصب يف صاحل تشكيل شخصية الطالب
اجلامعي ،وتشكيل وعيه وإدراكه ملا يدور حوله ،ومدى مسؤوليته وواجباته جتاه بيئته وجمتمعه ،وابلتايل فإن القائمني على هذه األنشطة
الطالبية يدركون أمهيتها يف هذا اجلانب ،وأهنا تعد أداة مهمة يف يدهم يستطيعون من خالهلا الرفع من مستوى الوعي البيئي لدى طلبة اجلامعة.
وجاءت العبارة (( :)16تسهم األنشطة الطالبية يف توضيح دور الطالب يف احلفاظ على البيئة ومواردها) ابملرتبة األوىل مبتوسط
حسايب ( ،)3.95وابحنراف معياري ( ،)1.02ويعزى ذلك إىل ما متت اإلشارة إليه ساب ًقا من أن احلفاظ على البيئة تع ّد من
األولوايت اليت ينبغي التأكيد عليها ،واهلدف الرئيس من رفع مستوى الوعي بقضااي البيئة .يليها العبارة (( :)18تقدم األنشطة
الطالبية مسابقات وأنشطة علمية لتنمية الوعي البيئي) مبتوسط حسايب ( ،)3.72وابحنراف معياري ( ،)1.15ويعزى ذلك إىل أمهية
املسابقات العلمية اليت تستثري الطالب وحتفزهم للمشاركة والتنافس بينهم ،وابلتايل تنمية الوعي البيئي لديهم .ويف األخري أتيت العبارة
(( :)17تتضمن األنشطة الطالبية رحالت وزايرات إىل األماكن املتعلقة حبماية البيئة كاحملميات الطبيعية) مبتوسط حسايب (،)3.73
تعرفهم عن
وابحنراف معياري ( ،)0.97ويعزى ذلك إىل الدور الكبري الذي تلعبه الرحالت والزايرات الطالبية إىل هذه األماكن ،واليت ّ
قرب عن بيئتهم وما حتتويه من مكوانت حية وغري حية ،ودورهم يف احلفاظ على ما يشاهدونه على أرض الواقع.
السؤال الثاين :ما مستوى وعي طلبة اجلامعات السعودية ابلتنمية املستدامة؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجاابت عينة
الدراسة حنو احملور الثاين ،وترتيبها تنازليًا حسب املتوسط احلسايب ،وذلك على النحو التايل:

د .عبد اجمليد بن سلمي الروقي :دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة وعالقته مبستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة
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جدول ( )12يوضح مستوى وعي طلبة اجلامعات ابلتنمية املستدامة
املتوسط احلسايب

التلوث البيئي من املعوقات اليت تواجه
10
التنمية املستدامة

2.7 9 10.9 36 38 125 47.7 157

0.6 2

4.29

0.82

2

مرتفع
جدا
ً

تعمل التنمية املستدامة على التوظيف
16
األمثل للقدرات البشرية

1.5 5 14.6 48 47.1 155 36.2 119

0.6 2

4.17

0.77

3

مرتفع

0.3 1

4.17

0.82

4

مرتفع

4.17

0.86

5

مرتفع

0.85

6

مرتفع

7

مرتفع
مرتفع

11

من الضروري العمل على ترشيد
استهالك املوارد الطبيعية (الطاقة،
الغذاء ،املاء)... ،

ك

%

موافق
ك

%

ك

%

%

%

ك

ك

الرتتيب

0.9 3 10.3 34 42.9 141 45.3 149

0.6 2

4.31

0.74

1

مرتفع
جدا
ً

م

العبارات

موافق بشدة

حمايد

غري موافق

مستوى الوعي

غري موافق
بشدة

االحنراف املعياري

درجة املوافقة

تسهم التنمية املستدامة يف محاية املوارد
14
الطبيعية

10 15.8 52 41 135 39.8 131

تعد مصادر الطاقة من أهم مقومات
12
التنمية املستدامة

4.3 14 13.1 43 41.9 138 40.1 132

0.6 2

تتطلب التنمية املستدامة تكامل جهود
6
مجيع املؤسسات اجملتمعية

3.3 11 14.6 48 42.6 140 38.6 127

0.9 3

4.15

تسعى التنمية املستدامة إىل حتسني
اجملاالت الصحية والتعليمية والسكانية

1.2 4 17.6 58 42.9 141 37.1 122

1.2 4

4.13

0.83

هتتم التنمية املستدامة بتحسني نوعية
18
حياة أفراد اجملتمع

3.3 11 15.8 52 42.9 141 37.4 123

0.6 2

4.13

0.84

8

0.9 3

4.12

0.88

9

مرتفع

2.4 8

4.10

0.99

10

مرتفع

8

3

تشري التنمية املستدامة إىل ضرورة
13
التوظيف األمثل جلميع املوارد املتاحة

13 15.8 52 40.7 134 38.6 127

اإلسراف يف استخدام املوارد الطبيعية من
7
املعوقات اليت تواجه التنمية املستدامة

4.9 16 14.6 48 36.2 119 41.9 138

4

تركز التنمية املستدامة على التوازن بني
 19متطلبات األجيال احلاضرة واألجيال
القادمة

4.6 15 14.9 49 41 135 38 125

1.5 5

4.09

0.92

11

مرتفع

تعتمد التنمية املستدامة على رأس املال
15
البشري واملادي معا

3.6 12 20.7 68 41.9 138 32.5 107

1.2 4

4.01

0.89

12

مرتفع

تتطلب برامج التنمية املستدامة االعتماد
9
على التكنولوجيا احلديثة

3.3 11 18.2 60 42.9 141 32.8 108

2.7 9

4.00

0.95

13

مرتفع

تظهر نتائج التنمية املستدامة يف عدالة
17
التوزيع للثروات

3.3 11 22.2 73 41.9 138 31.3 103

1.2 4

3.99

0.88

14

مرتفع

ينبغي أن تتم التنمية املستدامة يف حدود
5
اإلمكاانت املتاحة

4.6 15 20.1 66 42.6 140 31.3 103

1.5 5

3.98

0.91

15

مرتفع

لدي وعي اتم ابلتحدايت اليت تواجهها
3
التنمية املستدامة يف جمتمعي

6.4 21 17.9 59 44.1 145 30.1 99

1.5 5

3.95

0.93

16

مرتفع

3.93

1.16

17

مرتفع

3.91

1.00

18

مرتفع

20

من الضروري مشاركة املرأة يف العمل
والتنمية لتحقيق املساواة االجتماعية

13 17.3 57 32.5 107 39.2 129

2

لدي وعي اتم ابألدوار املطلوبة مين
لإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة
مبجتمعي

9.7 32 17.0 56 39.8 131 31.9 105

4

23

7

1.5 5
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املتوسط احلسايب

 4من خالهلا التغلب على معوقات التنمية 8.8 29 19.5 64 38.9 128 31 102

1.8 6

3.83

1.00

20

مرتفع

4.07

0.65

ك
لدي وعي كبري بقضااي التنمية املستدامة
1
وأهدافها

%

موافق
ك

%

لدي وعي ابآلليات واحللول اليت ميكن
املستدامة

املتوسط احلسايب العام للمحور

ك

%

%

%

ك

ك

الرتتيب

8.8 29 19.5 64 38.9 128 31 102

1.8 6

3.88

1.01

19

مرتفع

م

العبارات

موافق بشدة

حمايد

غري موافق

مستوى الوعي

غري موافق
بشدة

االحنراف املعياري

درجة املوافقة

مرتفع

يتضح من اجلدول ( )12أن املتوسط احلسايب العام هلذا احملور بلغ ( ،)4.07ابحنراف معياري ( ،)0.65وهذا يدل على أن مستوى
وعي طلبة اجلامعات ابلتنمية املستدامة جاء بدرجة مرتفعة .وقد تراوحت املتوسطات احلسابية بني ( ،)4.31 ،3.83وهذه املتوسطات
جدا ،ومرتفع).
تقع ابلفئتني الرابعة واخلامسة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي (مرتفع ً
وميكن تفسري هذه النتيجة أبن الطلبة لديهم وعي مرتفع أببعاد التنمية املستدامة وأهدافها واملفاهيم اليت تتضمنها ،وقد يعود هذا
الوعي املرتفع إىل جهود الدولة مبؤسساهتا الرمسية -مبا فيها املؤسسات التعليمية -يف الرتكيز على قضااي التنمية املستدامة وأهدافها
خالل السنوات املاضية ،بوصفها إحدى املتطلبات املهمة لتقدم اجملتمع وحتسني حياة األفراد ،وانسجامها مع مستهدفات رؤية
 ،2030كما يتضح ذلك من خالل مبادرة الربانمج الوطين للتوعية البيئية والتنمية املستدامة؛ حيث صاحب هذه املبادرة زخم إعالمي
كبري من خالل وسائل اإلعالم املختلفة ،وخباصة على مستوى وسائل التواصل االجتماعي ،واليت يستخدمها الشباب اجلامعي يوميًا
جيدا ابلتنمية املستدامة.
ويتلقاها بشكل كبري؛ مما ولّد لديهم وعيًا ً
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (خالد والشامي )2018 ،اليت بينت أن مستوى الوعي ابلتنمية املستدامة لدى طالبات كلية
تفعا ،يف حني ختتلف مع نتيجة دراسة (بكر والربزجني )2020 ،اليت توصلت إىل أن مستوى
االقتصاد املنزيل جبامعة األزهر كان مر ً
التنمية املستدامة لدى طلبة جامعة صالح الدين جاء بدرجة متوسطة.
جدا) ،ومها العبارة (( :)11من الضروري العمل على ترشيد استهالك
وجاءت عباراتن فقط من عبارات هذا احملور بدرجة (مرتفع ً
املوارد الطبيعية ،الطاقة ،الغذاء ،املاء )... ،ابملرتبة األوىل مبتوسط حسايب ( ،)4.31وابحنراف معياري ( ،)0.74ويعزى ذلك إىل أن
قضااي الرتشيد يف االستهالك والبعد عن اإلسراف هي من القضااي اليت ينادي هبا الدين اإلسالمي احلنيف ،وابلتايل تعد من القيم
اإلسالمية اليت نشأ عليها الطلبة منذ الصغر وحىت طوال سنواهتم الدراسية يف مراحل التعليم العام واجلامعي .ويف املرتبة الثانية العبارة (:)10
(التلوث البيئي من املعوقات اليت تواجه التنمية املستدامة) مبتوسط حسايب ( ،)4.29وابحنراف معياري ( ،)0.82ويعزى ذلك إىل أن
مباشرا يف حياة األفراد واجملتمعات ،كما أهنا تؤثر سلبًا على مستقبل األجيال الالحقة.
تلوث البيئة يع ّد من األمور اليت تؤثر ً
أتثريا سلبيًا ً
يف حني جاءت العبارة (( :)1لدي وعي كبري بقضااي التنمية املستدامة وأهدافها) ابملرتبة التاسعة عشر مبتوسط حسايب (،)3.88
وابحنراف معياري ( ،)1.01ويعزى ذلك إىل أن هناك بعض الطلبة مل يصلوا إىل مستوى الوعي التام ابلتنمية املستدامة ،فهم ما يزالون
حباجة إىل مزيد من الوعي بقضااي التنمية املستدامة وأهدافها .ويف املرتبة األخرية العبارة (( :)4لدي وعي ابآلليات واحللول اليت ميكن
من خالهلا التغلب على معوقات التنمية املستدامة) مبتوسط حسايب ( ،)3.83وابحنراف معياري ( ،)1.0وقد يعزى ذلك إىل صعوبة
حصر معوقات التنمية املستدامة وحتدايهتا يف هذا العصر ،والذي يتسم ابلتغريات املتالحقة واملستجدات املتسارعة يف شىت اجملاالت،
وابلتايل فإن آليات التغلب على هذه املعوقات واحللول املطروحة حتتاج إىل مزيد من الوقت ليتبني أثرها.
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د .عبد اجمليد بن سلمي الروقي :دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة وعالقته مبستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة

السؤال الثالث :ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف استجاابت الطلبة حنو كل من( :واقع دور اجلامعات السعودية يف
تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ومستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة) اليت تعزى ملتغريي اجلنس واجلامعة؟
أول /الفروق ابختالف اجلنس:
ً
للتعرف على الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حول واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ومستوى
وعيهم ابلتنمية املستدامة ابختالف متغري (اجلنس)؛ مت استخدام اختبار (ت) لعينتني مستقلتني ،وذلك على النحو التايل:
جدول ( )13يوضح نتائج اختبار (ت) لعينتني مستقلتني للفروق يف استجاابت طلبة اجلامعات ابختالف متغري (اجلنس)
األبعاد
إدارة اجلامعة
عضو هيئة التدريس
املقررات الدراسية
األنشطة الطالبية
الدرجة الكلية للمحور األول /واقع دور اجلامعات
السعودية يف تنمية الوعي البيئي
احملور الثاين /مستوى وعي طلبة اجلامعات ابلتنمية
املستدامة

اجلنس

العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

ذكر

238

3.86

0.85

أنثى

91

3.82

0.92

ذكر

238

3.79

1.00

أنثى

91

3.84

1.00

ذكر

238

3.68

0.93

أنثى

91

3.72

1.00

ذكر

238

3.71

0.95

أنثى

91

3.76

1.03

ذكر

238

3.76

0.84

أنثى

91

3.78

0.92

ذكر

238

4.05

0.67

أنثى

91

4.11

0.60

قيمة ت

مستوى
الداللة

0.405

0.686

0.390

0.697

0.335

0.738

0.335

0.723

0.204

0.939

0.758

0.449

يتضح من اجلدول ( )13أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت طلبة اجلامعات حنو الدرجة الكلية حملور
(واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي) ،وأبعاده األربعة( :إدارة اجلامعة ،عضو هيئة التدريس ،املقررات اجلامعية،
األنشطة الطالبية) ابختالف متغري (اجلنس)؛ حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لألبعاد على التوايل (، 0.738 ، 0.697 ، 0.686
 ،)0.723وللدرجة الكلية ( ،)0.939ومجيعها قيم أكرب من ()0.05؛ أي غري دالة إحصائياً؛ مما يدل على تقارب استجاابت الطلبة
من الذكور واإلانث حنو دور اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة.
وميكن تفسري ذلك أبن طلبة اجلامعة من الذكور واإلانث يتلقون القدر نفسه من االهتمام والدعم من قبل اجلامعة للرفع من
مستوى وعيهم ببيئتهم؛ حيث تقوم إدارة اجلامعة وأعضاء هيئة التدريس بدورهم يف تنمية الوعي لشطري الطالب والطالبات على
السواء ،كما أن الطلبة الذكور واإلانث الذين ينتمون إىل ذات التخصص يدرسون املقررات اجلامعية نفسها ،وكذلك فإهنم يتعرضون
يف الغالب إىل الربامج واألنشطة الطالبية ذاهتا اليت تقدمها اجلامعة هلم يف هذا اجلانب.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسيت( :الزعيب2015 ،؛ والعجمي وآخرون )2018 ،اللتني أشارات إىل عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف استجاابت الطلبة حنو مستوى الوعي البيئي تعزى ملتغري اجلنس.
بينما ختتلف هذه النتيجة مع دراسة (العمري واخلوالدة )2013 ،اليت كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت
الطلبة على اختبار املعرفة البيئية وعلى مقياس االهتمام ابلقضااي البيئية يعزى للجنس ولصاحل اإلانث .كما ختتلف مع دراسة (الطراونة،
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 )2018اليتكشفت عن وجود فروق يف مستوى الوعي البيئي لدى طلبةكلية اآلداب جبامعة الزيتونة األردنية يعزى للجنس ولصاحل اإلانث.
كما يتضح من اجلدول ( )13أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت عينة الدراسة حنو حمور (مستوى وعي طلبة
اجلامعات ابلتنمية املستدامة) ابختالف متغري (اجلنس)؛ حيث بلغت قيمة مستوى الداللة للمحور ( ،)0.449وهي قيمة أكرب من ()0.05؛ أي
غري دالة إحصائياً ،وتُشري النتيجة السابقة إىل تقارب استجاابت عينة الدراسة من الذكور واإلانث حنو مستوى وعي الطلبة ابلتنمية املستدامة.
معا ابلتوجه العام اإلجيايب للدولة
وميكن تفسري ذلك أبن طلبة اجلامعة من الذكور واإلانث يتعرضون للعوامل نفسها ،ويتأثرون ً
واجملتمع حنو ضرورة الوعي ابلتنمية املستدامة ،والسعي احلثيث حنو حتقيق أهدافها ،وابلتايل فإن مستوى الوعي بني اجلنسني متقارب.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (املدين )2020 ،اليت كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات
الطلبة الذكور واإلانث على مقياس وعيهم بقضااي التنمية املستدامة.
اثنيًا /الفروق ابختالف اجلامعة:
للتعرف على الفروق يف استجاابت عينة الدراسة ابختالف متغري (اجلامعة)؛ مت استخدام حتليل التباين األحادي ،وذلك على النحو التايل:
جدول ( )14يوضح حتليل التباين األحادي للفروق يف استجاابت طلبة اجلامعات ابختالف متغري (اجلامعة)

األبعاد

إدارة اجلامعة

عضو هيئة التدريس

املقررات اجلامعية

األنشطة الطالبية
الدرجة الكلية للمحور األول /واقع دور
اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي
لدى الطلبة
احملور الثاين /مستوى وعي الطلبة ابلتنمية
املستدامة

اجملموعات

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة ف

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات

7.913
239.486
247.399
4.379
321.293
325.672
2.921
291.283
294.204
6.464
303.256
309.721
5.105
236.165
241.271
1.807
136.194
138.001

3
325
328
3
325
328
3
325
328
3
325
328
3
325
328
3
325
328

2.638
0.737

3.579

0.014

1.460
0.989

1.477

0.221

0.974
0.896

1.086

0.355

2.155
0.933

2.309

0.076

1.702
0.727

2.342

0.073

0.602
0.419

1.437

0.232

اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

مستوى الداللة

يتضح من اجلدول ( )14أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت عينة الدراسة حنو الدرجة الكلية حملور
(واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة) وأبعاده الفرعية الثالثة( :عضو هيئة التدريس ،املقررات اجلامعية،
األنشطة الطالبية) ابختالف متغري (اجلامعة)؛ حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لألبعاد على التوايل (،)0.076 ،0.355 ،0.221
وللدرجة الكلية للمحور ( ،)0.073ومجيعها قيم أكرب من ()0.05؛ أي غري دالة إحصائياً.
بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية يف بُعد (إدارة اجلامعة) ،وملعرفة اجتاه الفروق؛ مت استخدام اختبار "شيفيه" (،)Scheffe
وذلك على النحو التايل:
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جدول ( )15يوضح اختبار "شيفيه" للفروق يف االستجاابت ابختالف متغري اجلامعة يف بعد (إدارة اجلامعة)
اجلامعة

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

اإلمام حممد بن سعود

اإلمام حممد بن سعود

76

3.68

1.09

-

القصيم

72

3.71

0.84

شقراء

93

4.07

0.75

اجملمعة
** دال عند مستوى ()0.01

88

3.87

0.74

**0.38

شقراء

القصيم

اجملمعة

**-0.38
-

**-0.36

**0.36

-

يوضح اجلدول ( )15نتائج املقارانت البعدية ملتوسطات استجاابت عينة الدراسة ابختالف متغري (اجلامعة) يف بعد (إدارة
اجلامعة)؛ حيث يتبني أن تلك الفروق جاءت بني طلبة جامعة شقراء وطلبة جامعيت القصيم واإلمام حممد بن سعود ،وذلك لصاحل
طلبة جامعة شقراء مبتوسط حسايب ( ،)4.07واحنراف معياري ()0.75؛ مما يدل على أن طلبة جامعة شقراء يوافقون بدرجة أكرب
على دور إدارة اجلامعة يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة.
وميكن تفسري ذلك من خالل اهتمام إدارة جامعة شقراء ابلتوعية البيئية والتثقيف بقضااي البيئة؛ حيث تقدم اجلامعة خدماهتا
نظرا التساع املساحة اجلغرافية اليت تغطيها اجلامعة ،واليت متتد
وأنشطتها من خالل كلياهتا املختلفة واملوزعة على عدد من احملافظات؛ ً
ملسافة أكثر من ( )400كم من أقصى حمافظة يف غرب اجلامعة (حمافظة عفيف) إىل أقصى حمافظة يف شرق اجلامعة (حمافظة املزامحية)،
وابلتايل اتساع نطاق اخلدمات اجملتمعية اليت تقدمها اجلامعة ،واليت تشمل ( )9حمافظات خمتلفة.
كما يتضح من اجلدول ( )14عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت عينة الدراسة حنو حمور (مستوى
وعي طلبة اجلامعات ابلتنمية املستدامة) ابختالف متغري (اجلامعة)؛ حيث بلغت قيمة مستوى الداللة للمحور ( ،)0.232وهي قيمة
أكرب من ()0.05؛ أي غري دالة إحصائياً ،وتُشري النتيجة السابقة إىل تقارب استجاابت أفراد الدراسة على اختالف اجلامعة اليت
يدرسون هبا حنو مستوى الوعي ابلتنمية املستدامة.
معا ابلتوجه العام اإلجيايب للدولة
وميكن تفسري ذلك -كما سبق ذكره -من أن طلبة اجلامعات يتعرضون العوامل نفسها ويتأثرون ً
واجملتمع حنو أمهية الوعي بقضااي التنمية املستدامة والسعي احلثيث حنو حتقيق أهدافها ،وابلتايل فإن مستوى الوعي بني الطلبة متقارب.
وختتلف هذه النتيجة مع دراسة (املدين )2020 ،اليت كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طلبة
جامعيت أم القرى مبكة وامللك عبد العزيز جبدة على مقياس وعيهم بقضااي التنمية املستدامة ،وذلك لصاحل طلبة جامعة امللك عبد العزيز.
السؤال الرابع :ما العالقة بني واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ومستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخدام معامل ارتباط "بريسون" للكشف عن العالقة بني املتغريين ،وذلك كما يلي :جدول ()16
يوضح نتائج معامل االرتباط بني واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ومستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة
حمور /مستوى وعي الطلبة ابلتنمية املستدامة

حمور /واقع دور اجلامعات السعودية
يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

إدارة اجلامعة

0.513

0.001

عضو هيئة التدريس

0.447

0.001

املقررات اجلامعية

0.467

0.001

األنشطة الطالبية

0.470

0.001

0.522

0.001

الدرجة الكلية
** دال عند مستوى ()0.01
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يتضح من اجلدول ( )16أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بني متوسطات استجاابت عينة الدراسة حنو
واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة وأبعاده الفرعية األربعة( :إدارة اجلامعة ،عضو هيئة التدريس ،املقررات
اجلامعية ،األنشطة الطالبية) ومستوى وعي الطلبة ابلتنمية املستدامة؛ حيث بلغت قيم معامالت االرتباط ما بني (،0.447 ،0.513
 )0.470 ،0.467وللدرجة الكلية ( ،)0.522ومجيعها معامالت ارتباط دالة إحصائيًا.
وتشري هذه النتيجة إىل وجود عالقة ارتباط موجبة بني واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ومستوى
وعي الطلبة ابلتنمية املستدامة ،وقد يعزى ذلك إىل ارتفاع الدور الذي تقوم به اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى طلبتها،
وزايدة الرتكيز على هذا اجلانب املهم؛ مما انعكس بدوره على ارتفاع مستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة.
خالصة نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
حل دور
أن واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظر عينة الدراسة؛ حيث ّ

(إدارة اجلامعة) يف املرتبة األوىل ،يليه دور (عضو هيئة التدريس) ،مث دور (األنشطة الطالبية) ،وابملرتبة الرابعة جاء دور (املقررات اجلامعية).
أن مستوى وعي طلبة اجلامعات ابلتنمية املستدامة جاء بدرجة مرتفعة.
كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت الطلبة حنو حموري الدراسة( :واقع دور اجلامعات
السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة ،ومستوى وعي الطلبة ابلتنمية املستدامة) تعزى إىل متغري (اجلنس).
كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت الطلبة حنو حمور( :واقع دور اجلامعات السعودية يف
تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة أببعاده الثالثة :عضو هيئة التدريس ،املقررات اجلامعية ،األنشطة الطالبية) تعزى إىل متغري (اجلامعة)،
يف حني وجدت فروق ذات داللة إحصائية يف بُعد (إدارة اجلامعة) لصاحل طلبة جامعة شقراء .كما كشفت النتائج أنه ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية بني استجاابت الطلبة حنو حمور( :مستوى وعي الطلبة ابلتنمية املستدامة) تعزى إىل متغري (اجلامعة).
كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباط موجبة بني استجاابت الطلبة حنو واقع دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي
لدى الطلبة ومستوى وعي الطلبة ابلتنمية املستدامة.
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توصيات الدراسة:
يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها ،فإن الدراسة تقدم التوصيات التالية:
ضرورة سعي اجلامعات السعودية إىل تعزيز دورها الفعال يف تنمية الوعي البيئي لدى طلبتها؛ حيث أوضحت نتائج الدراسة أن
مهما يف زايدة مستوى وعي الطلبة ابلتنمية املستدامة.
هلا ً
دورا ً
سنوي ،واليت تربز دور اجلامعة يف توعية
على إدارة اجلامعة زايدة الرتكيز على املشاركة يف االحتفال ابملناسبات البيئية اليت تقام ً
منسوبيها ابلبيئة ،مع ضرورة العمل على توطيد عالقتها مع مؤسسات اجملتمع احمللي يف هذا الشأن.
أن يستثمر عضو هيئة التدريس مهارات الطلبة يف كتابة التقارير واألحباث لتوجيهها قدر اإلمكان حنو املوضوعات املتعلقة ببيئتهم،
وتناول قضااي التنمية املستدامة؛ مما يسهم يف تعزيز هذه املفاهيم لديهم.
عاما جلميع طلبة اجلامعة ،أو تضمني بعض
ضرورة العمل على إعداد مقرر جامعي متخصص يف الثقافة البيئية؛ ليكون متطلبًا ً
املوضوعات البيئية يف مقررات اإلعداد العام (كمقرر املهارات األكادميية واحلياتية) مبا يُسهم يف اكتساب الطلبة للمعارف واالجتاهات
اإلجيابية حنو بيئتهم واحلفاظ عليها.
ينبغي أن تسعى اجلامعات السعودية إىل استثمار توجه الدولة مبؤسساهتا املختلفة حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،والعمل
على طرح الربامج واملبادرات اليت تدعم هذا التوجه ،وذلك من خالل زايدة الرتكيز على توعية الطلبة بقضااي التنمية املستدامة
وأهدافها ،واملعوقات اليت تواجهها وسبل التغلب عليها.
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 أثــر برانمــج تدريــي يف ممارســات التنميــة املســتدامة علــى تنميــة الوعــي ابملشــكالت البيئيــة ومهــارات العمــل.)2019( . فاطمــة،النجــار
 املركــز، اجمللــة العربيــة للعلــوم ونشــر األحبــاث، جملــة العلــوم الرتبويــة والنفســية.التطوعــي لطالبــات جامعــة ســطام بــن عبــد العزيــز
.78-52 ص.)3(2 ، فلســطني،القومــي للبحــوث
. الرايض، التقرير اإلحصائي للوضع الراهن. أهداف التنمية املستدامة يف اململكة العربية السعودية.)2018( .اهليئة العامة لإلحصاء
. مســو ويل العهــد يعلــن عــن مبــادرة الســعودية اخلضـراء ومبــادرة الشــرق األوســط األخضــر.)ه1442( ."وكالــة األنبــاء الســعودية "واس
https://www.spa.gov.sa/2208368

:ه علــى الرابــط1442/8/16 مســرجع يف

Arabic references:
Ibreer, G. (2010). The role of civil society in drafting the Algeria case study group. (Unpublished
Master’s thesis), College of Law, Hadj Lakhdar University, Algeria.
Abu Amira, S. (2014). The role of the Environmental Guidance Unit in the local authorities in developing
environmental values in Gaza Governorate. (Unpublished Master’s Thesis), College of Education,
Al-Azhar University, Gaza, Palestine.
Abu Musaed, M. (2015). The degree of application of total quality management by Palestinian universities
and its relationship to the degree of achievement of education indicators for sustainable development.
(Unpublished Master’s Thesis), College of Education, Islamic University, Gaza, Palestine.
The United Nations Development Program in the Arab States. (1442 AH). sustainable development
goals. Retrieved on 3/28/1442 AH:
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html.
Baker, J., Albarzinji, A. (2020). Social Responsibility of Students According to the Dimensions of
Sustainable Development: a Field Study at the University of Salahaddin. University of Sharjah
Journal of Humanities and Social Sciences, United Arab Emirates, 17(2B), Pp.133-174.
Open data. (2019). University education data for the year 2019. Ministry of Education, retrieved on
4/15/1442 AH: https://data.gov.sa/Data/ar/dataset/universities-data-2019
Shaqra University. (1442 AH). Retrieved on 4/15/1442 AH: https://www.su.edu.sa/ar
Alqassaim university. (1442 AH). Deanship of Information Technology. Retrieved on 4/15/1442 AH:
https://qu.edu.sa/ content/p/2249
Alhadeef, F. (2019). Environmental values of physical education and movement sciences students at
Qassim University and their relationship to the level of religiosity. The Scientific Journal of the
Faculty of Education, Assiut University, Egypt, 35(9), Pp.578-606.
Khaled, Z.; Shami, E. (2018). The level of awareness of sustainable development and its relationship to
critical thinking among female students of the Faculty of Home Economics, Al-Azhar University
in the light of the academic specialization. International Design Journal, Scientific Society of
Designers, Cairo, 8(3), Pp.153-167.
Darwish, M. & Assayyed, A. (2016). The relationship of funding university education to its role in
meeting the requirements of sustainable development. Journal of the Faculty of Education, Faculty
of Education, Tanta University, Egypt, 63 (3), Pp.45-108.
Aldawsary, M. (2017). The role of the deanships of community service and continuing education in
Saudi universities in achieving the requirements of sustainable development, a proposed scenario.
(Unpublished PhD thesis), College of Education, King Saud University, Riyadh.

 دور اجلامعات السعودية يف تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة وعالقته مبستوى وعيهم ابلتنمية املستدامة: عبد اجمليد بن سلمي الروقي.د

382

University message. (1442 AH). Recommendations of the Educational Outcomes Conference in the
Light of Vision 2030. King Saud University, Riyadh. retrieved on 3/11/1442 AH: https://rs.ksu.edu.
sa/issue-1357/15233
Alzarrouk, F. (2013). The role of positive trends in environmental education. Al-Hikma Magazine,
Algeria, (30), Pp.235-248.
Alzoubi, A. (2015). The level of environmental awareness among students of the College of Educational
Sciences and its relationship to some variables. Journal of Educational Sciences Studies, University
of Jordan, Amman, 42 (3). Pp.821-830.
Alsabawi, H. (2018). Environmental awareness, reality and ways of development, a field study. Journal
of Conductive Studies, Mosul Studies Center, University of Mosul, Iraq, 48, Pp.97-134.
Shehata, H.; Al-Najjar, Z.; Ammar, H. (2003). A dictionary of educational and psychological terms.
Cairo: The Egyptian Lebanese House.
Sharifi, S. (1421 AH). A dictionary of educational terms. Riyadh: Obeikan Library.
Tahir, Q. (2013). Sustainable development in the Arab countries between theory and practice. Beirut:
Hassan Library.
Tarawneh, A. & Abu Humaidan, E. (2020). The role of Jordanian universities in achieving social
responsibility in the field of sustainable development. International Journal of Educational and
Psychological Studies, Arab Democratic Center, Berlin, 8, Pp.241-263.
Tarawneh, M. (2018). The level of environmental awareness among students of the Faculty of Arts at
Al-Zaytoonah University of Jordan. Alkhalil University Journal of Research, Alkhalil University,
Palestine, 13 (2), Pp.95-111.
Amer, T. (2011). University and community service contemporary global trends. Cairo: Taiba Foundation.
Abdelfattah, S. (2020). Using the “CSCT” model in teaching the environmental education course to
develop environmental awareness and responsibility among students of the College of Education.
Educational Journal, Faculty of Education, Sohag University, Egypt, 79, Pp.455-508.
Alajmi, A.; Aldhafiri, N.; Alshatti, J. (2019). The level of environmental citizenship among students
of the College of Basic Education in the State of Kuwait in the light of some variables. Education
Journal, College of Education, Al-Azhar University, Cairo. 178(1), Pp.462-495.
Alomari, A. & Khaleda, S. (2013). Environmental culture among students of the Faculty of Education
at Yarmouk University. Journal of Educational and Psychological Studies, College of Education,
Sultan Qaboos University, Oman, 7(2), Pp.133-150.
Ghoneim, O. & Abu Zant, M. (2010). Sustainable development is its philosophy, planning methods and
measurement tools. Amman: Safaa House.
Qarawani, K. (2013). The role of schools in environmental education and spreading environmental awareness
among school students in Salfit Governorate from the point of view of teachers. Al-Quds Open
University Journal of Educational and Psychological Research and Studies, Palestine, 1(4), Pp.299-350.
Mohammed, A.; Wadawi, M.; Khudair, E. (2015). Sustainable development concept, elements and
dimensions. Diyala Journal, University of Diyala, Iraq, 67, Pp.338-356.
Mohammed M.; Al-Rafei, M.; Assayyed, J. (1427 AH). Environmental education for a better environment.
Riyadh:Al-Rushd Library.
Almadani, O. (2020). The role of social media in developing awareness of sustainable development issues:
a study on a sample of students from Umm Al-Qura and King Abdulaziz Universities. The Arab Journal
of Media and Communication, The Saudi Society for Media and Communication, (23), Pp.11-68.
National Center of Meteorology. (1442 AH). Initiative of the National Program for Environmental
Awareness and Sustainable Development. Retrieved on 3/11/1442 AH: https://ncm.gov.sa/Ar/
MediaCenter/AwarenessDef/Pages/AwarenessInitiative.aspx
Almuafa, M. (2020). The role of the university in developing environmental awareness among Najran
University students. Journal of the Association of Arab Universities for Research in Higher
Education, General Secretariat of the Association of Arab Universities, Amman, 40(4), Pp.113-136.
Almuhanna, A. (1433 AH). Ways to enhance environmental awareness among students in middle and
secondary night schools in Riyadh. (Unpublished Master’s Thesis), College of Education, King

383

)م2022/هـ1443(  جامعة شقراء،384-351  ص ص،1  ع،9 مج،جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية

Saud University, Riyadh, Saudi Arabia.
UNESCO. (2013). Education for sustainable development. Retrieved on 3/16/1442 AH: https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000216383_ara
Annajjar, F. (2019). The impact of a training program in sustainable development practices on developing
awareness of environmental problems and volunteering skills for female students of Sattam bin
Abdulaziz University. Journal of Educational and Psychological Sciences, Arab Journal of Science
and Research Dissemination, National Research Center, Palestine, 2 (3). Pp.52-78.
General Authority for Statistics. (2018). Sustainable development goals in the Kingdom of Saudi Arabia.
Statistical report on the current situation, Riyadh.
The Saudi Press Agency “SPA”. (1442 AH). His Highness the Crown Prince announces the Green Saudi
Initiative and the Green Middle East Initiative. Retrieved on 16/8/1442 AH: https://www.spa.gov.
sa/2208368

: املراجع األجنبية:اثنيًا

Anderberg, E.; Norden, B. & Hansson, B. (2009). Global learning for sustainable development in higher
education: Recent trends and a critique, International Journal of Sustainability in Higher Education,
Emerald Publishing, 10(4), Pp.368-378.
Lansu A.; Sloep, J. & Dam-Mieras, R. (2010). Learning in Networks for Sustainable Development,
Proceedings of the 7th International Conference on Networked Learning 2010. Retrieved on
11/11/2020:
https://www. lancaster.ac.uk/fss/organisations/netlc/past/nlc2010/abstracts/PDFs/Lansu.pdf
Lillah, R. & Viviers, S. (2014). Does business education cultivate environmental citizenship? African
Journal of business Ethics. 8(1), Pp.5-28.
Meerah, T.; Halim, L. & Nadeson, T. (2010). Environmental Citizenship: What level of knowledge,
Attitudes, Skill & Participation the students own? Procedia social and behavioral sciences, 2.
Pp.2715-2719.
Pearson, E. & Degotardi, S. (2009). Education for sustainable development in childhood education: A
global solution to local concerns? International Journal of Early Childhood. 41 (2). Pp.97-111.
Tekin, C. & Gunes, G. (2018), Environmental Awareness in University Students and the Affecting
Factors, International Journal of community Medicine and public Health, 5(2), Pp.422-429.

