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درا�صة ت�صخي�صية ملهارات معلمي القرن احلادي والع�صرين من وجهه نظر املعلمني 
وامل�صرفني باململكة العربية ال�صعودية 

د. علي بن �صعد احلربي
ا�صتاذ م�صاعد  بق�صم العلوم الرتبوية بكلية الرتبية ب�صقراء بجامعة �صقراء  

اململكة العربية ال�صعودية
ملخ�س الدرا�صة

    هدف���ت الدرا�ش���ة اإىل حماول���ة التنب���وؤ بامله���ارات التي ينبغ���ي توافرها لدى معل���م القرن احلادي 
والع�شرين، وا�شتخدمت الدرا�شة  اأ�شلوب دلفي Delphi لو�شع اإطار تنبوؤي ملهارات املعلم املتوقعة يف القرن 
احل���ادي والع�شرين، واأعقب ذلك ا�شتخدام املنهج الو�شفي التحليلي لأراء املعلمني وامل�شرفني حول تقدير 
اأهمي���ة امله���ارات الت���ي مت التنبوؤ به���ا ، وتكونت عينة الدرا�شة م���ن  15 خبرًيا  من اأع�ش���اء هيئة التدري�ض 
باجلامع���ات،  و تكون���ت عين���ة التطبيق املي���داين م���ن 323 معلًما وم�شرف���ًا، وا�شتخدمت قائم���ة املهارات 
املتوق���ع �شرورة اإك�شابها للمعل���م يف القرن احلادي والع�شرين من وجهه نظر املعلمني وامل�شرفني واخلرباء 

املتخ�ش�شني.
       واأ�شارت النتائج فيما يخ�ض املهارات املتوقعة للمعلم يف القرن احلادي والع�شرين من وجهه نظر 
املعلمني اإىل اأن مهارة اإدارة مهارات التفكري العليا، ومهارة اإدارة منظومة التقومي جاءت يف املرتبة الأويل 
تله���ا مهارة اإدارة تكنولوجيا التعليم ث���م مهارة اإدارة املهارات احلياتية، ومهارة دعم القت�شاد املعريف، 

وجاءت مهارة اإدارة فن عملية التعلم، ومهارة اإدارة قدرات الطلب يف املرتبة الأخرية.
      وفيما  يتعلق بوجهه نظر امل�شرفني فيما يخ�ض املهارات املتوقع اإك�شابها للمعلم يف القرن احلادي 
والع�شري���ن وج���د اأن: مهارة دعم القت�شاد املعريف ، ومهارة اإدارة مهارات التفكري العليا جاءت يف املرتبة 
الأوىل تله���ا مه���ارة اإدارة املهارات احلياتية، ثم  مهارة اإدارة تكنولوجيا التعليم، ومهارة اإدارة فن عملية 

التعلم، ومهارة اإدارة منظومة التقومي ، ويف املرتبة الأخرية جاءت مهارة اإدارة قدرات الطلب.
      كم���ا اأ�ش���ارت النتائ���ج اإىل ع���دم وجود ف���روق يف املهارات املتوقع���ة للمعلم���ني يف القرن احلادي 
والع�شري���ن م���ن وجهه نظر املعلم���ني وامل�شرفني من حيث الن���وع ، اأما من حيث اخل���ربة وجدت فروق بني 

امل�شرفني وامل�شرفات يف تقدير املهارات املتوقعة من املعلمني يف القرن احلادي والع�شرين .
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A Diagnostic Study of the Twenty-First Century’s Teachers from the 
Perspective of Teachers and Supervisors in Saudi Arabia

D. Ali Bin Saad Al-Harbi
Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Education, 

Shaqra, Shaqra University

Abstract
This study aims at predicting the skills which a 21st century teacher should 

have .The study adopt the Delphi Method to formulate a framework to predict the 
skills needed for the 21st century teacher. It then employs the descriptive method 
to analyze the views of teachers and supervisors evaluating the importance of the 
skills, The studied sample included 15 experts from university teaching staff, The 
practical sample also included 323 teachers and supervisors, the study used the skill 
list expected to be necessary for the 21st century teacher according to the views of 
teachers, supervisors and experts.

This study traces the expected skills of the 21st century teacher to show that 
the first skill from a teacher’s point of view was the skill of high thinking skills 
management and the skill of managing evaluation systems. The second skill was 
the management of education technology and life skills, in addition to the skill of 
supporting knowledge economy. As to the third place, it was shared by the skill of 
managing the educational process and that of managing students’ potentials.

As to the supervisors’ points of view regarding the expected skills of the 21st 
century teacher, the study showed that the first skill was that of supporting knowledge 
economy and managing high thinking skills.  The second skill was that of managing 
life skills. And the third skill was shared by the management of education technology, 
the management of the educational process and the management of evaluation 
systems. The fourth place was for the skill of managing students’ potentials.

The results on the expected skills of the 21st century teacher also showed 
that there were no variations from a teacher’s point of view based on gender or 
experience. And while the same results of the supervisors, on the other hand, showed 
no variations based on gender; there were some variations for the expected skills of 
the 21st century teacher based on the experience factor.
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املقدمـــة
      ي�شه���د الع�ش���ر احلايل تطوًرا معرفًيا وتكنولوجًيا مت�شارًع���ا ، واأ�شبح اإعداد الأفراد 
لتمكينه���م م���ن التفاعل مع معطيات الع�شر اأم���ًرا حتمًيا؛ ونظرًا ملا ميثل���ه املعلم واملتعلم من 
اأهمي���ة باعتبارهم���ا ركنني اأ�شا�شيني من اأركان النظام الرتبوي ف���اإن اأهم الدعائم التي تركز 
عليه���ا فل�شف���ه الرتبية تكم���ن يف تهيئه املعلم���ني  واملتعلم���ني واإعدادهم وتطويره���م  ب�شورة 
م�شتم���رة لتلبيه حاجات املجتمع ال�شرورية والرتقاء بامل�شتوي التعليمي وتزويدهم باخلربات  

واملهارات التي يحتاجونها يف القرن احلادي والع�شرين .

       واأ�شب���ح اأح���د اأهداف املوؤ�ش�شات املعنية بالتعلي���م يف القرن احلادي والع�شرين جعل 
املدر�شة هى احلياة، وبذلك ينبغي اأن تتغري وظيفتها ال�شابقة التي كانت اإعداد املتعلم للحياة، 
وم���ن هنا اأ�شبح واج���ب موؤ�ش�ش���ات التعليم اطلق الق���درات الذاتية للمتعل���م يف ال�شتطلع 
والفه���م وال�شتيع���اب وا�شتنباط احلقائق بنف�ش���ه، ومن ثم ُعقدت موؤمت���رات وندوات عديدة 
عل���ى امل�شتوى العرب���ي كان حمورها الأ�شا�شي بيان دور املعلم، وامله���ارات التي ينبغي توافرها 
يف الق���رن احل���ادي والع�شرين، ومن بينها: املوؤمتر الثالث لتطبيق���ات تكنولوجيا املعلومات يف 
التعليم 2002 بجامعة اإيجه ، وموؤمتر اإعداد املعلم للألفية ومتطلبات اخلطة التنموية يف دولة 
الكوي���ت 2003، وموؤمتر اإعداد املعلم للألفية الثالثة 2003 بجامعة الإمارات العربية املتحدة، 
و موؤمتر ندرة العوملة واأولويات الرتبية 2004 بجامعة امللك �شعود)اأبو جامو�ض، 2006(. وبناًء 
عل���ى تلك املوؤمترات والن���دوات التفتت الأنظم���ة الرتبوية العربية اإىل م�شاأل���ة املعلم واإعداده 
وتدريب���ه، اإميان���ًا منها بالدور اجلوهري للمعل���م يف العملية التعليمية، واأن�ش���اأت لهذا الغر�ض 
اإدارات واأجه���زة ومراكز فنية متخ�ش�شة للتدريب، واعتمدت على اجلامعات وكليات الرتبية 
يف اإعداد املعلمني وتكوينهم، ويبلغ اإجمايل املعلمني يف الدول العربية قرابة 3000000 مدر�ض، 
ول توج���د اإح�شائيات م�شتمرة حول اأو�شاعهم وموؤهلته���م ومهاراتهم، وبالرجوع اإىل ما هو 

متوفر يف التقرير الإقليمي حول التعليم للجميع )زيتون، 2007(. 

      واإجم���اًل ميكن القول اأن تبن���ي املوؤ�ش�شات التعليمية لربامج اإعداد املعلمني وتدريبهم 
وتنمي���ة مهاراتهم، اأحدثت تطورًا كبريًا يف اإع���داد معلمي مراحل التعليم العام، ويف تدريبهم 
اأثناء اخلدمة، ويظهر هذا بوجه خا�ض يف العناية باإعداد مدر�شي ومعلمي  املراحل التعليمية 
الثلث���ة، ويف تطوير �ش���روط انتقاء الراغبني يف دخ���ول معاهد املعلم���ني، ويف العناية بتاأهيل 
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وتدري���ب املعلم���ني الذين يتول���ون التعليم يف ميادي���ن خا�شة)كمعلمي التعلي���م الريفي ومعلم 
املدر�شة الوحيد(، وبربامج تدريبية متخ�ش�شة)كدورات التجديد، ودورات الرتقية، ودورات 
اإع���داد القادة، ودورات التخ�ش����ض يف تدريب مواد حمددة(، ويبدو ه���ذا التطوير كذلك يف 
تاأهي���ل معلمي املرحل���ة البتدائية بامل�شتوى اجلامعي يف قليل م���ن البلدان العربية ويف اعتماد 
مب���داأ التدري���ب القائم عل���ى الكفايات التعليمية �ش���واء كانت عام���ة اأو تخ�ش�شية، ويف البدء 
با�شتخدام التقني���ات احلديثة يف الرتبية العلمية، ويف حماولت بع�ض الدول العربية التن�شيق 

والتكامل بني برامج الإعداد وبرامج التدريب وبرامج الإ�شراف الرتبوي) ال�شنبل، 2002(.

م�صكلة الدرا�صة:
      ته���دف الرتبية يف القرن احل���ادي والع�شرين اإىل تاأهيل املتعلمني بقدرات غري نوعية 
متنحه���م الفر�شة للمناف�شة يف عامل متطور ب�شكل مت�ش���ارع، واأ�شبح واجب موؤ�ش�شات الرتبية 
اإطلق الق���درات الذاتية للمتعلم يف ال�شتطلع والفه���م وال�شتيعاب، وتوظيف املعرفة بكافة 
جم���الت التطبيق احلياتية، وهو ما فر�ض على املعلم �شرورة اأن يكون مالًكا لأزمة ثقافة هذا 

الع�شر حتى ي�شتطيع اأن يوؤدي ر�شالته بكفاءة واقتدار.

         وما بني القرن الع�شرين واأعتاب القرن احلادي والع�شرين تعدلت النظرة اإىل التعليم 
ب�شورة كاملة، فقد �شهد ُجل القرن الع�شرين الإعلء من جانبي املادة العلمية والتقومي ، ونال 
حظ���ًا كبريًا من جه���د املعلم والرتبية قاطب���ة ، ويبدو اأن القرن احل���ادي و الع�شرين له نظرة 
خمتلف���ة اإن مل تكن �شديدة الختلف ، ولقد قام���ت منظمة ال�شراكة من اأجل مهارات القرن  
Partnership for 21th Century Skills  وه���ي منظم���ة اأمريكية ترع���ي منظومة ال�شتعداد 
للق���رن  ال� 21 من خلل العمل علي ا�شتمرار الوليات املتحدة يف التناف�ض القت�شادي العاملي 
، ويعم���ل اأع�شاوؤه���ا علي توفري الأدوات وامل���وارد اللزمة مل�شاعدة نظ���ام التعليم يف الوليات 
املتحدة علي موا�شلة التقدم من خلل اأربع اهتمامات هي )التفكري النقدي وحل امل�شكلت ، 
والت�ش���ال ، والتعاون ، والإبداع والبتكار( ، بتلخي�ض املقارنة بني التعليم بالقرن الع�شرين ، 

والقرن احلادي والع�شرين ب�شورة منمذجة كالتايل:
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)الزهراين واآخرون ، 2012(

       وميك���ن اأن ن�شتق���راأ من خلل الأمنوذجني ال�شابق���ني اأنه مت اإدخال بع�ض التعديلت 
عل���ي النم���وذج الذي ميثل الإطار الع���ام للتعليم يف القرن احل���ادي والع�شرين ، بحيث ي�شبح 
النموذج اأكرث متثيًل للعمليات املهنية املرتبطة بالتعليم  كما نلحظ اأن منوذج القرن ركز على 
تذك���ر املتعلمني ملا يتعلمونه ، بينما يعيد منوذج التعليم القرن احلادي والع�شرين اإعادة توزيع 
ع���ادل ملا ينبغي اأن يوؤخذ عني العتبار وا�شتحدثت عنا�شر جديدة مثل ) املهارات احلياتية / 

مهارات التعلم والتفكري / ثقافة تقنية املعلومات( .

       وبن���اًء على التطور يف من���وذج التعليم يف القرن احلادي والع�شرين، وتغري دور املعلم 
وم���ا يتمتع ب���ه من مهارات، فاإن حماولة حتديد تلك املهارات ٌيع���د �شرورة حتمية، فبناًء على 
تل���ك املهارات يتم و�ش���ع ال�شيا�شات والأنظم���ة التعليمية، خا�شة واأن نتائ���ج الدرا�شات ت�شري 
اإىل اأن املعلم���ني غري موؤهلني ب�شورة منا�شبة للمه���ارات التدري�شية للقرن احلادي والع�شرين 
فت�ش���ري درا�ش���ة ) �شليم، 2000( لوج���ود ق�شور لدى املعلمني يف اإدراكه���م لأدوارهم الرتبوية 
بالق���رن احلادي والع�شرين ، وتبني درا�شة )بكار  واآخ���رون، 2001( ل�شعف مهارات املعلمني 
يف اجلوان���ب اخلا�شة ب���ادوات التقييم احلديث بالق���رن احلادي والع�شري���ن ، وت�شري درا�شة 
)املج���ادي واآخرين، 2011( لتباع���د برامج اإعداد املعلمني بكلي���ات الرتبية ملتطلبات اجلودة 
الرتبوي���ة يف القرن احل���ادي والع�شرين، و  ومن ثم تهدف الدرا�شة احلالية اإىل حماولة التنبوؤ 
بتل���ك املهارات التي ينبغي توافرها لدى معلم الق���رن احلادي والع�شرين، من خلل ا�شتقراء 
نتائ���ج الدرا�شات والبحوث يف املجال الرتبوي ، وا�شتط���لع راأي اخلرباء املخت�شني؛ للخروج 
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بت�ش���ور عن امله���ارات املطلوبة من معلم الق���رن احلادي والع�شرين ، ومن ث���م ا�شتطلع راأى 
املعلمني وامل�شرفني حول هذه املهارات مو�شع التنبوؤ.

وي�شوغ الباحث م�شكلة الدرا�شة يف الإجابة عن الت�شاوؤلت الآتية:
ما املهارات املتوقع �شرورة اإك�شابها ملعلمي القرن احلادي والع�شرين من وجهه نظر . 1

املعلمني وامل�شرفني؟
ه���ل توجد ف���روق يف تقدي���ر اأهمية امله���ارات املتوقع���ة للمعلمني يف الق���رن احلادي . 2

والع�شرين من وجهه نظر املعلمني وفًقا ملتغري النوع؟
ه���ل توجد ف���روق يف تقدي���ر اأهمية امله���ارات املتوقع���ة للمعلمني يف الق���رن احلادي . 3

والع�شرين من وجهه نظر امل�شرفني وفًقا ملتغري النوع؟ 
ه���ل توجد ف���روق يف تقدي���ر اأهمية امله���ارات املتوقع���ة للمعلمني يف الق���رن احلادي . 4

والع�شرين من وجهه نظر املعلمني وفًقا ملتغري م�شتوى اخلربة؟ 
ه���ل توجد ف���روق يف تقدي���ر اأهمية امله���ارات املتوقع���ة للمعلمني يف الق���رن احلادي . 5

والع�شرين من وجهه نظر امل�شرفني وفًقا ملتغري م�شتوى اخلربة؟

اأهمية الدرا�صة:
تكمن اأهمية الدرا�شة احلالية يف:

امل�شاهمة  يف تطوير برامج كليات الرتبية يف اإعداد املعلمني مبا يتلئم مع متطلبات . 1
القرن احلادي والع�شرين.

بن���اء الربام���ج التدريبي���ة للمعلم���ني اأثناء اخلدم���ة  الت���ي ت�شهم يف رف���ع كفاءتهم . 2
التدري�شية.

امل�شاهم���ة يف تطوير حمت���وى املق���ررات الدرا�شية من قب���ل املتخ�ش�شني يف جمال . 3
التعليم.

تطوير برامج تقومي املعلمني اأثناء اخلدمة.. 4
عم���ل الدرا�شات املتخ�ش�شة ح���ول واقع ممار�شة املعلمني مله���ارات املعلم يف القرن . 5

احلادي والع�شرين.
تطوي���ر البيئات التعليمية باملدار����ض من تقنيات وو�شائل وجتهي���زات، مبا ي�شهم يف . 6

حتقيق الأهداف الرتبوية املن�شودة.
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توفري قائمة باملهارات املتوقع اإك�شابها ملعلمي القرن احلادي والع�شرين، والتي يجب . 7
و�شعها يف العتبار يف برامج اإعداد املعلم، والربامج التدريبية اأثناء اخلدمة.

حدود الدرا�صة: 
     تتحدد حدود الدرا�شة احلالية بالأبعاد التالية:

احلد الب�شرى: اأجريت الدرا�شة احلالية على عينة من اخلرباء واملتخ�ش�شني يف جمال املناهج 
وطرق التدري�ض ) 15 ع�شو هيئة تدري�ض باجلامعات(، وعينة من املعلمني وامل�شرفني بلغت 323.

احل���د اجلغرايف: مت اختيار العينة التي اأجري���ت عليها الدرا�شة من اجلامعات ال�شعودية 
ومكات���ب الرتبية والتعليم التابعة ل���لدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطق���ة الريا�ض باململكة 

العربية ال�شعودية .

.Delphi Method احلد املنهجي: ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي التحليل
احلد الزمني: مت تطبيق الدرا�شة يف الف�شل الدرا�شي الأول من العام  1433-1434 ه�.

الإطار النظري للدرا�صة
   تتناول الدرا�شة احلالية اأربعة روافد اأ�شا�شية كنمطلقات للتنبوؤ مبهارات معلمي القرن 

احلادي والع�شرين

الرافد الأول: التوجهات العاملية يف جمال بحث مهارات املعلم يف القرن احلادي والع�شرين
      بالرج���وع اإيل التوجه���ات العاملية لتحديد موا�شفات معل���م القرن احلادي والع�شرين 

يتلم�شها الباحث يف :

والع�شري���ن. 1 احل���ادي  الق���رن  ملعل���م  املهن���ي  الت�شكي���ل  اإع���ادة  منظم���ة   تق���دم 
Teachers 21 Reshaping  the Profession of Teaching بولي���ة ما�شا�شو�شت�ض 
الأمريكي���ة تو�شي���ف للتوجه نحو اإع���داد معلم الق���رن احلادي والع�شري���ن يرتكز علي 
التمهني الذي ُيعطى املعلم احلرية يف الإدارة داخل جمموعة من املعايري احلاكمة التي 
ت�ش���ف الأداء فعلي �شبيل املثال يكون املعلم هو اخلبري املهني يف اإدارة عمليات التقومي 
ولي����ض املخت�ض باإع���داد ورقة الختبار فق���ط ، وتندرج هذه املهني���ة يف كافة املهارات 

.)Rizvanov et al., 1998) التدري�شية التي يديرها معلم القرن احلادي والع�شرين
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بالولي���ات . 2  )Things for the 21st Century Project(  21 م�ش���روع   ي�ش���ري 
 املتح���دة الأمريكي���ة والقائم علي املعاي���ري الوطنية للتكنولوجي���ا التعليمية للمعلمني
ال���دور  اإيل   National Educational Technology Standards for Teachers
املتوقع ملعلم القرن احلادي والع�شرين متمثًل يف اأن يكون املُ�ش�شم واملقيم وامل�شارك 
يف اإنتاج تكنولوجيا التعليم مبا ت�شمله من ا�شتخدام �شبكة الأنرتنت والتعليم عن بعد 

.)www.emeraldinsight.com( واإنتاج الربامج التعليمية وبرامج املحاكاة

رك���ز م�شروع املعه���د الوطني ال�شنغاف���وري لتاأهيل املعلمني مله���ارات القرن احلادي . 3
21st Century teachers call for 21st Century Teacher Educa� )والع�شري���ن 
tors, Teacher Education for the 21st Century: A Singapore Model ( على 
جمموعة من املهارات متثلت يف مهارات فن التدري�ض ) فن التعليم (، ومهارات اإدارة 
الب�ش���ر ، و مهارات اإدارة ال���ذات،   ومهارات اإدارية وتنظيمية، ومهارات التوا�شل، و 
مه���ارات التي�شري، و مهارات تكنولوجية، و مهارات التفكري، ومهارات البتكار وروح 

)www.emeraldinsight.com(املبادرة، و مهارات اجتماعية وذكاء وجداين

تق���دم منظم���ة educational�origami املهتم���ة بالتعليم القائم عل���ي دمج املعرفة . 4
بالتكنولوجي���ا حتديدًا لأهم خ�شائ�ض معلم الق���رن احلادي والع�شرين متمثلة يف  : 
ُمتف���ادي املخاط���ر ، وامُلت�شام���ن ،  و النموذجي، والقائ���د ، و امل�شتب�شر ، و املتعلم ، 

واملحاور، و املهياأ  ) دونا واآخرون، 2004(.

الرافد الثاين: التوجهات الرتبوية يف جمال مهارات املعلم يف القرن احلادي والع�شرين
 Information and تقدم التوجه���ات القائمة علي دمج املعرفة بالتوا�ش���ل والتكنولوجيا
Communication Technologies منوذجًا لهرم التعلم يف ف�شول الدرا�شة بالقرن احلادي 
والع�شري���ن ، والذي يبني اأن قدرة املتعلم على الحتف���اظ بالتعلم: تتحقق بن�شبة 5% يف البيئة 
التعليمي���ة القائم���ة على التلقني واملحا�شرة التقليدية من قبل املعلم، و ترتفع الن�شبة اإيل %10 
ح���ني تن�شب البيئة علي عمليات القراءة غري التفاعلية ، وتبلغ الن�شبة 20% خلل البيئة التي 
تكتف���ى باخل���ربات امل�شموع���ة اأو امل�شاهدة، و تبل���غ الن�شبة مداها فت�ش���ل اإيل 90% من خلل 
التوا�ش���ل م���ع الآخرين بغر�ض ال�شتخ���دام الفوري للمعرفة املكت�شب���ة يف مواقف حياتية، ويف 
�شبيل حتقيق املعلم لن�شب متقدمة من احتفاظ املتعلمني بتعلمهم وبالتايل اإمكانية ا�شتخدامه 
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ب�ش���ورة اأكرث دميوم���ة لبد اأن يقوم معل���م القرن احل���ادي والع�شرين ب���دوره يف اإدارة عملية 
التعلي���م واإدارة التكنولوجي���ا امل�شتخدمة واإدارة ا�شتخدام املتعلم���ني للمعرفة  واإدارة املهارات 
احلياتي���ة واإدارة قدراته���م )Yelland et al., 2010( ويف هذا ال�شي���اق يتناول الباحث بع�ض 

النظريات الرتبوية احلديثة والتي عنيت مبهارات املعلم يف القرن احلادي والع�شرين:

اأوًل: النظرية البنائية
ت�ش���ري اأدبي���ات البح���ث اإىل اأن التعليم البنائي ق���د مت قبوله على نطاق وا�ش���ع يف العلوم 
والريا�شي���ات يف بداية ثمانينيات القرن الع�شرين، وقد قدم عل���م النف�ض املعريف ، اإ�شهامات 
وقواع���د اأ�شا�شي���ة للتعلي���م البنائ���ي، ويف ه���ذا كان بياجي���ه Piaget، من اأوائ���ل الذين قدموا 
اإ�شهام���ات كب���رية  يف هذا البحث، اإن���ه اأول بنائي وا�شع للبن���ات الأويل للبنائية، اإذ اقرتح اأن 
اخل���ربات اجلديدة ،يتم ا�شتقبالها من خلل املعرف���ة املوجودة يف عمليتي التمثيل واملواءمة، 
وتبن���ي املعرفة يف عقل الفرد)الطال���ب( املتعلم وتتطور بالطريقة التي تتطور بها البيولوجية، 
ولذلك ل عجب انه ا�شتخدم بع�ض املفاهيم و امل�شطلحات البيولوجية، مثل التمثل ، واملواءمة 
، والتنظي���م الذاتي)الت���زان/ املوازن���ة(، )زيت���ون ، 2007(. وم���ن اأب���رز منظ���ري البنائية 
جل�شريفيل���د Glasserfeild، الذي يعترب وا�شع اللبن���ات الأ�شا�شية للبنائية كنظرية معرفية 
متث���ل )جوهريًا(، املعتقدات حول املعرفة التي تبداأ م���ن احلقيقة ثم املفاهيم وكيفية بنائها،  
ويح���دد جل�شريفيلد  Glalserfeild عدة اأمور حول ممار�شة التعليم ح�شب النظرية البنائية 
منه���ا: اأن التعليم يهدف اإىل فهم الطالب للمعرفة وتركيزها ولي�ض اإىل ال�شلوكيات الظاهرة، 
مبعن���ى اأنها تركز على العملي���ات املفاهيمية، كما اأن املعرفة �شبكة من الأبنية املفاهيمية التي 
يفرت����ض اأن تك���ون مبني���ة يف داخل عقل الف���رد املتعلم، وح�ش���ب البنائية ف���اإن التعليم ن�شاط 
اجتماعي  تبني فيه املعرفة والفهم من خلل احلوار والنقا�ض مع الآخرين، يف حني اأن التعلم 
ن�شاط عقلي خا�ض ياأخذ مكانه يف عقل املتعلم، وحتى يحدث التعلم لدى الطالب، على املعلم 
اأن ميتلك بع�ض املعلومات عن الأفكار واخلربات التي ميتلكها الطالب حول املحتوى قبل البدء 

بالتعلم) خطابية، 2005 (.

ثانًيا: التعلم الن�صط 
يق�شد به جمموعة الإجراءات وال�شرتاتيجيات وال�شلوكيات التي يخطط لها املعلم بهدف 
دمج املتعلمني يف مهام ون�شاطات مق�شودة حتثهم على التفاعل الإيجابي والتعاون مع اأقرانهم 
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اأو مبفرده����م بحيث ل يكون����ون جمرد م�شتمعني، بل يطبقون املعرف����ة ويحللونها ويقيمونها عن 
طريق املناق�شات وطرح الأ�شئلة والكتابة والر�شم وغريها من املهام) �شاهني، 2009(.

     وي�شيف او�شبورن  )Osborne, 2001( اأن التعلم الن�شط ي�شجع املتعلمني على امل�شاركة 
يف احلوار �شواء مع املعلم اأو املتعلم اأو مع الآخرين،كما ي�شجع على املناق�شة واإعطاء املتعلمني 
اأ�شئلة تفكري مفتوحة. كما اأكدت نتائج درا�شة (Anderman et al., 2012( اأن منوذج التعلم 
الن�ش���ط الذي ابتك���راه طبقًا لأ�شا�شيات الت�شمي���م العملي والبنائية عمل عل���ى ت�شهيل الفهم 
وبق���اء املادة العلمية لأكرب فرتة ممكنة،كما �شاعد املتعلمني على تنمية مهاراتهم الأكادميية، 
و ي���رى دروك���ي (Drueke , 1992( اأن ا�شتخ���دام التعلم الن�شط يتطل���ب تعديل بع�ض تقنيات 
التعلم واإدراج عدة ا�شرتاتيجيات لتحقيقه، واأن هناك عدة ا�شرتاتيجيات للتعلم الن�شط منها: 
ا�شرتاتيجية التعلم املتمركز حول امل�شكلة، وا�شرتاتيجية التعلم التعاوين، واإ�شرتاتيجية دائرة 
التعلم، وا�شرتاتيجية التعل���م املتمركز حول امل�شكلة، وخريطة ال�شكل، ومنوذج نوفاك البنائي 

الإن�شاين.  

وا�شرتاتيجيات التعلم الن�شط ي�شرتط اأن تكون الأفكار املوجودة بالبنية املعرفية للمتعلم 
مرتبط���ة بالأفكار املقدمة له، واأن يدركه���ا املتعلم بنف�شه واأن يدرك التعار�شات املعرفية التي 
تواجه���ه عن طريق امل�شارك���ة واحلوار والتفاع���ل ال�شفي يف جمموع���ات منتظمة ومن خلل 
اأن�شط���ة تعليمية موجهه نح���و م�شتويات عليا من التفكري، فمن املع���روف اأن الطلب يف�شلون 
دائًما ال�شرتاتيجيات التعليمية التي ت�شم���ح مبناق�شتهم وحماوراتهم حول املحتوى والق�شايا 

املقررة عليهم) �شعيد واآخرون، 2006(.

ثالًثا: التعلم املدمج
ه���و امل���زج بني التعل���م با�شتخ���دام تقنيات التعل���م اللك���رتوين والتعلم املفت���وح عن بعد 
والكل�شيك���ي عل���ى جمموع���ات �شغرية م���ن الدار�شني ملق���ررات درا�شي���ة ومنهجية حمددة، 
 به���د متهي���د الطريق للتوظي���ف املو�ش���ع للتعلي���م الإلك���رتوين يف التدري�ض املنهج���ي الر�شمي 

)اجلربيني، 2010(.

 وي�ش���ري )فرانك واآخ���رون،  2008( اإىل اأن التعلم املدمج ميك���ن اأن ي�شمل على املكونات 
اخلم�شة الأ�شا�شية الآتية:
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الأحداث احلي���ة املتزامنة: تعد مكونًا اأ�شا�شيًا للتعلي���م اللكرتوين املدمج فل �شيء . 1
ميكن اأن يحل حمل التوا�شل املبا�شر مع املعلم.

اأح���داث التعلم الذاتي غري املتزامن: وهى ت�شي���ف قيمة كبرية للتعلم املدمج ويجب . 2
اأن تعتم���د على التوظي���ف الفعال للمبادئ احلديث���ة والتقليدي���ة للت�شميم التعليمي 
مث���ل ا�شتخدام الو�شائط املتعددة ، و�شفحات النرتنت والتعلم ال�شبكي وجمموعات 

النقا�ض.
التع���اون: حيث يكت�ش���ب التعليم قوة كب���رية عندما يتم من خلل تع���اون منظم ذي . 3

معنى �شواء كان التعاون بني املتعلمني وبع�شهم وبني املتعلمني واملعلم.
التقيي���م: وهو ميك���ن املتعلمني من التاأكد من املحتوى ال���ذي يتعلموه بالفعل ويح�شن . 4

من جتربتهم اخلا�شة بالتعلم املدمج.
اأدوات دع���م الأداء: وهى املكون الأك���رث اأهمية حيث ي�شمن بقاء التعلم وانتقال اأثره . 5

يف بيئة التعلم.

    و يذكر فاليازان )Valiathan , 2002(  ثلثة مناذج للتعليم املدمج وهى:
منوذج تطوير املهارة  :وهو يجمع بني التعلم الذاتي ومدرب اأو معلم ليي�شر دعم وتطوير 

املهارة.

من���وذج تطوي���ر املوقف  : وهو ميزج بني خمتلف الأح���داث وو�شائل تقدميها املختلفة من 
اأجل تطوير �شلوكيات معينة.

من���وذج تطوي���ر الكفاءة: وهو مي���زج ب���ني الأداء والأدوات الداعمة له م���ع اإدارة م�شادر 
املعرف���ة والتوجيه، م���ن اأجل تطوير الكفاءات يف م���كان العمل، وذلك من اأج���ل التقاط ونقل 

املعرفة ويتطلب ذلك التفاعل مع اخلرباء ومراقبتهم.

ا تطبيق التعليم املدمج  والتعل���م املدمج ميكن املعلم من التدرب يف اأي وقت، وميكن اأي�شً
عل���ى اإدماج التعل���م اللكرتوين مع نظام اإدارة التعلم  )Redman et al., 2008(، با�شتخدام 
ا الدورات املختلطة،  اأجهزة الكمبيوتر يف اأحد الف�شول، جنًبا اإىل جنب مع التعليم ت�شمى اأي�شً
وي���رى بري�شني ) Bersin,  2005 ( اأن التعلي���م املدمج هو التطور الطبيعي للتعلم اللكرتوين 
داخ���ل برنام���ج تعليمي تتكامل فيه الو�شائ���ط املتعددة لتحقيق الأه���داف التعليمية بالطريقة 
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املثل���ى، ويعتق���د اأن اأي برنامج تعليمي اإلكرتوين ناجح اإما يكون هو بالفعل برنامج تعلم مدمج 
اأو اأنه �شيتحول يف امل�شتقبل اإىل حتول مدمج.

الرافد الثالث:  مهارات املتعلم املطلوبة يف القرن احلادي والع�شرين 
 ا�����ش����ت����ن����ادًا مل�����ا ق���دم���ت���ه م���ن���ظ���م���ة ال���������ش����راك����ة م�����ن اأج��������ل م�����ه�����ارات ال���ق���رن
 Partnership for Century 21st Skills من توقعات م�شتقبلية للمهارات التي يفرت�ض اأن 
احلادي  للقرن  التغري  و�شريعة  املعقدة  الطبيعة  مع  التكيف  من  يتمكن  كي  الطالب  ميتلكها 
احل��ادي  القرن  ملتعلم  املطلوبة  امل��ه��ارات  ا�شتخل�ض  مُيكن   ،www.P21.org والع�شرين 
والع�شرين يف : امل�شوؤولية والتوافق، والإبداع والف�شول الفكري، ومهارات التوا�شل ، و التفكري 
الجتماعية  املهارات  و  الإع��لم،  وو�شائل  املعلومات  ثقافة  مهارات  النظم   وفكر  النقدي 

والتعاونية، وامل�شوؤولية الجتماعية.

الرافد الرابع: الدرا�شات والبحوث يف جمال مهارات املعلم يف القرن احلادي والع�شرين
    تنوع���ت الدرا�ش���ات الت���ي تناول���ت مهارات املعل���م يف القرن احل���ادي والع�شرين حيث 
اأ�ش���ارت درا�ش���ة كل م���ن )Verdi, 2011 ( و )لوزيان���ا، 2004( و )خري�شة، 2001( جمموعة 
م���ن املهارات التي ينبغي على املعلم يف القرن احل���ادي والع�شرين امتلكها وهى: التمكن من  
التخطي���ط مل�شفوفة التقييم، و تطبيق الو�شائل التكنولوجية، و تنمية امل�شتوى العلمي للطلب 
م���ع الط���لب ال�شعاف، و التعاون مع  اأولياء الأم���ور، و التعلم اللكرتوين. و الإ�شهام يف تنمية 
مهارات التفكري العليا لدى الطلب ، وتنمية مهارات الت�شال لدى املتعلمني،  واأ�شارت درا�شة 
)جعنين���ي، 2000(  و )البنعل���ي،  2005( و )حممود،  2003(  اإىل  فاعلية تلك املهارات على 

حت�شيل الطلب الأكادميي.

اخلل�ش���ة : يف �ش���وء ما تقدم مل�شادر ا�شتقاق مهارات املعلم املتوقعة يف  القرن احلادي 
والع�شري���ن ميكن حتديد امله���ارات يف النقاط التالية:مهارة اإدارة ف���ن عملية التعليم، مهارة 
تنمي���ة املهارات العليا للتفكري، مه���ارة اإدارة قدرات الطلب ،مهارة اإدارة املهارات احلياتية، 
مهارة اإدارة تكنولوجيا التعليم، مهارة دعم القت�شاد املعريف ، مهارة اإدارة منظومة التقومي .  

  وميكن متثيل تلك املهارات يف النموذج الآتي: 
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)الزهراين واآخرون، 2012(
وفيما يلي تو�شيح ملهارات املعلم يف القرن احلادي والع�شرين: 

اأوًل: مهارة اإدارة تكنولوجيا املعلومات
يق�ش���د بها: قدرة املعلم على تطوي���ع الو�شائل والأدوات التكنولوجي���ا احلديثة يف خدمة 
العملية التعليمية، حيث تطور دور املعلم يف القرن احلادي والع�شرين عن ذي قبل، فقدمًيا كان 
املعل���م ه���و العن�شر الأ�شا�شي يف العملية التعليمية، وحديًثا �ش���ار الطالب هو املحو الأ�شا�شي، 
وبناًء على ذلك حتول الهتمام من املعلم الذي كان مهيمًنا على العملية التعليمية اإىل الطالب 
الذي تتمحور حوله العملية التعليمية، وذلك عن طريق تفاعله يف اإعداد الدرو�ض و�شرح بع�ض 

املو�شوعات الدرا�شية، ف�شًل عن ا�شتخدام الو�شائل التعليمية والتكنولوجيا احلديثة.

وميك���ن للباحث ا�شتخل�ض جمموع���ة من املهارات املعينة للمعلم عل���ى اإدارة تكنولوجيا 
املعلومات وهى:
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• النتقاء: حيث قدرة املعلم على الطلع على الو�شائل التكنولوجيا احلديثة يف جمال 	
التعليم وانتقاء امللئم واملنا�شب منه لطلبه.

• الت�شمي���م: حيث مقدره املعلم عل���ى اإعداد املواد التعليمي���ة التكنولوجيا التي حتقق 	
الأهداف الرتبوية التي ين�شدها.

• التطوير: ويبداأ بامتلك املعلم لروؤية نقدية مو�شوعية للو�شائل التكنولوجية التعليمية 	
ومن ثم تطويرها.

ثانًيا: مهارة  تنمية مهارات التفكري العليا 
   يق�ش���د به���ا ال���دور ال���ذي يقوم ب���ه املعل���م يف تنمية مه���ارات التفكري ل���دى الطلب و 
 م�شاعدته���م يف تعل���م الكيفي���ة الت���ي ي���وؤدون فيها جمموع���ة متنوعة م���ن اإج���راءات التفكري 
)عبي���دات واآخ���رون، 2005(، فاملعلم اأ�شبح مطالب���ًا يف القرن احل���ادي والع�شرين ب�شكل اأو 
باأخ���ر بتنمية مه���ارات التفكري العليا لتلميذه، ومن ثم عليه مراع���اة عند ت�شميم اأي ن�شاط 
تعليم���ي  اأن يرتبط مبهارات التفكري العليا وي�شه���م يف تنمية التفكري البتكاري عند التلميذ 
وجوانب���ه املختلفة مث���ل الإدراك، والنتباه، والتنظيم ، والتذك���ر، وال�شتب�شار، وال�شرتجاع، 
فتنمي���ه مهارات التفكري العليا تظهر لدى التلميذ كما يرى وودز) Woods, 1996( اإذا كانت 
البيئ���ة التعليمي���ة التي يعي�ض فيها تتفهم قدراته واإمكانيات���ه، وبها م�شاحات مرنة من احلرية 

الأكادميية والتي حترتم حرية التلميذ يف التفكري والتعبري عن الذات.

ويتمثل دور املعلم يف تنمية املهارات العليا للتفكري للطلب يف:
التهيئ���ة: حيث تهيئة البيئ���ة ال�شفية التي تت�شم بالنخ���راط امل�شتمر من قبل املعلم . 1

والطلبة يف الن�شاطات الفكرية، وكذلك املظاهر املادية كرتتيب املقاعد الذي ي�شمح 
بت�شكي���ل املجموع���ات والتفاعل، وامل���واد التعليمي���ة امل�شتخدمة واملهم���ات التعليمية 

احلافزة على التفكري وتاأمني الوقت الكايف لها. 

 جتهي���ز وحت�شري املواد التعليمية:  اإذ ت�ش���ري الدرا�شات اإىل اأن تعلم وتنمية مهارات . 2
التفكري تتطلب اأن يكون م�شمون املواد الدرا�شية ذا معنى للطلبة واأن املواد التعليمية 

امل�شتخدمة تكون منا�شبة ملهمات تعلم مهارات التفكري املق�شودة. 

عمليات وا�شرتاتيجيات التعليم، وت�شري اأدبيات البحث الرتبوي اإىل اأن ا�شرتاتيجيات . 3
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التدري����ض التي ت�شتخدم عادة يف تعزي���ز قدرات الطلبة العقلية ت�شمل ا�شرتاتيجيات 
موجه���ة ت�شاعد على اكت�شاب احلقائق والأفكار، وا�شرتاتيجيات و�شيطة ت�شاعد على 
تطوير مهارات التعليل وال�شتق�شاء وفهم املفاهيم وحل امل�شكلت ، وا�شرتاتيجيات 
مول���دة وت�شاعد على تطوير ال�شتب�شار لكت�شاف العلقات اأو اإ�شفاء معان جديدة، 
وا�شرتاتيجيات تعاونية وت�شاعد على اأ�شاليب ومتطلبات العمل التعاوين يف جمموعات 

)النهار، 1996( .

ثالًثا:  مهارة اإدارة قدرات الطاب
تعتم���د طريقة اإدارة املعلم لقدرات الطلب على  فك���رة التدري�ض الت�شخي�شي العلجي 
وه���ى مقتب�شة ابتداأ من بع�ض ممار�شات الطبيب املعالج مع املري�ض، اإذ تبداأ هذه املمار�شات 
بقيام���ة اأي الطبيب بعملية ت�شخي����ض Diagnosis، يتعرف من خلله���ا على املر�ض وحتديد 

اأ�شبابه ثم تاأتي مرحلة العلج.

وي���رى )عبد املعط���ي، 1999( اأن دور املعلم يف القرن احل���ادي والع�شرين �شي�شبح وعيًا 
وتفهم���ًا ملا يعينه على ازدهار قدرات التلميذ، فريكز على تنمية ال�شخ�شية املتكاملة للتلميذ 
 )Grant, 1995(  وجران���د ،)Kaufiman , 1995( وتنمي���ة قدرات���ه، وهو ما يوؤكده كوفم���ان
حيث اأهمية دور املعلم يف تنمية مهارات الطلب واإدارتها وتنميتها ايجابيًا، واأن عليه اأن يفهم 

قدرات التلميذ ويتعرف على حاجاتهم وميولهم.  

ويتمثل دور املعلم يف اإدارة قدرات الطلب يف:
• الت�شخي����ض: حيث يقوم املعلم بتحديد مواطن الق���وة وال�شعف لدى طلبه، بهدف 	

حتديد الإجراء املطلوب يف علج مواطن ال�شعف ، وتنمية مواطن القوة.

• البح���ث وال�شتق�شاء: حيث يقوم املعلم بدرا�شة العوامل التي توؤثر ب�شكل �شلبي على 	
تط���ور مهارات الطلب، ومعرف���ه العوامل التي توؤثر فيها، بح���ث يتمكن من حتديد 

طرق معاجلتها.

• الع���لج: وه���ى مرحلة التدخل وحل امل�شكل���ة حيث يقوم يب���داأ يف التعر�ض للم�شكلة، 	
وحماول���ة حله���ا، ويلحظ انه يف هذه املرحل���ة كلما زادت قدرة ومه���ارة املعلم على 
ت�شخي����ض امل�شكل���ة وحتليلها كلما كان���ت زادت اإمكاني���ة الت�شدي له���ا ومعاجلتها، 
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ويتطل���ب معاجل���ه الق���درات واإدارة ق���درات الطلب من قب���ل املعلم القي���ام بو�شع 
الربامج الإر�شادية العلجية للطلب.

رابًعا: مهارة اإدارة فن عملية التعليم 
تتمثل مهارة املعلم يف القرن احلادي والع�شرين يف اإدارة عملية التعلم يف مهارته وقدرته 
عل���ى التخطي���ط: حيث ميكن التخطيط املعلم م���ن و�شوح الروؤية اأمام���ه وبخا�شة فيما يتعلق 
بتحديد الأه���داف التعليمية وحمتوى هذه الأهداف والأن�شطة والإجراءات التعليمية املنا�شبة 
له���ا واختيار اأ�شاليب التق���ومي امللئمة وحتديد الزمن املنا�شب مما ي�شاعد يف حتقيق اأهداف 
عملية التعليم ب�شهولة وي�شر، و يجب اأن تربط الإجراءات والأ�شاليب والو�شائل واملواد التعليمية 
الت���ي تت�شمنها اخلط���ة بالأهداف التعليمية املح���ددة وباخلربات والن�شاط���ات التعليمية واأن 

تتنا�شب هذه الإجراءات مع الأهداف واخلربات.

خام�ًصا: مهارة دعم القت�صاد املعريف
 يق�ش���د بها مهارة املعلم يف  تنمية قدرة املتعلمني على التعلم واكت�شاب املعرفة واإنتاجها 
وتبادله���ا، وقدرته على متكني املتعلمني من توظيف تكنولوجي���ا املعلومات، والت�شالت، ويتم 

ذلك من خلل تنمية القدرة على الفهم املتعمق والتفكري الناقد والتحليل وال�شتنباط.

     ويتمثل دور املعلم يف القرن احلادي والع�شرين يف دعم الطلب نحو جمتمع القت�شاد 
املعريف يف : حتقيق التعلم الفعال باأق�شى م�شاركة للطلبة، و التنويع يف اأ�شاليب التعلم لتوائم 
احلاج���ات املتنوعة للطلبة، وتراعي الفروق الفردية بينهم، و  ا�شتخدام تطبيقات من احلياة 
اليومي���ة بحي���ث تربط ما يتعلمه الطلبة بحياتهم العملية، ومب���ا ميكن البناء عليه م�شتقبًل، و  
ال�شتجابة مل�شتوي���ات عليا من الأ�شئلة )مثل: التطبيق، التحليل، الرتكيب، التقومي(، و ق�شاء 
وق���ت اأكرب يف مناق�شة الن�شاطات التي ينخرطون فيها باأفكارهم، و تطوير اأن�شطة لتنمية روح 
العم���ل اجلماع���ي وا�شتخدام املهارات البني �شخ�شي���ة اإ�شافة اإىل اأن�شط���ة التعلم الفردية، و  

توفري العرو�ض التمثيلية املرئية وال�شفوية واملج�شمة  )جريوم بيندي ، 2000(.

�صاد�ًصا: مهارة اإدارة منظومة التقومي
    يق�ش���د مبه���ارة اإدارة منظومة التقومي  جمموعة الإج���راءات العملية التي تهدف اإىل 
تقدي���ر م���ا يبذل من جهود لتحقيق اأهداف معينة يف �ش���وء ما اتفق عليه من معايري وما و�شع 
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م���ن تخطيط �شابق واحلكم على م���دى فاعلية هذه اجلهود وما ي�شادفه���ا يف التنفيذ بق�شد 
الأداء ورفع درجة الكفاءة الإنتاجية مبا ي�شاعد على حتقيق هذه الأهداف.

وت�شتن���د �شيا�شية املجل�ض القومي للتعلي���م يف الوليات املتحدة اإىل خم�ض ق�شايا حمورية 
عن املعلمني:

املعلم���ون م�شئولون عن الطلب وتعليمهم، واأن عليه���م اأن يكر�شوا جهودهم لتي�شري . 1
ح�شول جميع الطلب على املعرفة. 

املعلم���ون يعرف���ون املو�شوعات وامل���واد الدرا�شية الت���ي يدر�شونها وكي���ف يقدمونها . 2
للطلب. 

املعلم���ون م�شئولون عن اإدارة تعل���م الطالب من خلل الأ�شالي���ب التعليمية املنوعة، . 3
ويعرفون التوقيت املنا�شب ل�شتخدام كل منها. 

يفكر املعلمون تفكرًيا ن�شقًيا عن مهماتهم ويتعلمون من اخلربة. )زيتون، 2007(.. 4

�صابًعا: مهارة اإدارة املهارات احلياتية
يق�ش���د بها الرغب���ة واملعرفة والقدرة على حل م�شكلت حياتي���ة �شخ�شية اأو اجتماعية، 
اأو مواجه���ه حتديات يومي���ة، اأو اإجراءات تعديلت وحت�شينات يف اأ�شل���وب ونوعية حياه الفرد 
واملجتم���ع، وهذه املهارات ت�شم: امله���ارات البيئية، واملهارات الغذائي���ة، واملهارات ال�شحية، 

واملهارات الوقائية، واملهارات اليدوية.

وتناولت الأدبيات الرتبوية يف تو�شيفها ملناهج امل�شتقبل، املنهج اخلفي والذي يركز على 
م���ا يكت�شبه املتعل���م دون تخطيط من قبل املنه���ج الر�شمي املعلن، ولعل من اأك���رث الأمور التي 
ي�ش���ري اإليها املنه���ج اخلفي هو التنظيم اخلفي للمه���ارات احلياتية الت���ي يكت�شبها املتعلم من 
قب���ل املعلم، ف�شحيح اأن املعل���م يدخل اإىل احلجرة الدرا�شية ليعلم طلب���ه اأكادمييات تتعلق 
باللغ���ة اأو الريا�شي���ات اأو العلوم، ولك���ن يف ذات الوقت ي�شيب املتعلم من املعل���م اأموًرا تتعلق 
بطريق���ة التوا�ش���ل واإدارة التعامل ومه���ارات الذات، ومن هن���ا توؤكد اأدبي���ات القرن احلادي 
والع�شري���ن على الكثري من املهارات احلياتية التي ينبغ���ي على املعلم اأخذها بعني العتبار يف 
تعليم���ه لطلب���ه، بحيث تخرج من حيز املنهج اخلفي اإىل حي���ز املنهج املُعلن، بل تذهب بع�ض 
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الجتاهات اإىل ما هو اأبعد من ذلك باأن يكون �شمن املناهج الدرا�شية مقررات م�شتقلة حتت 
م�شم���ى امله���ارات احلياتية، ويف هذا ال�شياق اأ�شار تقري���ر اليوني�شكو للرتبية يف القرن الواحد 
والع�شرين للمهارات احلياتية من الدعائم الأربع للتعلم وهى التعلم للمعرفة، و التعلم للعمل، 

.)www.Ibe.unesco.org(و التعلم لتحقيق الذات، و التعلم للعي�ض مًعا

منهج الدرا�صة واإجراءاتها
اأوًل :منهج الدرا�صة 

       ا�شتخ���دم الباح���ث اأ�شل���وب دلفي Delphi لو�شع اإطار تنب���وؤي ملهارات املعلم املتوقعة 
يف الق���رن احلادي والع�شرين ، واعقب ذلك ا�شتخدام املنهج الو�شفي التحليلي لأراء املعلمني 

Delphi وامل�شرفني حول تقدير اأهمية املهارات التي مت التنبوؤ بها وفق اأ�شلوب دلفي

ثانًيا: عينة الدرا�صة
       تكونت عينة الدرا�شة من  15 خبرًيا  من اأع�شاء هيئة التدري�ض باجلامعات يف جمال 
املناه���ج وطرق التدري�ض به���دف الو�شول لل�شورة النهاي���ة لقائمة امله���ارات املتوقع اإك�شابها 
للمعل���م يف الق���رن احل���ادي والع�شرين ، كم���ا تكونت عين���ة التطبيق امليداين م���ن323 معلًما 
وم�شرف���ًا، موزع���ني اإىل 176 معلم���ا ً ) 136 ذكرًا ، 118 اأنث���ى(، و 78 م�شرفًا ) 50 ذكرًا، 28 
اأنث���ى(، ومت اإنتقاء العينة من مكاتب الرتبي���ة والتعليم التابعة للدارة العامة للرتبية والتعليم 

مبنطقة الريا�ض.

ثالًثا: اأدوات الدرا�صة:
        مت اإع���داد قائم���ة مبدئية لقائمة املهارات املتوق���ع اإك�شابها للمعلم يف القرن احلادي 
والع�شري���ن خما�شية التدرج �شمل �شبعة حماور هي : مهارة  اإدارة تكنولوجيا التعليم، و مهارة 
اإدارة ف���ن عملي���ة التعلم، ومه���ارة اإدارة قدرات الط���لب، و مهارة اإدارة امله���ارات احلياتية، 
ومه���ارة اإدارة مهارات التفكري العليا، ومه���ارة دعم القت�شاد املعريف، ومهارة اإدارة منظومة 

التقومي.
     ومتت �شياغة فقرات املحاور بالرجوع اإىل مهارات املعلم يف القرن احلادي والع�شرين، 
اإ�شاف���ة اإىل الدرا�ش���ات امل�شابهة يف جمال مه���ارات املعلم يف القرن احل���ادي والع�شرين مثل 
درا�ش���ة )Dooly et al., 2011)  و(Frye, 2010)   و(Cramer, 2007( ، وق���ام الباح���ث 
باتب���اع اأ�شلوب دلفي )Delphi(، يف اإعداد القائمة حيث مت اإر�شال القائمة يف �شورتها الأوىل 
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ملجموع���ة من اخل���رباء واملتخ�ش�شني يف املج���ال الرتبوي بلغ عددهم 15 خب���رًيا من اأع�شاء 
هيئة التدري�ض يف جمال املناهج وطرق التدري�ض، ويف �شوء مقرتحاتهم على القائمة مت  اإعادة 
ت�شني���ف وترتيب العب���ارات ح�شًبا لتوافق الآراء واملقرتحات، مت اإع���ادة اإر�شالها كجولة ثانية 
اإىل جمي���ع امل�شاركني من اخل���رباء واملتخ�ش�شني ومت اإظهار ن�شب تقدير الأهمية ، وطلب من 
اخل���رباء اإعادة التقيي���م يف جولتني متتاليتني بفا�شل زمني ق���دره �شهر بني كل جولة واجلولة 
التالية لها،  ومت اأخذ العبارات التي ح�شلت على تقدير للأهمية تفوق ن�شبته 66%، وبلغ العدد 
النهائ���ي للمه���ارات 36 مهارة ، حيث مت حذف 9 مه���ارات طبًقا لراأي اخلرباء كما هو مو�شح 

باجلدول التايل:

جدول ) 1 ( 
يو�صح توزيع عبارات قائمة املهارات املتوقعة على الأبعاد

عدد العباراتاملحورم
6مهارة  اإدارة تكنولوجيا التعليم1
5مهارة اإدارة فن عملية التعلم2
5مهارة اإدارة قدرات الطلب3
5مهارة اإدارة املهارات احلياتية4
5ومهارة اإدارة مهارات التفكري العليا5
5ومهارة دعم القت�شاد املعريف6
5مهارة اإدارة منظومة التقومي7

       وللتحق���ق م���ن �شلحية القائمة للتطبي���ق يف الدرا�شة، قام الباحث بح�شاب ال�شدق 
والثبات على عينة مكونة من 100 من املعلمني وامل�شرفني كالآتي: 

1. ال�صدق
        مت التحق���ق م���ن ال�ش���دق بح�ش���اب التجان�ض الداخلي للمقيا����ض، من خلل ح�شاب 
معام���لت الرتباط بني درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبع���د التي تنتمي اإليه، وتراوحت 
معاملت الرتباط بني  0.69 و 0.85، على جميع اأبعاد املقيا�ض، مما يدل على اأن موؤ�شرات 

التجان�ض الداخلي للمقيا�ض عاليه، مما يجعلها مقبولة علميًا. 
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2. الثبات 
       مت ح�شاب الثبات بطريقة األفا كرونباخ للمقيا�ض ككل وبلغت قيمة معامل الفا كرونباخ 
)α( للمقيا�����ض ككل )0.97(، كم����ا مت ح�شاب قيم معامل ثبات الف����ا كرونباخ )α( للمقيا�ض 
ككل بعد ا�شتبعاد درجة كل مفردة على حدة وتراوحت بني  0.96 و 0.97 ، وعند مقارنة قيمة 
معام����ل الثبات الف����ا )α( بعد حذف كل مفردة عل����ى حدة بقيمة الف����ا )α( الكلية للمقيا�ض، 
كانت قيمة الفا )α( الكلية للمقيا�ض اأكرب من ، اأو ت�شاوي جميع قيم الفا )α( بعد حذف كل 

مفردة؛ مما يدل على توافر �شرط الثبات بدرجة مقبولة عملًيا يف قائمة املهارات املتوقعة.