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،412-385جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

ِ
ِ
ِ
ِ
ومعلِّمي املوهوبني
واقع امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات احلياتيَّة من وجهة نظ ِر ُمشريف ُ
ُ
السعوديَّة
ابململكة العربيَّة ُّ
د .نورة بنت انصر العويَد

أستاذ أُصول الرتبية املساعد يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز

أ.ضيف هللا بن أمحد الغامدي

ُمع ِلّم املوهوبني إبدارة تعليم منطقة الرايض

املستخلص:

ِ
ِ
ِ
ومعلِّمــي املوهوبــن ابململكــة العربيَّــة
هدفــت هــذه ال ّدراســة إىل التَّعـ ُّـرف علــى واق ـ ِع امتــاك الطُّــاب املوهوبــن للمهــارات احلياتيَّــة مــن وجهــة نظــر ُمشــريف ُ
ِ
ِ
الســعوديَّة،
ومعلِّمــي املوهوبــن ابململكــة العربيَّــة ُّ
ُّ
الســعوديَّة ،ولتحقيــق هــدف ال ّدراســة اتَّبــع الباحثــان املنهــج الوصفــي؛ حيــث مشــل ُمتمــع ال ّدراســة ُمشــريف ُ
ِ
ِ
ِ
ومعلّ ًمــا للموهوبــن ،وقــام الباحثــان ابختيــار عيّنــة عُنقوديـَّـة عددهــا ( )251مــن ُمتمــع ال ّدراســة؛ حيــث بلــغ عــدد املشــرفني يف
وعددهــم ُ 947مشــرفًا ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتوصلــت ال ّدراســة إىل النتائــج التَّاليــةُ :موافقــة أفـراد عيِّنــة ال ّدراســة
العيِّنــة ُ 49مشــرفًا ،وعــدد اُملعلّمــن ُ 202معلّ ًمــا ،ومت تطبيــق أداة االســتبانة يف ال ّدراســةَّ ،
ِ
مبتوســط حســايب بلــغ ( 3.98مــن ُ .)5.00موافقــة أفـراد عيِّنــة
علــى امتــاك الطُّــاب املوهوبــن ملهــارات التواصــل كإحــدى املهــارات احلياتيَّــة الالزمــة هلــمّ ،
ِ
ِ
مبتوســط حســايب بلــغ ( 3.97مــن ُ .)5.00موافقــة أفـراد
ال ّدراســة علــى امتــاك الطُّــاب املوهوبــن ملهــارات التفكــر كإحــدى املهــارات احلياتيَّــة الالزمــة هلــمّ ،
ِ
ِ
مبتوســط حســايب بلــغ ( 3.94مــن .)5.00
عيِّنــة ال ّدراســة علــى امتــاك الطُّــاب املوهوبــن ملهــارات إنتــاج املعرفــة كإحــدى املهــارات احلياتيَّــة الالزمــة هلــمّ ،
ِ
ِ
مبتوســط حســايب بلــغ ( 3.99مــن
ُموافقــة أفـراد عيِّنــة ال ّدراســة علــى امتــاك الطُّــاب املوهوبــن املهــارات االجتماعيــة كإحــدى املهــارات احلياتيَّــة الالزمــة هلــمّ ،
ِ
متوســطات اســتجاابت أفـراد عيِّنــة ال ِّدراســة حنــو مجيــع جماالهتــا تُعــزى ملتغـِّـر
 .)5.00وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )0.05بــن ّ
ُ
املؤهــل العلمــي ،لصــاحل أفـراد عيِّنــة ال ِّدراســة مــن محلــة مؤهــل البكالوريــوس ومحلــة مؤهــل الدكتــوراه .عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة
ِ
متوســطات اســتجاابت أفـراد عيِّنــة ال ِّدراســة حنــو مجيــع جماالهتــا تُعــزى ملتغـِّـر التخصــص.
( )0.05بــن ّ
ُ
الكلمات املفتاحية :املوهبة ،املوهوبون ،املهارات احلياتية.
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ِ
ِ ات احلياتيَّ ِة من
ِ امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
ُ :ضيف هللا بن أمحد الغامدي. نورة بنت انصر العويَد؛ أ.د
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The Reality of Practicing Life Skills for Talented Students as Perceived by the
Talented Students ,Supervisors and Teachers in Kingdom of Saudi Arabia.
Dr. Noura Nasser Al-Awaid
Assistant Professor of Pedagogy at Prince Sattam Bin Abd Al-Aziz University.
Mr. Dhaif Allah Bin Ahmed Al-Ghamdi
Talented students ,teacher at Riyadh Educational Directorate.
Abstract:
This study aimed to identify the reality of practicing life skills for talented students according
to the talented students ,supervisors and teachers point of view in The Kingdom of Saudi Arabia.
To achieve the objective of the study ,the two researchers followed the descriptive survey
method ,and the study population included 947 talented students ,supervisors and teachers in
KSA ,and both researchers selected 251 of study population members; whereas the number of
supervisors of the sample was 49 supervisors and the number of the teachers of the sample was
202 teachers. The questionnaire was applied as a study tool and the study found the following
results: The study sample members agree that talented students possess communication skills
as one of the necessary skills needed for them ,with an arithmetic average of (3.98) out of
(5.00 ). The study sample members agree that talented students possess thinking skills as one
of the necessary skills needed for them ,with an arithmetic average of (3.97) out of (5.00).
The study sample members agree that talented students possess knowledge production skills
as one of the necessary skills needed for them ,with an arithmetic average of (3.94) out of
(5.00). The study sample members agree that talented students possess social skills as one of
the necessary skills needed for them ,with an arithmetic average of (3.99) out of (5.00). There
were statistically significant differences at significance level (0.05) among averages of study
population members ,responses towards all themes of the study due to academic qualification
variable ,in favor of the study sample members who have Bachelor and Doctor degrees. There
were no statistically significant differences at significance level (0.05) among averages of study
population members ,responses towards all themes of the study due to specialty major variable.
There were no statistically significant differences at significance level (0.05)
Keywords: Talent – Talented Students – Life Skills.
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ُمق ِّدمة ال ِّدراسة:
يُ ُّ
عد املوهوبون وما ميتلكونه من طاقات وإمكاانت ثروًة وطنيَّةً جيب استغالهلا مبا يعود ابلنَّفع والفائدة على املوهوبني أنفسهم،
ٍ
عام؛ لذا قامت دول عديدة ابحتضان هذه الفئة واالهتمام هبا ،ووفَّرت ما يلزم من إمكاانت لرعايتهم ،فتنافس
وعلى وطنهم
بشكل ٍّ
الدول يف وقتنا احلاضر تنافس يف العقول.
جمال خصبًا لالخرتاعات
حاضرا
للمجتمع
ومستقبل؛ حيث متثل قُدراهتم العقلية ً
ً
وميثل املوهوبون مصادر مهمة وذات قيمة ُكربى ُ
ً
واالكتشافات والتطورات العلمية والفنية والتكنولوجية ،وكل هذا يستوجب زايدة االهتمام ابملوهوبني وبراجمهم ،حىت تتم دراسة اآلاثر
اإلجيابية والسلبية هلذه الربامج لتعزيز اإلجيايب منها ومعاجلة اآلاثر السلبية املرتتبة عليها (سعادة.)2009 ،
وتكتسب املهارات احلياتيَّة ،كما يشري السوطري وآخرون ( )2009أمهية خاصة؛ كوهنا تساعد يف تشكيل وصقل شخصية التلميذ
قادرا على التنمية والتطوير
ومنتجا ً
وإعداده ملواجهة قضااي العصر ومشكالت احلياة اليومية ليكون ً
إنسان ُم ً
بدعا ً
وفاعل حمليًّا وعامليًّا ً
وإحداث التغيري ،كما يشري انشيدا ( )Nasheeda, 2008إىل أمهية املهارات الفردية للتعليم مدى احلياة ،وتتمثل يف أهنا تعمل على
تعزيز االجتاه اإلجيايب واملسؤولية الشخصية للفرد ،وتدعم مصادر التعلم لديه ،وتساعده يف استخدام التفكري العلمي والتغذية الراجعة
من أجل حتقيق التقومي الذايت ،وتسهم يف تطبيق املعرفة واملعلومات يف مواقف حياتية جديدة ،وتسهم يف دعم استخدام اسرتاتيجيات
بديلة من أجل البحث عن املعلومات ،وتعمل على مساندة الفرد من أجل تقدمي وتنظيم وتفسري وتركيب املعلومات ،وتعمل على تعزيز
وتطوير معايري لتقنني األصالة واملوثوقية واحلقيقة .و َّ
أكدت ال ِّدراسات أمهية املهارات احلياتيَّة اليت حيتاج إليها الطُّالب يف حياهتم العلمية
وخصوصا يف مراحل مبكرة من تعليمهم؛ ألن تلك املرحلة هي مرحلة أتسيس هلم ،وابلتَّايل فإنه ميكن
والعملية ،واعتبارها ضرورة حتمية،
ً
إمدادهم أبهم املهارات احلياتية .ومن هذه ال ِّدراسات دراسة عبد اجلبار ( )2013الذي أكد يف دراسته أمهية تقدمي برامج متخصصة لفئة
ٍّ
املوهوبني يف التعليم ،تقوم على تعليمهم أهم املهارات احلديثة ،والعمل على تنميتها ٍ
مستمر ،مع مراعاة التطور يف احلياة العصرية.
بشكل
كما أشارت بعض ال ِّدراسات إىل افتقار بعض الربامج املقدمة للطُّالب املوهوبني يف املدارس إىل املهارات احلياتية؛ حيث َّ
أكدت
دراسة أمحد ( )2012افتقار املدارس اخلاصة ابملوهوبني للربامج اليت تعتمد على املهارات احلياتيَّة ،وابألخص مهارة التفكري واملهارات
اإلبداعية ،وكما َّ
أكدت االسرتاتيجية العربيَّة للموهبة واإلبداع يف التعليم العام الصادرة يف عام ( )2009يف أهدافها على اعتماد برامج
اهلامة هلم ،وإعداد برامج يف
متقدمة عالية اجلودة تستهدف الفئات العمرية للموهوبني واملبدعني تعتمد على تعليم املهارات املتنوعة و َّ
جمال رعاية املوهبة واإلبداع ذات حمتوى يُ ِّ
طور االهتمامات واملهارات املبكرة عند املتعلمني.
السعوديَّة عناية خاصة ابملوهوبني؛ حيث وفَّرت مجيع الربامج واملقاييس والنظم اليت تكفل استثمار هذه
وقد أولت اململكة العربيَّة ُّ
املواهب ،وقد بدأ االهتمام مبز ٍ
السعوديَّة ()2030؛ حيث قدمت أهدافًا إسرتاتيجية من
يد من العناية والرعاية يف رؤية اململكة العربيَّة ُّ
ضمنها االهتمام مبواهب أبنائنا وتنمية مهاراهتم الشخصية وقُدراهتم ،والسعي لالستفادة القصوى من طاقتهم ،ومساعدة املبدعني
السعوديَّة .)2016 ،2030
إبعداد مناهج وأنظمة تعليمية متطورة تركز على تطوير مواهبهم وتنمية مهاراهتم (رؤية اململكة العربيَّة ُّ
ومن أهم أهداف رعاية املوهوبني الرعاية الرتبوية املنظمة ملواهب الطُّالب املتنوعة من خالل برامج رعاية املوهوبني داخل املدارس
َّعرف عليهم وأساليب الكشف عنهم وحل مشكالهتم ،وتوعية
وتوعية املجتمع املدرسي خبصائص وسلوك ومسات املوهوبني وطرق الت ُّ
ُ
الوالدين خبصائص الطُّالب املوهوبني واحتياجاهتم وكيفية التعامل مع مشكالهتم ومساعدهتم على التكيف يف حميط األسرة ،وإعداد
َّعرف على مواهب وقُدرات الطُّالب املتنوعة وسبل تعزيز جوانب القوة يف مجيع اجملاالت ووضع
وتدريب املعلِّمني على أساليب الت ُّ
ُ
الربامج التدريبية والتأهيلية للعاملني يف برامج رعاية املوهوبني ،واملسامهة يف توفري فرص تربوية متنوعة وعادلة جلميع الطُّالب إلبراز
مواهبهم وتنميتها مهاراهتم احلياتيَّة وتوفري برامج ونشاطات إثرائية وفق أفضل املقاييس العاملية (اجلغيمان1425 ،؛ جروان.)2012 ،
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ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :

السابقة؛ أتيت ال ِّدراسة احلالية (واقع امتالك
وإميان أبمهية املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني ،وانطالقًا من نتائج األحباث وال ِّدراسات َّ
ً
ِ
ِ
السابقة
السعوديَّة) فجوة حبثية مل تتناوهلا ال ّدراسات َّ
ومعلّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
الطُّالب املوهوبني للمهارات احلياتيَّة من وجهة نظر ُمشريف ُ
 -على ح ِّد علم الباحثني-كما أتيت ال ِّدراسة البحثية احلالية لتغطي هذه الفجوة البحثية ابلتحقق من (املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني).

ُمشكلة ال ِّدراسة:
ٍ
عام ،ويف التعليم
لعل سبب االهتمام ابملهارات احلياتيَّة يتمثل يف كوهنا أحد أشكال التغري املطلوب إحداثه يف التعليم
َّ
بشكل ٍّ
ٍ
جيدا للحياة يف املجتمع احمللي؛ ملا يتحلُّون به من خصائص متيزهم
اخلاص ابملوهوبني
إعدادا ً
خاص؛ هبدف إعداد املوهوبني ً
بشكل ٍّ
ُ
بصفة ٍ
خاصة ،واملجتمع العاملي ٍ
ٍ
من غريهم ٍ
عامة.
بصفة
ُ
والطالب املوهوب يواجه العديد من املشكالت اليت تعوق تقدمه وامتالكه للمهارات احلياتية؛ حيث تكون بعض الصفات اليت
مصدرا هلذه املشكالت ،مثل السعي للكمالية وحتقيق مستوايت إجناز فائقة .وقد يشري ذلك حلاجة املوهوب امتالك
ميتلكها املوهوب
ً
وحتسني املهارات احلياتية ،وتنمية مهارات التفكري وحل املشكالت اليت تساعده على حتقيق سعيه إلبراز مواهبه والتخفيف من بعض
مشكالت التواصل واملشكالت االجتماعية مثل العزلة واحلساسية االنفعالية من أقراهنا العاديني.
وأكدت جمموعة من ال ِّدراسات البحثية اليت طُبِّقت يف بيئات عربيَّة قريبة من ُمتمع وعينة ال ِّدراسة احلالية وجود قصور يف تنمية
املهارات املختلفة ابلربامج التعليمية ،وافتقار مدارس املوهوبني إىل ال ُقدرة على تنمية مهاراهتم احلياتية؛ حيث أشارت دراسة الشدوخي
أتثريا إجيابيًّا على مستوى الطُّالب يف املهارات احلياتية.
( )2015إىل أن للوحدة التجريبية ً
كما صممت زينب زيود ( )2016قائمة ابملهارات احلياتيَّة اليت ينبغي إكساهبا من خالل الرتبية املدرسية للمتعلمني يف التعليم ما
قبل اجلامعي ،وقد توصل الباحث لعدد من النتائج أمهها حتديد قائمة ابملهارات احلياتيَّة اليت ينبغي إكساهبا من خالل الرتبية املدرسية
للمتعلمني يف التعليم ما قبل اجلامعي يف سوراي.
وأكدت دراسة أمحد ( )2016قصور عدد من الربامج اليت تُفعلها املدارس للموهوب ،وعدم االهتمام بتنمية املهارات املختلفة هلم.
ِ
كما َّ
مي املوهوبني يف املدارس ،للعمل على تنمية
أكدت دراسة حممدي ( )2012أن هناك ً
عددا من املعوقات اليت تواجه ُمعلّ ّ
املهارات املختلفة للموهوبني مثل مهارات االتصال ،ومهارات التفكري اإلبداعي وغريها .وأشارت الغويري ( )2015يف دراستها أن
كبريا يف تدريب الطلبة املوهوبني على املهارات املختلفة ،وابألخص املهارات املعرفية ومهارات التفكري ،يعود ذلك إىل
هناك ً
قصورا ً
قصور املمارسات التدريسية املوجهة من املعلِّمني للطُّالب.
ُ
ومن هنا يتضح أمهية تنمية املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني اليت متكنهم من ممارسة حياهتم وأنشطتهم؛ مما حيقق أهداف الرتبية
ومتمعهم ،والتعايش مع متغريات العصر ومتطلباته ،من خالل قدرته على تنمية
للحياة من أجل مساعدهتم على التكيف مع ذاهتم ُ
مهارات االتصال املختلفة لديه ،ومعرفة آليات ووسائل إنتاج املعرفة ،وتنمية مهارات التفكري املتعددة .ومن خالل ختصص أحد
الباحثني بوصفه ُمعلِّ ًما للموهوبني يف امليدان الرتبوي ،فقد الحظا أن املهارات احلياتيَّة للموهوبني مل حت َظ ابهتمام كبري ،ومن هنا برزت
مشكلة ال ِّدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس التَّايل:
السعوديَّة؟
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات احلياتيَّة من وجهة نظر ُمشريف ُ
ومن هذا السؤال تتفرع أسئلة ال ِّدراسة الفرعية:
السعوديَّة؟
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات احلياتيَّة من وجهة نظر ُمشريف ُالسعوديَّة؟
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
-ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات التفكري من وجهة نظر ُمشريف ُ
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السعوديَّة؟
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
-ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات إنتاج املعرفة من وجهة نظر ُمشريف ُ

السعوديَّة؟
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
-ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات االجتماعية من وجهة نظر ُمشريف ُ

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت أفراد العيِّنة تُعزى ملتغريات (املؤهل العلمي ،التخصص ،سنوات اخلربة)؟أهداف ال ِّدراسة:
السعوديَّة.
الت ُّ
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
َّعرف على امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات التواصل من وجهة نظر ُمشريف ُ
ومعلِّمــي املوهوبــن ابململكــة
التَّعـُّـرف علــى امتــاك الطُّــاب املوهوبــن ملهــارات التفكــر للطُّــاب املوهوبــن مــن وجهــة نظــر ُمشــريف ُالســعوديَّة.
العربيَّــة ُّ
ومعلِّمــي املوهوبــن
التَّعـ ُّـرف علــى امتــاك الطُّــاب املوهوبــن ملهــارات إنتــاج املعرفــة للطُّــاب املوهوبــن مــن وجهــة نظــر ُمشــريف ُالســعوديَّة.
ابململكــة العربيَّــة ُّ
ومعلِّمــي املوهوبــن
الكشــف عــن امتــاك الطُّــاب املوهوبــن للمهــارات االجتماعيــة للطُّــاب املوهوبــن مــن وجهــة نظــر ُمشــريف ُالســعوديَّة.
ابململكــة العربيَّــة ُّ
الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني استجاابت أفراد العيِّنة تُعزى ملتغريات (املؤهل العلمي ،التخصص ،سنوات اخلربة).أمهية ال ِّدراسة:
األمهية النظرية:
تتمركز أمهية ال ِّدراسة النظرية البحثية ابلتَّايل:
قــد تـَُعـ ُّـد هــذه ال ِّدراســة مــن ال ِّدراســات احلديثــة الــي اهتمــت بدراســة واقــع امتــاك الطُّــاب املوهوبــن للمهــارات احلياتيــة ،وبذلــكمتثــل اســتجابة لالجتاهــات احلديثــة الــي تنــادي ابمتــاك املهــارات للطُّــاب املوهوبــن.
جــاءت هــذه ال ِّدراســة لتعمــل علــى تعزيــز امتــاك املهــارات احلياتيَّــة للطُّــاب املوهوبــن؛ ممــا يســهم يف إث ـراء خرباهتــم ،ويعــززاجتاهاهتــم حنــو اإلبــداع ،ويســاعدهم علــى التخلــص مــن عوائــق امتــاك املهــارات احلياتيــة.
ِ
وســبل التغلــب علــى
قــد تفتــح نتائــج هــذه ال ّدراســة اآلفــاق للباحثــن؛ لدراســة واقــع امتــاك الطُّــاب املوهوبــن للمهــارات احلياتيَّــة ُاملعوقــات لــدى فئــة املوهوبــن واملوهــوابت ابململكــة.
األمهية التطبيقية:
تتمركز أمهية ال ِّدراسة التطبيقية البحثية ابلتَّايل:
مساعدة املشرفني واملعلِّمني الكتشاف املهارات املختلفة للطُّالب املوهوبني ،والعمل على تنميتها.ُ
ُ
مساعدة املعلِّمني ابلرتكيز يف العملية التدريسية على تنمية املهارات احلياتيَّة املختلفة لطالهبم.ُ
للمعلِّمــن املختصــن يف تدريــس املوهوبــن للعمــل علــى تفعيــل املهــارات احلياتيَّــة لطالهبــم املوهوبــن ،ومالحظــة
توجيــه التدريــب ُآليــة ممارســتها منهــم.
-توضيح أهم املهارات للطُّالب املوهوبني يف مجيع مراحل التعليم ،للعمل على تقدمي مقررات ومناهج مناسبة هلم ومعززة هلذه املهارات.
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ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :

حدود ال ِّدراسة:
اقتصرت حدود ال ِّدراسة على:
احلــدود املوضوعيــة :انقشــت ال ِّدراســة جمموعــة املهــارات احلياتيَّــة ،وهــي مهــارات التفكــر ،ومهــارات إنتــاج املعرفــة ،واملهــاراتالســعوديَّة.
االجتماعيــة ،ومهــارات التواصــل وواقعهــا لــدى الطلبــة املوهوبــن يف اململكــة العربيَّــة ُّ
ِ
السعوديَّة.
ومعلِّمي الطُّالب املوهوبني يف اململكة العربيَّة ُّ
احلدود البشرية :طُبقت هذه ال ّدراسة على عيِّنة من ُمشريف ُالسعوديَّة.
-احلدود املكانية :طُبقت هذه ال ِّدراسة يف اململكة العربيَّة ُّ

احلدود الزمانية :طُبقت هذه ال ِّدراسة خالل الفصل ال ِّدراسي األول من العام ال ِّدراسي (1441-1440ـ).مصطلحات ال ِّدراسة:
املهارات احلياتية :يعرفها إبراهيم ( )2014أبهنا :املهارات اليت ُتكن املتعلم من التعامل مع املواقف والظواهر واملشكالت يف بيئته
بصورة فعالة وجتنبه املخاطر احملتملة ،وحتقق له صنوفًا خمتلفة من األهداف على املستوى العقلي والشخصي واالجتماعي.
ويُعرفها الباحثان إجرائيًّا أبهنا :املهارات احلياتيَّة املكتسبة من الطُّالب املوهوبني واملمارسة منهم يف سياقات وتطبيقات التعليم
ُ
املختلفة؛ حبيث ترتكز هذه املهارات على مهارة التواصل بينهم يف البيئة التعليمية ،ومهارة التفكري يف مواقف التدريس ،ومهارة إنتاج
املعرفة خالل املواقف العلمية والبحثية ،واملهارات االجتماعية املطبقة يف الصف واملدرسة.
املوهوبون :هم «أولئك الذين ميتلكون قُدرات واستعدادات عالية تؤهلهم إلجناز وأداء متميز ،وحيتاجون إىل برامج وخدمات
ومتمعهم ،ويشمل ذلك الطلبة
تربوية متنوعة تتخطى ما تقدمه املدرسة يف براجمها العادية ،وذلك ملساعدهتم على تطوير أنفسهم ُ
الذين يتميزون يف إحدى ال ُقدرات اآلتية ،أو يف بعضها ،سواء بشكل إجناز ظاهر أو استعداد حمتمل :ال ُقدرة العقلية العامة ،استعداد
أكادميي خاص ،التفكري اإلبداعي ،ال ُقدرة القيادية» (اجلغيمان ،1425 ،ص .)58
ويعرف الباحثان (املوهوبني) إجرائيًّا أبهنم :الطُّالب امللتحقون يف فصول املوهوبني اليت تُشرف عليها وزارة التعليم يف اململكة العربيَّة
خصيصا دون غريهم من بقية الطُّالب العاديني.
السعوديَّة؛ حبيث يتم تدريسهم وفق برامج معدة هلم
ُّ
ً
اإلطار النظري:
السابقة هلا.
يف هذا اجلزء سيتم استعراض أهم األدبيات العلمية املرتبطة ابل ِّدراسة البحثية ،وال ِّدراسات َّ
َّأوًل :مفهوم املهارات احلياتية:
يُعرف العوضي ( )2008املهارات احلياتيَّة أبهنا جمموعة من املهارات اليت يتعلمها الطُّالب بصورة معتمدة ومنظمة عن طريق
األنشطة والتطبيقات العلمية املرتبطة ابلبيئة اليت يعيش فيها ،اليت متكن من التعامل مع مقتضيات احلياة اليومية بنجاح ،وهتدف إىل
بناء الشخصية ابلصورة اليت متكنه من حتمل املسؤولية.
كذلك تُعرف أبهنا جمموعة من املهارات املتكاملة اليت يتم إكساهبا للمتعلم ،وما يتصل هبا من معارف وقيم واجتاهات جتعله
قادرا على حتمل املسؤولية والتعامل مع مقتضيات احلياة اليومية على خمتلف األصعدة الشخصية واالجتماعية والوظيفية أبعلى
ً
شخصا ً
قدر ممكن من التفاعل اخلالق مع ُمتمعه ومشكالته (مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.)2011 ،

قادرا على التعامل مع متطلبات احلياة اليومية،
وهي املهارات اليت متكن الفرد من التكيف على حنو إجيايب يف حميطه ،وجتعله ً
وحتدايته (اليونسيف.)2017 ،
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ويُعرفها األمحري ( )2012أبهنا :جمموعة من املهارات األساسية مثل مهارات التواصل االجتماعي واختاذ القرار وحل املشكالت،
اليت تساعد الطُّالب على ممارسة احلياة اليومية بفاعلية ،وقدرهتم على التعامل والتفاعل مع املواقف احلياتيَّة إبجيابية.
األهداف اليت ترتكز عليها املهارات احلياتية:
تسعى الربامج الرتبوية املختلفة إىل تطبيق برامج الرتبية احلياتيَّة املعتمدة على املهارات؛ لتحقيق أهداف عامة ،وهي :محادة ()2012كالتَّايل:
إكساب املتعلم ثقة بقدرته على التعامل بنجاح مع متغريات احلياة.تنمية مهارات املواطنة الصاحلة اليت تساعده على االنتماء لوطنه والوالء له.تنمية قُدرة املتعلم على حل املشكالت احلياتيَّة يف البيئة احمللية والعاملية.تنمية قُدرة املتعلم على التواصل مع اآلخرين.تنمية قُدرة املتعلم على االستدالل املنطقي والتفكري العلمي.وقسمت منظمة الصحة العاملية املهارات احلياتيَّة إىل ثالث فئات ،هي :مهارات التفكري الناقد واختاذ القرار ،وتتضمن مهارات
َّ
حل املشكالت ومجع املعلومات وتقييم التتابعات املستقبلية ،وكذلك ال ُقدرة على إجياد حلول بديلة .ومهارات التواصل والعالقات
الفعال والتعبري عن املشاعر وال ُقدرة على إعطاء
الشخصية ،وتتضمن ال ُقدرة على التواصل اللفظي وغري اللفظي ،وكذلك اإلنصات َّ
تغذية راجعة .ومهارات التوافق وإدارة الذات ،وتشري إىل املهارات املتعلقة ابلتحكم الداخلي ابلذات؛ مما جيعل األفراد يعتقدون أهنم
قادرون على عمل فرق يف العامل وإحداث فروق فعالة ،وكذلك تقدير الذات والوعي (.)Prawit, 2010
ِّ
مكوانت املهارات:
هناك ثالثة مكوانت أو أبعاد للمهارات أشارت إليها العديد من ال ِّدراسات والبحوث كما ذكر ذلك كل من العوض)2008( ،؛
وأبو زيد ( )2018على النحو اآليت:
االجتاه :ويتمثل يف الدافع والرغبة يف القيام ابلفعل أو اختيار منط األداء.املعرفة :ويتمثل يف معرفة كيفية القيام ابألداء أو السلك أو الفعل.األداء :ويتمثل يف شكل تنفيذ الفعل تنفي ًذا فعليًّا.إن تعليم أي مهارة من املهارات معين إبجياد االجتاه اإلجيايب لدى املتعلم حنو هذه املهارة وبيان أثرها عليه وفائدهتا له ،وكذلك
تزويده ابملعارف واملعلومات الوظيفية املرتبطة بكيفية أدائه هلذه املهارة دون إغراق يف تفاصيل املعرفة أو تكثيفها مبا ال خيدم تعلم املهارة،
أخريا ينبغي أن يُتاح للمتعلم فرصة اكتساب هذه املهارة من خالل املمارسة والتطبيق املباشر اآلين واملرتاكم.
و ً
وأشار عابدين ( )2017إىل أن التعلم املباشر للمهارات بوجه عام ،واالجتماعية منها بوجه خاص يركز بدقة على املهارات
الواضحة ،وأنه ميكن تعلمها من خالل خطوات رئيسة عدة هي:
تقــدمي املهــارة :فعنــد تقــدمي مهــارة جديــدة ألول مــرة جيــب أن خيــر الطُّــاب مــاذا تســتلزم هــذه املهــارة ،ومــا درجــة ارتباطهــاالســابق تعلمهــا ،وملــاذا جيــب تعلمهــا وأمهيــة وفوائــد اســتخدام املهــارة يف احليــاة اليوميــة هلــم.
ابملهــارات َّ
توضيــح اخلصائــص العامــة للمهــارة :وعلــى املعلِّــم هنــا أن يســتمع إىل الطُّــاب ويناقشــهم يف أهــم اخلصائــص والســمات الرئيســةُ
هلــذه املهــارة املـراد تعلمهــا ،وحيــاول أن يكــون التعلــم ذاتيًّــا.
التعريــف خبط ـوات أداء املهــارة :ويكــون ذلــك مــن خــال عــرض هــذه اخلط ـوات علــى الســبورة أو ابســتخدام الوســائل التعليميــةاملمكنــة ،أو مــا يســمى بطاقــات أداء املهــارة ،وال بــد اســتخدام نــوع مــن التقــومي الــذايت والتغذيــة الراجعــة والرتكيــز علــى املكــوانت
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ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :

الفرعيــة للمهــارة.
التدريــب علــى املهــارة وصياغتهــا يف الشــكل املناســب :بعــد أن تعــرف الطُّــاب علــى املهــارة أو مكوانهتــا ،جيــب أن تتــاح هلــمالفرصــة ملمارســتها مــع تعزيــز املعلِّــم لــأداء الصحيــح ،واســتخدام التغذيــة الراجعــة املســتمرة ملعرفــة أهــم األخطــاء وعالجهــا.
ُ
تطبيــق أو تنفيــذ املهــارة يف أوضــاع خمتلفــة :مثــل إاتحــة الفرصــة أمــام الطُّــاب الســتخدام وتطبيــق املهــارات املختلفــة ،مث تعلمهــاداخــل حجــرة ال ِّدراســة يف املنــزل ومــع اإلخــوة واألصدقــاء.

ِّاتاهات تعليم املهارات:
يتَّفق ُمعظم املربِّني واملتخصصني على ضرورة تعليم الطُّالب املهارات ،وخيتلفون يف أي االجتاهات أفضل يف تعليم املهارات ،ومن
خالل االطالع على العديد من التجارب العاملية والعربيَّة والرجوع إىل األدب الرتبوي يف تعليم املهارات ،فإنه هناك اجتاهات عدة
لتعليم املهارات حسب خصاونة ( ،)2013وأبو حجر ( ،)2011وذلك على النحو التَّايل:
االجتــاه املباشــر :أي تعليــم املهــارات بوصفهــا مــادة مســتقلة بذاهتــا كغريهــا مــن املـواد ،ويدعــم ذلــك أن تعليــم املهــارات لــه آلياتــهوطرقــه وأنشــطته اخلاصــة بــه ،وتعليمــه بوصفــه مــادة مســتقلة يعطــي االهتمــام الــكايف هبــذه املهــارات.
الســابق بتعليــم املهــارات يف مقــرر مســتقل بذاتــه ،ولكــن يُفــرق عنــه مبــد جســور تربــط بــن
اجتــاه التجســر :وهــو يتفــق مــع االجتــاه َّهــذا املقــرر وبــن املقــررات ال ِّدراســية األخــرى ،مبعــى تطبيــق املهــارات الــي تعلمهــا يف املقــرر املســتقل يف حمتــوى املقــررات األخــرى.
اجتــاه الصهــر (الدمــج) :وهــو جيمــع بــن االجتــاه املباشــر واجتــاه التجســر؛ حيــث تُعلــم املهــارات بصــورة صرحيــة يف أثنــاء تعليــم أيحمتــوى دراســي.
االجتــاه اإلثرائــي :وهــو يُعــى بتعليــم املهــارات مــن خــال مناهــج إثرائيــة أو أنشــطة إثرائيــة متعــددة داخــل أو خــارج املدرســة إبشـرافهاومــن غــر إشـرافها :مثــل املواقــع اإللكرتونيــة التفاعليــة ،وغــر ذلــك.
وهــذا يتطلــب دقــة ومهــارة يف حتديــد متطلبــات الشــرحية املســتهدفة مــن املهــارات واحلــد املطلــوب يف كل مهــارة ،وكذلــك البنــاءاملمتــد والرتاكمــي هلــذه املهــارات وحنــو ذلــك.
اثنيًا :مفهوم املوهبة وخصائص املوهوبني:
إن مفهوم املوهبة كغريه من املفاهيم النفسية والرتبوية من الصعب وجود إمجاع على ماهيته؛ حيث إن مصطلح املوهبة من
املصطلحات الغارقة يف اجلدل ،وتعريف املوهوبة يتأثر ابملرحلة التارخيية وطبيعة التفكري السائد فيها ،وعندما ننظر إىل مفهوم املوهبة
من منظور اترخيي فإننا نقسمها إىل أربع مراحل ،ميكن تلخيصها فيما يلي:
ارتباط مفهوم املوهبة ابلعبقرية كقوة خارقة.ارتباط مفهوم املوهبة ابألداء املتميز.ارتباط املوهبة ابلذكاء يف مطلع القرن العشرين.اتساع مفهوم املوهبة ليشمل األداء االنفعايل املتميز يف اجملاالت العقلية األكادميية والفنية واإلبداعية والقيادية (عامر.)2009 ،
وكان تريمان  Termanمن أوائل العلماء الذين عملوا على تعريف املوهبة على أهنا متثل نسبة  1%من الطلبة يف ال ُقدرات الذهنية،
سواء مبقياس ستانفورد بينيه للذكاء أو أي مقياس معتمد من قبل العلماء أو مؤسسات املوهبة.
وطرحت ليتاهولينجورث  llingworth L.Hبعد ذلك تعري ًفا للموهبة على أهنا اإلمكاانت الطبيعية املوروثة واملوجودة يف الفرد منذ
الطفولة ،والواجب رعايتها وتنميتها (سعادة.)2009 ،
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ويف عام ( )1927أكد سبريمان  Speearmanأن االختبارات العقلية أدوات تسمح للمختصني بتحديد مقدار الذكاء ،وقد تبدو لنا
هذه النظرية اليوم لالختبارات العقلية غريبة وبسيطة ،مثلما تبدو أشياءكثرية من عدسة التاريخ (سترينبريغ وديفيدسون.)2011/2005 ،
وعرف املوهوب أبنه :الفرد الذي ميتلك ثالث مسات مداخلة ومتفاعلة
ويف عام ( )1979انطلقت نظرية احللقات الثالث لرونزويلَّ ،
ِ
املتوسطة ،والقدرة العالية على املثابرة وااللتزام ابملهمات املطلوبة،
مع بعضها أطلق عليها منوذج احللقات الثالث ،وهي ال ُقدرة العقلية فوق ّ
والقدرة العالية على اإلبداع .فالطفل املوهوب من وجهة نظر رونزويل هو الذي يتمتع مبستوى قُدرة عقلية تظهر على شكل أداء متفوق
من خالل اختبارات الذكاء ،إضافة إىل اختبارات التحصيل ،ومستوايت عالية من الدافعية والتفكري اإلبداعي (.)Renzulli, 1998
وصنَّف سترينربغ  Sternbergعام ( )1997املوهبة يف نظريته الذكاء الناجح إىل ثالثة أصناف ،وهي املوهبة التحليلية ،وتتمثل يف
التفوق األكادميي .واملوهبة اإلبداعية ،وتتمثل يف االكتشاف وتوليد األفكار .واملوهبة العملية ،وتتمثل يف توظيف املوهبة التحليلية
واإلبداعية أو إحدامها يف حياة الفرد .واملوهبة عملية حتكم ذات جودة عالية ل ُقدرات عقلية متعددة (.)Sternberg ,2011
السعوديَّة املوهوبني أبهنم الذين ميتلكون قُدرات واستعدادات عالية تؤهلهم إلجناز وأداء متميز ،وحيتاجون إىل
َّ
وعرفت وزارة التعليم ُّ
ومتمعهم ،ويشمل
برامج وخدمات تربوية متنوعة تتخطى ما تقدمه املدرسة يف براجمها العادية؛ وذلك ملساعدهتم على تطوير أنفسهم ُ
ذلك الطلبة الذين يتميزون يف إحدى ال ُقدرات اآلتية ،أو يف بعضها ،سواء بشكل إجناز ظاهر أو استعداد حمتمل :ال ُقدرة العقلية
العامة ،واستعداد أكادميي خاص ،والتفكري اإلبداعي ،وال ُقدرة القيادية (اجلغيمان.)1425 ،
خصائص املوهوبني:
توصلت دراسات مثل دراسة تريمان  ،Termanودراسة ليتاهولينجورث  llingworth L.Hإىل نتيجة مفادها أن األطفال املوهوبني
َّ
يظهرون أمناطًا من اخلصائص أو السمات اليت متيزهم من غريهم .من أبرز مسات املوهوبني واملتفوقني :حب االستطالع ،وتنوع
امليول وعمقه ،وسرعة التعلم واالستيعاب ،واالستقاللية ،وحب املخاطرة ،والقيادية ،واملبادرة واملثابرة .وقد صمموا لذلك مقاييس
تقديرا موضوعيًّا
وأدوات ميكن أن يستخدمها أولئك الذين يعرفون الطفل معرفة جيدة؛ حىت يكون تقديرهم لدرجة وجود السمة لديه ً
وصادقًا إىل ٍّ
حد ما .ورمبا كان املعلِّم بتماسه املباشر مع األطفال يف مراحل ال ِّدراسة أكثر الناس دراية هبم وأقدرهم على تقييم مساهتم
ُ
وخصائصهم وحتديدها (عياصرة.)2017 ،
َّعرف على املوهوبني ،ما ذكره تعريف مريالند  Marlandعام ( ،)1972الذي تبنَّاه
وأشار القبايل ( )2017إىل أن من أدبيات الت ُّ
كبريا أو إمكانية كبرية
مكتب الرتبية األمريكي؛ حيث نص على جماالت األداء العايل املتميز ،ويشمل الطلبة الذين يظهرون ً
تقدما ً
يف واحد من اجملاالت اخلمسة اآلتية :ال ُقدرة العامة للذكاء ،واالستعداد األكادميي اخلاص ،والتفكري اإلبداعي أو املنتج ،وال ُقدرة على
القيادة ،والفنون احلركية والبصرية واألدائية .وأضاف القبايل أن من خصائص املوهوب مستوى ذكاء عادي فما فوق ،ومستوى قُدرات
استثنائية مرتفع يف جمال موهبته ،وتقدير ذات مرتفع ،يتمتع بعالقات اجتماعية متميزة مستوايت مرتفعة من االلتزام ابملهمة ،لكل
موهوب مستوى خاص يف جمال موهبته مييزه عن غريه يف اجملال نفسه.
واقرتح رونزويل  Renzulliمفهوم سلوك املوهوب كحل بديل عن القصور امللموس يف التعريفات املنتشرة ،ووضع قائمة ابخلصائص
السلوكية اليت نتج عنها عدد من املقاييس العربيَّة ،مثل الصورة السودانية اليت أعدَّها عطا هللا عام ( ،)2006وقائمة اخلصائص السلوكية
لألطفال املوهوبني السعوديني من سن  6-3سنوات ،اليت أعدَّها اجلغيمان وعبد اجمليد عام ( ،)2008ومقياس عطيات والسالمة عام
( )2009الذي يهدف إىل حتديد السمات السلوكية ألطفال ماقبل الروضة ،ومقياس شنيكات عام ( )2010للكشف عن املوهوبني
يف األردن ،ومقياس العياصرة وعزيزي عام ( )2012لتقدير السمات واخلصائص السلوكية العامة لطلبة املوهوبني واملتفوقني ،ومقياس
اخلصائص السلوكية ملرحلة التعليم األساسي اليت أعدَّها الدهام عام ( ،)2013وكذلك مقياس يسري عبود وآخرون عام ()2013
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ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :

للكشف عن املوهوبني يف الرايضيات يف مرحلة رايض األطفال واملرحلة التمهيدية ،وتتكون هذه املقاييس من :األبعاد اجلسمية،
واملعرفية ،والنفس احلركية ،واالنفعالية الشخصية ،واللغوية ،واالجتماعية ،واالهتمامات الفنية واملوسيقية ،والدافعية ،والقيادة ،والتعلم
واملثابرة ،والقراءة والتكنولوجيا ،والرايضيات والعلوم ،والتخطيط (الدهام2013 ،؛ عبود واملصمودي2014 ،؛ الدوسري .)2017
واألطفال املوهوبون لديهم قُدرات عالية يف الرتكيز ،ومثابرون ،وقُدرات عالية يف التواصل اللفظي ،ويتمتعون بنسبة ذكاء مرتفع
نسبيًّا ،وأصحاب قيم عالية ،ومتفائلون ،ويتمتعون ابجلاذبية والشعبية ،ولديهم ميول إىل القراءة أكثر من غريهم ،ولديهم ميول مبكرة
إىل األدوات امليكانيكية والعلمية ،ويركزون على التفاصيل الدقيقة ،وينجزون مهامهم ال ِّدراسية بسرعة فائقة ،ولديهم ميول إىل اخليال
وحب االستطالع ،ولديهم رغبة دائمة يف التعبري عن أفكارهم بطريقة إبداعية .ومن جهة أخرى ،لديهم رغبة شديدة يف التعلم ،وقُدرة
عالية يف استخدام الرموز والكلمات واألرقام والتواصل ،وقُدرة عالية على حتسس وحل املشكالت ،وذاكرة جيدة من املعلومات،
وميول متعمق يف جمال حمدد (اجلغيمان.)2008 ،
ومن خصائص املوهوبني الدافعية ،واالهتمامات املتقدمة ،واالستقصاء ،واالستدالل ،والتخيل أو اإلبداع ،ومهارات التواصل،
وال ُقدرة على حل املشكالت ،وذاكرة انضجة وقوية ،وبصرية ،وحسن فكاهة ،وقدرة متطورة للتعامل مع الرموز ،وهناك سبعة أمناط
اعتمادا على نظريته الثالثية للذكاء ،يتكون كل منها خصائص خمتلفة من ال ُقدرات التحليلية ،واإلبداعية ،والعملية .أما
للموهبة
ً
األمناط السبعة فهي :احمللل ،والصانع ،واملمارس ،واحمللل املبدع ،واملمارس املبدع ،واملوازن املبدع ،واملتقدم يف جمال الذكاء (سترينربج
وكوفمان.)2017/2011 ،
وتُلخص خصائص املوهوبني واملبدعني اليت يتفردون هبا عن غريهم ،كما ذكرها املوسى ( )2010كالتَّايل:
إهنم يتعلمون مبعدل أسرع من غريهم.إن لديهم مرونة يف التفكري أكثر من غريهم.إهنم ميتلكون ثروة لغوية كبرية مقارنة مبن هم يف سنِّهم.اسعا يف خمتلف اجملاالت.
إن لديهم ًاطالعا و ً
إهنم حيافظون على تركيزهم لفرتة طويلة.-إهنم يضعون ألنفسهم معايري عالية جدًّا ،ويلتزمون هبا.

السابقة:
ال ِّدراسات َّ
السابقة ذات الصلة الوثيقة ابل ِّدراسة احلالية؛ ملا هلا من أمهية يف أتصيل اإلطار النظري الذي تقوم
يتناول هذا اجلزء ال ِّدراسات َّ
عليه ال ِّدراسة احلالية ،وبناء أدواهتا مبا يسهم يف دعم ال ِّدراسة احلالية ،واختري عدد من ال ِّدراسات ،مع إعطاء األولوية لل ِّدراسات القريبة
أو املشاهبة من بيئة ال ِّدراسة احلالية.
هدفت دراسة جروس ( )Gross, 2006إىل تتبع النمو االنفعايل واالجتماعي وتطور املهارات احلياتيَّة للطلبة املوهوبني ،واستخدمت
املنهج الوصفي التتبعي من خالل دراسة طولية امتدت عقدين من الزمن ،وكان ُمتمع ال ِّدراسة الطُّالب املوهوبني املسرعني أكادمييًّا
ِ
مسرعا معدل ذكائهم يفوق ( ،)160واستخدمت فيها أدوات كاملقابلة
يف أسرتاليا ،وكانت عيِّنة ال ّدراسة مكونة من  60طالبًا أسرتاليًّا ً
واملالحظة ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية على مجيع متغريات ال ِّدراسة بني الطلبة املوهوبني وغري املوهوبني ،فقد
كانت هناك اختالفات دالَّة إحصائيًّا يف تطور مهاراهتم احلياتيَّة وحتصيلهم األكادميي واجتاهاهتم الرتبوية والرضا عن احلياة ،والعالقات
االجتماعية ،واحرتام الذات ،كنتائج لرعاية هؤالء الطلبة املوهوبني يف مرحلة الطفولة واملراهقة ،وحصل الطُّالب املوهوبون على درجات
فعالة.
جامعية عالية من جامعات رفيعة املستوى ،والتحقوا مبهن حمرتمة ،وأقاموا عالقات اجتماعية َّ
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هدفت دراسة ( )UNICE, 2006إىل تصميم قائمة ابملهارات احلياتيَّة النفسية واالجتماعية ومهارة العالقات يني األشخاص
اليت تُعد مهمة بشكل عام ،وقد أتلفت هذه القائمة من مخس مهارات أساسية هي :التواصل اخلاص ابلعالقات بني األشخاص –
التفاوض ،والرفض  -التقمص العاطفي – التعاون ،وعمل الفريق  -مهارات الدعوة لكسب التأييد.
دراسة وردينغر ( ،)Wurdinge, 2009من خالل التعلم املعتمد على البحوث ،واليت كانت بعنوان شكل خمتلف للنجاح :تعلم
اهلامة اليت تساعد الطلبة على
مهارات حياتية هامة .وهدفت إىل استطالع للرأي حول ال ِّدراسة يف مينسوات ترَّكز على املهارات احلياتيَّة َّ
أن يصبحوا أعضاء منتجني يف املجتمع .وقد كانت ال ِّدراسة إبرسال استطالعات للرأي على الشبكة إىل طالب وأساتذة سابقني يف
ُ
هذه املدرسة ،وكذلك إىل أولياء األمور؛ وذلك للحصول على معلومات عن تعريفهم للنجاح ،ولبيان ما إذا كانت هذه املدرسة تعلم
استطالعا للرأي حول أربع جمموعات من املهارات احلياتية؛ حيث مت إعطاء املهارات احلياتيَّة مثل
املهارات احلياتية .وقد مت جتميع 147
ً
اإلبداع ( ،)94%والقدرة على إجياد املعلومات ( ،)92%واملهارات األكادميية مثل التقدم لالمتحاانت ( ،)33%وأخذ املالحظات
( ،)39%واقرتحت ال ِّدراسة إاتحة الفرص للطُّالب من أجل رفع مستوى التعلم لدى مدارس التعليم املعتمد على البحوث واملشاريع.
َّعرف على املناهج اليت تعىن بتعليم الطُّالب على املهارات احلياتيَّة يف خمتلف دول
أجرى الشدوخي ( )2015دراسة هدفت إىل الت ُّ
َّعرف على فاعلية تطبيق وحدة منه على طالب الصف الساس االبتدائي ،وقد
العامل ،وبناء منهج مقرتح عن املهارات احلياتية ،والت ُّ
ِ
مقرتحا ،وتكونت عيِّنة ال ِّدراسة من  32طالبًا
اعتمد الباحث على املنهج الوصفي ،واملنهج شبه التجرييب ،وكانت أداة ال ّدراسة ً
منهجا ً
ٍ
ِ
متوسطات االختبار القبلي والبعدي
من الصف السادس ،وتوصل الباحث إىل عدد من النتائج منها وجود فروق دالَّة إحصائيًّا بني ّ
أتثريا إجيابيًّا على مستوى الطُّالب يف املهارات احلياتية.
لصاحل البعدي؛ مما يدل على أن للوحدة التجريبية ً
كما أجرت زينب زيود ( )2016دراسة هدفت إىل تصميم قائمة ابملهارات احلياتيَّة اليت ينبغي إكساهبا من خالل الرتبية املدرسية
للمتعلمني يف التعليم ما قبل اجلامعي يف سوراي ،يف ضوء خصائص املتعلمني يف كل مرحلة تعليمية ،واعتمدت ال ِّدراسة على املنهج
الوصفي التحليلي ،وكانت عيِّنة ال ِّدراسة عيِّنة عشوائية من طالب املرحلة ما قبل اجلامعية ،وقد توصل الباحث لعدد من النتائج أمهها
حتديد قائمة ابملهارات احلياتيَّة اليت ينبغي إكساهبا من خالل الرتبية املدرسية للمتعلمني يف التعليم ما قبل اجلامعي يف سوراي.
وهدفت دراسة عابدين ( )2017إىل بناء مقياس املهارات احلياتيَّة للتلميذ ،وكان منهج ال ِّدراسة املنهج الوصفي ،وعيِّنة ال ِّدراسة
 90تلمي ًذا من املرحلة ما قبل اجلامعية اختريت ابلطريقة العمدية ،وكانت أهم النتائج بناء مقياس للمهارات احلياتيَّة للتلميذ على مخسة
أبعاد هي :التواصل ،وإدارة الضغوط ،وإدارة الذات ،واملهارات األكادميية ،والتفكري اإلبداعي.
َّعرف على دور اإلدارة املدرسية يف تنمية املهارات احلياتيَّة للطُّالب من وجهة نظر
أما دراسة األمحري ( )2018فقد هدفت إىل الت ُّ
ُمعلِّميهم ،والكشف عن معوقات تنمية املهارات احلياتيَّة يف املرحلة االبتدائية ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي؛ حيث َّ
أعد
توصلت ال ِّدراسة لعدد من النتائج
استبانة طبقت على عيِّنة عشوائية من ُمعلِّمي املرحلة االبتدائية ابلدمام عددهم ُ 408معلِّمني ،وقد َّ
ِ
متوسطة ،وال توجد فروق دالَّة إحصائيًّا
منها أن درجة حتقق دور اإلدارة املدرسية يف تنمية املهارات احلياتيَّة للطُّالب جاءت بدرجة ّ
تُعزى ملتغريات ال ِّدراسة ،عدد طالب املدرسة واخلربة.

السابقة:
التَّعقيب على ال ِّدراسات َّ
السابقة ابلغة األمهية ،فاهلدف منها البداية من حيث انتهى اآلخرون ،وحتقيق هذا اهلدف جهد
ال شك أن مراجعة ال ِّدراسات َّ
السابقة ،سهل للباحثني حتديد
علمي له مردود واضح ،وحتظى نتائجه بثقة جيدة ،وأمهية ابلغة ،كذلك االطالع على ال ِّدراسات َّ
ومتمعها وعيِّنتها واألساليب اإلحصائية املتبعة ،وهذه طبيعة املعرفة يف أهنا تراكمية ،ومتكن الباحثان من
مشكلة ال ِّدراسة وأهدافها ُ
السابقة من استخالص عدة إجراءات لالستفادة منها يف ال ِّدراسة احلالية ،ويلخصها
خالل مراجعتها هلذه البحوث وال ِّدراسات َّ

ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :
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الباحث فيما يلي:
َّعرف على املهارات احلياتيَّة اليت ينبغي إكساهبا للمتعلمني،
السابقة ،فكان اهلدف الت ُّ
من انحية أهداف ال ِّدراسة :اتَّفقت ال ِّدراسات َّ
َّعرف على املناهج اليت تُعىن بتعليم الطُّالب على املهارات احلياتيَّة .أما
وتصميم وبناء مقاييس املهارات احلياتيَّة للطُّالب ،وكذلك الت ُّ
السابقة الطُّالب
السابقة على املنهج الوصفي ،ومن انحية ُمتمع ال ِّدراسة استهدفت ال ِّدراسات َّ
منهج ال ِّدراسة فقد اتفقت ال ِّدراسات َّ
السابقة وتنوعت أدواهتا واختلفت ابختالف أهدافها ،فكانت أداة دراسة
واملعلِّمني ،ومن انحية أداة ال ِّدراسة :تعدَّدت ال ِّدراسات َّ
ُ
عابدين وآخرون ( )2017هي بناء مقياس املهارات احلياتيَّة للتلميذ ،أما دراسة األمحري ( )2018فكانت أداهتا استبانة.
السابقة:
أوجه املقارنة واالستفادة من ال ِّدراسات َّ
َّعرف على املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني ،واستفادت هذه
السابقة ،وهو الت ُّ
انفردت هذه ال ِّدراسة يف اهلدف عن ال ِّدراسات َّ
السابقة يف تنظيم اإلطار النظري لل ِّدراسة واستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة ،واإلضافة العلمية هلذه
ال ِّدراسة من ال ِّدراسات َّ
السابقة.
ال ِّدراسة ،ومقارنة النتائج اليت َّ
توصلت إليها ال ِّدراسة مع نتائج ال ِّدراسات َّ

منهج ال ِّدراسة:

متاشيًا مع طبيعة ال ِّدراسة؛ فإن املنهج املناسب هلذا البحث هو املنهج الوصفي.

ُمتمع ال ِّدراسة وعيِّنتها:
تكون ُمتمع ال ِّدراسة احلالية من ُ 947مشرفًا
ومعلِّما للموهوبني؛ حيث بلغ عدد ُمشريف املوهوبني ُ 210مشرفًا ،وعدد املعلِّمني
َّ
ُ
ُ
ُ 620معلِّما يف املدارس وُ 52مشرفًا وُ 62معلِّما يف مراكز املوهوبني ،وقام الباحثان ابختيار عيِّنة عُنقوديَّة عددها ( )251من ُمتمع
ال ِّدراسة؛ حيث بلغ عدد املشرفني يف العيِّنة ُ 49مشرفًا ،وعدد املعلِّمني ُ 202معلِّ ًما ،وفيما يلي خصائص عيِّنة ال ِّدراسة وف ًقا ملتغرياهتم
ُ
ُ
الشخصية والوظيفية.
ِ
تغي املؤهل العلمي
جدول رقم ( :)1توزيع أفراد ال ّدراسة وفق ُم ِّ

املؤهل العلمي

التكرار

النسبة

بكالوريوس

192

76.5

ماجستري

50

19.9

دكتوراه

9

3.6

اجملموع

251

100%

السابق أن ( )192من عيِّنة ال ِّدراسة ميثلون ما نسبته ( ،)76.5%من محلة مؤهل البكالوريوس ،وهم الفئة األكرب يف
يتضح من اجلدول َّ
عيِّنة ال ِّدراسة ،يف حني أن ( )9من عيِّنة ال ِّدراسة ميثلون ما نسبته ( )3.6%من محلة مؤهل الدكتوراه ،وهم الفئة األقل يف عيِّنة ال ِّدراسة.
ِ
تغي التخصص
جدول رقم ( :)2توزيع أفراد ال ّدراسة وفق ُم ِّ

التخصص

التكرار

النسبة

علمي

146

58.2

أديب

105

41.8

اجملموع

251

100%

السابق أن ( )146من عيِّنة ال ِّدراسة ميثلون ما نسبته ( ،)58.2%من ختصص القسم العلمي ،وهم الفئة األكرب يف
يتضح من اجلدول َّ
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عيِّنة ال ِّدراسة ،يف حني أن ( )105من عيِّنة ال ِّدراسة ميثلون ما نسبته ( )41.8%من ختصص القسم األديب ،وهم الفئة األقل يف عيِّنة ال ِّدراسة.
ِ
تغي سنوات اخلربة
دول رقم ( :)3توزيع أفراد ال ّدراسة وفق ُم ِّ
سنوات اخلربة

التكرار

النسبة

أقل من  5سنوات

6

2.4

من  10-5سنوات

101

40.2

أكثر من  10سنوات

144

57.4

اجملموع

251

100%

السابق أن ( )144من عيِّنة ال ِّدراسة ميثلون ما نسبته ( ،)57.4%سنوات خربهتم أكثر من  10سنوات ،وهم الفئة
يتضح من اجلدول َّ
األكرب يف عيِّنة ال ِّدراسة ،يف حني أن ( )6من عيِّنة ال ِّدراسة ميثلون ما نسبته ( )2.4%سنوات خربهتم أقل من  5سنوات ،وهم الفئة
األقل يف عيِّنة ال ِّدراسة.
أداة ال ِّدراسة:
استخدم الباحثان االستبانة كأداة جلمع البياانت الَّالزمة لل ِّدراسة؛ حبيث اعتمد الباحثان يف إِ ْعدادها الشكل املغلق (Closed
 )Questionnaireالذي حيدد االستجاابت احملتملة لكل عبارة.
تكونت االستبانة من جزأين على النَّحو التَّايل:
وقد َّ
املتغيات الوظيفيَّة ألفراد عيِّنة ال ِّدراسة.
اجلزء َّ
األول :ويشمل ِّ
اجلزء الثَّاين :يتكون من ( )26عبارة من العبارات اليت تقيس متغريات ال ِّدراسة ،وصيغت العبارات وف ًقا ملقياس مخاسي على النحو
(موافق بشدةُ /موافق /حمايد /غري ُموافق /غري ُموافق بشدة).
التَّايلُ :
صدق األداة :قام الباحثان ابلتأكد من صدق أداة ال ِّدراسة بطريقتني:
األولية ،جرى عرضها على ُنبة من احملكمني داخل جامعات اململكة
َّأوًل :الصدق الظاهري لألداة :بعد إِ ْعداد االستبانة بصورهتا َّ
السعوديَّة؛ إلبداء آرائهم حول مدى وضوح العبارات ،وانتمائها للمحور ،وصحة صياغتها ،وقد بلغ عدد احملكمني ( )9من
العربيَّة ُّ
السعوديَّة؛ وقد جرى تعديل االستبانة بناءً على مالحظاهتم ،وبعد مراجعة الباحثان ُوضعت االستبانة يف صورهتا
أساتذة اجلامعات ُّ
النهائية ،وأصبحت صاحلة لقياس ما ُوضعت من أجله.
اثنيًا :صدق االتِّساق الداخلي :قام الباحثان حبساب االتِّساق الداخلي لفقرات أداة ال ِّدراسة ،وذلك حبساب معامالت ارتباط
بريسون بني كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة ،وهو ما يوضحه اجلدول التَّايل:
م

جدول رقم (ُ :)4معامالت ارتباط بنود حمور ال ِّدراسة والدرجة الكلية له
فقرات حمور ال ِّدراسة

ُمعامل االرتباط ابحملور

مهارات التواصل
1

االستماع والتحدث والتعاطف اجليد مع اآلخرين

**0.779

2
3

ُمراعاة األذواق واملمارسات األخالقية الدقيقة يف التعامل مع اآلخرين واألشياء

**0.798

توضيح وبرهنة أفكاره بطرق خمتلفة للتأثري على مواقف اآلخرين منها

4

استخدام املهارات اللفظية واجلسدية والتقنية يف توضيح أفكاره وشرحها

**0.802

5

تقريب وجهات النظر والتوصل حللول توافقية حتقق املكاسب جلميع األطراف

**0.768

6

تفهم دوافع ومواقف املختلفني عنه واحرتامها واإلفادة من نقاط االشرتاك والتعاون يف إطارها
ُّ

**0.776

**0.848

ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :
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فقرات حمور ال ِّدراسة

م

ُمعامل االرتباط ابحملور
**0.805

7

جتنب ممارسات سوء التعامل والتواصل مع اآلخرين

1

توظيف وتطبيق مهارات التفكري األساسية يف املواقف والسياقات احلياتية

**0.831

2

ممارسة أدوات ومهارات التفكري اإلبداعي وإنتاج أفكار إبداعية

**0.829

3

حتليل وتقييم وإصدار األحكام على األفكار واملواقف بطريقة موضوعية

**0.844

4

تقدمي حلول غري تقليدية للمشكالت احلياتيَّة واملجتمعية
ُ
تنظيم طريقة تفكريه بطريقه منهجية عند التعاطي مع القضااي واألفكار

**0.866
**0.908

6

تقدمي بدائل وخيارات للقرار وفحصها واختيار األنسب منها

**0.851

7

تقدير أمهية إتباع الطرق الصحيحة واملوضوعية يف التفكري

**0.855

1

تثمني دور املعرفة وحسن التعامل والتوظيف هلا يف النجاح وامتالك القوة

**0.863

2

الوصول السريع للمعلومة املطلوبة والصحيحة

**0.848

3

حتليل وتصنيف وتلخيص املعلومات وإعادة تنظيمها وعرضها

**0.860

4

كتابة حبث واقعي وفق خطوات البحث العلمي

**0.667

5

حترير املقاالت وإعداد التقارير وكتابة السرية الذاتية

**0.587

1

معرفة قواعد وتطبيقات حسن التعامل مع اآلخرين يف املواقف املختلفة

**0.853

2

ضبط وتوجيه مصادر االنفعال ومسبباته

**0.860

3

التعبري عن املشاعر السلبية واإلجيابية ابتزان وموضوعية

**0.653

4

العمل ضمن جمموعات خمتلفة ومتنوعة

**0.804

5

ختطيط وتنظيم عمل الفريق وتوزيع األدوار واملسؤوليات

**0.836

6

تثمني أمهية خدمة املجتمع والوطن واإلسهام بذلك قدر املستطاع
ُ
ختطيط وتنظيم وتنفيذ مشاركات إجيابية خلدمة املجتمع
ُ

**0.887

مهارات التفكري

5

مهارات إنتاج املعرفة

املهارات االجتماعية

7

**0.861

** عبارات دالَّة عند مستوى  0.01فأقل.

السابق يتَّضح أن مجيع العبارات دالَّة عند مستوى ( ،)0.01وهو ما يوضح أن مجيع الفقرات ِّ
املكونة الستبانة ال ِّدراسة
من اجلدول َّ
تتمتع بدرجة صدق عالية ،جتعلها صاحلة للتطبيق امليداين.
ثبات األداة :للتحقق من الثَّبات ملفردات حماور ال ِّدراسة؛ جرى استخدام معامل ألفاكرونباخ ،وجاءت النَّتائجكما يوضحها اجلدول التَّايل:
جدول ( )5معامالت ثبات ألفا كرونباخ
أبعاد ال ِّدراسة

عدد البنود

معامل الثبات ألفا كرونباخ

البعد األول

7

0.929

البعد الثاين

7

0.954

البعد الثالث

5

0.888

البعد الرابع

7

معامل الثبات الكلي

26

0.939
0.979
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من خالل النَّتائج املوضحة أعاله يتَّضح أن ثبات حماور ال ِّدراسة مرتفع؛ حيث تراوحت قيم قيمة معامل الثبات ألفاكرونباخ بني (0.888

و ،)0.954كما بلغت قيمة معامل الثبات الكلي ( ،)0.979وهي قيمة ثبات مرتفعة توضح صالحية أداة ال ِّدراسة للتطبيق امليداين.
تصحيح أداة ال ِّدراسة:
لتسهيل تفسري النَّتائج؛ استخدم الباحثان األُسلوب التَّايل لتحديد مستوى اإلجابة عن بنود األداة؛ حيث جرى إعطاء وزن
للبدائل املوضحة يف اجلدول التَّايل؛ ليتم معاجلتها إحصائيًّا على النَّحو التَّايل:
جدول رقم ( :)6تصحيح أداة ال ِّدراسة

االستجابة

ُموافق بشدة

ُموافق

حمايد

غري ُموافق

الدرجة

5

4

3

2

غري ُموافق بشدة

1

مث مت تصنيف تلك اإلجاابت إىل مخسة مستوايت متساوية املدى من خالل املعادلة التَّالية:
طول الفئة = (أكرب قيمة -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل األداة = ( 0.80 =5 ÷ ) 1 – 5

لنحصل على التصنيف التَّايل:

جدول ( :)7توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة ال ِّدراسة

الوصف

ِ
املتوسطات
مدى ّ

ُموافق بشدة

من 5.00-4.21

ُموافق

من 4.20-3.41

حمايد

من 3.40-2.61

غري ُموافق

من 2.60-1.81

غري ُموافق بشدة

من 1.80-1.00

أساليب حتليل البياانت:
َّعرف على خصائص ُمتمع ال ِّدراسة ،وحساب صدق وثبات األدوات،
استخدم الباحثان األساليب اإلحصائية التَّالية؛ للت ُّ
واإلجابة عن تساؤالت ال ِّدراسة:
ِ
املتوسط احلسايب ()Mean؛ ملعرفة مدرى ارتفاع أو اخنفاض
التكرارات والنسبة املئوية؛ للت ُّ
َّعرف على خصائص عيِّنة البحث ،و ّ
آراء أفراد ال ِّدراسة عن كل عبارة من عبارات متغريات ال ِّدراسة إىل جانب احملاور الرئيسة ،وكذلك لرتتيب العبارات من حيث درجة
ِ
متوسط حسايب.
االستجابة حسب أعلى ّ
َّعرف على مدى احنراف آراء افراد ال ِّدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات
واالحنراف املعياري ()Standard Deviation؛ وذلك للت ُّ
ِ
ِ
متوسطها احلسايب ،ومعامل ألفاكرونباخ ()Cronbach Alpha؛ الستخراج ثبات أدوات البحث.
ال ّدراسة ولكل حمور من احملاور الرئيسة عن ّ
حساب قيم معامل االرتباط بريسون ( )nosraePحلساب صدق االتِّساق الداخلي ألداة ال ِّدراسة.

ومعلِّمــي املوهوبــن
إجابــة الســؤال الرئيــس :مــا مــدى امتــاك الطُّــاب املوهوبــن للمهــارات احلياتيَّــة مــن وجهــة نظــر ُمشــريف ُ
الســعوديَّة؟
ابململكــة العربيَّــة ُّ
السعوديَّة؛ قام
للت ُّ
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
َّعرف على توافر املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني من وجهة نظر ُمشريف ُ
ِ
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعبارات حمور واقع ُمارسة املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني من وجهة نظر
الباحثان حبساب ّ
السعوديَّة ،واإلجابة عن أسئلة ال ِّدراسة اخلمسة وجاءت النتائج كما يوضحه اجلداول التَّالية:
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
ُمشريف ُ
ومعلِّمي املوهوبني
اإلجابة عن السؤال األول :ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات التواصل من وجهة نظر ُمشريف ُ
السعوديَّة؟
ابململكة العربيَّة ُّ

ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :
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ِ
ِ
املتوسط احلسايب
جدول رقم ( :)8استجاابت أفراد ال ّدراسة على عبارات بعد مهارات التواصل ُمرتَّبة تنازليًّا حسب ّ
م

العبارة

ِ
املتوسط احلسايب
ّ

االحنراف املعياري

درجة املُوافقة

الرتتيب

1

االستماع والتحدث والتعاطف اجليد مع اآلخرين

4.03

0.455

ُموافق

1

3

توضيح وبرهنة أفكاره بطرق خمتلفة للتأثري على مواقف اآلخرين منها

4.01

0.447

ُموافق

2

2

مراعاة األذواق واملمارسات األخالقية الدقيقة يف التعامل مع اآلخرين واألشياء

4.00

0.452

ُموافق

3

4

استخدام املهارات اللفظية واجلسدية والتقنية يف توضيح أفكاره وشرحها

3.99

0.502

ُموافق

4

7

جتنب ممارسات سوء التعامل والتواصل مع اآلخرين

3.97

0.451

ُموافق

5

5

تقريب وجهات النظر والتوصل حللول توافقية حتقق املكاسب جلميع األطراف

3.94

0.474

ُموافق

6

6

تفهم دوافع ومواقف املختلفني عنه واحرتامها واإلفادة من نقاط االشرتاك والتعاون يف
إطارها

3.93

0.447

ُموافق

7

3.98

0.386

ُموافق

ِ
املتوسط
ّ
العام

ِ
*املتوسط احلسايب من (.)5.00
ّ
السابق يتضح ما أييت:
ابستقراء نتائج اجلدول َّ
ِ
السعوديَّة ُموافقون على امتالك الطُّالب املوهوبني
َّأوًلَّ :
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
يتبي أن أفراد عيِّنة ال ّدراسة من ُمشريف ُ
ِ
ِ
املتوسط الذي يقع يف الفئة
مبتوسط حسايب بلغ ( 3.98من  ،)5.00وهو ّ
ملهارات التواصل كإحدى املهارات احلياتيَّة الالزمة هلمّ ،
(موافق) يف أداة ال ِّدراسة؛ مما يوضح أن الطُّالب املوهوبني
الرابعة من فئات املقياس اخلماسي من ( ،)4.20-3.41واليت تشري إىل ُ
ومعلِّمي املوهوبني يدركون أن من أهم اخلصال اليت يتميز هبا
ميتلكون مهارات التواصل بدرجة عالية ،ويعزى ذلك إىل أن ُمشريف ُ
الطالب املوهوب مهارات التواصل؛ حيث إن مهارات التواصل عماد العالقات االجتماعية للطُّالب املوهوبني ،وكذلك أساس للتعامل
يف احلياة اليومية ومعرفة الذات وحسن تقديرها.
السابق أن هناك تواف ًقا يف آراء أفراد ال ِّدراسة حنو درجة امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات التواصل؛ حيث
اثنيًاَّ :
يتبي من اجلدول َّ
ِ
ِ
ِ
متوسطات
املتوسطات احلسابية ملُوافقة أفراد ال ّدراسة على امتالك الطُّالب هلذه املهارات ما بني ( 3.93و ،)4.03وهي ّ
تراوحت قيمة ّ
تقع مجيعها يف الفئة الرابعة من فئات ال ِّدراسة ،واليت تشري إىل (أوافق) يف أداة ال ِّدراسة.
ِ
متوسطات املوافقة على درجة ممارسة الطُّالب هلا على النحو التَّايل:
اثلثًا :قام الباحثان برتتيب هذه املهارات حسب ّ
ُ
ِ
مبتوسط
جاءت العبارة رقم ( ،)1وهي (االستماع والتحدث والتعاطف اجليد مع اآلخرين) ،يف املرتبة (األوىل) من حيث املُوافقة ّحسايب مقداره ( 4.03من .)5.00
جاءت العبارة رقم ( ،)3وهي (توضيح وبرهنة أفكاره بطرق خمتلفة للتأثري على مواقف اآلخرين منها) ،يف املرتبة (الثانية) منِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 4.01من .)5.00
حيث املُوافقة ّ
جاءت العبارة رقم ( ،)2وهي (مراعاة األذواق واملمارسات األخالقية الدقيقة يف التعامل مع اآلخرين واألشياء) ،يف املرتبةِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 4.00من .)5.00
(الثالثة) من حيث املُوافقة ّ
جاءت العبارة رقم ( ،)4وهي (استخدام املهارات اللفظية واجلسدية والتقنية يف توضيح أفكاره وشرحها) ،يف املرتبة (الرابعة) منِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.99من .)5.00
حيث املُوافقة ّ
جاءت العبارة رقم ( ،)7وهي (جتنب ممارسات سوء التعامل والتواصل مع اآلخرين) ،يف املرتبة (اخلامسة) من حيث املوافقةُ
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.97من .)5.00
ّ
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جاءت العبارة رقم ( ،)5وهي (تقريب وجهات النظر والتوصل حللول توافقية حتقق املكاسب جلميع األطراف) ،يف املرتبةِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.94من .)5.00
(السادسة) من حيث املُوافقة ّ
جاءت العبارة رقم ( ،)6وهي (تفهم دوافع ومواقف املختلفني عنه واحرتامها واإلفادة من نقاط االشرتاك والتعاون يف إطارها) ،يفِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.93من  .)5.00وتتفق هذه النتيجة مع دراسة األمحري ()2018؛
املرتبة (السابعة) من حيث اُملوافقة ّ
أول ملا هلا من أثر يف تقوية شخصية الطالب ،وصنع عالقات مع اآلخرين.
حيث جاءت مهارات التواصل االجتماعي ً
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة
اإلجابة عن السؤال الثاين :ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات التفكري من وجهة نظر ُمشريف ُ
السعوديَّة؟
العربيَّة ُّ
ِ
ِ
املتوسط احلسايب
جدول رقم ( :)9استجاابت أفراد ال ّدراسة على عبارات بعد مهارات التفكري ُمرتَّبة تنازليًّا حسب ّ

م

العبارة

ِ
املتوسط احلسايب
ّ

االحنراف املعياري

درجة املُوافقة

الرتتيب

2

ممارسة أدوات ومهارات التفكري اإلبداعي وإنتاج أفكار إبداعية

3.99

0.465

ُموافق

1

1

توظيف وتطبيق مهارات التفكري األساسية يف املواقف والسياقات احلياتية

3.98

0.447

ُموافق

2

7

تقدير أمهية اتباع الطرق الصحيحة واملوضوعية يف التفكري

3.98

0.456

ُموافق

2م

4

تقدمي حلول غري تقليدية للمشكالت احلياتيَّة واملجتمعية
ُ
تنظيم طريقة تفكريه بطريقه منهجية عند التعاطي مع القضااي واألفكار

3.98

0.477

ُموافق

2م

3.96

0.434

ُموافق

3

3

حتليل وتقييم وإصدار األحكام على األفكار واملواقف بطريقة موضوعية

3.96

0.450

ُموافق

3م

6

تقدمي بدائل وخيارات للقرار وفحصها واختيار األنسب منها

3.96

0.463

ُموافق

3م

5

ِ
*املتوسط احلسايب من (.)5.00
ّ

ِ
املتوسط العام
ّ

3.97

0.403

ُموافق

السابق يتضح ما أييت:
ابستقراء نتائج اجلدول َّ
ِ
السعوديَّة ُموافقون على امتالك الطُّالب املوهوبني
َّأوًلَّ :
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
يتبي أن أفراد عيِّنة ال ّدراسة من ُمشريف ُ
ِ
ِ
املتوسط الذي يقع يف الفئة
مبتوسط حسايب بلغ ( 3.97من  ،)5.00وهو ّ
ملهارات التفكري كإحدى املهارات احلياتيَّة الالزمة هلمّ ،
(موافق) يف أداة ال ِّدراسة؛ مما يوضح أن الطُّالب املوهوبني
الرابعة من فئات املقياس اخلماسي من ( ،)4.20-3.41واليت تشري إىل ُ
ومعلِّمي املوهوبني يدركون أن امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات التفكري
ميتلكون مهارات التفكري بدرجة عالية ،ويُعزى ذلك أن ُمشريف ُ
هي الثمار احلقيقية لربانمج املوهوبني املدرسي ،وأن اعتبار التفكري مهارة هو اخلطوة األوىل للقيام بتطوير مواهب هؤالء الطُّالب
وحتسينها؛ ليكونوا قادرين على حل املشكالت اليومية ،والتغلب على ظروف احلياة.
السابق أن هناك توافق يف آراء أفراد ال ِّدراسة حنو درجة ُمارسة الطُّالب املوهوبني ملهارات التفكري؛
اثنيًاَّ :
يتبي من اجلدول َّ
حيث تراوحت قيمة ِ
املتوسطات احلسابية ملوافقة أفراد ال ِّدراسة على ُمارسة الطُّالب هلذه املهارات ما بني ( 3.96إىل  ،)3.99وهي
ّ
ُ
ِ
متوسطات تقع مجيعها يف الفئة الرابعة من فئات ال ِّدراسة ،واليت تشري إىل (أوافق) يف أداة ال ِّدراسة.
ّ
اثلثًا :قام الباحثان برتتيب هذه املهارات حسب ِ
متوسطات املوافقة على درجة ُمارسة الطُّالب هلا على النحو التَّايل:
ّ
ُ
جاءت العبارة رقم ( ،)2وهي (ممارسة أدوات ومهارات التفكري اإلبداعي وإنتاج أفكار إبداعية) ،يف املرتبة (األوىل) من حيث
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.99من .)5.00
املُوافقة ّ
جاءت العبارة رقم ( ،)1وهي (توظيف وتطبيق مهارات التفكري األساسية يف املواقف والسياقات احلياتية) والعبارة رقم ( ،)7وهي

ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :
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(تقدير أمهية اتباع الطرق الصحيحة واملوضوعية يف التفكري) ،والعبارة رقم ( ،)4وهي (تقدمي حلول غري تقليدية للمشكالت احلياتيَّة
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.98من .)5.00
واملُجتمعية) ،يف املرتبة (الثانية) من حيث املُوافقة ّ
جاءت العبارة رقم ( ،)5وهي (تنظيم طريقة تفكريه بطريقة منهجية عند التعاطي مع القضااي واألفكار) ،والعبارة رقم ( ،)3وهي
(حتليل وتقييم وإصدار األحكام على األفكار واملواقف بطريقة موضوعية) ،والعبارة رقم ( ،)6وهي (تقدمي بدائل وخيارات للقرار
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.96من  ،)5.00واتفقت هذه النتيجة
وفحصها واختيار األنسب منها) ،يف املرتبة (الثالثة) من حيث املُوافقة ّ
مع دراسة عابدين ()2017؛ حيث بينت أمهية إجياد مقاييس للتفكري؛ إذ تعد مهارات التفكري من أهم املهارات احلياتيَّة للطُّالب.
ومعلِّمي املوهوبني
اإلجابة عن السؤال الثالث :ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات إنتاج املعرفة من وجهة نظر ُمشريف ُ
السعوديَّة؟
ابململكة العربيَّة ُّ
ِ
ِ
املتوسط احلسايب
جدول رقم ( :)10استجاابت أفراد ال ّدراسة على عبارات بعد مهارات إنتاج املعرفة ُمرتَّبة تنازليًّا حسب ّ

م

العبارة

ِ
املتوسط احلسايب
ّ

االحنراف املعياري

درجة املُوافقة

الرتتيب

2

الوصول السريع للمعلومة املطلوبة والصحيحة

3.98

0.464

ُموافق

1

1

تثمني دور املعرفة وحسن التعامل والتوظيف هلا يف النجاح وامتالك القوة

3.98

0.481

ُموافق

1م

3

حتليل وتصنيف وتلخيص املعلومات وإعادة تنظيمها وعرضها

3.97

0.442

ُموافق

2

5

حترير املقاالت وإعداد التقارير وكتابة السرية الذاتية

3.90

0.501

ُموافق

3

4

كتابة حبث واقعي وفق خطوات البحث العلمي

3.87

0.481

ُموافق

4

3.94

0.394

ُموافق

ِ
املتوسط
ّ
العام

ِ
*املتوسط احلسايب من (.)5.00
ّ
السابق يتضح ما أييت:
ابستقراء نتائج اجلدول َّ
ِ
السعوديَّة ُموافقون على امتالك الطُّالب املوهوبني
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
َّأوًل :يتبني أن أفراد عيِّنة ال ّدراسة من ُمشريف ُ
ِ
ِ
املتوسط الذي يقع يف الفئة
مبتوسط حسايب بلغ ( 3.94من  ،)5.00وهو ّ
ملهارات إنتاج املعرفة كإحدى املهارات احلياتيَّة الالزمة هلمّ ،
(موافق) يف أداة ال ِّدراسة؛ مما يوضح أن الطُّالب املوهوبني
الرابعة من فئات املقياس اخلماسي من ( ،)4.20-3.41واليت تشري إىل ُ
ومعلِّمي املوهوبني يدركون أمهية إنتاج املعرفة كما أن أساس
ميتلكون مهارات إنتاج املعرفة بدرجة عالية ،ويُعزى ذلك إىل أن ُمشريف ُ
رعاية هذه املواهب هو إدراك الطُّالب املوهوبني ووعيهم ابحلقائق عن طريق العقل أو اكتساب املعلومات إبجراء التجارب وتفسري
نتائجها واالطالع على جتارب اآلخرين وإدراك أن املعرفة مرتبطة ابلبديهية والبحث واالكتشاف وتطوير الذات وعملية لبعض جوانب
احلياة اليومية ،وأن املجتمعات احلديثة قائمة على إنتاج املعرفة.
ُ
السابق أن هناك تواف ًقا يف آراء أفراد ال ِّدراسة حنو درجة امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات إنتاج املعرفة؛
اثنيًاَّ :
يتبي من اجلدول َّ
ِ
املتوسطات احلسابية ملوافقة أفراد ال ِّدراسة على امتالك الطُّالب هلذه املهارات ما بني ( 3.87إىل  ،)3.98وهي
حيث تراوحت قيمة ّ
ُ
ِ
متوسطات تقع مجيعها يف الفئة الرابعة من فئات ال ِّدراسة ،واليت تشري إىل (أوافق) يف أداة ال ِّدراسة.
ّ
اثلثًا :قام الباحثان برتتيب هذه املهارات حسب ِ
متوسطات املوافقة على درجة ُمارسة الطُّالب هلا على النحو التَّايل:
ّ
ُ
جاءت العبارة رقم ( ،)2وهي (الوصول السريع للمعلومة املطلوبة والصحيحة) والعبارة رقم ( ،)1وهي (تثمني دور املعرفة وحسنِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.98من .)5.00
التعامل والتوظيف هلا يف النجاح وامتالك القوة) ،يف املرتبة (األوىل) من حيث املُوافقة ّ
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جاءت العبارة رقم ( ،)3وهي (حتليل وتصنيف وتلخيص املعلومات وإعادة تنظيمها وعرضها) ،يف املرتبة (الثانية) من حيثِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.97من .)5.00
املُوافقة ّ
ِ
مبتوسط
جاءت العبارة رقم ( ،)5وهي (حترير املقاالت وإعداد التقارير وكتابة السرية الذاتية) ،يف املرتبة (الثالثة) من حيث املُوافقة ّحسايب مقداره ( 3.90من .)5.00
ِ
مبتوسط
جاءت العبارة رقم ( ،)4وهي (كتابة حبث واقعي وفق خطوات البحث العلمي) ،يف املرتبة (الرابعة) من حيث املُوافقة ّحسايب مقداره ( 3.87من .)5.00
ومعلِّمي املوهوبني
اإلجابة عن السؤال الرابع :ما واقع امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات االجتماعية من وجهة نظر ُمشريف ُ
السعوديَّة؟
ابململكة العربيَّة ُّ
ِ
ِ
املتوسط احلسايب
جدول رقم ( :)11استجاابت أفراد ال ّدراسة على عبارات بعد املهارات االجتماعية ُمرتَّبة تنازليًّا حسب ّ