رابًعا : نتائج الدرا�صة ومناق�صتها
الت�شاوؤل الأول: ما املهارات املتوقع �شرورة اإك�شابها ملعلمي القرن احلادي والع�شرين من 

وجهه نظر املعلمني وامل�شرفني؟
       للإجابة عن هذا الت�شاوؤل قام الباحث بح�شاب املتو�شطات املرجحة والن�شبة املئوؤية لأبعاد 

قائمة املهارات املتوقعة، وذلك من وجهه نظر املعلمني وامل�شرفني، كما يت�شح يف اجلدول الآتي:

جدول )2(
 يو�صح  الن�صبة املئوية للمتو�صط لدرجات املعلمني وامل�صرفني على اأبعاد قائمة املهارات املتوقعة

الأبعاد
امل�صرفون      ن= 78املعلمون     ن= 254

املتو�صط 
املرجح

الن�صبة 
املئوية

املتو�صط
املرجح

الن�صبة 
املئوية

73%743.6%3.7املهارة الأوىل: اإدارة تكنولوجيا التعليم
73%733.6%3.6املهارة الثانية: اإدارة فن عملية التعلم
71%733.5%3.7املهارة الثالثة: اإدارة قدرات الطلب

74%743.7%3.7املهارة الرابعة: اإدارة املهارات احلياتية
72%723.6%3.6املهارة اخلام�شة: اإدارة مهارات التفكري العليا

75%743.7%3.7املهارة ال�شاد�شة: دعم القت�شاد املعريف
73%753.7%3.7املهارة ال�شابعة: اإدارة منظومة التقومي

ويت�ش���ح م���ن اجل���دول)  2 ( فيما يخ�ض امله���ارات املتوقع���ة للمعلم يف الق���رن احلادي 
والع�شري���ن م���ن وجهه نظ���ر املعلمني اأن مه���ارة اإدارة مه���ارات التفكري العليا، ومه���ارة اإدارة 
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منظوم���ة التق���ومي ج���اءت يف املرتب���ة الأويل بن�شبة مئوي���ة 75%، يف حني جاءت مه���ارة اإدارة 
تكنولوجيا التعليم ، ومهارة اإدارة املهارات احلياتية، ومهارة دعم القت�شاد املعريف يف املرتبة 
الثاني���ة بن�شب���ة 74%، ومتو�شط مرجح 3.7، وج���اءت مهارة اإدارة فن عملي���ة التعلم، ومهارة 
اإدارة قدرات الطلب يف املرتبة الثالثة وبن�شبة 73%، ومتو�شط مرجح 3.7، وب�شكل عام جند 
هن���اك تقاربًا كبريًا بني امله���ارات التي جاءت يف املرتبة الأوىل والثانية والثالثة، وهو ما ي�شري 

اإىل اتفاق املعلمني حول اأهمية تلك املهارات للمعلمني.
وبالنظر اإىل وجهه نظر امل�شرفني فيما يخ�ض املهارات املتوقع اإك�شابها للمعلم يف القرن 
احل���ادي والع�شرين جند اأن: مه���ارة دعم القت�شاد املعريف ، ومه���ارة اإدارة مهارات التفكري 
العلي���ا ج���اءت يف املرتب���ة الأوىل وبن�شبة 75%، ومتو�شط مرج���ح 3.7، 3.8 على التوايل، ويف 
املرتب���ة الثانية جاءت مه���ارة اإدارة امله���ارات احلياتية بن�شب���ة 74%، ومبتو�شط مرجح 3.7، 
ويف املرتب���ة الثالثة ج���اءت مهارة اإدارة تكنولوجي���ا التعليم، ومهارة اإدارة ف���ن عملية التعلم، 
ومه���ارة اإدارة منظومة التقومي بن�شب���ة 73%، ومبتو�شط مرجح3.6، 3.6، 3.7 على التوايل، 

ويف املرتبة الرابعة جاءت مهارة اإدارة قدرات الطلب بن�شبة 71%، ومبتو�شط مرجح 3.5.
وللتعرف وب�شكل اأكرث تف�شيًل على ترتيب  العبارات يف كل بعد من اأبعاد قائمة املهارات 

املتوقعة للمعلم يف القرن احلادي والع�شرين، �شيقوم الباحث بعر�شها ب�شكل مف�شل كالآتي:

اأوًل: مهارة اإدارة تكنولوجيا املعلومات كانت كالآتي:
جدول )  3  (

 يو�صح  الن�صبة املئوية للمتو�صط لدرجات املعلمني وامل�صرفني على عبارات بعد اإدارة تكنولوجيا املعلومات

الفقراتم
امل�صرفون    ن= 78املعلمون    ن= 254

املتو�صط 
املرجح

الن�صبة 
املئوية

املتو�صط
املرجح

الن�صبة 
املئوية

71%733.5%3.7ت�شميم املواد التعليمية اللكرتونية.1
77%733.9%3.7تقييم جودة املواد التعليمية اللكرتونية املتاحة.2
73%733.7%3.6تطوير املواد التعليمية اللكرتونية.3
74%783.7%3.9اإدارة بيئة التعلم القائمة على التعليم املدمج.4
71%723.5%3.6تنمية مهارات املتعلمني ذات ال�شلة با�شتخدام املواد التعليمية اللكرتونية.5
 ربط العملية التعليمية بو�شائط الإعلم اجلديد6

Face book, Twitter, Netlog 3.8%763.5%71
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وبالنظر اإىل جدول )  3 ( واملت�شمن  حتليل ا�شتجابات املعلمني على عبارات بعد: مهارة 
اإدارة تكنولوجي���ا التعليم جند اأن جميع ا�شتجابات املعلمني للعبارات جاءت بدرجة عالية من 
الأهمي���ة حيث ج���اءت عبارة اإدارة بيئة التعلم القائمة على التعلي���م املدمج بن�شبة 78%، ربط 
العملية التعليمية بو�شائط الإعلم اجلديد Face book, Twitter, Netlog يف املرتبة الثانية 
وبن�شبة 76%، ويف املرتبة الثالثة تقييم جودة املواد التعليمية الإلكرتونية املتاحة، تطوير املواد 
التعليمي���ة الإلكرتوني���ة بن�شب���ة 73%، ويف الرتتيب الأخر جاءت تنمية مه���ارات املتعلمني ذات 

ال�شلة با�شتخدام املواد التعليمية الإلكرتونية مبتو�شط مرجح 3.6، ون�شبة مئوية %72.
وفيم���ا يخ�ض امل�شرف���ني جاءت عبارة تقييم ج���ودة املواد التعليمي���ة اللكرتونية املتاحة يف 
املرتبة الأوىل مبتو�شط مرجح 3.9، وبن�شبة مئوية 77%، وجاءت عبارة اإدارة بيئة التعلم القائمة 
عل���ى التعلي���م املدمج يف املرتب���ة الثانية مبتو�شط مرج���ح 3.7، وبن�شبة مئوي���ة 74%، ويف املرتبة 
الثالث���ة جاءت عبارة تطوي���ر املواد التعليمي���ة الإلكرتونية مبتو�شط مرج���ح 3.7، وبن�شبة مئوية 
73%، ويف املرتب���ة الأخ���رية جاءت العبارات ت�شميم املواد التعليمي���ة الإلكرتونية، تنمية مهارات 
املتعلم���ني ذات ال�شلة با�شتخدام املواد التعليمية الإلكرتوني���ة، و ربط العملية التعليمية بو�شائط 

الإعلم اجلديد Face book, Twitter, Netlog مبتو�شط مرجح 3.5، وبن�شبة مئوية %71.

ثانًيا:  مهارة اإدارة فن عملية التعليم كانت كالآتي:

جدول ) 4 ( 
يو�صح  الن�صبة املئوية للمتو�صط لدرجات املعلمني وامل�صرفني على عبارات بعد اإدارة فن عملية التعليم

الفقراتم
امل�صرفون   ن= 78املعلمون    ن= 254

املتو�صط 
املرجح

الن�صبة 
املئوية

املتو�صط
املرجح

الن�صبة 
املئوية

70%723.5%3.6ت�شخي�ض البنيات املعرفية ال�شابقة لدى املتعلمني.1
76%733.8%3.7حتديد املتطلبات التعليمية اللزمة لكت�شاب املعرفة اجلديدة.2
75%733.7%3.7اإثراء املواقف التعليمية باملتناق�شات املعرفية اللزمة لإثارة املتعلمني.3
70%733.5%3.6ت�شميم املواقف التعليمية القائمة على التعلم الن�شط.4
74%733.7%3.6اإعادة التوازن املعريف لدى املتعلمني يف نهاية املواقف التعليمية.5

ويت�ش���ح من اجلدول)  4 (  فيما يخ�ض املعلمني جاءت جميع العبارات على درجة عالية 
م���ن الأهمي���ة حيث ج���اءت العبارات حتدي���د املتطلب���ات التعليمية اللزمة لكت�ش���اب املعرفة 
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اجلديدة، و اإثراء املواقف التعليمية باملتناق�شات املعرفية اللزمة لإثارة املتعلمني، و ت�شميم 
املواق���ف التعليمية القائمة على التعلم الن�شط، واإعادة التوازن املعريف لدى املتعلمني يف نهاية 
املواقف التعليمية يف املرتبة الأوىل وبن�شبة 73%، و جاءت ت�شخي�ض البنيات املعرفية ال�شابقة 

لدى املتعلمني يف املرتبة الثانية مبتو�شط مرجح 3.6، وبن�شبة مئوية %72.

و فيم���ا يخ�ض امل�شرف���ني جاءت عب���ارة حتديد املتطلب���ات التعليمية اللزم���ة لكت�شاب 
املعرف���ة اجلدي���دة يف املرتب���ة الأوىل مبتو�شط مرج���ح 3.8، وبن�شبة مئوي���ة 76%، ويف املرتبة 
الثاني���ة جاءت عبارة اإث���راء املواقف التعليمية باملتناق�شات املعرفي���ة اللزمة لإثارة املتعلمني 
مبتو�ش���ط مرجح 3.8، وبن�شب���ة مئوية 75%، ويف املرتبة الثالثة ج���اءت اإعادة التوازن املعريف 
ل���دى املتعلم���ني يف نهاية املواق���ف التعليمية مبتو�شط مرج���ح 3.7، وبن�شب���ة مئوية 74%، ويف 
املرتب���ة الرابعة جاءت عبارتي ت�شخي�ض البنيات املعرفي���ة ال�شابقة لدى املتعلمني، و ت�شميم 
املواقف التعليمية القائمة على التعلم الن�شط مبتو�شط مرجح 3.5، وبن�شبة مئوية قدرها %70

ثالًثا: مهارة اإدارة قدرات الطاب كانت كالآتي:

جدول )  5  ( 
يو�صح  الن�صبة املئوية للمتو�صط لدرجات املعلمني وامل�صرفني على عبارات بعد اإدارة قدرات الطاب

الفقراتم
امل�صرفون   ن= 78املعلمون    ن= 254

املتو�صط 
املرجح

الن�صبة 
املئوية

املتو�صط
املرجح

الن�صبة 
املئوية

69%713.4%3.5ت�شميم الربامج الإثرائية املوجهة للطلب املوهوبني.1
65%733.2%3.7ت�شميم الربامج العلجية املوجهة للطلب ذوي الحتياجات اخلا�شة.2
75%743.7%3.7ت�شخي�ض قدرات املتعلمني با�شتخدام اأدوات القيا�ض املقننة.3

ت�شميم الربامج التعليمية القائمة على التفريد طبًقا لقدرات 4
72%743.6%3.7املتعلمني املتباينة.

73%733.7%3.7تنفيذ برامج تدريبية لتنمية قدرات خا�شة لدى الطلب.5

ويت�ش���ح من اجل���دول)  5 (  فيما يخ�ض املعلم���ني جاءت جميع العب���ارات على درجة عالية 
م���ن الأهمية، حيث جاءت عبارتي ت�شخي�ض قدرات املتعلمني با�شتخ���دام اأدوات القيا�ض املقننة، 
وت�شميم الربامج التعليمية القائمة على التفريد طبًقا لقدرات املتعلمني املتباينة يف املرتبة الأوىل 
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مبتو�ش���ط مرج���ح 3.7، وبن�شبة مئوية 74%، ويف املرتب���ة الثانية جاءت عبارت���ا ت�شميم الربامج 
العلجي���ة املوجه���ة للط���لب ذوي الحتياجات اخلا�ش���ة، و تنفيذ برامج تدريبي���ة لتنمية قدرات 
خا�ش���ة لدى الطلب، مبتو�شط مرجح 3.7، وبن�شبة مئوية 73%، ويف املرتبة الثالثة جاءت عبارة 
ت�شميم الربامج الإثرائية املوجهة للطلب املوهوبني مبتو�شط مرجح 3.5، وبن�شبة مئوية %71.

وفيم���ا يخ�ض امل�شرفني جاءت عبارة ت�شخي�ض ق���درات املتعلمني با�شتخدام اأدوات القيا�ض 
املقنن���ة يف املرتب���ة الأوىل مبتو�شط مرج���ح 3.7، وبن�شبة مئوي���ة 75%، ويف املرتبة الثانية جاءت 
عب���ارة تنفيذ برامج تدريبية لتنمية ق���درات خا�شة لدى الطلب مبتو�شط مرجح 3.7ن وبن�شبة 
مئوية 73%، ويف املرتبة الثالثة  جاء ت�شميم الربامج التعليمية القائمة على التفريد طبًقا لقدرات 
املتعلم���ني املتباين���ة مبتو�شط مرجح ق���دره 3.6،وبن�شبة مئوي���ة 72%، ويف الرتتيب الرابع جاءت 
عبارة ت�شميم الربامج الإثرائية املوجهة للطلب املوهوبني مبتو�شط مرجح 3.4، وبن�شبة مئوية 
69%، ويف الرتتي���ب اخلام�ض والأخري جاءت عبارة ت�شمي���م الربامج العلجية املوجهة للطلب 

ذوي الحتياجات اخلا�شة مبتو�شط مرجح قدره 3.2، وبن�شبة مئوية %65.

رابًعا: مهارة اإدارة املهارات احلياتية كانت كالآتي:
جدول ) 6  ( 

يو�صح  الن�صبة املئوية للمتو�صط لدرجات املعلمني وامل�صرفني على عبارات بعد اإدارة املهارات احلياتية

الفقراتم
امل�صرفون       ن= 78املعلمون      ن= 254

املتو�صط
املرجح

الن�صبة 
املئوية

املتو�صط
املرجح

الن�صبة 
املئوية

72%723.6%3.6ت�شميم اأدوات قيا�ض اجلوانب النف�شية وال�شخ�شية للطلب.1
74%713.7%3.5ت�شخي�ض امل�شكلت النف�شية وال�شخ�شية لدى الطلب.2
77%753.8%3.7ت�شميم الأن�شطة التعليمية اجلماعية لتنمية املهارات احلياتية.3

اإدارة جمموعات طلبية يف �شياقات اأن�شطة 4
73%753.6%3.8اجتماعية) مثل العمل التطوعي(.

تقدمي الربامج التدريبية املتخ�ش�شة لتنمية املهارات 5
77%733.9%3.6احلياتية لدى الطلب.

ويت�ش���ح من اجل���دول)6 (  بالن�شبة للمعلمني جاءت عبارتا ت�شمي���م الأن�شطة التعليمية 
اجلماعية لتنمية املهارات احلياتية، و اإدارة جمموعات طلبية يف �شياقات اأن�شطة اجتماعية 



جملة جامعة �شقراء – العدد الأول – حمرم 1435هـ -نوفمرب 2013  م

احلــربــي �شعد  ــن  ب عــلــي  د. 

35

) مث���ل العم���ل التطوعي( يف الرتتيب الأول مبتو�شط مرج���ح 3.7، 3.8 على التوايل، وبن�شبة 
مئوي���ة 75%، ويف الرتتي���ب الثاين جاء تقدمي الربامج التدريبي���ة املتخ�ش�شة لتنمية املهارات 
احلياتي���ة لدى الطلب مبتو�شط مرجح 3.6، وبن�شبة مئوية 73%، ويف الرتتيب الثالث جاءت 
ت�شمي���م اأدوات قيا�ض اجلوانب النف�شية وال�شخ�شي���ة للطلب مبتو�شط مرجح 3.6، وبن�شبة 
72%، ويف الرتتيب الرابع جاءت عبارة ت�شخي�ض امل�شكلت النف�شية وال�شخ�شية لدى الطلب 

مبتو�شط مرجح 3.5، وبن�شبه مئوية %71.
وفيم���ا يخ����ض امل�شرفني ج���اءت عبارتا ت�شمي���م الأن�شط���ة التعليمية اجلماعي���ة لتنمية 
امله���ارات احلياتي���ة، و تقدمي الربامج التدريبي���ة املتخ�ش�شة لتنمية امله���ارات احلياتية لدى 
الط���لب يف الرتتي���ب الول مبتو�شط مرجح 3.8، 3.9 على التوايل، وبن�شبه مئوية 77%، ويف 
الرتتيب الثاين جاء ت عبارة ت�شخي�ض امل�شكلت النف�شية وال�شخ�شية لدى الطلب مبتو�شط 
مرج���ح 3.7، وبن�شب���ه 74%، وج���اءت عب���ارة اإدارة جمموع���ات طلبية يف �شياق���ات اأن�شطة 
اجتماعي���ة ) مثل العمل التطوع���ي( يف الرتتيب الثالث مبتو�شط مرج���ح 3.6، وبن�شبه %73، 
ويف الرتتيب الرابع جاءت عبارة ت�شميم اأدوات قيا�ض اجلوانب النف�شية وال�شخ�شية للطلب 

مبتو�شط مرجح 3.6، وبن�شبه مئوية %72.

خام�ًصا:  مهارة اإدارة مهارات التفكري العليا كانت كالآتي:
جدول )  7  ( 

يو�صح  الن�صبة املئوية للمتو�صط لدرجات املعلمني وامل�صرفني على عبارات بعد مهارات التفكري العليا

الفقراتم
امل�صرفون    ن= 78املعلمون    ن= 254

املتو�صط 
املرجح

الن�صبة 
املئوية

املتو�صط
املرجح

الن�صبة 
املئوية

76%723.8%3.6ت�شميم اأدوات قيا�ض القدرات العليا للتفكري.1

ت�شميم الربامج التعليمية املتخ�ش�شة لتنمية اأنواع 2
76%743.8%3.7معينة يف التفكري.

70%723.5%3.6ت�شميم الأن�شطة التعليمية التدري�شية لتنمية مهارات التفكري.3
68%723.4%3.6تقدمي دورات تدريبية متخ�ش�شة لتنمية مهارات التفكري.4

التخطيط للتكامل بني املجالت الدرا�شية املختلفة 5
72%733.6%3.7لتنمية املهارات العليا للتفكري.



جملة جامعة �شقراء – العدد الأول – حمرم 1435هـ -نوفمرب 2013  م

درا�شة ت�شخي�شية ملهارات معلمي القرن احلادي والع�شرين من وجهه نظر املعلمني وامل�شرفني باململكة العربية ال�شعودية 

36

وللمزي���د م���ن التف�شي���ل وبالنظ���ر اإىل ج���دول) 7  ( واملت�شم���ن تو�شيح الن�ش���ب املئوؤية  
لعب���ارات بع���د  مه���ارة اإدارة التفكري العليا جن���د اأن جميع العبارات ج���اءت بدرجة عالية من 
الأهمي���ة من قبل املعلمني ، وهى على الرتتي���ب ت�شميم الربامج التعليمية املتخ�ش�شة لتنمية 
اأنواع معينة يف التفكري بن�شبة 74%، التخطيط للتكامل بني املجالت الدرا�شية املختلفة لتنمية 
امله���ارات العليا للتفكري بن�شبة 73%، و ت�شميم اأدوات قيا�ض القدرات العليا للتفكري، ت�شميم 
الأن�شط���ة التعليمي���ة التدري�شية لتنمية مه���ارات التفكري،وتق���دمي دورات تدريبية متخ�ش�شة 

لتنمية مهارات التفكري بن�شبة %72.

وفيم���ا يخ����ض امل�شرفني ح�شل���ت جميع العبارات عل���ى درجة عالية م���ن الأهمية، حيث 
جاءت يف املرتبة الأوىل عبارة ت�شميم اأدوات قيا�ض القدرات العليا للتفكري و ت�شميم الربامج 
التعليمي���ة املتخ�ش�ش���ة لتنمية اأنواع معينة يف التفكري. بن�شب���ة 76%، و التخطيط للتكامل بني 
املج���الت الدرا�شية املختلف���ة لتنمية املهارات العليا للتفكري بن�شب���ة 72%، و ت�شميم الأن�شطة 
التعليمية التدري�شية لتنمية مهارات التفكري  بن�شبة 72%، و تقدمي دورات تدريبية متخ�ش�شة 

لتنمية مهارات التفكري بن�شبة %70.

�صاد�ًصا: مهارة اإدارة دعم القت�صاد  املعريف كانت كالآتي:
جدول )8 ( 

يو�صح  الن�صبة املئوية للمتو�صط لدرجات املعلمني وامل�صرفني على عبارات بعد دعم القت�صاد املعريف

الفقراتم
امل�صرفون       ن= 78املعلمون      ن= 254

املتو�صط 
املرجح

الن�صبة 
املئوية

املتو�صط
املرجح

الن�صبة 
املئوية

75%753.8%3.7ت�شميم املواقف التعليمية ذات ال�شلة بتنمية الطلب ملعارفهم.1

ت�شميم املواقف التعليمية املتمركزة حول املتعلم يف اإدارة 2
76%743.8%3.7اكت�شابه للمعرفة.

76%743.8%3.7ربط املعرفة املكت�شبة بالتطبيقات احلياتية املعا�شرة.3

ت�شميم املواقف التعليمية القائمة على الربط بني عدة 4
67%733.3%3.6جمالت تعليمية خمتلفة.

78%733.9%3.6اإدارة امل�شروعات التعليمية ذات القيمة التطبيقية احلياتية.5
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ويت�ش���ح من اجلدول ) 8 ( فيم���ا يخ�ض املعلمني جاءت عبارة ت�شميم املواقف التعليمية 
ذات ال�شل���ة بتنمية الطلب ملعارفهم يف الرتتي���ب الأول مبتو�شط مرجح 3.7، وبن�شبة مئوية 
75%، ويف الرتتي���ب الثاين جاءت عبارتا ت�شمي���م املواقف التعليمية املتمركزة حول املتعلم يف 
اإدارة اكت�شاب���ه للمعرف���ة، و ربط املعرفة املكت�شب���ة بالتطبيقات احلياتي���ة املعا�شرة مبتو�شط 
مرج���ح 3.7، ومبتو�شط مرج���ح 74%، ويف الرتتي���ب الثالث جاءت عبارت���ي ت�شميم املواقف 
التعليمية القائمة على الربط بني عدة جمالت تعليمية خمتلفة، و اإدارة امل�شروعات التعليمية 

ذات القيمة التطبيقية احلياتية، مبتو�شط مرجح 3.6، وبن�شبة مئوية %73.
وفيم���ا يخ�ض امل�شرفني جاءت عب���ارة اإدارة امل�شروعات التعليمية ذات القيمة التطبيقية 
احلياتي���ة يف الرتتي���ب الأول مبتو�شط مرج���ح 3.9، وبن�شبة مئوي���ة 78%، ويف الرتتيب الثاين 
ج���اء عبارتي ت�شمي���م املواقف التعليمية املتمرك���زة حول املتعل���م يف اإدارة اكت�شابه للمعرفة، 
ورب���ط املعرفة املكت�شبة بالتطبيقات احلياتية املعا�ش���رة مبتو�شط مرجح 3.8، وبن�شبة مئوية 
76%، ويف الرتتيب الثالث جاءت عبارة ت�شميم املواقف التعليمية ذات ال�شلة بتنمية الطلب 

ملعارفهم مبتو�شط مرجح 3.8، وبن�شبة مئوية %75.

�صابًعا : مهارة اإدارة منظومة التقومي كانت كالآتي:
جدول )9 (

 يو�صح  الن�صبة املئوية للمتو�صط لدرجات املعلمني وامل�صرفني على عبارات بعد اإدارة منظومة التقومي

الفقراتم
امل�صرفون       ن= 78املعلمون      ن= 254

املتو�صط 
املرجح

الن�صبة 
املئوية

املتو�صط
املرجح

الن�صبة 
املئوية

74%743.7%3.7الت�شميم ال�شامل لأدوات التقييم ) الت�شخي�شية، البنائية، التجميعية(1
73%753.7%3.7ت�شميم ملفات الجناز للمتعلم.2
73%763.7%3.8ا�شتخدام ملفات الجناز الإلكرتونية E. Portfolio للمتعلم.3
74%763.7%3.8بناء خطط اجلودة التعليمية يف �شوء نتائج ملفات الجناز.4
71%743.6%3.7ت�شميم اأدوات التقييم الذاتي للمعلم.5

ويت�شح من اجلدول)  9 (  فيما يخ�ض املعلمني جاءت عبارتي ا�شتخدام ملفات الجناز 
الإلكرتوني���ة E. Portfolio للمتعل���م، و بن���اء خطط اجل���ودة التعليمية يف �ش���وء نتائج ملفات 
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الجناز، مبتو�شط مرجح 3.8، وبن�شبة مئوية 76%، ويف الرتتيب الثاين جاءت عبارة ت�شميم 
ملفات الجناز للمتعلم مبتو�شط مرجح 3.7، وبن�شبة مئوية 75%، ويف الرتتيب الثالث جاءت 
عبارت���ي الت�شميم ال�شامل لأدوات التقييم ) الت�شخي�شي���ة، البنائية، التجميعية(، و ت�شميم 

اأدوات التقييم الذاتي للمعلم مبتو�شط مرجح 3.7، وبن�شبة مئوية %74.
وفيما يخ����ض امل�شرفني جاءت عبارتا الت�شميم ال�شامل لأدوات التقييم ) الت�شخي�شية، 
البنائي���ة، التجميعية(، و بناء خطط اجلودة التعليمية يف �شوء نتائج ملفات الجناز مبتو�شط 
مرج���ح 3.7، وبن�شبة مئوي���ة 74%، ويف الرتتيب الثاين جاءت عبارتي ت�شميم ملفات الجناز 
للمتعلم، و ا�شتخدام ملفات الجناز الإلكرتونية E. Portfolio للمتعلم مبتو�شط مرجح 3.7، 
وبن�شب���ة مئوية 73%، ويف الرتتيب الثالث جاءت عب���ارة ت�شميم اأدوات التقييم الذاتي للمعلم 

مبتو�شط مرجح 3.6، وبن�شبة مئوية %71.
الت�ش���اوؤل الثاين: هل توجد ف���روق يف تقدير اأهمية املهارات املتوقع���ة للمعلمني يف القرن 

احلادي والع�شرين من وجهه نظر املعلمني وفًقا ملتغري النوع؟
وللإجاب���ة عن الت�شاوؤل قام الباحث بح�شاب املتو�شطات والنحرافات املعيارية، وح�شاب 

قيمة« ت«، وذلك بني املعلمني واملعلمات، كما يتبني يف اجلدول الآتي:

جدول )  10  (
 يو�صح نتائج املقارنات من حيث النوع على اأبعاد قائمة املهارات من وجهة نظر املعلمني

املهارات املتوقعةم
قيمة اإناث )ن=118(ذكور )ن=136(

القرارت
عمعم

لتوجد فروق دالة اإح�شائًيا22.323.65722.143.810.38اإدارة تكنولوجيا التعليم1
لتوجد فروق دالة اإح�شائًيا18.102.73918.272.6110.50اإدارة فن عملية التعلم2
لتوجد فروق دالة اإح�شائًيا18.332.98918.173.2170.41اإدارة قدرات الطلب3
لتوجد فروق دالة اإح�شائًيا18.463.02618.032.8691.18اإدارة املهارات احلياتية4
لتوجد فروق دالة اإح�شائًيا18.313.00517.893.2341.07اإدارة مهارات التفكري العليا5
لتوجد فروق دالة اإح�شائًيا18.413.03218.403.0500.04دعم القت�شاد املعريف6
لتوجد فروق دالة اإح�شائًيا18.473.19518.943.3141.15اإدارة منظومة التقومي7

لتوجد فروق دالة اإح�شائًيا132.4119.172131.8419.5900.24املجموع الكلي



جملة جامعة �شقراء – العدد الأول – حمرم 1435هـ -نوفمرب 2013  م

احلــربــي �شعد  ــن  ب عــلــي  د. 

39

اأ�شارت النتائج كما يت�شح بجدول ) 10(  اإىل عدم وجود فروق بني املعلمني واملعلمات يف 
تقدير مهارات املعلمني يف القرن احلادي والع�شرين ترجع ملتغري النوع) ذكور، و  اإناث(  على 
جمي���ع اأبعاد القائمة والدرج���ة الكلية واملتمثلة يف اإدارة تكنولوجي���ا التعليم، واإدارة فن عملية 
التعل���م، واإدارة ق���درات الطلب، واإدارة امله���ارات احلياتية، واإدارة مه���ارات التفكري العليا، 

ودعم القت�شاد املعريف، واإدارة منظومة التقومي.

ويرجع الباحث ال�شبب يف عدم وجود فروق بني املعلمني واملعلمات اإىل وجود درجة كبرية 
من الوعي لدى املعلمني واملعلمات على ال�شواء باأهمية تلك املهارات للمعلمني يف القرن احلادي 
والع�شري���ن، ومرجع ذلك اهتم���ام وزارة الرتبية والتعليم الكبري بتطوي���ر املقررات الدرا�شية 
والرتكي���ز على تطوير مهارات املعلم، �ش���واء يف ا�شرتاتيجيات التدري�ض اأو التقومي اأو يف تنمية 
مه���ارات التفكري لدى الطلب، وعقد برامج تدريبي���ة تتبناها وزارة الرتبية والتعليم، وهو ما 
يوؤك���ده  (Anderman et al., 2012)  و (Annetta et al., 2010( م���ن اأن ارتف���اع  اهتم���ام 
املعلم���ني مبه���ارات املعلم يف القرن احل���ادي والع�شرين يرجع بدرجة كب���رية اإىل توجه الدولة 
واجلهات املعنية بالتعليم، حي���ث تطوير املناهج الدرا�شية، والهتمام بتطوير املعلمني وتنمية 
مهاراته���م التدري�شية، وتبني اجله���ات التعليمية ل�شيا�شات حديثة يف التعليم، كل هذا ينعك�ض 

على درجة تقدير واهتمام املعلمني بطبيعة اأدوارهم امل�شتقبلية.

الت�ش���اوؤل الثالث: هل توجد فروق يف فروق يف تقدير اأهمية املهارات املتوقعة للمعلمني يف 
القرن احلادي والع�شرين من وجهه نظر امل�شرفني وفًقا ملتغري النوع؟ 

    وللإجابة عن الت�شاوؤل قام الباحث بح�شاب املتو�شطات والنحرافات املعيارية، وح�شاب 
قيمة« ت«، وذلك بني امل�شرفني وامل�شرفات، كما يتنب يف اجلدول الآتي:
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جدول )  11 ( 
يو�صح نتائج املقارنات من حيث النوع على اأبعاد قائمة املهارات من وجهة نظر امل�صرفني

الأبعادم
قيمةاإناث      )ن=28(ذكور     )ن=50(

القرار ت
عمعم

لتوجد فروق دالة اإح�شائًيا21.682.76021.892.7550.33اإدارة تكنولوجيا التعليم1
لتوجد فروق دالة اإح�شائًيا18.152.32418.322.3700.32اإدارة فن عملية التعلم2
لتوجد فروق دالة اإح�شائًيا17.592.14817.702.2470.23اإدارة قدرات الطلب3
لتوجد فروق دالة اإح�شائًيا18.652.83818.592.9520.09اإدارة املهارات احلياتية4
لتوجد فروق دالة اإح�شائًيا18.092.27518.112.3650.05اإدارة مهارات التفكري العليا5
لتوجد فروق دالة اإح�شائًيا18.532.57318.702.6110.30دعم القت�شاد املعريف6
لتوجد فروق دالة اإح�شائًيا18.262.85318.342.8280.12اإدارة منظومة التقومي7

لتوجد فروق دالة اإح�شائًيا130.9414.999131.6615.4240.21املجموع الكلي

  اأ�شارت النتائج كما يت�شح بجدول ) 11( اإىل عدم وجود فروق بني امل�شرفني وامل�شرفات 
 يف تقدي���ر امله���ارات املتوقع���ة م���ن املعلمني يف الق���رن احل���ادي والع�شرين ترج���ع ملتغري النوع 
) ذك���ور، و  اإن���اث(  على جميع اأبع���اد القائمة والدرج���ة الكلية واملتمثل���ة يف اإدارة تكنولوجيا 
التعلي���م، واإدارة فن عملية التعلم، واإدارة قدرات الط���لب، واإدارة املهارات احلياتية، واإدارة 

مهارات التفكري العليا، ودعم القت�شاد املعريف، واإدارة منظومة التقومي.
ويرجع الباحث ال�شبب يف عدم وجود فروق بني امل�شرفني وامل�شرفات اإىل نف�ض الأ�شباب يف 
الت�ش���اوؤل ال�شابق واخلا�ض بعدم وجود فروق بني املعلمني واملعلمات، اإىل ال�شيا�شات التعليمية 
الت���ي تتبناها وزارة الرتبية والتعلي���م �شواء يف املناهج الدرا�شية، اأو يف تاأهيل وتطوير املعلمني 
وامل�شرف���ني يف املدار����ض، فال�شيا�ش���ات التعليمية واح���دة ومتار�ض ب�شكل موح���د على املعلمني 
وامل�شرفني، وبالتايل فاإن الت�شاوي يف التقدير يرجع اإىل ال�شيا�شات التعليمية والتي يف �شوئها 
يح���دد امل�شرف اأو  امل�شرفة درج���ة الهتمام  والتقدير للمهارات تعد واحد، وبالتايل فاإن عدم 

وجود فروق بني امل�شرفني وامل�شرفات ترجع للنوع تعد منطقية.

وه���و م���ا اأك���ده كل م���ن )Dooly, 2011) و (Frye, 2010) م���ن اأنه  يف ظ���ل ال�شيا�شات 
التعليمي���ة املوحدة، وتبني املدار�ض لنظم وا�شرتاتيجيات تعليمية، وروؤية موحدة تنعك�ض ب�شكل 
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كب���ري، على اجتاه���ات العاملني يف املجال الرتب���وي اأًيا كان الدور الذي يق���وم به يف املنظومة 
التعليمية.

الت�شاوؤل الرابع:  هل توجد فروق يف فروق يف تقدير اأهمية املهارات املتوقعة للمعلمني يف 
القرن احلادي والع�شرين من وجهه نظر املعلمني وفًقا ملتغري  م�شتوى اخلربة؟

للإجاب���ة عن ه���ذا الت�شاوؤل قام الباحث باإج���راء حتليل التباين حل�ش���اب دللة الفروق، 
وح�شاب قيمة " ف"  ، كما يتبني يف اجلدول الآتي:

جدول )  12 ( 
ANOVA  يو�صح  نتائج املقارنات بح�صب م�صتوى خربة املعلمني على  اأبعاد قائمة املهارات با�صتخدام

جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

مربع 
القرارن�صبة فاملتو�صطات

اإدارة تكنولوجيا 
التعليم

19.06829.534بني املجموعات
لتوجد دللة0.687 3485.28325113.886داخل املجموعات

3504.350253املجموع الكلي

اإدارة فن عملية 
التعلم

24.757212.378بني املجموعات
لتوجد دللة1.739 1786.9122517.119داخل املجموعات

1811.669253املجموع الكلي

اإدارة قدرات 
الطلب

34.920217.460بني املجموعات
لتوجد دللة1.839 2383.4462519.496داخل املجموعات

2418.366253املجموع الكلي

اإدارة املهارات 
احلياتية

10.08425.042بني املجموعات
لتوجد دللة0.575 2200.7662518.768داخل املجموعات

2210.850253املجموع الكلي

اإدارة مهارات 
التفكري العليا

21.593210.796بني املجموعات
لتوجد دللة1.114 2432.0962519.690داخل املجموعات

2453.689253املجموع الكلي
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جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

مربع 
القرارن�صبة فاملتو�صطات

دعم القت�شاد 
املعريف

19.27829.639بني املجموعات
لتوجد دللة1.047 2309.9552519.203داخل املجموعات

2329.232253املجموع الكلي

اإدارة منظومة 
التقومي

43.531221.766بني املجموعات
لتوجد دللة2.075 2632.89825110.490داخل املجموعات

2676.429253املجموع الكلي

الدرجة الكلية
940.2892470.145بني املجموعات

لتوجد دللة1.261 93605.321251372.930داخل املجموعات
94545.610253املجموع الكلي

اأ�شارت النتائج كما يت�شح بجدول ) 12( اإىل عدم وجود فروق بني املعلمني واملعلمات يف 
تقدي���ر املهارات املتوقعة من املعلمني يف الق���رن احلادي والع�شرين ترجع ملتغري اخلربة ) اأقل 
م���ن 5 �شن���وات، واأكرث من 5 �شنوات واأقل من 10 �شنوات، واأك���رث من 10 �شنوات(  على جميع 
اأبع���اد القائمة والدرجة الكلية واملتمثل���ة يف اإدارة تكنولوجيا التعليم، واإدارة فن عملية التعلم، 
واإدارة ق���درات الط���لب، واإدارة امله���ارات احلياتي���ة، واإدارة مهارات التفك���ري العليا، ودعم 
القت�ش���اد املع���ريف، واإدارة منظومة التق���ومي، وت�شري تلك النتيج���ة اإىل ان املعلمني واملعلمات 
عل���ى ال�شواء العاملني يف التدري�ض،يدركون اأهمية مهارات املعلم يف القرن احلادي والع�شرين 

ب�شرف النظر عن �شنوات اخلربة.

الت�ش���اوؤل اخلام�ض: هل توجد ف���روق يف فروق يف تقدير اأهمية املهارات املتوقعة للمعلمني 
يف القرن احلادي والع�شرين من وجهه نظر امل�شرفني وفًقا ملتغري م�شتوى اخلربة؟

للإجاب���ة عن ه���ذا الت�شاوؤل قام الباحث باإج���راء حتليل التباين حل�ش���اب دللة الفروق، 
وح�شاب قيمة” ف”  ، كما يتبني يف اجلدول الآتي:
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جدول ) 13 ( 
ANOVA  يو�صح  نتائج املقارنات بح�صب م�صتوى خربة امل�صرفني على اأبعاد قائمة املهارات با�صتخدام

درجات جمموع املربعاتم�صدر التباينالبعد
احلرية

مربع 
القرارقيمة فاملتو�صطات

اإدارة 
تكنولوجيا 

التعليم

83.939241.969بني املجموعات
6.362**

توجد فروق ل�شالح 
�شنوات اخلربة من 

10 - 5
494.779756.597داخل املجموعات

578.71877املجموع الكلي

اإدارة فن 
عملية التعلم

8.75524.377بني املجموعات
ل توجد فروق0.798 411.617755.488داخل املجموعات

420.37277املجموع الكلي

اإدارة قدرات 
الطلب

8.83024.415بني املجموعات
ل توجد فروق0.918 360.824754.811داخل املجموعات

369.65477املجموع الكلي

اإدارة املهارات 
احلياتية

95.448247.724بني املجموعات
6.567**

توجد فروق ل�شالح 
�شنوات اخلربة من 

10 - 5
545.014757.267داخل املجموعات

640.46277املجموع الكلي

اإدارة مهارات 
التفكري العليا

45.855222.928بني املجموعات
4.707**

توجد فروق ل�شالح 
�شنوات اخلربة من 

10 - 5
365.324754.871داخل املجموعات

411.17977املجموع الكلي
دعم 

القت�شاد 
املعريف

.221.2111بني املجموعات
ل توجد فروق0.016 511.997756.827داخل املجموعات

512.21877املجموع الكلي

اإدارة منظومة 
التقومي

11.14625.573بني املجموعات
ل توجد فروق0.695 601.469758.020داخل املجموعات

612.61577املجموع الكلي

الدرجة الكلية
1072.2712536.136بني املجموعات

ل توجد فروق2.424 16591.38375221.218داخل املجموعات
17663.65477املجموع الكلي
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  اأ�ش���ارت النتائج كم���ا يت�شح بجدول ) 13( اإىل وجود فروق بني امل�شرفني وامل�شرفات يف 
تقدي���ر املهارات املتوقعة من املعلمني يف الق���رن احلادي والع�شرين ترجع ملتغري اخلربة ) اأقل 
م���ن 5 �شنوات، واأكرث من 5 �شن���وات واأقل من 10 �شنوات، واأكرث من 10 �شنوات(  على الأبعاد 
الثلث���ة:  اإدارة تكنولوجي���ا التعليم ، و  اإدارة املهارات احلياتية، واإدارة مهارات التفكري العليا 
ل�شال���ح امل�شرف���ني ذوي اخلربة اأكرث من 5 �شنوات واأقل م���ن 10 �شنوات، وذلك بح�شب نتائج 
ا�شتخ���دام اختبار توكي Tukey لدللة الفروق، يف حني مل توجد فروق على الأبعاد: اإدارة فن 
عملي���ة التعل���م، واإدارة قدرات الطلب،  ودع���م القت�شاد املع���ريف، واإدارة منظومة التقومي، 

كذلك الدرجة الكلية للأبعاد.

ورمب���ا يرجع ال�شب���ب يف وجود فروق بني امل�شرف���ني يف الأبعاد الثلث���ة: اإدارة تكنولوجيا 
التعلي���م ، و اإدارة امله���ارات احلياتي���ة، واإدارة مه���ارات التفكري العليا ل�شال���ح امل�شرفني ذوي 
اخلربة اأكرث من 5 �شنوات واأقل من 10 �شنوات اإىل و�شطية اخلربة التي تتمتع بها هذه الفئة، 
جتعله���م يجمع���ون بني التط���ور يف النظرة للمعل���م باعتبار ه���ذه املهارات حديث���ة ن�شبًيا وزاد 
احلديث عنها يف ال�شنوات الع�شر الأخرية، ويف نف�ض الوقت اخلربة التي اكت�شبوها من خلل 
عمله���م يف الإ�شراف الرتبوي، وهو ما يعن���ي اأن امل�شرفني  ذوي اخلربة الو�شطية تتولد لديهم 
قناع���ة اأكرب باأهمي���ة اإدارة تكنولوجيا التعلم ، و املهارات احلياتي���ة، ومهارات التفكري العليا،  
ب�ش���ورة اأف�ش���ل من تقديرات امل�شرفني الأقل من 5 �شن���وات، والأكرث من 10 �شنوات ،  وهو ما 
اأ�ش���ارت  اإليه درا�شة )Cramer et al., 2007( فكلما زادت خربة امل�شرفني الرتبويني  املهنية، 

كلما زادت توجهاتهم اليجابية نحو اأهمية املهارات احلياتية� وتنمية مهارات التفكري.

تو�صيات الدرا�صة :
يف �شوء النتائج التي مت عر�شها يف الدرا�شة احلالية يو�شي الباحث ب���:

�ش���رورة الهتمام بربام���ج  تدريب املعلمني واملعلم���ات واإعادة تاأهيله���م، وتهيئتهم . 1
لأدوارهم الرتبوية اجلديدة يف القرن احلادي والع�شرين.

اإج���راء املزيد من الدرا�شات والبحوث حول واقع ممار�شة املعلمني ملهارات املعلم يف . 2
القرن احلادي والع�شرين.



جملة جامعة �شقراء – العدد الأول – حمرم 1435هـ -نوفمرب 2013  م

احلــربــي �شعد  ــن  ب عــلــي  د. 

45

تطوي���ر الربامج التي تقدمها كليات الرتبية، مما ي�شه���م يف متكني معلمي امل�شتقبل . 3
باملهارات التي يحتاجونها.

�شرورة تركي���ز امل�شرفني على تنمية مهارات املعلم، وتزويدهم باملهارات التي تعمل . 4
على تطوير وحت�شني اأدائهم، ومبا ينا�شب القدرات املعرفية للطلب.

الرتكي���ز يف تدري���ب املعلم���ني اأثناء اخلدمة عل���ى مهارات املعل���م يف القرن احلادي . 5
والع�شرين .

الهتم���ام بربامج التعلم الذاتي لتنمية مهارات التفكري العليا لدى التلميذ ومتكني . 6
املعلمني من الأ�شاليب وال�شرتاتيجيات التي حتقق تلك الأهداف.
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امللخ�س
مم���ا ل يختلف عليه اثن���ان، اأن كافة ال�شرتاتيجي���ات واخلطط واملناهج التي ي�شع���ى العاملون على 
تطوي���ر التعلي���م اجلامعي والعايل لو�شعها وتنفيذها ما هي اإل لتحقيق ه���دف واحد وا�شح، األ وهو جودة 
املنت���ج، وه���و الطالب اخلريج.  ويف جميع احل���الت ل ميكن اإعداد خريج كفء وجاه���ز ما مل يتم تزويده 
باملهارات)Skills( الأ�شا�شية اللزمة ملمار�شته لعمله الذي يتطلب منه اأن يكون مزودا باملعارف الأ�شا�شية. 
)Know�  وهن���ا ل ب���د من الإ�ش���ارة اإىل اأن اأنواع املعارف الأ�شا�شي���ة تدخل �شمن الإطار الت���ايل:  معرفة-كيف
 )How  و معرفة-ماذا ) Know�What ( ومعرفة-اأين )Know�Where( وغريها. وهذا بدوره ي�شاعد على 
الق���درة على التعلم مدى احلي���اة )Life�Long Learning(.  واإذا ما اأخذنا بعني العتبار الدور الأ�شا�شي 
ال���ذي تلعبه اجلامعات يف تنمية املجتمعات، فهذا النوع م���ن التعليم ميكن املتعلم من تطوير ما يلزمه من 
مهارات اإ�شافية، يحتاجها وهو يف مرحلة الإنتاج،  ودون العودة للدرو�ض اأو الدورات التدريبية. وهنا يربز 
دور اجلامعة يف اإعداد وتاأهيل جيل قادر على التعامل مع امل�شتجدات التقنية يف خمتلف جمالت املعرفة. 
يه���دف هذا البحث اإىل تو�شيح اأهمية حتول اجلامعات العربية اإىل منظومة تتبني �شيا�شات التعليم 
املبني على املعرفة، الذي يهدف اإىل رفع �شوية التعليم ليتنا�شب مع حتديات املرحلة املقبلة. وهذا �شي�شهم 
يف بناء معريف متني للخريج العربي، وتكوين املجتمع العربي املعريف الذي بدوره �شي�شهم يف بناء القت�شاد 
العرب���ي املع���ريف.  ومن خلل ذلك ميكن تعزيز القدرة على البحث والتعل���م وتوظيف التقنية، اإ�شافة اإىل 
الإ�شهام يف بناء اقت�شاد متجدد ي�شهم يف حتقيق تنمية �شاملة م�شتدامة، توظف فيه تكنولوجيا املعلومات 

والت�شالت يف التعليم )Teaching(  والتعلم  )Learning(  بفاعلية.
كلمات  مفتاحيه:  اإدارة املعرفة، التعليم املبني على املعرفة، جودة التعليم، راأ�ض املال الذكي.
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Abstract:
There is no doubt that all higher education strategies and plans were set to achieve 

one goal in mind; namely the quality of the product which is the graduate students. 
In all cases it is not possible to produce a qualified and reliable graduate without 
providing them with the basic skills needed to perform their job that requires the 
basic knowledge. Here we should notice that basic knowledge includes the following 
different types: “know�how”, “know�what”, “know�where”... etc.

This will help to have the ability for “life�long learning”. If we consider the basic role 
played by universities in development; this kind of education helps the learner to develop 
the additional skills he needs in his professional life, without returning to training lessons 
or courses. And that underlines the role of the university in preparing and qualifying a 
generation able to deal with the technology innovations in all knowledge domains.

This research paper aims to stress the importance of changing Arab universities 
to embrace the knowledge�based education policies that aims to improve education 
in order to keep up with future challenges. This will help to form a solid basis of 
knowledge for the Arab graduates and build the Arab knowledge community which 
in turn will help build the Arab knowledge economy.

This environment will enhance the ability to research, learn and employ 
technology as well as contribute to building a renewed economy that will achieve 
comprehensive sustainable development where information and communication 
technology can be employed in teaching and learning effectively.

Keywords: Knowledge Management, Knowledge�Based Education, Quality of 
Education, Intellectual Capital.
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املقدمة:
يو�ش���ف ه���ذا الع�ش���ر باأن���ه ع�ش���ر املعرف���ة )Knowledge age(. فبع���د اأن كان���ت 
الأر����ض  والعمال���ة وراأ����ض امل���ال ه���ي العوام���ل الأ�شا�شي���ة يف الإنت���اج والقت�ش���اد، اأ�شبحت 
املعرف���ة والإب���داع والذكاء ه���ي الأ�شول املهمة يف القت�ش���اد احلديث. وه���ذا دون اأدنى �شك 
ي���دل على م���دى اأهمية توفر الأيدي العامل���ة املاهرة واملبدعة والتي هي نت���اج مرحلة تعليمية 
يج���ب اأن تتمي���ز مبناه���ج تعليمية ت���زود الدار�شني بامله���ارات الإبداعية والق���درة على التعلم 
م���دى احلي���اة، اإ�شافة اإىل القدرة عل���ى توظيف تكنولوجيا املعلوم���ات والت�شالت يف العمل. 
 وه���ذا �شي���وؤدي اإىل زيادة الإنت���اج والنمو، وكذلك خل���ق املناف�شة على الأي���دي العاملة الذكية 
)Knowledge Workers( يف ال�ش���وق العامل���ي.  وكم ي�شعب على الإن�شان العي�ض يف ع�شر ل 
ميتل���ك اأدوات���ه، فالإن�شان منذ عدة عقود ت�شلح باملعلومات ملواجه���ة التحديات اليومية. وهذه  
التحدي���ات تزداد يوما بعد اآخ���ر، اإىل اأن جاءت الثورة املعلوماتي���ة لت�شاعدنا على البقاء على 
 اطلع – فقط على اطلع – على ما يدور يف العامل من حولنا يف زمن و�شف باأنه زمن العوملة 
)Globalization(. فاملعلوم���ة)Information( متوف���رة والو�ش���ول اإليه���ا �شه���ل للغاية فهو 
ممك���ن بكب�شة زر،  واحلقيقة اأنه ل توجد م�ش���اكل اليوم تتعلق باملعلومات، واإمنا بالقدرة على 
و�ش���ع هذه املعلومات يف حيز التنفيذ وحتويله���ا اإىل منتج ذي قيمة. ولذلك انق�شم العامل اإىل 
ق�شمني من حيث خلق وا�شتخدام املعلومات، منتجني قادرين على اإيجاد ما يلزم من املعلومات 
وال�شتف���ادة منها، واآخرين م�شتهلكني ل يهمهم اإل املعلوم���ة اخلا�شة مبوا�شفات املنتج الذي 

يرغبون فيه، ونعتقد اأننا يف الوطن العربي من هذا ال�شنف الثاين. 

فاجلامع���ات يف ال���دول ال�شناعي���ة املتقدم���ة ت�شنف على اأنه���ا مراكز خل���ق املعلومات 
واملع���ارف، والت���ي اأ�شهمت ب�ش���كل اأ�شا�شي ومبا�ش���ر اإىل تقدم هذه الدول علمي���ا واقت�شاديا. 
فمخرج���ات اجلامع���ات ت�ش���ب يف تنمية �شناع���ات واقت�شاديات هذه ال���دول.  اإذا فالتحدي 
الرئي����ض الذي تواجه���ه جامعاتنا العربي���ة هو كيف تتح���ول اإىل مراكز اإنت���اج للمعرفة بكافة 
اأ�شكاله���ا ال�شمنية واملدونة التي بدورها توؤدي اإىل تنمي���ة القت�شاد العربي لتكون قادرة على 

املناف�شة يف ع�شر عوملة القت�شاد.

فف���ي ال�شني عل���ى �شبيل املثال جتد هن���اك اهتماما متزايدا وب�ش���كل مت�شارع يف م�شائل 
تطوي���ر التعليم الع���ايل. حيث يعد تطوير التعلي���م العايل �شرطا م�شبقا للتط���ور القت�شادي، 
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 ،)Hongyu, 2005:755( ول يق���ل عن ذلك الهتم���ام بتو�شيع دائرة التعليم وتنويع اأ�شكال���ه
فوج���ود النرتنت وتن���وع خدماتها تزيد من فر����ض احل�شول على التعلي���م العايل ومتكن من 
التمت���ع باجلودة العالية لو�شائ���ل التعليم وبنف�ض الكفاءة، وتربز هن���ا اأهمية ت�شريع ال�شوابط 

اللزمة لكافة اأنواع التعليم والتعلم املبا�شر واملرتبط بتقنيات النرتنت والت�شالت. 

واإذا ما حاولنا مقارنة اجلامعات العربية مبثيلتها يف دول العامل فانه يوجد فقط خم�ض 
جامع���ات عربية – جامعة امللك �شعود وجامعة امللك عب���د العزيز وجامعة امللك فهد للبرتول 
واملع���ادن وجامعة امللك عب���داهلل للعلوم والتقني���ة بالإ�شافة اىل جامعة القاه���رة - يف قائمة 
اأف�ش���ل 500 جامعة عاملية ال�شادرة عام 2013 عن مرك���ز اجلامعات العاملية – جامعة جياو 
تون���غ يف  �شنجه���اي، وجت���در الإ�شارة هن���ا اإىل اأن جامعة القاهرة ا�شتطاع���ت اأن تخرتق هذه 
القائم���ة يف مرتبة متاأخرة عام 2007 ولك���ن مل تتمكن من احلفاظ عليها يف العام 2008 وها 
هي تعود للقائمة بعد 5 �شنوات، وهذا التقرير يرتب اجلامعات وفقا ملعايري دقيقة ت�شمل جودة 
التعليم، ج���ودة الهيئات التدري�شية، جودة البحوث املن�ش���ورة، تنا�شب حجم الأداء الأكادميي 
مع حجم اجلامعة، وجتدر الإ�شارة هنا اإىل اأنه يف اإ�شرائيل وحدها يوجد �شبع جامعات �شمن 

  .)Shanghai Ranking 2013( هذا الت�شنيف

ومم���ا يوؤ�شف له اأي�شا اأن ال���دول العربية �شجلت اأدنى امل�شتوي���ات والدرجات على موؤ�شر 
اقت�شاد املعرفة )Knowledge Economy Indicator( الذي يقي�ض درجة جناح البلدان يف 
النخ���راط يف اقت�شاد املعرفة ح�شب تقرير البنك الدويل عام 2007 حول اإ�شلح التعليم يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا)البنك الدويل، 2007(. 

يقول فيليب األتبات�ض، مدير مركز التعليم العايل الدويل بكلية بو�شطن: »لكي تنجح، لبد 
لك اأي�شًا من قيادات ملهمة ومثابرة، وروؤية ا�شرتاتيجية قوية للهدف الذي تريد للموؤ�ش�شة اأن 
ت�ش���ل اإليه، وفل�شفة للنجاح والتميز، وثقافة من التاأمل امل�شتمر، والتعلم التنظيمي، والتغيري. 

وفوق ذلك كله، ل ميكنك اإل اأن تتحلى بال�شرب«) البنك الدويل، 2011(.

وله���ذا وجب على جامعاتن���ا اأن تبادر اإىل اتخاذ الإجراءات اللزم���ة لرفع �شوية التعليم 
واأن ت�شعى لأن ت�شل اإىل م�شتوى مناف�ض وذلك من خلل:
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  اإج�������راء درا�����ش����ات ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة ���ش��ام��ل��ة م�����ش��ت��ق��ل��ة وحم����اي����دة ل��ت��ق��ي��ي��م واق���ع  	
امل��رح��ل��ة  ب��اح��ت��ي��اج��ات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل  اأدق  وال����وق����وف ع��ل��ى   ال��ت��ع��ل��ي��م 

.)Department of Education - USA, 1983(
  حتدي���ث الأنظم���ة التعليمية لتتواءم مع هذه امل�شتجدات مب���ا يتيح لناقل املعرفة – 	

الأ�شتاذ اجلامعي-  تعزي���ز ال�شتخدام الأمثل للتكنولوجيا يف غرفة ال�شف ليتمكن 
من اإعداد متلقي املعرفة – الطلبة-  لدخول �شوق العمل م�شلحني باملهارات الإنتاجية 

.)CEC, 2007( والتكنولوجية
 تعميق العمليات الإدراكية واإدماج املتعلمني يف مواقف تعليمية تعلميه تت�شم بالتحدي  	

والتميز.  
•  اإتاحة الفر�شة لأ�شاتذة اجلامعات لفتح اآفاق متعددة للمعرفة.	
•  بن���اء بيئ���ات جدي���دة حاف���زة للتعليم و  تطوي���ر مناذج جدي���دة للتعلم مث���ل التعلم 	

اللكرتوين والتعلم عن بعد.
•  تعزيز معايري جودة التعليم وتبادل اأف�شل اخلربات والتجارب الرتبوية.	

 اإذا اله���دف ه���و اإيجاد منظومة تعلي���م جامعي مبني على املعرف���ة، �شاملة  جلميع طرق 
التعلي���م والتعلم، وال�شتثمار يف حت�شن جودة التعلي���م للو�شول به اإىل املعايري العاملية املقبولة 
للج���ودة والتي ت�شنف اجلامعات عل���ى اأ�شا�شها، وك�شب الوقت وا�شتثم���اره يف  حت�شني نوعية 
التعلي���م والتعلم  بدل م���ن اخلو�ض يف اجلدال حول قبول اأو رف����ض التعلم اللكرتوين والتعلم 

عن بعد والتعلم امل�شتمر. 

1- التحديات التي تواجه اجلامعات العربية: 
تواجه اجلامعات العربية يف هذه املرحلة العديد من التحديات، نود هنا اأن نلفت النتباه اإىل الآتي: 

•  عدم وجود معيار موحد للعتماد و�شمان جودة التعليم. فمعايري العتماد واجلودة 	
تختلف من بلد اإىل اآخر ويف معظمها ماأخوذة من مناذج غربية ول تعك�ض الحتياجات 
املحلية اأو ل تتنا�شب مع الإمكانيات املتوفرة، عو�شا عن الق�شور الذي ي�شوبها حيث 
ما برحت تتعامل مع الهيئات التدري�شية كرقم مثلما هي املباين وامل�شاحات والغرف 
ال�شفي���ة واملختربات التي متتلكها، واأهملت ك���ون الهيئات التدري�شية هي راأ�ض املال 
الذكي احلقيقي الذي متتلكه والذي يجب اأن ت�شعى اإىل الهتمام به وتطوير اأدائه.   
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•  عدم وجود التخطيط ال�شرتاتيجي للتعليم اجلامعي -  حيث اإن ال�شيا�شات �شرعان 	
ما تتغري بتغري الأ�شخا�ض القائمني على اجلامعات والتعليم العايل. 

•  الإدارة الرجتالي���ة – الفردي���ة -  و�شع���ف عامل���ي ال�شفافية وامل�شاءل���ة. فلزالت 	
الإدارات اجلامعي���ة تنه���ج نهج���ا تقليدي���ا – اإدارة تعتم���د على الأف���راد ولي�ض على 
املنظومة- مم���ا يوؤثر على القدرة على ا�شتيعاب التغ���ريات اجلدية وال�شريعة وتوؤثر 
كذل���ك على منهجية ا�شتيع���اب وا�شتخدام التقنيات امل�شتحدثة. ف���اإذا نظرنا نظرة 
�شريع���ة على الهي���كل الإداري للجامعات ل نكاد نرى فيها �ش���وى الإدارات التنفيذية 
التقليدي���ة من نواب الروؤ�شاء والعمداء وروؤ�ش���اء الأق�شام وغريهم ول وجود لإدارات 
تخت����ض باملعلوم���ات )Chief Information Officer -CIO(  مث���ل اأو باملعرف���ة 
)Chief Knowledge Officer - CKO( وه���ذا النق����ض ي�ش���كل عام���ل موؤثرا يف 

ق�شور الإدارات اجلامعية يف هذه املرحلة. 

•  ال�شتقللي���ة الإدارية واملالية – فف���ي التقرير العربي الثاين للتنمية الثقافية تناول 	
ملف التعليم ق�شية »التموي���ل وا�شتقللية الإدارة يف التعليم العايل«، اأكد اأن م�شكلة 
التموي���ل ترتك اآثارًا على اأداء اجلامعات: من���و املوؤ�ّش�شة مبعدل ل يتنا�شب مع معدل 
�شاته���ا، تقل�ض ع���دد الأ�شات���ذة الذين يج���ري تاأهيله���م يف اجلامعات  من���و خم�شّ
الغربية املرموقة واللجوء اإىل اإعدادهم حمليًا، عجز اجلامعات عن متويل الإجازات 
التدري�شي���ة والبحثية لأع�شائه���ا خارج البلد... والأبرز ال���ذي طرحه التقرير كان 
ح���ول مع���دلت الإنفاق على التعليم العايل يف البلدان العربي���ة واإذا ما حّقق اجلودة 
التعليمي���ة املن�ش���ودة، واأ�شار التقرير اإىل اأن الإنفاق احلكوم���ي ال�شنوي على الطالب 
اجلامع���ي ل يتج���اوز 800 دولر يف كل م���ن م�شر والأردن و�شوري���ا واملغرب، وي�شل 
اإىل نح���و 1.800 دولر يف لبن���ان وتون����ض، ويبل���غ 8.000 دولر يف ال�شعودي���ة، يف 
ح���ني ي�ش���ل يف كل من اإ�شرائيل وفرن�شا اإىل اأكرث م���ن 10.000 دولر، ويف الوليات 
املتحدة الأمريكية يبلغ 22.000 دولر. ويقّدم التقرير مناذج عاملية عن »الوقفيات« 
اجلامعي���ة، واإ�شهامها يف حتقيق اأعل���ى م�شتويات اجلودة التعليمي���ة ارتباطًا بتوفري 
ا�شتقللية اجلامعة الإداري���ة واملالية يف دول مثل الوليات املتحدة وبريطانيا وكندا 

واأ�شرتاليا وتركيا )موؤ�ش�شة الفكر العربي، 2009(
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•  ع���دم ربط �شيا�شات القبول باحتياجات ال�شوق مم���ا يوؤدي اإىل زيادة ن�شبة البطالة 	
ب���ني املتعلمني. ففي احلقيقة، الأمر هنا مرتبط بال�ش���وق وحاجياته وقد يجوز اإلقاء 
اللوم على ال�شوق نف�شه، لكن ل يجب اأن نركن لذلك ول نن�شى اأن املوؤ�ش�شات التعليمية 

هي التي توجه �شوق العمل وبن�شبة مماثلة اأو اأقل يكون العك�ض.  
• وكذلك مل تول اجلامعات العربية نظم احلوكمة الدارية التي ا�شبحت موؤخرا حمور 	

تركي���ز عملية اإ�ش���لح التعليم العايل يف جميع اأنحاء الع���امل الهتمام الكايف، الذي 
ق���د ميكن اجلامعات من القي���ام باإ�شلحات متكنها من اأن ت�شبح م�شدرا للمعرفة 

والبتكار اللذين يدفعان عجلة النمو يف امل�شتقبل )البنك الدويل، 2012(.
•  �شعف التعاون بني موؤ�ش�شات التعليم العايل العربية – ل ي�شك املحقق هنا باأن هذا 	

ال�شع���ف لي�ض مق�شورا على التعاون بني موؤ�ش�شات التعلي���م العربية بل يتعداها اإىل 
م�شتوى التعاون بني موؤ�ش�شات التعليم العايل يف البلد الواحد. 

2.  للتغلب على هذه املعوقات يجب ال�صعي اإىل:
  حتقي���ق التوافق بني نظ���م الدارة اجلامعي���ة املبتكرة وطرق التدري����ض احلديث بحيث 
تدمج فيه تقنيات ادارة املعرفة يف ال�شياق الإداري والأكادميي ال�شليم، يكون العن�شر الب�شري 
في���ه هو العن�شر الفاعل، لأنه الأكرث موهبة والأكرث قدرة على خلق املعرفة وتوظيفها لتحقيق 

    .)Shehabat et al., 2013( اهداف املوؤ�ش�شات التعليمية
•   حتقيق توازن ن�شبي بني التو�شع بالقبول وحتقيق اجلودة.	
•   اللتزام بتحقيق معايري العتماد الأكادميي املحلية والدولية.	
•   الهتم���ام بنوعية وج���ودة الإدارات والهيئات التدري�شية والنخب العلمية العاملة يف 	

اجلامعات.
•   تطوير اأدوات اإدارة اجلودة من خلل ا�شتخدام اآليات اإدارة املعرفة. 	

ويكون ذلك من خلل ما يلي:
•  حتدي���د الأهداف ال�شرتاتيجية للموؤ�ش�ش���ات التعليمية )Strategic Planning( يف 	

�شوء حاجة �شوق العمل.
•  ت�شمي���م اخلطط واملناهج الدرا�شي���ة )Curriculum and Course Design( مبا 	

ين�شجم وحاجيات �شوق العمل.
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•  طرق واأ�شاليب تو�شيل املعلومات للطلبة )Course Delivery( با�شتخدام الو�شائل 	
.)How to Learn( »التعليمية احلديثة يف اأ�شول التدري�ض املبني على الأ�شا�ض »كيف نتعلم

•  توفري م�ش���ادر دعم الهيئات التدري�شي���ة )Staff Support( كتوفري مراكز تطوير 	
الهيئات التدري�شية مبا ين�شجم مع احتياجات املرحلة.

• 	 )Student Support( توفري م�شادر الدعم اللزم للطلبة 

3- ما هي املعرفة؟ 
يف احلقيق���ة ل يوج���د تعري���ف واحد ثاب���ت للمعرفة، فلق���د مت تعريفها من قب���ل البع�ض 
عل���ى اأنه���ا  اخلربات التي يح�ش���ل عليها الفرد العامل م���ن خلل التجرب���ة، وعرفها اآخرون 
 بالتعليم املرتاكم، وكذلك ميكن تعريفها بتحويل املعلومة اإىل عمل يف الوقت واملكان املنا�شبني 

 .)Shehabat et al., 2007:569(
اختل���ف الباحثون كذلك يف حتديد اأهمية املعرفة للأف���راد واملوؤ�ش�شات، وملن تعود ملكية 

املعرفة، لذا برز العديد من الت�شاوؤلت منها:
• هل املعرفة �شي ذو قيمة؟ وما هي هذه القيمة؟	
• ما اأنواع املعرفة التي ميكن للموؤ�ش�شات اأن متلكها؟ وهل املعرفة جزء من راأ�ض مال املوؤ�ش�شة؟	
• ه���ل تعود ملكيتها لل�شخ�ض الذي اأنتج املعرفة؟  اأم للموؤ�ش�شة التي ا�شتثمرت اأموالها 	

يف �شبيل ح�شول بع�ض العاملني فيها على املعرفة؟
• هل ميكن بيع و�شراء املعرفة؟	
• هل من املمكن اأو من ال�شروري اإدارة املعرفة؟ كيف يكون ذلك؟	

وللإجابة عن هذه الت�شاوؤلت  نرى اأنه من املنا�شب اإجمالها فيما يلي: 
ميكن احل�شول على املعرفة من املعلومات اأو البيانات حلظة تطبيقها يف املكان والزمان 
وال�شي���اق املنا�ش���ب، واإذا كان احل�شول على املعرفة  يتطلب جهدا وثمنا فان هذا يعني اأن لها 
قيمة كاأي �شلعة اأخرى، فهي بالتايل ممتلك يباع وي�شرتى ومن ال�شروري احت�شاب املعرفة من 

�شمن راأ�ض مال املوؤ�ش�شة وال�شعي للمحافظة عليها وتنميتها.
3. 1. اأنواع املعرفة

 يوج���د هن���اك العديد من الت�شنيف���ات ال�شائعة لأن���واع املعرفة، اإل اأنن���ا يف هذا البحث 
�شنتناول املعرفة على اأنها ت�شنف اإىل  نوعني (Nonaka, 1994:14) هما: 
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معرف���ة �شريح���ة )Explicit Knowledge( اأي مدون���ة وموثق���ة وخمزونة باأ�شكال . 1
خمتلفة من كتب ومذكرات وو�شائط الكرتونية اأو قواعد وم�شتودعات بيانات. 

معرف���ة �شمنية )Tacit Knowledge(، تكون موج���ودة ب�شيغة ح�شرية واحدة يف . 2
اأدمغة وعقول اخلرباء، واأ�شحاب التجارب واخلربات الأكادميية والإدارية على حد 

�شواء. 

وكل من هذين النوعني تتعدد اأ�شكاله نحو:
• 	)Skills( املهارات
• 	)Experiences( اخلربات
• 	)Expertise( التجارب
• 	)Cumulative Learning ( التعلم املرتاكم
• 	)Know�How( معرفة كيف
• 	)Know�What( معرفة ماذا
• 	)Know�Where( معرفة اأين
• 	)Know�When( معرفة متى
• 	)Know�Who( معرفة من
• وغريها	

3. 2.  حتول املعرفة من نوع اإىل اآخر
 م���ن اأه���م ما ميي���ز املعرفة ع���ن غريه���ا من امل�ش���ادر باأنه���ا غ���ري م�شتنفذة، ب���ل على 
العك����ض فاإنه كلما زاد عدد م�شتخدميه���ا زاد احتمال اأن يتمكن احدهم من توليد املزيد منها 
(Toffler et al., 2007) والإ�شافة اإليها.  ولعل الكثري من و�شائل اإيجاد وابتكار املعرفة تتعلق 
بط���رق نقل وحتول املعارف من �شكل اإىل اآخر والقدرة على ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة يف 
ه���ذا التح���ول. وبناء عليه فاإنه من املمكن اأن تتح���ول  املعرفة من �شكل اإىل اأخر، كما هو مبني 

 :(Nonaka, 1994:14) يف �شكل 1 اأدناه،  وعلى النحو التايل

 م���ن �شمني���ة اإىل �شمني���ة )Tacit to Tacit(   م���ن خ���لل نقل وتب���ادل املعرفة وتعاون 
العامل���ني يف التعليم – هيئات تدري�شية واإداري���ني – دون احلاجة اإىل املرور مبرحلة التدوين 
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والتح���ول اإىل معرف���ة �شريحة. جتدر الإ�شارة هنا اإىل اأن ه���ذا النوع من التحول قد ل يتطلب 
ا�شتخ���دام اللغة والتخاطب، فعلى �شبيل املثال فاملتدربون على حرفة ما يتعلمون من مدربيهم 
من خلل امللحظة والتقليد واملحاكاة والتنفيذ العملي. هذا يدعوا اإىل التنويع يف طرق تقدمي 
املادة العلمية للطلبة والتخلي عن اأ�شلوب التلقني املبا�شر املتبع غالبا من خلل املحا�شرات.  

 م���ن �شمني���ة اإىل �شريح���ة )Tacit to Explicit( –  م���ن خ���لل النقا�ش���ات املبا�شرة 
)وجه���ا لوج���ه(، اأو الت�ش���ال با�شتخدام تقني���ات املعلومات والت�شالت ميك���ن الو�شول اإىل 
معارف �شمنية وحتويلها اإىل اأعمال مبا�شرة، كاأن ي�شف لك �شخ�ض ما طريقة ت�شغيل معالج 
الن�شو����ض ع���رب الهاتف مث���ل.  وهذا النوع من التح���ول يحتاج اإىل القدرة عل���ى التعبري عن 
املعرفة التي ميتلكها الفرد و�شياغتها باأ�شكال ميكن فهمها واإدراكها من قبل الآخرين. عمليا 

ميكن القول باأن هذا التحول يتم دعمه بعاملني رئي�شيني هما:

اأوال: �شياغ���ة وعر�ض املعرف���ة ال�شمنية املراد حتويلها اإىل �شريح���ة با�شتخدام تقنيات 
فاعلة يف التعبري الوا�شح عن الأفكار والتخيلت بكلمات وا�شحة ومفهومة.

ثاني���ا: حتوي���ل املع���ارف ال�شمنية اإىل �شيغ �شهل���ة الفهم. مما قد يتطل���ب ال�شتنتاج مع 
بع�ض الزيادة اأو النق�شان، اأو رمبا عن طريق الإبداع يف ال�شتدلل. 

 من �شريحة اإىل �شمنية )Explicit to Tacit(  -  عن طريق ال�شتنباط وقراءة ما بني 
ال�شطور يف تقرير ما،  ي�شتطيع القارئ اأن ي�شتنتج معرفة اإ�شافية، اأو ابتكار فكرة جديدة ميكن 
حتويلها اإىل واقع عملي، ورمبا هذا ما يقوم به العاملون يف �شتى جمالت البحث العلمي. وهذا 
يتطل���ب من امل�شتفيد اأن يحدد بدقة ما يحتاجه من املعارف التي متتلكها املوؤ�ش�شات التعليمية 
وال�شروع يف التعلم عرب حماولة تطبيق ما يتعلمه. يف هذه احلالة نرى اأنه من املفيد جدا اتباع 
خمتل���ف ط���رق التدريب والتمرين من اأج���ل الو�شول اإىل عامل املعرفة ال���ذي متتلكه املوؤ�ش�شة 

والأفراد العاملون فيها. 

  م���ن �شريح���ة اإىل �شريح���ة )Explicit to Explicit(  -  ه���ذا النوع م���ن التحول يعد 
م���ن اأ�شهل م���ا يكون، حيث اإنه من املمكن نقل املعارف املدون���ة اإىل عدد كبري من امل�شتفيدين 
وباأقل وقت ممكن، فعلى �شبيل املثال، عملية اإر�شال معادلة ملركب كيميائي اإىل مئات بل اآلف 
وع�ش���رات الآلف م���ن امل�شتفيدين قد تتم بكب�شة زر واحدة بالربي���د اللكرتوين اأو عن طريق 
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ن�شره���ا على مواق���ع النرتنت.  من الوا�شح يف هذه املرحلة اأهمية توفر تقنيات الت�شال التي 
تدعم عمليات تنظيم ون�شر املعرفة على اأو�شع نطاق. 
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ال�صكل 1. طرق حتول املعرفة من نوع اإىل اآخر

وبالتاأكي���د ل ب���د من اإدارة املعرف���ة بطرق علمية نظامية  لك���ي نتمكن من احل�شول على 
الفوائد املرجوة منها.

4. اإدارة املعرفة والتعليم املبني على املعرفة
ال���رواج الكبري الذي لقت���ه اإدارة املعرفة يف ال�شناعة والقت�شاد وكذلك امل�شاريع، يدفع 
للتفكري جديا اإىل ال�شعي لطرح فكرة توظيف هذه الإمكانيات يف املجالت الأكادميية، وحتويل 
املعرف���ة التي ميتلكها الأفراد اإىل معرفة موؤ�ش�شية حتتف���ظ بذاكرة للموؤ�ش�شة ي�شيف اإليها كل 
م���ن مير به���ا وي�شتعمله���ا، وا�شتخدام كاف���ة فعاليات ومراح���ل اإدارة املعرف���ة يف تطوير اأداء 

اجلامعات العربية لت�شبح قادرة على:
•   خل���ق ق���وى عاملة مزودة باملعرف���ة واملهارات املختلفة والق���درة الفاعلة على تزويد 	

وتوظيف م�شتجدات العلوم للطلبة.
•   اإيجاد نظم تعليم قادرة على دعم وا�شتدامة ا�شتخدام امل�شتجدات بكفاءة وفاعلية.	
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•   اإيج���اد البنى التحتية اللزمة لإدارة هذا التغيري وتطبيق امل�شتجدات واإدماجها يف 	
العمليات الأكادميية اليومية. 

• التعلي���م والتدريب املبني على املعرفة بحاجة اإىل الأدوات والو�شائل املنا�شبة واأدوات 	
تطبيق املعرفة يف كافة ال�شياق���ات املرتبطة بتحقيق العتماد والتميز واجلودة وفقا 

لدورة اإدارة املعرفة وعلى النحو التايل:
ابتكار املعرفة (Knowledge Creation): ويكون ذلك من خلل الهيئات التدري�شية . 1

املوؤهل���ة الق���ادرة على ح�ش���ن ا�شتخدام ما حت�شل���وا عليه من التعليم الع���ايل يف اإيجاد 
مع���ارف جديدة تتعلق باملادة العلمية املتخ�ش�شة، وهنا تواجه الهيئات التدري�شية اكرب 
التحديات يف ابتكار املعارف التعليمية كل يف تخ�ش�شه من حيث جودة املعارف املبتكرة 
ورمبا نق�ض املوارد اللزمة للبحث، ورمبا تكون مرتبطة ب�شيا�شات التعيني يف الوظائف 
التعليمية التي قد تكون مبنية على الوا�شطة ولي�ض الكفاءة يف معظم اجلامعات العربية، 
ولعل اأكرث ما يلفت النتباه اأن بع�ض اأ�شاتذة اجلامعات يهتمون لن�شر الأبحاث – لغايات 
الرتقي���ة فق���ط - يف املرح���ل الأوىل من عملهم وحت���ى احل�شول على رتب���ة الأ�شتاذية، 
وبعده���ا بال���كاد ين�شر بحثا م���ع اأن املطلوب منه يفرت�ض اأن يك���ون اأكرث يف هذه املرتبة، 
ول نن�ش���ى اأي�شا �شعف البحث يف جم���الت تطوير وحت�شني نوعية التعليم )تطوير طرق 
التعليم، بناء القدرات، �شبط اجلودة( التي قد تواجه معار�شة من البع�ض ورف�شا من 
البع����ض الأخ���ر بحجة اأن من له يف مي���دان التعليم اجلامعي عدة �شن���وات لي�ض بحاجة 

للتدريب والتطوير اأو ما متليه الطبيعة الب�شرية مبقاومة كل جديد.  
تدوين املعرفة (Knowledge Codification): وذلك با�شتخدام الو�شائل التعليمية . 2

املنا�شب���ة التي متكن الهيئ���ة التدري�شية من حتوي���ل املعارف ال�شمني���ة الكامنة اإىل 
معارف مدونة و�شريحة تتيح املجال للعدد الأكرب من املتلقني احل�شول عليها وبذلك 
تتم عملية اإ�شافة املعارف ال�شخ�شية للأفراد اإىل معرفة موؤ�ش�شية ي�شتطيع الرجوع 
اإليها من يحتاجها يف اأق�شر وقت ودون احلاجة اإىل الت�شال بال�شخ�ض الذي ابتكر 
ه���ذا النوع من املعرف���ة، وجمموع املعارف املخزونة به���ذه الطريقة ت�شكل يف حقيقة 
الأمر ذاكرة املوؤ�ش�شة بالإ�شافة اإىل املعارف ال�شمنية الأخرى التي ميتلكها العاملون 
)University In�  يف اجلامع���ات والتي مبجموعها ت�ش���كل راأ�ض املال الذكي للجامعة

.tellectual Capital�UIC(
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3 . :(Assessing, Processing, and Filtering) املعرف����ة  وتنقي����ح  تقيي����م ومعاجل����ة 
مرحل���ة هامة جدا قبل و�شع املعرفة يف حيز التنفيذ اإذ يلزم التقييم والت�شفية ملا هو 
مفي���د واإزالة املعارف غ���ري املنا�شبة قبل خزنها واإع���ادة ا�شتخدامها، اإذ انه ل بد من 
اإزال���ة املع���ارف غري املفيدة و ل نق�شد هنا باملعرفة غري املفيدة التجارب الفا�شلة لن 
التجارب الفا�شلة كثريا ما ي�شتفاد منها يف حتقيق جناح لحق،  اأو تلك التي مر عليها 
فرتة زمنية لن بع�شها قد يكون مفيدا فعل، بل املق�شود تلك املعارف التي ل تتنا�شب 

مع مرحلة زمنية معينة بغ�ض النظر عن الفرتة التي ا�شتحدثت فيها هذه املعرفة.
حف���ظ وخ���زن املعرف���ة (Storage): وهن���ا نق�ش���د اإيج���اد مراجع معرفي���ة وا�شحة . 4

ي�شه���ل الو�شول اإليها، متكن املعلم واملتعلم من الو�ش���ول اإىل اأنواع املعرفة املختلفة، 
ال�شريح���ة منها بحفظه���ا يف قواعد البيانات وقواعد املعرف���ة الع�شرية التي جتعل 
مهم���ة ا�شرتجاعها �شهلة، وال�شمني���ة بتوفري �شبل الو�ش���ول وا�شتخل�ض هذا النوع 
م���ن املعرفة عرب تقني���ات الت�شال احلديث���ة كاأن يتم خزن وحف���ظ اأرقام الهواتف 
عناوي���ن الربيد اللكرتوين اخلا�شة بالأ�شخا�ض الذين ميلكون املعرفة اأو عن طريق 

املنتديات والربامج التفاعلية.   
ن�ش���ر وتطبي���ق املعرف���ة )Dissemination and application(: ه���ذه ه���ي مرحل���ة . 5

احل�ش���اد والإف���ادة من املع���ارف املخزنة املرتاكمة ع���رب نقلها من خ���لل الو�شائل 
التعليمي���ة احلديث���ة للطلب���ة وا�شتخدام اأف�ش���ل الو�شائل داخل ال�ش���ف عرب حلقات 
النقا����ض والتح���اور وتعدد وتن���وع التماري���ن ال�شفي���ة والواجبات البيتي���ة والأعمال 
املخربي���ة وخارج���ه ا�شتخ���دام �شب���كات النرتن���ت والنرتان���ت، وهنا تكم���ن اأهمية 
خ�شائ����ض املعرف���ة التي جتع���ل منها م�ش���درا ل ين�شب بل على العك����ض من جميع 
اأنواع امل�شتهلكات الأخرى فامل�شتهل���ك للمعرفة ميكنه الإ�شافة اإليها ولي�ض الإنقا�ض 
منها الأم���ر الذي يوؤدي  اإىل خلق معارف جديدة واإعادة دورة اإدارة املعرفة، وهكذا 
تزداد وترتاكم املعارف التي متلكها جامعاتنا مع مرور الوقت، وت�شبح مراجع مهمة 
للأجيال القادمة والتي تليهم، ومن الطبيعي اأن يواجه تطبيق املعرفة بع�ض العقبات 
الت���ي تتمثل يف ا�شتخدام املعرفة يف تقوي���ة الأداء الأكادميي الذي يعتمد على اإثبات 
الأدل���ة والت���ي توؤدي اإىل جودة التعليم. فموؤ�ش�شات التعلي���م العايل هي بعينها املعنية 
بالهتم���ام بهذه الدورة لتحقيق ا�شتخدام اأمثل لإمكانات وطاقات العاملني فيها من 
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هيئات تدري�شية وباحثني واإداريني حتى ت�شل اإىل احلالة النموذجية التي يتبادل النا�ض 
فيها املعرفة يف خمتلف املجالت التعليمية والوظيفية وبا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة 
والأنظم���ة املتط���ورة، ففيه���ا يتب���ادل العامل���ون الأفكار واملع���ارف التي ت�شه���م يف و�شع 
ال�شيا�ش���ات وحتديد ال�شرتاتيجيات، وبالت���ايل ت�شبح كافة عمليات اإيجاد ونقل وتبادل 
املعرف���ة ج���زء ل يتجزاأ من ثقاف���ة املوؤ�ش�شة، وكذل���ك �شي�شعر اخل���رباء وكافة العاملني 
يف التعلي���م الع���ايل اأنهم اأ�شبح���وا يف بيئة متكنهم من اإنتاج وتب���ادل املمتلكات املعرفية 
ب�شهولة وي�شر با�شتخدام الو�شائل التكنولوجية املختلفة كما هو مو�شح يف �شكل  2اأدناه.     

الإدارات ال�صرتاتيجيات
املحتوى ال�صيا�صاتاجلامعية

املعريف
العمليات التعليمية 

والإدارية
التقنيات 
احلديثة

الثقافة 
املوؤ�ص�صية

ال�صكل 2.  اآليات اإيجاد وتبادل املعارف يف موؤ�ص�صات التعليم العايل

الروؤ�شاء  والعمداء 
املكونات املعرفيةوروؤ�شاء االأق�شام

اكت�شاب املعرفة

اإيجاد املعرفة

تبادل املعارف

اإعادة ا�شتخدام املعرفة

املعرف���������������������ة

تبادل املعارف

جمال�س التعليم العايل 
الهيئات التدري�شية و جمال�س االأمناء 

واملوظفني
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قد تواجه هذه الآليات بع�ض املعوقات عند حماولة تطبيقها، منها:
• عدم توفر الوقت الكايف لدى بع�ض العاملني. 	
 عدم توفر الكفاءات اللزمة. 	
 عدم اإدراك اأهمية فوائد ن�شر وتبادل املعرفة. 	
 عدم كفاية الو�شائل التقنية اللزمة.  	
 عدم اللتزام من الإدارات العليا. 	
 عدم توفر املوارد املالية اللزمة 	

• الق�شور يف ثقافة املوؤ�ش�شات التعليمية واملتعلقة بت�شجيع تبادل ونقل املعرفة.	
م���ن اأهم العوامل التي ت�شه���م يف التغلب على هذه املعوقات وو�ش���ع هذه املقرتحات حيز 
التنفي���ذ،  تبن���ي منهجيات حديثة وجمربة متت���زج فيها قدرات القائمني عل���ى التعليم العايل 
بالإ�شاف���ة اإىل و�ش���ع ال�شيا�شات املنا�شبة وتوظي���ف التقنيات احلديثة من خ���لل ن�شر ثقافة 
م�شارك���ة وتبادل ونقل املع���ارف املو�شحة اأعله، ومن املمكن التاأكد م���ن جناح هذه املنهجية 
عندما نرى اأن معظم العاملني يف التعليم يفكرون ايجابيا ولي�ض �شلبيا، ودائما ما ينظرون اإىل 
م�شتقبل التعليم ولي�ض اإىل ما�شيه، مما ي�شاهم  يف تهيئة بيئات تعليمية فاعلة ومتفاعلة يكون 
اب���رز ما فيها حت�شني العمليات التعليمية، وحت�شني نوعية اخلريجني، وال�شتمرار يف التح�شني 
م���ن خلل الإبداع والبتكار - ب���دل عن الجرتار-  للقائمني على التعليم والتي لها اكرب الأثر 
عل���ى نوعية العمليات التعليمي���ة ونوعية اخلريجني. وهنا لبد من التاأكي���د على الدور الفاعل 
ال���ذي قد يلعبه توظيف تكنولوجيا املعلومات و�شبكات الت�شالت يف كافة عمليات نقل وتبادل 

وتطوير املعارف لدى املوؤ�ش�شات الأكادميية.
5. اإدارة ومراقبة اجلودة يف اجلامعات العربية

بن���اء عل���ى ما تق���دم فان عملي���ة اإدارة ومراقب���ة اجلودة ممكن���ة بتطبيق مراح���ل اإدارة 
املعرفة مع الأخذ بعني العتبار التحديات التي تواجه اأ�شاتذة اجلامعات بني مرحلتي البتكار 
والتطبيق، التي تتعلق بتبادل ومعاجلة خمرجات الأبحاث املتعلقة بالتعليم، حيث اإن كل ع�شو 
هيئ���ة تدري�ض يعترب اأن التعليم ف���ن �شخ�شي ول يوجد داع ل�شتخ���دام نتائج اأبحاث الآخرين 
لزي���ادة املخ���زون املعريف ال�شخ�ش���ي، لذلك وج���ب على جامعاتن���ا تهيئة الظ���روف الإدارية 
املنا�شبة لعملي���ات اإدارة املعرفة من اأجل الو�شول لتطبيق املعرفة املبتكرة يف جامعاتنا �شمن 

حماور اإدارة اجلودة التالية:
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 ت�شمي���م اخلط���ط واملناه���ج مب���ا يتنا�شب م���ع ر�شال���ة اجلامع���ة والكلي���ة والق�شم . 1
الأكادمي���ي، واإيلء املحتوى اأهمية ق�شوى من اجل حتقيق اأهداف اخلطة الدرا�شية 
وطرق حتقيقها، بالإ�شافة اإىل و�شوح اأ�شاليب حتقيق خمرجات التعليم لتتنا�شب مع 
املوا�شفات الدولية يف جم���ال التخ�ش�ض ومت�شمنة و�شائل اإك�شاب الطالب مهارات 

الذكاء واملهارات العملية اللزمة.
دعم واإر�شاد الطلبة: حتديد �شيا�شة وا�شحة لدعم الطلبة من خلل تقدمي اخلدمات . 2

الإر�شادي���ة خ���لل ال�شاعات املكتبي���ة اأو عرب الربيد اللك���رتوين، وكذلك اخلدمات 
الأخ���رى من قبل عمادات �شوؤون الطلبة كالرعاي���ة والتاأمني ال�شحي والدعم املادي 
للطلبة املحتاجني واملتفوقني، واأي�ش���ا مناق�شة م�شاكل الطلبة وحلها يف الجتماعات 

الدورية للجان ارتباط الطلبة واأع�شاء الهيئات التدري�شية.
التعلي���م والتعلم والتقييم: تتن���وع الآن الو�شائل التعليمية م���ن و�شائل عر�ض متفوقة . 3

واألواح ذكية ورمبا يتم الآن تزويد القاعات الدرا�شية بو�شائل احلقيقة الفرتا�شية، 
اإىل اأدوات التعل���م اللكرتوين مما يجعل مكونات املقررات الدرا�شية متوفرة للطلبة 
طيل���ة الوقت من خلل املواق���ع اللكرتونية للجامعات على ال�شبك���ة العنكبوتية على 
م���دار ال�شاعة، ومن املهم مبكان توجي���ه م�شاريع الطلبة ومقررات التدريب امليداين 
لتتنا�ش���ب م���ع احتياجات ال�شوق، اأم���ا فيما يتعلق بالتقييم ل بد م���ن اتباع �شيا�شات 
حتدده���ا الأق�ش���ام الأكادميي���ة تاأخ���ذ بع���ني العتب���ار ورق���ة المتح���ان والإجابات 
النموذجية ل�شمان حتقيق اأهداف املقرر وذلك مبتابعة من املمتحن الداخلي واخذ 

التغذية الراجعة من املمتحن اخلارجي.
م�ش���ادر التعليم والتعلم: وي�شمل هذا املحور �ش���رورة ا�شتثمار اجلامعات يف تطوير . 4

املخت���ربات واملعامل واملكتبات ول يقل ع���ن ذلك اأهمية ال�شتثمار يف تطوير مهارات 
وق���درات الهيئ���ات التدري�شية من خ���لل مراك���ز التدريب والتطوي���ر الأكادميي يف 

اجلامعات وبالتعاون مع موؤ�ش�شات التدريب يف القطاع اخلا�ض.

حت�ش���ني اإجن���از الطلبة:  يتم ذلك من خ���لل مراكز دعم الطلب���ة وتقدمي احلوافز . 5
للطلبة املبدعني واملتفوقني كاأن يتم اإيفادهم لإكمال درا�شاتهم اأو تعيينهم كمعيدين 

يف جامعاتهم.
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تعزي���ز اإدارة اجل���ودة: وذلك بت�شكي���ل فرق عمل متكامل���ة ت�شع ال�شيا�ش���ات وتتابع . 6
تنفيذها على م�شت���وى الق�شم الأكادميي والكلية واجلامعة، ويلزم وجود هرم اإداري 
للجودة يعرف فيه جميع اأع�ش���اء الهيئات التدري�شية مهامهم وواجباتهم وباإ�شراف 
مبا�شر من روؤ�شاء اجلامع���ات ونوابهم وعمداء الكليات وروؤ�شاء الأق�شام و�شول اإىل 
الهيئ���ة التدري�شي���ة،  وو�ش���ع ا�شرتاتيجيات ملئمة للبحث العلم���ي وربط خمرجاته 
بال�شناعة، واإيج���اد احلوافز امل�شجعة مثل تقدمي اجلوائ���ز ال�شنوية لأف�شل مدر�ض 

واأف�شل باحث وما �شواه.

 ومن ال�شروري اأي�شا املحافظة على ا�شتدامة كافة املناحي ال�شابقة من اجل امتلك . 7
امليزة التناف�شية مع جامعات املنطقة والعامل. 

 ت�شجي���ع ودعم نقل وتبادل املعارف من خلل ابتكار اآليات وت�شريعات حتفز وتكافئ . 8
كل من ي�شهم يف هذه العملية.
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اخلا�صة
اإن التط���ور الهائل يف جم���الت تكنولوجيا املعلومات والت�شالت ال���ذي رافق ثورة اأ�شباه 
املو�شلت جعلت من العامل مكانا �شغريا نعي�ض فيه مع مناف�شني اأقوياء م�شلحني بتعليم يتميز 
باجل���ودة ويناف�شوننا يف كل �شيء، واأ�ش���د التناف�ض الآن يدور حول املعرفة والتعلم، واملعلومات 

التي ت�شكل حاليا املواد اخلام للتجارة العاملية.

ي�شه���د التعلي���م اجلامع���ي يف الوط���ن العربي منوا م�شط���ردا فاأعداد ال�شب���اب يف تزايد 
والطل���ب على التعليم يت�شارع ب�شكل هائل ب�شبب التغ���ريات الجتماعية والثقافية، والتحديات 
تتنام���ى، وها هي اجلامعات العاملية تفتح لها فروعا يف العوا�شم العربية ول بد لنا من اتخاذ 

القرار امللئم.

من املمكن لإدارة املعرفة اأن ت�شهم بفاعلية يف تطوير اأداء اجلامعات العربية مما ي�شهم 
يف تطوي���ر التعلي���م والتدريب وي�شاعد اجلامعات كذلك يف تقوية مه���ارات وخربات مدر�شيها 
وموظفيه���ا وتطوي���ر امل�شت���وى املع���ريف للجامع���ات ليتنا�شب كل ذل���ك مع احتياج���ات ال�شوق 

والقت�شاد املعريف.

العامل يتغري ب�شرعة فائقة والدول حتث اخلطى يف اإحداث تغيريات �شيا�شية واقت�شادية 
واجتماعية وتعليمية والتناف�ض على اأ�شده والندماج والتكامل ب�شتى اأنواعه على م�شتوى الدول 

يف اأوجه ونحن نعتقد بان الوقت قد حان فعل للتغيري.

عمليات نقل املعرفة، �شواء كانت وجها لوجه، اأو من خلل قواعد املعرفة اللكرتونية، اأو 
من خلل فرق العمل ل بد من اأن يرافقها دعم الإدارات الأكادميية. واأي عملية نقل للمعرفة 
يج���ب اأن تتوافق مع الأهداف العام���ة للموؤ�ش�شة التعليمية. ومن املمكن القول بان عمليات نقل 
وتبادل املعرفة مرتبطة بالقناعات ال�شخ�شية للهيئات التدري�شية يف املوؤ�ش�شات التي ل متتلك 
ثقاف���ة واآلي���ات اإدارة املعرفة حيث يتعامل الأفراد مع املعرف���ة كاأي ممتلك �شخ�شي غري قابل 

للنقل اأو حتى امل�شاركة مع الآخرين. 
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ملخ�س الدرا�صة
هدف���ت الدرا�ش���ة احلالي���ة اإىل التع���رف عل���ى العلقة ب���ني ا�شرتاتيجي���ات التنظيم الذات���ي للتعلم 
والدافع للإجناز وفاعلية ال���ذات والتح�شيل الأكادميي لدى الطلب اجلامعيني، واإمكانية التنبوؤ بالدافع 
للإجن���از وفاعلية ال���ذات من خلل تلك ال�شرتاتيجي���ات، ومعرفة الفروق– اإن وج���دت- بني متو�شطات 
درجات الطلب )ذكور/ اإناث( يف ا�شرتاتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم والدافع للإجناز وفاعلية الذات 
والتح�شيل الأكادميي، وتكونت العينة من )125 طالبًا و 125 طالبة( من كلية الرتبية بجامعة امللك �شعود، 
ومت تطبي���ق املقايي�ض التالية: مقيا�ض التنظيم الذاتي، ومقيا����ض فعالية الذات، ومقيا�ض الدافع للإجناز. 
وتو�شلت الدرا�شة اإىل: وجود ارتباط دال اإيجابي بني ا�شرتاجتيات التنظيم الذاتي )املعرفية – ال�شلوكية 
– البيئية( وكل من فعالية الذات والدافع للإجناز والتح�شيل الأكادميي لدى الطلب والطالبات، ووجد 
اأن متغ���ري ا�شرتاتيجي���ات التنظيم الذات���ي للتعلم متغري قادر عل���ى التنبوؤ لكل من فاعلي���ة الذات والدافع 
للإجن���از لدى الطلب، كما ك�شفت الدار�شة ع���ن عدم وجود فروق دالة اإح�شائية بني متو�شطات درجات 
الط���لب والطالبات يف ا�شرتاتيجيات التنظيم الذات���ي للتعلم والدافع للإجناز وفعالية الذات والتح�شيل 

الأكادميي.
الكلم���ات املفتاحي���ة: ا�شرتاتيجي���ات التنظي���م الذاتي للتعل���م- الدافع للجناز- فاعلي���ة الذات – 

التح�شيل الأكادميي.
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Strategies of Self-Regulation of Learning as Predictors of Achievement Motive، 
Self-Efficacy and Academic Achievement of King Saud University Students

 
Dr. Abdullah Abdul Aziz M. Almunahi 

Assistant Professor of Psychology indicative, 
Department of Psychology, College of Education, University shaqra

Abstract
This study aims to (1) explore the relationship between strategies of self-regu�

lation of learning, achievement motivation, self-efficacy, and academic achievement 
of university students, )2( test the possibility of predicting achievement motivation 
and self-efficacy by self-regulation strategies, and )3( investigate gender differences, 
if any exists, in the study variables. Participants are 250 students (125 male and 125 
female students( from the Faculty of Education, King Saud University. Three scales 
are used to collect the required data on self�regulation, self-efficacy and achieve�
ment motivation. A significant positive correlation is found between the strategies of 
Self-Regulation (cognitive، behavioral, environmental(, and each of the variables of 
self-efficacy, achievement motivation and academic achievement. Self-Regulation 
Strategies are found to predict Self-Efficacy and Achievement Motivation. No sig�
nificant differences are found between male and female students in any of the study 
variables.

Keywords: Strategies of Self-Regulation of Learning, Achievement Motive, 
Self-Efficacy, Academic Achievement.
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املقدمـــة
احت���ل التنظيم الذاتي للتعل���م م�شاحة كب���رية يف الدرا�شات النف�شي���ة والرتبوية، وتركز 
الهتمام على التنظيم الذاتي ل�شخ�شية الطلب، والذي يتحدد بتبني الطالب ل�شرتاتيجيات 
�شخ�شية و�شلوكية وبيئية معينة كجزء مهم من اإجنازه الأكادميي، ي�شهم يف حت�شني املخرجات 

الرتبوية املتوقعة وجودة التعليم.

ويوؤك���د زميرم���ان و�ش���ني )Zimmerman,  1990( و )Chen, 2002( اأن فعالية الذات 
للط���لب اجلامعي���ني تت�شم���ن اعتقاده���م بكفاءته���م، يف تنظيم وتنفي���ذ امله���ارات املعرفية 
وال�شلوكي���ة والجتماعية اللزمة للتح�شيل والإجناز. وتبعًا لذلك فاإن التنظيم الذاتي للتعلم 
ل يكف���ي وح���ده بل لبد من تواف���ر البيئ���ة الأكادميية واملجه���ودات ال�شخ�شي���ة ونتائج الأداء 

ال�شلوكي)Woltes,  2004( و )خليفة، 2006(.

 وي�شري )حممد، 2004( اإىل اأهمية تغيري طريقة تفكري املتعلمني يف املراحل املبكرة لتطوير 
تفكريهم العلمي املتمثل يف التاأمل والفهم العميق والتف�شري والتعبري وال�شتك�شاف، فاملتعلمون 
ذوو املهارات املرتفعة ملا وراء املعرفة هم الأكرث فعالية يف التنظيم الذاتي ل�شخ�شياتهم، واأكرث 
ق����درة على �شبط عمليات التعل����م وحتديد اأهدافهم وهذا يتفق مع كثري م����ن نتائج الدرا�شات 

)Pandita,  2010( و (Dixon & Kurpius,  2008( و )Yen et.al 2005( كدرا�شة

 كم���ا اأن ا�شتقلل املتعلم���ني ذاتيًا يقدم تغذية راجعة فّعالة للو�ش���ول بهم اإىل اأق�شى ما 
.)Wang et al., 2008( و )Hamachek,  1990( ت�شمح به قدراتهم الأكادميية

وت�شم���ل ا�شرتاتيجيات التنظيم الذات���ي للتعلم الن�شاطات املعرفي���ة للطلب، كالتنظيم 
والرتميز وا�شتخدام امل�شادر العلمية بفعالية والرتكيز على كمية التعلم واملعتقدات الإيجابية 
 ح���ول الكف���اءات الإدراكية وقيمة التعل���م وما يوؤثر عليه���ا، وال�شعور بالر�شا ل���لأداء اأكادمييًا 

.)Eshel et al., 2003( و )Schunk, 1989(

م�صكلة الدرا�صة
ُتع���د ا�شرتاتيجي���ات التنظي���م الذات���ي ل���دى الط���لب واإدراكه���م لذاته���م الأكادميي���ة 
واختي���ار ال�شرتاتيجي���ات الأك���رث فّعالية للتعل���م واللزمة لتحقيق م�شتوى ع���ال من الإجناز، 
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 والت���ي تتمي���ز بالدقة والأك���رث توظيفًا مع التقدم يف العم���ر قوة دافعة لتنظي���م �شلوكهم وبيئة 
الذاك���رة  املعلوم���ات وحت�ش���ني  العقلي���ة كمعاجل���ة  املعرفي���ة  الأن�شط���ة  تعزي���ز   التعل���م ويف 

)فليفل، 1985( و )Tuckman,  2003( و )رزق، 2009(.

فاملتعل���م املنظم ذاتيًا لدي���ه القدرة على نقل انتباهه من تطبي���ق ال�شرتاتيجية املعرفية 
)العملي���ات الآلي���ة( اإىل التوجه التاأمل���ي الذاتي )م�شتوى الوعي( خا�ش���ة عند توفر املعاجلة 
التعليمية يف املوقف التعليمي )Zimmerman,  1989(. ويتفق ذلك مع ما تو�شلت اإليه نتائج 
بع�ض الدرا�شات كدرا�شة كوب )Cobb,  2003( و )Woltes,  2004( و )خليفة، 2006( يف 

ارتفاع امل�شتوى التح�شيلي للطلب املنظمني ذاتيًا عند توظيف البيئة امللئمة تعليميًا.   

وي�شري كل من )Reis et al.,  2000( و )مرزق، 2009( اإىل اأن الدرا�شات الرتبوية اأولت 
اهتمامًا بدرا�ش���ة عمليات التعلم وعلقتها بتح�شيل واإجناز الط���لب، ومنها درا�شة الفروق 
الفردي���ة يف العملي���ات التي ي�شتخدمه���ا الطلب لتهيئ���ة وتوجيه جهوده���م لكت�شاب املعرفة 

واملهارة والتنظيم الذاتي.

فالتعلم يكون اأكرث فاعلية عندما يكون منظمًا ذاتيًا، حيث يكون الطالب م�شئوًل عن تعلمه 
خا�شة يف التعلم اجلامعي، والتي ين�شط فيها م�شتوى اعتماد املتعلمني على ذاتهم وي�شبحون 

 .)Schunk,  2008) و )Garavalia et al., 2002( و )م�شئولني عن تعلمهم )رزق، 2009

وعلي���ه فقد ميك���ن التنبوؤ ب���الأداء الأكادميي للط���لب يف �شوء توظيفه���م ل�شرتاجتيات 
ومه���ارات التنظي���م الذاتي للتعلم، كم���ا اأ�شفرت عن ذلك نتائج الدرا�ش���ات ال�شابقة كدرا�شة 
.)Yen et.al, 2005( و )Garavalia et al,  2002( و )Woltes, 2004( و )ردادي، 2002(

ويوؤك���د )Reiff  et al.,  2001( و )Garavalia et al.,  2002( عل���ى العلقة الإيجابية 
ب���ني ا�شرتاتيجيات التعلم ذاتي التنظيم والتح�شيل الأكادميي يف املراحل التعليمية املختلفة، 

خا�شة لدى طلب املرحلة اجلامعية.

 فمعرفيًا الطلب املنظمون ذاتيًا يخططون وينظمون وم�شتقلون يف تعلمهم وتقديراتهم 
للذات مرتفعة، اأما انفعالي���ًا فهم منظمني ذاتيًا ويعتقدون بتاأثريهم الذاتي وميتلكون دافعية 
ذاتي���ة، ومن الناحية ال�شلوكية يختارون ويكيف���ون الرتكيب البيئي والجتماعي لكت�شاب اأكرب 
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قدر من املعلومات. ولذلك يتميزون باإدراكهم لأمناط تفكريهم واأدائهم والنتائج املرتتبة على 
.)Dixon et al.,  2008( و )Bassi, 2007( و )Zimmerman, 1989( ذلك

للتعلم ال���ذات���ي  التنظيم  اأن  اإىل  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  ال��رتب��وي��ة  ال���درا����ش���ات   وت��و���ش��ل��ت 
 Self–Regulated Learning   من الأ�شاليب احلديثة املوؤثرة يف حت�شني الإجناز والتح�شيل 
الأكادميي لدى طلب اجلامعة، ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بال�شمات الوجدانية واملعرفية وال�شلوكية 
)Zimmerman et al., 1992( و   )Cobb, 2003( الرتبوية   الأه���داف  لتحقيق  املهمة 

 .)Tuckman,  2003( و )Catherine,  2002( و

ومن ناحية اأخرى فقد ك�شفت نتائج بع�ض الدرا�شات عن تدين م�شتوى الأداء التح�شيلي 
ل���دى الط���لب اجلامعيني لعوام���ل متعلقة بهم مبا�ش���رة ومبهارات تنظيمه���م الذاتي للتعلم، 

.)Yong,  2010( و )Tella, 2007( كانخفا�ض الدافعية للتعلم والتقدير الإيجابي للذات

كم���ا ك�شف���ت بع����ض الدرا�ش���ات عن ع���دم وجود تاأث���ري دال لن���وع اجلن�ض عل���ى م�شتوى 
 )Woltes,  2004( و )توظي���ف ا�شرتاتيجي���ات التعل���م الذات���ي كدرا�ش���ة )ردادي، 2002 
و )ر�ش���وان، 2005( و )خليفة، 2006( و )الطيب ومرزوق، 2007( و )رزق، 2009(  يف حني 
 اأ�ش���ارت نتائج بع�ض الدرا�ش���ات اإىل وجود فروق ل�شالح الطالب���ات كدرا�شة )فرير، 1995( 
و )اإبراهي���م، 1996( اأما درا�شة )العنزي، 2011( فاأ�شارت نتائجها اإىل وجود فروق ل�شالح 

الذكور وهذا التباين يتطلب مزيدًا من ال�شتق�شاء والدرا�شات.

وانطلقًا من دور ا�شرتاتيجي���ات التنظيم الذاتي للتعلم يف تنمية اأداء الطلب اأكادمييًا 
واإ�شهامها يف اإجنازهم للمهام، اختار الباحث مو�شوع الدرا�شة احلالية الذي يتناول التنظيم 
الذات���ي للتعل���م كمح���دد نف�شي لكل م���ن الدافع للإجن���از وفاعلية الذات كمحك���ني اأ�شا�شيني 
لتحدي���د م�شت���وى التح�شي���ل الأكادميي ل���دى الطلب اجلامعي���ني. على اعتب���ار كونها دافعًا 

وحمفزًا لتن�شيط املهارات الذاتية والإ�شهام يف اكت�شاب املعلومات.

ويف ح���دود م���ا تي�ش���ر للباحث الطلع علي���ه- ل توجد درا�ش���ة نف�شية اأو تربوي���ة حمليًا اأو 
عربيًا ت�شدت لهذا املو�شوع.خا�شة واأن املرحلة اجلامعية ُتعد منعطفًا للنتقال من التخ�ش�ض 
الأكادمي���ي اإىل مزاول���ة املهنة ل�شد حاجات املجتم���ع، وفيها ي�شبح الفرد م�ش���وؤوًل مبا�شرًا عن 
نف�شه. وبناًء على ما �شبق فاإن الدرا�شة احلالية ما هي اإل حماولة للإجابة عن الت�شاوؤلت الآتية:   
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ه���ل توجد علقة ارتباطية بني ا�شرتاتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم وكل من الدافع . 1
للإجناز وفعالية الذات والتح�شيل الأكادميي لدى طلب اجلامعة؟.

هل ت�شه���م ا�شرتاتيجيات التنظيم الذاتي يف التنبوؤ بكل من الدافع للإجناز وفعالية . 2
الذات لدى طلب اجلامعة؟.

هل توج���د فروق ذات دللة اإح�شائي���ة بني متو�شطات درج���ات الطلب والطالبات . 3
يف ا�شرتاجتي���ات التنظيم الذاتي للتعلم والدافع للإجناز وفعالية الذات والتح�شيل 

الأكادميي؟.

اأهمية الدرا�صة:
ترجع اأهمية الدرا�شة احلالية اإىل العتبارات الآتية:

مفه���وم ا�شرتاتيجيات تنظيم الذات لدى املتعلمني من املفاهيم احلديثة التي حتتاج . 1
اإىل مزيٍد من البحث والتق�شي وذلك للإفادة منها يف البيئة املحلية والعربية.

الإث���راء النظري عن ا�شرتاتيجيات التنظي���م الذاتي للتعلم، والعمليات التي يوظفها . 2
الط���لب اجلامعيني لتعلمهم، مما ي�شاعد على الو�شول بالطلب اإىل اأكرب قدر من 

الأداء الأكادميي.

متثل الدرا�ش���ة احلالية اإ�شافة جديدة للدرا�شات النظرية الرتبوية والن�ف�شية داخل . 3
اجلامع���ات ال�شعودية لتطوير تكنولوجي���ا التعليم املتاحة لّفعالي���ة العملية التعليمية 

داخل اجلامعات ال�شعودية.

قل���ة البح���وث والدرا�شات النف�شي���ة الرتبوية- يف حدود علم الباح���ث- التي تناولت . 4
العلقة ب���ني التنظيم الذاتي والدافع للإجناز وفعالية الذات والتح�شيل الأكادميي 

حمليًا اأو عربيًا. 

عينة الدرا�شة متثل مرحلة هامة من مراحل النمو الإن�شاين والأكادميي التي ين�شط . 5
فيها ت�شكيل عمليات التنظيم الذاتي للتعلم.
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اأهدف الدرا�صة:
تهدف الدرا�شة احلالية اإىل  مايلي:

 معرف���ة العلقة بني ا�شرتاتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم والدافع للإجناز وفاعلية . 1
الذات والتح�شيل الأكادميي لدى طلب وطالبات اجلامعة.

الك�ش���ف عن اإمكاني���ة التنبوؤ بالدافع للإجن���از وفاعلية الذات م���ن خلل ا�شتخدام . 2
ا�شرتاتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم لدى طلب اجلامعة.

معرفة الف���روق– اإن وجدت- بني متو�شطات درجات الط���لب اجلامعيني )ذكور/ . 3
اإن���اث( يف عملية التنظيم الذاتي للتعلم والدافع للإجناز وفاعلية الذات والتح�شيل 

الأكادميي.

حدود الدرا�صة:   
تتحدد الدرا�شة مبا ياأتي:
1- احلدود املو�صوعية: 

درا�شة العلق���ة الرتباطية بني ا�شرتاتيجيات التنظيم الذات���ي وكل من الدافع للجناز 
وفعالية الذات لدى طلب وطالبات جامعة امللك �شعود. 

2- احلدود املكانية:
تتمث���ل يف مدين���ة الريا�ض باختي���ار ع�شوائي لطلب وطالبات كلي���ة الرتبية بجامعة   

امللك �شعود.
3- احلدود الزمنية: 

ُطبقت الدرا�شة احلالية يف الف�شل الأول من العام  اجلامعي 1434/1433ه�.
م�صطلحات الدرا�صة:

 Self�regulation strategies for learning :1- ا�صرتاتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم
ُيعرفها )Roeser et al.,  2009( باأنها م�شاركة املتعلم الّفعالة يف تعلمه من خلل قدرته 

على اإدارة �شلوكه، وانفعالته، وبيئته، لتحقيق اأهدافه التعليمية املرجوة.

وُيعرفه���ا الباحث اإجرائي���ًا بالدرجة التي يح�ش���ل عليها املفحو����ض يف مقيا�ض التنظيم 
الذاتي للتعلم للدرا�شة احلالية.
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 Achievement� motive :2- الدافع لاإجناز
يعرفه���ا )الزي���ات، 1996( باأنها داف���ع مركب يتمثل يف حر�ض الفرد عل���ى اإجناز املهام 
الت���ي يرى الآخرون اأنها �شعبة والتغلب على العقب���ات، والتفوق على الذات ومناف�شة الآخرين 

والتفوق عليهم. 

وُيعًرفه الباحث اإجرائيًا بالدرجة التي يح�شل عليها املفحو�ض يف مقيا�ض الدافع للإجناز 
يف الدرا�شة احلالية.