م

العبارة

ِ
املتوسط احلسايب
ّ

االحنراف املعياري

درجة املُوافقة

الرتتيب

6

تثمني أمهية خدمة املجتمع والوطن واإلسهام بذلك قدر املستطاع
ُ
معرفة قواعد وتطبيقات حسن التعامل مع اآلخرين يف املواقف املختلفة

4.02

0.477

ُموافق

1

4.01

0.482

ُموافق

2

4

العمل ضمن جمموعات خمتلفة ومتنوعة

4.01

0.490

ُموافق

2م

5

ختطيط وتنظيم عمل الفريق وتوزيع األدوار واملسؤوليات

4.01

0.503

ُموافق

2م

7

ختطيط وتنظيم وتنفيذ مشاركات إجيابية خلدمة املجتمع
ُ
ضبط وتوجيه مصادر االنفعال ومسبباته

4.00

0.486

ُموافق

3

3.96

0.458

3

التعبري عن املشاعر السلبية واإلجيابية ابتزان وموضوعية

3.95

0.483

ُموافق

4

ُموافق

3.99

0.412

ُموافق

1

2
ِ
املتوسط العام
ّ

ِ
*املتوسط احلسايب من (.)5.00
ّ

5

السابق يتضح ما أييت:
ابستقراء نتائج اجلدول َّ
ِ
السعوديَّة ُموافقون على امتالك الطُّالب املوهوبني
َّأوًلَّ :
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
يتبي أن أفراد عيِّنة ال ّدراسة من ُمشريف ُ
ِ
ِ
املتوسط الذي يقع يف
مبتوسط حسايب بلغ ( 3.99من  ،)5.00وهو ّ
للمهارات االجتماعية كإحدى املهارات احلياتيَّة الالزمة هلمّ ،
(موافق) يف أداة ال ِّدراسة؛ مما يوضح أن الطُّالب املوهوبني
الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماسي من ( ،)4.20-3.41واليت تشري إىل ُ
ومعلِّمي املوهوبني أن الطُّالب املوهوبني لديهم مهارات
ميتلكون املهارات االجتماعية بدرجة عالية ،ويُعزى ذلك إلدراك ُمشريف ُ
وعالقات اجتماعية وإدارهتا وتنميتها واحلفاظ عليها ،وهي عملية مستمرة مع الطُّالب املوهوبني.
السابق أن هناك توافق يف آراء أفراد عينة ال ِّدراسة حنو درجة امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات
اثنيًاَّ :
يتبي من اجلدول َّ
ِ
املتوسطات احلسابية ملوافقة أفراد ال ِّدراسة على امتالك الطُّالب هلذه املهارات ما بني ( 3.95إىل
االجتماعية؛ حيث تراوحت قيمة ّ
ُ
ِ
متوسطات تقع مجيعها يف الفئة الرابعة من فئات ال ِّدراسة ،واليت تشري إىل (أوافق) يف أداة ال ِّدراسة.
 ،)4.02وهي ّ
اثلثًا :قام الباحثان برتتيب هذه املهارات حسب ِ
متوسطات املوافقة على درجة امتالك الطُّالب هلا على النحو التَّايل:
ّ
ُ
جاءت العبارة رقم ( ،)6وهي (تثمني أمهية خدمة املجتمع والوطن واإلسهام بذلك قدر املستطاع) ،يف املرتبة (األوىل) من حيثُ
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 4.02من .)5.00
املُوافقة ّ
-جاءت العبارة رقم ( ،)1وهي (معرفة قواعد وتطبيقات حسن التعامل مع اآلخرين يف املواقف املختلفة) والعبارة رقم ( ،)4وهي
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ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :

(العمل ضمن جمموعات خمتلفة ومتنوعة) والعبارة رقم ( ،)5وهي (ختطيط وتنظيم عمل الفريق وتوزيع األدوار واملسؤوليات) ،يف
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 4.01من .)5.00
املرتبة (الثانية) من حيث املُوافقة ّ
جاءت العبارة رقم ( ،)7وهي (ختطيط وتنظيم وتنفيذ مشاركات إجيابية خلدمة املجتمع) ،يف املرتبة (الثالثة) من حيث املوافقةُ
ُ
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 4.00من .)5.00
ّ
ِ
مبتوسط حسايب
جاءت العبارة رقم ( ،)2وهي (ضبط وتوجيه مصادر االنفعال ومسبباته) ،يف املرتبة (الرابعة) من حيث املُوافقة ّمقداره ( 3.96من .)5.00
جاءت العبارة رقم ( ،)3وهي (التعبري عن املشاعر السلبية واإلجيابية ابتزان وموضوعية) ،يف املرتبة (اخلامسة) من حيث املوافقةُ
ِ
مبتوسط حسايب مقداره ( 3.95من  .)5.00واتفقت هذه ال ِّدراسة مع دراسة زينب زيود ()2016؛ حيث بينت أمهية عالقة
ّ
الفرد ابملجتمع ،وأن املهارات تعتمد على طبيعة العالقة املتبادلة بني الفرد املجتمع ومدى أتثر كل منهما ابآلخر.
ُ
وفيما يليُ ترتيب هذه املهارات حسب ِ
متوسطات املوافقة عليها من وجهة نظر أفراد ال ِّدراسة:
ّ
ُُّ
ِ
ِ

ومعلّمــي املوهوبــن ابململكــة
جــدول رقــم ( :)12اســتجاابت أفـراد ال ّدراســة علــى درجــة امتــاك الطــاب املوهوبــن جلميــع املهــارات احلياتيَّــة مــن وجهــة نظــر ُمشــريف ُ
ِ
املتوســط احلســايب
العربيَّــة ُّ
الســعوديَّة ُمرتَّبــة تنازليًّــا حســب ّ
املهارات

ِ
املتوسط احلسايب
ّ

االحنراف املعياري

درجة املُوافقة

الرتتيب

مهارات التواصل

3.98

0.386

ُموافق

2

مهارات التفكري

3.97

0.403

مهارات إنتاج املعرفة

3.94

0.394

ُموافق

3

املهارات االجتماعية

3.99

0.412

ُموافق

ِ
املتوسط العام جلمع املهارات
ّ

3.97

0.379

ُموافق

ُموافق

4
1

ِ
السعوديَّة ُموافقون على ُمارسة الطُّالب املوهوبني
مما سبق َّ
ومعلِّمي املوهوبني ابململكة العربيَّة ُّ
يتبي أن أفراد عيِّنة ال ّدراسة من ُمشريف ُ
ِ
ِ
املتوسط الذي يقع يف الفئة الرابعة من فئات
مبتوسط حسايب بلغ ( 3.97من  ،)5.00وهو ّ
جلميع املهارات احلياتيَّة الالزمة هلمّ ،
(موافق) يف أداة ال ِّدراسة؛ مما يوضح أن الطُّالب املوهوبني ميتلكون املهارات
املقياس اخلماسي من ( ،)4.20-3.41واليت تشري إىل ُ
احلياتيَّة بشكل عام بدرجة عالية.
ِ
مبتوسط ( 3.99من  ،)5.00يليها
كما َّ
تبي أن درجة امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات االجتماعية جاءت يف املرتبة األوىلّ ،
ِ
ِ
مبتوسط حسايب بلغ ( 3.97من
مبتوسط حسايب بلغ ( 3.98من  ،)5.00ويف املرتبة الثالثة جاءت مهارات التفكري ّ
مهارات التواصل ّ
ِ
مبتوسط حسايب ( 3.94من .)5.00
 ،)5.00يف حني جاءت مهارات إنتاج املعرفة يف الرتتيب الرابع واألخري ّ
إجابة السؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت أفراد العيِّنة تُعزى ملتغريات (املؤهل العلمي،
التخصص ،سنوات اخلربة)؟

َّأوًل :الفروق ابختالف املؤهل العلمي:
ِ
تغي املؤهل العلمي؛ قام الباحثان
للت ُّ
َّعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت عيِّنة ال ّدراسة ابختالف ُم ِّ
بديل عن اختبار حتليل التباين
ابستخدام اختبار كروسكال واليس ( ،)Kruskal Wallisوهو اختبار الابرامرتي جرى استخدامه ً
ِ
تغي املؤهل العلمي ،وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التَّايل:
نظرا لوجود تباين يف توزيع عيِّنة ال ّدراسة وف ًقا ملُ ِّ
األحادي؛ ً
ِ ِ
ِ
تغي املؤهل العلمي
اجلدول رقم ( :)13نتيجة اختبار كروسكال واليس ( )Kruskal Wallisللفروق إجاابت عيّنة ال ّدراسة ابختالف ُم ّ
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أبعاد ال ِّدراسة

مهارات التواصل

مهارات التفكري

مهارات إنتاج املعرفة

املهارات االجتماعية

الدرجة الكلية جلميع
املهارات احلياتيَّة
للطُّالب املوهوبني

املؤهل العلمي

العدد

ِ
متوسط الرتب
ّ

بكالوريوس

192

134.81

ماجستري

50

88.20

دكتوراه

9

148.06

بكالوريوس

192

134.28

ماجستري

50

دكتوراه

9

146.22

بكالوريوس

192

134.47

ماجستري

50

90.39

دكتوراه

9

143.06

بكالوريوس

192

132.73

ماجستري

50

96.60

دكتوراه

9

145.78

بكالوريوس

192

134.01

ماجستري

50

91.63

دكتوراه

9

146.06

مربع
كاي

درجة
احلرية

24.422

2

24.713
2

90.55

25.284

16.363

19.094

2

2

2

مستوى الداللة
*0.000
دالة

*0.000
دالة

*0.000
دالة

*0.000
دالة

*0.000
دالة

* فروق دالَّة عند مستوى داللة (.)0.05
ِ
ِ
تغي املؤهل
َّ
يتبي من اجلدول َّ
السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء عيِّنة ال ّدراسة حنو مجيع حماور ال ّدراسة ابختالف ُم ِّ
العلمي ،لصاحل أفراد عيِّنة ال ِّدراسة من محلة مؤهل البكالوريوس ومحلة مؤهل الدكتوراه ،وهو ما يوضح أن أفراد عيِّنة ال ِّدراسة من محلة
مؤهل البكالوريوس وأفراد ال ِّدراسة من محلة مؤهل الدكتوراه أكثر ُموافقة على أن الطُّالب املوهوبني ميتلكون املهارات احلياتيَّة بدرجة
أكرب من أفراد ال ِّدراسة من محلة مؤهل املاجستري ،ويعزى ذلك إىل أن محلة البكالوريوس أكثر ممارسة وخربة مع الطُّالب املوهوبني،
أما محلة الدكتوراه فهم األكثر انتاجية وابتكار مع هؤالء الطُّالب.
تغي التخصص:
اثنيًا :الفروق ابختالف ُم ِّ

ِ
تغي التخصص؛ قام الباحث
للت ُّ
َّعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت عيِّنة ال ّدراسة ابختالف ُم ِّ
ابستخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ( ،)Independent Sample T-Testوجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التَّايل:

ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :
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ِ
تغي التخصص
جدول رقم ( :)14اختبار (ت) ( )Independent Sample T-Testللفروق يف آراء عيِّنة ال ّدراسة ابختالف ُم ِّ
أبعاد ال ِّدراسة
مهارات التواصل
مهارات التفكري
مهارات إنتاج املعرفة
املهارات االجتماعية
الدرجة الكلية جلميع
املهارات احلياتيَّة
للطُّالب املوهوبني

التخصص

العدد

ِ
املتوسط احلسايب
ّ

االحنراف املعياري

قيمة (ت)

درجة احلرية

مستوى الداللة

علمي

146

3.9804

0.39119

-0.038

249

أديب

105

3.9823

0.38039

0.970
غري دالة

علمي

146

3.9892

0.44074

249

أديب

105

3.9510

0.34588

0.460
غري دالة

علمي

146

3.9575

0.43197

249

أديب

105

3.9181

0.33477

0.435
غري دالة

علمي

146

4.0078

0.43937

249

أديب

105

3.9735

0.37238

0.516
غري دالة

علمي

146

3.9858

0.40372

أديب

105

3.9591

0.34210

0.740
0.782
0.651

249

0.549

0.583
غري دالة

ِ
ِ
تغي
َّ
يتبي من اجلدول َّ
السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء عيِّنة ال ّدراسة حنو مجيع حماور ال ّدراسة ابختالف ُم ِّ
التخصص؛ حيث إن مجيع قيم مستوايت الداللة أكرب من ( ،)0.05وابلتَّايل ال يوجد أتثري ٌّ
تغي التخصص حنو امتالك الطلبة
دال ملُ ِّ
املوهوبني للمهارات احلياتيَّة الالزمة هلم.
اثلثًا :الفروق ابختالف سنوات اخلربة:
ِ
تغي سنوات اخلربة؛ قام الباحث
للت ُّ
َّعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف استجاابت عيِّنة ال ّدراسة ابختالف ُم ِّ
بديل عن اختبار حتليل التباين
ابستخدام اختبار كروسكال واليس ( ،)Kruskal Wallisوهو اختبار الابرامرتي جرى استخدامه ً
ِ
تغي سنوات اخلربة ،وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التَّايل:
نظرا لوجود تباين يف توزيع عيِّنة ال ّدراسة وف ًقا ملُ ِّ
األحادي؛ ً
ِ
تغي سنوات اخلربة ) (Kruskal Wallisاجلدول رقم ( :)15نتيجة اختبار كروسكال واليس
للفروق إجاابت عيِّنة ال ّدراسة ابختالف ُم ِّ

أبعاد ال ِّدراسة

سنوات اخلربة

العدد

ِ
متوسط الرتب
ّ

مربع
كاي

درجة
احلرية

مهارات التواصل

أقل من  5سنوات

6

191.00

7.921

2

من  10-5سنوات

101

119.93

أكثر من 10
سنوات

144

127.55

أقل من  5سنوات

6

146.25

من  10-5سنوات

101

119.50

أكثر من 10
سنوات

144

129.71

أقل من  5سنوات

6

185.92

من  10-5سنوات

101

120.75

أكثر من 10
سنوات

144

127.19

مهارات التفكري

مهارات إنتاج املعرفة

2.699

7.771

2

2

مستوى الداللة
*0.019
دالة

0.259
غري دالة

*0.021
دالة
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أبعاد ال ِّدراسة

سنوات اخلربة

العدد

ِ
متوسط الرتب
ّ

مربع
كاي

درجة
احلرية

املهارات االجتماعية

أقل من  5سنوات

6

157.50

4.262

2

من  10-5سنوات

101

118.26

أكثر من 10
سنوات

144

130.11

أقل من  5سنوات

6

190.58

من  10-5سنوات

101

118.57

أكثر من 10
سنوات

144

128.52

الدرجة الكلية جلميع
املهارات احلياتيَّة
للطُّالب املوهوبني

8.024

2

مستوى الداللة
0.119
غري دالَّة

*0.018
دالة

* فروق دالَّة عند مستوى داللة (.)0.05
السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء عيِّنة ال ِّدراسة حنو درجة امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات
يتبني من اجلدول َّ
تغي سنوات اخلربة؛ حيث بلغت مستوايت الداللة هلاتني املهارتني (،0.259
التفكري ،وكذلك املهارات االجتماعية ابختالف ُم ِّ
 ،)0.119وهي قيم أكرب من ( ،)0.05وابلتَّايل ال يوجد أتثري ٌّ
تغي سنوات اخلربة حنو درجة امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات
دال ملُ ِّ
ومعلِّمي املوهوبني قادرين على حتديد امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات التفكري
التفكري واملهارات االجتماعية ،ويعزى ذلك أن ُمشريف ُ
واملهارات االجتماعية ولديهم األدوات اليت متكنهم مهما كانت سنوات خربهتم.
يتبي وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء عيِّنة ال ِّدراسة حنو امتالك الطُّالب املوهوبني ملهارات التواصل وكذلك مهارات
كما َّ
تغي سنوات اخلربة ،لصاحل أفراد عيِّنة ال ِّدراسة من ذوي اخلربة أقل من  5سنوات،
إنتاج املعرفة والدرجة الكلية جلميع املهارات ابختالف ُم ِّ
ويعزو الباحثان ذلك أن من كانت خربهتم أقل من مخس سنوات لديهم اإلملام والتدريب املواكب لتطورات العصر أكثر من غريهم.
التَّوصيات
بناءً على نتائج ال ِّدراسة أوصى الباحثان ابآليت:
التَّأكيد على استمراريَّة التَّدريس القائم على إكساب الطُّالب املوهوبني املهارات احلياتيَّة ،وذلك عرب تعريضهم ملزيد من املواقفاحلياتيَّة لتعزيز ممارستهم للمفاهيم يف أدوار حقيقيَّة.
ستمرة خارج الفصل
تدريب املعلِّمني على كيفية تعزيز امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات احلياتيَّة من خالل تعريضهم ألنشطة ُم َُّ
عزز التَّعلُّم َّ
تظهر هذه املهارات وتُ ِّ
الذايت.
دمج مهارات التَّفكري يف األنشطة اليت تُقدَّم للطُّالب ملساعدهتم على حتسني عمليَّاهتم املعرفيَّة.ُّ
حل املشكالت من خالل تعريضهم ملواقف يوميَّة تُالمس حاجاهتم العمريَّة.
ضرورة العناية بتدريب الطالب املوهوبني على ِّاألخذ ابحلسبان ُمستوى امتالك الطُّالب املوهوبني للمهارات احلياتيَّة وخلق مناشط إثرائيَّة تعمل على تعزيزها وتطويرها.املقرتحات
يف ضوء نتائج ال ِّدراسة وتوصياهتا ميكن تقدمي ُمقرتحات لدراسات ُمستقبليَّة كما يلي:
دراسة مماثلة لل ِّدراسة احلالية يكون ُمتمع ال ِّدراسة هم الطُّالب املوهوبني (تنمية املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني من وجهة نظرهم).َّعرف على تنمية املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني (أثر املناهج ال ِّدراسيَّة على تنمية املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني).
دراسة تتبُّعيَّة للت ُّ-دراسة شبه جتريبيَّة على الطُّالب املوهوبني (فاعليَّة برانمج إثرائي يف تنمية املهارات احلياتيَّة للطُّالب املوهوبني).
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ِ
ات احلياتيَّ ِة من ِ
امتالك الطُّالب املوهوبني للمهار ِ
وجهة نظ ِر ُمشريف
واقع
د .نورة بنت انصر العويَد؛ أ.ضيف هللا بن أمحد الغامديُ :

املراجع:
إبراهيــم ،إبراهيــم بــن رفعــت .)2014( .فاعليــة اس ـراتيجية مقرتحــة يف ضــوء منــوذج التعليــم ابلقــرن احلــادي والعش ـرين لتنميــة بعــض
املهــارات احلياتيَّــة املرتبطــة بتعليــم الرايضيــات لــدى تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة ،جملــة تربــوايت الرايضيــات.65-58 ،)4(17 ،
أبــو حجــر ،فايــز حممــد فــارس ( .)2011دور األنشــطة الرتبويــة يف تنميــة املهــارات احلياتيــة ،املؤمتــر الســنوي الثالــث للمــدارس اخلاصــة:
آفــاق الشـراكة بــن قطاعــي التعليــم العــام واخلــاص ،شــركة طيــف للخدمــات التعليميــة.123-120 ،
أبــو زيــد ،ريهــام حســن ســامة .)2018( .تنميــة املهــارات احلياتيَّــة للمـرأة يف ظــل التنميــة املســتدامة ،جملــة «إمســيا» ،مجعيــة إمســيا،
الرتبيــة عــن طريــق الفــن.131-111 ،)14(13 ،
أمحــد ،بدريــة كمــال .)2016( .التفكــر االبتــكاري لــدى عيِّنــة مــن الطُّــاب املوهوبــن ،جملــة القـراءة واملعرفــة ،جامعــة عــن مشــس ،كليــة
الرتبيــة ،اجلمعيــة املصريــة للقـراءة واملعرفــة.72-53 ،)179( ،
أمحــد ،نوريــة عمــر .)2012( .تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى املوهــوب ،جملــة دراســات يف اخلدمــة االجتماعيــة والعلــوم
اإلنســانية ،جامعــة حل ـوان ،كليــة اخلدمــة االجتماعيــة ،ع  ،33ج  ،12أكتوبــر 2012م.13-12 ،
األمحــري ،علــي بــن أمحــد علــي ( .)2018دور املرحلــة االبتدائيــة يف تنميــة املهــارات احلياتيَّــة للطُّــاب( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة)،
كليــة الرتبيــة ،جامعــة امللــك ســعود ،الـرايض.
الســعوديَّة ،الرايض :مؤسســة امللك عبد العزيز ورجاله
االسـراتيجية العربيَّة للموهبة واإلبداع يف التعليم العام ( .)2009اململكة العربيَّة ُّ
للموهبــة واإلبــداع (موهبة).
آل طالع ،عبد هللا سعيد ( .)2015أثر األمنوذج اإلثرائي الفاعل يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى التالميذ املوهوبني ابلصف
الرابع االبتدائي مبدينة الرايض( .رســالة ماجســتري غري منشــورة) ،جامعة امللك ســعود ،الرايض.
عمان :دار الفكر.
جروان ،فتحي عبد الرمحن .)2012( .أساليب الكشف عن املوهوبني ورعايتهم( .طَّ .)3
اجلغيمان ،عبد هللا حممد (1425ه) ،برانمج رعاية املوهوبني املدرسي .الرايض :مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني.
اجلغيمان ،عبد هللا حممد ( ،)2008تربية املوهوبني يف الوطن العريب يف برامج تكوين املعلِّم .األحساء :املركز الوطين ألحباث املوهبة واإلبداع.
ُ
محــادة ،ســلوى علــي .)2012( .برامــج لتنميــة املهــارات احلياتيــة ،جملــة القـراءة واملعرفــة .اجلمعيــة املصريــة للقـراءة واملعرفــة ،جامعــة عــن
مشــس ،كليــة الرتبيــة.41-39 ،)132( ،
خصاونــة ،غــادة حممــد .)2013( .مــدى مســامهة منهــاج اجلمبــاز يف إكســاب بعــض املهــارات احلياتيــة ،جملــة أســيوط لعلــوم وفنــون الرتبيــة
الرايضية ،جامعة أســيوط ،كلية الرتبية الرايضية.28-27 ،)37(2 ،
اخلفاف ،إميان عباس ( .)2013الذكاء االنفعايل تعلم كيف تفكر انفعاليًّا ،عمان :دار املناهج للنشر والتوزيع.
الدهــام ،مشــاري عبــد العزيــز ( .)2013تطويــر وبنــاء مقيــاس اخلصائــص الســلوكية للكشــف عــن األطفــال املوهوبــن يف الصفــوف األوليــة
ابملرحلة االبتدائية( .رســالة ماجســتري غري منشــورة) ،جامعة امللك فيصل ،األحســاء.
الدوســري ،بــدر ســعيد ( .)2017فاعليــة برانمــج إثرائــي قائــم علــى التدريــس ابلصــف املقلــوب يف تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي
ِ
املتوســطة( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،ال ـرايض.
للطُّــاب املوهوبــن يف املرحلــة ّ
زيــود ،زينــب .)2016( .املهــارات احلياتيَّــة الــازم إكســاهبا للمتعلمــن يف مرحلــي التعليــم مــا قبــل اجلامعــي يف ســورية ،جملــة احتــاد
اجلامعــات العربيَّــة للرتبيــة وعلــم النفــس ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة دمشــق.73-49 ،)3(14 ،
سترينبريغ ،ر وديفيدسون ،ج ( .)2011مفاهيم املوهبة (ترمجة داوود القرينة وخلود الداببنة وأسامة البطاينة) .الرايض :العبيكان.
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سعادة ،جودت أمحد ( .)2009املنهج املدرسي للموهوبني واملتميزين .عمان :دار الشروق.
السوطري ،حسن؛ وابتيس ،أمحد؛ والعنزي ،محود؛ والدوسري ،نواف ( ،)2009تدريس مهارات تطوير الذات من وجهة نظر طالب
السنة التحضريية يف جامعة امللك سعود ،املؤمتر العلمي السادس ،الرايضة والتنمية،كلية الرتبية الرايضية ،اجلامعة األردنية.55-31 ،
الشــخص ،عبــد العزيــز الســيد ( .)2015أســاليب التَّعـُّـرف علــى املتفوقــن عقليًّــا واملوهوبــن ورعايتهــم وتنميــة قُدراهتــم االبتكاريــة :برامــج
مقرتحــة ،جملــة الرتبيــة اخلاصــة والتأهيــل.39-1 ،)8(2 ،
الشــدوخي ،فيصــل بــن انصــر بــن عبــد العزيــز ( .)2015منهــج املهــارات احلياتيَّــة لطــاب املرحلــة االبتدائيــة :منهــج مقــرح( .رســالة
دكتــوراه غــر منشــورة) ،كليــة الدعــوة وأصــول الديــن ،اجلامعــة اإلســامية ابملدينــة املنــورة.
عابديــن ،منــر مصطفــى .)2017( .بنــاء مقيــاس املهــارات احلياتيَّــة للتلميــذ ،اجمللــة العلميــة لعلــوم الرتبيــة البدنيــة والرايضــة ،كليــة الرتبيــة
الرايضيــة ،جامعــة املنصــورة.11-9 ،)30( ،
عامر ،طارق عبد الرؤوف ( .)2009االجتاهات احلديثة لرعاية املوهوبني واملتفوقني .القاهرة :املكتبة األكادميية.
العامــودي ،نــورة عبــد هللا ( .)2013أثــر اســتخدام برانمــج إثرائــي يف تنميــة مهــارات التواصــل الرايضــي لــدى التلميــذات املوهــوابت
ابملرحلــة االبتدائيــة( .رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة.
عبــد اجلبــار ،علــي شــعبان .)2013( .تنميــة ال ُقــدرات اإلبداعيــة للطُّــاب املوهوبــن واملتفوقــن ،جملــة كليــة اآلداب ،جامعــة طرابلــس،
كليــة اآلداب ،ع .22-19 ،23
عبــود ،يســرى زكــي؛ واملصمــودي ،ســليم أمحــد ( .)2014بنــاء وتقنــن مقيــاس اخلصائــص الســلوكية للتَّعـ ُّـرف علــى الطُّــاب املوهوبــن
جبامعــة امللــك فيصــل ،جملــة جامعــة طيبــة للعلــوم الرتبويــة.89-70 ،)1( 9 ،
العقيــل ،حممــد عبــد العزيــز ( .)2011أثــر أنشــطة علميــة إثرائيــة مقرتحــة يف تنميــة عمليــات العلــم التكامليــة والتفكــر اإلبداعــي لــدى
التالميــذ املوهوبــن يف املرحلــة االبتدائيــة( .رســالة دكتــوراه غــر منشــورة) ،جامعــة امللــك ســعود ،ال ـرايض.
العنــزي ،ســامة عجــاج .)2017( .دراســة مقارنــة يف بعــض املهــارات احلياتيَّــة بــن التالميــذ العاديــن والتالميــذ بطيئــي التعلــم ابملرحلــة
االبتدائيــة بدولــة الكويــت ،جملــة الطفولــة والرتبيــة ،كليــة رايض األطفــال ،جامعــة اإلســكندرية.202-189 ،)32(9 ،
العوضــي ،خالــد عبــد الرمحــن ( .)2008برانمــج تدريــي مقــرح يف تنميــة املهــارات احلياتيَّــة لــدى طــاب الصــف الســادس االبتدائــي.
(رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،جامعــة امللــك ســعود ،كليــة الرتبيــة ،قســم املناهــج.
عياصــرة ،ســامر مطلــق (2017م ،نوفمــر) ،أهــم ال ِّدراســات واألحبــاث الــي تناولــت خصائــص وكفــاايت ُمعلِّمــي الطلبــة املوهوبــن
واملتفوقــن مــن عــام 2017-1970م ،ورقــة مقدمــة إىل املؤمتــر العلمــي العــريب الثــاين عشــر لرعايــة املوهوبــن  -رعايــة املوهوبــن
عمــان ،نوفمــر2017 ،م.13-11 ،
واملتفوقــن ضــرورة حتميــة للتنميــة العربيَّــة الشــاملة ،اجمللــس العــريب للموهوبــن واملتفوقــنَّ ،
الغويــري ،جواهــر عبــد الكــرمي عابــد ( .)2015ممارســات ُمعلِّمـ ّـي العلــوم يف تدريــس الطلبــة املوهوبــن :دراســة نوعيــة ،رســالة دكتــوراه
عمــان ،األردن.
منشــورة ،كليــة ال ِّدراســات العليــا ،اجلامعــة األردنيــةَّ ،
القبــايل ،حيــى أمحــد (2017م ،نوفمــر) ،مفاهيــم املوهبــة بــن النظريــة والتطبيــق ،ورقــة مقدمــة إىل املؤمتــر العلمــي العــريب الثــاين عشــر لرعايــة
عمان.13-8 ،
املوهوبني :رعاية املوهوبني واملتفوقني ضرورة حتمية للتنمية العربيَّة الشاملة ،اجمللس العريب للموهوبني واملتفوقنيَّ ،
جماهــد ،فايــزة أمحــد احلســيين ( .)2020تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي وتنميــة املهــارات احلياتيَّــة لــذوي االحتياجــات اخلاصــة :نظــرة
مســتقبلية ،اجمللــة الدوليــة للبحــوث يف العلــوم الرتبويــة ،املؤسســة الدوليــة آلفــاق املســتقبل.15-13 ،)1(3 ،
حممــدي ،فوزيــة .)2012( .أســاليب تنميــة املوهوبــن يف املدرســة ،جملــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،جامعــة قاصــدي مـرابح  -ورقلــة،
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.114-112 ،)9(
. الرايض. برانمج املهارات احلياتيَّة حقيبة املهارات الشخصية.)2011( مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج
 أثــر برانمــج إثرائــي قائــم التقييــم الدينامــي يف تنميــة التفكــر الناقــد واملعتقــدات املعرفيــة للطالبــات املوهــوابت.)2012(  نــورة فريــد،امللحــم
ِ
. األحســاء، جامعــة امللــك فيصــل،) (رســالة ماجســتري غــر منشــورة.املتوســطة
ّ ابملرحلــة
http://vision2030.gov.sa/ : ُمســرجع مــن،2030 الســعوديَّة
ُّ  رؤيــة اململكــة العربيَّــة.)2016( الســعوديَّة
ُّ اململكــة العربيَّــة
download/file/fid/422
 اكتشــاف-  املؤمتــر العلمــي.منوذجــا
ُّ  اكتشــاف ورعايــة املوهوبــن يف العــامل العــريب التجربــة.)2010(  انصــر بــن علــي،املوســى
ً الســعوديَّة
.340-334 ،م2010  يوليــو، كليــة الرتبيــة ومديريــة الرتبيــة والتعليــم ابلقليوبيــة، جامعــة بنهــا،ورعايــة املوهوبــن بــن الواقــع واملأمــول
 أثــر اســتخدام برانمــج إثرائــي يف تنميــة مهــارات التواصــل الرايضــي لــدى التلميــذات املوهــوابت ابملرحلــة.)2013(  نــورة،عبــد هللا
. مكــة املكرمــة، جامعــة أم القــرى،) (رســالة ماجســتري غــر منشــورة.االبتدائيــة
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واقع امتالك طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ملهارات القرن احلادي والعشرين
من وجهة نظر معلماهتن
د .جواهر بنت سعد بن عبدهللا اخللف

أستاذ مساعد يف املناهج وطرق التدريس ،قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرتبية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املستخلص:

هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى واقــع امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين مبنطقــة الـرايض مــن وجهــة نظــر معلماهتــن
يف ضــوء متغــر املؤهــل واخلــرة؛ ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي ،وأعـ ّدت قائمــة مبهــارات القــرن احلــادي والعشـرين تكونــت
مــن ( )30مهــارة موزعــة علــى  5حمــاور (مهــارات التعلــم واالبتــكار ،مهــارات التكنولوجيــا واملعلومــات ووســائل االتصــال ،مهــارات التفكــر والبحــث ،مهــارات
احليــاة والعمــل ،مهــارات احليــاة الروحيــة) طبقــت علــى عينــة الدراســة البالــغ عددهــا ( )153معلمــة مــن معلمــات املرحلــة الثانويــة ،وأظهــرت النتائــج أن
الطالبــات ميتلكــن مهــارات احليــاة الروحيــة بدرجــة متوســطة ومبتوســط حســايب بلــغ ( ،)21,2يليهــا مهــارات احليــاة والعمــل مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)1,95مث
مهــارات التكنولوجيــا واملعلومــات ووســائل االتصــال ،ومهــارات التعلــم واالبتــكار يف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)1.85ويف املرتبــة األخــرة مهــارات
أيضــا إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تُعــزى ملتغــر املؤهــل ،بينمــا أشــارت
التفكــر والبحــث بدرجــة متدنيــة بلغــت ( ،)1,69وقــد أشــارت النتائــج ً
إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــر اخلــرة يف تقديرهــن لدرجــة امتــاك الطالبــات ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين.
الكلمات املفتاحية :مهارات القرن احلادي والعشرين ،طالبات املرحلة الثانوية.
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The Reality of Female Secondary School Students Possessing Twenty-First
Century Skills in Riyadh; from the Point of View of Their Female Teachers.
Dr. Jawaher bint Saad bin Abdullah Al Khalaf

Faculty of Education, Department of Curricula and Teaching Methods
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University