Self -Efficacy :3- فاعلية الذات
يّعرفه���ا )عبداجل���واد، 2006( باأنها اأح���كام الف���رد وتوقعاته عن اأدائ���ه وانعكا�ض هذه 

التوقعات على اختياره للأن�شطة، واجلهد املبذول يف اإجنازها ومواجهة ال�شعاب. 

وُيعًرفه���ا الباحث اإجرائيًا: باأنها الدرجة التي يح�شل عليها املفحو�ض يف مقيا�ض فاعلية 
الذات للدرا�شة احلالية.

:Academic�Achievement :4- التح�صيل الأكادميي
ه���و املعدل الرتاكمي الذي يح�شل عليه الطالب/ الطالب���ة والذي يرتاوح ما بني )3 اإىل 

5( مبعنى ح�شوله على تقدير عام من جيد اإىل ممتاز. 

الإطــــــــار النظري
Self�regulation of learning :اأوًل/ التنظيم الذاتي للتعلم

ي���رى زميرم���ان )Zimmerman et al.,  1992( اأن ا�شرتاتيجي���ات التنظي���م الذات���ي 
ومعتق���دات الط���لب املرتبط���ة بفاعلية ال���ذات والأه���داف ال�شخ�شية عل���ى الدافع للإجناز 
 ترتب���ط اإيجابي���ًا وتوؤث���ر بفعالي���ة عل���ى عملي���ات التعل���م والتح�شي���ل الأكادمي���ي بتوظيفه���م 
كدرا�ش���ة  الدرا�ش���ات  م���ن  الكث���ري  ذل���ك  ويوؤي���د  لأهدافه���م،  املحقق���ة   لل�شرتاتيجي���ات 
.)Yen et.al., 2005( و )Woltes,  2004( و )Garavalia et.al., 2002( و )فرير، 1995(
ويوؤك���د )عب���د العزي���ز، 2005( اأن املرحلة اجلامعي���ة مهمة للطلب فم���ن خللها تنمو 
خرباته���م ومعارفه���م وتتوج���ه جهوده���م اإىل حماول���ة حتقيق اأعل���ى م�شتوى م���ن التح�شيل 
الأكادمي���ي، ومع ذلك فمعظمهم يفتقدون اإىل ا�شرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا التي تعينهم 

على التعلم بفاعلية. 
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فا�شرتاتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم يت�شمن مدى متكن الطلب من ال�شتخدام الأمثل 
للمكونات املعرفية وما وراء املعرفية، كما يذكرها )اإبراهيم، 1996( و )النقيب، 2007( 

اأ-فعالية الذات )الأكادميية( العتقاد الذاتي للطلب بثقتهم يف مهاراتهم ومعلوماتهم 
واإمكانية الو�شول اإىل احلد الأعلى من التح�شيل مقارنة بنظرائهم.

ب-التخطيط وو�شع الأهداف: املراجعة وتنظيم وربط املعلومات وتكرارها وا�شتظهارها 
والبحث عنها، والهتمام بالواجبات، انتقاء احللول املنا�شبة، الدافعية للتعلم، مراقبة الأداء 
وم�شئوليته���م عنه، الوعي املعريف الذاتي، تعديل امل�ش���ار التعليمي، �شبط النفعالت وال�شعور 

بالر�شا. 
كم���ا اأن م���ن �شمات املنظمني ذاتي���ًا الروؤية الإبداعية والتكيف م���ع الظروف الجتماعية 
واملكانية والزمانية املنا�شبة للأداء، ويطلبون امل�شاعدة من الآخرين لل�شتفادة من خرباتهم 

.)Kitsantas,  2000( و )Bassi,  2007( التعليمية اأو بالرجوع للم�شادر العلمية

1- مفهومه:
يعرفه زميرمان )Zimmerman,  1989( باأنه الدرجة التي ميكن للمتعلم اأن يكون فيها 

م�شاركًا فعاًل يف تعلمه على املجال ملا وراء املعريف، والدافعي، والوجداين وال�شلوكي.
ويرى �شنك )Schunk,  2008( اأن مفهوم التعلم املنظم يوؤكد اأن املتعلم باحث ذاتي عن 

املعلومات واأن معارفه توؤثر يف دافعيته ومثابرته وتوجيهه ل�شلوكه.
ويعرف���ه كل من )الطيب واآخ���رون، 2007( باأنه جمموعة من العمليات املعرفية وما وراء 
املعرفية والدافعية وال�شلوك التي ي�شتخدمها املتعلم ل�شبط وتنظيم العمليات التعليمية بغر�ض 

اإجناز مهامه التعليمية بكفاءة ودقة. 
ويعرفه الباحث باأنه جمموعة من ال�شرتاجتيات الذاتية التي ي�شبط بها الطلب تعلمهم 
وانفعالته���م، ويوظفونه���ا مبرونة لتحقيق اأهدافه���م التعليمية وتدعي���م اإجنازهم الأكادميي 

لأق�شى حد ممكن.

2- مراحل التعلم املنظم ذاتيًا:
يح���دد زميرم���ان )Zimmerman,  2002( طريقة توظيف الطال���ب لعملياته التعليمية 

الذاتية ومعتقداته الدافعية ليكون منظمًا ذاتيًا، وفق املراحل التالية:
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التفكري والتخطيط وو�شع الأهداف.. 1
الأداء بتنفيذ ال�شرتاتيجيات املنتقاة يف مرحلة التفكري.. 2
ال�شبط والتنظيم للجوانب املعرفية وال�شلوكية والدافعية والبيئة لتحقيق الأهداف.. 3
التق���ومي الذات���ي واإ�شدار الأح���كام على ما مت اإجن���ازه، ومقارن���ة الأداء باملعايري اأو . 4

الأهداف التعليمية التي و�شعها.

Achievement Motive : ثانيًا : الدافع لاإجناز
الدافع للإجناز اأحد اجلوانب الرئي�شية املميزة يف ديناميات ال�شخ�شية وال�شلوك، ويرى 
علم���اء النف�ض والجتم���اع اأن الدوافع النف�شية ومنها الدافع للإجن���از تتاأثر باملعايري الثقافية 

والجتماعية ال�شائدة يف املجتمع )مو�شى، 1990(.
وهو مفهوم يت�شمن �شعي الفرد باأق�شى جهده للو�شول اإىل م�شتوى من التفوق والمتياز، 
ومن ثم فالطلب املنظمون ذاتيًا اأكرث دافعية للإجناز وجهدًا ومثابرة دون مراقبة خارجية، 
ويتحمل���ون امل�شوؤولية املبا�شرة ع���ن اأدائهم، كما اأنهم اأكرث واقعي���ة يف املواقف ال�شعبة واأكرث 
ا�شتق���لًل وثق���ة باأنف�شه���م يف عملي���ة التح�شي���ل الأكادمي���ي، كم���ا اأ�ش���ارت اإىل  ذلك معظم 

 .)Bassi,  2007( و )Woltes,  2004( و )الدرا�شات كدرا�شة )ردادي، 2002
 كم���ا وج���د اأن دعم الوالدين واأ�شالي���ب التن�شئة الأ�شرية والجتماعي���ة ت�شهم يف اإك�شاب 

الدافع للإجناز لطلب اجلامعة )املحمدي، 2008(. 
وتتمثل مظاهر الدافعية للإجناز يف: ال�شعور بامل�شوؤولية، واأهمية الوقت، وال�شعي اإىل التفوق 
وحتقيق م�شتوى طموح عال واملثابرة والتخطيط للم�شتقبل )خليفة، 2000( و )عجوه، 1993(.

ويت�شمن الدافع للإجناز اأنواعًا خمتلفة من ال�شلوك ي�شكل التحدي واملناف�شة عن�شرين 
اأ�شا�شي���ني فيها، كم���ا يوؤدي دورًا ذا اأهمي���ة كمحفز حلل امل�شكلت بتولي���د احللول البتكارية 

)mark,  2002( و )امللحة واآخرون، 2011(.

1- مفهومه:
تعرفه )اجلندي، 2010( باأنه رغبة ملحة داخل الفرد تدفعه للو�شول اإىل م�شتوي مرتفع 
م���ن المتي���از والتفوق، يدفع���ه اإىل تخطي العقب���ات وال�شيطرة على التحدي���ات والتفوق على 

الذات.
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كم���ا يعرفه )يو�شف، 2002( باأنه ا�شتعداد الفرد لتحمل امل�شوؤولية، والرغبة امل�شتمرة يف 
النج���اح، واأداء امله���ام ال�شعبة على اأف�شل م�شتوى، والتغلب عل���ى العقبات بكفاءة وباأقل قدر 

ممكن من اجلهد.

ويعرف����ه الباحث باأنه رغبة ذاتية حتفز الف����رد با�شتمرار على املثابرة والجتهاد، لتحقيق 
م�شتويات مرتفعة من التفوق والأداء رغم امل�شكلت التي قد تعرت�شه بانتقاء حلول ملئمة لها.

2-خ�صائ�س ذوي دافعية الإجناز املرتفعة:
للجن���از  الدافعي���ة  م���ن  الع���ايل  امل�شت���وى  ذوي  الأف���راد  ل���دى  خ�شائ����ض   تظه���ر 

)Kitsantas,  2000( و )Z00,  2003( و )ال�شامي، 2012 ( ومن اأهمها:

الثقة بالنف�ض والكفاءة يف امل�شوؤولية الفردية. 1
امليل اإىل التفوق والمتياز. . 2
التكيف مع الظروف الجتماعية.. 3
التخطيط وو�شع الأهداف.. 4
ال�شتقللية بتوظيف قدراتهم الذاتية.. 5
الهتمام بالوقت واإدارته.. 6
قيمة الإجناز نابعة من داخلهم، ويف�شلون الأعمال التي يوؤدونها.. 7
التحدي مع الذات.. 8

Self-Efficacy ثالثًا: فعالية الذات
تعترب بعدًا من اأبعاد ال�شخ�شية، تت�شكل من خلل الإجناز ال�شخ�شي، التعلم بامللحظة، 
والإقن���اع، وي�ش���ري كل م���ن )Bandura, 1989( و )�ش���ربي، 1995( اإىل اأن فعالي���ة ال���ذات 
التعليمي���ة تتمثل يف التنب���وؤات التي يعتقدها الطلب عن طريق���ة اأدائهم ملهامهم الأكادميية، 
وثقتهم يف اأنف�شهم واإمكاناته���م و�شعورهم بالعتزاز بذواتهم لتنظيمهم ومراقبتهم مل�شارات 
اأدائه���م اللزم���ة  لتحقيق اإجنازات ما. حيث توجد علقة اإيجابي���ة بني ا�شرتاتيجيات التعلم 
املنظ���م ذاتيًا وكل من فّعالية الذات الأكادميي���ة والتح�شيل كما اتفق ذلك مع ما اأ�شارت اإليه 

. )Bassi,  2007( و )Eshel et al., 2003( و )معظم الدرا�شات كدرا�شة )ردادي، 2002
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1- مفهومها:
يع���رف باندورا )Bandura,  1997( فاعلية الذات على اأنها �شمة �شخ�شية للفرد ميكن 
من خللها التنبوؤ باإمكانية جناحه يف موقف ما، بتقييمه لل�شلوك املطلوب منه لتحقيق النجاح.             

وي���رى ب���وجن )Bong,  1997( اأن فعالية الذات الأكادميي هي الق���درة املدركة للطلب 
لي���وؤدوا مهام���ا اأكادميية مطلوبة عند م�شتوي���ات حت�شيلية مرتفعة، وتوؤث���ر اإيجابيًا يف اأمناط 

التفكري لديهم، حيث يكونون اأكرث كفاءة وواقعية و�شبطًا للنفعالت الوجدانية ال�شلبية.

ويعرفه���ا الباح���ث باأنها اح���دى خ�شائ�ض ال�شخ�شي���ة التي تكت�شب م���ن خلل اخلربة 
والتدري���ب، وتتمث���ل يف اإدراك الط���لب لتوجهاتهم الدافعي���ة للتعلم، وثقته���م بقدرتهم على 
اإجنازهم ملهامهم التح�شيلية ال�شعبة بالكيفية التي يف�شلونها، من خلل تقييمهم لل�شلوكيات 

املتاحة للأداء.   

وي�شري )عجوه، 1993( و )Woltes,  2004( و )Christopher,  2006( اإىل اأن املتعلمني 
ذوي امل�شتوى املرتفع من فعالية الذات ُيظهرون قدراتهم التعليمية، بخلف منخف�شي فعالية 

الذات. 

2- اأبعادها:
حدد باندورا )Bandura,  1997( ثلثة اأبعاد توؤثر على فاعلية الذات هي:

اأ/قدرة الفاعلية: وترتبط اإيجابيًا بالإتقان والدقة والإنتاجية والتنظيم الذاتي يف اأداء املهام.
ب/ العمومية: وتعني امتداد �شعور الفرد بالفاعلية يف املواقف املت�شابهة. 

ج/ الق���وة: وتع���رب ع���ن الإمكان���ات العالية الت���ي بوا�شطته���ا ينتقي الطال���ب املهام التي 
�شينجزها بنجاح وترتبط اإيجابيًا باملثابرة واحلما�ض وتت�شكل تبعًا للخربة وملئمة املوقف.  

3-م�شادر فعالية الذات االأكادميية: وميكن تلخي�شها كما ذكرها )Banadura, 1989( كمايلي:
1- الإجنازات الأكادميية الأدائية: 

تدعم ال�شع���ور بالفعالية الذاتية وذلك عن طريق الربام���ج التدريبية لتح�شني معتقدات 
الط���لب ع���ن ذواتهم الأكادميي���ة با�شتخدام فنيات كالنمذج���ة الذاتية التعليمي���ة اأو الإقناع 
للتحفي���ز عل���ى اأداء مهام حم���ددة، اأو من خ���لل اخل���ربة ال�شخ�شية للإجن���ازات امل�شبقة، 
فالعتق���اد ب���اأن م���رد الإجناز م�ش���دره داخل���ي اأكرث م���ن اأن يك���ون خارجيًا متغ���ري مهم يف 
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فعالي����ة ال����ذات الأكادميي����ة كما اأيد ذلك معظ����م الدرا�شات الت����ي اأكدت اأهمي����ة التدريب على 
 )Dixon et al.,  2008( ا�شرتاتيجي����ات التنظيم الذاتي للتعلم واملعتق����دات الدافعية كدرا�شة 

و )امللحة واآخرون، 2011(.

2- اخلربات الأكادميية البديلة: 
ترج���ع التنب���وؤات اإىل اخلربات البديلة يف املواقف التعليمي���ة، اأو من خلل اأداء الآخرين 
للمه���ام الأكادميي���ة ال�شعبة، مما ُينم���ي الثقة ال�شخ�شي���ة املرتبطة اإيجابي���ًا بفعالية الذات 

 . )Pandita, 2010( و )Bassi, 2007( وعموميتها، وذلك يتفق مع ما ذكره

3- ال�صتثارة النفعالية:
 تظه���ر جلي���ًا يف املواق���ف التعليمية ال�شعبة، كم���ا اأنها تعتمد على م���دى اإدراك الطالب 
اجلامعي لقدراته ال�شخ�شية والدافعية املرتفعة للتعلم، وُتعد متغريًا نف�شيًا اإيجابيًا يف اإمداده 
باإ�ش���ارات الإجن���از والتفوق، وهذا ما �شعت اإليه بع�ض الدرا�ش���ات يف هذا املجال للتحقق منه 

.)Dixon et al.,  2008( و )كدرا�شة )فليفل،1985( و )عجوه، 1993

الدرا�صات ال�صابقة:
اأجرى )فليفل، 1985( درا�شة تناولت البناء العاملي لدافعية الإجناز وعلقته بامل�شتوى 
التعليم���ي، به���دف فح�ض الفروق الفردية يف البناء العاملي ملتغ���ريات الدافعية للإجناز على 
عين���ة من طلب اجلامع���ة والتعليم الثان���وي، ومت تطبيق مقيا�ض الداف���ع للإجناز، وتو�شلت 
الدار�ش���ة اإىل وج���ود فروق دال���ة اإح�شائيا يف الداف���ع للإجناز بني ط���لب اجلامعة وطلب 

التعليم الثانوي ل�شالح طلب اجلامعة.

وتناول���ت درا�ش���ة )عجوه، 1993( فاعلية ال���ذات وعلقتها مب�شتوى الطم���وح والدافعية 
للإجن���از، لدى عينه من )97( طالبًا جامعيًا، وُطبق مقايي�ض كل من )فاعلية الذات، الدافع 
للإجن���از، م�شتوى الطم���وح( واأ�شفرت النتائج ع���ن وجود ارتباط موج���ب دال اإح�شائيًا بني 

فاعلية الذات وكل من م�شتوى الطموح ودافعية الإجناز لدى طلب اجلامعة. 

اأما درا�شة )فرير، 1995( فهدفت اإىل ك�شف العلقة بني ا�شرتاتيجيات التنظيم الذاتي 
للتعل���م بالتح�شي���ل الدرا�شي وم�شتوى الذكاء، لدى عينة م���ن )135 طالبًا و 135 طالبة( من 
املرحل���ة املتو�شطة، وتو�شل���ت الدرا�شة اإىل وجود ارتباط موجب ب���ني درجات اأفراد العينة يف 
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مقيا����ض ا�شرتاتيجي���ات التنظيم الذات���ي ودرجاتهم يف اختب���ار الذكاء، كما اأ�ش���ارت النتائج 
اإىل اأن متو�ش���ط درج���ات الطالبات يف معظم ا�شرتاتيجيات التنظي���م الذاتي للتعلم اأعلى من 

متو�شط درجات الطلب.

كم���ا اأي���دت ذل���ك درا�ش���ة )اإبراهي���م، 1996( والت���ي هدف���ت اإىل معرف���ة العلقة بني 
ا�شرتاتيجي���ات التعلم املنظم ذاتي���ًا وكل من تقدير الذات والتح�شيل الدرا�شي وحتمل الف�شل 
الأكادميي، لدى عينة من )61 طالبًا و 56 طالبة( من املرحلة الثانوية، وتو�شلت الدرا�شة اإىل 
وجود فروق دالة اإح�شائيًا بني اجلن�شني يف ا�شرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا ل�شالح الإناث.

كم���ا هدف���ت درا�شة )عطي���ة، 2000( اإىل معرفة العلقة بني اأبع���اد التعلم املنظم ذاتيًا 
وكل من الدافعية للتعلم والتح�شيل الدرا�شي، لدى عينة من )122( طالبا جامعيًا، واأ�شفرت 
النتائ���ج عن ارتباط موجب دال بني اأبعاد التعلم املنظ���م ذاتيًا ومتغريات الدرا�شة )الدافعية 

للتعلم، التح�شيل(.

وق���ام )ردادي، 2002( بدرا�شة هدفت اإىل التعرف على العلقة بني املعتقدات الدافعية 
وكل م���ن ا�شرتاتيجي���ات التنظي���م الذاتي للتعل���م والتح�شيل الأكادميي ومعرف���ة اأثر اجلن�ض 
وال�شف الدرا�شي على املعتقدات الدافعية وتلك ال�شرتاتيجيات، لدى عينة من )141 طالبًا، 
و 98 طالب���ة( يف ال�شف الثالث من املرحلتني املتو�شط���ة والثانوية. وبيّنت الدرا�شة وجود اأثر 
اإيجاب���ي للمعتقدات الدافعية وا�شرتاتيجي���ات التعلم املنظم ذاتيًا عل���ى امل�شتوى التح�شيلي، 
وع���دم وجود تاأثري للجن�ض وال�شف الدرا�شي على فاعلية الذات وا�شرتاتيجيات التعلم املنظم 

ذاتيًا.

كم���ا اأجرى جارفاليا واآخ���رون  )Garavalia et al.,  2002( درا�شة للك�شف عن الفروق 
يف ا�شرتاتيجي���ات التعل���م املنظ���م ذاتيًا وتوجه���ات الأهداف تبع���ًا للم�شت���وى الدرا�شي، لدى 
عين���ة م���ن )32 طالبًا، 60 طالب���ة( جامعيًا. واأ�شفرت النتائج عن ع���دم وجود فروق دالة بني 
ط���لب امل�شت���وى الأول وطلب امل�شتوى الثال���ث يف ا�شرتاتيجيات التعل���م، ووجود ارتباط بني 

ا�شرتاتيجيات التعلم املنظم والتح�شيل الأكادميي. 

وهدف���ت درا�ش���ة ولت���ز )Woltes,  2004( اإىل حتديد اأثر املتغ���ريات املعرفية والنف�شية 
)املعتق���دات الدافعي���ة، ا�شرتاتيجي���ات التعل���م املنظ���م ذاتي���ًا، بيئ���ة الدرا�ش���ة( يف امل�شتوى 
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التح�شيل���ي ل���دى عين���ة من )253 طالب���ًا، 272 طالب���ة( من املرحل���ة املتو�شط���ة. واأو�شحت 
النتائج وجود ارتباط موجب دال بني املعتقدات الدافعية )فاعلية الذات والدافعية للإجناز( 
وا�شرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا والتح�شيل الدرا�شي، بينما ل يوجد لنوع اجلن�ض اأثر على 

تلك ال�شرتاتيجيات.
اأم���ا درا�ش���ة )ر�ش���وان، 2005( فهدف���ت اإىل الك�شف عن علق���ة ا�شرتاتيجي���ات التعلم 
املنظ���م ذاتيًا بنوع اجلن�ض والتخ�ش�ض الأكادمي���ي، واإمكانية التنبوؤ بتلك ال�شرتاتيجيات من 
خ���لل وجه���ة اأهداف الإجناز واملعتق���دات الذاتية، لدى عينة م���ن )300( طالب وطالبة من 
اجلامعي���ني. وبّينت النتائج اأنه لي�ض للنوع تاأثري على ا�شرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا، بينما 

يوجد تاأثري للتخ�ش�ض ل�شالح التخ�ش�شات العلمية.
وقام ين واآخرون )Yen et.al., 2005( بدرا�شة هدفت اإىل اإمكانية التنبوؤ با�شرتاتيجيات 
التعلم املنظم ذاتيًا من خلل املعتقدات الدافعية للطلب، وبحث اأثر تلك ال�شرتاتيجيات على 
التح�شي���ل الدرا�شي لدى عينة من )409( طالبًا وطالبة يف املرحلة الثانوية. وك�شفت النتائج 
ع���ن اإمكانية التنبوؤ با�شرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا من خلل املعتقدات الدافعية )فاعلية 
الذات، قيم���ة املهمة، توجه الهدف الداخلي(، ووجود ارتب���اط دال موجب بني ا�شرتاتيجيات 

التعلم املنظم ذاتيًا والتح�شيل الدرا�شي.   
وحاولت درا�شة )خليف���ة، 2006( فح�ض العلقة بني ا�شرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا 
وفاعلي���ة الذات وت�شورات التعلم لدى عينة من )325( طالبًا وطالبة من اجلامعة المريكية 
وجامع���ة القاهرة، وتو�شل���ت الدرا�شة اإىل وجود ف���روق دالة بينهم���ا يف ا�شرتاتيجيات التعلم 
املنظ���م ذاتي���ًا ل�شال���ح طلب اجلامع���ة المريكي���ة، وعدم وج���ود تاأثري ملتغ���ري اجلن�ض على 

ا�شرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا.
اأم���ا درا�شة با�شي )Bassi,  2007( ف�شع���ت اإىل الك�شف عن اأثر معتقدات فعالية الذات 
الأكادميية على حت�شني اخلربة يف التعلم، لدى عينة من )31( طالبًا جامعيًا، وُطبق مقيا�شي 
فعالية الذات الأكادميية وجودة اخلربة يف التعلم. وبينت النتائج وجود فروق يف جودة اخلربة 

التعليمية ل�شالح مرتفعي معتقدات فعالية الذات الأكادميية.  

وتناول���ت درا�ش���ة ديك�ش���ون وكوربيو����ض )Dixon et al.,  2008( اأث���ر التدري���ب عل���ى 
ا�شرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا على تقدير الذات وحتمل ال�شغوط الدرا�شية، لدى عينة من 
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)199( طالب���ًا و )256( طالبة من اجلامعيني، واأ�شارت الدرا�شة اإىل الأثر الإيجابي للتدريب 
عل���ى ا�شرتاتيجي���ات التعلم املنظم ذاتي���ًا يف تقدير الذات، وخف�ض ال�شغ���وط الدرا�شية، كما 

ك�شفت عن متيز الإناث بارتفاع تقدير الذات وقلة ال�شغوط لديهن مقارنة بالذكور.
وق���ام )رزق، 2009( بدرا�ش���ة ل�شتق�ش���اء اأث���ر ا�شرتاتيجي���ات التعل���م املنظ���م ذاتي���ًا 
عل���ى فاعلي���ة الذات ل���دى عينة من )129( طالب���ًا و )152( طالبة م���ن اجلامعيني املتفوقني 
والعادي���ني، واأ�شف���رت النتائج عن ارتباط اإيجابي دال ب���ني ا�شرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا 
وفاعلي���ة الذات، وعدم وجود فروق يف ا�شرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا واأبعاد فاعلية الذات 
ب���ني اجلن�شني، كم���ا ل يوجد تاأثري دال للم�شتوى الدرا�شي عل���ى ا�شرتاتيجيات التعلم وفاعلية 

الذات.   
وهدف���ت درا�شة بانديت���ا )Pandita, 2010( اإىل فح�ض تاأثري فاعلي���ة الذات والدافعية 
للإجن���از يف حت�ش���ني امله���ام املدر�شية والتوج���ه الإيجابي ل���دى عينه م���ن )165 طالبًا، 150 
طالب���ة( اأعمارهم ما بني )12- 20( ومت تطبيق مقيا�ش���ي الدافعية للإجناز وفاعلية الذات. 
واأ�شف���رت النتائج عن علق���ة ارتباطية موجبة ب���ني فاعلية الذات وجودة امله���ام التح�شيلية 

والتوجه الإيجابي للطلب. 

التعليق على الدرا�صات ال�صابقة:
بع���د تناول الدرا�ش���ات ال�شابقة املتعلقة مبتغ���ريات الدرا�شة احلالي���ة وعر�شها يف �شوء 

الت�شل�شل الزمني لها يت�شح مايلي:
1- تباي���ن ن���وع العين���ات يف الدرا�ش���ات ال�شابق���ة، اإل اأن معظمها ركز عل���ى عينات من 
 طلب اجلامعة كدرا�شة )عجوه، 1993( و )Garavalia et al.,  2002( و )ر�شوان، 2005( 
و )خليف���ة، 2006( و )Bassi,  2007( و )Dixon & Kurpius,  2008( و )رزق، 2009(، 
وبع�شه���ا كان���ت العين���ة من طلب الثانوي���ة كدرا�ش���ة )فليف���ل، 1985( و )اإبراهيم، 1996( 
 و)Yen et.al., 2005( و )ردادي، 2002(، وبع�شه���ا كان���ت م���ن ط���لب املرحل���ة املتو�شط���ة 
)فري���ر، 1995( و )Woltes,  2004( ومتي���زت درا�ش���ة )Pandita, 2010( بتن���اول عينتها 

الطلب املراهقني من جميع املراحل الدرا�شية. 
2- تن���وع حجم العينات يف الدرا�شات ال�شابقة ماب���ني )31-525 طالبًا( اإل اأن معظمها 
 )Dixon et al.,  2008( و )Yen et.al., 2005( و )Woltes,  2004( كان كب���ريًا كدرا�ش���ة
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 و )Pandita,  2010(، فيم���ا ع���دا القل���ة م���ن الدرا�ش���ات كان حجم العينة �شغ���ريًا كدرا�شة 
)عج���وه، 1993( و )Garavalia et al.,  2002( و )Bassi,  2007( ولع���ل ذل���ك يرج���ع اإىل  
املقايي�ض والأدوات امل�شتخدمة يف تلك الدرا�شات، اإل اأن اأهم ما مييز تلك العينات اأنها تناولت 

متغري النوع )اجلن�ض(.

3- اتفق���ت نتائج الدرا�شات على وجود اأثر اإيجابي لفاعلي���ة الذات واملعتقدات الدافعية 
عل���ى كل م���ن م�شت���وى الطم���وح والدافعي���ة للإجن���از كدرا�ش���ة )عج���وه، 1993(، وامل�شتوى 
 التح�شيلي كدرا�شة )ردادي، 2002( و )Woltes,  2004(، وجودة اخلربة التعليمية كدرا�شة

  .)Pandita, 2010( واملهام التح�شيلية كدرا�شة )Bassi,  2007(

4- هدف���ت بع����ض الدرا�ش���ات ال�شابق���ة اإىل درا�ش���ة ا�شرتاتيجيات التعل���م املنظم ذاتيًا 
 وعلقته���ا م���ع متغ���ريات اأُخ���رى، كتقدي���ر ال���ذات وخف����ض ال�شغ���وط الدرا�شي���ة كدرا�ش���ة 
)Dixon et al.,  2008( اأو التخ�ش�ض كدرا�شة )ر�شوان، 2005( اأو املعدل الرتاكمي كدرا�شة 
)رزق، 2009 ( اأو بيئ���ة التعل���م كدرا�شة )خليفة، 2006( اأو ج���ودة اخلربة التعليمية كدرا�شة 

  .)Bassi,  2007(

5- بالن�شب���ة للدرا�ش���ات الت���ي اهتم���ت بفح�ض الفروق ب���ني الطلب م���ن اجلن�شني يف 
ا�شرتاتيجي���ات التنظي���م الذاتي للتعل���م واملعتقدات الدافعية فقد تباين���ت نتائجها، ففي حني 
تو�ش���ل بع�شه���ا اإىل وجود فروق ل�شالح الإناث كدرا�شة )فري���ر، 1995(؛ )اإبراهيم، 1996( 
ك�شف���ت نتائج درا�شة )العنزي، 2011( عن اجتاه الف���روق ل�شالح الذكور، بينما اأيدت نتائج 
معظ���م الدرا�شات عدم وجود تاأثري دال يف م�شت���وى ال�شرتاتيجيات والتوجهات الدافعية تبعًا 
ملتغري النوع كدرا�شة )ردادي، 2002( و )Garavalia et al.,  2002( و )Woltes,  2004(؛ 

)ر�شوان، 2005( و )خليفة، 2006( و )رزق، 2009(.  

6- عل���ى اخت���لف الفئات العمرية واملراح���ل الدرا�شية للعين���ات اإل اأن نتائج الدرا�شات 
بين���ت وجود علق���ة ارتباطية موجب���ة دالة ب���ني ا�شرتاتيجي���ات التنظيم الذات���ي للتعلم وكل 
 م���ن فاعلي���ة الذات واملعتق���دات الدافعية، وه���ذا ما ك�شفت عن���ه درا�ش���ة )اإبراهيم، 1996( 

و)عطية، 2000( و )Woltes,  2004( و )Yen et.al., 2005( و )مرزق،2009 (. 
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7- تو�شل���ت بع����ض الدرا�ش���ات اإىل اأن ا�شرتاتيجي���ات التعل���م املنظم ذاتي���ًا واملعتقدات 
الدافعية )فاعلية الذات( تنمو وتتطور مع التقدم يف العمر كما اأ�شارت اإىل  ذلك نتائج درا�شة 
)اإبراهي���م، 1996( و )فليف���ل،1985 ( و )رزق،2009 (، اإل اأن بع�شه���ا اأ�شفرت نتائجها عن 
عدم وج���ود تاأثري دال للم�شتوى الدرا�شي على تلك ال�شرتاتيجيات كدرا�شة )ردادي، 2002( 

.)Garavalia et al.,  2002( و

8- رك���زت معظ���م الدرا�شات عل���ى تناول ا�شرتاتيجي���ات التعلم املنظم ذاتي���ًا وعلقتها 
 )2000 )عطي���ة،  و   )1995 )فري���ر،  كدرا�ش���ة  اأ�شا�ش���ي  كمتغ���ري  الأكادمي���ي   بالتح�شي���ل 
و )Garavalia et al.,  2002( و )Woltes,  2004( و )Yen et.al., 2005( حي���ث تو�شل���ت 
جمي���ع نتائجه���ا اإىل وجود علقة موجب���ة دالة بينهما، مما ميكن معه التنب���وؤ بارتفاع م�شتوى 

التح�شيل الأكادميي من خلل مدى توظيف تلك ال�شرتاتيجيات. 

9- متي���زت الدرا�شة احلالية عن الدرا�شات ال�شابقة يف اأنها تناولت تاأثري ا�شرتاتيجيات 
التنظيم الذاتي للتعلم على الدافعية للجناز وفاعلية الذات والتح�شيل الأكادميي، واإمكانية 

التنبوؤ بتلك املتغريات من خلل ا�شرتاتيجيات التعلم ذاتي التنظيم. 
فرو�س الدرا�صة:

يف �ش���وء الإطار النظري والدرا�ش���ات ال�شابقة مت �شياغة فرو����ض الدرا�شة، وذلك على 
النحو التايل: 

توج���د علقة ارتباطي���ة بني ا�شرتاتيجي���ات التنظيم الذاتي للتعل���م وكل من الدافع . 1
للإجناز وفعالية الذات والتح�شيل الأكادميي لدى طلب اجلامعة.

ت�شه���م ا�شرتاتيجيات التنظي���م الذاتي يف التنب���وؤ بكل من الداف���ع للإجناز وفعالية . 2
الذات لدى طلب اجلامعة.

ل توج���د فروق ذات دللة اإح�شائية بني متو�شط���ات درجات الطلب والطالبات يف . 3
ا�شرتاجتي���ات التنظيم الذاتي للتعل���م والدافع للإجناز وفعالية ال���ذات والتح�شيل 

الأكادميي.

منهج واإجراءات الدرا�صة 
اأوًل/ منهج الدرا�صة: 

تعتم���د ه���ذه الدرا�شة عل���ى املنهج الو�شف���ي الرتباطي املق���ارن، فهي ت�شع���ى لكت�شاف 
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العلق���ات الرتباطي���ة ب���ني ا�شرتاتيجي���ات التنظي���م الذاتي للتعل���م وفعالية ال���ذات والدافع 
للإجناز، كما تهدف اإىل درا�شة الفروق بني الطلب والطالبات يف هذه املتغريات. 

ثانيًا/جمتمع الدرا�صة:
يتك���ون م���ن جميع طلب وطالبات كلي���ة الرتبية يف جامعة امللك �شع���ود مبدينة الريا�ض 

والذين ترتاوح اأعمارهم مابني )18-24( �شنة للعام اجلامعي )1433- 1434ه� (.

ثالثًا/ العينة: 
اأجريت الدرا�شة على )250( طالبًا وطالبة من امل�شتويني الثالث والرابع يف كلية الرتبية 

بجامعة امللك �شعود بالريا�ض، ومت اختيارهم ع�شوائيًا، وذلك على النحو التايل: 

اأ- عين���ة الذكور: تكونت م���ن )125( طالبًا مبتو�شط عمري )19.85( عامًا،  وانحراف 
معي���اري مق���دراه )2.65( م���ن الأق�ش���ام التالي���ة: عل���م النف����ض، الرتبية اخلا�ش���ة، الثقافة 

ال�شلمية، الرتبية البدنية . 

ب - عين���ة الإن���اث: تكون���ت م���ن )125( طالبة مبتو�ش���ط عم���ري )19.20( وانحراف 
معي���اري )2.23( م���ن الأق�شام التالية: عل���م النف�ض، الرتبية اخلا�ش���ة، الثقافة ال�شلمية، 

الرتبية وريا�ض الأطفال. 

رابعًا/ اأدوات الدرا�صة: 
اأ-  مقيا�ض التنظيم الذاتي اإعداد )النقيب ، 2007(

يتكون املقيا�ض من )76( عبارة موزعة على ثلثة اأبعاد رئي�شية:
ال�شرتاتيجيات املعرفية وتت�شمن: ا�شرتاجتيات التنظيم- التحويل – التخطيط – . 1

و�شع الأهداف – الت�شميع– ال�شتظهار – املراقبة – حفظ ال�شجلت.

ال�شرتاتيجيات ال�شلوكية وتت�شمن: ا�شرتاجتيات التقومي الذاتي – مكافاأة الذات.. 2

ال�شرتاتيجيات البيئية والرتكيب البيئي وتت�شمن: ا�شرتاجتيات البيئة-الفيزيقية– . 3
طل���ب امل�شاع���دة – بيئة اجتماعي���ة – مراجعة ال�شجلت – طل���ب املعلومات كبيئة 

مادية.
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 طريق���ة ت�شحي���ح املقيا����س: يوجد ل���كل عبارة ثلث���ة اختيارات للإجاب���ة عنها )تنطبق 
متاما،  تنطبق اإىل حٍد ما، ل تنطبق متامًا(، ويف حالة اختيار املفحو�ض ينطبق متامًا يح�شل 
عل���ى ثلث درجات، ودرجتني اإذا اختار تنطبق اإىل حد م���ا، اأما اإذا ل تنطبق متامًا فيح�شل 
عل���ى درجة واحدة، وبذلك تك���ون  )228( اأعلى درجة، و)76( حد اأدن���ى والدرجة املتو�شطة 

على املقيا�ض )152(.

ثبات املقيا�س: مت ح�شاب ثبات املقيا�ض يف الدرا�شة احلالية بالطرق التالية:

1- معادل���ة األف���ا كرونباخ: مت ح�شاب معام���ل ثبات الدرجة الكلي���ة للمقيا�ض حيث بلغت 
)0.83( والأبعاد الرئي�شية: 

 )ُبع���د الإ�شرتاتيجي���ة املعرفي���ة  = 0.74( )ُبع���د الإ�شرتاتيجي���ة ال�شلوكي���ة = 0.53( 
)ُبعد الإ�شرتاتيجية البيئية = 0.79(.

2- معادل���ة �شبريمان/ب���راون: وج���د اأن قيمة معام���ل الثبات بلغ���ت)0.82( وهي قيمة 
مرتفعة، مما يوؤكد على ثبات املقيا�ض. 

�شدق املقيا�س: مت ح�شاب �شدق املقيا�ض يف الدرا�شة احلالية بطريقتني:
1- الت�ش���اق الداخل���ي: مت ح�شاب معام���ل ارتباط لكل بعد فرعي من اأبع���اد املقيا�ض مع 
الدرج���ة الكلية للمقيا�ض )ُبعد الإ�شرتاتيجية املعرفية= 0.86( )ُبعد الإ�شرتاتيجية ال�شلوكية 
= 0.74( )ُبع���د الإ�شرتاتيجي���ة البيئي���ة = 0.85(. ووجد اأنها دالة اإح�شائي���ًا عند م�شتوى 

.)0.01(

2- �شدق املقارن���ة الطرفية: وذلك من خلل مقارنة متو�شط جمموعة الإرباعي الأعلى 
)178.2( م���ع متو�شط جمموع���ة الإرباعي الأدنى )140.1( با�شتخ���دام اختبار )ت( حيث 
ك�شف���ت النتيجة عن قدرة املقيا����ض على التمييز بني املرتفع���ني واملنخف�شني، اأي وجود فروق 
داله اإح�شائيًا عند م�شتوى )0.01( وهذا يعني اأن املقيا�ض يتمتع بدرجة عالية من ال�شدق. 

ب- مقيا�ض فعالية الذات اإعداد )خطاب، 2011(
 يتك���ون املقيا����ض م���ن )75( فق���رة، �شيغت يف �ش���ورة تقرير ذات���ي عن فعالي���ة الذات، 
 كم���ا و�ش���ع مقيا����ض مت���درج للإجاب���ة ع���ن ه���ذه الفق���رات كم���ا يل���ي:) ل =1، قلي���ل =2،
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 متو�شط =3، كثري = 4، كثريًا جدًا = 5( فيكون احلد الأعلى للدرجة على املقيا�ض= )375( 
درجة، واحلد الأدنى ي�شاوي )75( درجة، واأن ارتفاع الدرجة هو موؤ�شر على فعالية الذات. 

ثبات املقيا�س:
مت ح�ش���اب ثبات املقيا�ض يف الدرا�شة احلالي���ة با�شتخدام معادلة األفا كرونباخ والتجزئة 
الن�شفي���ة  )0.91 – 0.95( وجميعه���ا قيم داله اإح�شائيًا عند م�شتوى )0.01( وهذا يعني 

اأن املقيا�ض يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

�صدق املقيا�س:
مت ح�شاب �شدق املقيا�ض يف الدرا�شة احلالية با�شتخدام ال�شدق الذاتي حيث بلغ معامل 
ال�شدق=0.87، وكذلك با�شتخ���دام الت�شاق الداخلي للمقيا�ض تراوحت معاملت الرتباط 
ب���ني الدرجة والدرجة الكلية للمقيا�ض ما بني )0.29 – 0.77( وجميعها قيم دالة اإح�شائيًا 

عند م�شتوى )0.05( و) 0.01 (.

ج- مقيا�ض الدافع للإجناز اإعداد )مو�شى، 1981( 
ا�شتخدم يف �شياغة عب���ارات املقيا�ض ال�شفات الع�شر التي متيز مرتفعي التح�شيل عن 
منخف�ش���ي التح�شيل، وهي م�شت���وى الطموح املرتفع، القابلية للتح���رك اإىل الأمام، املثابرة، 
الرغب���ة يف اإع���ادة التفك���ري يف العقبات، اإدراك �شرعة م���رور الوقت، الجتاه نح���و امل�شتقبل، 
اختيار مواقف املناف�شة �شد مواقف التعاطف، البحث عن التقدير، الرغبة يف الأداء الأف�شل.

ويتك���ون املقيا�ض م���ن )28( فقرة اختيار متعدد تتكون كل فقرة م���ن جمله ناق�شة يليها 
خم�ض عبارات )اأ، ب، ج، د، ه�( واأمام كل عبارة زوجان من الأقوا�ض على املفحو�ض اأن يختار 

العبارة التي يرى اأنها تكمل الفقرة.

طريقة ت�صحيح املقيا�س: 
البنود املوجبة ُتعطى الختيارات )اأ � ب � ج � د � ه�( الدرجات )5� 4� 3� 2 � 1( على الرتتيب، 
اأما البنود ال�شالبة ينعك�ض الرتتيب ال�شابق حيث ُتعطى الختيارات )اأ � ب � ج � د � ه�( الدرجات 
)1� 2� 3� 4� 5( على الرتتيب وكذلك احلال يف البنود التي تليها اأربعة اختيارات، واأق�شى درجة 

ميكن اأن يح�شل عليها املفحو�ض يف الختبار )130( درجة، واأدنى درجة )28( درجة. 
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�صدق املقيا�س: مت ح�صابه بطريقتني:
 1- �شدق املحكمني: مت عر�ض املقيا�ض على )8( من املتخ�ش�شني يف علم النف�ض حيث 

كان احلد الأدنى للتفاق %80.

 2- ح�ش���اب ال�شدق التجريبي الذاتي حيث بلغ معامل ال�شدق = 0.88 وهى قيمة دالة 
اإح�شائيًا عند م�شتوى )0.01(، وهذا يعني اأن املقيا�ض يتمتع بدرجة عالية من ال�شدق.

ثبات املقيا�س:
با�شتخدام معامل األفاكرونباخ والتجزئة الن�شفية مبعادلة �شبريمان و براون )0.77.( 
و) 0.89( وه���ى دالة اإح�شائيًا عن���د م�شتوى )0.01(.  وهذا يعني اأن املقيا�ض يتمتع بدرجة 

عالية من الثبات وال�شدق.

رابع���اً/ االأ�شلوب االإح�شائي: ا�شتخدم الباح���ث الأ�شاليب الإح�شائية امللئمة ملتغريات 
وفرو�ض الدرا�شة وهي:

معامل الرتباط.. 1
املتو�شطات.. 2
النحرافات املعيارية.. 3
اختبار)ت( لختبار دللة الفروق.. 4

نتائج الدرا�صة ومناق�صتها وتف�صريها
اأوًل/ نتائج الفر�س الأول:

 وال���ذي ين�ض على اأنه )توجد علقة ارتباطية بني ا�شرتاتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم 
وكل من والدافع للإجناز و فعالية الذات والتح�شيل الأكادميي لدى طلب اجلامعة(.
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جدول )1( 
يبني العاقة الرتباطية بني ا�صرتاجتيات التنظيم الذاتي

 وكل من الدافع لاإجناز وفاعلية الذات والتح�صيل الأكادميي

ا�صرتاتيجيات التنظيم الذاتياملتغريات التابعةم
معامات الرتباط

اإناثذكور

فاعلية الذات1
0.51)**(0.65)**(ال�شرتاجتيات املعرفيةاأ

0.59)**(0.71)**(ال�شرتاجتيات ال�شلوكيةب
0.44)**(0.74)**(ال�شرتاجتيات البيئيةج

الدافع للإجناز2
0.68)**(0.87)**(ال�شرتاجتيات املعرفيةاأ

0.62)**(0.83)**(ال�شرتاجتيات ال�شلوكيةب
0.65)**(0.72)**(ال�شرتاجتيات البيئيةج

التح�شيل الأكادميي3
0.45)**(0.49)**(ال�شرتاجتيات املعرفيةاأ

0.51)**(0.69)**(ال�شرتاجتيات ال�شلوكيةب
0.53)**(0.61)**(ال�شرتاجتيات البيئيةج

)**( دالة عند ) 0.001(

بالنظر اإىل اجلدول رقم )1( يت�شح الآتي: 
وج���ود ارتب���اط دال اإيجابي بني ا�شرتاجتي���ات التنظي���م الذاتي )املعرفي���ة – ال�شلوكية 
– البيئي���ة( وكل م���ن فعالية الذات والدافع للإجن���از والتح�شيل الأكادميي لدى الطلب 
والطالب���ات، مبعنى اأن متتع طلب اجلامعة )ذكور – اإن���اث( با�شرتاجتيات التنظيم الذاتي 
)املعرفي���ة – ال�شلوكي���ة – البيئي���ة( ي�شاحبه ارتف���اع وقوة يف كل من فعالي���ة الذات والدافع 

للإجناز والتح�شيل الأكادميي لديهم.

ثانيًا/ نتائج الفر�س الثاين: 
وال���ذي ين����ض عل���ى: )ت�شهم ا�شرتاتيجي���ات التنظيم الذات���ي يف التنبوؤ ب���كل من الدافع 

للإجناز وفعالية الذات لدى طلب اجلامعة(.
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جدول )2(
يبني حتليل النحدار للمتغري املتنباأ به 

 ل�صرتاتيجيات التنظيم الذات واملتغريات التابعة  فاعلية الذات والدافع لاإجناز لدى الطاب. 

املتغريم
 املنبئ

املتغريات
 التابعة

قيمة
الثابت

معامل
)β( النحراف

بيتا
Beta

قيمة 
)ت(

م�صتوى 
الدللة

ا�شرتاتيجيات1
التنظيم الذاتي

فعالية الذات
78.46

0.450.524.190.001
0.570.615.110.001الدافع للإجناز2

56.13 =  R2  )0.001( علمًا باأن قيمة ف = 54.29  دالة عند م�شتوى
يت�شح من جدول رقم )2( اأن حتليل النحدار يوؤكد على اأن متغري ا�شرتاتيجيات التنظيم 
الذات���ي للتعل���م متغري قادر عل���ى التنبوؤ لكل م���ن فاعلية الذات والداف���ع للإجناز لدى طلب 
اجلامع���ة ومب�شتوي���ات مرتفعة وعالية، وب���اأن ا�شرتاتيجيات التنظي���م الذاتي ف�شرت 40% من 

التباين يف متغريات الدرا�شة لدى الطلب.
وميكن �شياغة معادلتي النحدار التنبوؤية كما ياأتي:

ا�شرتاتيجيات التنظيم الذاتي = 78.46 + 0.45 فعالية الذات + 0.57 الدافع للإجناز.
ثالثًا/ نتائج الفر�س الثالث:

وال���ذي ين�ض على اأن���ه )ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية ب���ني الطلب والطالبات يف 
ا�شرتاجتيات التنظيم الذاتي للتعلم والدافع للإجناز وفعالية الذات والتح�شيل الأكادميي(.

جدول )3(
يبني دللة الفروق بني متو�صطات درجات الذكور والإناث

 يف ا�صرتاجتيات التنظيم الذاتي وفاعلية الذات والدافع لاإجناز والتح�صيل الأكادميي

قيمةالطالبات الطاب املتغرياتم
 ت

م�صتوى 
الدللة عمعم

37.351.2235.221.154.320.67ا�شرتاتيجيات التنظيم الذاتي1
39.431.2334.251.245.410.63فاعلية الذات2
49.341.4438.141.326.550.72الدافع للإجناز3
45.321.2442.111.237.660.58التح�شيل الأكادميي4
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يتب���ني من اجل���دول ال�شابق رق���م )3( عدم وج���ود فروق دال���ة اإح�شائية ب���ني الطلب 
الذكور والإناث يف ا�شرتاتيجيات التنظيم الذاتي وفاعلية الذات والدافع للإجناز والتح�شيل 

الأكادميي.
مناق�صة وتف�صري النتائج:

�شنناق����ض فيما يلي النتائج الت���ي تو�شلت اإليها الدرا�شة احلالية، وذلك يف �شوء ات�شاقها 
اأو تعار�شه���ا مع فرو����ض الدرا�شة ونتائج الدرا�ش���ات ال�شابقة، بالإ�شاف���ة اإىل ربطها بالأطر 

النظرية ملفاهيم الدرا�شة.
اأوًل/ مناق�صة نتائج الفر�س الأول:

 وال���ذي ين�ض على اأنه )توجد علقة ارتباطية بني ا�شرتاتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم 
وكل من الدافع للإجناز وفعالية الذات والتح�شيل الأكادميي لدى طلب اجلامعة(.

تب���ني من نتائج معامل الرتباط وج���ود ارتباط دال اإيجابي ب���ني ا�شرتاتيجيات التنظيم 
الذاتي )املعرفية – ال�شلوكية – البيئية( وكل من فاعلية الذات والدافع للإجناز والتح�شيل 
الأكادميي ل���دى طلب جامعة امللك �شعود، مبعنى امتلك الط���لب ل�شرتاتيجيات التنظيم 
الذات���ي ي�شاحب���ه ارتفاع يف كل م���ن فاعلية ال���ذات والدافع للإجناز والتح�شي���ل الأكادميي 

لديهم.
 وتتف���ق نتيج���ة ه���ذا الفر�ض مع نتائ���ج الدرا�ش���ات ال�شابق���ة كدرا�شة )عج���وة، 1993( 
 )Garavalia et al.,  2002(  و )و )فري���ر، 1995( و )عطي���ة، 2000( و )ردادي، 2002
و )Woltes,  2004( و )Yen et.al., 2005( و )رزق، 2009( والت���ي اأ�ش���ارت جميعه���ا اإىل 
وج���ود علقة اإيجابية بني كل من التنظيم الذاتي وفاعلية الذات والدافع للإجناز والتح�شيل 
الأكادمي���ي لدى الطلب، فالطلب الذين يوظفون ا�شرتاتيجيات تنظيم ذاتي مرتفعة تتطور 

لديهم فاعلية الذات والدافعية للإجناز والتح�شيل الأكادميي.
وميك���ن تف�شري ذلك باأن الطال���ب الذي يتمتع با�شرتاتيجيات التعل���م املنظم ذاتيًا ي�شعر 
بالثق���ة يف نف�ش���ه، ويف قدرت���ه على البت���كار والتخطي���ط واملثاب���رة لتحقيق اهداف���ه واتخاذ 
الق���رارات املنا�شب���ة واإدارة وقته وغريه���ا من الأمور التي متكنه من اإجن���از املهام الأكادميية 
بكف���اءة وا�شتقللية، وكل ذلك ي�شاهم يف زيادة فعالية الذات والدافعية للإجناز لديه، الأمر 

الذي يرفع من م�شتواه الأكادميي. 
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وه���ذا ياأت���ي كمح�شلة ل�شتخ���دام ا�شرتاتيجي���ات التنظي���م والتخطيط امللئ���م وو�شع 
الأهداف وتهيئة مكان ال�شتذكار، واختيار الوقت املنا�شب له، وطلب امل�شاعدة اإذا لزم الأمر، 

والتقومي الذاتي للتعلم، مما يكفل الو�شول اإىل اأداء مرتفع يف المتحان.
وه���ذا م���ا تو�شلت اإليه الدرا�ش���ات الرتبوية يف هذا املج���ال يف اأن التنظيم الذاتي للتعلم 
من الأ�شاليب احلديثة املوؤثرة يف حت�شني الجناز والتح�شيل الأكادميي لدى طلب اجلامعة، 
ومرتب���ط ارتباطًا وثيقًا بال�شم���ات الوجدانية واملعرفي���ة وال�شلوكية املهم���ة لتحقيق الأهداف 
 )Catherine,  2002( و   )Zimmerman et al., 1992( و   )Cobb, 2003( الرتبوي���ة. 

.)Tuckman,  2003(و
وميكن تف�شري ذلك اأي�شًا من خلل النظرية املعرفية الجتماعية والتي اأكدت اأن التفاعل 
ب���ني م�شامني التعلم املنظم ذاتي���ًا )املعرفية، وال�شلوكية، والبيئي���ة( يجعل الطلب منظمني 
معرفي���ًا و�شلوكيًا وبيئيًا ب�شورة م�شتقل���ة، قادرين على توظيفها اإيجابيًا مما يرفع من م�شتوى 

حت�شيلهم الأكادميي.  

ثانيًا/ مناق�صة نتائج الفر�س الثاين:
 وال���ذي ين����ض على )ت�شه���م ا�شرتاتيجي���ات التنظيم الذات���ي يف التنبوؤ ب���كل من الدافع 

للإجناز وفعالية الذات لدى طلب اجلامعة(.

 )1996 )اإبراهي���م،  م���ن  كل  درا�ش���ات  نتائ���ج  م���ع  الفر����ض  ه���ذا  نتيج���ة   وتت�ش���ق 
و )عطي���ة، 2000( و )Woltes,  2004( و )Yen et.al., 2005( و )م���رزق، 2009 ( والت���ي 
ك�شفت نتائجها عن دور ا�شرتاجتيات التنظيم الذاتي يف التنبوؤ بكل من فاعلية الذات والدافع 

للإجناز لدى الطلب.

كم���ا اأنها ج���اءت موؤي���دة لنتائ���ج درا�ش���ة )Bassi,  2007( و )Pandita, 2010( والتي 
اأ�ش���ارت اإىل اإمكاني���ة التنب���وؤ بج���ودة اخل���ربة التعليمية وامله���ام التح�شيلية من خ���لل الأثر 

الإيجابي للمعتقدات الدافعية. 

وه���ذا م���ا اأك���ده زميرم���ان )Zimmerman,  1989( عل���ى اأن الطلب املنظم���ني ذاتيًا 
م�شاركون اإيجابيون يف مواقف التعلم الأكادميي ون�شيطون من ثلث نواح )ال�شلوك، الدافعية، 

وما وراء املعرفة(.
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كم���ا اأكد ذلك درا�ش���ة )Dixon et al.,  2008( عن العلقة املوؤثرة بني التنظيم الذاتي 
للتعلم الأكادميي وارتفاع تقدير الذات وخف�ض ال�شغوط الدرا�شية. 

 )Zimmerman,  1989( وميك���ن تف�شري ذل���ك اأي�شًا من خلل ما تط���رق اإليه كل م���ن 
و )Bassi,  2007( و )Dixon et al.,  2008( يف اأن الطلب املنظمني ذاتيًا معرفيًا يخططون 
وم�شتقل���ون يف تعلمهم وتقديراتهم لل���ذات مرتفعة، اأما انفعاليًا فهم منظمني ذاتيًا ويعتقدون 
بتاأثريه���م الذاتي وميتلكون دافعية ذاتية، ومن الناحي���ة ال�شلوكية يختارون ويكيفون الرتكيب 
الجتماع���ي لكت�شاب اأكرب قدر م���ن املعلومات، ولذلك يتمي���زون باإدراكهم لأمناط تفكريهم 

واأدائهم والنتائج املرتتبة على ذلك. 

وم���ع توفر هذه ال�شفات ميكن التنب���وؤ بالدافع للجناز وفعالية الذات لديهم، حيث يرى 
الباح���ث اأنه ميك���ن تف�شري هذه العلق���ة الرتباطية ب���ني ا�شرتاتيجيات التعل���م املنظم ذاتيًا 
وكل م���ن فاعلية الذات والدافع للإجناز يف �ش���وء اأن مرتفعي فاعلية الذات غالبًا ما يتوقعون 
النج���اح باإدراكه���م لأمناط تفكريهم وطريق���ة توظيفها ب�شكل ملئم، مم���ا يزيد من م�شتوى 
دافعيته���م والرغبة يف الإجناز لتحقيق اأف�شل م�شتوى حت�شيلي ممكن وانتقاء حلوًل فّعالة ملا 

قد يعرت�شهم من م�شكلت، في�شعرون بتقدير لذواتهم اجتماعيًا واأكادمييًا.