Abstract:
This study is aimed at identifying the degree of high school female students ’acquisition of
twenty-first century skills in the Riyadh region, from the viewpoint of their female teachers in
the light of ‘competence’ and ‘experience’ variables.
In achieving the objectives of the study, the researcher used the descriptive approach, and
prepared a list of 21st century skills which consist of (30) skills distributed in 5 core areas (learning
and innovation skills, technology and information skills, and medium of communication.
Again, thinking and research skills, livelihood and occupational skills, spiritual life skills)
were applied to the study sample of (153) female secondary school teachers.
The results showed that students practicing spiritual life skills are sometimes record a mean
average of (2.21), followed by livelihood and occupational skills with a mean average of (1.95),
followed by information technology, and communication skills.
The skills of learning and innovation are ranked second, with a mean average of (1.85), and
last but not least is thinking and research skills with a low degree of (1,69).
The results also indicated that there were no statistically significant differences attributed to
the ‘competence’ variable, while the results indicated that there were statistically significant
differences due to the ‘experience’ variable in their estimation of the degree of female students’
acquisition of the 21st century skills.
Key Words : 21st Century Skills, High School Female Students.
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املقدمة
تشــهد اجملتمعــات اليــوم تطــورات متالحقــة ،وحتــدايت متتاليــة يف مجيــع اجملــاالت ،االقتصاديــة والتقنيــة والعلميــة وغريهــا ،ممــا محّــل
املؤسسات الرتبوية والتعليمية املسؤولية الكربى يف إعداد جيل قادر على مواجهتها والتفاعل معها إبجيابية وإبداع ،وهذا لن يتأتى إال
عــن طريــق امتــاك أفـراد هــذا اجليــل املهــارات الالزمــة لتحقيقــه ،وقــد حظيــت مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ابهتمــام الرتبويــن؛ ألهنــا
تســاعد الطــاب علــى الفهــم اجليــد للمعلومــات ،وتنمــي لديهــم التفكــر ،وتعينهــم علــى املشــاركة الفاعلــة يف اجملتمــع ومواجهــة مشــكالته.
ويشــهد نظــام التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية مراجعــة مســتمرة ،والســيما بعــد رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030؛ وذلــك
مــن أجــل تطويــر التعليــم ومواكبــة املســتجدات ،واســتثمار العقــل البشــري .وقــد اهتمــت الرؤيــة بتطويــر املنظومــة الرتبويــة والتعليميــة جبميــع
مكوانهتــا ،وإكســاب الطلبــة املعــارف ،وتنميــة املهــارات ،والســلوكيات الالزمــة للنجــاح يف املســتقبل وااللتحــاق بســوق العمــل (رؤيــة
اململكــة العربيــة الســعودية .)2016 ،2030
وقــد قامــت شــركة تطويــر التعليميــة( )1بعــدد مــن املشــاريع لتطويــر التعليــم العــام ( ،)2015ومنهــا :مشــروع تعزيــز مهــارات القــرن
احلــادي والعشـرين ومهــارات احليــاة وســوق العمــل الــذي يهــدف إىل حتســن اســتعدادات الطــاب والطالبــات لتهيئتهــم للتعليــم العــايل
واالنتقــال مــن التعليــم املدرســي إىل احليــاة املهنيــة ،ويؤكــد بــكار ( )2015علــى أن اإلبــداع لــدى كل األمــم يعــد واحـ ًـدا مــن أهــم رهــاانت
التقــدم يف القــرن احلــادي والعشـرين وجيــب علينــا كســب الرهــان.
ويف السياق ذاته نظمت هيئة تقومي التعليم والتدريب املؤمتر الدويل لتقومي التعليم بعنوان« :مهارات املستقبل تنميتها وتقوميها»
يف الفرتة من ( / 6-4ديسمرب )2018 /وأ ّكد املؤمتر على أمهية دمج مهارات املستقبل يف املناهج الدراسية للتعليم العام واجلامعي
من أجل تعليم يهيئ اجليل اجلديد لوظائف املستقبل ،واالستفادة من التجارب الناجحة يف جمال تعليم وامتالك املهارات وقياسها،
والتوعية ابملهارات املطلوبة للنجاح يف احلياة وسوق العمل من أجل تقليل الفجوة بني مهارات القرن احلادي والعشرين اليت تتطلبها
مهن املستقبل ومهارات طاليب العمل من اجليل اجلديد (املؤمتر الدويل لتقومي التعليم.)2018 ،
كمــا أوصــت بعــض الدراســات واألحبــاث الرتبويــة ،بضــرورة تنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين وقياســها ،وتضمينهــا يف مناهــج
التعليــم العــام ،منهــا دراســة جــرة ( )2018الــي أكــدت علــى أمهيــة تنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين لتحقيــق رؤيــة اململكــة العربيــة
الســعودية  ،2030وكذلــك دراســة العمــري ( )2020الــي رّكــزت علــى تقصــي دور األســتاذ اجلامعــي يف تعزيــز مهــارات القــرن احلــادي
والعش ـرين ،يف حــن اقرتحــت أبــو ســتة ومحيــدة ( )2020برانجم ـاً قائم ـاً علــى املعايــر املهنيــة لتنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين
لــدى طــاب الرايضيــات يف كليــة الرتبيــة ،وأوصــت دراســة خضــر وجاســم ( )2020بضــرورة الرتكيــز علــى امتــاك الطالبــات مهــارات
القــرن احلــادي والعشـرين ابســتخدام إسـراتيجيات وأســاليب تدريســية حديثــة ،بينمــا اعتنــت دراســة حجــة ( )2018بتقــومي كتــب العلــوم
للمرحلة األساســية يف ضوء مهارات القرن احلادي والعشـرين ،وأوصت بضرورة تضمينها يف الكتب بشــكل جيد ،كما هدفت دراســة
زيــد ( ،)2020وامللحــم ( ،)2017وبعطــوط ( )2017إىل معرفــة درجــة اكتســاب الطالبــات ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،وأ ّكــدت
علــى ضــرورة امتالكهــن مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين الــي تســاعدهن علــى مواجهــة حتــدايت هــذا القــرن ،وأوصــت بضــرورة التنميــة
املهنيــة للمعلمــن مــن أجــل إتقــان هــذه املهــارات ،ومــن مث تنميتهــا لــدى املتعلمــن.
ويشــر اســتيتيه وســرحان ( )2008إىل عــدد مــن الكفــاايت واملهــارات الــي جيــب أن ميتلكهــا طالــب املســتقبل ،ومنهــا :أن تكــون
لديــه املقــدرة علــى احلفــاظ علــى اهلويــة الوطنيــة والقوميــة والدينيــة والثقافيــة ،وأن يتمكــن مــن التعلــم الــذايت وميتلــك مهــارات التواصــل
الثقــايف واحلضــاري يف عــامل متغــر ،إضافــة إىل ذلــك أن يكــون لديــه املقــدرة علــى العمــل مــع الفريــق يف إطــار مــن روح التعــاون واملشــاركة،
((( شركة حكومية مملوكة لصندوق االستثمارات العامة ،أتسست ابملرسوم امللكي رقم  75 /2بتاريخ  6من ذي القعدة 1429هـ.
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وأن يكــون متمكنًــا مــن اللغــة العربيــة ،ولديــه املقــدرة علــى اســتخدام أكثــر مــن لغــة.
كمــا حـ ّددت منظمــة شـراكة مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين تلــك املهــارات يف ثــاث مهــارات أساســية ،هــي :مهــارات التعلــم
واالبتــكار واإلبــداع ،ومهــارة الثقافــة الرقميــة والوســائط املعلوماتيــة ،ومهــارة املهنــة واحليــاة (ترلينــج وفــادل ،)2013 ،وحــى ينجــح الطلبــة
يف القــرن احلــادي والعشـرين فإهنــم حباجــة إىل هــذه املهــارات؛ ألن الطلبــة يتعلمــون مــن خــال االخنـراط واملشــاركة والتفاعــل والتواصــل
مــع اآلخريــن أثنــاء التعلــم (مخيــس.)2018 ،
وحيتــاج الطالــب إىل مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين يف املرحلــة الثانويــة؛ ألهنــا مرحلــة مهمــة وحامســة للمتعلمــن ،وتعدهــم
ـزودا ابملعلومــات األساســية ،واملهــارات واالجتاهــات الــي تنمــي شــخصيتهم مــن جوانبهــا املعرفيــة والنفســية
ـدادا شــامالً متكام ـاً ومـ ً
إعـ ً
ـتثمارا يف رأس املــال
واالجتماعيــة والعقليــة والبدنيــة ،ويُنظــر للتعليــم يف هــذه املرحلــة بوصفــه قاعــدة للدراســة يف اجلامعــة ،وأتهي ـاً واسـ ً
البشــري للحيــاة العمليــة (فــرج.)2009 ،
مشكلة الدراسة:
اختلفــت أهــداف التعليــم يف عصـران احلــايل ،فلــم يعــد إكســاب املتعلــم املعرفــة هــو األســاس فقــط بــل البــد مــن اجلمــع بــن املعرفــة
والقيــم واملهــارات؛ مــن أجــل تنميــة شــخصية الطالــب ومســاعدته علــى النجــاح املهــي والشــخصي يف القــرن احلــادي والعشـرين ،وقــد أ ّكــد
املؤمتــر الــدويل لتقــومي التعليــم  2018علــى أمهيــة مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،وضــرورة امتــاك املتعلمــن هلــا؛ وذلــك لتمكــن التعليــم
العــام واجلامعــي واملهــي مــن أخــذ أدواره الصحيحــة يف مواكبــة املســتجدات واملتطلبــات التنمويــة (املؤمتــر الــدويل لتقــومي التعليــم،)2018 ،
كما اهتمت رؤية اململكة العربية الســعودية بتطوير املنظومة الرتبوية والتعليمية جبميع مكوانهتا ،وإكســاب الطلبة املعارف ،واملهارات،
والســلوكيات الالزمــة للنجــاح يف املســتقبل وااللتحــاق بســوق العمل(رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية  ،)2030وأوصــت دراســة (علــي،
 )2020ودراســة (الكلثــم )2013 ،ودراســة (الناجــم )2012 ،بضــرورة تضمــن مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين يف املناهــج الدراســية.
وعلــى الرغــم مــن أمهيــة مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،إال أن املطلــع علــى واقعنــا اليــوم جيــد أن هنــاك فجــوة عميقــة بــن املهــارات
الــي يتعلمهــا الطــاب يف املدرســة ،وتلــك الــي حيتاجوهنــا يف احليــاة والعمــل يف جمتمــع عصــر املعرفــة (حفــى ،)2015،ويذكــر الكلثــم
( ،2013ص )231أن اهليئــات واملؤسســات الثقافيــة والصناعيــة تشــكو أبن خريــج املرحلــة الثانويــة واجلامعيــة غــر ُمعـ ٍّد لواقــع ومتطلبــات
ميدان العمل اليوم ،كما أشارت دراسة (بعطوط ،)2017 ،ودراسة (امللحم )2017 ،إىل تدين مستوى بعض املهارات لدى املتعلمني.
أتسيســا على ما ســبق ،واســتجابة لتوجهات رؤية اململكة العربية الســعودية  ،2030ووزارة التعليم من خالل مشــاريعها التطويرية،
ً
رأت الباحثــة ضــرورة التعـّـرف علــى واقــع امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة ابململكــة العربيــة الســعودية ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين مــن
وجهــة نظــر معلماهتــن؛ ألن هــذه املرحلــة هــي الــي تؤهلهــن للمرحلــة اجلامعيــة ،وفيهــا تتشــكل شــخصياهتن ،وتنمــو مهاراهتــن ،ويصبحــن
أكثــر حتمـاً للمســؤولية ،وأكثــر قــدرة علــى التعلــم والتواصــل مــع اآلخريــن ومواجهــة حتــدايت املســتقبل.
أسئلة الدراسة:
جتيب الدراسة عن األسئلة التالية:
ما واقع امتالك طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ملهارات القرن احلادي والعشرين من وجهة نظر معلماهتن؟هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( a < (0.05بــن متوســط اســتجاابت املعلمــات فيمــا خيــص امتــاكالطالبــات ملهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين تُعــزى ملتغــر اخلــرة؟
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( a < (0.05بــن متوســط اســتجاابت املعلمــات فيمــا خيــص امتــاكالطالبــات ملهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين تُعــزى ملتغــر املؤهــل؟
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أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل:
 حتديد مهارات القرن احلادي والعشرين الالزم توافرها لدى طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض.التعرف على مدى امتالك طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ملهارات القرن احلادي والعشرين.
 ّ التعـ ّـرف علــى الفــروق بــن متوســطات اســتجابة املعلمــات فيمــا خيــص امتــاك الطالبــات ملهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين يفضــوء متغــر اخلــرة واملؤهــل.
أمهية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة فيما يلي:
ضــرورة امتــاك الطالبــات ملهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين؛ حيــث تســاعدهن علــى مواجهــة احليــاة وحــل مشــكالهتا أبيســرالطــرق.
حتديد مهارات القرن احلادي والعشرين الالزم توافرها لدى الطالبات ،واليت ميكن أن تفيد القائمني على العملية التعليمية.الوقــوف علــى واقــع امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين بوصفــه جــزءًا مــن عمليــة التقــومي الــي تســاعدعلــى تطويــر منظومــة العمليــة التعليميــة ومنهــا الطالــب.
أمهيــة املرحلــة الثانويــة؛ حيــث حتــرص الطالبــة فيهــا علــى االعتمــاد علــى نفســها ،وتســتعد للدراســة اجلامعيــة وحتقيــق متطلباهتــا،وهــذه املهــارات تســاعدها يف ذلــك.
حدود الدراسة:
احلــدود املوضوعيــة :اقتصــرت الدراســة احلاليــة علــى معرفــة مــدى امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين،
وهــي( :مهــارات التعلــم واالبتــكار ،مهــارات التكنولوجيــا واملعلومــات ووســائل االتصــال ،مهــارات التفكــر ،مهــارات احليــاة واملهنــة،
مهــارات القيــم الروحيــة).
احلدود املكانية :طبقت هذه الدراسة مبدينة الرايض.
احلدود البشرية :طبقت هذه الدراسة على معلمات املرحلة الثانوية ابلرايض.
احلدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي اول من العام

1442ه

كمــا اقتصــرت علــى املرحلــة الثانويــة جبميــع صفوفهــا (الصــف األول ،والثــاين ،والثالــث) يف الفصــل الدراســي األول 1442ه ـ مبدينــة
ال ـرايض.
مصطلحات الدراسة:
مهارات القرن احلادي والعشرين:
عرفتهــا شــليب ( )2014أبهنــا « :جمموعــات مــن املهــارات الضروريــة لضمــان اســتعداد الطــاب للتعلــم واالبتــكار واحليــاة والعمــل
واالســتخدام األمثــل للمعلومــات والوســائط والتقنيــة يف القــرن احلــادي والعش ـرين» (ص.)6
ويعرفهــا روفائيــل ويوســف ( )2001أبهنــا« :املهــارات الــي متكــن املتعلــم مــن التعامــل والتفاعــل نــع تطــورات احليــاة يف القــرن
احلــادي والعشـرين مثــل مهــارات التفكــر أبمناطهــا املتعــددة ،وحتمــل املســؤولية ،والقــدرة علــى حــل املشــكالت ،والتكيــف مــع املتغـرات،
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د .جواهر بنت سعد بن عبدهللا اخللف :واقع امتالك طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ملهارات القرن احلادي والعشرين...

ومهــارات تنميــة القيــم واالجتاهــات وأوجــه التقديــر ،وحنــو ذلــك» (ص.)25
وتعرفها الباحثة إجرائيا أبهنا :أدوات التعلم الناجح اليت ينبغي أن متتلكها الطالبة يف القرن احلادي والعشرين واملتمثلة يف اآليت :مهارات
التعلم واالبتكار ،مهارات التكنولوجيا واملعلومات ووسائل االتصال ،مهارات التفكري ،مهارات احلياة واملهنة ،مهارات القيم الروحية.
املرحلة الثانوية:
هي املرحلة اليت تلي املرحلة املتوسطة وتسبق املرحلة اجلامعية ،ومتتد من السادسة عشرة إىل الثامنة عشرة من العمر.
اإلطار النظري:
نتيجــة للتحــوالت والتطــورات الــي شــهدها القــرن احلــادي والعشـرين؛ أصبــح مــن الضــرورة مبــكان علــى النظــام الرتبــوي والتعليمــي
ـادرا
مراجعــة سياســاته وخططــه وتطويرهــا وفــق متطلباتــه ،واالهتمــام ابملتعلــم ومتكينــه مــن مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين؛ ليصبــح قـ ً
علــى التعلــم والعمــل واســتخدام التقنيــة ومهــارات االتصــال ،ومواجهــة املشــكالت والتفاعــل معهــا.
مهارات القرن احلادي والعشرين:

وميكن تعريف مهارات القرن احلادي والعشرين على النحو اآليت:
«جمموعــة مهــارات التعلــم الناجــح يف القــرن احلــادي والعشـرين ،وهــي :التفكــر الناقــد وحــل املشــكلة ،واالبتــكار واإلبــداع ،والتعــاون
والعمل يف فريق والقيادة ،وفهم الثقافات املتعددة ،وثقافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم ،وثقافة احلوسبة وتقنية املعلومات واالتصال،
واملهنــة والتعلــم املعتمــد علــى الــذات احملــددة مــن منظمــات ش ـراكة مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين» (الغامــدي ،2015 ،ص.)9
وذكــرت مخيــس ( )2018أبهنــا« :جمموعــة مــن املهــارات الــي حيتاجهــا العاملــون يف خمتلــف بيئــات العمــل ليكونـوا أعضــاء فاعلــن
ومنتجــن ،بــل مبدعــن ،إىل جانــب إتقاهنــم احملتــوى املعــريف الــازم لتحقيــق النجــاح؛ متشــيًا مــع املتطلبــات التنمويــة واالقتصاديــة للقــرن
احلــادي والعشـرين» (ص.)152
يف حــن عرفهــا روفائيــل ويوســف ( )2001أبهنــا « :املهــارات الــي متكــن املتعلــم مــن التعامــل والتفاعــل نــع تطــورات احليــاة يف القــرن
احلــادي والعش ـرين مثــل مهــارات التفكــر أبمناطهــا املتعــددة وحتمــل املســؤولية والقــدرة علــى حــل املشــكالت والتكيــف مــع املتغ ـرات،
ومهــارات تنميــة القيــم واالجتاهــات وأوجــه التقديــر وحنــو ذلــك» (ص.)25
وعرفتهــا شــليب ( )2014أبهنــا « :جمموعــات مــن املهــارات الضروريــة لضمــان اســتعداد الطــاب للتعلــم واالبتــكار واحليــاة والعمــل
واالســتخدام األمثــل للمعلومــات والوســائط والتقنيــة يف القــرن احلــادي والعشـرين» (ص.)6
ممــا ســبق يتضــح أن تعريــف مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين خيتلــف ابختــاف الثقافــة ،والبيئــة االجتماعيــة ،وطبيعــة املشــكالت
الــي تواجــه هــذه اجملتمعــات ،ولكنهــا تتفــق علــى أهنــا جمموعــة مــن املهــارات واالجتاهــات والقيــم والســلوكيات الــي تُســهم يف رفــع مســتوى
األفـراد وأتهيلهــم للتعلــم والعمــل والعيــش يف احليــاة ،مبــا يتفــق مــع متطلبــات القــرن احلــادي والعشـرين.
أمهية مهارات القرن احلادي والعشرين:
إن التحــول مــن االقتصــاد الصناعــي إىل االقتصــاد املعــريف املعلومــايت يتطلــب جمموعــة مــن املتطلبــات واملهــارات الــي جيــب علــى األفـراد
امتالكهــا مــن خــال نظــم التعليــم ،والــي البــد أن تواكــب هــذه التطــورات والتحــدايت؛ لــذا جيــب علــى املســؤولني عــن الرتبيــة صياغــة
نظــم التعليــم ضمــن هــذا الوضــع؛ لتتمكــن مــن تزويــد الطــاب مبهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،والــي ال متكنهــم مــن اكتســاب املعرفــة
فقــط ،بــل متنحهــم القــدرة علــى إنتــاج املعرفــة وتطبيقهــا يف نواحــي احليــاة املختلفــة (الســعيد واملاضــي.)2013 ،
كمــا أن مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين تســاعد علــى بنــاء الــذات ،وإبـراز شــخصية الطالــب وصقــل مهاراتــه وتطويرهــا وإعــداده
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للحيــاة املنتجــة ،ابإلضافــة إىل أهنــا تســهم بشــكل كبــر يف حتقيــق أهــداف املرحلــة الثانويــة ،واملتمثلــة يف تعهــد قــدرات الطالــب
واســتعداداته املختلفــة وتوجيههــا مبــا حيقــق األهــداف ويســاعده علــى مواجهــة مشــكالت احليــاة ،وتنميــة تفكــره العلمــي ،وتعميــق روح
البحــث والتجريــب لديــه ،وهتيئتــه للعمــل يف مياديــن احليــاة املختلفــة ،وإعدادهــم ملواصلــة التعليــم العــايل( .احلقيــل)2011 ،
واملطّلــع علــى مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين جيــد أهنــا تســاعد علــى حتقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة؛ حيــث يعتمــد الطــاب علــى
معــا ،وخيططــون لعملهــم إببــداع وابتــكار ،ويقومــون إبجـراء البحــوث ،واســتخراج النتائــج
أنفســهم ،ويتحملــون مســؤولية التعلــم والعمــل ً
وحتليلهــا وتفســرها مــع فريــق العمــل ،واحلصــول علــى التغذيــة الراجعــة ،كمــا يســتخدمون التقنيــة والتواصــل مــع اآلخريــن ،ومتثــل هــذه
عناصــر مهمــة مــن التعلــم اجليــد الــذي يُســهم يف تنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،ويــؤدي إىل فهــم أعمــق حملتــوى التعلــم ،ويؤهلهــم
لالنطــاق يف ســوق العمــل.
دور أهداف التعليم يف مواجهة حتدايت القرن احلادي والعشرين:
مل يقتصــر دور األهــداف التعليميــة علــى اجلانــب العملــي فقــط ،بــل مشــل مجيــع جوانــب شــخصية املتعلــم الروحيــة والعقليــة والنفســية
واالجتماعيــة والصحيــة واالقتصاديــة ملختلــف مراحــل النمــو؛ ممــا يســاعد يف حتقيــق الغــاايت الرتبويــة الكــرى (املعرفيــة ،واملهاريــة،
والوجدانيــة) .ومــن أهــم أهــداف التعليــم الــي تســاعد يف مواجهــة حتــدايت القــرن احلــادي والعش ـرين مــا أشــار إليــه احلقيــل (:)2011
متابعة حتقيق الوالء هلل وحده ،وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه يف كافة جوانبها.دعــم العقيــدة اإلســامية الــي تســتقيم هبــا نظــرة الطالــب إىل الكــون واإلنســان واحليــاة يف الدنيــا واآلخــرة ،وتزويــده ابملفاهيــماألساســية والثقافــة اإلســامية الــي جتعلــه معت ـزاً ابإلســام قــادراً علــى الدعــوة إليــه والدفــاع عنــه.
حتقيــق الوفــاء للوطــن اإلســامي العــام وللوطــن اخلــاص (اململكــة العربيــة الســعودية) ،مبــا يوافــق هــذه الســن مــن تســام يف األفــق،وتطلــع إىل العليــاء ،وقــوة يف اجلســم.
تعهــد قــدرات الطالــب ،واســتعداداته املختلفــة الــي تظهــر يف هــذه الفــرة ،وتوجيههــا وفــق مــا يناســبه ومــا حيقــق أهــداف الرتبيــةاإلســامية يف مفهومهــا العــام.
تنميــة التفكــر العلمــي لــدى الطالــب واإلبــداع واالبتــكار ،وتعميــق روح البحــث والتجريــب والتتبــع املنهجــي ،واســتخدام املراجــع،والتعــود علــى طــرق الدراســة الســليمة.
إاتحــة الفرصــة أمــام الطــاب القادريــن ،وإعدادهــم ملواصلــة الدراســة مبســتوايهتا املختلفــة يف املعاهــد العليــا والكليــات اجلامعيــة ،يفخمتلــف التخصصــات.
هتيئة سائر الطالب للعمل يف ميادين احلياة وسد حاجات البالد من القوى العاملة املدربة اليت تتطلبها خطط التنمية.حتقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.تكوين الوعي اإلجيايب الذي يواجه به الطالب األفكار اهلدامة واالجتاهات املضللة.الدراسات السابقة:
تناولت هذه الدراسة عددا من الدراسات السابقة وقد رتبتها الباحثة من األثدم إىل األحدث.
ويف الســياق نفســه ،قــام الناجــم ( )2012بدراســة هدفــت إىل معرفــة واقــع مناهــج العلــوم الشــرعية ابملرحلــة الثانويــة ابململكــة العربيــة
الســعودية مــن وجهــة نظــر املعلمــن يف ضــوء مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين ،ابإلضافــة إىل حتديــد متطلبــات تنميــة املهــارات فيمــا
يتعلــق جبميــع عناصــر منظومــة املنهــج ،ولتحقيــق هــذا اهلــدف؛ أعــد الباحــث قائمــة مبهــارات القــرن احلــادي والعشـرين الواجــب تضمينهــا،
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واســتخدم املنهــج الوصفــي التحليلــي ،وأوضحــت النتائــج تــدين مســتوى توافــر املهــارات يف عنصــر احملتــوى وعمليــي التعلــم والتعليــم
وأدوات القــرن احلــادي والعش ـرين وحمــور التقــومي.
واهتمــت دراســة الغامــدي ( )2015ابلتعـ ّـرف علــى درجــة توافــر مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين يف حمتــوى كتــب الرايضيــات
للصفــوف العليــا ابملرحلــة االبتدائيــة ،واســتخدم الباحــث املنهــج التحليلــي ،وأعــد أداة حتليــل للمحتــوى ،وأســفرت النتائــج عــن توافــر
مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين بدرجــة متوســطة ،كمــا تفــاوت توافرهــا يف الكتــب الثالثــة بنســب متقاربــة.
يف حــن هدفــت دراســة بعطــوط ( )2017إىل تعــرف مــدى اكتســاب اخلرجيــن واخلرجيــات مــن جامعــة طيبــة بكليــة الرتبيــة يف قســم
الرتبيــة الفنيــة ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،ولتحقيــق هــذا اهلــدف؛ أعــدت الباحثــة قائمــة مبهــارات القــرن احلــادي والعشـرين الواجــب
مراعاهتــا ،واســتخدمت املنهــج الوصفــي التحليلــي ،وأظهــرت النتائــج أن درجــة اكتســاب الطــاب والطالبــات للمهــارات علــى النحــو
التــايل( :االتصــال والتواصــل ،اإلدارة الذاتيــة والتفكــر واملهــارات األكادمييــة التخصصيــة) بدرجــة غالب ـاً( ،التكنولوجيــا) بدرجــة أحيــاانً
وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــر اجلنــس ،وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــر املؤهــل
الدراســي ،أمــا امللحــم ( )2017فقــد هدفــت دراســته إىل معرفــة درجــة توافــر مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين يف مقــرر التكنولوجيــا
للمرحلــة األساســية العليــا ودرجــة امتــاك الطلبــة لتلــك املهــارات مــن وجهــة نظرهــم ،واســتخدم البحــث املنهــج الوصفــي واعتمــد االســتبانة
جلمــع البيــاانت ،وأوضحــت الدراســة أن أكثــر املهــارات توافـراً يف الكتــاب هــي مهــارات احليــاة والعمــل مث مهــارات التعلــم واالبتــكار،
ـرا مهــارات تكنولوجيــا املعلومــات .أمــا ترتيــب اجملــاالت عنــد الطــاب فقــد حصــل جمــال مهــارات تكنولوجيــا املعلومــات ووســائل
وأخـ ً
االتصــال علــى الرتتيــب األول ،ويليــه جمــال املهنــة واحليــاة وأخـراً مهــارات التعلــم واالبتــكار.
وركــزت دراســة الربيــع ( )2018تعـ ّـرف مــدى اســتخدام املعلمــة ألســاليب التقــومي التكويــي وفاعليتهــا يف تنميــة مهــارات القــرن

وصممــت أداة االســتبانة لتحقيــق أهــداف
احلــادي والعش ـرين لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة ،واســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــيّ ،
البحــث ،وأوضحــت الدراســة أن الطالبــات يفتقــرن لبعــض مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،كمــا أن أســاليب التقــومي التكويــي املتعــددة
تســاعد علــى تنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين .بينمــا ركــزت العمــري ( )2020علــى تقصــي دور األســتاذ اجلامعــي يف تعزيــز
مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين يف جامعــة طيبــة يف ضــوء رؤيــة اململكــة  ،2030وصممــت الباحثــة اســتبانة لتحقيــق أهــداف البحــث
دورا فاعالً يف تعزيز مهارات القرن احلادي والعشـرين .كما اعتىن
واســتخدمت املنهج الوصفي ،وكشــفت النتائج أن لألســتاذ اجلامعي ً
وصمــم
حجــة ( )2018ابلتعــرف علــى مــدى تضمــن كتــب العلــوم للمرحلــة األساســية يف فلســطني ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرينّ ،
اســتمارة حتليــل للمحتــوى ،واســتخدم املنهــج الوصفــي التحليلــي ،وأشــارت النتائــج إىل تــدين تضمــن كتــب العلــوم ملهــارات القــرن احلــادي
والعشـرين ،وعــدم تضمينهــا ملهــارات أخــرى منهــا اســتخدام التكنولوجيــا والتوجــه الــذايت ،والقيــادة واملســؤولية.
أجــرت زيــد ( )2021دراســة هدفــت إىل التعــرف علــى درجــة امتــاك طالبــات قســم علــم النفــس بكليــة الرتبيــة جبامعــة األمــرة نــورة
ملهــارات القــرن احلــادي عشــر ،واتبعــت الباحثــة املنهــج الوصفــي التحليلــي ،وأعــدت مقياسـاً لقيــاس هــذه املهــارات ،وأظهــرت النتائــج
أن الدرجــة اإلمجاليــة المتــاك الطالبــات مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين جــاءت مرتفعــة .يف حــن أجــرى خضــر وجاســم ()2020
دراســة هدفــت إىل التعــرف علــى مــدى امتــاك طلبــة قســم الرايضيــات يف كليــات الرتبيــة ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،واســتخدمت
الدراســة املنهــج الوصفــي التشــخيصي ،وأع ـ ّدت الدراســة اختبـ ًـارا لقيــاس مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين ،وأظهــرت النتائــج امتــاك
الطلبــة للحــد املقبــول ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين دون بلوغهــم ملســتوى اإلتقــان املتمثــل ب (.)80%
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ويتضح من العرض السابق ما أييت:
االهتمــام الكبــر مبهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين ،وامتــاك الطــاب هلــا يف خمتلــف املراحــل الدراســية ،والبلــدان العربيــة ،مثــلدراســة زيــد ( ،)2021ودراســة خضــر وجاســم ( ،)2020ودراســة بعطــوط (.)2017
التأكيد على أمهية دور املعلم يف تعزيز مهارات القرن احلادي والعشرين ،مثل دراسة العمري (.)2020حتديــد قائمــة ابملهــارات ابالســتفادة مــن تصنيــف منظمــة الشـراكة مــن أجــل مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين ،مثــل دراســة خضــروجاســم ( ،)2020ودراســة امللحم ( ،)2017ودراســة بعطوط ( ،)2017ودراســة حجة (.)2018
التأكيد على دور التقومي التكويين يف تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين ،مثل دراسة الربيع (.)2018ضرورة تضمني مهارات القرن احلادي والعشـرين املناهج الدراســية على اختالف مراحلها التعليمية ،مثل دراســة حجة (،)2018ودراسة امللحم ( ،)2017ودراسة الناجم (.)2012
أمهيــة اســتخدام إسـراتيجيات وأســاليب تدريــس حديثــة ،وأنشــطة تعليميــة متنوعــة؛ لتنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين كمــاأوصــت بذلــك دراســة خضــر وجاســم (.)2020
ختتلــف الدراســة احلاليــة عــن الدراســات الســابقة؛ كوهنــا ركــزت علــى واقــع امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة ملهــارات القــرن احلــاديوالعش ـرين مبدينــة ال ـرايض مــن وجهــة نظــر معلماهتــن ،وأعــدت قائمــة مبهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين الــي ينبغــي أن متتلكهــا
الطالبــة يف املرحلــة الثانويــة مــن أجــل هتيئتهــا للمرحلــة اجلامعيــة.
إجراءات الدراسة
منهــج الدراســة :اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي؛ نظـرا ملناســبته موضــوع الدراســة؛ حيــث يســاعد يف اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة،
وحيقــق اهلــدف الرئيــس هلــا ،وهــو التعــرف علــى مــدى امتــاك الطالبــة يف املرحلــة الثانويــة ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين مــن وجهــة
نظــر معلماهتــن.
جمتمــع الدراســة وعينتهــا :تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع معلمــات املرحلــة الثانويــة ابملــدارس احلكوميــة مبدينــة الـرايض ،ومشلــت عينــة
الدراســة احلاليــة ( )153معلمــة مــن معلمــات املرحلــة الثانويــة مبدينــة ال ـرايض ،اختــرت ابلطريقــة العش ـوائية البســيطة ،وقــد روعــي يف
اختيارهــن متثيلهــن للمجتمــع األصلــي للدراســة ،واجلــدول اآليت ( )1يبــن توزيــع أفـراد العينــة حســب متغـرات الدراســة.
جدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل
املؤهل

التكرار

النسبة ()%

جامعي

135

88.2

ماجستري أو دكتوراه

18

11.8

اجملموع

153

100

يتضح من اجلدول ( )1أن  88.2%من أفراد العينة مؤهلهم جامعي ،وأن  11.8%منهم مؤهلهم ماجستري أو دكتوراه.
جدول ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة
سنوات اخلربة

التكرار

النسبة ()%

 3سنوات فأقل

18

11.8

 10 – 4سنوات

56

36.6
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سنوات اخلربة

التكرار

النسبة ()%

 11سنة فما فوق

79

51.6

اجملموع

153

100

يتضــح مــن اجلــدول ( )2أن  51.6%مــن أفـراد العينــة ســنوات خربهتــم مــن  11ســنة فمــا فــوق ،وأن  36.6%منهــم ســنوات خربهتــم
مــن  10 – 4ســنوات ،وأن  11.8%منهــم ســنوات خربهتــم مــن  3ســنوات فأقــل.
أداة الدراسة:
اســتخدمت الباحثــة االســتبانة أداة للدراســة ابعتبارهــا مالئمــة لتحقيــق أهــداف الدراســة للحصــول علــى معلومــات وبيــاانت ذات
العالقــة مبــدى امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة ملهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين مبدينــة ال ـرايض.
أع ـ ّدت الباحثــة قائمــة مبهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين للتعـ ّـرف علــى مــدى امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة ملهــارات القــرن
احلــادي والعش ـرين مــن وجهــة نظــر معلماهتــن ،وجلمــع البيــاانت الالزمــة لبنــاء القائمــة؛ اطلعــت الباحثــة علــى جمموعــة مــن الدراســات
واملراجــع ذات العالقــة مثــل دراســة (زيــد  ،2021خضــر وجاســم ،2020 ،امللحــم ،2017 ،بعطــوط .)2017 ،وقــد تكونــت مــن ()30
فقــرة موزعــة علــى  5حمــاور ،هــي( :مهــارات التعلــم واالبتــكار ،مهــارات التكنولوجيــا واملعلومــات ووســائل االتصــال ،مهــارات التفكــر
ويــاب عنهــا وفقــا ملقيــاس ليكــرت الثالثــي (مرتفعــة ،متوســطة ،منخفضــة).
والبحــث ،مهــارات احليــاة والعمــل ،مهــارات احليــاة الروحيــة) ُ
املتوسط

درجة املوافقة

3 – 2.34

مرتفعة

2.33 – 1.67

متوسطة

1.66 – 1

منخفضة

صدق أداة الدراسة:
للتحقــق مــن صــدق األداة عُرضــت علــى جمموعــة مــن احملكمــن مــن ذوي اخلــرة واالختصــاص؛ ملعرفــة رأيهــم حــول مالءمــة فق ـرات
االســتبانة للهــدف مــن الدراســة مــن حيــث :ســامة الصياغــة اللغويــة لــكل فقــرة ،صالحيــة الفق ـرات ووضوحهــا للعينــة ،وإبــداء
امللحوظــات مــن إضافــة وحــذف ،وبنــاء علــى آراء احملكمــن وملحوظاهتــم ومقرتحاهتــم عُ ّدلــت بعــض الفقـرات وأضيفــت وحذفــت فقـرات
أخــرى ،وأصبحــت االســتبانة بصورهتــا النهائيــة تتكــون مــن ( )30فقــرة.
ثبات أداة الدارسة:
ُح ِسب ثبات األداة ابستخدام معادلة ألفا كرونباخ ويوضح اجلدول رقم ( )3قيمة معامل الثبات لكل جزء من أجزاء االستبانة.
اجلدول ( )3قيم معامالت الثبات لكل حمور من حماور االستبانة
احملور

معامل الثبات

مهارات التعلم واالبتكار

0.857

مهارات التكنولوجيا واملعلومات ووسائل االتصال

0.934

مهارات التفكري والبحث

0.963

مهارات احلياة والعمل

0.893

مهارات احلياة الروحية

0.916

الثبات الكلي

0.979
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ويتضح من اجلدول رقم ( )3أن قيم معامالت الثبات مرتفعة مما يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
صدق االتساق الداخلي:
للتأكــد مــن ارتبــاط العبــارات ابحملــور الــذي تنتمــي إليــه؛ نقــوم بقيــاس صــدق االتســاق الداخلــي لــأداة مــن خــال بياانت اســتجاابت
أفراد الدراســة حبســاب معامالت ارتباط بريســون بني كل عبارة من عبارات احملور والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه.
جدول ( )4معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات احملور ابلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
معامل االرتباط
م

مهارات التعلم واالبتكار

مهارات التكنولوجيا
واملعلومات ووسائل
االتصال

مهارات التفكري والبحث

مهارات احلياة
والعمل

مهارات احلياة
الروحية

1

**0.813

**0.884

**0.899

**0.816

**0.913

2

0.7احلادي والعشرين **

**0.949

**0.928

**0.756

**0.924

3

**0.864

**0.848

**0.907

**0.768

**0.924

4

**0.745

**0.893

**0.897

**0.834

**0.922

5

**0.730

**0.878

**0.857

**0.712

6

**0.75

**0.898

**0.787

7

**0.964

**0.795

8

**0.887

(**) دالة عند 0.01

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )4أن مجيــع معامــات االرتبــاط دالــة إحصائيـاً عنــد مســتوى ()0.01؛ ممــا يشــر إىل االتســاق الداخلــي
بــن فقـرات احملــور والدرجــة الكليــة للمحــور.
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
معامل ألفا كرونباخ حلساب ثبات األداة.معامل ارتباط بريسون لتحديد مدى االتساق الداخلي ألداة الدراسة.التكرارات والنسبة املئوية لوصف أفراد الدراسة.املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملعرفة استجاابت أفراد العينة.اختبار كروسكال  -والس ( )Kruskal – Wallisملعرفة الفروق اإلحصائية.اختبار مان  -ويتين ( )Mann-Whitneyملعرفة مصدر الفروق اإلحصائية.نتائج الدراسة ومناقشتها:
السؤال األول :ما واقع امتالك طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرايض ملهارات القرن احلادي والعشرين من وجهة نظر معلماهتن؟
لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال؛ اُســتخرجت املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة ملــدى امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة مهــارات
القــرن احلــادي والعش ـرين مــن وجهــة نظــر معلماهتــن ،واجلــداول رقــم ( )5و ( )6و ( )7و( )8و( )9توضــح ذلــك.
 -احملور األول :مهارات التعلم واالبتكار.
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جدول ( )5يبني رأي أفراد العينة حول مهارات التعلم واالبتكار
م

درجة املوافقة

العبارة
مرتفعة

1

حتدد أهدافها املستقبلية بوضوح.

2

تتعلم ذاتياً لتكتسب مهارات جديدة تؤهلها لسوق
العمل.

3

تنجز التكليفات املدرسية دون إشراف مباشر من
املعلمة.

4

تلتزم ابلوقت احملدد إلجناز التكليفات املدرسية.

5

تعمل يف جمموعات ضمن فريق وتشاركهن األفكار
إلجناز التكليفات املدرسية.

6

تنظر لإلخفاق على أنه فرصة مثينة للتعلم.

متوسطة

منخفضة

مرتفعة

ك

17

86

50

%

11.1

56.2

32.7

ك

12

100

41

%

7.8

65.4

26.8

ك

36

95

22

%

23.5

62.1

14.4

ك

26

107

20

%

17

69.9

13.1

ك

22

87

44

%

14.4

56.9

28.8

ك

6

68

79

%

3.9

44.4

51.6

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

1.78

0.627

5

1.81

0.559

4

2.09

0.610

1

2.03

0.548

2

1.85

0.643

3

1.52

0.574

6

املتوسط احلسايب العام =  ، 1.85االحنراف املعياري العام = 0.454

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )5واخلــاص مبهــارات التعلــم واالبتــكار أن املهــارات ذات األرقــام ( ،)5 ،4 ،3 ،2 ،1والــي تنــص علــى
(حتــدد أهدافهــا املســتقبلية بوضــوح ،تتعلــم ذاتي ـاً لتكتســب مهــارات جديــدة تؤهلهــا لســوق العمــل ،تنجــز التكليفــات املدرســية دون
إش ـراف مباشــر مــن املعلمــة ،تلتــزم ابلوقــت احملــدد إلجنــاز التكليفــات املدرســية ،تعمــل يف جمموعــات ضمــن فريــق وتشــاركهن األفــكار
إلجنــاز التكليفــات املدرســية) متتلكهــا الطالبــة بدرجــة متوســطة؛ حيــث تـراوح املتوســط احلســايب هلــذه املهــارات بــن(  1,78إىل ،)2,09
وتعزو الباحثة ذلك إىل أن بعض الطالبات يرغنب يف احلصول على املعلومة أبيســر الطرق وأقلها جهداً ،ابإلضافة إىل تدين اســتخدام
إسـراتيجيات جديــدة تســهم يف تنميــة اإلبــداع واالبتــكار لــدى الطالبــات ،وتفتــح هلــن اجملــال الكتشــاف املفاهيــم واملعــارف بعيــداً عــن
التلقــن ،ويؤكــد ذلــك دراســة (الناجــم ،)2012 ،وختتلــف هــذه النتيجــة عــن دراســة (زيــد ،)2021 ،ودراســة (بعطــوط )2017 ،الــي
أشــارت إىل أن الطالبــات يف املرحلــة اجلامعيــة يكتســن هــذه املهــارات بدرجــة مرتفعــة.
يف حني جاءت املهارة رقم  6وهي( :تنظر لإلخفاق على أنه فرصة مثينة للتعلم) بدرجة منخفضة؛ حيث بلغ املتوســط احلســايب
( ،)1.52وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إىل أن الطالبــة يف هــذه املرحلــة قــد تشــعر ابلفشــل مــن أول حماولــة ،وقــد يكــون لديهــا بعــض
وتجــم عــن التغيــر لألفضــل؛ ولــذا
املشــكالت مثــل اخلجــل وضعــف الثقــة ابلنفــس واالرتبــاك؛ ممــا جيعلهــا تتأثــر ابإلخفــاق ،وختشــى منــهُ ،
جيــب علــى املهتمــن ابلعمليــة التعليميــة ،وعلــى رأســهم املعلمــة أن تذكــر جمموعــة مــن القصــص احملفــزة ،والــي تــدل علــى أن اإلنســان
يتعلــم مــن أخطائــه ويصــل للنجــاح؛ لتزيــد مــن وعــي الطالبــات ،ويتجهــن حنــو الطريــق الصحيــح.
ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ ( )1.85أن أفراد العينة يوافقن على عبارات هذا احملور بدرجة متوسطة.
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 احملور الثاين :مهارات التكنولوجيا واملعلومات ووسائل االتصالجدول ( )6يبني رأي أفراد العينة حول مهارات التكنولوجيا واملعلومات ووسائل االتصال
م

درجة املوافقة

العبارة
مرتفعة

1

تُعد العروض التعليمية وتق ّدمها.

2

تبحث يف املواقع اإللكرتونية املوثوقة اآلمنة عن
املعلومات العلمية املؤكدة.

3

تلتزم بقوانني وأخالقيات استخدام التقنية.

4

تُعرب عن رأيها يف القضااي التعليمية اليت درستها عن
طريق شبكات التواصل االجتماعي وفق قيم املواطنة
الرقمية.

5

تتابع كل جديد يف عامل التكنولوجيا لتحسني مهاراهتا
التقنية واالستفادة منها يف تقدمي التكاليف املدرسية.

متوسطة

منخفضة

مرتفعة

ك

26

74

53

%

17

48.4

34.6

ك

46

49

58

%

30.1

32

37.9

ك

40

81

32

%

26.1

52.9

20.9

ك

25

72

56

%

16.3

47.1

36.6

ك

18

71

64

%

11.8

46.4

41.8

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

1.82

0.698

3

1.92

0.823

2

2.05

0.686

1

1.79

0.701

4

1.69

0.669

5

املتوسط احلسايب العام =  ، 1.85االحنراف املعياري العام = 0.639

يتضــح مــن اجلــدول ( )6أن عبــارات مهــارات التكنولوجيــا واملعلومــات ووســائل االتصــال متتلكهــا الطالبــات بدرجــة متوســطة؛ حيــث
تراوحــت متوســط النســبة مــا بــن ( ،)2,05 - 1,69وقــد يرجــع ذلــك إىل ضعــف اســتخدام وتطبيــق بعــض املعلمــات للتكنولوجيــا،
وابلتــايل ضعــف توجيــه الطالبــات إىل االســتفادة منهــا وتفعيلهــا يف العمليــة التعليميــة ،وممــا ينبغــي علــى املعلمــة مــع هــذه التغ ـرات
املتســارعة يف اجملــال التكنولوجــي واالتصــال ،والــي أثـّـرت بشــكل كبــر علــى حيــاة الطالبــة ،أن تــزود الطالبــات ابملعــارف واملهــارات
لالســتفادة منهــا ومواجهــة هــذه التغـرات ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة كل مــن (امللحــم ،2017 ،بعطــوط ،)2017 ،وختتلــف مــع
دراســة (زيــد )2021 ،الــي أظهــرت توافرهــا بدرجــة مرتفعــة.
ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ ( )1.85أن أفراد العينة يوافقون على عبارات هذا احملور بدرجة متوسطة.
 احملور الثالث :مهارات التفكري والبحثجدول ( )7يبني رأي أفراد العينة حول مهارات التفكري والبحث
م

درجة املوافقة

العبارة
مرتفعة

1

تشارك يف حتليل املوقف التعليمي أبسلوب االستقراء
واالستنباط.

2

تشارك بتقومي املوقف التعليمي بطرح أسئلة تثري مهارات
التفكري لدى زميالهتا.

3

تطرح أفكاراً مبتكرة للمشروعات البحثية العلمية.

4

تُطبق خطوات حل املشكالت ابستخدام املنهج العلمي.

متوسطة

منخفضة

مرتفعة

ك

20

52

81

%

13.1

34

52.9

ك

24

56

73

%

15.7

36.6

47.7

ك

8

69

76

%

5.2

45.1

49.7

ك

17

59

77

%

11.1

38.6

50.3

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

1.60

0.710

7

1.68

0.731

4

1.55

0.594

8

1.60

0.680

6
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م

درجة املوافقة

العبارة
مرتفعة

5

تتقبل بصدر رحب النقد البناء لألفكار والبدائل املتنوعة
لتنفيذ األنشطة التعليمية.

6

متتلك مهارات التمييز بني احلقيقة واخليال والرأي.

7

توظف املعلومات السابقة للتنبؤ مبعلومات جديدة.

8

تسأل عن الدليل عن مناقشة اآلراء والوقائع.

متوسطة

منخفضة

مرتفعة

ك

22

78

53

%

14.4

51

34.6

ك

26

53

74

%

17

34.6

48.4

ك

21

78

54

%

13.7

51

35.3

ك

30

69

54

%

19.6

45.1

35.3

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

1.79

0.672

2

1.68

0.747

5

1.78

0.668

3

1.84

0.726

1

املتوسط احلسايب العام =  ، 1.69االحنراف املعياري العام = 0.617

يتضح من اجلدول رقم ( )7اخلاص مبهارات التفكري والبحث أن املهارات ذات األرقام ( ،)8 ،7 ،6 ،5 ،2واليت تنص على (تشارك
بتقومي املوقف التعليمي بطرح أسئلة تثري مهارات التفكري لدى زميالهتا ،تتقبل بصدر رحب النقد البناء لألفكار والبدائل املتنوعة لتنفيذ
األنشطة التعليمية ،متتلك مهارات التمييز بني احلقيقة واخليال والرأي ،توظف املعلومات السابقة للتنبؤ مبعلومات جديدة ،تسأل عن
الدليل عن مناقشة اآلراء والوقائع) ،متتلكها الطالبة بدرجة متوسطة؛ حيث تراوح املتوسط احلسايب هلذه املهارات بني (،)1,84– 1,68
وتعزو الباحثة ذلك إىل أن املناهج الدراسية بعد التطوير اهتمت مبهارات التفكري والبحث ،وهذا ما تؤكده دراسة الغامدي (.)2015
بينمــا جــاءت املهــارات ذات األرقــام ( ،)4 ،3 ،1والــي تنــص علــى (تشــارك يف حتليــل املوقــف التعليمــي أبســلوب االســتقراء
واالســتنباط ،تطــرح أفــكاراً مبتكــرة للمشــروعات البحثيــة العلميــة ،تُطبــق خطـوات حــل املشــكالت ابســتخدام املنهــج العلمــي) بدرجــة
متدنيــة ،ومبتوســط حســايب يـراوح مــا بــن ( ،)1,60 – 1,55وتــدين مســتوى الطالبــات يف بعــض مهــارات التفكــر والبحــث يرجــع إىل
تــدين مســتوى اهتمــام بعــض املعلمــات ابملمارســات التطبيقيــة ملهــارات التفكــر والبحــث واالقتصــار علــى اجلوانــب النظريــة ،ابإلضافــة
إىل االهتمــام يف عمليــة التقــومي ابجلانــب النظــري دون االهتمــام بتقــومي املهــارات العقليــة والقــدرات البحثيــة؛ ممــا يقلــل اهتمــام الطالبــات
هبــذه املهــارات ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الربيــع (.)2018
ويتضح من املتوسط احلسايب العام ،والبالغ ( )1.69أن أفراد العينة يوافقون على عبارات هذا احملور بدرجة متوسطة ،وتتفق هذه النتيجة
مع دراسة زيد ( ،)2021بينما ختتلف عن دراسة بعطوط ( )2017اليت توصلت إىل أن اخلرجيني واخلرجيات ميارسن مهارات التفكري غالبا.
احملور الرابع :مهارات احلياة والعمل
جدول ( )8يبني رأي أفراد العينة حول مهارات احلياة والعمل
م

درجة املوافقة

العبارة
مرتفعة

1

حتدد أولوايهتا وتبدأ هبا لتحقيق النتائج املرغوبة.

2

تتحمل مسؤولية أعماهلا والنتائج املرتتبة عليها.

متوسطة

منخفضة

مرتفعة

ك

21

93

39

%

13.7

60.8

25.5

ك

42

98

13

%

27.5

64.1

8.5

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

1.88

0.617

4

2.19

0.570

2
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م

درجة املوافقة

العبارة
مرتفعة

3

تتواصل مع زميالهتا ومعلماهتا وتكون عالقة طيبة
معهن.

4

متتلك مسات شخصية ومهارات عملية لقيادة جمموعات
التعلم حنو حتقيق األهداف.

5

متتلك مهارة التحدث والتفاعل االجتماعي.

6

متتلك مهارات اجتماعية متكنها من التعامل والتفاوض
مع اآلخرين (التدخل لإلصالح).

7

متتلك القدرة على املسامهة يف حل مشكالت جمتمعها.

متوسطة

منخفضة

مرتفعة

ك

46

101

6

%

30.1

66

3.9

ك

21

90

42

%

13.7

58.8

27.5

ك

22

115

16

%

14.4

75.2

10.5

ك

13

88

52

%

8.5

57.5

34

ك

16

76

61

%

10.5

49.7

39.9

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

2.26

0.522

1

1.86

0.628

5

2.03

0.498

3

1.74

0.601

6

1.70

0.647

7

املتوسط احلسايب العام =  ، 1.95االحنراف املعياري العام = 0.457

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )8أن مهــارات احليــاة والعمــل متتلكهــا الطالبــة بدرجــة متوســطة وي ـراوح املتوســط احلســايب هلــا مــا بــن
( ،)2,26 – 1,70وهــذا يرجــع إىل تطبيــق العمــل اجلماعــي أثنــاء األنشــطة واملمارســات الصفيــة واملشــاريع واملتطلبــات للمقــررات
الدراســية ،وختتلــف هــذه النتيجــة عــن دراســة زيــد ( ،)2021ودراســة خضــر وجاســم ( ،)2020ودراســة بعطــوط ( )2017الــي توصلــت
إىل أن ممارســة الطــاب يف املرحلــة اجلامعيــة ملهــارات االتصــال والتواصــل غالب ـاً.
ويتضح من املتوسط احلسايب العام والبالغ ( )1.95أن أفراد العينة يوافقون على عبارات هذا احملور بدرجة متوسطة.
 احملور اخلامس :مهارات احلياة الروحيةجدول ( )9يبني رأي أفراد العينة حول مهارات احلياة الروحية
م

درجة املوافقة

العبارة
مرتفعة

1

ُتافظ على عقيدهتا وأخالقها ومبادئها.

2

تؤدي العبادات؛ ألهنا تساعدها على مواجهة
مشكالت احلياة.

3

حتب لآلخرين ما حتب لنفسها وتقدم العون هلم.

4

تقوم ابألعمال واألنشطة املدرسية من غري اشرتاط
املكافآت املادية.

متوسطة

منخفضة

مرتفعة

ك

57

96

0

%

37.3

62.7

0

ك

53

100

0

%

34.6

65.4

0

ك

42

107

4

%

27.5

69.9

2.6

ك

42

52

59

%

27.5

34

38.6

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

2.37

0.485

1

2.34

0.477

2

2.24

0.490

3

1.88

0.807

4

املتوسط احلسايب العام =  ،2.21االحنراف املعياري العام = 0.520

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )9اخلــاص مبهــارات احليــاة الروحيــة أن املهارتــن رقــم ( )2 ،1متتلكهــا الطالبــة بدرجــة مرتفعــة ومبتوســط
حســايب يـراوح بــن ( ،)2,37 - 2,34وتُرجــع الباحثــة ذلــك إىل اهتمــام املناهــج الدراســية ابلعقيــدة اإلســامية الصحيحــة ،وتوضيحهــا
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ملفاهيــم اإلســام ومبادئــه ،وتزويــد الطالبــات ابلعلــم النافــع الــذي يوجــه ســلوكهن يف احليــاة ،بينمــا جــاءت املهارتــن رقــم ( )4 ،3مبتوســط
حســايب ي ـراوح مــا بــن ()2,24 – 1,88؛ ممــا يــدل علــى أن أف ـراد العينــة موافقــن علــى ذلــك بدرجــة متوســطة ،وتعــزو الباحثــة هــذه
النتيجــة إىل اختــاف دوافــع وحاجــات واهتمامــات الطالبــات يف هــذه املرحلــة ،والقيــم املتوافــرة لديهــن.
ويتضح من املتوسط احلسايب العام ،والبالغ ( )2.21أن أفراد العينة يوافقون على عبارات هذا احملور بدرجة متوسطة.
 -احملور السادس :ترتيب املهارات:

جدول ( )10يبني ترتيب املهارات

م

احملور

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

الرتتيب

1

مهارات التعلم واالبتكار

1.85

0.454

3

2

مهارات التكنولوجيا واملعلومات ووسائل االتصال

1.85

0.639

4

3

مهارات التفكري والبحث

1.69

0.617

5

4

مهارات احلياة والعمل

1.95

0.457

2

5

مهارات احلياة الروحية

2.21

0.520

1

املتوسط احلسايب العام =  ،1.88االحنراف املعياري العام = 0.505

يتضح من اجلدول ( )10أن املهارات جاءت وفق الرتتيب التايل:
مهارات احلياة الروحية أوال مث مهارات احلياة والعمل مث مهارات التعلم واالبتكار ،يليه مهارات التكنولوجيا واملعلومات ووســائلاالتصــال وأخـرا مهــارات التفكــر والبحــث ،وختتلــف هــذه الدراســة مــع دراســة (زيــد ،2021 ،وخضــر وجاســم  ،2020بعطــوط،
 2017وامللحــم )2017 ،يف ترتيــب املهــارات.
ويتضــح مــن املتوســط احلســايب العــام والبالــغ ( )1.88أن أفـراد العينــة يوافقــون علــى امتــاك طالبــات املرحلــة الثانويــة ملهــارات القــرن
احلــادي والعش ـرين بدرجــة متوســطة ،وتتفــق نتيجــة الدراســة مــع دراســة كل مــن (خضــر وجاســم ،2020 ،بعطــوط ،2017 ،امللحــم،
 ،)2017وختتلــف مــع دراســة (زيــد.)2020 ،
الســؤال الثــاين :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( 0.05( < aبــن متوســط اســتجاابت املعلمــات فيمــا
خيــص اكتســاب الطالبــات ملهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين تُعــزى ملتغــر املؤهــل؟
لإلجابــة عــن هــذا السـؤال اســتخدمت الباحثــة اختبــار مــان  -ويتــي ( )Whitney-Mannملعرفــة الفــروق اإلحصائيــة للمحــاور
تبعـاً ملتغــر املؤهــل:
جدول ( )11يوضح اختبار مان وتين ( )Whitney-Mannلبيان الفروق بني إجاابت أفراد العينة حبسب متغري املؤهل
احملور

املؤهل

متوسط الرتب

جمموع الرتب

مهارات التعلم واالبتكار
مهارات التكنولوجيا واملعلومات ووسائل
االتصال
مهارات التفكري والبحث
مهارات احلياة والعمل
مهارات احلياة الروحية

(*) دالة عند 0.05

قيمة معامل مان وتين الداللة اإلحصائية

جامعي

77.17

10417

1192

0.896

ماجستري أو دكتوراه

75.72

1363

جامعي

76.96

10389

1209

0.973

ماجستري أو دكتوراه

77.33

1392

جامعي

75.93

10250

1070

0.405

ماجستري أو دكتوراه

85.06

1531

جامعي

76.18

10284

ماجستري أو دكتوراه

83.17

1497

جامعي

76.71

10356

ماجستري أو دكتوراه

79.17

1425

1104
1176

0.527
0.818
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يتبــن مــن اجلــدول رقــم ( )11أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مجيــع حمــاور مهــارات القــرن
احلــادي والعشـرين تعــزى ملتغــر املؤهــل.
الســؤال الثالــث :هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ( a < (0.05بــن متوســط اســتجاابت املعلمــات فيمــا
خيــص اكتســاب الطالبــات ملهــارات القــرن احلــادي والعشـرين تُعــزى ملتغــر اخلــرة؟
لإلجابــة عــن هــذا السـؤال اســتخدمت الباحثــة اختبــار كروســكال  -والــس ( )Wallis – Kruskalملعرفــة الفــروق اإلحصائيــة
للمجــاالت تبعــا ملتغــر ســنوات اخلــرة:
جدول ( )12يوضح اختبار كروسكال والس لبيان الفروق اإلحصائية بني إجاابت أفراد العينة حبسب متغري سنوات اخلربة
احملور
مهارات التعلم واالبتكار

مهارات التكنولوجيا واملعلومات ووسائل االتصال

مهارات التفكري والبحث

مهارات احلياة والعمل

مهارات احلياة الروحية

سنوات اخلربة

العدد

متوسط الرتب

 3سنوات فأقل

18

115.44

 10 – 4سنوات

56

45.50

 11سنة فأكثر

79

90.57

 3سنوات فأقل

18

122.33

 10 – 4سنوات

56

38.99

 11سنة فأكثر

79

93.61

 3سنوات فأقل

18

119.72

 10 – 4سنوات

56

40.05

 11سنة فأكثر

79

93.46

 3سنوات فأقل

18

118.56

 10 – 4سنوات

56

48.88

 11سنة فأكثر

79

87.47

 3سنوات فأقل

18

108.39

 10 – 4سنوات

56

49.71

مربع كاي

50.02

72.65

68.55

43.41

39.24

درجات احلرية

2

2

2

2

2

مستوى الداللة
*0.00

*0.00

*0.00

*0.00

*0.00

89.19
79
 11سنة فأكثر
(*) دالة عند مستوى 0.05

يتبني من اجلدول رقم ( )12ما يلي:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مهــارات التعلــم واالبتــكار؛ حيــث بلــغ معامــل مربــع كاي( )50.02عنــد درجــة حريــة ( )2ومســتوى داللــة ( )0.00وهــو أصغــر مــن ( ،)0.05وملعرفــة مصــدر الفــروق؛ أجرينــا اختبــار مــان -
ويتــي ( ،)Whitney-Mannواتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل ومــن ســنوات
خربهتــن مــن  10 – 4ســنوات لصــاحل مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل ،واتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن
ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات ومــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة ،فأكثــر لصــاحل مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل ،واتضــح
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن  10 – 4ســنوات ،ومــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل
مــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة فأكثــر .واجلــدول رقــم ( )13يبــن ذلــك:
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جدول ( )13يوضح اختبار مان وتين ( )Whitney-Mannلبيان الفروق بني إجاابت أفراد العينة حبسب متغري سنوات اخلربة
احملور

مهارات التعلم واالبتكار

سنوات اخلربة

متوسط الرتب

جمموع الرتب

 3سنوات فأقل

60.17

1083

 10 – 4سنوات

30.21

1692

 3سنوات فأقل

64.78

1166

 11سنة فأكثر

45.41

 10 – 4سنوات

43.79

 11سنة فأكثر

85.16
(*) دالة عند 0.05

3587
2452
6728

قيمة معامل مان وتين الداللة اإلحصائية

96

*0.00

427

*0.008

856

*0.00

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مهــارات التكنولوجيــا واملعلومــات ووســائل االتصــال؛ حيــثبلــغ معامــل مربــع كاي ( )72.65عنــد درجــة حريــة ( )2ومســتوى داللــة ( ،)0.00وهــو أصغــر مــن ( ،)0.05وملعرفــة مصــدر تلــك
الفــروق أجرينــا اختبــار مــان  -ويتــي ( ،)Whitney-Mannواتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات
خربهتن من  3ســنوات فأقل ومن ســنوات خربهتن من  10 – 4ســنوات لصاحل من ســنوات خربهتن من  3ســنوات فأقل ،واتضح
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات ومــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل مــن
ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل ،واتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن  10 – 4ســنوات،
ومــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل مــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة فأكثــر .واجلــدول رقــم ( )14يبــن ذلــك:
جدول ( )14يوضح اختبار مان وتين ( )Whitney-Mannلبيان الفروق بني إجاابت أفراد العينة حبسب متغري سنوات اخلربة
احملور

مهارات التكنولوجيا واملعلومات
ووسائل االتصال

سنوات اخلربة

متوسط الرتب

جمموع الرتب

 3سنوات فأقل

62.83

1131

 10 – 4سنوات

29.36

1644

 3سنوات فأقل

69

1242

 11سنة فأكثر

44.44

3511

 10 – 4سنوات

38.13

35.50 21

 11سنة فأكثر

89.17

7044.50

(*) دالة عند 0.05

قيمة معامل مان وتين

الداللة اإلحصائية

48

*0.00

351

*0.001

539

*0.00

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مهــارات التفكــر والبحــث؛ حيــث بلــغ معامــل مربــع كاي( )68.55عنــد درجــة حريــة ( )2ومســتوى داللــة ( )0.00وهــو أصغــر مــن ( ،)0.05وملعرفــة مصــدر تلــك الفــروق أجرينــا اختبــار
مــان  -ويتــي ( ،)Whitney-Mannواتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل
ومــن ســنوات خربهتــن مــن  10 – 4ســنوات لصــاحل مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل ،واتضــح وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات ،ومــن ســنوات خرباهتــن مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل مــن ســنوات خربهتــن مــن 3
ســنوات فأقــل ،واتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن  10 – 4ســنوات ومــن ســنوات خربهتــن
مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل مــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة فأكثــر ،واجلــدول رقــم ( )15يبــن ذلــك:
جدول ( )15يوضح اختبار مان وتين ( )Whitney-Mannلبيان الفروق بني إجاابت أفراد العينة حبسب متغري سنوات اخلربة
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احملور

مهارات التفكري والبحث

سنوات اخلربة

متوسط الرتب

جمموع الرتب

 3سنوات فأقل

93.95

9601

 01 – 4سنوات

64.03

6071

 3سنوات فأقل

38.96

7521

 11سنة فأكثر

52.44

6943

 01 – 4سنوات

90.83

33 12

 11سنة فأكثر

02.98
(*) دالة عند 0.05

7407

قيمة معامل مان وتين

الداللة اإلحصائية

011

*00.0

633

*00.0

735

*00.0

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مهــارات احليــاة والعمــل؛ حيــث بلــغ معامــل مربــع كاي( )43.41عند درجة حرية ( ،)2ومستوى داللة ( ،)0.00وهو أصغر من ( ،)0.05وملعرفة مصدر تلك الفروق؛ أجرينا اختبار
مــان  -ويتــي ( ،)Whitney-Mannواتضــح أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــم مــن  3ســنوات
فأقــل ،ومــن ســنوات خربهتــم مــن  10 – 4ســنوات لصــاحل مــن ســنوات خربهتــم مــن  3ســنوات فأقــل ،واتضــح أنــه توجــد فــروق ذات
داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــم مــن  3ســنوات ومــن ســنوات خربهتــم مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل مــن ســنوات خربهتــم مــن
 3ســنوات فأقــل ،واتضــح أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــم مــن  10 – 4ســنوات ،ومــن ســنوات
خربهتــم مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل مــن ســنوات خربهتــم مــن  11ســنة فأكثــر .واجلــدول رقــم ( )16يبــن ذلــك:
جدول ( )16يوضح اختبار مان وتين ( )Whitney-Mannلبيان الفروق بني إجاابت أفراد العينة حبسب متغري سنوات اخلربة
احملور

مهارات احلياة والعمل

سنوات اخلربة

متوسط الرتب

جمموع الرتب

 3سنوات فأقل

58.61

1055

 10 – 4سنوات

30.71

1720

 3سنوات فأقل

69.44

1250

 11سنة فأكثر

44.34

3503

 10 – 4سنوات

46.66

2613

 11سنة فأكثر

83.13

6567

(*) دالة عند 0.05

قيمة معامل مان وتين

الداللة اإلحصائية

124

*0.00

343

*0.001

1017

*0.00

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مهــارات احليــاة الروحيــة؛ حيــث بلــغ معامــل مربــع كاي( )39.24عنــد درجــة حريــة ( ،)2ومســتوى داللــة ( ،)0.00وهــو أصغــر مــن ( ،)0.05وملعرفــة مصــدر تلــك الفــروق أجرينــا
اختبــار مــان  -ويتــي ( ،)Whitney-Mannواتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن 3
ســنوات فأقــل ومــن ســنوات خربهتــن مــن  10 – 4ســنوات لصــاحل مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل ،واتضــح وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل ،ومــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل
مــن ســنوات خربهتــن مــن  3ســنوات فأقــل ،واتضــح وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مــن ســنوات خربهتــن مــن 10 – 4
ســنوات ،ومــن ســنوات خربهتــن مــن  11ســنة فأكثــر لصــاحل مــن ســنوات خربهتــن  11ســنة فأكثــر .واجلــدول رقــم ( )17يبــن ذلــك:
جدول ( )17يوضح اختبار مان وتين ( )Whitney-Mannلبيان الفروق بني إجاابت أفراد العينة حبسب متغري سنوات اخلربة
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احملور

مهارات احلياة الروحية

(*) دالة عند 0.05

سنوات اخلربة

متوسط الرتب

جمموع الرتب

 3سنوات فأقل

57.17

1029

 10 – 4سنوات

31.18

 3سنوات فأقل

60.72

 11سنة فأكثر

46.33

 10 – 4سنوات

47.04

سنة فأكثر11

82.86

1746
1093
3660
2634
6546

قيمة معامل مان وتين الداللة اإلحصائية
150

*0.00

500

*0.041

1038

*0.00

يتبــن مــن اجلــداول الســابقة أن هنــاك فروقــا ذات داللــة إحصائيــة أصغــر مــن ( )0.05جلميــع احملــاور تُعــزى ملتغــر اخلــرة ،لصــاحل مــن
خربهتن  3ســنوات فأقل ،وتعزو الباحثة ذلك إىل أن املعلمات خترجن حديثاً ،ولديهن اطالع واســع مبا يســتجد يف العملية التعليمية،
ابإلضافــة إىل أهنــن يبحثــن عــن تطويــر أدائهــن املهــي حبضــور الــدورات التدريبيــة ،وهــذا ســاعدهن علــى معرفــة مهــارات القــرن احلــادي
والعش ـرين ،كمــا ال يلــزم أن تتوافــر لــدى املعلمــة اخلــرة اجليــدة مبجــرد خدمتهــا لفــرة طويلــة ،وختتلــف هــذه النتيجــة عــن نتيجــة دراســة
امللحــم ()2017؛ حيــث أظهــرت عــدم وجــود فــروق تُعــزى للخــرة ،وأظهــرت دراســة بعطــوط ( )2017عــدم وجــود فــروق تُعــزى للمؤهــل.

التوصيات:

يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ،توصي الباحثة مبا أييت:
االهتمام بتضمني مهارات القرن احلادي والعشرين يف مجيع مقررات التعليم العام.زايدة وعي الطالبات مبهارات القرن احلادي والعشرين وكيفية االستفادة منها.الرتكيز على متكني الطالبات من مهارات القرن احلادي والعشرين ابستخدام إسرتاتيجيات وأساليب تدريسية حديثة.تقــدمي أنشــطة إثرائيــة ،واســتخدام وســائل وأســاليب تقــومي متنوعــة؛ لقيــاس وتنميــة مهــارات القــرن احلــادي والعش ـرين مــع الرتكيــزعلــى كفــاءة التعلــم.
عقــد اللقــاءات العلميــة والــدورات املتنوعــة للمعلمــن يف خمتلــف التخصصــات العلميــة ،للتعريــف مبهــارات القــرن احلــادي والعشـرينودور كل مــن املعلــم واملتعلــم لتنميــة هــذه املهــارات.
املقرتحات:
يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ،والتوصيات اليت قُ ّدمت تقرتح الباحثة ما أييت:
إجـراء املزيــد مــن األحبــاث والدراســات الرتبويــة الــي تتنــاول مهــارات القــرن احلــادي والعشـرين لــدى املعلمــات والطالبــات وعالقتهــامبتغـرات أخــرى.
بناء برانمج تدرييب ملعلمات املرحلة الثانوية وفق مهارات القرن احلادي والعشرين ،ودراسة أثره على بعض املتغريات ذات العالقة.-تصميم وحدات تعليمية تتضمن مهارات القرن احلادي والعشرين وأثرها يف امتالك الطالبات هلذه املهارات.
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واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي لتعزيز مهارات التفكري التخيلي
لدى طالب املرحلة االبتدائية
دُ .تاضر بنت زهري حممد كتيب
أستاذ الرتبية الفنية املساعد ،قسم الفنون البصرية ،كلية التصاميم والفنون ،جامعة أم القري
املستخلص:

هدفــت الدراســة احلاليــة للتعــرف علــى دور التدريــس ابســتخدام تقنيــات التصميــم اجلرافيكــي لتعزيــز مهــارات التفكــر التخيلــي لــدى طــاب املرحلــة
معلمــا ومعلمــة ختصــص
االبتدائيــة ،واســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي املســحي القائــم علــى االســتبانة كأداة للدراســة ،واشــتملت عينــة الدراســة علــى (ً )80
تربيــة فنيــة مــن املرحلــة االبتدائيــة مبنطقــة مكــة املكرمــة ابململكــة العربيــة الســعودية ،وقــد توصلــت الدراســة للعديــد مــن النتائــج أمههــا :أن واقــع اســتخدام تقنيــات
التصميــم اجلرافيكــي يف التدريــس لطــاب املرحلــة االبتدائيــة جــاء بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة نظــر أف ـراد عينــة الدراســة ،وأن درجــة امتــاك طــاب املرحلــة
االبتدائيــة ملهــارات التفكــر التخيلــي جــاءت بدرجــة (عاليــة) مــن وجهــة نظــر أفـراد عينــة الدراســة ،وجــاء يف الرتتيــب األول البعــد األول :مهــارات التعــرف األويل
مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.91بينمــا جــاء يف الرتتيــب األخــر البعــد الثالــث :مهــارات التخيــل التحويلــي مبتوســط حســايب بلــغ ( ،)3.02واحنـراف معيــاري
ـرا وجــود عالقــة إجيابيــة طرديــة بــن أبعــاد التفكــر التخيلــي ودرجتــه الكليــة والدرجــة الكليــة الســتخدام تقنيــات التصميــم اجلرافيكــي يف
بلــغ ( ،)907.وأخـ ً
التدريــس وبلغــت ()**0.74؛ وأوصــت الباحثــة ابلعديــد مــن التوصيــات يف ضــوء مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج كان أمههــا :ضــرورة إضافــة اســتخدام تقنيــات
التصميــم اجلرافيكــي ،يف املقــررات الدراســية لطــاب املرحلــة االبتدائيــة ،وضــرورة توجيــه أنظــار القائمــن علــى تصميــم الكتــب املدرســية بتوظيــف التصميمــات
اجلرافيكيــة داخلهــا لتوضيــح وشــرح احملتــوى؛ حبيــث يســهل علــى الطــاب فهمــه ،واالحتفــاظ ابملعلومــات ،واســتخدام التقنيــة.
الكلمات املفتاحية :التصميم اجلرافيكي ،التفكري التخيلي ،املرحلة االبتدائية.
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The Role of Teaching Using the Graphic Design Technique for Enhancing
Imaginative Thinking Skills among Elementary School Students
Dr.Tmador Zuher Kutubi

Assistant Professor of Art Education. Department of Visual Arts, College of Design and Arts, Umm
Al-Qura University

Abstract:
The present study aimed to investigate the role of teaching the using graphic design to
enhance the imaginative thinking skills among elementary school students. The researcher
used the descriptive approach, which relied on questionnaire as the research instrument. The
study sample included (80) male and female elementary school teachers in the Kingdom of
Saudi Arabia. The study reached many results, the most important of them are the following: "The current state of using graphic design in teaching elementary school students" was
rated (high), from the perspectives of study sample members; the first dimension, "initial
investigation skills", ranked first, with a mean of (3.91), while the third dimension, "transformational imagination skills", ranked last, with a mean of (3.02) and standard deviation of
(.907); and the existence of a positive correlation between dimensions of imaginative thinking and overall score for imagination thinking on one hand and the overall score for using
graphic design in teaching on the other, which was valued at (0.74**). In the light of the
obtained findings, the researcher presents several recommendations, which include the following: the necessity of generalizing the use of the graphic design technique inside school
buildings and promote its presence in educational curricula for elementary school; and the
necessity of drawing the attention of those undertaking the design of school textbooks to
employ graphical designs in textbooks in order to clarify and explain the content to makes
easier for students to understand it and retain information.
Keywords: Graphic Design , Imaginative Thinking , Elementary School.
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مقدمة:
ما عاد من الناجع االعتماد على األساليب التعليمية التقليدية لتعليم وإعداد الطالب لتحدايت املستقبل؛ بل أصبح من املهم
العمل على إكساهبم املهارات الضرورية؛ لكي يصبحوا أفر ًادا فاعلني يف جمتمعاهتم .وتعد مهارات التفكري من أهم تلك املهارات؛
وذلك ألن التفكري هو ما يوجه السلوكات الواعية لدى اإلنسان ،ومن بني األنواع العديدة ملهارات التفكري اليت جيب استخدامها
للتمكن من التكيف مع متطلبات العصر احلايل مهارات التفكري التخيلي الذي يرتبط ابلعديد من املهارات األخرى الضرورية يف
العصر احلايل مثل اإلبداع واالبتكار.
ويعرف التفكري التخيلي أبنه قدرة الذهن على ختيل شيء مرتبط بظاهرة ما يف العامل الواقعي ،أو أية جتارب يف سياقات أخرى
خمتلفة ،مثل التجارب النفسية ،والروحانية ،والفلسفية ،واخلرافية .ومن خالل التفكري التخيلي يستطيع اإلنسان التوسع بفكره إىل ما
أمورا مثل العالقات
هو أبعد من مستوى األشياء امللموسة ،والتفكري النمطي ،والفهم احلريف للمفاهيم ،كما أن التفكري التخيلي يتقبل ً
االرتباطية ،وتكوين األفكار اجلديدة ،وتوسعة صياغات األفكار ،وإدراك ٍ
معان أكثر عم ًقا لألفكار ،وابتكار أشياء جديدة (Van

.)Alphen, 2011, p17
ويعد التفكري التخيلي هو العنصر الفعال يف منظومة التفكري والنشاط العقلي؛ حيث أصبحت له العديد من الفوائد يف اجملاالت
الرتبوية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،وله دور كبري يف تعلم املواد الدراسية املختلفة؛ حيث تكونت مجيع احلضارات اإلنسانية
من خالله ،وظهرت بوساطته االخرتاعات وأروع القصائد وأمجل الفنون واملبتكرات؛ إذ إن مجيع مظاهر احلياة اليت تتسم ابلتطور ما
وخيال يف أذهان املبدعني قبل أن تصبح واقعية (عبد الرمحن ،2016 ،ص.)821
فكرا ً
هي إال ً
ويشكل التفكري التخيلي أرضية خصبة ومرحلة مهمة يستطيع من خالهلا الطلبة إثراء وتطوير تفكرييهم التحليلي؛ حيث تكتمل
صورة التفكري التخيلي من خالل التفكري التحليلي والتدرج واالنتقال إىل مرحلة جتعل الطلبة قادرين على بناء اجتاهات إجيابية يف
اكتساب أهداف تعليمية ذات جدوى (العالم ،2019 ،ص.)6
وبطبيعة احلال ،فمن أجل تعزيز وتنمية مهارات التفكري التخيلي لدى الطالب ،ال ميكن االعتماد على أساليب التدريس التقليدية
القائمة على التلقني والتذكر؛ لذلك فمن املهم استخدام األساليب والوسائل التعليمية املناسبة الستغالل خمتلف املهارات لدى
الطالب ،ومن األساليب التعليمية احلديثة اليت ميكن استخدامها الستغالل وتنمية املهارات املتعددة واملختلفة لدى الطالب ما يعرف
بتقنييات التصميم اجلرافيكي ،وهي تقنييات تعتمد على التصوير املرئي للمعلومات.
وللصور املرئية أمهية كبرية يف توضح املعلومات وتبسيطها؛ حيث إن تالميذ املرحلة االبتدائية يتميزون حببهم للصور واأللوان
واألشكال التوضيحية ،وعدم تفضيلهم لقراءة النصوص واملفاهيم املعقدة (علي ،2019 ،ص.)5
كما أن الصور املرئية أدوات مثالية لنقل املعلومات املعقدة بطريقة سهلة ،وتسهم يف جذب انتباه املتعلمني حنو عملية التعلم
ابالعتماد على التصميمات املتنوعة يف حماولة إلضفاء شكل مرئي جديد لتجميع وعرض املعلومات ،أو نقل البياانت يف صورة جذابة
إىل الطالب؛ وذلك ألهنا تعمل على تغري طريقة التفكري جتاه املعلومات املعقدة (فايد وآخرون ،2018 ،ص.)1363
وتقنيات التصميم اجلرافيكي تتطلب من الطالب أن يفكروا أبسلوب خمتلف أو "خارج الصندوق"؛ حيث تسهم هذه التقنيات يف
تعزيز مهارات التفكري التخيلي واإلبداعي لدى الطالب من خالل تنمية وتعزيز مهارات حل املشكالت لديهم (.)Alhajri, 2017, p70
ومن هنا تربز ضرورة اهتمام املعلمني ،وعلى وجه التحديد معلمي الرتبية الفنية ،بدمج تقنيات التصميم اجلرافيكي يف ممارساهتم
التدريسية ،وهو ما أكد عليه (.(Aihajri, 2011, p10
ومن خالل ما سبق استعراضه ،تربز أمهية املوضوع الذي تسعى الدراسة احلالية إىل تناوله ،وهو:
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 التعرف على استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف تعزيز مهارات التفكري التخيلي لدى الطالب. مميزات ومعوقات استخدام تقنييات التصميم. السبل املناسبة جلعل استخدام تلك التقنيات أكثر فاعلية وكفاءة.مشكلة الدراسة:
فعال يف عمليات التعليم والتعلم؛ لذلك فقد برزت أمهية
عنصرا ً
هناك تزايد لالهتمام يف جمال العمل الرتبوي أبن يكون الطالب ً
تنمية مهارات التفكري التخيلي؛ إذ تنطوي تلك املهارات على قيام الطالب ابلتفكري والتأمل وتصور أفكار جديدة.
وقد سلطت بعض الدراسات الضوء على أمهية مهارات التفكري التخيلي؛ فعلى سبيل املثال ،أشارت دراسة فيين()Viney, 2013
إىل أن استخدام مهارات التفكري التخيلي يسهم يف تعزيز مهارات التفكري الناقد واملشاركة الفعالة لدى الطالب .أما دراسة رين
وآخرين ( )Ren et al, 2012فقد أشارت إىل أن مهارات التفكري التخيلي مرتبطة بتحسن مستوى التحصيل الدراسي ،وأشارت تلك
أيضا إىل أن تنمية مهارات التفكري التخيلي يعتمد على تطبيق األساليب التدريسية املتمركزة حول املتعلم؛ أي إنه من املهم
الدراسة ً
اتباع األساليب التدريسية اليت تشجع الطالب على القيام ابلتفكري بنفسه.
وعند احلديث عن األساليب التدريسية املتمركزة حول املتعلم ،من املهم اإلشارة إىل أن تلك األساليب هتتم بتقدمي العناصر
واملثريات اليت تعزز استخدام الطالب ملهارات التفكري املختلفة لديه ،ولعل من أهم األساليب التدريسية املتمركزة حول املتعلم ،واليت
برزت أمهيتها خالل اآلونة األخرية ،األساليب القائمة على تقنيات التصميم اجلرافيكي ،فهي تقنيات هتتم ابالعتماد على املثريات
واحملتوايت البصرية الستثارة مهارات وعمليات التفكري لدى الطالب.
وقد أشارت دراسة السدحان ( )2020إىل التأثريات اإلجيابية اليت ميكن حتقيقها من خالل تقنيات التصميم اجلرافيكي ،وقد
تضمنت التأثريات اإلجيابية اليت أشارت إليها الدراسة تعزيز فاعلية وكفاءة جتارب التعلم ،وتعزيز القدرة على التفكري والربط بني
املعلومات وتنظيمها ،واملساعدة على االحتفاظ ابملعلومة لوقت أطول .ومن هنا ميكن القول إبن تقنيات التصميم اجلرافيكي ميكنها
املسامهة يف تعزيز مهارات التفكري التخيلي لدى الطالب.
ومع ذلك فمن املهم اإلشارة إىل أن استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي قد تكتنفه بعض الصعوابت ،فكما أشارت دراسة جوان
( )Jonah, 2012أن من املشكالت البارزة اليت تعوق استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي قلة األدلة واملصادر اليت توفر للمعلمني
اإلرشادات والتوجيهات الضرورية حول أنشطة وممارسات التصميم اجلرافيكي .أما دراسة دوس سانتوس وسوتو (& dos Santos
نظرا ألن هذا األسلوب
 )Souto, 2019فقد أشارت إىل أن تطبيق تقنيات التصميم اجلرافيكي مكلف من حيث اجلهد؛ وذلك ً
يتطلب إعادة تصميم احملتوى التعليمي بصورة متكررة؛ حىت يتوافق مع احتياجات الطالب.
وميكن إبراز مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الرئيس التايل( :ما واقع التدريس ابستخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
لتعزيز مهارات التفكري التخيلي لدى طالب املرحلة االبتدائية)؟
أسئلة الدراسة:
ما واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية؟ما درجة امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي (مهارات التعرف األويل  -مهارات متييز األفكار  -مهاراتالتخيل التحويلي  -مهارات التخيل اإلبداعي) من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية؟
-هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالله ) (0,05بني استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس
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لطالب املرحلة االبتدائية وإاثرة مهارات التفكري التخيلي لديهم؟
أهداف الدراسة:
التعرف على واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية.التعرف على مدى امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي من وجهة نظر املعلمني.الكشف عن العالقة بني استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية وإاثرة مهارات التفكريالتخيلي لديهم.
أمهية الدراسة:
تنبع أمهية الدراسة احلالية من ضرورة مواكبة األساليب والوسائل التعليمية والتدريسية احلديثة ،واليت أثبتت فعاليتها يف
العديد من دول العامل أثناء التدريس لطالب التعليم العام بداية من املرحلة االبتدائية وحىت املرحلة الثانوية .وميكن إبراز أمهية الدراسة
يف النقاط التالية:
أول :األمهية النظرية:
ً

تساعد الدراسة احلالية يف حتديد مهارات التفكري التخيلي الواجب تنميتها لدى طالب املرحلة االبتدائية ،والعمل على إكساهبا هلم.تلفت الدراسة احلالية نظر املتخصصني يف وضع املقررات الدراسية حنو ضرورة زايدة األنشطة املعتمدة على تقنيات التصميماتاجلرافيكية لزايدة أثر التعلم وبقائه لدى الطالب.
أتمل الباحثة يف إثراء املكتبات العربية حول املزيد من األحباث اليت تساعد على جتديد وتطوير األساليب واإلسرتاتيجياتالتدريسية واملعتمدة على استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي.