 ول ياأت���ي ذل���ك اإل با�شتخ���دام ا�شرتاتيجي���ات التعل���م املنظ���م ذاتي���ًا، مم���ا يحفزه���م 
 عل���ى اللت���زام بتوظي���ف تل���ك ال�شرتاتيجيات وابت���كار طرق اأُخ���رى لتح�ش���ني اأدائهم ب�شكل 
 م�شتم���ر لأق�ش���ى ح���د ت�شم���ح ب���ه قدراتهم ويدع���م ذل���ك نتائج درا�ش���ات )عج���وة، 1993( 

  .)Pandita, 2010( و )Dixon et al.,  2008( و )Bassi,  2007( و

وه���ذا ما اأيدت نتائج بع�ض الدرا�شات والتي اأ�شفرت عن تدين م�شتوى الأداء التح�شيلي 
ل���دى الط���لب اجلامعيني لعوام���ل متعلقة بهم مبا�ش���رة ومبهارات تنظيمه���م الذاتي للتعلم، 

.)Yong,  2010(  و )Tella, 2007( كانخفا�ض الدافعية للتعلم والتقدير الإيجابي للذات

ويت�ش���ق ذل���ك مع م���ا اأ�شار اإلي���ه كل م���ن )Reis et al.,  2000( و )رزق،  2009( يف اأن 
الف���روق الفردي���ة يف عمليات التعلم لدى الطلب لكت�شاب املعرف���ة واملهارة والتنظيم الذاتي 

توؤثر يف اأدائهم وحت�شيلهم.
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 )Zimmerman,  1990( وتتاأك���د ه���ذه النتيج���ة اأي�ش���ًا من خ���لل م���ا ذك���ره كل م���ن 
و )Chen, 2002( حي���ث اأك���دا على اأن فعالية الذات للط���لب اجلامعيني تت�شمن اعتقادهم 
بكفاءته���م، يف تنظي���م وتنفيذ املهارات املعرفي���ة وال�شلوكية والجتماعي���ة اللزمة للتح�شيل 

والجناز.

كم����ا وجد اأن الطلب مرتفعو فاعلية ال����ذات ي�شتخدمون ا�شرتاتيجيات تعلم على م�شتوى 
عال )Woltes,  2004( و )Yen et.al., 2005( و )Wang et al.,  2008( و )مرزق،  2009(. 

وميك���ن تف�شري ذلك اأي�شًا يف �ش���وء طبيعة املرحلة اجلامعية لعين���ة الدرا�شة التي تت�شم 
با�شتق���لل املتعلمني ذاتيًا مما ُيقدم تغذية راجعة فّعالة للو�شول بهم اإىل اأق�شى ما ت�شمح به 

.)Wang et al.,  2008( و )Hamachek,  1990( قدراتهم الأكادميية

  فالتعل���م يكون اأك���رث فاعلية عندما يكون منظمًا ذاتيًا، حيث يك���ون الطالب م�شئوًل عن 
تعلم���ه خا�ش���ة يف التعلم اجلامع���ي، والتي ين�شط فيه���ا م�شتوى اعتماد املتعلم���ني على ذاتهم 

 .)Schunk,  2008( و )Garavalia et al.,  2002( و )رزق،  2009(

فا�شرتاتيجي���ات التنظيم الذاتي للتعلم لزمة لتحقيق م�شت���وى عايل من الجناز، والتي 
تت�ش���م بالدقة والأكرث توظيفًا مع التقدم يف العمر قوة دافعة لتنظيم ال�شلوك وبيئة التعلم ويف 

تعزيز الأن�شطة املعرفية العقلية )فليفل، 1985( و )Tuckman,  2003( و )رزق، 2009(.

ثالثًا: مناق�صة نتائج الفر�س الثالث:
وال���ذي ين�ض على )ل توجد ف���روق ذات دللة اإح�شائية بني متو�شطات درجات الطلب 
والطالبات يف ا�شرتاجتيات التنظيم الذاتي للتعلم والدافع للإجناز وفعالية الذات والتح�شيل 

الأكادميي(.

 )2002 )ردادي،  م���ن  ك���ل  درا�����ش����ات  ن��ت��ائ��ج  م���ع  ت��ت��ف��ق  ال��ف��ر���ض  ه����ذا   ون��ت��ي��ج��ة 
و )Garavalia et al.,  2002( و )Woltes,  2004( و )ر�شوان، 2005( و )خليفة، 2006( 
و)الطيب واآخرون، 2007( و )رزق،  2009( يف عدم وجود تاأثري دال يف م�شتوى ا�شرتاتيجيات 

التعلم الذاتي والتوجهات الدافعية تبعًا ملتغري اجلن�ض )ذكر،اأنثي(.
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كم���ا تتف���ق م���ع درا�ش���ة )ال�شع���راوي،  2000( والتي اأ�ش���ارت اإىل عدم وج���ود فروق بني 
اجلن�شني يف اأبعاد فاعلية الذات والفاعلية العامة.

وتتعار����ض نتيجة هذا الفر�ض مع نتائج درا�شات كل م���ن )فرير،  1995( و )اإبراهيم،  1996( 
والت���ي تو�شل���ت اإىل وجود فروق ل�شالح الإن���اث، وكذلك تختلف مع درا�شة )العن���زي،  2011( والتي 

ك�شفت عن وجود فروق ل�شالح الذكور. 

وميك���ن تف�ش���ري ذلك يف اأن الطال���ب اأو الطالب���ة يف املرحلة اجلامعية ي�شب���ح اأكرث وعيًا 
وطموح���ًا وحتمًل للم�شوؤولية وفهم���ًا ملتطلبات احلياة كما ي�شبح اأكرث اإدراكًا و�شبطًا والتزامًا 
لط���رق النج���اح مما يجعله يعتمد على ذاته يف تعلمه واكت�شاب���ه للخربات واإجنازه للمهام ويف 
تطوي���ر قدرات���ه مل�شتقبل اأكادميي ومهن���ي اأف�شل. مما يحف���ز الطلب )ذك���ورًا واإناثًا( على 

ا�شتخدام  ا�شرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا بدرجات قريبة من بع�شها البع�ض. 

علوة على اأن هناك من اأع�شاء هيئة التدري�ض )من اجلن�شني( من ي�شجع على توظيف 
الطال���ب ل�شرتاتيجيات التعل���م املنظم ذاتيًا، ليك���ون م�شوؤوًل عن تعلمه ومعتم���دًا على نف�شه 
يف  اكت�ش���اب املعلوم���ات، مع اإر�شاده يف حتديد الأهداف وتق���دمي التغذية الراجعة، مما يطور 
م���ن تفعيل ا�شرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا ل���دى الطلب والطالبات وبالتايل تزداد لديهم 

فاعلية الذات والدافعية للإجناز مما يرفع من م�شتوى التح�شيل الأكادميي لديهم.

التو�صيات:
ت�شميم الربامج التدريبية لتنمية ا�شرتاتيجيات التنظيم الذاتي، ومعاجلة املعلومات . 1

لكافة الطلب يف املراحل التعليمية املختلفة.

تطوي���ر اأهداف تعلم املناه���ج الدرا�شية مبا يتلءم مع احلاج���ة اإىل تطوير مهارات . 2
التعلم املنظم ذاتيًا.

تكثي���ف الربامج املعتم���دة على التنظي���م الذاتي املوج���ه لتنمية الدافعي���ة للإجناز . 3
وال�شتقللية يف التعلم.

 حتفيز املعلمني على توظيف اأ�شاليب بديلة يف تقييم الطلب، عو�شًا عن الختبارات . 4
التقليدية كتقدمي امل�شاريع والتقارير والعرو�ض ..الخ.
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تطوي���ر الدورات التدريبي���ة للمعلمني به���دف م�شاعدة الط���لب يف اختيار وتطبيق . 5
ا�شرتاتيجيات تعلمهم امللئمة.

اإعداد الدورات التي تهدف اإىل رفع الدافعية للتعلم لدى طلب اجلامعة.. 6

تهيئ���ة من���اخ تعليمي متكام���ل ي�شاعد الطلب عل���ى الو�شول لأق�ش���ى ما ميكن من . 7
الإجناز الأكادميي.

 تكثيف الدورات التدريبية للمعلمني واملتعلمني املتعلقة بوعي املعرفة و�شبطها لتاأثري . 8
النماذج العقلية للتعلم كالتعلم التعاوين، على توظيف الطلب ل�شرتاجتيات جتهيز 

املعلومات.

الدرا�صات والبحوث املقرتحة:
درا�شة علقة التنظيم الذاتي للتعلم بالأ�شاليب املعرفية والقدرة على حل امل�شكلت.. 1

اأث���ر التدري���ب على ا�شرتاتيجي���ات التعلم املنظ���م ذاتيًا يف تقدير ال���ذات والدافعية . 2
للتعلم.

تنمية املهارات الجتماعية من خلل فاعلية الذات والدافعية للإجناز.. 3

دار�ش���ة اأث���ر برنام���ج تدريبي لتنمي���ة فعالية ال���ذات والدافع للإجناز ل���دى مر�شى . 4
الكتئاب. 

درا�ش���ة فاعلية التدريب على ا�شرتاجتيات التنظيم الذاتي للتعلم لدى الطلب ذوي . 5
�شعوبات التعلم.
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درجة تطبيق معايري العتماد الأكادميي يف كلية املجتمع 
بحرمياء من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س

اأ. اأ�صماء بنت عبداهلل بن عبدالرحمن الداود
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درجة تطبيق معايري العتماد الأكادميي يف كلية املجتمع بحرمياء من وجهة نظر 
اأع�صاء هيئة التدري�س

اأ. اأ�صماء بنت عبداهلل بن عبدالرحمن الداود
ملخ�س الدرا�صة

هدف ه���ذه الدرا�شة اإىل معرفة درجة تطبيق معايري العتماد الأكادميي يف كلية املجتمع بحرميلء 
من وجهة نظر اأع�شاء هيئة  التدري�ض والفروق بني متو�شط ا�شتجابات اأفراد جمتمع الدرا�شة حول درجة 
تطبي���ق معايري العتماد الأكادميي والتي تع���زى ملتغريات الدرا�شة )املوؤهل العلم���ي، الرتبة العلمية، عدد 
�شن���وات اخلربة، النوع( واملقرتحات الت���ي ت�شاهم يف تطبيق معايري العتم���اد الأكادميي يف كلية املجتمع 

بحرميلء من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ض.
ومت ا�شتخ���دام املنهج الو�شفي امل�شح���ي.  وتو�شلت نتائج الدرا�ش���ة اإىل اأن درجة تطبيق معايري   
العتماد الأكادميي التي مت اعتمادها لهذه الدرا�شة من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ض يف كلية املجتمع 
بحرميلء جاءت بدرجة )متو�شطة( ومبتو�شط ح�شابي )2.98(، ووجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند 
م�شت���وى الدللة )0.05( بني اإجابات جمتمع الدرا�شة تعزى ملتغري املوؤهل العلمي والرتبة العلمية، ل�شالح 
م���ن موؤهله���م العلمي دكتوراه وم���ن رتبتهم العلمية اأ�شتاذ، وع���دم وجود فروق ذات دلل���ة اإح�شائية عند 
م�شت���وى الدللة )0.05( بني اإجابات جمتمع الدرا�ش���ة على حمورّي )ر�شالة الكلية واأهدافها، وال�ُشلطات 
والإدارة( تع���زى ملتغ���ري عدد �شنوات اخل���ربة، لكن توجد فروق ذات دللة اإح�شائي���ة عند م�شتوى الدللة 
)0.05( عل���ى حم���ور )اإدارة �شمان اجل���ودة( ل�شالح من عدد �شنوات خربتهم )م���ن ع�شر اإىل اأقل من 
خم����ض ع�شرة �شنة(، وعدم وجود ف���روق ذات دللة اإح�شائية عند م�شت���وى الدللة )0.05( بني اإجابات 

جمتمع الدرا�شة تعزى ملتغري النوع. 
اأم���ا اأب���رز تو�شيات الدرا�شة فه���ي: و�شع اأه���داف وا�شرتاتيجيات خا�شة بالعتم���اد الأكادميي   
يف الكلي���ة، بحي���ث تكون وا�شحة وقابلة للتنفي���ذ ومبتناول اجلميع، وت�شجي���ع وزارة التعليم العايل للكليات 
النا�شئ���ة على اإجراءات التق���ومي الذاتي ملعايري العتماد الأكادميي لك�شف اأوج���ه الق�شور وحتديد ال�شبل 
الكفيل���ة بالتغلب عليها، وك�شف جوان���ب القوة وتعزيزها ودعمها. وتق���دمي دورات تدريبية من ِقبل خرباء 
خمت�ش���ني يف جمال العتماد الأكادمي���ي باإ�شراف من الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي لتوعية 

اأع�شاء هيئة التدري�ض يف الكلية باإجراءات تطبيق معايري العتماد الأكادميي..
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درجة تطبيق معايري العتماد الأكادميي يف كلية املجتمع بحرمياء من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س

The Application Degree of Academic Accreditation Standards at the 
Community College in Hurimla from the Perspective of Faculty Members.

Asma Abdullah Abdulrahman Aldawood

Abstract
The aim of this study is to identify closely the application degree of academic 

accreditation standards at the Community College in Hurrymila’a from the perspective 
of faculty members and to know the differences between the average responses of 
the study group members about  the application degree of academic accreditation 
standards, which is attributed to the study variables such as (Academic  Qualification, 
Academic Rank, Years of Experience , type) and proposals that contribute in the 
application degree of academic accreditation standards at the Community College in 
Hurrymila’a from the perspective of faculty members.

This research work has used survey and descriptive method.  Most results show 
that the application degree of academic accreditation standards that have been ad�
opted for this study from the perspective of faculty members at the Community Col�
lege in Hurrymila’a has come up with degree of (medium) and arithmetic average of 
(2.98) There are statistical significant differences at the level of significance (0.05) 
between the responses of the study society. Those differences are attributed to the 
academic rank and academic qualification variable for the benefit of Ph.D. and sci�
entific rank of Professor, There are no statistical significant differences at the level 
of significance (0.05) between the responses of the study society upon (the College 
message and its aims( and ) the authorities and management(. That state is attributed 
to the variable of experience years. But there are statistical significant differences at 
the level of significance (0.05) upon (management of Quality Assurance) for the ben�
efit of who has experience of years (from ten up to less than fifteen years), and There 
are not statistical significant differences at the level of significance (0.05) between 
the responses of the study society which are attributed to the variable type.

The most significant recommendations of the study are: Setting aims and 
strategies for academic accreditation at the Colleges in order to be clear and 
workable and accessible to everyone, Higher Education Ministry of colleges should 
encourage teenagers to perform the  procedure of self� assessment for the academic 
accreditation standards to detect deficiencies and to identify ways to overcome them, 
and detect  the strength sides in order to  promote  and support, and Experts in the 
field of  academic accreditation should present training courses under supervision 
of the National Commission of Assessment and Academic Accreditation. Faculty 
members should be aware of those training courses in order to know the application 
procedure of academic accreditation standards at the College.
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املقدمـــة
يواج���ه التعليم العايل يف معظم البلدان العربي���ة ب�شفة عامة واململكة العربية ال�شعودية 
ب�شف���ة خا�شة عددا م���ن التحديات يف هذا الع�شر الذي يت�شف بالعم���ق وال�شرعة وال�شمول 
وم���ن هذه التحديات انخفا����ض الكفاءة الداخلي���ة واخلارجية، والفتق���ار اإىل نظم التوجيه، 
و�شع���ف ال�شل���ة م���ع موؤ�ش�شات املجتم���ع، وتقليدي���ة اأ�شاليب التعلي���م والتعلم وافتق���ار الهيئة 

التعليمية للمهارات املهنية )العنقري، 2005: 3(.

     وي�ش���ري )العرمي���ي ، 2005: 5( اإىل اأن التعليم العايل يف البلد العربية ب�شفة عامة، 
ويف دول اخللي���ج العربي���ة ب�شف���ة خا�ش���ة مير مبرحل���ة من اأ�ش���د مراحل التغي���ري والتجديد 
الرتبوي، متاأثرًا بالتحولت والجتاهات العاملية، حيث تفاعل التعليم العايل مع ع�شر الإنتاج 
اجلماع���ي. كم���ا اأن الطموحات الوا�شع���ة للأفراد واملجتمعات قد ح���دا بامل�شئولني عن تطوير 
التعليم العايل بالبحث عن و�شائل منا�شبة لتح�شني جودته وفاعلية عملياته التعليمية برمتها. 
ل���ذا فاإن العتم���اد الأكادميي لربامج وموؤ�ش�شات التعليم الع���ايل الذي انبثق عن اجلهود التي 
بذله���ا امل�شئولون عن تطوي���ر التعليم مبثابة اخليار الأمثل الذي ي�شمن-اإىل حد بعيد- التاأكد 

من اأن التعليم يتجه الوجهة ال�شحيحة ، واأنه يحقق غاياته بفاعلية واقتدار.

      ونظ���رًا لأن التعلي���م العايل ميثل املرحلة التخ�ش�شية م���ن التعليم واملناط بها اإعداد 
الك���وادر املوؤهلة على النهو�ض بالتنمية يرى )�شائ���غ ، 2007: 1( اأن جتويد موؤ�ش�شات التعليم 
الع���ايل والربامج املقدمة فيها خي���اٌر ل بديل له وهو الطريق الوحيد للرتقاء مب�شتوى الأداء، 
وميث���ل العتم���اد الأكادميي اأحد الأ�شاليب الأك���رث �شيوعًا وا�شتخدامًا للحك���م على موؤ�ش�شات 

التعليم العايل باأنها حتقق اجلودة وفق املعايري العاملية.

      ويع���د العتم���اد الأكادميي يف اجلامعات ال�شعودية حدي���ث العهد ويعود ذلك اإىل قلة 
خربتها يف هذا املجال، اإ�شافة اأن العديد من اجلامعات مل تعِط اهتمامًا للعتماد الأكادميي 
اإل بع���د اإن�شاء الهيئ���ة الوطنية للتقومي والعتم���اد الأكادميي، فاجلامع���ات ال�شعودية ل تزال 

متاأخرة يف جمال التقييم املوؤ�ش�شي مقارنة بالتجربة الغربية )احلربي،2010: 20(.

     ولك���ي ت�شتطيع جامعاتنا مواجه���ة التحديات املقبلة يف هذا القرن احلادي والع�شرين 
يج���ب اأن تهتم مبعايري اجلودة والعتم���اد املوؤ�ش�شي والتخ�ش�شي، حيث يعد برنامج العتماد 
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الأكادمي���ي اأح���د الأدوات املهم���ة لدعم وتعزي���ز برامج التعلي���م العايل وحتقي���ق التميز على 
امل�شتوى العاملي؛ فمن خلل العتماد الأكادميي تتم عملية املقاي�شة للمعايري العاملية املتبعة يف 
اجلامعات املرموقة من خلل موؤ�ش�شات العتماد الأكادميي والتعرف على موا�شع ال�شعف يف 
الربامج الأكادميية لإ�شلحها، وموا�شع القوة لتعزيزها وتنفيذ ما ت�شبوا اإليه اجلامعات يف 

امل�شتقبل القريب، ولتحقيق اأهداف اخلطط الأكادميية ال�شرتاتيجية )الثقفي، 2009: 5(.

م�صكلة الدرا�صة:
     ح�شي مو�شوع تطوير التعليم العايل و�شمان جودته اهتمامًا ر�شميًا كبريًا، متثل ذلك 
الهتمام يف اإن�شاء الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي بناء على املوافقة ال�شامية رقم 
7/ب/6024 بتاري���خ 1424/2/9ه�  على قرار جمل�ض التعليم العايل رقم 1424/28/3ه� يف 
جل�شت���ه الثامنة والع�شري���ن املنعقدة بتاريخ 1424/1/15ه� ، لتتحم���ل م�شئولية و�شع املعايري 

واعتماد املوؤ�ش�شات والربامج يف مرحلة التعليم ما بعد الثانوي.

ل عليه كثريًا يف �شتى الأن�شطة والإجراءات       واأ�شبح العتماد الأكادميي اجتاهًا عامليًا ُيَعوَّ
ذات العلقة باإن�شاء املوؤ�ش�شات والربامج التعليمية، نظرًا للرتباط الوثيق بني نظام العتماد 
الأكادميي ونظام اجلودة يف التعليم اجلامعي، حيث يعترب العتماد الأكادميي مقيا�شًا للجودة 

)داود،  2008 : 54(.

     وتوؤك���د درا�ش���ة )البابط���ني، 1998: 2( اإىل اأهمي���ة قيا����ض امل�شت���وى النوعي للربامج 
الأكادميي���ة يف التعليم العايل ال���ذي ي�شتهدف تطوير هذه الربامج وانته���اج الآليات املنا�شبة 

للتقومي الذي ي�شبق التطوير.

     وت�شري درا�شة )الهيم ، 2010: 145( اإىل �شرورة اإعادة النظر يف مدى كفاءة وكفاية 
موؤ�ش�ش���ات التعليم الع���ايل يف الوطن العربي يف ظ���ل ظروف العوملة التي مت���ر بها املجتمعات 
العربي���ة مب���ا يحقق لها مواءمة ال�ش���روط العاملية من حيث اجلودة وبالت���ايل �شمان العتماد 

لت�شاير مثيلتها يف الدول املتقدمة من حيث الكفاءة والنوعية.

      وتع���د كلي���ة املجتمع بحرميلء من الكلي���ات النا�شئة الطموحة، فقد عملت على تهيئة 
الظ���روف امللئمة لتح�شني نوعي���ة التعلي���م والأداء الأكادميي املتميز، ونظ���رًا حلداثة اإن�شاء 
كلي���ة املجتمع بحرميلء لوحدة العتماد الأكادميي و�شبط اجل���ودة يف مطلع العام اجلامعي 
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1430/1429ه�  والتي تهدف اإىل احل�شول على العتماد الربناجمي واملوؤ�ش�شي على امل�شتويني 
ال���دويل والوطن���ي، تظهر احلاج���ة اإىل معرفة ما قامت ب���ه الكلية من جه���ود لتطبيق معايري 
العتم���اد الأكادمي���ي، و�ش���ول للمقرتحات التي ت�شاعده���ا على تطبيق املعاي���ري ب�شكل اأف�شل 

للح�شول على العتماد الأكادميي.

اأ�صئلة الدرا�صة :
م���ا درجة تطبيق معاي���ري العتماد الأكادميي يف كلية املجتم���ع بحرميلء من وجهة . 1

نظر اأع�شاء هيئة التدري�ض؟
ه���ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )0.05( بني متو�شط ا�شتجابات . 2

اأع�ش���اء هيئة التدري�ض حول درجة تطبيق معايري العتم���اد الأكادميي كلية املجتمع 
بحرمي���لء تعزى ملتغريات الدرا�ش���ة )املوؤهل العلمي، الرتب���ة العلمية، عدد �شنوات 

اخلربة، النوع(؟   
ما املقرتح���ات لتطبيق معايري العتم���اد الأكادميي يف كلي���ة املجتمع بحرميلء من . 3

وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ض؟

اأهداف الدرا�صة:
تهدف هذه الدرا�شة اإىل معرفة:

درجة تطبيق معايري العتم���اد الأكادميي يف كلية املجتمع بحرميلء من وجهة نظر . 1
اأع�شاء هيئة التدري�ض.

الف���روق بني متو�شط ا�شتجاب���ات اأفراد جمتمع الدرا�شة ح���ول درجة تطبيق معايري . 2
العتم���اد الأكادمي���ي يف كلي���ة املجتم���ع بحرميلء والت���ي تعزى ملتغ���ريات الدرا�شة 

)املوؤهل العلمي، الرتبة العلمية، عدد �شنوات اخلربة، النوع(.
املقرتح���ات الت���ي ت�شه���م يف تطبي���ق معاي���ري العتم���اد الأكادميي يف كلي���ة املجتمع . 3

بحرميلء من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ض.

اأهمية الدرا�صة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�شة فيما يلي:

تطوير كلية املجتمع بحرميلء من حيث اإدارتها واأهدافها وبراجمها يف �شوء معايري . 1
العتماد الأكادميي.
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ن�شر ثقافة العتماد الأكادميي لدى اأع�شاء هيئة التدري�ض يف كلية املجتمع بحرميلء.. 2
قل���ة الدرا�شات التي تناولت العتماد الأكادميي يف التعليم العايل يف اململكة العربية . 3

ال�شعودية.

حدود الدرا�صة:
احل���دود املو�شوعية: اقت�شرت هذه الدرا�شة على معرف���ة درجة تطبيق معايري العتماد 
الأكادمي���ي يف كلية املجتمع بحرميلء من حي���ث )الر�شالة والغايات والأه���داف، وال�ُشلطات 

والإدارة، واإدارة �شمان اجلودة(.

احلدود الزمنية: مت تطبيق واإجراء الدرا�شة امليدانية خلل الف�شل الدرا�شي الثاين من 
العام اجلامعي )1433/1432 ه�(.

م�صطلحات الدرا�صة:
املعيار:

ه���ي نق���اط مقارنة ت�شتخ���دم لتحديد املقايي����ض من اأجل تقيي���م الأداء، وق���د ت�شري اإىل 
م�شتويات الأداء احلالية يف املوؤ�ش�شة )العرميي، 2005: 10(.

املعي���ار اإجرائي���ًا: امل�شتوى املتوقع الذي و�شعته هيئة م�شئول���ة ب�شاأن درجة اأو هدف معني 
يراد الو�شول اإليه، وحتقيق قدر من�شود من اجلودة اأو التميز من خلل اإجراءات قيا�ض ذلك 

املعيار.

العتماد الأكادميي:
ا�شرتاتيجي���ة ل�شم���ان اجل���ودة يف التعلي���م ي���وؤدي اإىل قبول امل�شت���وى التعليم���ي والعلمي 
للموؤ�ش�ش���ة التعليمي���ة، والع���رتاف باملوؤ�ش�ش���ة التعليمي���ة وبراجمها الأكادميية م���ن قبل هيئة 
خارجي���ة �شرعية ر�شميًا والتاأكد ب���اأن هذه املوؤ�ش�شة تفي باملعايري الت���ي مت حتديدها والتفاق 

عليها )�شائغ، 2007: 2(.

العتم���اد الأكادميي اإجرائيًا: جمموعة م���ن الإجراءات التي يتم عن طريقها تقييم كلية 
املجتم���ع بحرميلء م���ن حيث )الر�شال���ة والغايات والأه���داف، وال�شلط���ات والإدارة، واإدارة 
�شمان اجلودة( يف �شوء معايري ت�شدرها الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي التابعة 
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لوزارة التعليم العايل، للوقوف على نقاط القوة وال�شعف من اأجل الو�شول اإىل تو�شيات ُيعمل 
بها لتح�شني الأداء الإداري وحتقيق الأهداف بال�شورة املن�شودة.

كلية املجتمع بحرمياء:
موؤ�ش�ش���ة تعليمي���ة من موؤ�ش�شات التعليم العايل تتبع جلامع���ة �شقراء، تقدم جمموعة من 
الربامج املتنوعة الأكادميية واملهنية التطبيقية، ملدة اأربعة ف�شول درا�شية اأو خم�شة باختلف 
التخ�ش����ض، وتت�ش���ف بال�شمولية واملرونة وتتنا�ش���ب مع حاجات ورغبات الأف���راد واملجتمع، 
وته���دف اإىل اإعداد الط���لب اأكادمييًا لإكمال الدرا�شة يف اجلامع���ة اأو اإعدادهم مهنيًا ل�شوق 

العمل.

منهج الدرا�صة:
مبا اأن الهدف من هذه الدرا�شة هو التعرف على درجة تطبيق معايري العتماد الأكادميي 
يف كلي���ة املجتم���ع بحرميلء فاإن املنهج الو�شف���ي امل�شحي هو املنهج املنا�ش���ب لهذه الدرا�شة، 
واملنه���ج الو�شفي امل�شحي كما يعرفه )الع�ش���اف ، 2003: 191( هو: "ذلك النوع من البحوث 
ال���ذي يتم بوا�شطته ا�شتجواب جميع اأفراد جمتم���ع البحث اأو عينة كبرية منها، وذلك بهدف 
و�ش���ف الظاهرة املدرو�شة من حيث طبيعته���ا ودرجة وجودها فقط، دون اأن يتجاوز ذلك اإىل 

درا�شة العلقة اأو ا�شتنتاج الأ�شباب" .

جمتمع الدرا�صة:
تكوَّن جمتمع الدرا�شة م���ن اأع�شاء هيئة التدري�ض )ذكورًا واإناثًا( ممن درجتهم العلمية 
)معي���د، حما�شر، اأ�شتاذ( يف كلية املجتمع بحرمي���لء والبالغ عددهم )60( ع�شوًا. وطبقت 
الدرا�ش���ة على جميع اأفراد املجتمع الأ�شل���ي نظرًا ل�شغر حجم جمتمع الدرا�شة وقد مت توزيع 
)60( ا�شتبان���ة عل���ى اأفراد جمتم���ع الدرا�شة وال�شال���ح للتحليل )42( ا�شتبان���ة اأي ما ميثل 
)70%( م���ن اإجم���ايل جمتم���ع الدرا�شة امل�شتهدف. واجل���دول التايل رق���م )1( يو�شح توزيع 

اأفراد جمتمع الدرا�شة:
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جدول )1(
توزيع اأفراد جمتمع الدرا�صة وفقًا ملتغري الرتبة العلمية

الن�صبة املئويةالتكرارالرتبة العلميةم
9.11% 5معيد1
9.42% 18حما�شر2
3.33%14اأ�شتاذ م�شاعد3
5.9%4اأ�شتاذ م�شارك4
4.2%1اأ�شتاذ5

100%42املجموع

اأداة الدرا�صة:
مب���ا اأن ه���ذه الدرا�شة قد اتبعت املنهج الو�شفي امل�شحي فق���د مت اختيار ال�شتبانة كاأداة 
جلم���ع البيانات، وا�شتط���لع اآراء اأع�شاء هيئة التدري�ض حول درج���ة تطبيق معايري العتماد 

الأكادميي.

وتكونت ال�شتبانة من الأق�شام التالية:
الق�شم الأول: يحتوي على مقدمة تعريفية باأهداف الدرا�شة، و�شرية التعامل مع املعلومات 

املقدمة من املفحو�شني، بالإ�شافة اإىل تعريف العتماد الأكادميي للدرا�شة.

الق�شم الثاين: يحتوي على املتغريات امل�شتقلة للدرا�شة، والتي تت�شمن املتغريات املتعلقة 
باخل�شائ����ض الوظيفي���ة لأفراد الدرا�ش���ة املتمثلة يف )املوؤهل العلمي، الرتب���ة العلمية، النوع، 

عدد �شنوات اخلربة(.

الق�شم الثالث: يحتوي على )39( عبارة مق�شمة على ثلثة حماور وهي:

املح���ور الأول: درجة تطبيق معي���ار ر�شالة الكلية واأهدافها من وجه���ة نظر اأع�شاء هيئة 
التدري�ض يف كلية املجتمع بحرميلء وي�شتمل هذا املحور على )13( عبارة.

املح���ور الث���اين: درجة تطبيق معي���ار ال�ُشلط���ات والإدارة م���ن وجهة نظ���ر اأع�شاء هيئة 
التدري�ض يف كلية املجتمع بحرميلء وي�شتمل هذا املحور على )13( عبارة.
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املح���ور الثالث: درج���ة تطبيق معيار اإدارة �شم���ان اجلودة من وجهة نظ���ر اأع�شاء هيئة 
التدري�ض يف كلية املجتمع بحرميلء وي�شتمل هذا املحور على )13( عبارة.

ويقابل كل فقرة من فقرات املحاور قائمة حتمل العبارات التالية:
)غري مطبقة، �شعيفة، متو�شطة، عالية، عالية جدًا(

وقد مت اإعطاء كل عبارة من العبارات ال�شابقة درجة لتتم معاجلتها اإح�شائيًا على النحو 
الت���ايل: غري مطبقة درجة واحدة، �شعيف���ة )2( درجتان، متو�شطة )3( درجات، عالية )4( 

درجات، عالية جدًا )5( درجات

الق�شم الرابع: يحتوي على ال�شوؤال املفتوح التايل: ما املقرتحات املنا�شبة لتطبيق معايري 
العتماد الأكادميي يف كلية املجتمع بحرميلء؟

�صدق اأداة الدرا�صة:
يق�ش���د ب�شدق ال�شتبانة كم���ا عرفه )الع�ش���اف ، 2003: 429( " التاأكد من اأنها �شوف 

تقي�ض ما اأعدت لقيا�شه" وقد مت التاأكد من �شدق اأداة الدرا�شة من خلل:

ال�صدق الظاهري لاأداة:
     للتع���رف عل���ى مدى �شدق اأداة الدرا�شة يف قيا�ض م���ا و�شعت لقيا�شه مت عر�شها على 
)19( حمكم���ًا من اأع�شاء هيئة التدري�ض باجلامعات وذل���ك لل�شتفادة من توجيهاتهم حول 

�شياغة العبارات، وارتباط كل عبارة مبحورها.

     ويف �شوء توجيهات املحكمني مت اإعداد اأداة هذه الدرا�شة ب�شورتها النهائية.

�صدق الت�صاق الداخلي لاأداة:
     بع���د التاأك���د م���ن ال�ش���دق الظاه���ري لأداة الدرا�ش���ة مت التحقق من �ش���دق الت�شاق 
الداخل���ي ل���كل معيار من معايري اأداة الدرا�شة، ومدى ارتباطه���ا مع بع�شها البع�ض من خلل 
اإيج���اد معامل ارتباط بري�ش���ون )Pearson's Correlation Coefficient(، ويو�شح اجلدول 

التايل رقم )2( الت�شاق الداخلي لعبارات اأداة الدرا�شة.



جملة جامعة �شقراء – العدد الأول – حمرم 1435هـ -نوفمرب 2013  م 124

درجة تطبيق معايري العتماد الأكادميي يف كلية املجتمع بحرمياء من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س

جدول )2(
 الت�صاق الداخلي لكل عبارة يف اأداة الدرا�صة

املحور الثالثاملحور الثايناملحور الأول
معامل الرتباطرقم العبارةمعامل الرتباطرقم العبارةمعامل الرتباطرقم العبارة

1**0.6281**0.6731**0.711
2**0.5972**0.6712**0.697
3**0.6903**0.5363**0.715
4**0.7134**0.5454**0.783
5**0.5055**0.7255**0.483
6**0.6246**0.5456**0.521
7**0.5587**0.5317**0.514
8**0.6548**0.6678**0.672
9**0.6159**0.4509**0.702

10**0.57410**0.70910**0.515
11**0.60311**0.46211**0.638
12**0.62012**0.59712**0.678
13**0.56913**0.56913**0.546

** دال اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة )0.01(

     يت�ش���ح م���ن اجلدول رقم )2( اأن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مبحورها 
موجب���ة ودالة اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة )0.01( فاأق���ل مما ي�شري اإىل اأن جميع عبارات 
ال�شتبان���ة تتمتع بدرجة �شدق مرتفعة، ويوؤكد قوة الرتب���اط الداخلي بني جميع عبارات اأداة 

الدرا�شة، واإمكانية العتماد عليها يف التطبيق امليداين.

ثبات اأداة الدرا�صة:
     يق�ش���د بثب���ات اأداة الدرا�ش���ة اأن تكون الإجابة واحدة تقريب���ًا اإذا تكرر تطبيقها على 

الأ�شخا�ض ذاتهم )الع�شاف، 2003: 429(.
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 )Cranach's Alpha( ولقيا�ض م���دى ثبات اأداة الدرا�شة مت ا�شتخدام معادلة األف���ا كرونباخ
للتاأك���د من ثب���ات اأداة الدرا�شة، حيث طبق���ت املعادلة على جمتمع الدرا�ش���ة لقيا�ض قيمة الثبات 
الكلي جلميع العبارات، ويو�شح اجلدول التايل رقم )3( قيم معاملت الثبات ملعايري العتماد 

الأكادميي، والثبات الكلي لأداة الدرا�شة.

جدول )3(
قيم معامات الثبات ملعايري العتماد الأكادميي، والثبات الكلي لأداة الدرا�صة

ثبات املحورحماور ال�صتبانةم
0.936ر�شالة الكلية واأهدافها1
0.897ال�ُشلطات والإدارة2
0.925اإدارة �شمان اجلودة3

0.961الثبات الكلي لأداة الدرا�شة

     يت�ش���ح م���ن اجل���دول رقم )3( اأن معام���ل الثبات لل�شتبانة عاٍل حي���ث تراوح ما بني 
)0.897 - 0.936( وبل���غ معامل الثبات الكلي )0.961( وهذا يدل على اأن ال�شتبانة تتمتع 

بدرجة عالية من الثبات ميكن العتماد عليها يف التطبيق امليداين.

الدرا�صات ال�صابقة:
درا�شة ولكر )walker, 1993( بعنوان » اجتاهات كليات املجتمع يف ولية بن�شلفانيا نحو 
العتماد الأكادمي���ي لوليات و�شط اأمريكا« هدفت الدرا�شة اإىل قيا�ض اجتاهات كلية املجتمع 
ذات اخل���ربات والتجارب املختلفة يف عملية العتم���اد، وحتديد العوامل املرتبطة باختلفات 
وجه���ات النظر حول املو�شوع. وتبن���ت الدرا�شة الفر�ض التايل: ل توجد فروق يف وجهات نظر 
اأع�ش���اء هيئة التدري�ض بالنظر اإىل حداثة التجرب���ة، وحجم اخلربة وعدد �شنوات اخلربة يف 
التدري�ض، وحجم الدعم املقدم للكلية، وخدمات الدرا�شة الذاتية، واخلربة يف جمال التقومي 
بالن�شب���ة لوكالت العتماد الإقليمي���ة. وا�شتخدم الباحث ال�شتبان���ة كاأداة للدرا�شة، وتكونت 
عين���ة الدرا�شة م���ن )403( ع�شوًا من )13( كلية بولية بن�شلفانيا. وخل�شت الدرا�شة اإىل اأن 
حداث���ة التجربة يف هذا املجال ق���د جعلت اأع�شاء هيئة التدري�ض اأك���رث اإيجابية نحو الدرا�شة 
الذاتية، وتزيد الإيجابية كلما توفر الدعم لذلك.كما اأن العمل يف فريق وّلد اجتاهات اإيجابية 
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ل���دى اأع�ش���اء هيئة التدري�ض، كم���ا كان هناك اجتاه ايجابي لدى اأع�ش���اء هيئة التدري�ض نحو 
هيئة العتماد الأكادميي يف وليات الو�شط الأمريكي.

درا�ش���ة بروا )Brua, 2003( بعنوان " م�شروع تطوير العتماد الأكادميي بكلية املجتمع 
ب�ش���رق ولية ايوا " هدف���ت الدرا�شة اإىل التعرف على ت�ش���ورات اإدارة الكلية وهيئة التدري�ض 
بكلي���ات املجتمع ب�شرق مقاطعة اي���وا عن م�شروع حت�شني اجل���ودة الأكادميية ك�شيغة جديدة 
للعتماد بكلية املجتمع وذلك باملقارنة مع التجارب املعا�شرة، وهل يتما�شى م�شروع التح�شني 
مع �شمات الكلية واأعرافها؟ وهل يتما�شى ويرتبط امل�شروع مع طرائق التعليم والتعلم بالكلية؟ 
وقد ا�شتخدم الباحث اأداتي ال�شتبانة واملقابلة مع الهيئات الإدارية والتدري�شية لثلث كليات 
متماثل���ة. وكان م���ن اأب���رز نتائج ه���ذه الدرا�شة هو موافق���ة اأغلبية اأفراد العين���ة على م�شروع 
التطوير ونتائجه خلل ال�شنوات الثلث الأوىل للتطبيق، مع الإ�شارة اإىل �شعف امل�شروع فيما 

يتعلق بالتدريب.
درا�ش���ة �شايك����ض )Sykes, 2003(. " روؤية اإدارات كليات املجتم���ع نحو برامج العتماد 
الأكادميي بكليات مقاطعة الينوى " هدفت الدرا�شة اإىل التعرف على ت�شورات مديري كليات 
املجتم���ع بولية الينوى نحو عمليات العتماد، وقد �شمل امل�شح لهذه الدرا�شة الهيئات الإدارية 
ملائ���ة وخم�ش���ني كلي���ة بالولية وذلك به���دف معرفة اآرائه���م وجتاربهم فيم���ا يخت�ض بربامج 
العتم���اد الأكادمي���ي بالولي���ة، وقد تكون���ت اأداة الدرا�ش���ة ال�شتبانة م���ن )36( فقرة مقفلة 
وثماني���ة اأ�شئلة مفتوحة. واأ�شارت نتائج الدرا�ش���ة اإىل اأن 78% من اأفراد العينة اأ�شادوا بفكرة 
الدرا�ش���ة واأهميتها، و69% راأوا اأن مثل هذه الدرا�شات ت�شاعد يف حت�شني خمرجات وم�شتقبل 
هذه الكليات، بينما يرى 13% عك�ض ذلك، واأن اأكرث من 50% يوافقون ب�شدة على اأهمية التقومي 
املتزامن مع برامج العتماد الأكادميي. كما يرى اأفراد العينة اأنه ل بد من م�شي ع�شر �شنوات 
للحك���م عل���ى مثل هذه الربام���ج، ويرى 48% من اأف���راد العينة اأهمية ط���ول الفرتة التي يجب 
اأن يحك���م بعدها عل���ى برامج العتم���اد الأكادميي.كما تو�شلت الدرا�ش���ة اإىل اأهمية موا�شلة 
تطبيق معاي���ري العتماد الأكادميي لت�شحيح الطريقة املتبعة واملوؤثرة يف التطوير واملحا�شبة، 
مع تو�شيع روؤية واإطار هذا العمل. واأو�شت الدرا�شة بتو�شيع مثل هذه الدرا�شات عرب الوليات 

املتحدة، وبوا�شطة وكالت متخ�ش�شة، لت�شمل جميع املوؤ�ش�شات التعليمية للمقارنة بينها.

درا�ش���ة  )العرمي���ي ، 2005( بعن���وان " تقدير درجة تطبيق معاي���ري العتماد الأكادميي 
لكلي���ات الرتبي���ة يف �شلطن���ة عمان كم���ا يت�شورها الق���ادة الإداريون و الأكادميي���ون " هدفت 
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الدرا�ش���ة اإىل التع���رف على درجة تطبي���ق معايري العتم���اد الأكادميي يف كلي���ات الرتبية يف 
�شلطنة عمان. وحتديد الختلفات يف تقديرات درجة تطبيق معايري العتماد الأكادميي كما 
يت�شوره���ا القادة الإداريون والأكادمييون يف �ش���وء بع�ض املتغريات مثل )اجلن�ض، والوظيفة، 
والكلي���ة، واخلربة(. وا�شتخ���دم الباحث املنهج الو�شفي امل�شح���ي، وتكونت عينة الدرا�شة من 
)109( اأكادمي���ي واإداري، وتكونت ال�شتبانة من )100( فق���رة موزعة على املجالت التالية: 
ر�شال���ة الكلية واأهدافها، الربامج التعليمية، الهيئ���ة التدري�شية، اخلدمات الطلبية، م�شادر 
التعل���م، خدم���ة املجتم���ع، وتو�شلت نتائ���ج الدرا�ش���ة اإىل اأن درج���ة تطبيق معاي���ري العتماد 
الأكادمي���ي جاءت بدرجة متو�شطة، ووجود فروق ذات دلل���ة اإح�شائية بني اأو�شاط تقديرات 

اأفراد العينة تعزى ملتغري النوع، واملوؤهل العلمي

درا�ش���ة )الب���دري ، 2008( بعنوان " تطوير اأداء كلي���ات الرتبية للبنات باململكة يف �شوء 
معايري العتماد الأكادميي "  درا�شة تطبيقية على كليات الرتبية للبنات بجامعة جازان هدفت 
الدرا�ش���ة اإىل التعرف على واقع الأداء احلايل لكليات البنات مبنطقة جازان يف �شوء معايري 
العتم���اد الأكادميي، والتعرف على متطلبات تطبيق العتماد الأكادميي وال�شعوبات املتوقعة 
الت���ي ميكن اأن تواجه تطبيقه. واتبعت الدرا�شة املنهج املقارن، وا�شتخدمت الباحثة ال�شتبانة 
كاأداة، وطبقت الدرا�شة على جمتمع الدرا�شة باأكمله والذي تاألف من )172( ع�شوًا. وتو�شلت 
الدرا�ش���ة اإىل اأن جمتم���ع الدرا�شة يرون اأن ممار�شة الأن�شط���ة التي متثل الواقع احلايل لأداء 
كلي���ات الرتبية للبن���ات تتم بدرجة متو�شطة، اأم���ا اأبرز الأن�شطة التي يت���م ممار�شتها بدرجة 
متو�شط���ة تتمث���ل يف عمل الكلية وفق لوائ���ح وتنظيمات اإدارية وا�شحة، ومن���ح الكلية رئي�شات 

الأق�شام تفوي�شًا وا�شحًا يف اأداء مهامهن.

درا�شة )الثقفي ، 2009( بعنوان " مدى منا�شبة وتوافر بع�ض معايري العتماد الأكادميي 
و�شم���ان اجلودة يف اأق�شام الريا�شيات بكلي���ات العلوم يف اجلامعات ال�شعودية من وجهة نظر 
اأع�ش���اء هيئة التدري�ض والطلب " هدفت الدرا�شة اإىل حماولة و�شع قائمة مبعايري العتماد 
الأكادمي���ي و�شم���ان اجل���ودة وموؤ�شراته���ا اخلا�شة باأق�ش���ام الريا�شيات يف كلي���ات العلوم يف 
اجلامع���ات ال�شعودية من حيث )الربنامج التعليمي، والبيئ���ة التعليمية، والهيئة التدري�شية(، 
والتع���رف عل���ى منا�شب���ة وتوافر ه���ذه املعايري، واتبع���ت الدرا�ش���ة املنهج الو�شف���ي امل�شحي، 
وا�شتخ���دم الباحث ال�شتبانة كاأداة وتكونت العينة من )77( ع�شوًا و)138( طالبًا. وتو�شلت 
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الدرا�ش���ة اإىل اأن جميع معايري العتماد الأكادميي و�شمان اجلودة للربنامج التعليمي والبيئة 
التعليمية منا�شبة ودرجة توفر معظم هذه املعايري كان بدرجة عالية.

درا�شة )املقاطي ، 2011( بعنوان " متطلبات العتماد الأكادميي يف كلية الرتبية بجامعة 
الباح���ة من وجهة نظر اأع�ش���اء هيئة التدري�ض "  هدفت الدرا�شة اإىل التعرف على مدى توفر 
متطلب���ات العتماد الأكادميي يف كلية الرتبي���ة بجامعة الباحة وحتديد الختلفات من وجهة 
نظ���ر اأع�شاء هيئة التدري����ض يف �شوء بع�ض املتغريات مثل )املوؤهل العلم���ي، والرتبة العلمية، 
والن���وع، وع���دد �شنوات اخل���ربة(. واتبع���ت الدرا�شة املنه���ج الو�شفي امل�شح���ي، وا�شتخدمت 
الباحث���ة ال�شتبان���ة كاأداة وتكونت عينة الدرا�شة من )61( ع�ش���وًا. وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن 
توف���ر متطلبات العتماد الأكادميي التي مت اعتمادها يف ه���ذه الدرا�شة جاء بدرجة متو�شطة 
كم���ا يراه���ا اأع�شاء هيئة التدري�ض، وع���دم وجود فروق ذات دلل���ة اإح�شائية حول مدى توفر 
متطلب���ات العتم���اد الأكادميي تعزى ملتغ���ري املوؤهل العلم���ي، والرتبة العلمي���ة، والنوع، وعدد 

�شنوات اخلربة.

درا�شة )القرين ، 2011( بعنوان " متطلبات العتماد الأكادميي لربامج الدرا�شات العليا 
يف الإدارة الرتبوي���ة باجلامعات ال�شعودية: ت�شور مق���رتح " هدفت الدرا�شة ب�شكل رئي�ض اإىل 
حتدي���د اأه���م املتطلبات اللزمة لتهيئة برامج الدرا�شات العلي���ا يف الإدارة الرتبوية للعتماد 
الأكادمي���ي، والتعرف على درجة توافر هذه املتطلبات كواقع هذه الربامج، وا�شتهدفت كذلك 
اإىل تق���دمي ت�شور مقرتح لتهيئة هذه الربامج للوفاء مبتطلب���ات العتماد الأكادميي. واتبعت 
الدرا�ش���ة املنهج الو�شفي التحليلي، وا�شتخدم الباحث ال�شتبانة كاأداة، وطبقت الدرا�شة على 
جمتم���ع الدرا�شة باأكمله والذي تاألف من اأع�شاء هيئ���ة التدري�ض بربامج الدرا�شات العليا يف 
الإدارة الرتبوية باجلامعات ال�شعودية وعددهم )130( فردًا، وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن جميع 
املتطلب���ات الواردة يف اأبعاد الدرا�شة الع�شرة جاءت بدرجة عالية جدًا من الأهمية، اأما درجة 
التواف���ر فقد تراوحت بني متو�شطة و�شعيفة، وقدم���ت الدرا�شة ت�شورًا مقرتحًا لتهيئة برامج 
الدرا�ش���ات العلي���ا يف الإدارة الرتبوي���ة للعتماد الأكادميي تت�شمن: خط���ة اإجرائية مقرتحة 
ملتطلب���ات التهيئ���ة واإج���راءات تنفيذها وموؤ�ش���رات جناحه���ا، ومقرتحات ملواءم���ة بنية هذا 

الربنامج ملطالب جهات العتماد، وال�شعوبات املتوقع مواجهتها و�شبل تذليلها.
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اأوجه التفاق والختلف بني الدرا�شة احلالية والدرا�شات ال�شابقة:
تتفق هذه الدرا�شة مع الدرا�شات ال�شابقة يف كونها بحثت يف جمال العتماد الأكادميي، 

و�شرورة الإفادة من اخلربات والتجارب املتوافرة يف جمال العتماد الأكادميي وتطبيقاته.
تتف���ق الدرا�شة احلالية مع الدرا�شات ال�شابق���ة يف اأداة الدرا�شة )ال�شتبانة(، وتتفق مع 

اأغلب الدرا�شات يف ا�شتخدام املنهج الو�شفي امل�شحي. 
تختلف هذه الدرا�شة عن الدرا�شات ال�شابقة يف تركيزها على اآراء اأع�شاء هيئة التدري�ض 
يف كلية املجتمع بحرميلء حول درجة تطبيق معايري العتماد الأكادميي، وعدم وجود درا�شات 

�شابقة تناولت هذا املو�شوع.

اأهم نتائج الدرا�صة:
     تتلخ�ض نتائج الدرا�شة احلالية يف الإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة التالية:

الإجاب���ة عن ال�شوؤال الأول:  م���ا درجة تطبيق معايري العتماد الأكادميي يف كلية املجتمع 
بحرميلء من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ض؟

     وللإجاب���ة ع���ن هذا ال�ش���وؤال مت ا�شتخ���راج املتو�شط احل�شابي، والنح���راف املعياري 
ل�شتجاب���ات اأف���راد جمتمع الدرا�شة على العبارات التي تقي�ض درج���ة تطبيق معايري العتماد 
الأكادمي���ي يف كلي���ة املجتمع بحرميلء وذلك ل���كل معيار من املعايري التالي���ة: )ر�شالة الكلية 

واأهدافها، وال�ُشلطات والإدارة، واإدارة �شمان اجلودة(.
  واأو�شح���ت نتائج الدرا�شة احلالي���ة اأن تطبيق معيار ر�شالة الكلي���ة واأهدافها من وجهة 
نظ���ر اأع�شاء هيئ���ة التدري�ض يف كلية املجتم���ع بحرميلء جاء بدرج���ة )متو�شطة( حيث جاء 

املتو�شط احل�شابي العام لدرجة تطبيق معيار ر�شالة الكلية واأهدافها )2.95(.
     وقد يكون �شبب ح�شول معيار ر�شالة الكلية واأهدافها على درجة )متو�شطة( هو وجود 
ر�شال���ة وا�شحة للكلية ت�شتخ���دم كمرجع للتخطيط ال�شرتاتيج���ي، اإل اأن هذه الر�شالة ل تتم 
مراجعته���ا ب�شورة منتظمة لتعديل �شياغتها، وكذلك اأهداف الكلية ل تتم مراجعتها ب�شورة 

دورية بناًء على اأحدث امل�شتجدات.

     وتتف���ق نتيج���ة الدرا�شة احلالية مع نتيجة درا�شة )املقاطي ، 2011( التي تو�شلت اإىل 
اأن درجة توافر معيار ر�شالة الكلية واأهدافها يف كلية الرتبية بجامعة الباحة )متو�شطة(.
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     بينم���ا تختل���ف نتيج���ة الدرا�شة احلالية م���ع نتيجة درا�شة )العرمي���ي ، 2005( والتي 
تو�شل���ت اإىل اأن جمال ر�شالة الكلية واأهدافها حاز على درجة )كبرية( من وجهة نظر القادة 

الإداريني والأكادمييني يف كليات الرتبية يف �شلطنة عمان.

   اأم���ا تطبي���ق معيار ال�ُشلط���ات والإدارة من وجه���ة نظر اأع�شاء هيئ���ة التدري�ض يف كلية 
املجتمع بحرميلء جاء بدرجة )متو�شطة( حيث جاء املتو�شط احل�شابي العام لدرجة تطبيق 

معيار ر�شالة الكلية واأهدافها )2.99(.

     وقد يكون �شبب ح�شول معيار ال�ُشلطات والإدارة على درجة )متو�شطة( هو اأن جهود 
اإدارة الكلية يف حتقيق التطوير والتح�شني للكلية لي�ض مب�شتوى كاٍف، وعدم توفري اإدارة الكلية 

برنامج تدريبي لأع�شاء اجلهاز الإداري لتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

     وتتفق نتيجة الدرا�شة احلالية مع نتيجة درا�شة )البدري ، 2008( التي تو�شلت اإىل اأن 
درجة عمل الكلية وفق لوائح وتنظيمات اإدارية وا�شحة، ومنح الكلية رئي�شات الأق�شام تفوي�شًا 

وا�شحًا يف اأداء مهامهن متو�شطة.

     وتختلف نتيجة الدرا�شة احلالية مع نتيجة درا�شة )املقاطي ، 2011( التي تو�شلت اإىل 
اأن درجة توافر معيار ال�ُشلطات والإدارة يف كلية الرتبية بجامعة الباحة قليلة.

     اأم���ا تطبيق معي���ار اإدارة �شمان اجلودة من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ض يف كلية 
املجتمع بحرميلء جاء بدرجة )متو�شطة( حيث جاء املتو�شط احل�شابي العام لدرجة تطبيق 

معيار ر�شالة الكلية واأهدافها )3(.

     وق���د يكون �شبب ح�شول معي���ار اإدارة �شمان اجلودة على درجة )متو�شطة( هو عدم 
اهتم���ام الكلي���ة بعملية التقومي الذات���ي، واأهمية ذلك التقومي يف عملي���ات التح�شني والتطوير 
امل�شتم���ر، وكذلك ع���دم وجود نظام حوافز لتقدي���ر الإجنازات البارزة واملمي���زة فيما يت�شل 

بتطوير الكلية.

     وتختل���ف نتيج���ة الدرا�شة احلالية مع نتيجة كل من: درا�ش���ة )املقاطي ، 2011( التي 
تو�شل���ت اإىل اأن درجة توافر معيار اإدارة �شمان اجلودة يف كلية الرتبية بجامعة الباحة قليلة، 
ونتيج���ة درا�شة )القرين ، 2011( والت���ي تو�شلت اإىل اأن درجة توفر متطلب ُبعد اإدارة �شمان 
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اجلودة وحت�شينها عالية جدًا ، ونتيجة درا�شة �شايك�ض )Sykes, 2003( التي تو�شلت اإىل اأن 
درج���ة تطبيق �شمان اجلودة كبرية ج���دًا، ونتيجة ولك���ر )walker, 1993( التي بينت وجود 

اجتاه اإيجابي لدى عينة الدرا�شة حول �شمان اجلودة.