اثنيًا :األمهية التطبيقية:

تساعد نتائج الدراسة احلالية يف تعميم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب مراحل التعليم العام ابململكة.تساعد نتائج الدراسة الحالية في طرح التوصيات المناسبة لتعزيز مهارات التفكير التخيلي لدى الطالب.

تسهم نتائج الدراسة احلالية يف فتح اجملال لدى الباحثني للعمل على املزيد من الدراسات واألحباث حول تطوير أساليبوإسرتاتيجيات التدريس لطالب املرحلة االبتدائية ابالعتماد على التكنولوجيا والوسائط التعليمية.
مصطلحات الدراسة:
تقنيات التصميم اجلرافيكي (:)Graphical Design Technique
ميكن تعريف تقنيات التصميم اجلرافيكي على أهنا نشاط إبداعي يدمج بني املفاهيم واملهارات الفنية والتكنولوجيا واملعلومات،
ويتمثل اهلدف منه يف إيصال الرسائل إىل اجلمهور املستهدف وذلك ابستخدام الصور والنصوص ()Teerapong et al, 2012, p124
وأشار السدحان ( )2020إىل تعريف تقنية التصميم اجلرافيكي على "أهنا جتسيد مرئي مصور لتوصيل املعلومات واملفاهيم املعقدة
يف املقررات الدراسية مبا ميكن الطالب من فهمها واستيعاهبا بسرعة ووضوح" (ص.)275
ومن هنا ميكن تعريف تقنيات التصميم اجلرافيكي إجرائيًا على أهنا :عدد من املمارسات الفنية والتكنولوجية يعتمد تطبيقها على
توافر مدخالت متعددة تتضمن املعلومات والصور والرموز ،ويهدف إىل تقدمي املعلومات وتبسيطها إىل الفئة املستهدفة بشكل مرئي
وإحداث أتثري منشود حمدد لدى تلك الفئة.
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التفكري التخيلي (:)Imaginative Thinking
ميكن تعريف التفكري التخيلي على أنه القدرة على القيام ذهنيًا بتوليد مواقف وأفكار ليست مدركة بصورة مباشرة ابستخدام
احلواس (.)Rubinstein, 2020, p18
ويعرف الشمري ورحيم ( )2018التفكري التخيلي أبنه "قدرة من قدرات التفكري يُعرب عنه بنشاط عقلي خيتص بتجميع وتكوين
الصور العقلية اخلاصة ابملدركات احلسية اليت تشكلت من قبل من خالل اخلربات املاضية وحتريكها وحتويلها ،مث إعادة تشكيلها داخل
العقل بطريقة مبتكرة للوصول إىل تنظيمات جديدة" (ص.)321
ومن هنا ميكن تعريف التفكري التخيلي إجرائيًا على أنه :نشاط عقلي يقوم به الطالب ،وينطوي على مهارات التعرف األويل،
ومتييز األفكار ،والتخيل التحويل والتفكري اإلبداعي ،أثناء عرض املعلم للمعلومات واملدركات احلسية على هيئة صور وبياانت مبسطة
من خالل استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يف ظل ما يتسم به العصر احلايل من حتدايت تواجه اجملتمعات على خمتلف املستوايت ،ما عاد من املالئم إعداد األجيال املستقبلية
ابألساليب التعليمية التقليدية ،فال ميكن للطالب املعتاد على التعلم ابالعتماد على احلفظ والتذكر واالستعداد للتحدايت غري املعلومة
اليت ال ميكن التنبؤ هبا ،واليت قد يشهدها العامل يف املستقبل؛ لذلك فمن املهم إكساب طالب اليوم املهارات والقدرات الضرورية
ملواجهة حتدايت املستقبل بوصفهم أفر ًادا فاعلني ،ومن أهم تلك املهارات التفكري التخيلي؛ إذ إن األخري يساعد اإلنسان على تصور
أفكار جديدة ،وتوليد رؤى خمتلفة يف ضوء تلك األفكار.
ونظرا لتلك الطبيعة الفريدة ملهارات التفكري التخيلي؛ فال ميكن تنميتها مبجرد االعتماد على األساليب أو املواد التعليمية التقليدية،
ً
فعال يف العملية التعليمية؛ لذلك فمن املهم توجيه
عنصرا ً
واليت تتسم بعدم مراعاهتا ألمهية تنمية اإلمكاانت احلقيقية للطالب وجعله ً
االهتمام حنو األساليب التعليمية اليت تستثمر حواس الطالب ،وحتفز مهارات التفكري املختلفة لديه ،ومن أمهها مهارات التفكري
التخيلي .ولعل من أهم األساليب التعليمية احلديثة اليت ميكنها حتقيق ذلك تقنيات التصميم اجلرافيكي ،واليت ازداد االهتمام هبا يف
جمال العمل الرتبوي خالل اآلونة األخرية.
وتتخذ تقنيات التصميم اجلرافيكي املدخل البصري لنقل املعلومات والتنمية العلمية" ،فهي من التقنيات اليت تساعد القائمني
على العملية التعليمية يف تقدمي احملتوى التعليمي أبسلوب يتسم ابلتشويق الذي يقوم جبذب انتباه الطالب" (صاحل وبطيشة،2020 ،
ص .)32وذلك عن طريق حتويل البياانت واملعلومات واملفاهيم املعقدة إىل صور ورسوم ميكن فهمها واستيعاهبا بوضوح وتشويق ،و"هو
أسلوب يتميز بعرض املعلومات املعقدة والصعبة بطريقة سلسة وسهلة وواضحة للطالب" (سامل ،2017 ،ص.)254
وتقنيات التصميم اجلرافيكي من العناصر اليت أصبحت تضاف إىل البيئات التعليمية احلديثة ،واهلدف منه هو تقدمي املعلومات
للفئة املستهدفة يف صورة بصرية ،ويعتمد على مجال التصميم اجلرافيكي الذي يدمج بني عدة أنواع من احملتوايت املرئية ،مثل النصوص
أسلوب متزايد األمهية يف العديد من السياقات يف العامل
والرسومات واألشكال وغري ذلك" .وقد أصبح التصميم اجلرافيكي اليوم
ً
املعاصر ،مثل املؤسسات التجارية والبيئات التعليمية" (.)Yildirim, 2016, p98
و"يعد التصميم اجلرافيكي من الوسائل اليت ميكن من خالهلا تعزيز مهارات التفكري التخيلي واإلبداعي لدى الطالب ،فمن
املمكن ابستخدام أدوات التصميم اجلرافيكي العديدة املتاحة صنع حمتوايت تعليمية تساعد على إكساب الطالب القدرة على التعبري
عن أفكارهم اإلبداعية ابستخدام األشكال البصرية ،وابلتايل فتقنيات التصميم اجلرافيكي يعد وسيلة واعدة لتنمية مهارات التفكري
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التخيلي لدى الطالب" (.)Agbowuro & Keswet, 2016, p75
ومن هنا تؤكد الباحثة على أمهية دور تقنيات التصميم اجلرافيكي يف تنمية مهارات التفكري التخيلي لدى الطالب؛ حيث تقوم
على تقدمي احملتوى التعليمي على حنو جذاب ومستثري لفضول واهتمام الطالب ،وابلتايل ميكن من خالل تلك التقنية تصميم
التجارب التعليمية؛ حبيث تكون أكثر فاعلية يف حتفيز مهارات التفكري املختلفة لدى الطالب ،ومن أمهها مهارات التفكري التخيلي.
نشأة وتطور التصميم اجلرافيكي:
ايدا ابلتزامن مع منو شبكة
منوا متز ً
"استخدم اإلنسان املعلومات املصورة منذ آالف السنني ،وقد شهد استخدام املعلومات املصورة ً
اإلنرتنت وانتشار استخدامها؛ ولذلك فإن فكرة التصميم اجلرافيكي يف حد ذاهتا قدمية قدم اإلنسان؛ أي إنه ليس ظاهرة حديثة،
والدليل على ذلك الرسوم واملنحواتت اليت تعود إىل فرتة ما قبل التاريخ واليت متت بشكل عفوي" (السيد ،2019 ,ص.)26
وابلتايل فإن "فكرة التصميم اجلرافيكي أو التصوير املرئي للمعلومات ليست وليدة العصر ،إمنا هي قدمية للغاية ،وتعود إىل اآلالف
من السنني ،ومن أقدم األمثلة على ذلك الرسومات املوجودة بكهف السكو بفرنسا ،وتعود تلك الرسومات إىل الفرتة بني عامي
 17,000و 19,000قبل امليالد .ومن األمثلة القدمية األخرى على التصميم اجلرافيكي الكتاابت التصويرية على جدران معبد األقصر
مبصر يف عام  3000قبل امليالد .ومن الرواد األوائل للتصوير البصري للبياانت عامل االقتصاد اإلسكتلندي ويليام باليفري ،والذي
استخدم عدة أنواع من الرسوم البيانية ،مثل الرسوم البيانية اخلطية والشريطية والدائرية ،وذلك يف كتابه "األطلس التجاري والسياسي"
والذي صدر يف عام .)Lee, 2015, p619( "1786
وتتمثل أوىل احملطات احلديثة لنشأة وتطور التصميم اجلرافيكي يف املسامهات اليت قدمها إدوارد اتفت ،وهو األستاذ جبامعة
برينستون ،ويعد مبتكر مفهوم التصميم اجلرافيكي احلديث ،فقد قام اتفت يف عام 1975م ابلتعاون مع جون اتكي ،وهو رائد يف
جمال تصميم املعلومات ،بتدشني ندوة حول املواد اجلرافيكية اإلحصائية ،مث قام اتفت يف عام 1982م إبصدار كتاب حتت عنوان
"االستعراض البصري للمعلومات الكمية" ،وبذلك أصبح اتفت من اخلرباء والرواد يف جمال التصميم اجلرافيكي (.)Yuvaraj, 2017
وميكن تقسيم التاريخ احلديث لنشأة وتطور التصميم اجلرافيكي إىل أربعة أجيال رئيسية ،وهيكاآليت (:)de Oliveira et al, 2016, 2165
اجليل األول :كانت مواد التصميم اجلرافيكي تتسم أبهنا منظمة بصورة خطية.
اجليل الثاين :بدأ التصميم اجلرافيكي يف هذا اجليل ابستخدام االرتباطات التشعبية ( )hyperlinksوالصور أو الرسوم املتحركة.
اجليل الثالث :تزامن هذا اجليل مع ظهور اجليل األول من موارد الوسائط املتعددة.
نظرا العتماده على تقنيات الويب ،ويف
اجليل الرابع (اجليل احلايل) :يتميز هذا اجليل ابستخدام قواعد البياانت وابلتفاعلية  Pوذلك ً
هذا اجليل ،حتول التصميم اجلرافيكي إىل تقنية ميكن استخدامها يف سياقات متعددة.
ومن خالل ما سبق استعراضه ،ميكن القول إبن اإلنسان كان دائم االهتمام عرب العصور بفكرة تقدمي املعرفة لآلخرين يف صورة
مبسطة وسهلة الفهم ،ويف سبيل ذلك ظهرت العديد من احملاوالت لتقدمي املعلومات املعقدة والضخمة يف صورة حمتوايت بصرية،
خصوصا إذا كانت
وضوحا وسهولة للفهم مقارنةً ابحملتوايت النصية التقليدية ،واليت قد يكون من الصعب فهمها،
تتسم أبهنا أكثر
ً
ً
املعلومات متشعبة ومليئة ابلتفاصيل .ويف ظل التقدم الكبري الذي شهدته تقنيات املعلومات واالتصاالت يف العصر احلايل ،من املتوقع
ظهور املزيد من التقنيات جلعل تطبيقات التصميم اجلرافيكي أكثر فاعلية وكفاءة  Pمن حيث سهولة االستخدام  Kووضوح وجودة
احملتوى املمكن توليده.
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دُ .تاضر بنت زهري حممد كتيب :واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي لتعزيز مهارات التفكري التخيلي ...

أمهية استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس:
تنبع أمهية استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس من كون حاسة البصر من قنوات استقبال املعلومات الرئيسة لدى
اإلنسان؛ حيث إن حوايل  75%من املعلومات اليت يعاجلها الدماغ ترد إليه من خالل حاسة البصر ،وابلتايل فيمكن القول إبن
التواصل البصري يعد منظومة دعم مهمة للعمليات املعرفية املستخدمة يف أنشطة حل املشكالت ،كما أن التواصل البصري يسهم
أيضا االستمرار فيه (.)Noh et al, 2017, p59
يف تعزيز احلافز لدى الطالب للسعي إىل حتقيق التميز الدراسي و ً
ويساعد التصميم اجلرافيكي كنوع من التحفيز البصري والفكري على تقدمي املناهج الدراسية بطريقة شيقة (السدحان،)2020،
كما أن التصميم اجلرافيكي "يساعد على تبسيط املعلومات املعقدة والكبرية ،وذلك من خالل حتويل املعلومات والبياانت من حروف
وأرقام إىل صور وتصميمات تثري اهتمام الطالب" (أبو زيد ،2016 ،ص .)142وميكن من خالل التصميم اجلرافيكي إيصال أكرب
قدر ممكن من املعلومات إىل الطالب خالل قدر أقل من الوقت (حسن والصياد ،2016 ،ص.)7
ومن األسباب األخرى ألمهية استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس" :دوره يف التحسني من جودة جتارب التعلم.
وتربز أمهيته يف عدد من املظاهر؛ مثل تيسري تقدمي أكرب قدر ممكن من املعلومات يف أقل قدر ممكن من الوقت ،وسهولة استيعاب
التصميمات اجلرافيكية ،وسهولة إيصال املعلومات ،وتيسري عمليات تذكر واسرتجاع املعلومات لدى املتعلمني ،وسرعة عملية
االتصال ابستخدام التصميمات اجلرافيكي ،وارتفاع مستوى الكفاءة واملوثوقية ،واملالءمة لعمليات التعلم مدى احلياة ،ووضوح وسرعة
تقدمي املعلومات ،وتبسيط عمليات تقدمي املعلومات وجعلها أكثر دقة" (.)Yavar et al., 2012, p3
وقد أصبحت تقنيات التصميم اجلرافيكي تستخدم يف التدريس بصورة شائعة؛ كونه "يوفر األدوات املناسبة للتحسني من
مستوايت املعرفة واملهارات لدى الطالب ،ويسهم يف تصوير األفكار والبياانت بصورة مرئية ،وذلك من خالل تقدمي البياانت بتصميم
حمدد يساعد على التعبري عنها أبسلوب مفهوم ابلنسبة للفئة املستهدفة" (.)Dahmash et al, 2017, p431
وابلنظر إىل ما سبق ،يتضح أبن تقنيات التصميم اجلرافيكي قد تُعد من األساليب املهمة يف التدريس يف العصر احلايل ،فهي أسلوب
يبتعد عن األمناط التقليدية القائمة على التلقني واالستقبال اخلامل للمعلومات ،كما تقدم املعلومات يف صورة بصرية جذابة مما؛ جيعل
مساعدا على تعزيز عمليات التفكري املختلفة ،وتنمية املهارات واملعرفة لدى الفئة املستهدفة ابلتصميم اجلرافيكي.
من هذا األسلوب
ً
معايري التصميم اجلرافيكي الفعال:

يف ظل التطور الكبري لتقنيات املعلومات واالتصاالت وانتشار األدوات اجملانية للتصميم اجلرافيكي ،أصبح إنشاء التصميمات
اجلرافيكية أسهل من ذي قبل ،ومع ذلك فإن األدوات املتاحة للتصميم اجلرافيكي ال توفر أي معرفة أو فهم حول مبادئ التصميم
اجليد .وتكمن اإلشكالية هنا يف أنه مبقدور أي شخص إضافة أية معلومات إىل لوحة رقمية فارغة مث إنتاج تصميم جرافيكي بسهولة،
ولكن دون االلتزام مببادئ التصميم اجليد ،على أنه يتم إنتاج تصميمات جرافيكية تتسم ابجلاذبية ،ولكنها يف الوقت نفسه ذات جودة
متدنية ،وعليه فإن عدم االلتزام مببادئ التصميم اجليد قد يؤدي إىل إنتاج تصميمات جرافيكية غامضة وحمرية ابلنسبة للمستخدم.
لذلك "فيجب أن يتم التصميم اجلرافيكي وف ًقا هلدف واضح وحمدد ونفعي ،كما جيب أن يكون احملتوى املنتج من خالل التصميم
أيضا
اضحا
اضحا
ً
ومقبول .و ً
ومفهوما ابلنسبة للفئة املستهدفة به ،ومن املهم أن يكون اهلدف من التصميم اجلرافيكي و ً
اجلرافيكي و ً
ً
جيب أن حيتوي التصميم اجلرافيكي على معلومات تفصيلية حقيقية واضحة تساعد القارئ على استخالص املعلومات الصحيحة
والفهم الصحيح دون اخللط أو اللبس أو االستنتاج اخلاطئ؛ حبيث يتمكن القارئ من الفهم العميق للمعلومات" (علي،2018 ،
ص .)196يضاف إىل ذلك "ضرورة اختيار عنوان مميز يلفت انتباه الطالب إىل التصميم اجلرافيكي ،واختيار تنظيم العناصر بعناية،
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واحلفاظ على التسلسل املناسب للمعلومات وتدفقها ،وااللتزام جباذبية األلوان ودقة ووضوح الرسومات املستخدمة ،وبساطة التصميم
وتكامله مع مراعاة سهولة احلركة بني جوانبه" (عيد ،2017 ،ص.)23
وبغض النظر عن نوع التصميم اجلرافيكي ،سواء أكان اثبتًا أم ديناميكيًا ،جيب أن يلتزم التصميم اجلرافيكي مبتطلبات الوضوح
اضحا مبا يكفي إليصال الرسائل املراد إيصاهلا ،وجيب أن خيدم كل عنصر من عناصر
والتماسك من أجل ضمان كون التصميم و ً
حمددا ،مبا يف ذلك ختطيط الصفحة والعناصر البصرية املختلفة واأللوان وخط الكتابة املستخدم ،وهنا جيب
التصميم اجلرافيكي هدفًا ً
إلقاء نظرة على طبيعة كل عنصر من العناصر الرئيسية لتقنيات التصميم اجلرافيكي املقدمة كوسيلة تعليمية للطالب (Freiberger
:)IV, 2018, p6-7
أيضا تضمني املقدمة والرسالة واخلامتة اخلاصة ابلتصميم
ختطيط الصفحة :من خالل ختطيط الصفحة يتم حتديد اهليكل اهلرمي ،و ً
اجلرافيكي.
العناصر البصرية :جيب أن تبدو العناصر البصرية الفردية مالءمة ومشاهبة للتصميم اجلرافيكي العام ،كما جيب إحداث التوازن بني
تلك العناصر.
األلوان :من املهم اختيار األلوان املستخدمة بعناية من أجل ضمان إيصال الرسالة املراد إيصاهلا على حنو فعال.
خط الكتابة :يعد خط الكتابة هو العامل الرابط بني مجيع العناصر السالف ذكرها ،كما أنه حيدد االجتاه والطبيعة العامة للتصميم.
وابلتايل فمن املهم للوصول إىل التصميم اجلرافيكي اجليد اختيار العناصر البصرية املناسبة بعناية ،والعمل على إحداث التوازن
بينها على حنو مالئم ،كما جيب أن تكون العناصر البصرية منظمة؛ حبيث جتمع بني جذب انتباه املتلقي وتيسري وتبسيط عمليات
فهم واستيعاب املعلومات لديه ،ويعين ذلك أبن التصميم اجلرافيكي املناسب كوسيلة تعليمية يتطلب دراسة خصائص الفئة املستهدفة
وطبيعة احتياجاهتا التعليمية ،ومن خالل ذلك ميكن تنفيذ التصميم اجلرافيكي على النحو املناسب الحتياجات الفئة املستهدفة.
ويتضح مما سبق أن التصميم اجلرافيكي ليس عملية عشوائية ،ولكنه عملية منظمة ومعقدة جيب القيام هبا وف ًقا ملعايري ومتطلبات
جذاب ،ويف الوقت
حمددة ،فهي ليست جمرد حتويل املعلومات والبياانت إىل حمتوايت بصرية ،بل من املهم أن يكون التصميم اجلرافيكي ً
مالئما للخصائص املعرفية واالحتياجات التعلمية لدى الفئة املستهدفة؛ لذلك جيب من أجل تقدمي التصميم اجلرافيكي املناسب
نفسه ً
أول إىل طبيعة الفئة املستهدفة ،مث صنع التصميم اجلرافيكي وف ًقا لذلك.
النظر ً
أمهية التفكري التخيلي لطالب املرحلة االبتدائية:

يعد التفكري التخيلي هو مصدر مجيع األفكار اإلبداعية ،وكما قال العامل ألربت آينشتاين ،فإن "مجيع صور العمل اإلبداعي تبدأ
ابلتخيل اإلبداعي" ،ويف واقع األمر ،فإن التفكري التخيلي متغلغل يف مجيع جوانب احلياة والتعلم؛ لذلك فمن املهم أن يتمتع طالب
املرحلة االبتدائية بتلك املهارة" (.)Liu, 2017, p593
وهو من القدرات األساسية لدى اإلنسان اليت ينبغي تنميتها ،وهو منط من التفكري يقوم على إنتاج األفكار املتنوعة ويتطلب
تكوين الروابط ،وبوجه عام" ،فإن التفكري التخيلي عبارة عن ملكة عقلية مت ِّكن اإلنسان من تكوين الصور الفكرية والتخيالت حول
األشياء املدركة ابحلواس أو األشياء غري املوجودة يف الوقت احلايل أو غري املوجودة مطل ًقا" (.)Gündoğan et al., 2013, p206
و"يتمثل التفكري التخيلي يف قدرة الطالب على بناء تصورات عقلية متعددة جتعله يفكر ويتخيل أشياء مل حتدث له مسب ًقا،
قادرا على التأمل والتفكري العميق والوصول بتفكريه إىل ما وراء الواقع" (شعيب ،2016 ،ص.)68
وينعكس ذلك على تفكريه ،فيصبح ً
و"خيتص التفكري التخيلي بتكوين الصور وحتريكها وحتويلها داخل العقل للوصول إىل تنظيمات جديدة" (يوسف ،2012 ,ص.)161
"نظرا ألن منو تلك املهارة لدى الطالب يؤثر على تعزيز وتنمية مستوى ذكاء
وتربز أمهية تنمية التفكري التخيلي لدى الطالب؛ ً
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مبكرا ،وإىل جانب منو مهارات التفكري التخيلي ،تنمو جمموعة من املهارات األخرى لدى الطالب"
الطالب وقدراته اإلبداعية ً
(.)Nipriansyah et al, 2021, p81
وابلنظر إىل ما سبق ،يتضح أبن التفكري التخيلي من املهارات املهمة لتحقق النمو املعريف والذهين لدى الطالب ،فالتفكري التخيلي
يساعد على توسعة نطاق عمليات التفكري لدى الطالب مبا ميكنه من استخدام املهارات فوق املعرفية؛ لذلك ميكن القول إن من
العوامل املهمة واملساعدة على تنمية القدرات العقلية والتعليمية لدى الطالب تعليمه وتدريبه على كيفية ممارسة التفكري التخيلي يف
خمتلف السياقات ،مبا يف ذلك السياقات التعلمية واحلياتية.
مهارات التفكري التخيلي لطالب املرحلة االبتدائية:
إن التفكري التخيلي ليس مهارة مفردة ،ولكنه ينطوي على جمموعة من املهارات اليت تساعد الطالب على إنتاج األفكار التخيلية،
وتتميز مهارات التفكري التخيلي ابلرتابط والتكامل فيما بينها ،وابلتايل فيتطلب التمكن من التفكري التخيلي تنمية مهارات الطالب
املختلفة بصورة كلية وتكاملية ،ويتطلب ذلك اهتمام املعلمني بدراسة احتياجات الطالب ومهاراته املعرفية والتعليمية بصورة مستمرة
من أجل تقدير متطلبات تنمية مهارات التفكري التخيلي لدى الطالب على حنو سليم.
كل من بدء اخليال ،وتصور اخليال ،وحتويل اخليال؛ فمهارة بدء اخليال ختتص ابستكشاف
وتتضمن مهارات التفكري التخيلي ً
اجملهول من املعلومات واألفكار ،ومهارة تصور اخليال هي القدرة على توظيف احلدس من أجل التوصل إىل الفهم العام حول املوضوع
حمل االهتمام ،أما حتويل اخليال فهو القدرة على تشكيل وبلورة األفكار اجملردة وحتويلها إىل أفكار ملموسة ومفهومة.
بدء اخليال:
يُقصد مبهارة بدء اخليال "القدرة على استكشاف اجملهول وإنتاج أفكار فريدة وجديدة كليًا ،وتنطوي تلك املهارة على عدد من
خصائص التفكري التخيلي ،وهي األصالة (التفرد) واالستكشاف واإلنتاجية" (.)Hsu, 2019, p5
أيضا وصف بدء اخليال أبنه "القدرة على استكشاف اجملهول وابتكار األفكار اجلديدة كليًا ،وتعد تلك املهارة من اهلياكل
وميكن ً
املوجودة يف ذهن اإلنسان ،وهي تُستخدم يف استكشاف الروابط بني املعلوم واجملهول ،ويتميز من يتمتعون مبستوى مرتفع من مهارة
بدء اخليال أبن لديهم العديد من األفكار املتنوعة وأهنم متمكنون من وضع االحتماالت اجلديدة ،ولديهم القدرة على تقدمي وجهات
نظر جديدة حول املوضوعات املألوفة" (.)Liang & Chia, 2014, p111
تصور اخليال:
أيضا القدرة على الرتكيز وإنتاج األفكار
يُقصد مبهارة تصور اخليال "القدرة على استخدام احلدس واملشاعر إلدارة األحداث ،و ً
اجلدالية أو املنطقية من أجل حتقيق األهداف ،وذلك ابالستناد إىل األفكار املناسبة ،وتنطوي تلك املهارة على عدد من خصائص
التفكري التخيلي ،واليت تتضمن الفاعلية ،واملنطق ،واحلدس ،واحلساسية ،والرتكيز" (.)Hsu, 2019, p5
قادرا على التوصل إىل تنظيمات وحلول
وتتضمن مهارة تصور اخليال "جمموعة من القدرات الذهنية العليا اليت جتعل الطالب ً
وأفكار مبتكرة للمواقف واملشكالت ،وذلك من خالل رسم صور عقلية هلا ،وربطها خبربات الطالب وأفكاره السابقة عنها"
(الشنيطي ،2020 ،ص.)13
حتويل اخليال:
يُقصد مبهارة حتويل اخليال "القدرة على التعبري عن املفاهيم اجملردة بصورة ملموسة وتطبيق املعرفة يف جماالت وسياقات متنوعة،
وتنطوي تلك املهارة على عدد من خصائص التفكري التخيلي ،واليت تتضمن البلورة والتحويل" (.)Hsu, 2019, p5
وبواسطة مهارة حتويل اخليال "يقوم الطالب ابلتنبؤ والربط والرتكيب وحتويل الصور إىل أشكال جديدة وربطها بواقع حياته اليومية"
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(خوالدة ،2017 ،ص ،)38ويقوم الطالب "ابستخدام تلك املهارة بتحويل الصور الداخلية إىل أشكال جديدة ،وختيل أشياء موجودة
أو غري موجودة ،وتنظيم صور جديدة ال ميتلك الطالب فكرة سابقة عنها" (البطحاين ،2018 ،ص.)18
إسرتاتيجيات تنمية مهارات التفكري التخيلي لطالب املرحلة االبتدائية:
كل من إسرتاتيجية التخيل التعليمي
تتضمن أبرز إسرتاتيجيات تنمية مهارات التفكري التخيلي لدى طالب املرحلة االبتدائية ً
متاما مع اهداف جمال التصميم اجلرافيكي ،ونعرضها فيما يلي.
واخلرائط الذهنية وطرح األسئلة ،وهذه اإلسرتاتيجية تتوافق ً
إسرتاتيجية التخيل التعليمي املوجه:
أساسا يف حدوث عمليات التفكري؛ "حيث إن التخيل يقوم على تركيب عناصر اخلربات السابقة يف خربة جديدة؛ مما
يعد التخيل ً
يزيد من فرص ممارسة العمليات الفكرية ،وكذلك حتقيق فهم أعمق للمعارف ومعاجلة املؤثرات البيئية؛ مما جيعل من املهم إدخال التخيل
يف التدريس" (أمحد ،2020 ،ص .)596وهتدف إسرتاتيجية التخيل التعليمي املوجه إىل "تطوير القدرة على اجلمع بني املفاهيم اجملردة
ومهارات التفكري فوق املعريف كالتحكم يف االنتباه والتفكري حول عملية التفكري نفسها" (الصيداوي وحسن ،2017 ،ص.)162
وتتضمن أبرز مميزات إسرتاتيجية التخيل التعليمي املوجه ما يلي (:)Al-Golabi, 2021, 1618
تشجيع الطالب على توليد الصور الذهنية احملددة حول موضوع الدرس.متكني الطالب من بناء وتكوين الصور الذهنية املباشرة حول املفاهيم واألفكار اليت تساعدهم على تذكر املعلومات.تساعد على االستعداد للدرس قبل قيام املعلم بتقدميه للطالب.مالءمتها جلميع أنواع احملتوايت املدرسية ومجيع املراحل التعليمية.تعزيز األداء الفعال لدى الطالب أثناء ممارسة القراءة ،وبشكل خاص لدى الطالب الذين يعتمدون بشكلكبري على املهارات البصرية.إسرتاتيجية اخلرائط الذهنية:
تعد اخلرائط الذهنية أدوات فاعلة لتعزيز الرتكيز لدى الطالب؛ وذلك ألهنا "حتفز الدماغ على إنشاء العالقات بني األفكار،
كما أن اخلرائط الذهنية تُعد من وسائل التعلم النشط اليت تساعد الطالب على إجياد الرتابط والتكامل بني معارفه اجلديدة واملعارف
املشاهبة هلا يف بنيته املعرفية" (حمسن ،2020 ،ص.)164
وبتحقيق الرتابط بني املفاهيم األساسية واألفكار الفرعية "تساعد إسرتاتيجية اخلرائط الذهنية على ممارسة اخليال ومجيع األنشطة
اإلبداعية ،ابإلضافة إىل زايدة املواد البصرية املعروضة أمام الطالب؛ حبيث يستطيعون ترمجة الكلمات إىل صور ورموز لكل فرع من
فروع اخلريطة الذهنية (الرتكي ،2018 ،ص.)30
إسرتاتيجية طرح األسئلة:
تعد إسرتاجتية طرح األسئلة الصفية أبنواعها املختلفة من اإلسرتاتيجيات اليت تساعد على تنمية مهارات التفكري التخيلي لدى
الطالب؛ إذ إهنا تساعد يف تنمية العديد من املهارات العقلية واملعرفية ،وتسهم بشكل كبري يف تعزيز التفاعل الصفي ،وابإلضافة إىل إاثرة
دافعية الطالب حنو التعلم واكتساب املهارات اجلديدة .و"ميكن للمعلم من خالل تطبيق إسرتاتيجية طرح األسئلة جعل التعلم الصفي
أكثر فاعلية ،وتعزيز الرتابط بني املعلم والطالب ،وحتويل سلوك الطالب من سلوك سليب إىل سلوك تعلمي إجيايب ونشط؛ مما يساعد
على الوصول بتفكريه إىل مستوى العمليات الذهنية املتقدمة مثل عمليات التحليل ،والرتكيب ،والتقومي" (كرمي ،2011 ،ص.)21
دور التصميم اجلرافيكي يف تعزيز مهارات التفكري التخيلي لدى طالب املرحلة االبتدائية:
عنصرا أساسيًا يف منظومة التفكري والنشاط
نظرا لكون تنمية مهارات التفكري التخيلي هدفًا ألي نظام تعليمي ،وذلك بوصفه ً
ً
العقلي لدى الطالب؛ كان البد من االهتمام بتنمية تلك املهارات؛ حيث هتدف العملية الرتبوية يف املرحلة االبتدائية إىل هتيئة وسائل
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منو الطالب عقليًا وخلقيًا واجتماعيًا ،والتعرف على حاجات وميول الطالب ،واكتشاف مواهبهم وتنميتها.
وميكن استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي بصور متعددة لتنمية مهارات التفكري التخيلي لدى طالب املرحلة االبتدائية ،فيمكن
أن يتعامل الطالب مع تقنيات التصميم اجلرافيكي إما كمستقبلني أو كمنتجني ،ويف كلتا احلالتني ميكن تطبيق األنشطة التعليمية مبا
يسهم يف تنمية مهارات التفكري التخيلي لدى الطالب؛ حيث ميكن توظيف التصميم اجلرافيكي من أجل استخدام احملتوايت واملواد
البصرية لتنمية مهارات التفكري املختلفة لدى الطالب ،ومنها مهارات التفكري التخيلي.
ومن املميزات املهمة اليت يوفرها جمال التصميم اجلرافيكي "أنه غري مقصور على جمرد تنظيم كمية كبرية من املعلومات ،ولكن
وضوحا وإظهار مواقع تلك األشياء من حيث الزمان واملكان ،ابإلضافة إىل ذلك؛ فإن التصميم
يهتم إببراز األشياء على حنو أكثر
ً
اجلرافيكي يساعد على التنبؤ ابلتفاعالت واالجتاهات العامة" (.)Makarova & Makarova, 2019, p551
ومن خالل تقنيات التصميم اجلرافيكي فإنه من املمكن مساعدة الطالب على فهم وتنظيم املعلومات يف أذهاهنم ،كما أن جمال
أيضا توسيع دائرة التفكري لديهم،
التصميم اجلرافيكي يساعد الطالب على التفكري بصورة خمتلفة Pأي التفكري "خارج الصندوق" ،و ً
لذلك فيمكن القول أبن التصميم اجلرافيكي "ميكن أن يسهم يف تعزيز مستوى مهارات التفكري التخيلي لدى الطالب ،وذلك إىل
جانب عدد من املهارات األخرى املرتبطة ابلتفكري التخيلي ،مثل مهارات التفكري الناقد والرتكيب" (.)Saroja, 2020, pp92-93
ومن هنا يتضح أبن تقنيات التصميم اجلرافيكي من األساليب املالئمة لتقدمي املعلومات للطالب أبسلوب أفضل وأكثر تواف ًقا مع
مستوايت مهاراهتم املعرفية واحتياجاهتم التعلميية ،وال تقتصر فاعلية التصميم اجلرافيكي يف التعليم على كونه جمرد وسيلة بديلة لعرض
أيضا تعليم التصميم اجلرافيكي للطالب ،ويؤدي ذلك إىل حتقيق العديد من اآلاثر التعليمية اإلجيابية
املعلومات والبياانت ،بل ميكن ً
على الطالب ،ومن هنا تربز أمهية النظر إىل تعليم الطالب التصميم اجلرافيكي كوسيلة لتنمية مهارات التعلم والتفكري املختلفة لديهم،
مبا يف ذلك مهارات التفكري التخيلي.
وميكن لتعليم التصميم اجلرافيكي للطالب املسامهة يف تنمية مهارات اإلبداعي والتخيل لديهم ،فتعليم التصميم اجلرافيكي "ينطوي
على تعامل الطالب مع املواقف التعليمية القائمة على املشكالت ،كما أنه يسهم يف حتفيز اإلدراك اجلمايل لدى الطالب ،وذلك
إىل جانب ترسيخ القيم اجلمالية والفنية يف أذهاهنم ،وتعزيز احلافز للتعلم ،وتنمية مهارات التفكري البصري ،وتكوين وتطوير مهارات
حتليل املؤثرات البصرية لديهم" (.)Al Atabi & Al Abboodi, 2015, pp248-249
كما ميكن لتعليم التصميم اجلرافيكي تعزيز التفكري التخيلي لدى الطالب من خالل حتفيزهم على التعلم والتطبيق يف جمموعات
بدل من التعلم الفردي ،إىل جانب ممارسة أنشطة حل املشكالت" .ومن املهم يف هذا الصدد تطبيق متارين التفكري التباعدي وتقدمي
ً
التحدايت املفتوحة للطالب؛ من أجل تنمية مهارات التفكري التخيلي لديهم على حنو فعال" (.)Alhajri, 2017, p75
ولعل من األسباب الرئيسية لفاعلية تقنيات التصميم اجلرافيكي يف تنمية مهارات التفكري التخيلي "اعتمادها على الذاكرة اللفظية،
والذاكرة البصرية ،فنصف الدماغ األمين يعاجل املعلومات اللفظية ،أما النصف األيسر فهو يعاجل املعلومات البصرية ،وابلتايل فتقنيات
التصميم اجلرافيكي ترفع من كفاءة التعلم ،كما أن تقنية التصميم اجلرافيكي تسهم يف إضفاء جو من التشويق واملتعة يف اكتساب
املعلومات ،ابإلضافة إىل ذلك ،تساعد تقنية التصميم اجلرافيكي يف تعلم مهارات التواصل البصري ،وتصميم الرسالة البصرية اليت
تساعد على قراءة املعلومات املقدمة يف الصور واألشكال البيانية وتفسريها وترتبط ،وذلك إىل جانب تنمية مهارات التفكري البصري
(الشعييب ،2018 ،ص.)57
ومن خالل ما سبق استعراضه ،ميكن القول أبن تقنيات التصميم اجلرافيكي تعد من األساليب الواعدة لتعزيز مهارات التفكري
التخيلي لدى طالب املرحلة االبتدائية؛ ولعل ذلك يرجع إىل أنه أسلوب يبتعد عن عمليات التعليم التقليدية ،ويركز على استثارة
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اهتمام الطالب وحتفيز مهاراهتم التفكريية املختلفة من خالل جعل عمليات التعلم متمركزة حول املتعلم ،فالتصميم اجلرافيكي يساعد
على تشجيع الطالب على التفكري بصورة فعالة ونشطة من أجل اكتساب املعرفة اجلديدة وحل املشكالت ،وابلتايل فينبغي على
معلمي املرحلة االبتدائية النظر بعني االهتمام إىل كيفية تطبيق أسلوب التصميم اجلرافيكي يف الصف ،والكيفية اليت ميكن من خالهلا
تطبيق هذه التقنيات مبا يتوافق مع اخلصائص املعرفية واالحتياجات التعلمية للطالب.
اثنيًا :الدراسات السابقة:
أول :الدراسات اليت تناولت التصميم اجلرافيكي:
ً
هدفت دراسة السدحان ( )2020إىل التعرف على أثر استخدام تقنية اإلنفوجرافيك املعتمدة على التصميم اجلرافيكي يف تدريس
مقرر العلوم يف التحصيل لدى طالب الصف الثالث املتوسط مبحافظة شقراء ،وقد تكون جمتمع الدراسة طالب الصف الثالث
املتوسط مبحافظة شقراء ،واشتملت عينة الدراسة على ( )50طالبًا من طالب الصف الثالث املتوسط مبتوسطة (الوقف) مبحافظة
شقراء ،ومت تقسيمها إىل جمموعتني؛ جتريبية وعددها ( )25طالبًا ،وضابطة وعددها ( )25طالبًا ،واعتمدت الدراسة على املنهج
التجرييب ذي التصميم شبه التجرييب كمنهج للدراسة ،واستعانت ابالختبارات كأداة للدراسة .وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج
جيدا من
أمهها :استخدام تقنيات اإلنفوجرافيك املعتمدة على تقنيات التصميم اجلرافيكي يف تدريس مقرر العلوم قد حقق مستوى ً
الفعالية والكفاءة يف حتقيق األهداف ،وكان له األثر امللموس يف حتسني مستوى طالب اجملموعة التجريبية ،مقارنة مبستوى أداء طالب
اجملموعة الضابطة ،وهناك العديد من املميزات اليت يوفرها اإلنفوجرافيك املعتمد على التصميم اجلرافيكي من تعزيز القدرة على التفكري،
والربط بني املعلومات وتنظيمها ،واملساعدة على االحتفاظ ابملعلومة وقتًا أطول ،قدرة اإلنفوجرافيك على تقليل مستوى التجريد الذي
يتسم به مقرر العلوم؛ ملا يقدمه من متثيالت بصرية للمفاهيم ،وهذا ساعدهم على تعلمها واستيعاهبا ،وقد أسهم استخدام تقنيات
اإلنفوجرافيك املعتمد على تقنيات التصميم اجلرافيكي يف تنوع أساليب وإسرتاتيجيات عرض املادة التعليمة ،وهذا وفر بيئة تعليمية
بعيدا عن امللل والراتبة.
نشطة ،وشعر الطالب من خالهلا ابملتعة ً
وتناولت دراسة دوس سانتوس وسوتو ( )dos Santos & Souto, 2019إبراز ما إذا كان أسلوب التصميم املتمركز حول املستخدم
فعال يف تصميم أدوات التعلم البصرية لطالب املرحلة االبتدائية ،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع الطالب امللتحقني مبساق التصميم
ً
عاما ،واشتملت
اجلرافيكي لطالب شهادة البكالوريوس جبامعة برازيليا ومجيع طالب املرحلة االبتدائية الذي ترتاوح أعمارهم بني  7وً 13
عينة الدراسة على ( )25من طالب املرحلة االبتدائية ،و( )21من الطالب اجلامعيني ،وقد مت تقسيم الطالب اجلامعيني إىل جمموعتني،
ومها اجملموعة ( ،)Aواجملموعة ( .)Bوشاركت اجملموعة ( )Aيف برانمج تعليمي حول التواصل والوظائف االتصالية للتصميم وأساليب
ووسائط التصميم ،أما اجملموعة ( )Bفقد شاركت يف برانمج تعليمي حول التصميم املتمركز حول املستخدم ،وذلك ابالعتماد على
التفاعل املباشر مع الطالب؛ من أجل التعرف على طبيعة احتياجاهتم التعليمية ،واعتمدت الدراسة على املنهج شبه التجرييب القائم
قدرا أكرب من الصعوابت مقارنة ابجملموعة ( )Bعند
على االختبارات ،وقد تضمنت نتائج الدراسة ما يلي :واجه أفراد اجملموعة (ً )A
كل من مالئمة
تصميم املشروعات التعليمية ،وتضمنت أسباب السهولة النسبية يف عمل اجملموعة ( )Bمقارنة بعمل اجملموعة (ً )A
مستوى تعقيد املشروع للفئة املستهدفة ،ومالئمة احملتوى ملستوى املعرفة لدى الفئة املستهدفة ،وااللتزام خبصائص التصميم اإلبداعي.
وكشفت دراسة يوسف وآخرين ( )2019ا عن فاعلية استخدام تقنية اإلنفوجرافيك املعتمدة على التصميم اجلرافيكي يف
تنمية عادات العقل واكتساب املفاهيم العلمية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية بدولة الكويت ،وقد تكون جمتمع الدراسة من تالميذ
الصف اخلامس االبتدائي مبحافظة األمحدي بدولة الكويت ،واشتملت عينة الدراسة على ( )90تلمي ًذا وتلميذة ،مقسمني على
جمموعتني؛ اجملموعة التجريبية وعددها ( )45تلمي ًذا وتلميذة مبدرسة أم أمين االبتدائية ،و( )45تلميذ وتلميذة مبدرسة أم الفضل
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االبتدائية كمجموعة ضابطة ،واعتمدت الدراسة على املنهج شبه التجرييب كمنهج للدراسة ،واستعانت ابملقاييس واالختبارات كأداة
للدراسة ،وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أمهها :هناك فرق دال إحصائيًا بني متوسطات درجات طالب اجملموعة التجريبية
ومتوسطات درجات طالب اجملموعة الضابطة يف القياس البعدي ملقياس عادات العقل (األبعاد – الدرجة الكلية) بعد التطبيق لصاحل
أفراد اجملموعة التجريبية ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بني درجات أفراد اجملموعة التجريبية على اختبار عادات العقل
ودرجاهتم على اختبار املفاهيم العلمية بعد التطبيق.
وتناولت دراسة جوان ( )Jonah, 2012فحص استخدام احلاسوب يف تعليم التصميم اجلرافيكي أبربع مدارس اثنوية عليا واقعة
ابملنطقة الوسطى بغاان ،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب ومعلمي التصميم اجلرافيكي بـ( )4مدارس اثنوية عليا ،واشتملت
عينة الدراسة على ( )122طالبًا ،و( )5معلمني ،واعتمدت الدراسة على املنهج النوعي القائم على املقابالت الشخصية واملالحظة
امليدانية ،وقد تضمنت نتائج الدراسة ما يلي :أظهرت نتائج الدراسة أبن املعلمني من أفراد عينة الدراسة يطبقون أساليب املناقشة
واالستعراض وبعض األساليب العملية إلكساب الطالب املعرفة واملهارات ،وذلك مع استخدام احلاسوب يف تطبيق تلك األساليب،
ويسهم استخدام احلاسوب يف إنتاج تصميمات جرافيكية أكثر دقة مقارنة ابألسلوب اليدوي.
اثنيًا :الدراسات اليت تناولت التفكري التخيلي:
هدفت دراسة أمحد ( )2020إىل قياس فاعلية إسرتاتيجية التفكري التخيلي يف تنمية مهارات التذوق األديب لدى تالميذ الصف
السادس االبتدائي ،وقد تكون جمتمع الدراسة من فصل يف الصف السادس االبتدائي مبدرسة عباس العقاد االبتدائية ،واشتملت
عينة الدراسة على ( )40تلمي ًذا وتلميذة ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي يف إعداد اإلطار النظري واألدوات البحثية واملنهج
شبه التجرييب لتعرف فاعلية استخدام التفكري التخيلي يف تنمية مهارات التذوق األديب ،واستعانت ابالستبانة واالختبارات كأدوات
للدراسة ،وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أمهها :فاعلية إسرتاتيجية التفكري التخيلي يف تنمية مهارات التذوق األديب لدى
تالميذ الصف السادس االبتدائي؛ حيث مت حتديد مهارات التذوق األديب املناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدائية ،وعددها تسع
مهارات ،ووجود فروق دالة إحصائية بني متوسطي درجات التالميذ قبل تطبيق االختبار وبعده لصاحل التطبيق البعدي.
وتناولت دراسة فليمينغ وآخرين ( )Fleming et al., 2016استعراض جمموعة من دراسات احلالة حول كيفية قيام معلمي الرتبية
الفنية بتنمية وتعزيز مهارات التفكري التخيلي لدى الطالب ،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع املعلمني والطالب بـ( )9من املدارس
احلكومية واخلاصة والكاثوليكية أبسرتاليا ،وذلك يف املراحل الدراسية بني الصف اخلامس والصف الثاين عشر ،واشتملت عينة الدراسة
على ( )126طالبًا ،و( )8معلمني ،واعتمدت الدراسة على املنهج متعدد األساليب القائم على االستبانة واملقابالت الشخصية
واملالحظة امليدانية وجمموعات الرتكيز ،وتضمنت نتائج الدراسة ما يلي :متكن الطالب من خالل املشاركة يف حصص الرتبية الفنية
من تعلم كيفية التحسني من خمرجات التفكري التخيلي لديهم وجتربتها وإعادة تشكيلها وحتويلها إىل إجنازات يستطيع اآلخرون فهمها،
واعتمدت صفوف مادة الرتبية الفنية حمل الدراسة على تشجيع الطالب على التخيل مع طرح التساؤل "ماذا لو؟" على أنفسهم.
واستقصت دراسة رين وآخرين ( )Ren et al., 2012استعراض كيفية تطور ومنو مهارات التخيل اإلبداعي لدى الطالب الصينيني
وعالقة ذلك ابلبيئة التعليمية ،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب املراحل الدراسية بني الصف الرابع والثاين عشر يف ( )4مدارس
متوسطة/اثنوية (مدرستان مبناطق حضرية ،ومدرستان مبناطق ريفية) ،و( )4مدارس ابتدائية (مدرستان مبناطق حضرية ،ومدرستان
مبناطق ريفية) ،وذلك بعموم الصني ،واشتملت عينة الدراسة على ( )4162طالبًا ،واعتمدت الدراسة على منهج الدراسة الطولية
القائم على االستبانة واختبار التخيل اإلبداعي ،وقد تضمنت نتائج الدراسة ما يلي :شهد مستوى مهارات التخيل اإلبداعي لدى
اخنفاضا طفي ًفا يف الصف الثاين
ووصول إىل الصف احلادي عشر ،ولكنه شهد
منوا ابتداء من الصف الرابع،
ً
ً
أفراد عينة الدراسية ً
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عشر ،ووجود عالقة إجيابية بني مستوى التحصيل الدراسي ومستوى مهارات التخيل اإلبداعي ،ووجود عالقة إجيابية بني األساليب
التدريسية املتمركزة حول الطالب ومواقف املعلمني الداعمة للطالب من انحية ،ومستوى مهارات التخيل اإلبداعي من انحية أخرى.
وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف تدعيم مشكلة البحث ،وبناء أداة الدراسة ،وختتلف الدراسة احلالية أبهنا
طبقت على معلمي ومعلمات الرتبية الفينة ابملرحلة اإلبتدائية مبدارس منطقة مكة.
اإلجراءات املنهجية للبحث:
منهج البحث:
من أجل حتقيق أهداف الدراسة؛ قامت الباحثة ابستخدام املنهج الوصفي املسحي :وهو "منهج يقوم على مجع البياانت من
خالل مسح أراء عينة من املستجيبني استخدام االستبانة" (أبو عالم ،2001 ،ص.)86
جمتمع البحث وعينته:
يشتمل جمتمع البحث على معلمي ومعلمات الرتبية الفنية املرحلة االبتدائية مبدراس منطقة مكة املكرمة ،وعددهم ) (610معلمني
معلما ومعلمة للمرحلة االبتدائية منهم ،وجرى اختيارهم بطريقة عشوائية.
ومعلمات ،واشتملت عينة الدراسة على (ً )80
خصائص عينة البحث:

مت حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة البحث وف ًقا لـ( :املؤهل العلمي  -سنوات اخلربة يف التدريس  -الدورات التدريبية).

توزيع أفراد العينة املؤهل العلمي:

جدول رقم ( )1توزيع أفراد العينة وفقا للمؤهل العلمي
م

املؤهل العلمي

التكرار

النسبة املئوية

1

بكالوريوس

54

%67.5

2

ماجستري

21

%26.3

3

دكتوراه

5

%6.3

80

%100.0

اجملموع

يتضح من اجلدول رقم ( )1أن نسبة ( )67.5%من أفراد العينة حاصلون على مؤهل بكالوريوس ،بينما نسبة ( )26.3%من
أفراد العينة حاصلون على مؤهل ماجستري ،بينما نسبة ( )6.3%من أفراد العينة حاصلون على مؤهل دكتوراه.
توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلربة يف التدريس:
جدول رقم ( )2توزيع أفراد العينة وفقا لسنوات اخلربة يف التدريس
م

سنوات اخلربة يف التدريس

التكرار

النسبة املئوية

1

أقل من  5سنوات

11

%13.8

2

من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات

39

%48.8

3

 10سنوات فأكثر

30

%37.5

اجملموع

80

100.0%

يتضح من اجلدول رقم ( )2أن نسبة ( )13.8%من أفراد العينة لديهم خربة يف التدريس لفرتة أقل من  5سنوات ،بينما نسبة
( )48.8%من أفراد العينة لديهم خربة يف التدريس لفرتة من  5سنوات إىل أقل من  10سنوات ،يف حني نسبة ( )37.5%من أفراد
العينة لديهم خربة يف التدريس لفرتة  10سنوات فأكثر.
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توزيع أفراد العينة حسب الدورات التدريبية:
جدول رقم ( )3توزيع أفراد العينة وفقا للدورات التدريبية
م

الدورات التدريبية

التكرار

النسبة املئوية

1

ال يوجد

4

%5.0

2

أقل من  3دورات

47

%58.8

3

 3دورات تدريبية فأكثر

29

%36.3

80

%100.0

اجملموع

يتضح من اجلدول رقم ( )3أن نسبة ( )5.0%من أفراد العينة غري حاصلني على أي دورات تدريبية ،بينما نسبة ( )58.8%من
أفراد العينة حاصلون على أقل من  3دورات تدريبية ،يف حني نسبة ( )36.3%من أفراد العينة حاصلون على 3دورات تدريبية فأكثر.
أداة البحث:
بعد أن مت االطالع على األدب الرتبوي ،والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع البحث ،قامت الباحثة ببناء وتطوير استبانة؛ هبدف
التعرف على واقع التدريس ابستخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي لتعزيز مهارات التفكري التخيلي لدى طالب املرحلة االبتدائية.
وصف أداة البحث (االستبانة):
احتوت االستبانة يف صورهتا النهائية على جزأين رئيسني:
اجلزء األول :ويشتمل على البياانت األولية ألفراد العينة ،وهي( :املؤهل العلمي  -سنوات اخلربة يف التدريس  -الدورات التدريبية).
اجلزء الثاين :ويشتمل على حماور االستبانة ،وقد تكونت االستبانة يف نسختها النهائية من ( )47عبارة موزعة على حمورين رئيسني مها:
احملور األول :واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية ،ويتكون من العبارة ( )21عبارة.
احملور الثاين :مدى امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية ،ويتكون
من ( )26عبارة مقسمة على ثالث أبعاد رئيسة هي:
البعد األول" :مهارات التعرف األويل" ،ويتكون من العبارة رقم ( )1إىل العبارة رقم (.)7
البعد الثاين" :مهارات متييز األفكار" ،ويتكون من العبارة رقم ( )8إىل العبارة رقم (.)14
البعد الثالث" :مهارات التخيل التحويلي" ،ويتكون من العبارة رقم ( )15إىل العبارة رقم (.)21
البعد الرابع" :مهارات التخيل اإلبداعي" ،ويتكون من العبارة رقم ( )22إىل العبارة رقم (.)26
كما مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي (موافق بشدة -موافق – حمايد -غري موافق -غري موافق بشدة)؛ للتعرف على واقع
التدريس ابستخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي لتعزيز مهارات التفكري التخيلي لدى طالب املرحلة االبتدائية.
صدق أداة البحث:
)1صدق االتساق الداخلي ألداة البحث:
أصدق االتساق الداخلي حملاور الدراسة
)
مت حساب صدق االتساق الداخلي وف ًقا الستجاابت أفراد العينة ،وذلك حبساب معامل ارتباط بريسون بني درجات كل عبارة
والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من حماور االستبانة ،كما يوضح نتائجها جدول رقم ( )4التايل:
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جدول رقم ( )4معامالت ارتباط بريسون بني درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من حماور االستبانة

احملور األول" :واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية"
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

1

**.611

8

*.412

15

**.661

2

*.375

9

*.373

16

**.529

3

**.564

10

*.373

17

*.393

4

**.488

11

**.466

18

**.669

5

**.479

12

*.415

19

*.446

6

**.626

13

*.397

20

**.696

7

**.591

14

*.412

21

**.619

احملور الثاين" :مدى امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية "
البعد األول :مهارات التعرف األويل

1

**.728

4

**.477

2

**.792

5

**.773

3

*.436

6

**.759

8

**.568

11

**.668

9

**.790

12

*.386

10

**.708

13

**.758

7

**.877

البعد الثاين :مهارات متييز األفكار

14

**.517

البعد الثالث :مهارات التخيل التحويلي

15

**.714

17

**.518

19

*.368

16

**.794

18

**.747

20

**.803

البعد الرابع :مهارات التخيل اإلبداعي

21

**.660

23

*.365

25

*.416

22

**.724

24

*.453

26

**.764

** دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ()0.01

* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ()0.05

يتبني من جدول ( )4السابق أن معامالت ارتباط العبارات ابلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من حماور االستبانة
مجيعها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ( ،)0.01وجاءت مجيع قيم معامالت االرتباط عالية؛ حيث تراوحت يف احملور األول:
جاءت ً
"واقع استخدام التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية" بني (* ،).696**-.373بينما تراوحت معامالت االرتباط
يف احملور الثاين" :مدى امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي" بني (*).877**-.365؛ مما يدل على توافر درجة
عالية من صدق االتساق الداخلي لعبارات حماور االستبانة.
)بالصدق البنائي العام حملاور االستبانة:
مت التحقق من الصدق البنائي حملاور االستبانة من خالل إجياد معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل حمور واجملموع
الكلي لالستبانة ،ويوضح نتائجها اجلدول التايل:
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جدول رقم ( )5معامالت االرتباط بن الدرجة الكلية لكل حمور والدرجة الكلية حملاور االستبانة

م

احملور

معامل االرتباط

1

احملور األول" :واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية"

**842.

2

احملور الثاين" :مدى امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية "

**922.

** دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ()0.01

يتبني من اجلدول رقم ( )5السابق أن قيم معامالت االرتباط حملاور االستبانة ابلدرجة الكلية لالستبانة جاءت بقيم مرتفعة حيث
تراوحت بني (** ،).922**-.842وكانت مجيعها دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ()0.01؛ مما يدل على توافر درجة عالية من
الصدق البنائي حملاور االستبانة.
جدول رقم ( )6معامالت ثبات ألفا كرونباخ حملاور االستبانة
م

احملور

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

1

احملور األول" :واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية"

21

.951

2

احملور الثاين" :مدى امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية"

26

.914

47

.906

اجملموع

يتضح من اجلدول رقم ( )6السابق أن قيم معامالت الثبات حملاور االستبانة جاءت بنسبة عالية؛ حيث تراوحت قيم معامالت
الثبات حملاور االستبانة بني ( ،).951-.914وبلغت قيمة معامل الثبات الكلي حملاور االستبانة ( ،).906وتشري هذه القيم من
معامالت الثبات إىل صالحية االستبانة للتطبيق ،وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق هبا.
عرض ومناقشة السؤال األول :ما واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل عبارة من عبارات احملور األول "واقع استخدام
تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية" ،مث ترتيب تلك العبارات تنازليًا بناء على املتوسط احلسايب كما
تبني نتائج اجلدول رقم ( )7التايل:
جدول ( )7التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة حول "واقع استخدام التصميم
اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية"
درجة االستجابة
غري
موافق
بشدة

غري
موافق

حمايد

ك

1

0.0

10

36

%

1.3

0.0

12.5

45.0

41.3

ك

1

3

16

15

45

%

1.3

3.8

20.0

18.8

56.3

ك

1

0.0

8

47

24

%

1.3

0.0

10.0

58.8

30.0

العبارة

13

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
لتغيري الطريقة الروتينية يف عرض
املعلومات وتسهيل الوقت واجلهد.

14

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
لتعزيز قدرة الطالب على التفكري والربط
بني املعلومات.

6

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
إلبراز التباين بني الصفحات واملساعدة
على إظهار األفكار لدى الطالب.

موافق

موافق
بشدة
33

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

ترتيب
العبارة

درجة
االستجابة

4.25

771.

1

عالية جدا

4.25

4.16

987.

702.

2

3

عالية جدا

عالية
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درجة االستجابة
غري
موافق
بشدة

غري
موافق

حمايد

موافق

موافق
بشدة

ك

2

3

9

34

32

%

2.5

3.8

11.3

42.5

40.0

ك

2

2

13

30

33

%

2.5

2.5

16.3

37.5

41.3

ك

1

3

21

17

38

%

1.3

3.8

26.3

21.3

47.5

ك

1

1

17

34

27

%

1.3

1.3

21.3

42.5

33.8

ك

1

4

17

25

33

%

1.3

5.0

21.3

31.3

41.3

ك

2

4

15

25

34

%

2.5

5.0

18.8

31.3

42.5

ك

3

3

16

26

32

%

3.8

3.8

20.0

32.5

40.0

ك

1

2

23

24

30

%

1.3

2.5

28.8

30.0

37.5

ك

2

3

19

30

26

%

2.5

3.8

23.8

37.5

32.5

ك

2

5

24

19

30

%

2.5

6.3

30.0

23.8

37.5

ك

1

4

12

50

13

%

1.3

5.0

15.0

62.5

16.3

ك

3

5

12

40

20

%

3.8

6.3

15.0

50.0

25.0

ك

2

3

18

42

15

%

2.5

3.8

22.5

52.5

18.8

العبارة

3

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
يف تطوير املقررات الدراسية.

18

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
التفاعلي لصياغة التجربة اخلاصة بكل
طالب.

21

يتم حتديد جمال املعرفة املتضمن داخل
التصميم اجلرافيكي.

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
 12ملواكبة املتغريات السريعة يف تطور املناهج
وتوظيفها يف األنشطة الصفية املناسبة.

16

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
الثابت يف العروض التقدميية.

19

يتم مشاركة تقنيات التصميم اجلرافيكي
مع الطالب عرب وسائل التواصل
االجتماعي.

20

يتم تصميم التصميم اجلرافيكي وفق
أسس فنية وتربوية.

11

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
لتوفري مواد علمية تواكب الكتاب
اإللكرتوين.

17

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
الديناميكي جلذب املتلقي للمعلومات
والسماح له ابلتفكري.

15

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
خللق بيئة تعليمية جاذبة للطالب.

7

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
إلعطاء انطباع إجيايب للطالب على
املقررات الدراسية.

1

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
إبدخال أصوات متحركة تناسب املقررات
اإللكرتونية.

4

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
يف توفري وسائل االتصال املرئي تناسب
املقررات الدراسية.

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

ترتيب
العبارة

درجة
االستجابة

4.14

938.

4

عالية

4.13

946.

5

عالية

4.10

1.001

6

عالية

4.06

847.

7

عالية

4.06

972.

8

عالية

4.06

1.023

9

عالية

4.01

1.049

10

عالية

4.00

941.

11

عالية

3.94

972.

12

عالية

3.88

1.072

13

عالية

3.87

786.

14

عالية

3.86

990.

15

عالية

3.81

873.

16

عالية
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درجة االستجابة
غري
موافق
بشدة

غري
موافق

حمايد

ك

2

8

10

44

%

2.5

10.0

12.5

55.0

20.0

ك

6

5

9

40

20

%

7.5

6.3

11.3

50.0

25.0

ك

3

7

16

43

11

%

3.8

8.8

20.0

53.8

13.8

ك

5

12

15

36

12

%

6.3

15.0

18.8

45.0

15.0

ك

7

10

18

31

14

%

8.8

12.5

22.5

38.8

17.5

العبارة

5

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
يف وضع برامج تعليمية تناسب املرحلة
العمرية للطالب.

9

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
لتوفري صور متحركة يف املقررات
الدراسية.

8

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
لتطبيق أساليب تناسب يف املقررات
الدراسية.

2

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
بتصاميم خمتلفة األبعاد جلذب انتباه
الطالب.

10

يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي
لتوفري معارف تناسب املرحلة العمرية
للطالب واملقررات الدراسية.

موافق

موافق
بشدة
16

املتوسط احلسايب اإلمجايل للمحور األول "واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية "

املتوسط
احلسايب

3.80

االحنراف
املعياري

960.

ترتيب
العبارة

17

درجة
االستجابة

عالية

3.79

1.122

18

عالية

3.65

956.

19

عالية

3.47

1.113

20

عالية

3.44

1.178

21

عالية

3.93

472.

---

عالية

يتبني من اجلدول رقم ( )7السابق أن "واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية" جاءت
بدرجة (عالية) من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ حيث جاء املتوسط العام للمحور األول ( )3.93ابحنراف معياري بلغ (،)472.
وبلغت االحنرافات املعيارية لعبارات احملور األول بني (.)702-1.178.
وجاءت يف الرتتيب األول العبارة رقم (( )13يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي لتغيري الطريقة الروتينية يف عرض
املعلوماتوتسهيل الوقت واجلهد) مبتوسط حسايب بلغ ( ،)4.25واحنراف معياري بلغ ( ،).771يليها يف الرتتيب الثاين العبارة رقم ()14
(يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي لتعزيز قدرة الطالب على التفكري والربط بني املعلومات) مبتوسط حسايب بلغ (،)4.25
واحنراف معياري بلغ ( ،).987بينما جاءت يف الرتتيب األخري العبارة رقم (( )10يتم استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي لتوفري
معارف تناسب املرحلة العمرية للطالب واملقررات الدراسية) مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.44واحنراف معياري بلغ ( ،)1.178وجاءت
ابقي عبارات احملور األول بدرجات استجابة عالية.
وترى الباحثة أن تلك النتيجة قد تعزى إىل اهتمام واضعي أغلب املقررات الدراسية يف تلك املرحلة العمرية ابالعتماد على
التصميمات اجلرافيكية يف عرض ومناقشة الدروس إليصال املعلومة من خالل الصور للطالب؛ مما يزيد من قدرهتم على فهم موضوع
الدرس وترسيخه أبذهاهنم بشكل مناسب هلم.
وتتفق تلك النتيجة مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة السدحان ( )2020اليت أكدت على أن استخدام التصميم اجلرافيكي يف التدريس
جيدا من الفعالية والكفاءة يف حتقيق األهداف ،وكان له األثر امللموس يف حتسني مستوى الطالب التحصيلية واملعرفية.
قد حقق مستوى ً
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عرض ومناقشة السؤال الثاين :ما درجة امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لكل بعد من أبعاد احملور الثاين "درجة امتالك طالب
املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي من وجهة نظر معلمي الرتبية الفنية" ،مث ترتيب تلك األبعاد تنازليًا بناء على املتوسط
احلسايب كما تبني نتائج اجلدول رقم ( )8التايل:
جدول رقم ( )8درجة امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي
م

البعد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعيار

ترتيب البعد

درجة االستجابة

1

البعد األول :مهارات التعرف األويل

3.91

797.

1

عالية

4

البعد الرابع :مهارات التخيل اإلبداعي

3.80

850.

2

عالية

2

البعد الثاين :مهارات متييز األفكار

3.04

1.07

3

متوسطة

3

البعد الثالث :مهارات التخيل التحويلي

3.02

907.

4

متوسطة

3.46

676.

---

عالية

الدرجة الكلية للمحور الثاين

يتبني من اجلدول رقم ( )8السابق أن درجة امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي جاءت بدرجة (عالية) من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؛ حيث جاء املتوسط العام للمحور الثاين ( )3.46ابحنراف معياري بلغ ( ،).676وبلغت االحنرافات
املعيارية ألبعاد احملور الثاين بني (.).797-1.07
وجاءت يف الرتتيب األول البعد األول :مهارات التعرف األويل مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.91واحنراف معياري بلغ ( ،).797يليه
يف الرتتيب الثاين البعد الرابع :مهارات التخيل اإلبداعي مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.80واحنراف معياري بلغ ( ،).850يليه يف الرتتيب
الثالث البعد الثاين :مهارات متييز األفكار مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.04واحنراف معياري بلغ ( ،)1.07بينما جاءت يف الرتتيب
األخري البعد الثالث :مهارات التخيل التحويلي مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.02واحنراف معياري بلغ (.).907
وترى الباحثة أن حصول البعد األول :مهارات التعرف األويل على الرتتيب األول بني أبعاد احملور الثاين قد يعزى إىل أن هذا النوع
من املهارات هو أبسط وأول أنواع مهارات التفكري التخيلي ،واليت ميكن أن تصل للطالب مبجرد رؤية التصميم اجلرافيكي املناسب،
والذي يتم عرضه عليهم وبسهولة ميكنهم تنظيم صور أشياء جديدة ال خربة مسبقة هلم هبا ،وتزيد من حب االستطالع والفضول
أيضا؛ لذا جاء يف املرتبة األوىل.
املعريف لديهم ً
وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليه نتيجة دراسة فليمينغ وآخرين ( )Fleming et al, 2016اليت أوضحت أن صفوف
مادة الرتبية الفنية حمل الدراسة اعتمدت على تشجيع الطالب على التخيل مع طرح التساؤل على أنفسهم.
بينما جاء يف الرتتيب األخري البعد الثالث :مهارات التخيل التحويلي بدرجة استجابة متوسطة وقد يرجع السبب يف ذلك أن
هذا النوع من املهارات هو األصعب يف قائمة مهارات التفكري التخيلي؛ كونه حيتاج ملزيد من اخلربة حول التعامل مع التصميمات
اجلرافيكية اليت يعتمد عليها الطالب يف هذه املرحلة العمرية؛ ألن هذه املهارات حتتاج حتويل األفكار املتشاهبة إىل حاالت خمتلفة،
وزايدة مستوى اإلاثرة الداخلية لدى الطالب؛ مما جعله أييت يف الرتتيب األخري من وجهة نظر أفراد العينة.
عرض ومناقشة السؤال الثالث :هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بني استخدام
تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية وإاثرة مهارات التفكري التخيلي لديهم؟
ولإلجابة عن هذه السؤال؛ مت حساب معامل ارتباط بريسون بني أبعاد احملور الثاين اخلاص مبهارات التفكري التخيلي والدرجة
الكلية للمحور األول اخلاص ابستخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي ،وكانت نتائج التحليل كما هو موضح ابجلدول التايل:
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جدول رقم ( )9نتائج معامل ارتباط بريسون بني أبعاد احملور الثاين اخلاص مبهارات التفكري التخيلي والدرجة الكلية للمحور األول اخلاص ابستخدام
التصميم اجلرافيكي
الدرجة الكلية ملهارات التفكري التخيلي

الدرجة الكلية للمحور األول استخدام التصميم اجلرافيكي
معامل االرتباط

الداللة اإلحصائية

البعد األول :مهارات التعرف األويل

**732.

000.

البعد الثاين :مهارات متييز األفكار

**754.

000.

البعد الثالث :مهارات التخيل التحويلي

**761.

000.

البعد الرابع :مهارات التخيل اإلبداعي

**752.

000.

الدرجة الكلية ملهارات التفكري التخيلي

**0.74

000.

تشري نتائج اجلدول رقم ( )9إىل ما يلي:
وجود عالقة إجيابية طردية بني أبعاد التفكري التخيلي ودرجته الكلية والدرجة الكلية الستخدام تقنيات التصميماجلرافيكي يف التدريس ،بلغت ()**0.74؛ مما يدل على أنه كلما زادت مستوايت استخدام تقنيات التصميم
اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية ك زادت مستوايت امتالكهم ملهارات التفكري التخيلي.
وترى الباحثة أن تلك النتيجة رمبا تُعزى إىل أن استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلةاالبتدائية تزيد من قدرة الطالب على حتويل الصور يف الذاكرة وإظهارها أبشكال جديدة ،والقدرة على توجيه
تفكريهم حنو ما وراء املعرفة ،ابإلضافة لزايدة قدرهتم على التالؤم مع مقدرهتم التخيلية مع األشكال والرسومات اليت
يتم استخدامها معهم أثناء التدريس.
وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة رين وآخرين ( )Ren et al, 2012اليت أكدت على وجود عالقة إجيابية بنياألساليب التدريسية املتمركزة حول الطالب (ومنها استخدام التصميم اجلرافيكي) ومواقف املعلمني الداعمة للطالب
من انحية ،ومستوى مهارات التخيل اإلبداعي من انحية أخرى.
ملخص النتائج:
أن "واقع استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف التدريس لطالب املرحلة االبتدائية" جاءت بدرجة (عالية) منوجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
أن درجة امتالك طالب املرحلة االبتدائية ملهارات التفكري التخيلي جاءت بدرجة (عالية) من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.جاء يف الرتتيب األول البعد األول :مهارات التعرف األويل مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.91واحنراف معياري بلغ( ،)797.يليه يف الرتتيب الثاين البعد الرابع :مهارات التخيل اإلبداعي مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.80واحنراف
معياري بلغ ( ،)850.يليه يف الرتتيب الثالث البعد الثاين :مهارات متييز األفكار مبتوسط حسايب بلغ (،)3.04
واحنراف معياري بلغ ( ،)1.07بينما جاءت يف الرتتيب األخري البعد الثالث :مهارات التخيل التحويلي مبتوسط
حسايب بلغ ( ،)3.02واحنراف معياري بلغ (.)907.
وجود عالقة إجيابية طردية بني أبعاد التفكري التخيلي ودرجته الكلية والدرجة الكلية الستخدام تقنيات التصميماجلرافيكي يف التدريس بلغت (.)**0.74
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توصيات البحث:
تصميم وإنتاج بيئة التعلم وبرامج الوسائط املتعددة بغرض التدريب وتنمية املهارات ،وإعداد دورات تدريبية ووشالعمل ملعلمي املرحلة االبتدائية للتعرف على كيفية توظيف تقنياهتا يف ختطيط الدروس.
ضرورة تبين األساليب املتمركزة حول املستخدم يف التصميمات اجلرافيكية املعرفية لطالب املرحلة االبتدائية.ضرورة تبين وزارة التعليم إنتاج املناهج الدراسية ابلتصميم اجلرافيكي؛ حبيث تراعي فيها املعايري الفنية والرتبوية ،وختصصميزانية خاصة هلا.
ضرورة إضافة استخدام تقنيات التصميم اجلرافيكي يف املقررات الدراسية لطالب املرحلة االبتدائية.ضرورة توجيه أنظار القائمني على تصميم الكتب املدرسية بتوظيف التصميمات اجلرافيكية داخلها؛ لتوضيح وشرحاحملتوى؛ حبيث يسهل على الطالب فهمه ،واالحتفاظ ابملعلومات.
العمل على دمج تقنيات التصميم اجلرافيكي يف تدريس املقررات خللق بيئة تعليمية جاذبة النتباه الطالب ،وزايدة فرصةالتعلم ،واالحتفاظ ابملعلومات لفرتة طويلة.
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قائمة املراجع
أول :املراجع العربية:
ً
أمحد ،سحر فؤاد إمساعيل ( .)2020فاعلية اسرتاتيجية التفكري التخيلي يف تنمية مهارات التذوق األديب لدى تالميذ الصف السادس

االبتدائي ،دراسات تربوية واجتماعية ،مصر.640 -591 ،)1(26 ،
أبو عالم ،رجاء ( )2001مناهج البحث يف العلوم الرتبوية والنفسية .القاهرة :دار النشر للجامعات .86،
البطحاين ،حممد عويض ( .)2018درجة ممارسة معلمي الصفوف الثالثة األويل ملهارات التفكري التخيلي يف دولة الكويت( .رسالة
ماجستري غري منشورة) ،كلية العلوم الرتبوية ،جامعة آل البيت ،األردن.
الرتكي ،عبد هللا منصور ( .)2018فاعلية استخدام إسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تنمية مهارات احلس العددي لطالب الصف الرابع
االبتدائي( ،رسالة ماجستري غري منشورة) ،كلية الرتبية ،جامعة القصيم ،السعودية.
حسن ،أمل حسان السيد ( .)2017معايري تصميم اإلنفوجرافيك التعليمي ،دراسات يف التعليم اجلامعي ،مصر.96 -60 ،)35( ،
حسن ،حسن فاروق حممود ،الصياد ،وليد عاطف منصور ( .)2016فاعلية أمناط خمتلفة لتقدمي اإلنفوجرافيك التعليمي يف التحصيل
الدراسي وكفاءة التعلم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ذوي صعوابت تعلم الرايضيات ،تكنولوجيا الرتبوية دراسات وحبوث،
مصر.70 -1 ،)27( ،
خوالدة ،فاطمة حممود فياض ( .)2017فاعلية إسرتاتيجية مقرتحة قائمة على أمنوذج عمليات االستماع التكاملي يف حتسني الوعي الصويت
والتفكري التخيلي لدى طالبات الصف التاسع األساسي( ،رسالة دكتوراه غري منشورة) ،كلية الرتبية ،جامعة الريموك ،األردن.
سامل ،هنلة املتويل إبراهيم ( .)2017استخدام التدوين املرئي القائم على اإلنفوجرافيك وأثره يف تنمية التفكري اإلجيايب لطالب تكنولوجيا
التعليم اجلدد ،تكنولوجيا الرتبية -دراسات وحبوث ،مصر.280 -235 ،)32( ،
السدحان ،عبد الرمحن بن عبد العزيز ( .)2020أثر التدريس ابستخدام تقنية اإلنفوجرافيك يف حتصيل طالب الصف الثالث املتوسط
يف مقرر العلوم مبحافظة شقراء ،جملة جامعة شقراء ،السعودية.292 -267 ،)13( ،
السيد ،مسية فتحي ( .)2019اإلنفوجرافيك :نشأته ،ومفهومه ،خصائصه ،مكتبات نت ،مصر.39 -24 ،)3(20،
شعيب ،إميان حممد مكرم مهين ( .)2016أثر استخدام تقنية الواقع املعزز يف تنمية التفكري التخيلي وعالقته ابلتحصيل ودقة التعلم
لد ى تالميذ املرحلة االبتدائية ،جملة البحوث يف جماالت الرتبية النوعية ،مصر.104 -34 ،)7( ،
الشعييب ،أماين بنت محد بن منصور ( .)2018أثر برانمج تدرييب قائم على تقنية اإلنفوجرافيك يف حتسني الذاكرة البصرية احلركية
لدى أطفال رايض األطفال مبنطقة مكة املكرمة ،جملة جامعة أم القري للعلوم الرتبوية والنفسية ،السعودية.77 -53 ،)1(10 ،
الشمري ،ثناء عبد الودود عبد احلافظ ( .)2017التفكري التخيلي وعالقته ابلقدرة املكانية لدى طلبة اجلامعة ،جملة العلوم الرتبوية
والنفسية ،العراق.622 -560 ،)130( ،
الشمري ،ثناء عبد الودود عبد احلافظ؛ ورحيم ،هند صبيحي ( .)2018بناء وتطبيق مقياس مهارات التفكري التخيلي لدى طلبة
اجلامعة ،دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس ،السعودية.341 -319،)94( ،
الشنيطي ،مي مصطفي حممد يونس ( .)2020إسرتاتيجية مقرتحة قائمة على نظرية الذكاء الثالثي لتسترينربج يف تدريس الفلسفة
لتنمية التفكري التخيلي والدافعية العقلية لدى طالب املرحلة الثانوية ،جملة كلية الرتبية جامعة بنها ،مصر.60 -1،)121(31 ،
الصيداوي ،غسان رشيد؛ وحسن ،لينا فؤاد جواد ( .)2017فاعلية إسرتاتيجية التعلم ابلتخيل املوجه يف التحصيل الرايضي ،جملة العلوم
الرتبوية والنفسية ،العراق.189 -149 ،)129( ،
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عبد الرمحن ،ابن عدانن ( .)2016تطور التفكري التخيلي وعالقته حبل املشكالت لدى الراشدين ،جملة كلية الرتبية للبنات ،العراق،
.841 -821 ،)3(27
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