وبناء على ما �شبق ميكن ترتيب درجة تطبيق معايري العتماد الأكادميي يف كلية املجتمع 
بحرمي���لء م���ن وجهة نظر اأع�شاء هيئ���ة التدري�ض، وفقًا لدرجة تطبيق ه���ذه املعايري ومرتبة 

تنازليًا وفق املتو�شط احل�شابي للمعيار، كما هو مو�شح يف اجلدول التايل رقم )4(.

جدول )4(
 ترتيب درجة تطبيق معايري العتماد الأكادميي من وجهة نظر اأفراد جمتمع الدرا�صة 

تنازليًا وفق املتو�صط احل�صابي للمعيار

درجة التطبيقالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملعايريم
متو�شطة30.823  اإدارة �شمان اجلودة1
متو�شطة2.990.742ال�ُشلطات والإدارة2
متو�شطة2.950.827ر�شالة الكلية واأهدافها3

متو�شطة2.980.797املجموع الكلي

وق���د يك���ون �شبب ح�شول ه���ذه املعايري على درج���ة )متو�شطة( ه���و اأن جتربة العتماد 
الأكادمي���ي للكلية لزالت يف مراحلها الأوىل باعتبارها كلي���ة نا�شئة، واأن اجلهود املبذولة من 
قب���ل الكلية يف تطبيق معايري العتماد الأكادميي غري كافية، حيث يلزم تكثيف اجلهود ب�شكل 
اأكرب ورفعها لدرجة اأعلى، باعتبار مدخل العتماد الأكادميي مدخل اأ�شا�شي لتطوير وحت�شني 

التعليم اجلامعي.
الإجاب���ة عن ال�شوؤال الثاين: هل توج���د فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )0.05( 
بني متو�ش���ط ا�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�ض حول درجة تطبيق معايري العتماد الأكادميي 
يف كلي���ة املجتمع بحرميلء تع���زى ملتغريات الدرا�ش���ة )املوؤهل العلمي، الرتب���ة العلمية، عدد 

�شنوات اخلربة، النوع(؟   

 ول���لإج���اب���ة ع���ن ه���ذا ال�������ش���وؤال مت ا���ش��ت��خ��دام اخ��ت��ب��ار حت��ل��ي��ل ال��ت��ب��اي��ن الأح�����ادي
ا�شتجابات  متو�شط  بني  للفروق  الإح�شائية  الدللة  للك�شف عن    )One Way ANOVA(
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جمتمع الدرا�شة من اأع�شاء هيئة التدري�ض لدرجة تطبيق معايري العتماد الأكادميي والتي 
ا�شتخدام  مت  كما  اخل��ربة(،  �شنوات  عدد  العلمية،  الرتبة  العلمي،  )املوؤهل  ملتغريات  تعزى 
اختبار )ت( لعينتني م�شتقلتني  )Independent Sample T Test( ملتغري )النوع(، وفيما 

يلي نتائج ذلك:

اأول:  متغري املوؤهل العلمي:
جدول )5(

حتليل التباين الأحادي وفقًا ملتغري املوؤهل العلمي

جمموع م�صدر التبايناملحور
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
)ف(

الدللة 
الإح�صائية

ر�شالة
الكلية 

واأهدافها

5.42122.710بني املجموعات
4.6670.015

دالة
22.650390.581داخل املجموعات

28.07141املجموع

ال�ُشلطات 
والإدارة

5.89122.946بني املجموعات
6.8790.003

دالة
16.700390.428داخل املجموعات

22.59141املجموع
اإدارة
�شمان
اجلودة

5.71422.857بني املجموعات
5.0380.011

دالة
22.119390.567داخل املجموعات

27.83341املجموع

يت�ش���ح م���ن اجلدول رقم )5( اأنه توجد فروق ذات دلل���ة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة 
)0.05( ب���ني متو�شط ا�شتجابات جمتمع الدرا�شة من اأع�ش���اء هيئة التدري�ض لدرجة تطبيق 
معاي���ري العتم���اد الأكادمي���ي والت���ي تع���زى مل�شتويات متغ���ري املوؤه���ل العلم���ي ) بكالوريو�ض، 

ماج�شتري، دكتوراه(، ل�شالح من موؤهلهم العلمي دكتوراه.

وق���د تعزى هذه النتيجة اإىل اأن حملة الدكتوراه اأكرث م�شاركة يف اتخاذ القرارات اخلا�شة 
باأهداف الكلية، وو�شوح املعايري والإجراءات التي تتخذ ب�شاأن العتماد الأكادميي بالن�شبة لهم.

وتتف���ق نتيجة الدرا�شة احلالية مع نتيجة درا�شة )العرميي ، 2005( والتي اأظهرت وجود 
فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )0.05( لتقديرات اأفراد عينة الدرا�شة حول 
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تطبي���ق معايري العتماد الأكادميي تع���زى ملتغري املوؤهل العلمي ول�شالح م���ن موؤهلهم العلمي 
دكتوراه.

وتختل���ف نتيجة الدرا�شة احلالية مع نتيجة كل من: درا�ش���ة )املقاطي ، 2011(، ونتيجة 
درا�ش���ة )علونة ، 2008( والتي اأظهرت عدم وج���ود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
الدلل���ة )0.05( بني متو�شط ا�شتجابات جمتمع الدرا�شة حول مدى توفر متطلبات العتماد 

الأكادميي، ودرجة اإدراك املتطلبات تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.

ثانيًا: متغري الرتبة العلمية:
جدول )6(

حتليل التباين الأحادي وفقًا ملتغري الرتبة العلمية

جمموع م�صدر التبايناملحور
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
)ف(

الدللة 
الإح�صائية

ر�شالة
الكلية 

واأهدافها

11.55842.889بني املجموعات
0.4750.000

دالة
16.512370.446داخل املجموعات

28.07041املجموع

ال�ُشلطات 
والإدارة

8.87942.220بني املجموعات
0.9900.001

دالة
13.712370.371داخل املجموعات

22.59141املجموع
اإدارة
�شمان
اجلودة

9.43542.359بني املجموعات
4.7430.003

دالة
18.399370.497داخل املجموعات

27.83441املجموع

     يت�شح من اجلدول رقم )6( اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة 
)0.05( ب���ني متو�شط ا�شتجابات جمتمع الدرا�شة من اأع�ش���اء هيئة التدري�ض لدرجة تطبيق 
معاي���ري العتم���اد الأكادميي والت���ي تعزى مل�شتويات متغ���ري الرتبة العلمي���ة )معيد، حما�شر، 

اأ�شتاذ م�شاعد، اأ�شتاذ م�شارك، اأ�شتاذ(، ل�شالح من رتبتهم العلمية اأ�شتاذ.

      وق���د تع���زى ه���ذه النتيج���ة اإىل اأن الأ�شات���ذة اأك���رث اإملام���ًا ومعرفة مبعاي���ري العتماد 
و�شمان اجلودة.
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     وتختل���ف نتيجة الدرا�شة احلالية م���ع نتيجة درا�شة )املقاطي ، 2011( والتي اأظهرت 
ع���دم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عن���د م�شتوى الدللة )0.05( بني متو�شط ا�شتجابات 

جمتمع الدرا�شة حول مدى توفر متطلبات العتماد الأكادميي تعزى ملتغري الرتبة العلمية.

ثالثًا: متغري عدد �صنوات اخلربة:
جدول )7(

 حتليل التباين الأحادي وفقًا ملتغري عدد �صنوات اخلربة

جمموع م�صدر التبايناملحور
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
)ف(

الدللة 
الإح�صائية

ر�شالة
الكلية واأهدافها

1.63930.546بني املجموعات
0.7860.509

غري داله
26.431380.696داخل املجموعات

28.07041املجموع

ال�ُشلطات 
والإدارة

3.95630.319بني املجموعات
2.6890.060

غري دالة
18.635380.490داخل املجموعات

22.59141املجموع
اإدارة
�شمان
اجلودة

5.99831.999بني املجموعات
3.4790.025

دالة
21.836380.575داخل املجموعات

27.83441املجموع

     يت�ش���ح م���ن اجل���دول رقم )7( اأنه ل توج���د فروق ذات دللة اإح�شائي���ة عند م�شتوى 
الدلل���ة )0.05( بني متو�شط ا�شتجابات جمتمع الدرا�ش���ة من اأع�شاء هيئة التدري�ض لدرجة 
تطبيق معايري العتماد الأكادميي على حمورّي )ر�شالة الكلية واأهدافها، وال�ُشلطات والإدارة( 
والتي تعزى مل�شتويات متغري عدد �شنوات اخلربة ) اأقل من خم�ض �شنوات، من خم�ض اإىل اأقل 
م���ن ع�شر �شنوات، من ع�شر اإىل اأقل من خم�ض ع�شرة �شنة، خم�ض ع�شرة �شنة فاأكرث(. بينما 
توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )0.05( بني متو�شط ا�شتجابات جمتمع 
الدرا�ش���ة من اأع�ش���اء التدري�ض لدرجة تطبيق معايري العتم���اد الأكادميي على حمور )اإدارة 
�شمان اجلودة( ل�شالح من عدد �شنوات خربتهم )من ع�شر اإىل اأقل من خم�ض ع�شرة �شنة(.

نتيج���ة درا�ش���ة  م���ن:  نتيج���ة درا�ش���ة كل  م���ع  الدرا�ش���ة احلالي���ة  نتيج���ة  وتتف���ق        
 )املقاط���ي ، 2011(، ودرا�ش���ة )علونة ، 2008(، ودرا�شة )العرميي ، 2005(، ودرا�شة ولكر 
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)walker, 1993 (، الت���ي بين���ت عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائي���ة عند م�شتوى الدللة 
)0.05( بني متو�شط ا�شتجابات عينة الدرا�شة حول تطبيق معايري العتماد الأكادميي تعزى 

ملتغري عدد �شنوات اخلربة.

رابعًا: متغري النوع:
جدول )8(

حتليل التباين الأحادي وفقًا ملتغري النوع

درجات العددالنوعاملحور
احلرية

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة
)ت(

الدللة 
الإح�صائية

ر�شالة
الكلية واأهدافها

17403.230.8041.8830.067ذكر
غري دالة 252.790.801اأنثى

ال�ُشلطات
والإدارة

17403.170.7021.3080.198ذكر
غري دالة 252.870.757اأنثى

17403.290.7371.9800.055ذكراإدارة �شمان اجلودة
غري دالة 252.800.832اأنثى

     يت�ش���ح م���ن اجل���دول رقم )8( اأنه ل توج���د فروق ذات دللة اإح�شائي���ة عند م�شتوى 
الدللة )0.05( بني متو�شط ا�شتجابات جمتمع الدرا�شة من اأع�شاء التدري�ض لدرجة تطبيق 
معاي���ري العتماد الأكادميي والتي تعزى مل�شتويات متغري النوع ) ذكر- اأنثى(، وهذا يدل على 

توافق وجهات نظر اأفراد جمتمع الدرا�شة.
     وتتفق نتيجة الدرا�شة احلالية مع نتيجة درا�شة )املقاطي ، 2011( والتي اأظهرت عدم 
وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )0.05( بني متو�شط ا�شتجابات جمتمع 

الدرا�شة حول مدى توفر  متطلبات العتماد الأكادميي تعزى ملتغري النوع.
     وتختل���ف نتيج���ة الدرا�شة احلالية مع نتيجة درا�شة )العرميي ، 2005( والتي اأظهرت 
وج���ود فروق ذات دللة اإح�شائي���ة عند م�شتوى الدللة )0.05( بني متو�شط ا�شتجابات عينة 

الدرا�شة حول تطبيق معايري العتماد الأكادميي تعزى ملتغري النوع ول�شالح الذكور.

الإجاب���ة ع���ن ال�شوؤال الثالث:  ما املقرتحات لتطبيق معاي���ري العتماد الأكادميي يف كلية 
املجتمع بحرميلء من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�ض ؟
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     اأو�شحت نتائج الدرا�شة احلالية بع�ض املقرتحات التي اقرتحها اأع�شاء هيئة التدري�ض 
لتطبيق معايري العتماد الأكادميي يف كلية املجتمع بحرميلء ومن اأهمها:

توفري الكادر الأ�شا�شي من اأع�شاء هيئة التدري�ض يف كافة التخ�ش�شات.. 1
وجود نظام حوافز لأع�شاء هيئة التدري�ض.. 2
التطوير امل�شتمر لأع�شاء هيئة التدري�ض مبا يرفع من اإنتاجيتهم يف جمال التدري�ض . 3

والبحث العلمي وذلك باإقامة دورات تدريبية وور�ض عمل.
اإع���لن ر�شالة الكلي���ة واأهدافه���ا يف وحدات الكلية جلمي���ع اأع�شاء هيئ���ة التدري�ض . 4

واجله���از الإداري والطلب���ة، ومراجع���ة ر�شال���ة الكلي���ة واأهدافها وتعديله���ا يف �شوء 
الظروف املتغرية.

التحديد الوا�شح للمهام والواجبات جلميع العاملني بالكلية.. 5
حتديد اأهداف ومهام جلنة اجلودة واإعلنها جلميع اأع�شاء هيئة التدري�ض واجلهاز . 6

الإداري والطلبة، وت�شجيع التعاون بني اأع�شاء هيئة التدري�ض وجلنة اجلودة بالكلية.

تو�صيات الدرا�صة:
اأظهرت نتيجة الدرا�شة احلالية اأن اأهداف ومهام جلنة اجلودة مل تكن وا�شحة للجميع، 
لذل���ك تظهر اأهمية و�شع اأه���داف وا�شرتاتيجي���ات خا�شة باجلودة والعتم���اد الأكادميي يف 

الكلية، بحيث تكون وا�شحة وقابلة للتنفيذ ومبتناول اجلميع.

اأظه���رت نتيجة الدرا�شة احلالية اأن اإ�شدار الكلية تقرير عن التقومي الذاتي جاء بدرجة 
تطبيق متو�شطة، ولأهمية التقومي الذاتي ل بد اأن ت�شجع وزارة التعليم العايل الكليات النا�شئة 
على اإجراءات التقومي الذاتي ملعايري العتماد الأكادميي لك�شف اأوجه الق�شور وحتديد ال�شبل 

الكفيلة بالتغلب عليها، وك�شف جوانب القوة وتعزيزها ودعمها.

اأظه���رت نتيجة الدرا�شة احلالية اأن م�شاركة اأع�شاء هيئ���ة التدري�ض يف عمليات التقومي 
الذات���ي ج���اء بدرجة متو�شطة لذلك ل بد من تقدمي دورات تدريبية من ِقبل خرباء خمت�شني 
يف جمال العتماد الأكادميي باإ�شراف من الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي لتوعية 

اأع�شاء هيئة التدري�ض يف الكلية باإجراءات تطبيق معايري العتماد الأكادميي.
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والتخطيط، كلية الرتبية، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة.
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املركز العربي للتعليم والتنمية، القاهرة، م�شر.



جملة جامعة �شقراء – العدد الأول – حمرم 1435هـ -نوفمرب 2013  م 138

درجة تطبيق معايري العتماد الأكادميي يف كلية املجتمع بحرمياء من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س
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العرمي���ي، حلي����ض حمم���د )2007(   تقدي���ر درج���ة تطبي���ق معاي���ري االعتم���اد االأكادمي���ي لكليات 
الرتبي���ة يف �شلطن���ة عمان كما يت�شورها الق���ادة االإداري���ون و االأكادمييون، ر�شالة 
دكتوراه. ق�شم الإدارة واأ�شول الرتبية،كلية الرتبية، جامعة الريموك، اإربد، الأردن.

الع�شاف، �شالح حمد )2003(  املدخل اإىل البحث يف العلوم ال�شلوكية، الريا�ض، مكتبة العبيكان.

العنق���ري، عب���د العزيز حمم���د )2008(  تطوي���ر التعلي���م العايل على �ش���وء بع����س امل�شتحدثات 
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أداة الدراسة

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

املكرم ع�شو هيئة التدري�ض ...........................................  حفظه اهلل
ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد...

     تق���وم الباحث���ة بدرا�شة عنوانها »درج���ة تطبيق معايري االعتم���اد االأكادميي يف كلية 
املجتم���ع بحرمي���الء من وجهة نظ���ر اأع�شاء هيئة التدري�س« كبح���ث تكميلي للح�شول على 

درجة املاج�شتري يف الإدارة والتخطيط الرتبوي.

وتهدف الدرا�شة اإىل التعرف على ما يلي:
• درج���ة تطبي���ق معاي���ري العتماد الأكادمي���ي يف كلي���ة املجتمع بحرمي���لء من حيث 	

)الر�شالة والغايات والأهداف، وال�ُشلطات والإدارة، واإدارة �شمان اجلودة(

• الف���روق بني متو�شط ا�شتجاب���ات اأفراد جمتمع الدرا�شة ح���ول درجة تطبيق معايري 	
العتم���اد الأكادمي���ي يف كلي���ة املجتم���ع بحرميلء والت���ي تعزى ملتغ���ريات الدرا�شة 

)املوؤهل العلمي، الرتبة العلمية، عدد �شنوات اخلربة، النوع(

• مقرتحاتكم التي ت�شاهم يف تطبيق معايري العتماد الأكادميي.	

       لذا اآمل منكم اأن تتف�شلوا بالإجابة على جميع عبارات هذه ال�شتبانة من وجهة نظركم 
ب���كل مو�شوعي���ة واأمانة، لتحقيق  اأهداف ه���ذه الدرا�شة وللخروج منه���ا بالنتائج والتو�شيات 

املاأمولة، علمًا باأن معلومات هذه ال�شتبانة لن ت�شتخدم اإل لأغرا�ض البحث العلمي فقط.

  وتقبلوا وافر ال�شكر والتقدير..



141جملة جامعة �شقراء – العدد الأول – حمرم 1435هـ -نوفمرب 2013  م

اأ. اأ�صماء بنت عبداهلل الداود

ملحوظة:
     يق�ش���د باالعتم���اد االأكادمي���ي لهذه الدرا�شة: جمموع���ة من الإجراءات التي يتم عن 
طريقه���ا تقييم كلي���ة املجتمع بحرميلء من حيث )الر�شالة والغاي���ات والأهداف، وال�ُشلطات 
والإدارة، واإدارة �شم���ان اجلودة( يف �شوء معايري ت�شدرها الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد 
الأكادميي التابعة لوزارة التعليم العايل، للوقوف على نقاط القوة وال�شعف؛ من اأجل الو�شول 

اإىل تو�شيات ُيعمل بها لتح�شني الأداء الإداري، وحتقيق الأهداف بال�شورة املن�شودة.
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االستبانة أواًل: المعلومات األولية

ال�شم )اختياري( : .................................................................. 

يرجى قراءة الفقرات التالية وو�شع اإ�شارة )ü( يف املو�شع املنا�شب:

• املوؤهل العلمي:	
)   ( بكالوريو�ض      
)   ( ماج�شتري        
دكتوراه          )   (

• الرتبة العلمية:	
)   ( معيد     
حما�شر     )   (
)   ( اأ�شتاذ م�شاعد    
اأ�شتاذ م�شارك    )   (
)   ( اأ�شتاذ     

• النوع:	
)   ( ذكر     
)   ( اأنثى     

• عدد �صنوات اخلربة:	
)   ( اأقل من خم�ض �شنوات   
)   ( من خم�ض اإىل اأقل من ع�شر �شنوات  
)   ( من ع�شر اإىل اأقل من خم�ض ع�شرة �شنة 
)   ( خم�ض ع�شرة �شنة فاأكرث   
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 ثانيًا: عبارات ال�صتبانة:
فيما يلي جمموعة من العبارات املتعلقة بدرجة تطبيق معايري العتماد الأكادميي يف كلية 
ق اإدارة الكلية م�شمون تلك العبارات. الرجاء الإجابة  املجتمع بحرميلء، فاإىل اأي درجة تطبِّ

من وجهة نظركم بو�شع اإ�شارة )ü( يف اخللية املنا�شبة لختياركم بعد كل عبارة:

العبــــــــــــــــــــــــــــــارةم
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املحور الأول: درجة تطبيق معيار ر�صالة الكلية واأهدافها

توجد روؤية وا�شحة حتدد الطموحات امل�شتقبلية للكلية.1
تت�شم ر�شالة الكلية باإمكانية التحقيق.2
ت�شتخدم ر�شالة الكلية كمرجع للتخطيط ال�شرتاتيجي.3
توؤثر ر�شالة الكلية يف عمليات �شنع القرار.4
تتم املراجعة املنتظمة لتعديل �شياغة ر�شالة الكلية بناًء على اأحدث امل�شتجدات.5
ترتبط ر�شالة الكلية بالحتياجات املهنية والعلمية للطلبة.6
توجد و�شائل لن�شر ر�شالة الكلية واأهدافها من )اأدلة- ن�شرات- موقع اإلكرتوين(7
تت�شم ر�شالة الكلية بال�شمولية.8
تت�شم اأهداف الكلية بالو�شوح.9

تت�شم اأهداف الكلية بالواقعية.10
ت�شعى ر�شالة الكلية اإىل حتقيق اأهدافها املو�شوعة.11
 تتم �شياغة اأهداف الكلية بعبارات قابلة للقيا�ض.12
تتم مراجعة الأهداف من فرتة اإىل اأخرى مب�شاركة جميع اأع�شاء الكلية13

املحور الثاين: درجة تطبيق معيار ال�ُصلطات والإدارة
متتلك الكلية هيكًل اإداريًا عايل الكفاءة لتي�شري الإجراءات الإدارية.14
حُتدد م�شوؤوليات القيادة الإدارية ب�شكل وا�شح يف حتديد املهام الوظيفية يف الكلية.15
توفر الإدارة اآليات تقومي معتمدة لقيا�ض اأداء اأع�شاء هيئة التدري�ض بالكلية.16
توفر الإدارة اآليات تقومي معتمدة لقيا�ض اأداء اأع�شاء اجلهاز الإداري بالكلية. 7
تتم متابعة تطبيق اخلطط والأهداف من قبل الكلية.18
تلتزم الكلية بربنامج منتظم ملراجعة جميع اللوائح التنظيمية.19
كفاية عدد اأع�شاء اجلهاز الإداري ن�شبة لأع�شاء هيئة التدري�ض والطلبة.20
تقوم اإدارة الكلية باإ�شعار هيئة التدري�ض ب�شورة منتظمة بالتطورات التي حتدث يف الكلية.21
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لدى الكلية دليل اإر�شادي وا�شح لل�شيا�شات واللوائح التنظيمية22
حتر�ض اإدارة الكلية على الأخذ باآراء هيئة التدري�ض يف عمليات التطوير.23
توفر اإدارة الكلية برنامج تدريبي لأع�شاء اجلهاز الإداري لتنمية قدراتهم ومهاراتهم.24
حتر�ض الكلية على رفع م�شتوى الر�شا الوظيفي لدى اأع�شاء هيئة التدري�ض فيها.25
حتر�ض اإدارة الكلية على توفري مناخ تنظيمي اإيجابي ب�شكل دائم.26

املحور الثالث: درجة تطبيق معيار اإدارة �شمان اجلودة
تقدم اإدارة الكلية دعمًا اإيجابيًا لأن�شطة �شمان اجلودة.27
تقدم الكلية املوارد اللزمة لإدارة عمليات اجلودة. 28
ت�شع الكلية موؤ�شرات لقيا�ض الأداء ح�شب املعايري املعتمدة.29
تتمحور عمليات حت�شني اجلودة يف الكلية حول اأولويات التطوير امللحة.30
يتم العرتاف بالأخطاء ونقاط ال�شعف من قبل امل�شئولني.31
ي�شارك جميع اأع�شاء هيئة التدري�ض بالكلية يف عمليات التقومي الذاتي.32
يتم تكوين جلنة للجودة ت�شمل اأع�شاء من جميع الأق�شام يف الكلية.33
يتم حتديد مهام جلنة اجلودة ب�شورة وا�شحة من قبل اإدارة الكلية.34
تتخذ الكلية القرارات الت�شحيحية لأدائها يف �شوء نتائج التقومي الذاتي.35
 وجود نظام حوافز لتقدير الإجنازات البارزة واملميزة فيما يت�شل بتطوير الكلية.36
تت�شم عمليات تقومي اجلودة يف الكلية بال�شفافية.37
جُترى عمليات التقومي يف الكلية ب�شكل منتظم.38
يتم اإ�شدار تقرير عن التقومي الذاتي للكلية نهاية كل عام جامعي.39

ثالثـًا: براأيك ما املقرتحات املنا�صبة لتطبيق معايري العتماد الأكادميي يف كلية املجتمع بحرمياء؟
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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العربية ال�صعودية

د.نايف بن عبد العزيز املطوع
اأ�صتاذ املناهج وطرق التدري�س امل�صارك بجامعة �صقراء  اململكة العربية ال�صعودية

ملخ�س الدرا�صة
      هدف���ت هذه الدرا�ش���ة اإىل ا�شتق�شاء اجتاهات الدار�شني نحو برنام���ج الدبلوم العام يف الرتبية 
بجامعة �شقراء يف اململكة العربية ال�شعودية. ولتحقيق هدف الدرا�شة مت تطبيق اأداة القيا�ض )ال�شتبانة( 
بع���د التحق���ق م���ن اخل�شائ����ض ال�شيكومرتية ل���لأداة، وقد ا�شتمل���ت الأداة عل���ى )26( فق���رة . وتكونت 
 عين���ة الدرا�ش���ة م���ن ) 115 ( دار�شًا ، حي���ث مت ا�شتخراج املتو�شط���ات احل�شابية والنحراف���ات املعيارية 
 لتقدي���رات اأف���راد عين���ة  الدرا�ش���ة عل���ى ال�شتبان���ة، كذل���ك مت ا�شتخ���دام حتلي���ل التباي���ن الأح���ادي
 )ONEWAY ANOVA(  للمقارنة بني ا�شتجابات عينة الدرا�شة على اأداة القيا�ض تبعًا ملتغري مقر تنفيذ 
الدبل���وم، يف حني مت ا�شتخدام قي���م اختبار »ت« Ttest ملجموعتني م�شتقلت���ني للمقارنة بني تقديرات عينة 
الدرا�ش���ة تبعًا ملتغريي التخ�ش�ض والوظيفة. وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة  عدم وجود فروق دالة اإح�شائيًا 
يف اجتاهات الدار�شني نحو برنامج الدبلوم تبعًا ملتغريات الدرا�شة) مقر التنفيذ والوظيفة  والتخ�ش�ض( 
مع وجود بع�ض الق�شور يف تنفيذ الربنامج. وخل�شت الدرا�شة اإىل جمموعة من التو�شيات كان من اأهمها 

رفع م�شتوى تنفيذ برنامج الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة �شقراء.
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The Attitudes of Learners Towards The General Diploma Program in 
Education at the University of Shaqra in Saudi Arabia

Dr. Naif abdulaziz al mutawa

Associate Professor of Curricula and teaching methods at Shaqra 
University, Saudi Arabia

Abstract
The main objective of this study is to investigate the learners› attitudes towards 

the General Diploma Program in Education at the University of Shaqra in Saudi 
Arabia. In order to achieve the objectives of the study a )questionnaire(, a tool of 
measurement is implemented after the verification of its psychometric properties. 
The questionnaire is made up of (26) items, whereas the sample consists of (115) 
learners. Means and standard deviations of the learners› ratings are calculated, and 
the )ONEWAYANOVA( is implemented to compare the responses of the sample 
on the tool of measurement according to the variation of the location of Diploma, 
while the Ttest for two independent groups is carried out to compare the ratings of 
the sample depending on the variables of specialization and occupation. The results 
of the study show no statistically significant differences in the learners› attitudes 
towards the Diploma Program, depending on the variables of the study )location, 
specialization and occupation(. This study also concludes a set of recommendations; 
the most important of which is raising the level of implementation of General 
Diploma Program in Education at the University of Shaqra.
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د.نايف بن عبد العزيز املطوع

املقدمـــة
تعت���رب مهنة التعليم من اأ�شرف املهن التي توؤدي مهمة رئي�شية يف تقدم ورقيى املجتمع ملا 
ت�شع���ه من حلول ومقرتح���ات ملعاجلة م�شكلته ، حيث اأورد) فتيحي واآخرون ، 2006( اأهمية 
الأخ���ذ بالنظم التعليمي���ة والهتمام بها وتطويرها والعمل عل���ى تطوير خمرجاتها من خلل 
الهتمام باملعلمني وال�شعي لتزويدهم باملهارات واخلربات اللزمة لكي تكون خمرجاتهم من 

الطلب متوائمة مع متطلبات املجتمع الذي يعي�شون فيه.

اإن اإع���داد املعلم الإعداد ال�شخ�ش���ي والرتبوي يعترب من اجلزئيات املهمة فمهنة التعليم 
تتطل���ب ف���رد ذو �شفات �شخ�شية و�شلوكي���ة وتربوية تختلف عن املهن الأخ���رى، فاملعلم قدوة 
لطلبه وتنعك�ض ت�شرفاته و�شلوكياته جليًا على تلميذه وقد اأكدت بع�ض الدرا�شات كدرا�شة 
) Exstrom, 1976( ودرا�شة )  Soar, 1976( اأن ما يحمله املعلم من �شمات و�شفات وتاأهيل 

علمي وتربوي ينعك�ض على تلميذه اإيجاًب اأو �شلبًا و ب�شورة جلية ووا�شحة.    

وق���د كان للمملك���ة العربية ال�شعودية ممثل���ة يف وزارتي الرتبية والتعلي���م ووزارة التعليم 
العايل دور بارز يف اإعداد املعلمني حيث مر ذلك بعدة مراحل فمن معلم ال�شرورة اإىل معاهد 
املعلم���ني ثم الكلي���ات املتو�شطة ومراكز العل���وم والريا�شيات و�شوًل لكلي���ات املعلمني وكليات 

الرتبية التي توؤهل املعلمني علميًا وتربويًا.

وقد اأدرك القائمني عل���ى اإعداد املعلم يف اململكة العربية ال�شعودية اأهمية اإعداد وتاأهيل 
املعلمني يف التخ�ش�شات الأدبية والعلمية من غري خريجي كليات الرتبية يف املجالت الرتبوية 
والنف�شي���ة قبل اأو بعد التحاقهم مبهنة التدري�ض. من خ���لل اإحلاقهم بربامج تربوية ونف�شية 
 كالدبل���وم الع���ام يف الرتبي���ة والذي ينف���ذ يف كثري من اجلامع���ات. وهذا يتوافق م���ع ما ذكره 
) Chisholm , 1996(  يف )العم���ري ، 2012 (  م���ن اأن التعلي���م والتدريب يوؤديان اإىل اإيجاد 
اأف���راد موؤهلني وقادرين على التعامل مع املتغريات املجتمعي���ة و لديهم ال�شتعدادات النف�شية 

واملهنية.        

 كم���ا اأكدت كثري م���ن الدرا�شات ال�شابقة مثل درا�شة )فتحي واآخرون ، 2006(، ودرا�شة 
)ق���ادي، 2007(، ودرا�ش���ة )ال�شطن���اوي واآخ���رون ، 2008(، ودرا�شة )ال�شرع���ي ، 2009(، 
ودرا�ش���ة )الفقع���اوي  ، 2011(، ودرا�شة )العم���ري ، 2012( والتي تتعل���ق بالدبلوم العام يف 
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الرتبي���ة وبرامج اإعداد املعلم وج���ود بع�ض امل�شاكل يف تنفيذ ه���ذه الربامج مما قد يوؤدي اإىل 
ق�شور يف حتقيق الأهداف املرجوة منها.

كم���ا اأن الباحث وم���ن خلل خربته ال�شابق���ة كمعلم ومدير مدر�ش���ة وم�شرف تربوي ثم 
اأ�شت���اذ جامعي يق���وم بتدري�ض الطلب يف كلي���ات الرتبية وبرنامج الدبل���وم العام يف الرتبية 
وي�ش���رف عليهم اأكادمييًا  قد لحظ وج���ود بع�ض املعوقات ور�شد بع�ض امل�شاكل يف تنفيذ هذا 
الربنام���ج على م�شت���وى اجلامعة ورغبة يف احل�ش���ول على معلومات علمي���ة موثقة من خلل 
درا�ش���ة م�شتوفية ل�شروط البحث العلمي ال�شلي���م تتمخ�ض عنها تو�شيات علمية بهدف تطوير 
برامج اإعداد املعلم يف اململكة العربية ال�شعودية على وجه العموم ويف جامعة �شقراء على وجه 
اخل�شو����ض، وحي���ث اأن من اأقرب النا�ض له���ذه الربامج هم الدار�شني بها فق���د راآى الباحث 
القي���ام به���ذه الدرا�شة التي ته���دف اإىل معرفة اجتاهات الدار�شني يف برنام���ج الدبلوم العام 
يف الرتبي���ة بجامعة �شقراء نحو تنفيذ الربنامج فيما يخ�ض اأع�شاء هيئة التدري�ض واملقررات 

الدرا�شية وا�شتخدام التقنية يف التدري�ض ومدى منا�شبة مقر تنفيذ الربنامج.

م�صكلة الدرا�صة
ميكن حتديد م�شكلة الدرا�شة احلالية يف حماولة الإجابة عن ال�شوؤال التايل: ما اجتاهات 
الدار�شني نحو برنامج الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة �شقراء يف اململكة العربية ال�شعودية؟

اأ�صئلة الدرا�صة 
ت�شتمل الدرا�شة على ال�شوؤال الرئي�ض التايل:

م���ا اجتاهات الدار�شني نحو برنامج الدبلوم الع���ام يف الرتبية بجامعة �شقراء يف اململكة 
العربية ال�شعودية؟

ويتفرع عن ال�شوؤال الرئي�ض الأ�شئلة الفرعية التالية:
ه���ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية يف اجتاه���ات الدار�شني نحو برنامج الدبلوم العام 

يف الرتبية تعزى ملتغري مقر التنفيذ ؟  

ه���ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية يف اجتاه���ات الدار�شني نحو برنامج الدبلوم العام 
يف الرتبية تعزى ملتغري الوظيفة؟  
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ه���ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية يف اجتاه���ات الدار�شني نحو برنامج الدبلوم العام 
يف الرتبية تعزى ملتغري التخ�ش�ض؟  

اأهداف الدرا�صة 
هدفت هذه الدرا�شة اإىل ا�شتق�شاء اآراء الدار�شني نحو برنامج الدبلوم العام يف الرتبية 

التي تنفذه جامعة �شقراء يف عدد من الكليات.

اأهمية الدرا�صة
تت�شح اأهمية هذه الدرا�شة من خلل النقاط التالية:

�شت�شه���م ه���ذه الدرا�ش���ة  ب���اإذن اهلل   يف تو�شي���ح اجتاهات الدار�ش���ني نحو برنامج . 1
الدبل���وم الع���ام يف الرتبية مم���ا �شي�شاعد امل�شئول���ني يف جامعة �شق���راء على تطوير 

الربنامج وحت�شينه.

تعد هذه الدرا�شة ) ح�شب علم الباحث ( من اأوائل الدرا�شات والأبحاث التي تناولت . 2
اجتاهات الدار�شني  نحو برنامج الدبلوم العام يف الرتبية يف جامعة �شقراء باململكة 

العربية ال�شعودية.

حدود الدرا�صة 
احلدود املو�صوعية  

اقت�ش���رت هذه الدرا�ش���ة على معرفة اجتاهات الدار�شني نح���و برنامج الدبلوم العام يف 
الرتبية يف جامعة �شقراء مبحافظات عفيف، والدوادمي، والقويعية، فيما يتعلق باأع�شاء هيئة 

التدري�ض، واملقررات الدرا�شية، وا�شتخدام التقنية يف التدري�ض، ومقر تنفيذ الربنامج . 

احلدود الزمانية 
اأجريت هذه الدرا�شة خلل الف�شل الدرا�شي الثاين من العام اجلامعي 1434/1433 ه�.

احلدود املكانية
طبق���ت ه���ذه الدرا�شة على الدار�شني يف برنامج الدبل���وم العام يف الرتبية يف حمافظات 

عفيف، و الدوادمي، و القويعية  باملمكة العربية ال�شعودية. 
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فرو�س الدرا�صة
ل توج���د فروق ذات دلل���ة اإح�شائية يف اجتاه���ات الدار�شني نح���و برنامج الدبلوم . 1

العام يف الرتبية تعزى ملتغري مقر تنفيذ الربنامج؟ ) عفيف، الدوادمي ، القويعية ( 

ل توج���د فروق ذات دلل���ة اإح�شائية يف اجتاه���ات الدار�شني نح���و برنامج الدبلوم . 2
العام يف الرتبية تعزى ملتغري الوظيفة؟ ) معلم ،غري معلم ( 

ل توج���د فروق ذات دلل���ة اإح�شائية يف اجتاه���ات الدار�شني نح���و برنامج الدبلوم . 3
العام يف الرتبية تعزى ملتغري التخ�ش�ض؟ ) علمي، اأدبي ( 

م�صطلحات الدرا�صة
برنامج الدبلوم العام يف الرتبية :  

التعريف الإجرائي
    ه���و برنام���ج تدريبي يقدم خلريجي الكليات غري الرتبوي���ة وي�شعى اإىل تاأهيلهم تربويًا 
ونف�شي���ًا للقيام باأعب���اء مهنة التدري�ض ومن ثم فتح املجال الوظيف���ي لهم للنخراط يف مهنة 

التدري�ض. 

الجتاهات
     عّرفه���ا )ن�ش���وان،  2001 ( باأنه���ا مواقف تت�شف بالقب���ول اأو الرف�ض جتاه الأ�شياء اأو 

املو�شوعات املختلفة.

التعريف الإجرائي
    يع���رف الباحث  الجتاهات اإجرائي���ًا باأنها الدرجة العاطفية اليجابية اأو ال�شلبية نحو 

برنامج الدبلوم العام يف الرتبية لدى الدار�شني يف جامعة �شقراء. 

اأدبيات الدرا�صة
اأوًل : برنامج الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة �شقراء .)وفق وثيقة الدبلوم ال�شادرة من 

جامعة �شقراء ، 1433 (
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اأهداف الربنامج
الأهداف العامة 

تاأهي���ل اخلريج���ني واخلريج���ات م���ن التخ�ش�ش���ات التعليمي���ة الأكادميي���ة م���ن حملة 
البكالوريو�ض تربويًا للقيام باأعباء مهنة التدري�ض ومن ثم فتح املجال الوظيفي لهم للنخراط 

يف مهنة التدري�ض. 

الدبل���وم الرتبوي يعترب و�شيلة هام���ة لكثري من خريجي اجلامع���ة الراغبني يف اللتحاق 
مبهن���ة التدري�ض واإيجاد فر�ض العمل له���م يف قطاع التعليم ، وهذا ينطبق بطبيعة احلال على 
خريج���ات اجلامعة يف نف�ض التخ�ش�شات حيث يوؤدي برنامج الدبلوم الرتبوي بق�شم الدار�ض 

نف�ض املهام التي يوؤديها يف ق�شم الدار�ض من تاأهيل للخريجات للوظائف التعليمية .

  الأهداف اخلا�صة
التع���رف عل���ى اأهم الجتاهات والنظري���ات احلديثة يف الرتبية وعل���م النف�ض واأثرها يف 

النمو املهني للمعلم وحت�شني عملية التعليم والتعلم.

تنمي���ة الق���درة لدى الدار�شني عل���ى ت�شور املنه���ج املدر�شي بعنا�شره الأربع���ة الرئي�شية 
املتمثل���ة يف الأهداف واملحتوى وطرق التدري����ض واأ�شاليب التقومي، والطلع على الأ�ش�ض التي 

تبنى عليها  والعوامل التي توؤثر يف تخطيطها وبنائها وتنفيذها وتقوميها وتطويرها.

التع���رف عل���ى التقني���ات احلديث���ة والو�شائل املعني���ة يف عملي���ة التعليم والتعل���م وكيفية 
ا�شتخدامها وتطبيقها.

التعرف على الجتاهات والأ�شاليب احلديثة يف التخطيط والإ�شراف الرتبوي واأثرها يف 
النمو املهني للموجه واملعلم.

   الروؤية
الطموح باأن تكون جامعة �شقراء اأف�شل مكان لتقدمي برنامج الدبلوم الرتبوي.

ال�شعي حل�شول برنامج الدبلوم العام بكلية الرتبية ب�شقراء للعتماد الأكادميي الوطني.
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 الر�صالة 
         تت�شم���ن ر�شال���ة الربنام���ج تعليم���ًا و تدريبًا تربويًا ملختل���ف التخ�ش�شات التعليمية 

ملمار�شة مهنة التدري�ض واإعداد كوادر تدري�شية موؤهلة ل�شوق العمل.

�صروط اللتحاق بالربنامج
اأن يك���ون املتقدم حا�شًل على �شهادة البكالوريو�ض اأو ما يعادلها بتقدير عام ل يقل . 1

عن ) جيد ( يف التخ�ش�شات التعليمية . 
اأن يكون املتقدم ح�شن ال�شرية وال�شلوك وملتزمًا بالآداب الإ�شلمية . . 2
اأن يكون املتقدم �شليم اجل�شم والنطق واحلوا�ض . . 3
اأن يجتاز املقابلة ال�شخ�شية، و الختبار ال�شخ�شي .. 4

منح الدرجة العلمية 
مينح الدار�ض درجة الدبلوم العام يف الرتبية بعد ا�شتكمال متطلبات التخرج بدرا�شة   
جميع مواد الدبلوم الرتبوي واجتيازها واإنهاء جميع متطلباتها دون عوائق ويقوم املركز بعمل 
الإج���راءات اللزمة والتو�شية بالتخرج ليتم منح الدرجة العلمية من قبل عمادة كلية الرتبية 

بعد اإقرارها من جمل�ض اجلامعة 

لغة الربنامج :  اللغة العربية .

اخلطة الدرا�صية للربنامج 
يتطلب احل�شول على درجة الدبلوم العام يف الرتبية اإكمال الدار�ض بنجاح )32( وحدة 

درا�شية. 
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مقررات الف�صل الدرا�صي الأول
رقم 
املقرر

رمز 
الوحدات عدد الوحداتا�صم املقرراملقرر

املقررة عتن
2002�شيا�شة ونظام التعليم يف اململكة العربية ال�شعوديةد ب ت 429

2002اأ�ش�ض املناهجد ب ت 430
2002طرق تدري�ض )1(د ب ت 431
2002القيا�ض والتقومي الرتبويد ب ت 432
2002علم نف�ض النمود ب ت 433
2002و�شائل وتقنيات التعليمد ب ت 434
2002اأ�شول الرتبية الإ�شلميةد ب ت 435
2002مناهج البحث يف الرتبيةد ب ت 408

16 وح�دةال�������م�������ج�������م��������وع 

مقررات الف�صل الدرا�صي الثاين  

الوحدات عدد الوحداتا�صم املقرررمز املقرررقم املقرر
املقررة عتن

2002علم النف�ض الرتبويد ب ت 403
2002الإدارة املدر�شية والإ�شراف الرتبويد ب ت 436
2002اجتماعيات الرتبيةد ب ت 437
2002الرتبية وق�شايا املجتمع املعا�شرد ب ت 438
2002التوجيه والإر�شاد الطلبيد ب ت 439
2002ق�شايا ومواقف تدر�شية )ح�شب التخ�ش�ض(د ب ت 440
2002اإدارة ال�شف وبيئة التعلمد ب ت 441
2002الرتبية العمليةد ب ت 442

16 وحدةال�������م�������ج�������م��������وع 
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ثانيًا: الجتاهات
      حتت���ل الجتاه���ات مكانة بارزة يف نظريات علم النف����ض، وعلم الجتماع، والعلقات 
الإن�شاني���ة العام���ة واخلا�شة، اإذ تعد درا�شة الجتاهات ذات قيم���ة خا�شة؛ لهتمامها بدوافع 
ال�شل���وك الإن�ش���اين، وه���ذه الجتاهات تع���د حمددات موجه���ة، و�شابطة، و منظم���ة لل�شلوك 

الجتماعي.  )ملحم، 2001(.

      وق���د اختل���ف كثري م���ن علماء النف�ض يف حتدي���د مفهوم موحد للجتاه���ات حتى اأن 
 نل�ش���ون )Nelson( عر����ض يف قائم���ة له م���ا يزيد عن ع�شري���ن ت�شورًا كما عر����ض اأولبورت  
 ) Allport( تعاريف خمتلفة لهذا املفهوم ا�شتقاها من علماء عده مثل ت�شيف )Chave( و وارين
 )Warren( وكان���رتل )Cantril( ولندب���رج )Lundberg( اإل اأن هناك اتفاقًا بينهم جميعًا 

يتمثل يف اأن الجتاه متغري و�شيط اأو تكوين فر�شي.   )داوود، 1990(. 

 خ�صائ�س الجتاهات
تو�شل كثرٌي من املهتمني بالجتاهات اإىل حتديد عدد من خ�شائ�شها، ومنها:

الجتاه���ات متعلم���ة ولي�شت وراثي���ة، ويتم تعلمها م���ن خلل ما يواجه���ه الفرد من . 1
خ���ربات، واأن�شطة، ومواقف، �شب���ق اأن مر بها) العمي���ان، 2005 (، ومن هنا تت�شح 

اأهمية دور املعلم يف تكوينها وتنميتها لدى املتعلم.
الجتاه���ات ا�شتع���دادات لل�شتجاب���ة عاطفيًا؛ لذل���ك يعترب املك���ون الوجداين اأهم . 2

مكونات الجتاه.
الجتاهات لها �شفة الثبات وقابلة للتعديل والتغيري حتت ظروف معينة.. 3
الجتاه���ات قابل���ة للملحظة والقيا�ض، م���ن خلل مقايي����ض الجتاهات عن طريق . 4

ال�شتجاب���ات اللفظية للمتعلم���ني، اأو عن طريق قيا�ض ال�شتجاب���ات امللحظة لهم.  
)الرا�شد واآخرون، 2002(. 

الجتاه���ات قد تتحدد نحو موقف اأو مو�ش���وع معني ب�شكل دقيق، اأو تكون نحو جمال . 5
عام، اأي يكون منها ما هو وا�شح املعامل، ومنها ما هو غام�ض.)�شرف، 1996( 

تو�شح الجتاهات وجود علقة بني الفرد ومو�شوع الجتاه.. 6
ي�شع���ب التعب���ري عنها لأنها مواقف عقلي���ة ونف�شية جاءت نتيجة نزاع���ات اإن�شانية، . 7

وردود اأفعال عاطفية نحو الأ�شياء اأو الأ�شخا�ض.
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تكون فردية جتاه مثريات معينة �شواء اإيجابية اأو �شلبية. . 8
الجتاهات عبارة عن نزاعات فردية، ول ت�شكل جزءًا من ثقافة املجتمع الذي ينتمي . 9

اإليه الفرد. )ملحم، 2001(.

 اأهمية درا�صة الجتاهات
ل���كل عل���م من العل���وم اأهميته، ياأخذ من خلله���ا مكانته بني العلوم الأخ���رى ، وقد حدد 

)العبيد، 1993: 11( اأهمية درا�شة الجتاهات كما يلي:

ت�شاعد درا�شة الجتاهات يف بناء اخلطط وتنظيم اخلربة.. 1
ت�شاع���د درا�شة الجتاهات يف توجيه ال�شل���وك الجتماعي للفرد يف كثري من مواقف . 2

احلياة الجتماعية.
ت�شاعد درا�شة الجتاهات يف التنبوؤات ال�شادقة عن �شلوك الفرد يف مواقف احلياة . 3

املختلفة  .
ت�شاع���د درا�شة الجتاهات يف تنظيم العملي���ات النفعالية والإدراكية واملعرفية حول . 4

بع�ض النواحي املوجودة يف املجال الذي يعي�ض فيه الفرد.
ت�شاعد درا�شة الجتاهات يف ثبات �شلوك الفرد واأقواله واأفعاله وتفاعله مع الآخرين.. 5

 بينما يرى )حرمي ، 2000( اأن اأهمية درا�شة الجتاهات تكمن يف النقاط التالية:
ت�شاعد يف التنبوؤ بال�شلوك الأدائي للفرد.. 1
ت�شاعد الأفراد على التاأقلم والتكيف مع الأحداث واملواقف والأ�شخا�ض.. 2
ت�شاعد يف الدفاع عن ذات الفرد وم�شاحله.. 3
توفر اأ�شا�شًا ي�شتطيع الأفراد من خلله التعبري عن قيمهم ومثلهم وثقافتهم.. 4
ت�شاعد يف تنظيم معارف الفرد ومدركاته للأ�شياء وتف�شريها.. 5

الدرا�صات ال�صابقة
      يف ه���ذا اجل���زء يعر�ض الباحث بع�ض الدرا�شات املتعلقة بالدبلوم العام يف الرتبية اأو 
برامج اإعداد املعلم،  وقد التزم الباحث برتتيب هذه الدرا�شات ح�شب ت�شل�شل تاريخ تنفيذها.

    هدفت درا�شة قام بها )فتحي  واآخرون، 2006( اإىل حتليل وتقومي مدى فعالية برنامج 
الدبل���وم الع���ام يف الرتبيةجامع���ة ال�شلط���ان قابو�ض يف �ش���وء املنظور الفك���ري والعاملي لهذا 
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الربنامج، و قد ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي وا�شتخدم ال�شتبانه كاأداة للدرا�شة،وتكونت 
العين���ة م���ن ث���لث جمموع���ات عين���ة الط���لب املعلمني،عين���ة املعلم���ني اخلرج���ني ويعلمون 
باملدار�ض،وعين���ة مدي���ري املدار����ض، وتو�شلت الدرا�ش���ة اإىل اأن حمتوى الربنام���ج مل ي�شتمل 
عل���ى مو�شوع���ات يرغب يف درا�شتها الط���لب. كما اأن اأ�شلوب املحا�شرة م���ن اأكرث الأ�شاليب 
ا�شتخدام���ا يف تدري�ض املق���ررات، واأن الختب���ار النهائي واختبار منت�ش���ف الف�شل من اأكرث 
الأ�شالي���ب ال�شائدة يف تقومي املقررات،كما اأن ابرز املظاهر ال�شلبية للربنامج تتمثل يف تكرار 

مو�شوعات يف اأكرث من مقرر وقلة التطبيقات،وقدم الكتب املرجعية. 

     ويف درا�شة )ال�شطناوي واآخرون، 2008(والتي هدفت اإىل معرفة مدى حتقيق برامج 
دبلوم الرتبية للكفايات الرتبوية يف ظل اقت�شاد املعرفة من وجهة نظر طلبة دبلوم الرتبية يف 
اجلامع���ات الأردنية.ولتحقيق اأهداف الدرا�شة اأُع���دت ا�شتبانة مكونة من )30( فقره موزعة 
على اأربعة جملت،مت توزيعها على)188( طالبًا وطالبة. تو�شلت نتائج  الدرا�شة اإىل حتقيق 
برام���ج دبلوم الرتبي���ة للكفايات الرتبوية بدرج���ة كبرية، كذلك بينت عدم وج���ود فروق دالة 

اإح�شائيا يف مدى حتقيق الكفايات الرتبوية تعزى ملتغري اجلامعة والق�شم.

     ويف  درا�ش���ة قام���ت به���ا )ال�شرع���ي، 2009( حي���ث هدفت اإىل معرف���ة جوانب القوة 
وال�شع���ف يف برنامج اإعداد املعلم���ات بكلية الرتبية بجامعة قابو����ض ب�شلطنة عمان بنًاء على 
متطلب���ات معاي���ري العتم���اد الأكادميي لربنام���ج اإع���داد املعلم،وا�شتخدم���ت الباحثة املنهج 
الو�شف���ي التحليلي، وبل���غ عدد اأف���راد عين���ة الدرا�شة)200(طالبًا وطالب���ة ،وقامت الباحثة 
باإع���داد ا�شتبان���ه كاأداة للدرا�شة وتو�شلت اإىل اأن هناك تفاوتًا ب���ني اأراء اأفراد عينة الدرا�شة 
ح���ول جم���الت الدرا�شة،وتراوحت بني امل�شت���وى الكبري واملتو�شط،وكانت ف���وق املتو�شط عند 
تقيي���م الطلب ملا تعلموه م���ن الربنامج مما يوؤكد اأن الربنامج ي�شري اإىل الهدف النهائي نحو 

التطوير والتح�شني وفق تطبيق معايري العتماد الأكادميي.  

     اأما درا�شة )عطيات، 2010( حيث هدفت اإيل تقييم برنامج الدبلوم العام يف الرتبية 
بجامع���ة احل�ش���ني بن طلل م����ن وجهة نظ���ر الطلبة، ولتحقي���ق هذا الهدف قام���ت الباحثة 
بت�شمي���م ا�شتبانة مكونة من )39( فقرة موزع���ة على ثلثة جملت، مت توزيعها على)121(
طالب���ًا وطالبة يف برنامج الدبلوم العام يف الرتبية. وق���د اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اإن تقييم 
الطلبة لأهداف، وحمتوى، وخمرجات برنامج الدبلوم العام يف الرتبية، والربنامج ب�شكل عام 
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كان بدرج���ة متو�شطة، كما اأظهرت النتائج عدم وجود ف���روق دالة اإح�شائيا يف تقييم الطلبة 
لأه���داف، وحمتوى، وخمرجات برنامج الدبلوم الع���ام يف الرتبية ُتعزى ملتغري اجلن�ض، وعدم 
وج���ود ف�روق دالة اإح�شائيا يف تقييم الطلبة لأه���داف، وحمتوى، وخمرجات برنامج الدبلوم 
الع���ام يف الرتبية ُتعزى ملتغري التخ�ش�ض، وعدم وج���ود فروق دالة اإح�شائيا يف تقييم الطلبة 
لأه���داف برنامج الدبلوم العام يف الرتبية ُتعزى ملتغري عدد �شنوات اخلربة، وجود فروق دالة 
اإح�شائي���ا يف تقييم الطلبة ملحتوى، وخمرج���ات برنامج الدبلوم العام يف الرتبية ُتعزى ملتغري 

عدد �شنوات اخلربة. 

    كم���ا  نف���ذت )الفقع���اوي ، 2011( درا�شة هدفت اإىل التع���رف اإىل مدى توافر معايري 
تق���ومي برام���ج الرتبية العملية لإعداد معلم التعليم الأ�شا�ش���ي بكليات الرتبية بجامعات قطاع 
غ���زة يف الإعداد النظري والعملي، وق���د ا�شتخدمت الباحثة املنهج الو�شفي التحليلي، وقامت 
باإع���داد ا�شتبانتني لتق���ومي برامج الرتبية العملية م���ن الناحيتني النظري���ة والعملية،وتكونت 
عين���ة الدرا�ش���ة م�ن)279(طالبًا وطالبة من طلب اجلامعات يف قط���اع غزة للعام 2011م، 
وق���د تو�شل���ت الدرا�ش���ة:اإىل اإن توف���ر معايري تق���ومي برام���ج الرتبي���ة العملية لإع���داد معلم 
التعلي���م الأ�شا�ش���ي بكليات الرتبية يف جامعات قط���اع غزة يف الإعداد النظ���ري والعملي كان 
بن�شب���ة69.8%، و اإن درجة ر�شا الطالب عن اأداء امل�ش���رف اجلامعي،املدر�ض املتعاون،املدير 
املتع���اون يف الرتبية العملية لإعداد معلم التعليم الأ�شا�ش���ي بكليات الرتبية يف جامعات قطاع 

غزة،يف الإعداد العملي كان بن�شبة%67.2.

      واأخريًا هدفت درا�شة قامت بها )العمري، 2012( اإىل معرفة درجة ملئمة برنامج 
الدبل���وم الرتب���وي بكلية الرتبي���ة بجامعة اأم الق���رى لحتياجات الدار�ش���ات حيث ا�شتخدمت 
الباحث���ة املنهج الو�شفي التحليلي لتحليل اإجابات عين���ة الدرا�شة والتي تكونت من الدرا�شات 
يف الدبل���وم العام يف الرتبية وقد تو�شل���ت الدرا�شة اإىل اكت�شاب الدرا�شات للمهارات املطلوبة 
يف الدبل���وم وكذل���ك اإمكاني���ة حتقيق املهام املنتظرة م���ن الدرا�شة واإمكاني���ة حتقيق ال�شمات 

ال�شخ�شية التي مت اعتمادها يف الربنامج.

الطريقة والإجراءات
منه���ج الدرا�ش���ة :  مت ا�شتخ���دام املنه���ج الو�شفي عن طري���ق احل�شول عل���ى املعلومات 

وحتليلها من عينة الدرا�شة.
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جمتمع الدرا�صة 
يتك���ون جمتم���ع الدرا�شة من جمي���ع الدار�شني للدبل���وم العام يف الرتبي���ة يف املحافظات 
واملراك���ز التابعة جلامع���ة �شقراء )  �شقراء، حرميلء، الدوادم���ي، عفيف، القويعية(  خلل 

الف�شل الدرا�شي الثاين من العام الدرا�شي 1433 / 1434 ه�. 
عينة الدرا�صة

     تكونت عينة الدرا�شة من جميع الدار�شني 115  دار�شًا   يف كليات الرتبية يف  حمافظة 
عفي���ف، وحمافظ���ة الدوادم���ي، و كلية املجتمع يف حمافظ���ة القويعية وق���د مت اختيارهم على 

مرحلتني هما: 
اختي���ار ثلث كليات من كليات جمتم���ع الدرا�شة التي يقام فيها الربنامج بالطريقة . 1

الع�شوائية الب�شيطة. 
اختيار جميع الدار�شني يف الكليات الثلثة .. 2

اجلدول )1( 
يو�صح توزيع عينة الدرا�صة ح�صب متغري مقر التنفيذ

الن�صبة املئوية التكرار مقر التنفيذ
 %33 38 عفيف

%32.3 37 الدوادمي
%34.7 40 القويعية
%100 115 املجموع

اجلدول )2( 
يو�صح توزيع عينة الدرا�صة ح�صب متغري الوظيفة.

الن�صبة املئوية التكرار املكان
%74.8 86 معلم
%25.2 29 غري معلم
%100 115 املجموع
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اجلدول )3( 
يو�صح توزيع عينة الدرا�صة ح�صب متغري التخ�ص�س الربنامج.

الن�صبة املئوية التكرار التخ�ص�س
%43.5 50 علمي
%56.5 65 اأدبي
%100 115 املجموع

اأداة الدرا�صة
     ا�شتخدم الباحث يف هذه الدرا�شة ا�شتبانة مت تطويرها لأغر�ض الدرا�شة بعد الرجوع 
لعدد من الدرا�شات ال�شابقة مثل درا�شة )ال�شرعي ،  2009 (، ودرا�شة )الفقعاوي ، 2011(، 
ودرا�ش���ة )العم���ري ، 2012(  وقد ا�شتمل���ت على )26( فقرة موزعة عل���ى اأربعة حماور هي : 
اأع�ش���اء هيئة التدري�ض )7 فقرات(، املقررات الدرا�شي���ة  )7 فقرات(، ا�شتخدام التقنية يف 

التدري�ض )6 فقرات(، مقر تنفيذ الدبلوم )6 فقرات(.

�صدق الأداة
       مت التحق���ق م���ن �ش���دق الأداة عن طري���ق عر�شها على جمموع���ة حمكمني من ذوي 
الخت�شا����ض واخل���ربة جله���م اأع�شاء هيئة تدري����ض يف اجلامعات ال�شعودي���ة  وعددهم )7( 
حمكم���ني، ومن خلل ملحظاتهم واآرائهم مت تعديل بع�ض فقرات ال�شتبانة وكذلك ا�شتبعاد 

عدد من الفقرات لت�شبح ال�شتبانة يف �شورتها النهائية مكونة من )26( فقرة.

ثبات الأداة
مت التحق���ق م���ن ثبات الأداة عن طريق ا�شتخدام معادلة كرونب���اخ األفا، حيث بلغ معامل 

الثبات الكلي )86%(وهي قيمة تفي باأغرا�ض هذه الدرا�شة.

متغريات الدرا�صة
ت�شتمل الدرا�شة على املتغريات الآتية:

املتغري امل�شتقل : برنامج الدبلوم العام يف الرتبية.. 1
املتغري التابع : اأراء الدار�شني نحو الربنامج.. 2
املتغريات الو�شيطة: . 3
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• التخ�ش�ض، وله م�شتويان )اأدبي، علمي(.	
• املقر الذي ينفذ فيه الربنامج وله ثلثة م�شتويات  ) حمافظة عفيف ،حمافظة 	

الدوادمي ، حمافظة القويعية( .
• الوظيفة ولها م�شتويان ) معلم، غري معلم (	

اإجراءات تطبيق الدرا�صة
مت حتديد اأفراد عينة الدرا�شة وفقًا ملتغريات الدرا�شة.. 1
مت توزي���ع ال�شتبانات على اأفراد عينة الدرا�شة، وق���د تابع الباحث بنف�شه اإجراءات . 2

تطبيق الأداة على عينة الدرا�شة.
مت جتميع ال�شتبانات امل�شرتجعة، حيث بلغت ن�شبة امل�شرتجع منها )%96(.. 3
مت تفريغ البيانات يف ذاكرة احلا�شب الآيل،  وحتليلها با�شتخدام احلزمة الإح�شائية . 4

)SPSS(؛ وذلك للإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة.
ا�شتخراج النتائج ومناق�شتها.. 5
التو�شيات واملقرتحات. . 6

املعاجلة الإح�صائية
للإجابة عن ال�شوؤال الأول من اأ�شئلة الدرا�شة :

1   ما اجتاهات الدار�شني نحو برنامج الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة �شقراء يف اململكة 
العربية ال�شعودية؟

مت ا�شتخراج املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات ال�شتبانة .

للإجابة عن ال�شوؤال الثاين: 
2  ه���ل توج���د فروق ذات دلل���ة اإح�شائية يف اجتاه���ات الدار�شني نح���و برنامج الدبلوم 
العام يف الرتبية تعزى ملتغري مقر التنفيذ ؟  ) حمافظة عفيف ،حمافظة الدوادمي ، حمافظة 

القويعية(
 مت ا�شتخ���دام حتليل التباين الأحادي )ONEWAY ANOVA( للمقارنة بني تقديرات 

عينة الدرا�شة حول اجتاهاتهم نحو الدبلوم تبعًا ملتغري مقر التنفيذ  .

للإجابة عن ال�شوؤالني الثالث والرابع من اأ�شئلة الدرا�شة:
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3 هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية يف اجتاهات الدار�شني نحو برنامج الدبلوم العام 
يف الرتبية تعزى ملتغري الوظيفة؟ ) معلم، غري معلم ( 

4 هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية يف اجتاهات الدار�شني نحو برنامج الدبلوم العام 
يف الرتبية تعزى ملتغري التخ�ش�ض ؟ ) علمي ، اأدبي (.

 مت ا�شتخدام اختبار )ت(  )Ttest( للمقارنة بني العينات امل�شتقلة حول اجتاهاتهم نحو 
الدبلوم تبعًا ملتغريي الوظيفة، والتخ�ش�ض على الرتتيب.

عر�س النتائج
النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأول :

م���ا اجتاهات الدار�شني نحو برنامج الدبلوم الع���ام يف الرتبية بجامعة �شقراء يف اململكة 
العربية ال�شعودية؟

     للإجابة عن هذا ال�شوؤال فقد مت ا�شتخراج املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية 
لكل فقرة من فقرات ال�شتبانة، وترتيبها ترتيبًا تنازليًا  كما يت�شح من اجلدول ) 4 (.

جدول )4(  
يبني املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية  ل�صتجابات عينة الدرا�صة على اأداة 

الدرا�صة مرتبة ترتيبًا تنازليًا

املتو�صط الفقــــــــــرةالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

4.30430.70305اأحر�ض على اجللو�ض يف �شالة النتظار اأثناء وقت الفراغ1
4.29820.70309املقررات الدرا�شية يف  الدبلوم جتعلني قادًرا على اكت�شاب مهارات التعامل مع الطلب.2
4.18420.77077اأعتقد اأن اأع�شاء هيئة التدري�ض يف الدبلوم قادرون على تدري�ض املقررات بكفاءة عالية.3
4.18260.76757ي�شتخدم احلا�شب الآيل يف التدري�ض.4
4.14910.66828ل اأعتقد اأن حمتوى املقرر الدرا�شي يتعار�ض مع مقررات اأخرى �شمن برنامج الدبلوم.5
4.09570.72516قرب املكتبة يجعلني اأ�شتفيد منها يف تنفيذ التكليفات املطلوبة.6
4.08700.76737املقررات الدرا�شية يف الدبلوم ت�شاعدين على اكت�شاب املهارات الأ�شا�شية لتقومي الطلب.7
4.07890.96985ل يحر�ض اأع�شاء هيئة التدري�ض على التنويع يف اأ�شاليبهم التدري�شية.8
4.06140.82317اأعتقد اأن فرتة الدرا�شة يف الدبلوم طويلة.9
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املتو�صط الفقــــــــــرةالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

4.04350.8418اأعتقد اأن اأعداد الطلبة متوافق مع اإمكانيات املقر املادية والب�شرية.10
3.99130.93185اأعتقد اأن املبنى ي�شاعدين يف زيادة حت�شيلي الدرا�شي يف املجال الرتبوي.11

ي�شج����ع اأع�ش����اء هيئة التدري�ض  طلبتهم على البحث ع����ن املعلومات من خلل ا�شتخدام 12
الأ�شاليب التقليدية.

3.94780.91617

3.93040.92454املقررات الدرا�شية يف الدبلوم ت�شاعدين على اكت�شاب املهارات الأ�شا�شية يف تدري�ض الطلب.13
3.91230.93659ي�شجعني اأع�شاء هيئة التدري�ض على الدرا�شة بجد ون�شاط.14
3.89470.88616اأعتقد اأن الدبلوم يقدم مقررات درا�شية متوافقة مع احتياجات الدار�شني غري الرتبويني.15
3.87830.88007ت�شاعدين التقنيات املتوافرة يف الرفع من م�شتوى اكت�شاب املهارات الرتبوية.16
3.85220.81911�شيق بع�ض القاعات الدرا�شية ل ي�شاعدين على التعلم بالطريقة ال�شحيحة.17
3.82460.77854مدة الدرا�شة يف الدبلوم تتنا�شب مع املقررات الدرا�شية لكل ف�شل درا�شي.18
3.70180.78627اأع�شاء هيئة التدري�ض يجعلونني اأ�شعر بالعتزاز والفخر لن�شمامي لهذا الربنامج.19

ي�شج����ع اأع�شاء هيئة التدري�����ض طلبتهم على البحث عن املعلوم����ات من خلل ا�شتخدام 20
3.62610.77755التقنيات احلديثة.

3.53910.81957اأ�شتمتع باإر�شال التكليفات اإىل ع�شو هيئة التدري�ض من خلل الإنرتنت.21
3.48250.87474ي�شتخدم اأع�شاء هيئة التدري�ض اأ�شاليب تقومي منا�شبة لقيا�ض حت�شيل الدار�شني.22

ي�شاع����د اأع�ش����اء هيئة التدري�ض  طلبته����م على التوا�شل عرب الر�شائ����ل الإلكرتونية فيما 23
3.23480.93029يخ�ض املقرر الدرا�شي.

3.15790.93675من خلل م�شاعدة اأع�شاء هيئة التدري�ض اأ�شبح لدي دور فاعل يف عملية تعلم مهارات التدري�ض.24
2.83480.91700يزعجني اأن التدري�ض يف الدبلوم يتم دون ا�شتخدام و�شائل تعليمية اإلكرتونية منا�شبة.25
2.81580.86797ي�شاعدين اأع�شاء هيئة التدري�ض يف معرفة  اأهداف التعلم املطلوب حتقيقها.26

3.8098250.330375الكلي

      يظهر من النتائج املو�شحة اأعله اأن املتو�شطات احل�شابية ل�شتجابات عينة الدرا�شة 
على فقرات ال�شتبانة حم�شورة بني )2.8158( و )4.3043(، حيث ح�شلت الفقرة " اأحر�ض 
عل���ى اجللو�ض يف �شالة النتظار اأثناء وقت الفراغ " عل���ى اأعلى متو�شط ح�شابي )4.3043( 
وبانح���راف معي���اري )0.70305( ، وجاءت الفقرة " املقررات الدرا�شية يف  الدبلوم جتعلني 
 ق���ادرًا على اكت�شاب مهارات التعامل مع الط���لب" يف املرتبة الثانية وبو�شط ح�شابي مقداره 
) 4.2982( وانحراف معياري )0.70309(، كذلك يظهر من النتائج اأن الفقرة " ي�شاعدين 
اأع�ش���اء هيئة التدري����ض يف معرفة  اأهداف التعلم املطلوب حتقيقه���ا ".  قد ح�شلت على اقل 
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متو�ش���ط ح�شابي )2.8158(، وبانحراف معياري مقداره )0.86797(، ويعزو الباحث ذلك 
اإىل حداث���ة برنام���ج الدبلوم، ولأن اخلط���ة الدرا�شية ملقررات الربنامج تطب���ق للمرة الأوىل، 
ومل يت���م اأخ���ذ تغذي���ة راجعة بعد حول ه���ذه اخلطط من قب���ل الطلب يف �ش���وء نتائج تقومي 
 الط���لب خلط���ط املقررات الدرا�شي���ة عند احل�شول عل���ى درجاتهم.   بينما ج���اءت الفقرة 
" يزعجني اأن التدري�ض يف الدبلوم يتم دون ا�شتخدام و�شائل تعليمية الكرتونية منا�شبة ".  يف 
املرتبة قبل الأخرية حيث ح�شلت على و�شط ح�شابي مقداره )2.8348(، وانحراف معياري 
)0.91700(. ويع���زو الباح���ث ذلك اإىل حداثة برنامج الدبلوم وع���دم وجود قاعات درا�شية 
منا�شب���ة ل�شتخ���دام الو�شائ���ل التعليمية اللكرتوني���ة ب�شكل منا�شب. ويت�شح م���ن اجلدول اأن 
املتو�شط احل�شابي الكلي ل�شتجابات الطلب على ال�شتبانة ي�شاوي )3.809825( من )5(، 

والنحراف املعياري الكلي )0.330375(.

ويب���ني اجلدول رق���م )5( املتو�شطات احل�شابي���ة والنحرافات املعياري���ة لكل حمور من 
حماور ال�شتبانة.

جدول )5(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لكل حمور من حماور ال�صتبانة.

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملحور
13.61490.34796. اأع�شاء هيئة التدري�ض

24.03600.27475. املقررات الدرا�شية
33.56090.36697. ا�شتخدام التقنية يف التدري�ض

44.02750.33182.مقر تنفيذ الدبلوم
3.8098250.330375الكلي

يظه���ر م���ن اجلدول )5(، اأّن املحور الثاين " املق���ررات الدرا�شية " قد ح�شل على اأعلى 
متو�شط ح�شابي )4.0360(، وانحراف معياري )0.27475(، بينما جاء املحور الرابع " مقر 
تنفي���ذ الدبلوم " يف املرتب���ة الثانية وبو�شط ح�شابي مق���داره )4.0275(، وانحراف معياري 
)0.33182(، ويف املرتب���ة الثالثة ج���اء املحور الأول " اأع�شاء هيئة التدري�ض " وبو�شط ح�شابي 
)3.6149(، وانح���راف معي���اري )0.34796(، وح�شل املحور الثال���ث " ا�شتخدام التقنية يف 

التدري�ض " على اأقل متو�شط ح�شابي )3.5609(، وانحراف معياري )0.36697 (. 
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النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين
ه���ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية يف اجتاه���ات الدار�شني نحو برنامج الدبلوم العام 

يف الرتبية تعزى ملتغري مقر تنفذ برنامج الدبلوم؟ ) عفيف، الدوادمي، القويعية (
للإجاب���ة عن هذا ال�شوؤال، قام الباحث با�شتخ���راج املتو�شطات احل�شابية، والنحرافات 
املعياري���ة،  لكل حم���ور من حماور ال�شتبانة ح�شب متغري املرحلة مق���ر تنفيذ برنامج الدبلوم 

وعلى الأداة ككل، كما يت�شح من اجلدول رقم )6(:
جدول )6( 

يبني املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لكل حمور من حماور الأداة وعلى 
الأداة ككل، ح�صب متغري مقر تنفيذ برنامج الدبلوم

مقر تنفيذ برنامج املحورالرقم
املتو�صط العددالدبلوم

احل�صابي
النحراف 

املعياري

اأع�شاء هيئة التدري�ض1

383.62910.35559عفيف
373.49420.30970الدوادمي
403.72140.378590القويعية
1153.61490.34796املجموع

املقررات الدرا�شية2

384.08270.30374عفيف
373.97680.24167الدوادمي
404.04640.27141القويعية
1154.03600.27475املجموع

ا�شتخدام التقنية يف التدري�ض3

383.57460.31408عفيف
373.35140.33972الدوادمي
403.74170.34375القويعية
1153.56090.36697املجموع

منا�شبة مكان الربنامج4

384.15350.35805عفيف
373.99550.29262الدوادمي
403.93750.31052القويعية
1154.02750.331820املجموع

الأداة ككل
384.15350.358050عفيف

373.99550.297620الدوادمي
403.93750.310520القويعية
1154.02750.33182املجموع
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يتب���ني م���ن اجل���دول ال�شابق وج���ود تباين ظاه���ري  بني املتو�شط���ات احل�شابي���ة ملحاور 
ال�شتبان���ة، ح�شب متغري مقر تنفيذ برنامج الدبلوم، ولإيجاد دللة هذه الفروق، قام الباحث 
بح�شاب حتليل التباين الأحادي)ONEWAYANOVA(، كما هو مبنّي يف اجلدول رقم )7(:

جدول )7( 
يبني حتليل التباين الأحادي ملجالت الدرا�صة ح�صب متغري مقر تنفيذ برنامج الدبلوم

جمموع امل�صدراملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
ف

م�صتوى 
الدللة

اأع�شاء هيئة التدري�ض
0.99420.497بني املجموعات

 4.3460.150 12.8091120.114داخل املجموعات
13.803114املجموع

املقررات الدرا�شية
0.21720.108بني املجموعات

1.4470.240 8.3891120.075داخل املجموعات
8.606114املجموع

ا�شتخدام التقنية يف 
التدري�ض

2.93921.469بني املجموعات
13.2580.000 12.4131120.111داخل املجموعات

15.352114املجموع

منا�شبة مقر التنفيذ
0.96520.483بني املجموعات

4.6650.11 11.5861120.103داخل املجموعات
12.552114املجموع

الأداة ككل
1.2787520.63925بني املجموعات

5.9290.0665 11.299251120.10075داخل املجموعات
12.57825114املجموع

يتب���ني من اجلدول )7(  وجود ف���روق ذات دللة اإح�شائية بني ا�شتجابات عينة الدرا�شة 
عل���ى فق���رات املحور الأول م���ن حماور ال�شتبان���ة »اأع�شاء هيئة التدري����ض » تعزى ملتغري مقر 
تنفيذ الربنامج. وهذه الفروق ل�شالح مقر القويعية بو�شط ح�شابي )3.7214(، تليها عفيف 

بو�شط ح�شابي مقداره )  3.6291 ( ، واأخريًا مقر الدوادمي بو�شط ح�شابي )3.4942(.
 كذل���ك يظه���ر من اجلدول )7( ع���دم وجود فروق ذات دللة اإح�شائي���ة بني ا�شتجابات 
عين���ة الدرا�شة على فقرات املح���ور الثاين من حماور ال�شتبانة »املق���ررات الدرا�شية » تعزى 

ملتغري مقر تنفيذ الربنامج.
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 ويتب���ني اأي�ش���ًا من اجلدول )7( وج���ود فروق ذات دللة اإح�شائية ب���ني ا�شتجابات عينة 
الدرا�ش���ة على فقرات املحور الثال���ث من حماور ال�شتبانة »  ا�شتخ���دام التقنية يف التدري�ض« 
تع���زى ملتغ���ري مق���ر تنفيذ الربنام���ج. وه���ذه الفروق ل�شال���ح مق���ر القويعية بو�ش���ط ح�شابي 
)3.7417(، تليه���ا عفي���ف بو�شط ح�شابي مق���داره )  3.5746 ( ، واأخريًا  الدوادمي بو�شط 

ح�شابي )3.3514(.
  وكذل���ك يت�ش���ح  من اجل���دول )7( وجود ف���روق ذات دللة اإح�شائية  ب���ني ا�شتجابات 
عينة الدرا�شة على فقرات املحور الرابع  من حماور ال�شتبانة »منا�شبة مكان تنفيذ الربنامج 
» تع���زى ملتغ���ري مق���ر تنفي���ذ الربنامج. وه���ذه الف���روق ل�شالح مق���ر عفيف بو�ش���ط ح�شابي 
)4.1535(، تليها الدوادمي بو�شط ح�شابي مقداره )  3.9955 ( ، واأخريًا  القويعية  بو�شط 

ح�شابي )3.9375(.
   كذل���ك يظهر من اجل���دول )7( عدم وجود فروق ذات دلل���ة اإح�شائية بني ا�شتجابات 

عينة الدرا�شة على الأداة ككل تعزى ملتغري مقر تنفيذ الربنامج.
النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثالث

 هل توج���د فروق ذات دللة اإح�شائية يف اجتاهات الدار�شني نحو برنامج الدبلوم العام 
يف الرتبية تعزى ملتغري الوظيفة؟ ) معلم، غري معلم ( 

وق���د انبثقت عن ال�شوؤال الفر�شية ال�شفرية الآتي���ة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية 
عن���د م�شت���وى الدلل���ة )α=0.05( يف اجتاه���ات الدار�شني نح���و برنامج الدبل���وم العام يف 
الرتبية تع���زى ملتغري الوظيفة. ولفح�ض هذه الفر�شية ا�شتخدم الباحث اختبار)ت( للعينات 

امل�شتقلة، واجلدول رقم )8( يو�شح نتائج اختبار )ت( للعينات امل�شتقلة ملتغري الوظيفة.

جدول )8(
يبني نتائج اختبار )ت( لعينتني م�صتقلتني ملتغري الوظيفة

الدللة قيمة ت
غري معلم )ن = 29( معلم )ن=86(

 النحراف
املعياري

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
املعياري

 املتو�صط
احل�صابي

0.493 0.455625 0.34137 3.78735 0.321955 3.817425
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يتب���ني من اجل���دول رقم )8(  عدم وجود ف���روق دالة اإح�شائي���ًا يف اجتاهات الدار�شني 
نح���و برنام���ج الدبلوم العام يف الرتبية تعزى ملتغري الوظيفة. ويع���زو الباحث اإىل اأهمية دبلوم 
الرتبية بالن�شبة للجميع �شواء اأكانوا معلمني اأو غري ذلك. وذلك لتنوع مقررات هذا الربنامج 
الدرا�شي���ة والتي ت�شمل موا�شيع متعلقة بالو�شائل التعليمية، والبحث العلمي واملناهج والإدارة 

والت�شال وغريها من املو�شوعات التي تهم اجلميع. 

النتائج املتعلقة بال�صوؤال الرابع
  ه���ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية يف اجتاهات الدار�شني نحو برنامج الدبلوم العام 

يف الرتبية تعزى ملتغري التخ�ش�ض؟ ) علمي، اأدبي ( 

وق���د انبثقت عن ال�شوؤال الفر�شية ال�شفرية الآتي���ة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية 
عند م�شتوى الدللة )α=0.05( يف اجتاهات الدار�شني نحو برنامج الدبلوم العام يف الرتبية 
تع���زى ملتغري التخ�ش����ض. ولفح�ض ه���ذه الفر�شية ا�شتخ���دم الباحث اختب���ار)ت( للعينات 

امل�شتقلة، واجلدول رقم )9( يو�شح نتائج اختبار )ت( للعينات امل�شتقلة ملتغري التخ�ش�ض.

جدول )9( 
يبني نتائج اختبار )ت( لعينتني م�صتقلتني ملتغري التخ�ص�س

الدللة قيمة ت
اأدبي  )ن = 29( علمي )ن=86(

 النحراف
املعياري

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
املعياري

 املتو�صط
احل�صابي

0.27525 0.56425 0.33377 3.79405 0.319173 2.863115

يتبني من اجلدول رقم )9(  عدم وجود فروق دالة اإح�شائيًا يف اجتاهات الدار�شني نحو 
برنام���ج الدبل���وم العام يف الرتبية تعزى ملتغ���ري التخ�ش�ض. ويعزو الباح���ث اإىل اأهمية دبلوم 
الرتبي���ة بالن�شبة بالن�شبة للتخ�ش�شني الأدبي والعلمي.وذل���ك لتنوع املقررات الدرا�شية لهذا 
الربنامج والتي ت�شمل موا�شيع متعلقة باملناهج وطرق التدري�ض ، والو�شائل التعليمية، والبحث 

العلمي والإدارة والت�شال  وغريها من املو�شوعات التي تهم التخ�ش�شني العلمي والأدبي. 
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التو�صيات واملقرتحات
يف �شوء نتائج الدرا�شة ميكن للباحث اأن يو�شي مبا يلي:

رفع م�شتوى تنفيذ برنامج الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة �شقراء ب�شكل عام.. 1
الهتمام بتو�شيح اأهداف الربنامج للدار�شني قبل بدء درا�شته. . 2
التاأكيد على اأهمية ا�شتخدام و�شائل تعليمية اإلكرتونية منا�شبة، والتنويع يف اأ�شاليب . 3

وطرق التدري�ض.
اإع���ادة النظر يف عدد ال�شاعات املعتمدة يف الربنامج حيث ت�شري نتائج الدرا�شة اإىل . 4

طول مدة الدرا�شة.  
اختيار القاعات التدري�شية املجهزة بالو�شائل التقنية احلديثة.. 5
اإج���راء املزي���د من الدرا�شات حول برام���ج اإعداد املعلم �شواء اأثن���اء درا�شة املرحلة . 6

اجلامعية اأو بعد التخرج.
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أداة الدراسة

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

اأخي الدار�س /                                              املحرتم
ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته                           وبعد

    يقوم الباحث بدرا�شة علمية تهدف اإىل معرفة اجتاهات الدار�شني نحو برنامج الدبلوم 
العام يف الرتبية بجامعة �شقراء.

    وحيث اإن نتائج هذه الدرا�شة تتوقف على اإجاباتكم، وملا لراأيكم من اأهمية ؛ لذا نرجو 
التك���رم بتعبئة اجل���زء الأول اخلا�ض باملعلومات الأولية، وق���راءة ال�شتبانة املرفقة، والإجابة 
ع���ن جميع فقراتها وذلك بو�شع علمة ) ü ( يف احلق���ل املنا�شب، علمًا باأن كافة معلومات 

ونتائج هذه الدرا�شة �شوف ت�شتخدم لأغرا�ض البحث العلمي فقط.

�شاكرين لكم تعاونكم واإ�شهامكم يف اإجناز هذه الدرا�شة.

اجلزء الأول
املعلومات الأولية

مقر تنفيذ الدبلوم
1 )      ( عفيف

2 )      ( الدوادمي
3 )      ( القويعية

الوظيفة
1 )     ( معلم .

2 )     ( غري معلم .
التخ�ص�س

1 )     ( علمي.

2 )     ( اأدبي .
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اجلزء الثاين:
املحور الأول : اأع�صاء هيئة التدري�س

العبــــــــــارةم
دة

ب�ص
فق 

اأوا
فق

اأوا
ري

 اأد
ل

�س
عار

اأ
صدة

س ب�
ار�

اأع

اأعتقد اأن اأع�شاء هيئة التدري�ض يف الدبلوم قادرون على تدري�ض املقررات بكفاءة عالية.1
 اأع�شاء هيئة التدري�ض يجعلونني اأ�شعر بالعتزاز والفخر لن�شمامي لهذا الربنامج.2

م����ن خلل م�شاع����دة اأع�شاء هيئ����ة التدري�ض اأ�شب����ح لدي دور فاع����ل يف عملية تعلم 3
مهارات التدري�ض.

ي�شاعدين اأع�شاء هيئة التدري�ض يف معرفة  اأهداف التعلم املطلوب حتقيقها.4
ي�شجعني اأع�شاء هيئة التدري�ض على الدرا�شة بجد ون�شاط.5
ي�شتخدم اأع�شاء هيئة التدري�ض اأ�شاليب تقومي منا�شبة لقيا�ض حت�شيل الدار�شني.6
ل يحر�ض اأع�شاء هيئة التدري�ض على التنويع يف اأ�شاليبهم التدري�شية.7

املحور الثاين : املقررات الدرا�صية

العبــــــــــارةم

دة
ب�ص

فق 
اأوا

فق
اأوا

ري
 اأد

ل
�س

عار
اأ

دة
ب�ص

�س 
عار

اأ

اأعتقد اأن الدبلوم يقدم مقررات درا�شية متوافقة مع احتياجات الدار�شني غري الرتبويني. 8
مدة الدرا�شة يف الدبلوم تتنا�شب مع املقررات الدرا�شية لكل ف�شل درا�شي.9

ل اأعتقد اأن حمتوى املقرر الدرا�شي يتعار�ض مع مقررات اأخرى �شمن برنامج الدبلوم.10
اأعتقد اأن فرتة الدرا�شة يف الدبلوم طويلة.11
املقررات الدرا�شية يف  الدبلوم جتعلني قادًرا على اكت�شاب مهارات التعامل مع الطلب.12

املق����ررات الدرا�شية يف الدبل����وم ت�شاعدين على اكت�شاب امله����ارات الأ�شا�شية لتقومي 13
الطلب.

املقررات الدرا�شية يف الدبلوم ت�شاعدين على اكت�شاب املهارات الأ�شا�شية يف تدري�ض 14
الطلب.
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املحور الثالث:ا�صتخدام التقنية يف التدري�س

العبــــــــــارةم
دة

ب�ص
فق 

اأوا
فق

اأوا
ري

 اأد
ل

�س
عار

اأ
صدة

س ب�
ار�

اأع

ي�شتخدم احلا�شب الآيل يف التدري�ض.  15

ي�شج����ع اأع�ش����اء هيئ����ة التدري�����ض طلبته����م عل����ى البحث ع����ن املعلوم����ات من خلل 16
ا�شتخدام التقنيات احلديثة.

ي�شاعد اأع�شاء هيئة التدري�ض  طلبتهم على التوا�شل عرب الر�شائل الإلكرتونية فيما 17
يخ�ض املقرر الدرا�شي.

يزعجني اأن التدري�ض يف الدبلوم يتم دون ا�شتخدام و�شائل تعليمية اإلكرتونية منا�شبة.18

 ي�شج����ع اأع�ش����اء هيئ����ة التدري�����ض  طلبته����م على البح����ث عن املعلوم����ات من خلل 19
ا�شتخدام الأ�شاليب التقليدية.

 اأ�شتمتع باإر�شال التكليفات اإىل ع�شو هيئة التدري�ض من خلل الإنرتنت.20

املحور الرابع : مقر تنفيذ الدبلوم

العبــــــــــارةم

دة
ب�ص

فق 
اأوا

فق
اأوا

ري
 اأد

ل
�س

عار
اأ

دة
ب�ص

�س 
عار

اأ

اأعتقد اأن املبنى ي�شاعدين يف زيادة حت�شيلي الدرا�شي يف املجال الرتبوي.21
ت�شاعدين التقنيات املتوافرة يف الرفع من م�شتوى اكت�شاب املهارات الرتبوية.22
�شيق بع�ض القاعات الدرا�شية ل ي�شاعدين على التعلم بالطريقة ال�شحيحة.23
قرب املكتبة يجعلني اأ�شتفيد منها يف تنفيذ التكليفات املطلوبة.24
اأعتقد اأن اأعداد الطلبة متوافق مع اإمكانيات املقر املادية والب�شرية.25
اأحر�ض على اجللو�ض يف �شالة النتظار اأثناء وقت الفراغ.26





اأثر الختاف بني الذكور والإناث على التحيزات ال�صلوكية 
للم�صتثمرين يف �صوق الأ�صهم امل�صرية

اأ.د. عبدالعاطى ل�صني حممد من�صى

ا�صتاذ الدارة املالية وال�صتثمار كلية التجارة بجامعة ال�صوي�س بجمهورية م�صر العربية
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ملخ�س الدرا�صة
يهتم التطبيقيون و الكادمييون بالختلفات بني الإناث و الذكور فى عملية اتخاذ القرار ال�شتثمارى 
مبا ميكن من فهم اعمق للمتعاملني فى ال�شوق،حيث تهتم الدرا�شة بالختلفات بني الذكور و الإناث على 
مفردات من م�شتثمرين حقيقيني من خلل جمموعة عري�شة من التحيزات ال�شلوكية املوؤثرة على قرارات 
ال�شتثمار، هذا وقد مت تطوير �شتة موؤ�شرات تعرب عن حتيزات �شلوكية هي الثقة بالنف�ض، الألفة، التماثل، 
احلال���ة املزاجي���ة، اإعادة ترتيب الو�ش���ع، و اأخريًا موؤ�شر عن جتنب اخل�ش���ارة، وا�شتخدمت الدرا�شة عينة 
تتك���ون من 365 مفردة ممثلة ملجتمع امل�شتثمري���ن الأفراد بالقاهرة الكربى. وقد خل�شت الدرا�شة لنتائج 
منه���ا اأن درج���ة التعليم موؤثر اأكرث اأهمية لتف�شري الختلفات فى التحي���زات ال�شتثمارية بدرجة اأكرب من 
اختلف النوع،  واأمكن التمييز بني الإناث و الذكور يف عوامل التماثل و احلالة املزاجية و جتنب اخل�شارة، 
بينما ل ميكن التمييز بني الذكور و الإناث يف كل من الثقة بالنف�ض و العتياد و اإعادة ترتيب الو�شع. وكان 
م���ن اأهم التطبيقات لإزالة اأثر التحيزات ال�شلوكية ال�شتثمارية هو الرتكيز على تعليم امل�شتثمرين و و�شع 
مقايي����ض عاملية للتحيزات ال�شلوكي���ة ال�شتثمارية و من اأهم التو�شيات ببح���وث م�شتقبلية هو املقارنة بني 

م�شتثمرين حقيقيني فى العديد من دول العامل.
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Gender Effects on the Investors› Behavioral Bias in the Egyptian 
Stock Market

Prof. Dr. Abdelaty Lashen Mohamed Mansi
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Abstract
A literature gap exists in studying the effects of investors› gender on the inves�

tors› decision� making behavioral bia. Literature limited the gender effects compari�
sons to loss averse and self-confidence. This study aims to extend the comparisons to 
be in a framework containing the prevailing classification of cognitive and emotional 
bias affecting actual traders in the financial market, in addition to the relative impor�
tance of the gender effects comparing with some other demographic factors. A sam�
ple of 365 real Egyptian individual investors in greater Cairo is used to collect data 
through a questionnaire in the Arabic language. Results documented that education 
level is the most important explanation of differences in investors› behavioral bias; 
meanwhile, age is the lowest explanatory. Significant differences according to gen�
der biases existed for disposition effect, mood and loss aversion, but did not exist for 
familiarity and overconfidence. Future research work is recommended for modifying 
and validating the measurement framework used for investors› behavioral bias.
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املقدمـــة
حتاول املوؤ�ش�شات املالية فى الأ�شواق النا�شئة القيام بحملت تثقيف و توعية للم�شتثمرين، 
غري اأنه و من ناحية اأخرى بدون فهم التحيزات ال�شلوكية للفئات مو�شوع الت�شال فلن ت�شل 
الر�شال���ة اىل الفئ���ات امل�شتهدفة بال�شكل املرغوب و مب���ا يوؤثر بال�شلب عل���ى عملية ال�شتثمار 
ف���ى الأ�شواق املالي���ة. و حتتاج اأ�شواق املال اأن تكون اأكرث كفاءة م���ن خلل فهم اأعمق لل�شلوك 
ال�شتثم���اري لأطراف ال�شوق و لتقييم اأف�شل لعملية اتخ���اذ القرار من قبل امل�شتثمرين، منها 
الختلفات بني اجلن�شني فى اتخاذ قراراتهم ال�شتثمارية و اأ�شباب تلك الختلفات. و تعمل 
ه���ذه الدرا�شة للربط بني جمموعتني من الدرا�ش���ات: الوىل اهتمت باختلفات حمدودة بني 
اجلن�ش���ني من حيث درجة حتمل اخلطر و الثقة بالنف�ض فق���ط، اإذ اأظهرت الدرا�شات الأولية 
منه���ا اأن الن�شاء اأك���رث جتنبا للخطر و اأقل ثق���ة بالنف�ض يف قرارات ال�شتثم���ار، بينما وجدت 
الأح���دث منه���ا اأن الختلفات بني اجلن�شني تختف���ى عند حتييد عن�ش���ر التعليم ;املجموعة 
الثاني���ة تناولت عددا اأو�ش���ع من عوامل التحي���زات ال�شلوكية للم�شتثمرين الأف���راد مثل الثقة 
بالنف����ض، الألفة، التماثل، احلالة املزاجي���ة، اإعادة ترتيب الو�شع، و جتنب اخل�شارة لكن دون 

الهتمام باأثر اختلف النوع على تلك التحيزات.  

حت���اول الدرا�ش���ة الربط بني جمموعت���ي الدرا�شة بحيث ته���دف اإىل درا�شة الختلفات 
ب���ني اجلن�شني من خلل عينة من امل�شتثمرين احلقيقيني من الأفراد فى البور�شة امل�شرية و 
م�شتخدم���ة عوامل التحيزات ال�شلوكية الواردة فى املجموع���ة الثانية. وللو�شول اىل الأهداف 
�شيتم تنظيم باقي هذه الدرا�شة من خلل ا�شتعرا�ض الدرا�شات ال�شابقة فى جمال التحيزات 
الإدراكي���ة و العاطفي���ة و الختلفات بني اجلن�شني ف���ى تلك التحيزات، ث���م م�شكلة واأهداف 
وفرو����ض الدرا�ش���ة، وكذلك  منهجية الدرا�ش���ة، ومن ثم ا�شتعرا�ض  نتائ���ج حتليل البيانات و 

اختبار الفرو�ض، و اأخريا نتائج الدرا�شة و التو�شيات املقرتحة  و البحوث امل�شتقبلية.

م�صكلة الدرا�صة
مبراجع���ة الدرا�ش���ات ال�شابقة و الواقع العملي ل�شوق الأ�شه���م امل�شرىة يت�شح اأنه توجد 
حاج���ة ملح���ة لإدراك اهم املتغريات املوؤث���رة على ن�شاط الت���داول. كم���ا اأن التعامل مع �شوق 
ال�شتثمار، �شواء فى ال�شوق الويل اأو الثانوي، دون فهم عميق للتحيزات ال�شلوكية  لكل قطاع 
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م���ن امل�شتثمري���ن فى ال�شوق من الإن���اث و الذكور، مما يوؤدى اىل ابتع���اد ال�شوق عن الكفاءة. 
وتنح�شر م�شكلة الدرا�شة فى جمموعة من الت�شاوؤلت على النحو التاىل:

• هل يوجد ل���دى امل�شتثمر امل�شرى جمموعة التحيزات ال�شلوكية ال�شتثمارية الواردة 	
بالدرا�شات ال�شابقة؟

•  و اإن وجدت هذه التحيزات، فما هى التحيزات ال�شلوكية و ال�شتثمارية التى يتجان�ض 	
فيها الإناث و الذكور و تلك التى يتنافرون فيها؟

• ه���ل ميكن النظر اإىل امل�شتثمرين امل�شريني كمجتمع واحد متجان�ض اأم قطاعني من 	
الإناث و الذكور خمتلفني من حيث التحيزات ال�شلوكية ال�شتثمارية؟

اإن الجاب���ة عن هذه الت�شاوؤلت من املتوقع اأن ت�شاعد اأطراف ال�شوق امل�شري و الأ�شواق 
الأخ���رى يف الربط بني كل تذبذبات ال�شوق من جانب و التحي���زات ال�شلوكية ال�شتثمارية من 

جانب اآخر.

ثالثًا: اأهمية الدرا�صة 
- اإن فهم الأمناط ال�شلوكية و معرفة اأهم املتغريات املوؤثرة و حتيزاتهم ال�شلوكية املوؤثرة 

على قرار ال�شتثمار له العديد من املنافع جلميع الأطراف العاملة فى ال�شوق كما يلى :  

اأ- ي�شاع���د املوؤ�ش�ش���ات املالية فى حتديد اأكرث العوامل املوؤث���رة على قرارات عملئها من 
امل�شتثمرين الأفراد وو�شع خططها امل�شتقبلية خلدمة عملئها ب�شكل اف�شل . 

ب- ي�شاعد �شركات ال�شم�شرة فى فهم كيف ي�شتجيب امل�شتثمر حلركات ال�شوق، وبالتاىل 
ي�شاعدها فى تقدمي الن�شائح لعملئها ، وفى ر�شم ا�شرتاتيجيات �شليمة لتخ�شي�ض الأ�شول.

ج- ي�شاع���د ال�ش���ركات امل�ش���درة للأ�شهم فى حتديد اأك���رث العوامل املوؤث���رة على �شلوك 
امل�شتثمري���ن  وحتدي���د طبيعة ون���وع وتوقيت الت�شالت الت���ى يجب اأن جتريه���ا ال�شركات مع 
امل�شتثمري���ن وكيفية تن�شيط الطلب على اأ�شهمه���ا، وما لذلك من انعكا�ض على ا�شرتاتيجياتها 

امل�شتقبلية.
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د - اإن درا�ش���ة الختلفات ب���ني امل�شتثمرين امل�شريني من الأف���راد الإناث و الذكور من 
حيث التحيزات ال�شلوكية ال�شتثمارية تعطى �شورة اأو�شح لل�شوق ، و ي�شاعد اإدارة ال�شوق على 
اتخ���اذ قرارات تتنا�شب مع كل جن�ض بدل من التعامل مع امل�شتثمرين كمجتمع واحد متجان�ض 

مبا يوؤدى اىل اتخاذ قرارات اأف�شل.

ه���� - و�ش���ع ت�شريعات و�شوابط حكومية من �شاأنها اإر�ش���اء حاجات ورغبات امل�شتثمرين 
وتدعيم اأكرث لكفاءة ال�شوق، وذلك فى �شوء اأكرث العوامل املوؤثرة على �شلوك امل�شتثمر.

و - يع���د البحث م���ن الدرا�شات التطبيقية املبكرة التى تهت���م بدرا�شة امل�شتثمر امل�شرى 
ب�شكل عام وحتيزاته ال�شلوكية ال�شتثمارية.

رابعًا : اأهداف الدرا�صة 
- درا�ش���ة معنوية الختلف���ات بني الذكور و الإناث م���ن امل�شتثمرين امل�شريني من حيث 
التحي���زات ال�شلوكية ال�شتثمارية فى العوام���ل امل�شتخدمة للتعبري عن التحيزات الناجتة عن:  
الثق���ة املبالغ فيها بالنف����ض، الألفة، التماثل، احلالة املزاجية، اإع���ادة ترتيب الو�شع، و اأخريا 

موؤ�شرعن جتنب اخل�شارة.

- حماول���ة الو�ش���ول اإىل معايري التحي���ز ال�شلوك���ي ال�شتثمارى التى متيز ب���ني الإناث و 
الذكور.

- حماول���ة حتدي���د اأهمي���ة الن���وع كمتغ���ري دميوجراف���ى باملقارن���ة ببع����ض املتغ���ريات 
الدميوجرافية الأخرى مثل العمر و احلالة الجتماعية و املهنة و الدخل و درجة التعليم.

خام�صًا : فرو�س الدرا�صة 
 بناء على م�شكلة واأهداف البحث متت �شياغة الفرو�ض التالية: 

ف1: »ل يوجد اختلف معنوي بني امل�شتثمرين امل�شريني من الأفراد الإناث و الذكور فى 
التحيز النا�شئ من عامل الثقة بالنف�ض املبالغ فيها.

ف2: »ل توج���د فروق معنوية بني امل�شتثمري���ن امل�شريني من الأفراد الإناث و الذكور فى 
التحيز النا�شئ من عامل احلالة املزاجية.
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ف3: »ل توج���د فروق معنوية بني امل�شتثمري���ن امل�شريني من الأفراد الإناث و الذكور فى 
التحيز النا�شئ من عامل درجة الألفة.

ف4: »ل يوج���د فروق معنوية بني امل�شتثمري���ن امل�شريني من الأفراد الإناث و الذكور فى 
التحيز النا�شئ من عامل درجة التماثل.

ف5: »ل يوج���د فروق معنوية بني امل�شتثمري���ن امل�شريني من الأفراد الإناث و الذكور فى 
التحيز النا�شئ من عامل تاأثري اإعادة ترتيب الو�شع ال�شتثماري .

ف6: »ل يوج���د ف���روق معنوية بني امل�شتثمرين امل�شريني م���ن الأفراد الإناث و الذكور يف 
التحيز النا�شئ من عامل جتنب اخل�شارة.

�صاد�صًا : الإطار النظري للدرا�صة :
ترج���ع التحيزات ال�شلوكي���ة ال�شتثمارية اإىل بع�ض املتغريات الت���ي ينتج عنها التحيزات 
الإدراكي���ة و منه���ا حمدودية كل م���ن:  الوق���ت، الدراك، �شهولة التذكر. وجت���رب هذه القيود 
العقلي���ة العقل الب�ش���رى اىل انتقاء معلومات له���ا خ�شائ�ض معينة  من ب���ني في�ض املعلومات 
ال���وارد للم�شتثم���ر، و ي�شط���ر امل�شتثم���ر اإىل و�ش���ع قواع���د اإر�شادي���ة خا�شة ب���ه  ت�شاعده فى 
 �شرع���ة اتخ���اذ القرار، اإل اأن هذه القواعد قد تكون مبني���ة على التحيز فتعطى نتائج متحيزة
 )Hirshleifer,  2001( .  فى نف�ض املجال اأ�شارت بع�ض الدرا�شات اإىل بع�ض القيود الفكرية 
الت���ى ينت���ج عنها التحيزات الدراكي���ة، منها على �شبيل املثال القدرة عل���ى ت�شغيل املعلومات، 
والتفكري ال�شيق   Narrow Framing  و احل�شاب العقلي  Mental Accounting  و املرجعية 

Reference التى توؤثر على التحيز الدراكى. 

 يوؤث���ر التفك���ري ال�شي���ق عل���ى امل�شتثم���ر ف���ى �ش���كل معاجل���ة امل�ش���كلت ب�ش���كل منع���زل 
دون وج���ود اإط���ار يجمعه���ا. كم���ا  ينب���ع التفك���ري ال�شي���ق اأي�ش���ا م���ن حمدودي���������ة الوق�����ت 
احل�ش���اب  اأم���ا   )Kahneman et al., 1993) و (Read et al., 1999) الإدراك  و 
واخل�شائ���ر  املكا�ش���ب  يح�ش���ب  امل�شتثم���ر  فيجع���ل  ال�شي���ق  التفك���ري  م���ن  كج���زء  العقل���ي 
وق���وع  عن���د  اأخ���رى  م���رة  احل�ش���اب  ومع���اودة  بع�شهم���ا،  ع���ن  �شابق���ة مبع���زل  لق���رارات 
 ح���دث ذي �شل���ة  (Thaler, 1985( و ق���د يلج���اأ امل�شتثم���ر لنقط���ة مرجعي���ة غ���ري منطقي���ة
 ،The Representativeness Heuristic و تعت���رب  قاع���دة التماث������ل .)Tversky et al., 1974)  
 و العتي���اد Familiarity، م���ن نتائ���ج التحي���زات الدراكي���ة. و  يعترب كل  من   خ���داع النف�ض
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 Self deception، و الثقة املبالغ فيها Overconfidence، و اإعادة ترتيب املوقف ال�شتثماري 
 Disposition، و جتن���ب اخل�شارة Loss aversion، و اخل���وف من املجهول، و�شلوك القطيع 
Herd behavior، و التق���ارب ال�شلوك���ي Behavioral convergence، و التعل���م الجتماع���ي 
Social Learning، و ا�شتخ���دام املعلوم���ات ال�شائ���دة Cascading  م���ن التحيزات العاطفية 
املوؤث���رة عل���ى اإدراك امل�شتثمر عند اتخاذ الق���رارات املالية التى ينتج عنه���ا �شوء الت�شعري فى 
�ش���وق الأوراق املالية.   يق�شد بخداع النف�ض اعتقاد بع�ض امل�شتثمرين اأنه اأف�شل من الآخرين 
يف جمي���ع النواحي، وبالتايل تخلق ثقة مبالغا فيها فى النف�ض. تكمن م�شكلة الثقة املبالغ فيها 

. )Odean, 1998(.بالنف�ض لدى امل�شتثمر يف التاأثري على الآخرين
كم���ا ت�شري بع�ض الدرا�شات اإىل وجود علقة ارتب���اط بني الثقة املبالغ فيها بظواهر مثل 
وهم املعرفة  Knowledge illusion ، و اعتقاد امل�شتثمر بان توافر املعرفة يعنى الو�شول اىل 
قرار �شليم، و التحكم الوهمى Illusion of control  فى موقف ما و نتائجه،  يف حني اأن تلك 

. )Kahneman et al., 1998( النتائج تعود اىل ال�شدفة

 و ق���د ي���وؤدى التفاوؤل اإىل زيادة الثقة بالنف�ض و بالتاىل يوؤثر على حتيز امل�شتثمر فى �شكل 
ع���دم الدقة فى التحليل و اتخاذ قرارات بامل�شارب���ة مببالغ اأكرب وعدد عمليات اأكرث، مما قد 

 .) Barber et al., 1999( يوؤدى اإىل زيادة تكلفة املتاجرة لتفوق الأرباح املحققة

توؤث���ر الألف���ة و العتياد على التحيز، ومن اأهم اأنواع حتيز الألفة و العتياد هو عدم قبول 
. )Fromlet 2001) ال�شتثمار فى اأ�شواق اأجنبية رغم توافر فر�ض ربح جيدة

كما يوؤدى اإعادة ترتيب املوقف ال�شتثماري اىل التحيز فى �شكل بيع ال�شتثمارات الرابحة 
والإبقاء على اخلا�شرة يف كثري من الأحيان. فجني الأرباح يعطى �شعورا بالفخر، اأما اإذا اأغلق 
 . )Barberis et al., 2001)   املوق���ف ال�شتثم���اري على خ�شارة فه���ذا يعطى �شع���ورا ب���الأمل
 وحي���ث اإن امل�شتثمر يتجنب ال�شعور بالأمل، ويحب ال�شعور بالفخر، فقد يبيع ال�شتثمارات التى 
حقق���ت مكا�ش���ب على الرغم م���ن اأنها قد تكون اأق���ل خطرا، بينما قد يحتف���ظ بال�شتثمارات 
 اخلا�ش���رة خوف���ا م���ن حتق���ق خ�شائ���ر عل���ى الرغ���م م���ن كونه���ا ا�شتثم���ارات اأعل���ى خط���را

. ) Shefrin et al., 1985)
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و يعن���ى �شل���وك القطي���ع ف���ى ال�شتثم���ار اأن يتخ���ذ امل�شتثمر ق���رارات ت�شاب���ه القرارات 
ال�شتثماري���ة لقطاع���ات كبرية من امل�شتثمري���ن يف ال�شوق. ي�شاعد كل م���ن التقارب ال�شلوكي 
املعتم���د عل���ى التعلم الجتماعي ظاه���رة �شلوك القطي���ع. كما يعد جتنب ال�شع���ور بالأمل عند 
اخل�ش���ارة من اأ�شباب قي���ام كثري من امل�شتثمري���ن باتباع القطي���ع Herding اأي�شا حتى تكون 
 قراراته���م مماثل���ة لق���رارات الآخري���ن. و لأن جتن���ب اخل�ش���ارة يف���وق اجن���ذاب امل�شتثم���ر 
للأرباح، لذلك فهو يطلب علوة خطر عالية بجانب العائد اخلايل من اخلطر عند ال�شتثمار 

 . )Stout, 2003(

�صابعًا : الدرا�صات ال�صابقة
رك���زت الدرا�شات فى هذا املجال على جتنب اخلطر و الثقة بقرارات ال�شتثمار، وبداأت 
عندم���ا لحظ الأكادميي���ون و املمار�شون اختلف���ات بني اجلن�شني فى عدد م���ن الأبعاد منها 
وال�شتثمار و �شوق العمل، و يفرت�ض اأن الختلفات ناجتة لعدد من التف�شيلت بني اجلن�شني.

هن���اك العدي���د م���ن الدرا�ش���ات ذات ال�شلة التى تو�شل���ت لفروق جوهري���ة بني الرجال 
والن�ش���اء فيم���ا يتعل���ق باملخاط���رة، منه���ا  )Sunden et al., 1998 ( حيث وج���د علقة بني 
الن���وع و تخ�شي����ض الأ�شول. الن�شاء غري املتزوجات اقل مي���ل للمخاطرة باملقارنة بالرجال. 

وا�شتخدمت درا�شات مثل
(Finucane et al., 2000) و (Jianakoplos et al., 1998) و (Hinz et al., 1997(    
قواع���د بيان���ات عن عم���لء ودائع التوفري ووج���دوا اأن الن�ش���اء ي�شتثمرن اأم���وال املعا�شات يف 
اأ�ش���ول اأك���رث حتفظ���ا مقارنة بالرج���ال، و اأن ن�شبة كبرية م���ن الن�شاء ا�شتثم���رن فى حمافظ 
ا�شتثماري���ة اأقل خماط���رة ، و الن�شاء املتزوجات ا�شتثمرن اأي�شا يف الأ�شهم العادية بن�شبة اأقل 
م���ن الرج���ال   )Bajtelsmit et al., 1997( ، وكان���ت  العقب���ة الأ�شا�شية له���ذه الدرا�شة اأنها 
مل ت�شتط���ع ف���ى حالة الن�ش���اء املتزوجات حتديد اأي م���ن الزوجني هو متخذ ق���رار ال�شتثمار.  
تغلبت درا�شة  )Bernasek et al., 2001 ( على هذه امل�شكلة من خلل احل�شول على بيانات 
تف�شيلية عن جن�ض فرد الأ�شرة متخذ القرار و فرد الأ�شرة من اجلن�شني متخذ القرار املايل، 
 با�شتخ���دام عينة من موظفى الكليات اجلامعية وج���دوا اأن الن�شاء اأكرث ميل لتجنب اخلطر. 
و اأي���د ذل���ك ) Barber et al., 2001 ( عندما تو�شل فى نتائج درا�شته اأن الن�شاء اأكرث جتنبا 

للخطر عن الرجال.
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ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  امل���خ���اط���رة  حت���م���ل  يف  اجل��ن�����ش��ني  لخ���ت���لف���ات  الأول   ال��ت��ف�����ش��ري 
امل���واق���ف اخل���ط���رة. و ف���ى درا����ش���ة ال��ع��اط��ف��ي��ة ف���ى   الخ���ت���لف���ات ف���ى ردود الأف����ع����ال 
  (Loewenstein  et al., 2001 ( مت تطويرجمموعة من املعايري تعرب عن الإح�شا�ض باملخاطر،
و يرى)Slovic et al., 2002 ( اأن ردود الأفعال الفعلية عن الإح�شا�ض باملخاطر تعد موؤ�شر 
اأف�شل عن املداخل الإدراكية وال�شببية عما نفعله عند مواجهة اتخاذ قرار خماطر. وقد  ا 
 اأو�شحت بحوث �شابقة فى جمال علم النف�ض اأن الن�شاء ي�شعرن بالعاطفة اأقوى من الرجال 
به خطر.  اتخاذ قرار  توؤثر على  الأق��وى قد  العاطفة  واأن   .  ) Harshman et al., 1987( 
وتو�شلت درا�شات )Brody, 1993); (Fujita et al.,1991 ( اإىل اأن الن�شاء ي�شجلن ا�شطرابا 
ع�شبيا و خوفا اأكرث من الرجال عند مواجهة نتائج �شلبية ، فلو راأت املراأة اأن النتائج �شلبية 
لقرار ما بدرجة اأعلى من الرجال  �شيكن بالطبيعة اأكرث كرها للمخاطرة عند مواجهة ذلك 
القرار. لذلك فالختلفات بني اجلن�شني التي ترجع اإىل طبيعة النتائج العاطفية للموقف، 
انخفا�ض  عند  خا�شة  ب�شفة  الن�شاء  عند  اخلطر  كره  لزيادة  التف�شريات  اأحد  ذلك  ميثل 

املنفعة الناجتة ووجود عوائد �شلبية.

  العواط���ف توؤث���ر اأي�ش���ا على فه���م الحتمال، فق���د تو�شل���ت درا�شات �شابق���ة اإىل اأنه يف 
 املواق���ف املتطابق���ة، متي���ل الن�ش���اء اإىل ال�شع���ور باخل���وف و الرج���ال ي�شع���رون بالغ�ش���ب
 )Grossman et al., 1993 ( . وي���رى )Lerner et al, 2003 ( اأن���ه ل يوج���د دلي���ل على اأن 
الأف���راد عندما يغ�شبون يقيم���ون القرار باأنه اأقل خطرا كما يفعل���ون عندما يكونون خائفني. 
لذل���ك اإذا كان���ت الن�شاء اأك���رث ميل للخوف من اخل�ش���ارة ) بزيادة وزن احتم���ال اخل�شارة( 
باملقارن���ة بالرجال ، فاإنهن يقيمن ق���رارا ما باأنه اأكرث خطرا، و �شوف يت�شرفن بطريقة اأكرث 
جتنب���ا للمخاط���رة. متثل وجهة النظر تل���ك اجتاها حديثا يق���دم اختبارا جي���دا لأثر كل من 

اخلوف و الغ�شب فى تقدير الحتمالت و �شلوك حتمل املخاطر الناجت. 

بحث )FehrDuda et al., 2004  ( النفعالت العاطفية فيما تل 11 �شبتمرب على عينة 
م���ن املواطنني المريكيني ووجدوا اأن الرجال اأكرث غ�شبا م���ن الن�شاء و مما يرتب اعتقادات 
متفائلة لدى الرجال عن احتمالت م�شتقبلية، بينما الن�شاء كن اكرث خوفا وكن اكثر تش��اؤما، 

بما يفتح المجال لبحوث مستقبلية عن عالقة تقدير االحتماالت باالنفعاالت العاطفية.
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سبب ثان لالختالفات بين الجنسين فى ميلهم نحو المخاطرة قد يرجع إلى عنصر الثقة.  وقد أوضحت 
الدراسات السابقة أن كال من الرجال و النساء فى الغالب لديهم ثقة بالنفس. وبينت دراسات ك����ل م����ن

)Lichtenstein et al., 1982) و (Deaux et al., 1977) و ( Lundeberg et al., 1994) 
اأن الرج���ال اأك���رث ثقة بالنف�ض يف جناحاتهم فى مواقف معينة اأكرث من الن�شاء،  و قام كل من  
(Estes  et al., 1988(بدار�ش���ة تاأث���ري متغريات معينة  وتو�شل���ت اإىل اأن الن�شاء كن اأقل ثقة 

من الرجال فى قراراتهم ال�شتثمارية . و فى درا�شة )Soll et al., 2004(  وجدا اأن الرجال 
اكرث حتيزا . كما وجد كل من )Niederle et al., 2007 ( اأن الرجال ي�شعرون بثقة اأعلى عن 
اأدائهم يف العمل )حل امل�شكلت الريا�شية( مع ملحظة اأن قيا�ض الثقة بالنف�ض )مدى تاأكد 
الف���رد من قراراته( يختلف عن �شوء تقدير الحتمالت. و يرى)Graham et al. 2002 ( اأن 
امل�شتثمري���ن �شديدو الثقِة يتاجرون باإفراط. و بدرا�شة تل���ك الفر�شية و جدوا اأن زيادة الثقة 
بالنف�ض لدى الرجال يوؤدى اإىل الإفراط فى عمليات التداول مبا يوؤدى اىل اأن تكلفة ال�شم�شرة 

امل�شاحبة توؤدى اىل اأن حتقق املراأة عائدا �شافيا اأعلى رغم عدد عمليات املتاجرة الأقل.

 ق���دم )Arch , 1993) تف�ش���ريا لخت���لف اجلن����ض ف���ى حتم���ل املخاط���رة عل���ى اأ�ش�ض 
العتق���اد بال�شتجاب���ة املنا�شب���ة، حيث وج���د اأن الرجال اأك���رث ميل لتف�ش���ري موقف خماطر 
كتح���د يدع���و للمواجهة، بينما الن�ش���اء يرون املوق���ف املخاطر كتهديد مبا يدع���و اىل جتنبه. 
كم���ا ي���رى  ي���رى Arch ان الختلفات فى �شل���وك املخاط���رة ل ينتج من اخت���لف القدرات 
اأو الإ�ش���رار اأو احلر����ض لأداء مهم���ة، لك���ن الختلف���ات ناجت���ة م���ن اخت���لف الدوافع بني 
اجلن�ش���ني، وي���رى )Block, 1983( اأن الرجال اكرث اثارة بالتحدى واك���رث ارتباطا بالذات، 
بينم���ا ل تتاأث���ر الن�شاء بنف�ض العوامل و قد ي�شعفن ب�شببه���ا. و ا�شثناء من القاعدة، املديرين 
 و املهني���ني ، فالختلف���ات فى اداء املخاط���ر املالية قليلة و قد تختفى، وق���د ايد ذلك كل من
 )Atkinson et al., 2003( عندم���ا قارن���وا اداء و �شلوك ال�شتثمار بني الن�شاء و الرجال من 
مدي���رى �شنادي���ق ال�شتثمار ذات العائد الثاب���ت، وجدوا اأن طريق���ة اأداء الرجال و الن�شاء ل 
تختل���ف مبعاي���ري الأداء و املخاطر و املعايري الأخرى  لل�شنادي���ق. و ت�شري هذه النتائج اإىل اأن 
الختلف���ات يف �شلوك ال�شتثمار التى مت التو�شل اإليها قد ل تعود لختلف اجلن�ض و لكن قد 

تعود اإىل عوامل مثل درجة التعليم و املعرفة بال�شتثمار و كذلك بالرثوة.
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اأي�ش���ا  قارن كل م���ن  (Johnson et al., 1994 ( بني خ�شائ�ض اتخاذ القرارات للن�شاء 
و الرج���ال ) ف���ى جمتمع مل يتلق غالبيته اأى تعليم فى جم���ال الدارة( ملديرين حقيقيني تلقوا 
مث���ل ذلك التعليم. الرج���ال و الن�شاء من املديري���ن ممن ح�شلوا على ذل���ك التعليم اأظهروا 
نف����ض طريق���ة مواجهة اخلط���ر و بنف�ض اجلودة ، بينم���ا املديرون غري احلا�شل���ني على تعليم 
 اإدارى وج���دوا اأن الن�ش���اء اأكرث جتنبا للمخاطر م���ن الرجال.  �شجلت نف����ض النتائج بوا�شطة
)Master et al., 1988 ( م���ع عين���ة م���ن اأ�شحاب امل�شروعات ال�شغ���رية و مديريها. و بحث 
 )Birley,1989 ( رواد امل�شروع���ات ووجد عدم وجود اختلفات بني اجلن�شني فى تف�شيلت 
املخاط���ر، و قد يف�شر ذلك باأن املنا�ش���ب الإدارية جتذب متحملي املخاطر ب�شكل اأكرب، بينما 
ن�ش���اء اأق���ل يخرتن مثل تلك الوظائف، وق���د تكون خا�شية لزمة للوظيف���ة، و لعل هذه النتائج 
تو�شح ا�شتثناء للمديرين عن بقية املجتمع للتفرقة بني الرجال و الن�شاء فى حتمل املخاطرة.

ملحظ���ة اإ�شافي���ة و ه���ي اأن   )Dwyer et al., 2002 ( اأ�شتخدم���وا بيان���ات من 2000 
م���ن م�شتثم���رى �شنادي���ق ال�شتثمار ووجدوا اأن الن�ش���اء ياأخذن خماطر اأق���ل من الرجال فى 
ا�شتثماراته���م بتل���ك ال�شناديق. من ناحية اأخرى اأو�شح الباحث���ون اأن الختلف امل�شاهد فى 
حتمل املخاطر ي�شعف جوهريا عندما يتم اأخذ م�شتوى املعرفة ال�شتثمارية كعن�شر رقابى فى 
منوذج النحدار) Gysler et al., 2002 ( يت�شح من مراجعة الدرا�شات ال�شابقة وجود فجوة 
بني جمموعتى الدرا�شات، فالأوىل يعتمد ب�شكل اأ�شا�شي على عينات اإما من مديري الوظائف 
املالي���ة اأو قواع���د بيانات عن عملء الدخ���ار لدرا�شة الثقة بالنف����ض و جتنب اخلطر فقط، و 
الثاني���ة تعتمد عل���ى درا�شات جتريبية من عين���ات مي�شرة من طلب اجلامع���ات و خريجيها 
لدرا�ش���ة جمموعة عري�شة من التحيزات ال�شلوكية فى ال�شتثمار دون درا�شة الختلفات بني 

الذكور و الإناث.

وته���دف الدرا�شة اإىل الربط بني جمموعتي الدرا�شات من خلل درا�شة الختلفات بني 
اجلن�ش���ني فى عينة من امل�شتثمرين احلقيقيني من الأفراد فى البور�شة امل�شرية و م�شتخدمة 
اأبع���اد و معايري التحيزات ال�شلوكية فى �شكل موؤ�شرات لعوامل الثقة بالنف�ض، الألفة، التماثل، 
احلال���ة املزاجي���ة، اإعادة ترتي���ب الو�شع، و جتنب اخل�ش���ارة.  و تعد الدرا�شة م���ن الدرا�شات 
املبك���رة فى هذا املجال التي ت�شاعد على فهم اأعم���ق ل�شلوكيات طريف ال�شوق من امل�شتثمرين 

الأفراد الإناث و الذكور.
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وف���ى جمال التعليق عل���ى الدرا�شات ال�شابقة جن���د اأن الدرا�شات ال�شابق���ة ذات ال�شلة 
ت�شن���ف اإىل جمموعتني من الدرا�شات، املجموع���ة الأوىل اهتمت بالختلفات بني اجلن�شني 
م����ن حي����ث درجة حتمل املخاطر و الثق����ة بالنف�ض، حيث انق�شمت بدوره����ا اإىل درا�شات مبكرة 
ت����رى  اأن الن�شاء اأك����رث جتنبا للخطر و اأقل ثق����ة بالنف�ض يف الق����رارات ال�شتثمارية املخاطرة، 
ودرا�ش����ات اأح����دث ترى اأن تلك الختلفات ب����ني اجلن�شني تختفى عند حتيي����د عن�شر التعليم 
ال�شتثم����اري الإدارى.  اأما املجموع����ة الثانية من الدرا�شات تهتم ب�شل����وك امل�شتثمرين الأفراد 
بالتحي����زات ال�شلوكي����ة ال�شتثماري����ة ب�شكل ع����ام دون درا�ش����ة الختلفات فيها ب����ني الذكور و 
الإن����اث، فقد اهت����م بع�شها بالعوامل املوؤثرة عل����ى �شلوك امل�شتثمر ب�شكل ع����ام و منها ما اهتم 
بت�شني����ف التحي����ز ال�شلوك����ي للم�شتثمر اإىل جمموعة م����ن العوامل هي الثق����ة بالنف�ض، الألفة، 
التماث����ل، احلالة املزاجية، اإعادة ترتيب الو�شع، و جتن����ب اخل�شارة، ومنها ما ق�شم التحيزات 
ال�شلوكي����ة اإىل التحي����ز الإدراكي و العاطفي، بينما �شنفت درا�شات اأخ����رى اأ�شباب التحيز اإىل 
 جمموع����ة م����ن العوامل  هي قاعدة التماثل و خداع النف�����ض و العاطفة و التفاعلت الجتماعية

. )Hirshleifer et al., 2003( و �شلوك القطيع و الندفاع .) Hirshleifer, 2001( 

ثامنًا : منهج البحث و جمع وحتليل البيانات
اأ-حمددات الدرا�صة 

- مت الرتكيز على التحيزات  ال�شلوكية ال�شتثمارية الأكرث انت�شارا فى الكتابات ال�شابقة 
وه���ى الثقة بالنف����ض املبالغ فيها ، واحلالة املزاجية ، ودرجة الألف���ة ، ودرجة التماثل ، وتاأثري 

اإعادة ترتيب الو�شع ال�شتثماري ، وجتنب اخل�شارة.

- اقت�ش���ر البحث عل���ى امل�شتثمرين املتواجدي���ن ب�شركات ال�شم�ش���رة و مل ي�شمل البحث 
امل�شتثمرين الذين تقوم �شركة ال�شم�شرة باإدارة حمافظهم.

-ترتكز �شركات ال�شم�شرة بالقاهرة الكربى و لذلك اقت�شرت الدرا�شة على امل�شتثمرين 
الأفراد املرتددين على �شركات ال�شم�شرة بها.

- رغ���م تفاوت �ش���ركات ال�شم�شرة من حيث احلجم و ع���دد العمليات اإل اأن ذلك ل يعرب 
بال�شرورة عن تعاملت امل�شتثمرين الأفراد، فكلما ارتفع حجم �شركة ال�شم�شرة كلما دل على 
اعتمادها ب�شكل اأكرب على العملء من املوؤ�ش�شات. و لعدم و�شوح تلك العلقة بني حجم �شركة 
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ال�شم�ش���رة و عملئه���ا مت افرتا�ض ت�شاويها فى الوزن من حيث ع���دد العملء من امل�شتثمرين 
الأفراد. مت توزيع حجم العينة بالت�شاوى على �شركات ال�شم�شرة داخل عينة الدرا�شة.

ب-متغريات وبيانات الدرا�صة: 
لختب���ار م���دى �شح���ة الفرو�ض مت حتدي���د متغريات البح���ث والتى ت�شمن���ت التحيزات 
ال�شلوكية للم�شتثمر، واخل�شائ�ض الدميوجرافية ، ومت جتميع البيانات املرتبطة بها كما يلى :  

- بيانات ثانوية متثلت فى البحوث والدرا�شات التي مت ال�شتعانة بها وهى متثل الأ�شا�ض 
النظري للبحث وت�شميم قائمة ال�شتق�شاء .

- بيانات اأولية : وت�شمنت ما يلي :
• التحيزات ال�شلوكية ال�شتثمارية  وتت�شمن املبالغة فى ثقة امل�شتثمر بنف�شه ، واحلالة 	

املزاجي���ة للم�شتثمر ، والتحيز النا�شئ عن الألف���ة اأو العتياد ، والتحيز النا�شئ عن 
التماثل، و تاأثري اإعادة ترتيب الو�شع ال�شتثماري ، وجتنب اخل�شارة . 

• اخل�شائ����ض الدميوجرافية: احلال���ة الجتماعية، املهنة، العمر، الدخ���ل، النوع، درجة 	
التعليم.

ج- طرق جمع البيانات : 
مت العتماد على اأ�شلوب ال�شتق�شاء من خلل املقابلة ال�شخ�شية مع امل�شتثمرين الأفراد 
املرتددي���ن على �ش���ركات ال�شم�شرة ب�شف���ة منتظمة . ومت ت�شميم قائم���ة ال�شتق�شاء لتوفري 
بيان���ات البحث من واقع الدرا�ش���ات ال�شابقة ، ومت اختبار القائمة قب���ل البدء بجمع البيانات 

على عينة مي�شرة من م�شتثمرين فعليني بالبور�شة امل�شرية.

د- جمتمع الدرا�صة وعينة البحث : 
يتمثل جمتم���ع البحث فى جميع امل�شتثمرين الأفراد فى بور�ش���ة الأوراق املالية امل�شرية 
داخ���ل القاهرة الكربى الذين يقومون بتدوير حمافظهم ال�شتثمارية باأنف�شهم، ومت العتماد 
عل���ى عين���ة ع�شوائي���ة ب�شيطة ، حي���ث مت �شحب عينة ع�شوائي���ة ب�شيطة من جمتم���ع الدرا�شة 
م���ن �شركات ال�شم�ش���رة )55 من 110 �شركة (  و رف�شت 15 �شرك���ة التعاون، ونظرا ل�شعوبة 
احل�ش���ول على اإطار لعملء هذه ال�ش���ركات ل�شرية البيانات فقد مت �شحب عينة ع�شوائية من 

امل�شتثمرين الذين يرتددون ويتابعون اجلل�شة ب�شكل يومي فى ال�شركة.
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مت حتدي���د حج���م العينة ب 386 مفردة ، وحتدد هذا العدد على اأ�شا�ض درجة ثقة %95 ، 
وعلى اعتبار اأن ن�شبة توافر اخل�شائ�ض املطلوب درا�شتها فى جمتمع البحث تبلغ 50% وحدود 
اخلطاأ فى العينة تبلغ 5% . ومت توزيع العينة بالت�شاوي على عدد ال�شركات. ومت حتليل اجابات 

365 قائمة بعد ا�شتبعاد غري امل�شتكمل و املعيب.  

هــ- اأ�صاليب حتليل البيانات واختبار الفرو�س: 
مت اختي���ار الأ�شالي���ب الإح�شائية فى �ش���وء طبيعة البيانات، وع���دد املتغريات، وم�شتوى 

القيا�ض ، وحجم العينة ، كما يلي :   

• معامل ارتباط الفا Cronbach’s Alpha لقيا�ض العتمادية وال�شلحية للمقايي�ض 	
امل�شتخدمة.

• اختب���ار independent sample t test و One Way ANOVA لختب���ار معنوي���ة 	
الختلفات بني الإناث و الذكور من حيث التحيزات ال�شلوكية ال�شتثمارية.

• اختب���ار  Discriminant analysis املدع���وم ب Step wise للوقوف على التحيزات 	
املمي���زة بني الإناث و الذكور من بني موؤ�شرات العوامل التي مت تطويرها يف الدرا�شة 

يف �شوء مراجعة الدرا�شات ال�شابقة.
• اختب���ار Cross tab، Chi�Square لتو�شيف اخل�شائ����ض الدميوجرافية للإناث و 	

الذكور.  
• اختب���ار Neural networks لدرا�شة ترتيب اأهمي���ة تف�شري املتغريات الدميوجرافية 	

للختلفات فى التحيزات ال�شلوكية ال�شتثمارية.

و-حتليل البيانات و النتائج
متهي���دا لتحليل البيانات مت ا�شتخدام اأ�شلوب حتليل العتمادية للوقوف على درجة الثقة 
ف���ى البيانات و الناجتة من اإجاب���ات امل�شتثمرين على ال�شئلة ال���واردة بقائمة ال�شتق�شاء، و 
اختب���ار م�شت���وى العتمادية عل���ى املقايي�ض الت���ى مت تطويرها بالدرا�شة وه���ى الثقة بالنف�ض، 
الألف���ة، التماث���ل، احلالة املزاجي���ة، جتنب ال�شعور بالن���دم، و جتنب اخل�ش���ارة، و ملا مت قبول 
درج���ة العتمادية عند 0.8 مبقيا�ض كرومب���اخ الفا فى كل منها و بناء عليه مت ال�شتمرار فى 

حتليل البيانات.
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ز- الختافات بني الإناث و الذكور من حيث عوامل التحيزات ال�صلوكية.
مت ا�شتخ���دام حتلي���ل independent sample t test م���ع ا�شتخ���دام متغ���ري النوع )اإناث 
و ذك���ور( كمتغ���ري جتميع���ى  grouping variable و مت عر�ض نتائج التحلي���ل فى جدول رقم 
)1( و يت�شح منه اأنه ل توجد اختلفات معنوية فى متو�شطات متغريات الدرا�شة امل�شتخدمة 
للتعب���ري عن حتي���زات الثقة بالنف����ض و العتي���اد و اإعادة ترتي���ب الو�شع ال�شتثم���ارى، بينما 
توج���د اختلفات معنوية فى موؤ�شرات التماثل و احلال���ة املزاجية و جتنب اخل�شارة بني نوعي 

امل�شتثمرين امل�شريني يف �شوق الأ�شهم امل�شرية من الإناث و الذكور.

امل�شدر: نتائج حتليل البيانات الواردة من اإجابات مفردات عينة الدرا�شة  

كم���ا يت�ش���ح من اجلدول رق���م )2( ارتفاع متو�ش���ط عوامل التماثل و احلال���ة املزاجية و 
جتنب اخل�شارة لدى الإناث بدرجة اأعلى من الذكور، مبعنى اأن الن�شاء اأكرث حتيزا يف �شلوكهم 
ال�شتثم���ارى بدرج���ة اأكرب من الرج���ال يف املوؤ�شرات املعربة عن التماث���ل و احلالة املزاجية و 

جتنب اخل�شارة.

 ف���ى ظل تلك النتائج و بداف���ع الوقوف على عوامل التمييز بني الذكور و الإناث من حيث 
حتيزات ال�شلوك ال�شتثمارى مت اإجراء حتليل التمايز التدريجي و يلخ�ض اجلدول رقم )م1(  
مبلحق الدرا�شة تلك النتائج حيث يو�شح اأن الرتباط القانونى للنموذج هى 0.288كما فى 
ج���دول رقم )3 (  و ه���ى درجة ارتباط �شعيفة رغم معنويته���ا و بالرغم من معنوية النموذج 
واإمكانية التمييز بني الإناث و الذكور و اأن املوؤ�شرات امل�شتخدمة ت�شتطيع التمييز بني %71.8 
من احلالت كما فى اجلدول رقم )4( ، ميكن تف�شريها مبدئيا باأن النوع كمتغري دميوغرايف 
لي����ض �شبب���ا هاما لتف�شري الختلفات بني حتيزات امل�شتثمري���ن ال�شلوكية. و بناء على النتائج 

الواردة يف اجلدول التايل ميكن احلكم على فرو�ض الدرا�شة كما يلى:
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احلكمالن�سالفر�س

ل يوجد فروق معنوية بني امل�شتثمرين امل�شريني من الأفراد الإناث و الذكور فى التحيز النا�شئ من 1
قبولعامل الثقة بالنف�ض املبالغ فيها.

ل يوجد فروق معنوية بني امل�شتثمرين امل�شريني من الأفراد الإناث و الذكور فى التحيز النا�شئ من 2
قبولعامل احلالة املزاجية

ل يوجد فروق معنوية بني امل�شتثمرين امل�شريني من الأفراد الإناث و الذكور فى التحيز النا�شئ من 3
رف�ضعامل العتياد.

ل يوجد فروق معنوية بني امل�شتثمرين امل�شريني من الأفراد الإناث و الذكور فى التحيز النا�شئ من 4
رف�ضعامل درجة التماثل.

ل يوجد فروق معنوية بني امل�شتثمرين امل�شريني من الأفراد الإناث و الذكور فى التحيز النا�شئ من 5
قبولعامل تاأثري اإعادة ترتيب الو�شع ال�شتثماري .

ل يوجد فروق معنوية بني امل�شتثمرين امل�شريني من الأفراد الإناث و الذكور فى التحيز النا�شئ من 6
رف�ضعامل جتنب اخل�شارة.

تتفق نتيجة اختبار الفر�ض الول مع نتائج بع�ض الدرا�شات ال�شابقة حيث اأو�شحت عدم 
وج���ود اختلفات جوهرية بني الذكور و الإناث ف���ى عن�شر الثقة بالنف�ض،  وتتفق اي�شا نتيجة 
اختب���ار الفر�ض ال�شاد����ض التى او�شحت وج���ود اختلفات جوهرية بني الذك���ور و الإناث فى 
جتنب اخل�شارة مع ما تو�شلت درا�شات �شابقة لوجود اختلفات جوهرية بني الذكور و الإناث 

فى جتنب اخلطر.

على جانب اآخر لميكن مقارنة نتائج اختبار بقية فرو�ض الدرا�شة التي انتهت اإىل وجود 
اختلف���ات معنوية ب���ني الذكور و الناث فى كل من احلالة املزاجي���ة و درجة التماثل، او عدم 
وج���ود اختلف���ات جوهرية بني الذكور و الإناث فى كل من العتي���اد و اإعادة ترتيب الو�شع، و 
ذل���ك لعدم وجود درا�ش���ات �شابقة فى حدود عل���م الباحث تناولت احتبار تل���ك العوامل على 

م�شتثمرين فعليني. 

ح- جوهرية الختافات فى التحيزات الفرعية
ب�شب���ب انخفا�ض درجة الرتباط القانونى الناجت من حتليل التمايز ، مت ا�شتخدام حتليل    
 independent sample t test  عل���ى املتغ���ريرات التف�شيلي���ة لعوام���ل الدرا�شة مع ا�شتخدام 
متغري النوع )اإناث و ذكور( كمتغري جتميعى  grouping variable و مت عر�ض نتائج التحليل 
فى جدول رقم )5( الذى يو�شح انه ل توجد اختلفات معنوية فى متو�شطات غالبية متغريات 
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الدرا�ش���ة امل�شتخدم���ة للتعبري عن التحي���زات ال�شلوكية بني نوعى امل�شتثمري���ن امل�شريني من 
الإناث و الذكور. و على الرغم من ذلك ميكن التعليق على النتائج الواردة باجلدول رقم )5( 

فيما يلى:

• الإناث متو�شط اجابتهن على متغريات الدرا�شة اأعلى ب�شفة عامة من الرجال.	

•  تكم���ن الختلفات بني الن���اث و الذكور فى عامل الثقة بالنف�ض فى اأن الناث اأعلى 	
م���ن الذكور فى متغريات: تف�شيل الإقبال على التداول اللكرتوين وتنفيذ عملياتهن 
باأنف�شه���ن، كما تعتقد الإناث بدرجة اأعلى من الرج���ال ان ما ميتلكنه من اأ�شهم هو 
اأف�ش���ل ما ف���ى ال�شوق، و عندما تتوافر لديهن معلوم���ات كثرية عن ال�شهم يدفعنهن 

ذلك لإجراء تعامل عليه بدرجة اأكرب من الرجال.

• اإن   الختلف���ات بني الإناث و الذكور فى عام���ل التماثل تكمن فى: العتقاد بدرجة 	
اأك���رب م���ن الرجال باأن ال�شركة التى تتمتع باإدارة جي���دة وزيادة فى مبيعاتها وحتقق 
اأرب���اح هى ا�شتثمار جيد يف�شل���ن �شراء اأ�شهمها،  و اأن ال�ش���ركات التى حتقق اأرباح 

عالية يتوقعن لها ال�شتمرار بنف�ض الأداء م�شتقبل بدرجة اأعلى من الرجال.

• اإن   الختلفات بني الإناث و الذكور فى عامل احلالة املزاجية تكمن فى: اأن حالتهن 	
املزاجي���ة  توؤث���ر على قراراته���ن ال�شتثمارية ف���ى الأ�شهم، و كونه���ن متفائلت )اأو 
مت�شائمات( يوؤثر على قراراتهن ال�شتثمارية فى الأ�شهم  بدرجة اأكرب من الرجال.

• اإن   الختلف���ات ب���ني الإن���اث و الذكور ف���ى عامل جتنب الندم تكم���ن يف: اطمئنان 	
الإن���اث لقراراته���ن ال�شتثماري���ة ف���ى الأ�شهم عندم���ا تتماثل مع ق���رارات الآخرين  

وبدرجة اأعلى من الرجال.

• كما يت�شح اأن   الختلفات بني الإناث و الذكور فى عامل جتنب اخل�شارة تكمن يف: 	
اإذا حقق���ن خ�شائر كبرية من ا�شتثماراتهن فى الأ�شه���م تقررن بيع الأ�شهم احلالية 

بدرجة اأعلى من الرجال.
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• وملزي���د من التعمق فى حتلي���ل البيانات مت اإجراء حتليل التماي���ز التدريجي لتحديد 	
اأه���م املتغ���ريات املميزة للرجال ع���ن الن�شاء وتو�شح النتائج ال���واردة باجلدول رقم 

)6( مايلى:

• تتمي���ز الن�شاء بدرجة اأعلى من الرجال فى: عامل الثقة فى اعتقادهن دائما باأن ما 	
ميتلكن���ه م���ن اأ�شهم هو اأف�شل ما فى ال�شوق و عندم���ا تتوافر لديهن معلومات كثرية 
ع���ن ال�شهم يدفعنهن ذلك لإج���راء تعامل عليه،  وكذلك فى عامل ال�شعور بالفخر و 
جتن���ب الأمل، حيث ي�شعرن بدرجة اأعلى من الطمئن���ان لقراراتهن ال�شتثمارية فى 
الأ�شه���م عندما تتماثل مع ق���رارات الآخرين باملقارنة بالرج���ال، وفى عامل احلالة 

املزاجية حيث توؤثر حالتهن املزاجية  على قرارات ال�شتثمار فى الأ�شهم.
• تتمي���ز الن�شاء بدرج���ة اأقل من الرج���ال فى:عامل العتياد عند وج���ود اأ�شهم بديلة 	

جي���دة يف�شلن البقاء على الو�شع احلاىل ل�شعوبة الختيار و البتعاد عن ال�شتثمار 
ف���ى البور�شات الأجنبية بالرغ���م من اإمكانية حتقيق عائد مرتف���ع بها، وفى  عامل 
جتن���ب اخل�ش���ارة اإذا حققن مكا�ش���ب كبرية م���ن ا�شتثماراتهن ف���ى الأ�شهم تقررن 

املزيد منها.
ويو�ش���ح اجل���دول رقم )7( معنوي���ة منوذج التماي���ز و املتغريات الداخلة ف���ى التحليل و 
الت���ى من املمك���ن اأن متيز بني الن�شاء و الرج���ال من حيث حتيزاتهم ال�شلوكي���ة ال�شتثمارية، 
كم���ا يو�ش���ح نف�ض اجلدول ارتف���اع ن�شبة التف�ش���ري اىل 50% تقريبا عند ا�شتخ���دام املتغريات 

التف�شيلية للتحيزات ال�شلوكية ال�شتثمارية  باملقارنة بالتحليل على م�شتوى العوامل.
ويو�شح اجلدول رقم )8( اأن املتغريات ال�شبعة املعربة عن �شلوك ال�شتثمار فى الدرا�شة 
الناجتة من حتليل التمايز قادرة على متييز احلالت بن�شبة 75.1%، مبا يعطى ثقة فى القدرة 

التمييزية لهذة املتغريات بني امل�شتثمرين الرجال و الن�شاء.
اإن النتائ���ج ال�شابق���ة غري متوقعة و ب�شف���ة خا�شة اأن امل�شتثم���رات امل�شريات يع�شن فى 
جمتم���ع اأكرث حتفظا، فكيف تكون النتائج اإنه ل ف���رق تقريبا بني الن�شاء و الرجال امل�شريات 
ف���ى اأغلب التحيزات ال�شلوكية حم���ل الدرا�شة، متما�شية مع عدد من الدرا�شات احلديثة التى 
اأجري���ت يف ب���لد اأكرث تقدما؟ و كيف تك���ون بدرجة اأعلى من الرجال يف الثق���ة بالنف�ض و فى 

العديد من املتغريات امل�شتخدمة فى التعبري عن التحيزات العاطفية و الإدراكية؟
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ق���د يكون الأمر كذلك، وقد يك���ون التف�شري حتيزا من امل�شتق�شى منه���ن على اأ�شا�ض اأن 
اأغلبهن يقعن يف الفئة العمرية ال�شبابية و اأن قطاعا كبريا منهن غري متزوجات، و التف�شري اأن 
الدرا�شة اعتمدت على م�شتثمرات حقيقيات خرجن اإىل �شركات ال�شم�شرة لإ�شدار اوامرهن 
للبي���ع و ال�شراء و الت�شويات، واأن جمرد اختي���ار املراأة لل�شتثمار فى البور�شة قد يكون نتيجة 
ولي����ض �شببا، اأي اأن العينة احتوت على ن�شاء ي�شعرن بال�شتقللية و الثقة بالنف�ض ب�شكل يفوق 
جوهري���ا املراأة امل�شرية ب�شفة عام���ة و لن امل�شتثمر فى البور�شة ل���ه خ�شائ�ض تختلف عن 
بقي���ة امل�شتثمرين فكانت خ�شائ�شهن �شببا ف���ى اختيار البور�شة لل�شتثمار و لي�ض ال�شتثمار 

فى البور�شة هو الذى جذبهن.

ط- اأهمية املتغريات الدميوجرافية فى تف�شري التحيزات
يو�ش���ح اجل���دول رق���م )9( ن�شبة متثيل مف���ردات العين���ة مق�شمني وفق���ا خل�شائ�شهم 
الدميوجرافي���ة، و لقد مت حتليل الختلف���ات بني الإناث و الذكور من حيث بقية خ�شائ�شهم 
الدميوجرافي���ة و يت�ش���ح م���ن اجل���دول رق���م )10( معنوي���ة الختلف���ات ب���ني اجلن�شني من 

امل�شتثمرين فى كافة املتغريات الدميوجرافية حمل الدرا�شة ماعدا درجة التعليم . 

تو�ش���ح النتائج املو�شحة باجل���دول رقم)10( وجود اختلفات معنوي���ة بني امل�شتثمرين 
م���ن اجلن�شني فى كافة املتغريات الدميوجرافية حمل الدرا�شة اإل يف درجة التعليم، لذلك مت 
اإج���راء حتليل اإ�شافى با�شتخ���دام neural network ملتغريات الدرا�شة املعربة عن التحيزات 
ال�شلوكي���ة فى ال�شتثمار كمتغريات تابعة و اإدخال املتغريات الدميوجرافية كمتغريات م�شتقلة 
لتحديد اأي من هذه املتغريات الدميوجرافية اأكرث تف�شريا للختلفات يف التحيزات ال�شلوكية 
للم�شتثمري���ن ب�ش���كل ع���ام، و يو�شح اجلدول رق���م )11( الأهمي���ة الن�شبية لتاأث���ري املتغريات 

الدميوجرافية على التغري فى التحيزات ال�شلوكية ال�شتثمارية.

يت�ش���ح م���ن اجل���دول رق���م )11( اأن اأه���م متغ���ري دميوجراف���ى يف�ش���ر الختلفات فى 
املتغ���ريات ال�شلوكي���ة ال�شتثمارية ملفردات كل عينة الدرا�شة ه���و التعليم ثم الدخل ثم احلالة 
الجتماعي���ة ث���م املهنة ثم النوع ثم العم���ر. اأي اأن النوع هو من اأقل املتغ���ريات الدميوجرافية 
تف�ش���ريا للختلفات ال�شلوكية للم�شتثمرين. هذه النتيجة تتفق مع ما تو�شلت اإليه الدرا�شات 
احلديث���ة يف املج���ال. و لع���ل هذا اجلدول يو�ش���ح اأن التعليم هو العامل الأك���رث اأهمية و يف�شر 

النتائج ال�شابقة، و اأن م�شتوى التعليم هو الذى يحيد الفروق بني الإناث و الذكور.
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تا�صعًا :  مناق�صة النتائج .
اأ- ملخ�س النتائج

• ل توج���د ف���روق معنوية بني امل�شتثمري���ن امل�شريني من الأفراد الإن���اث و الذكور فى 	
التحي���ز النا�شئ من: عامل الثقة بالنف�ض املبالغ فيها، احلالة املزاجية، تاأثري اإعادة 
ترتي���ب الو�شع ال�شتثماري. بينم���ا توجد معنوية بينهما فى العتياد و درجة التماثل 

و جتنب اخل�شارة

• تتمي���ز الن�شاء بدرجة اعلى من الرجال فى: عامل الثقة فى اعتقادهن دائما باأن ما 	
ميتلكن���ه م���ن اأ�شهم هو اأف�شل ما فى ال�شوق و عندم���ا تتوافر لديهن معلومات كثرية 
ع���ن ال�شهم يدفعنهن ذلك لإج���راء تعامل عليه،  وكذلك فى عامل ال�شعور بالفخر و 
جتنب الأمل، حيث ي�شع���رون بدرجة اأعلى من الطمئنان لقراراتهن ال�شتثمارية فى 
الأ�شه���م عندما تتماثل مع ق���رارات الآخرين باملقارنة بالرج���ال، وفى عامل احلالة 

املزاجية حيث توؤثر حالتهن املزاجية  على قرارات ال�شتثمار فى الأ�شهم.

• تتمي���ز الن�شاء بدرج���ة اأقل من الرج���ال فى:عامل العتياد عند وج���ود اأ�شهم بديلة 	
جي���دة يف�شلن البقاء على الو�شع احلاىل ل�شعوبة الختيار و البتعاد عن ال�شتثمار 
ف���ى البور�شات الأجنبية بالرغ���م من اإمكانية حتقيق عائد مرتف���ع بها، وفى  عامل 
جتن���ب اخل�ش���ارة اإذا حققن مكا�ش���ب كبرية م���ن ا�شتثماراتهن ف���ى الأ�شهم تقررن 

املزيد منها.

• تق���ع اأغلبية الإناث فى عين���ة البحث  فى الفئة العمرية ال�شبابي���ة و اأن قطاعا كبريا 	
منهن غري متزوجات.  

• وج���ود اختلف���ات معنوي���ة ب���ني امل�شتثمري���ن م���ن اجلن�ش���ني ف���ى كاف���ة املتغريات 	
الدميوجرافي���ة اإل يف درجة التعليم، و هو اأهم متغري دميوجرافى يف�شر الختلفات 

فى املتغريات ال�شلوكية ال�شتثمارية ملفردات كل عينة الدرا�شة .

• الإناث متو�شط اجابتهن على متغريات الدرا�شة اأعلى ب�شفة عامة من الرجال.	
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ب- مناق�صة النتائج باملقارنة بالدرا�صات ال�صابقة
تو�شل���ت الدر�ش���ة اإىل جمموع���ة من النتائ���ج التي تتف���ق اأو تتعار�ض مع م���ا تو�شلت اإليه 

الدرا�شات ال�شابقة كما يلي:

تتف���ق النتائ���ج الت���ي تو�شل���ت اإليه���ا الدرا�ش���ة م���ع نتائ���ج بع����ض الدرا�ش���ات ال�شابق���ة 
م���ن  حي���ث عدم وج���ود اختلف���ات جوهرية بني الذك���ور و الإن���اث يف عن�شر الثق���ة بالنف�ض

)Maxfield  et al, 2010) و  (Atkinson et al., 2003(  

و ات��ف��ق��ت ن��ت��ائ��ج ال���درا����ش���ة ك��ذل��ك ف���ى وج����ود اخ��ت��لف��ات ج��وه��ري��ة ب���ني ال��ذك��ور 
والإن��������اث ف���ى جت��ن��ب اخل�������ش���ارة م���ع م���ا ت��و���ش��ل��ت اإل���ي���ه درا�����ش����ات ���ش��اب��ق��ة ، منها
   (Finucane et al., 2000) و  (Jianakoplos et al., 1998) و   (  Sunden et al., 1998) 
)  Bernasek et al., 2001)  و   (Bajtelsmit et al., 1997) و    (Similarly et al., 1997) 
)Barber et al., 2001( الت���ى تو�شل���ت اإىل اأن الن�ش���اء اأك���رث جتنب���ا للخط���ر ع���ن الرج���ال.  
تف�شريا  اأك����رث  ال��ت��ع��ل��ي��م  م�����ش��ت��وى  ع��ام��ل  اأن  امل��ت��م��ث��ل��ة يف  ال���درا����ش���ة  ن��ت��ي��ج��ة   ت��ت��ف��ق 
ل��لخ��ت��لف��ات يف ال��ت��ح��ي��زات ال�����ش��ل��وك��ي��ة ب���درج���ة اأك����رب م���ن ال���ن���وع ك��م��ا ف���ى درا����ش���ات   

 ) Dwyer et al., 2002( و ( Gysler et al., 2002( 

على جانب اآخر لميكن مقارنة نتائج اختبار بقية فرو�ض الدرا�شة التي انتهت اإىل وجود 
اختلف���ات معنوية ب���ني الذكور و الإناث فى كل من احلالة املزاجي���ة و درجة التماثل، اأو عدم 
وج���ود اختلف���ات جوهرية بني الذكور و الإناث فى كل من العتي���اد و اإعادة ترتيب الو�شع، و 
ذل���ك لعدم وجود درا�ش���ات �شابقة فى حدود عل���م الباحث تناولت احتبار تل���ك العوامل على 

م�شتثمرين فعليني.

عا�صرًا : التو�صيات و املقرتحات
اأ- مقرتحات تطبيقات النتائج

• تف�ش���ل الإن���اث التداول اللك���رتوين وتنفي���ذ عملياتهن بنف�شهن و بن���اء عليه يقرتح 	
عل���ى �شركات ال�شم�شرة التى تق���دم خدمة التداول اللكرتون���ى اأن تركز ات�شالتها 

الت�شويقية على الن�شاء.
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• ت�شع���ر الإن���اث اأن ما ميتلكن���ه من اأ�شهم ه���و اأف�شل ما ف���ى ال�شوق، عندم���ا تتوافر 	
لديه���ن معلومات كثرية عن ال�شهم يدفعنهن ذلك لإج���راء تعامل عليه بدرجة اأكرب 
م���ن الرجال، وب�شفة خا�شة عن اإدارة جيدة وزي���ادة فى مبيعاتها وحتقيق اأرباح، و 
يق���رتح ان تقوم ال�شركات امل�شاهمة بتدعيم توا�شلها مع م�شاهميها و ب�شفة خا�شة 
من الن�شاء حتى يكن تدعيما ل�شهم ال�شركة فى اأوقات الأزمات مع اإزالة خماوفهن 

عن امل�شتقبل حتى يطماأنن على قراراتهن ال�شتثمارية.

ب- تو�صيات بدرا�صات م�صتقبلية
• حتتاج موؤ�ش���رات التحيزات ال�شلوكية ال�شتثمارية الت���ى تطويرها فى هذه الدرا�شة 	

اإىل اختباره���ا يف عدة ا�شواق خمتلفة، لتعديلها و الو�شول اإىل معايري عاملية لقيا�ض 
التحيزات ال�شلوكية ال�شتثمارية.

• مازالت الأ�شواق املالية امل�شرية و العربية بحاجة اإىل مزيد من الدرا�شات فى جمال 	
التحي���زات ال�شلوكية ال�شتثمارية ب�شكل عام و حتليل مدى وجود قطاعات متجان�شة 

بداخلها اأم ل مبا ميكن من زيادة فهم اأطراف ال�شوق لطبيعة ال�شوق.
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الجداول

جدول )1(
 حتليل التباين فى متو�صطات عوامل التحيزات ال�صلوكية ال�صتثمارية بني الذكور و الناث

t-test for Equality of Meansاملتو�شطعدد

كور
ذ

اث
ان

كور
ذ

اث
tdf Siان
g.

))
2-

ta
ile

d

 M
ea

n
D

iff
er

en
ce

-  3450.0790.12291-273743.60953.731241.761الثقة
- 282763.18002.98031.7523560.0810.19970العتياد
- 3570.0350.22652-283763.72083.94742.114التماثل

- 3570.0290.26156-283762.93583.19742.199احلالة املزاجية
- 3530.0850.18546-279763.54483.73031.726اعادة ترتيب الو�شع

- 3540.0030.22913-282742.85973.08883.064جتنب اخل�شارة

امل�ش���در: نتائج حتلي���ل البيانات الواردة من اجابات مفردات عين���ة الدرا�شة با�شتخدام 
 independent sample t test ا�شتخدام حتليل
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جدول )2(
Descriptives  التحليل الو�صفى لعوامل الدرا�صة

NMean Std.
Deviation

 Std.
Error

 95% Confidence
Interval for Mean

M
in

im
um

M
ax

im
um

�B
etw

ee
n

 C
om

po
ne

nt
Va

ria
nc

e

 Lower
Bound

 Upper
Bound

الثقة بالنف�س

Male2733.60950.524530.031753.54703.67202.205.00
Female743.73240.561340.065253.60243.86252.204.50

Total3473.63570.534140.028673.57933.69212.205.00

ModelFixed Effects0.532530.028593.57953.6920
Random Effects0.064942.81054.46090.00512

العتياد

Male2823.18000.840330.050043.08153.27851.005.00
Female762.98031.022060.117242.74673.21381.005.00

Total3583.13760.884290.046743.04573.22951.005.00

ModelFixed Effects0.881740.046603.04593.2292
Random Effects0.105461.79764.47750.01345

التماثل

Male2833.72080.856190.050903.62073.82101.005.00
Female763.94740.720190.082613.78284.11192.335.00

Total3593.76880.833480.043993.68233.85531.005.00

ModelFixed Effects0.829470.043783.68273.8549
Random Effects0.123222.20315.33450.01991

حلالة املزاجية
ا

Male2832.93580.949210.056422.82473.04691.005.00
Female763.19740.804480.092283.01353.38121.175.00

Total3592.99120.925620.048852.89513.08731.005.00

ModelFixed Effects0.920700.048592.89563.0867
Random Effects0.142961.17474.80770.02713

اإعادة الرتتيب

Male2793.54480.863040.051673.44313.64651.005.00
Female763.73030.696140.079853.57123.88932.505.00

Total3553.58450.832710.044203.49763.67141.005.00

ModelFixed Effects0.830390.044073.49783.6712
Random Effects0.097592.34464.82450.01143

خل�صارة
جتنب ا

Male2822.85970.478370.028492.80362.91581.574.43
Female743.08880.594780.069142.95103.22661.864.00

Total3562.90730.512400.027162.85392.96071.574.43

ModelFixed Effects0.504580.026742.85472.9599
Random Effects0.129861.25734.55730.02408
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جدول )3(
اأ- معامل الرتباط القانونى للعوامل املميزة للتحيزات النف�صية بني الناث و الذكور ومعنوية النموذج

Function Eigen
value

% of
Variance

Cumulative
%

Canonical
Correlation

Wilks› 
Lambda

Chi-
square df Sig.

dimension0 1 .098a 100.0 100.0 298 .911 30.207 4 .000

ب- معامات دول التمييز بني الذكور و الناث وفقا لعوامل التحيزات ال�صلوكية 
Classification Function Coefficients

النوع
اأنثىذكر

2.7782.237العتياد
4.2184.722التماثل

2.2222.649احلالة املزاجية
12.76613.655جتنب اخل�شارة
)Constant(33.961-39.440-

Fisher›s linear discriminant functions

مت طرد عاملى الثقة بالنف�ض و اعادة ترتيب الو�شع ال�شتثمارى حيث ل متيز بني الناث و الذكور
امل�شدر: نتائج حتليل البيانات الواردة من اجابات مفردات عينة الدرا�شة  با�شتخدام 

حتليل  التمايز
جدول )4(

مدى قدرة النموذج الناجت من حتليل التمايز فى التفرقة بني الناث و الذكور
من حيث التحيزات الناجتة من جتنب اخل�صارة و  احلالة املزاجية و العتياد و التماثل

النوع Predicted Group Membership Total0 1

Original
Count ذكور 207 66 273

اإناث 32 42 74
% ذكور 75.8 24.2 100.0

اإناث 43.2 56.8 100.0
a. 71.8% of original grouped cases correctly classified.

امل�ش���در: نتائج حتليل البيانات الواردة من اجابات مف���ردات عينة الدرا�شة  با�شتخدام 
حتليل التمايز  
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جدول )5(
الح�صاء الو�صفى و حتليل التباين للمتغريات التف�صيلية للتحيزات ال�صلوكية 

independent sample t test  ال�صتثمارية بني الذكور و الناث

الثقة بالنف�س
t�test for Equality of Meansالناثالذكور

 .tSigمتو�صطعددمتو�صطعدد
)2�tailed(

2864.03764.030.0340.973- لديك معرفة عالية ب�شوق الأ�شهم
2853.85763.820.1970.844-لديك اخلربة واملهارة الكافية لتحليل البيانات املتعلقة بالأ�شهم

0.715- 2863.48763.550.365- لديك ثقة كبرية فى م�شادر معلوماتك عن �شوق الأ�شهم
- حتلي����ل املعلومات التى ترد اإليك ي�شاعدك غالبا فى اتخاذ 

0.636- 2864.09744.160.391قرارات �شليمة عند ال�شتثمار فى الأ�شهم

0.024-2863.35763.892.267- تف�شل الإقبال على التداول اللكرتوين وتنفيذ عملياتك بنف�شك
0.002-2843.16763.793.102-تعتقد دائما بان ما متتلكه من اأ�شهم هو اأف�شل ما فى ال�شوق

- عندم����ا تتوافر لدي����ك معلومات كثرية ع����ن ال�شهم يدفعك 
0.003-2844.11764.583.039ذلك لإجراء تعامل عليه

- ف����ى كثري م����ن الأحي����ان قمت با�شتب����دال اأ�شهم����ك باأخرى 
0.901- 2843.66763.680.124حققت ربح اقل

- تنفذ كث����ري من العمليات التى توؤدى لزي����ادة تكلفة العمولة 
2833.04762.950.4310.667بدرجة كبرية

2823.33762.971.6600.098-توؤثر عادة على قرارات ال�شتثمار فى الأ�شهم للآخرين
العتياد

-تبتعد ع����ن ال�شتثمار فى البور�ش����ات الأجنبية بالرغم من 
2863.86763.581.2790.202اإمكانية حتقيق عائد مرتفع بها

0.716- 2832.89762.970.365- قد تقوم ب�شراء اأ�شهم ملجرد �شماعك عنها من الآخرين
- تف�ش����ل �شراء اأ�شهم ال�ش����ركات التى تعمل بها اأو التى يعمل 

2862.92762.631.3290.232بها احد معارفك

-عن����د وج����ود اأ�شهم بديلة جي����دة تف�شل البق����اء على الو�شع 
2853.04762.741.2510.212احلاىل ل�شعوبة الختيار

التماثل
-ال�شرك���ة التى تتمتع باإدارة جيدة وزي���ادة فى مبيعاتها وحتقق 

0.083-2854.24764.552.261اأرباح هى ا�شتثمار جيد يف�شل �شراء اأ�شهمها

- ال�ش����ركات الت����ى حتقق اأرب����اح عالية يتوقع له����ا ال�شتمرار 
0.014-2853.87764.372.478بنف�ض الأداء م�شتقبل
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الثقة بالنف�س
t�test for Equality of Meansالناثالذكور

 .tSigمتو�صطعددمتو�صطعدد
)2�tailed(

-يف�شل �شراء ال�شهم الذى ارتفع �شعره فى الفرتة الق�شرية 
2853.04762.920.4800.631ال�شابقة لن هذا موؤ�شر ملزيد من الرتفاع

احلالة املزاجية
0.003-2863.27763.973.794- توؤثر حالتك املزاجية  على قرارات ال�شتثمار فى الأ�شهم

- عندم����ا تك����ون حالت����ك املزاجي����ة جي����دة ل تهت����م بالتحليل 
0.364- 2842.74762.950.909التف�شيلى لبيانات الأ�شهم

-عندم����ا تك����ون حالت����ك املزاجي����ة جي����دة تك����ون مندفعا فى 
2862.79762.760.1000.920قراراتك ال�شتثمارية فى الأ�شهم

-تهت����م بتحلي����ل البيان����ات املتعلق����ة ب�ش����وق الأ�شه����م وبنف�ض 
2853.50763.390.5110.610الدرجة اأيا كانت حالتك املزاجية

-كونك متفائ����ل )اأو مت�شائما ( يوؤثر على قرارات ال�شتثمار 
0.061-2863.26763.682.094فى الأ�شهم

- كونك متفائل )اأو مت�شائما( يوؤثر على حتليل اى معلومات 
0.526- 2863.07763.210.635عن �شوق الأ�شهم

الح�شا�ض بالفخر و جتنب المل
- تبي����ع ال�شه����م بعد حتقي����ق اى ربح منه خوفا م����ن النتظار 

0.136-2863.65763.971.493وحتقيق خ�شارة

- اذا حقق �شهم ما خ�شارة فاأنت تبقى علية فرتة طويلة اأمل 
2853.29763.001.2540.211فى الرتفاع

- حتتف����ظ بال�شهم الذى حقق خ�شارة ، وتبيع الذى حقق ربح 
0.869- 2823.57763.610.165فى اغلب الأحوال

- تطمئ����ن لقراراتك ال�شتثمارية ف����ى الأ�شهم عندما تتماثل 
0.001-2813.70764.343.248مع قرارات الآخرين

جتنب اخل�صارة
- اإذا حقق����ت مكا�ش����ب كبرية م����ن ا�شتثمارات����ك احلالية فى 

2863.05762.791.1240.262الأ�شهم تقرر الدخول فى ا�شتثمارات ذات خماطرة عالية

- اإذا حقق���ت مكا�ش���ب كبرية من ا�شتثمارات���ك احلالية فى الأ�شهم 
تقرر الدخول ف���ى ا�شتثمارات منخف�شة املخاطرة ) ودائع بنوك –

اأذون خزانة – �شندات حكومية (
2862.53762.921.480-0.097

-اإذا حقق����ت مكا�ش����ب كبرية م����ن ا�شتثمارات����ك احلالية فى 
2864.05763.741.5730.177الأ�شهم تقرر املزيد منها
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الثقة بالنف�س
t�test for Equality of Meansالناثالذكور

 .tSigمتو�صطعددمتو�صطعدد
)2�tailed(

-اإذا حقق����ت خ�شائ����ر كب����رية م����ن ا�شتثماراتك ف����ى الأ�شهم 
2853.07762.821.1110.267تتجنب ال�شتثمار بها فيما بعد

-اإذا حققت خ�شائر كبرية من ا�شتثماراتك فى الأ�شهم تقرر 
الدخ����ول فى ا�شتثم����ارات ذات خماط����رة اأعلى اإعم����ال ملبداأ 

)م�شاعفة الأرباح اأو ل �شئ (
2862.47762.630.764 -0.445

- اإذا حققت خ�شائر كبرية من ا�شتثماراتك فى الأ�شهم تقرر 
2862.55762.530.1300.913بيع الأ�شهم احلالية

0.386- 2833.70743.890.868- خوفك من اخل�شارة اأكرث من حبك للمك�شب
0.618- 2734.36724.440.500- تهتم باعتبارات تنويع ا�شتثماراتك فى الأ�شهم

2355.54602.836.0490.001منذ متى مت الدخول لل�شتثمار فى البور�شة

امل�شدر: نتائج حتليل البيانات الواردة من اجابات مفردات عينة الدرا�شة

جدول )6( 
معامات دالة التمييز بني الناث و الذكور فى متغريات تف�صيلية للتحيزات ال�صلوكية ال�صتثمارية

النوع
اأنثىذكر

1.4151.838-تعتقد دائما بان ما متتلكه من اأ�شهم هو اأف�شل ما فى ال�شوق 
4.2594.902- عندما تتوافر لديك معلومات كثرية عن ال�شهم يدفعك ذلك لإجراء تعامل عليه  

1.7731.416-تبتعد عن ال�شتثمار فى البور�شات الأجنبية بالرغم من اإمكانية حتقيق عائد مرتفع بها 
- 0.463- 0.192-عند وجود اأ�شهم بديلة جيدة تف�شل البقاء على الو�شع احلاىل ل�شعوبة الختيار

1.0981.343- توؤثر حالتك املزاجية  على قرارات ال�شتثمار فى الأ�شهم
1.4301.954- تطمئن لقراراتك ال�شتثمارية فى الأ�شهم عندما تتماثل مع قرارات الآخرين   
3.0052.654-اإذا حققت مكا�شب كبرية من ا�شتثماراتك احلالية فى الأ�شهم تقرر املزيد منها 

)Constant(25.430-29.213-
Fisher's linear discriminant functions

امل�ش���در: نتائج حتلي���ل البيانات الواردة من اجابات مفردات عين���ة الدرا�شة با�شتخدام 
حتليل التمايز التدريجى .
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جدول )7( 
معامل الرتباط القانونى للنموذج الناجت من حتليل التمايز و معنوية النموذج الناجت 
من حتليل التمايز للمتغريات التف�صيلية للتحيزات ال�صلوكية ال�صتثمارية املميزة بني 
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امل�شدر: خمرجات  حتليل التمايز التدريجى 

جدول )8(
مدى قدرة النموذج الناجت من حتليل التمايز فى التفرقة بني الناث و الذكور من حيث 

Classification Resultsa متغريات التحيزات التف�صيلية

النوع Predicted Group Membership
Total0 1

Original
Count ذكر 211 66 277

اأنثى 22 54 76

% ذكر 76.2 23.8 100.0
اأنثى 28.9 71.1 100.0

.a. 75.1% of original grouped cases correctly classified

امل�شدر: خمرجات  حتليل التمايز التدريجى 
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اأثر الختاف بني الذكور والإناث على التحيزات ال�صلوكية للم�صتثمرين يف �صوق الأ�صهم امل�صرية

جدول )9( 
التاىل ن�صبة متثيل مفردات العينة مق�صمني وفقا خل�صائ�صهم الدميوجرافية

النــــــــــاثالذكـــــــــور

نة
موظف مهن حرةامله

ق ح
موظف 

بدون متقاعدق خ
موظف مهن حرةعمل

بدون متقاعدموظف ق خق ح
عمل

يم
تعل

7.9%5.3%63.2%21.1%2.6%2.8%5.7%41.8%18.8%30.9%ال
متو�شط 

جامعى اأو متو�شطواقل
اأعلى

متو�شط 
جامعى اأو متو�شطواقل

اأعلى

خل
لد

84.2%15.8%.0%91.6%6.7%1.8%ا
اقل من 

2000
من2000- 

4000
 4000
6000-

اأكرب من 
6000

اقل من 
2000

من2000- 
اقل من 4000

من 4000 اىل 
اقل من 6000

اأكرب من 
6000

عية
جتما

ة ال
حلال

2.6%2.6%26.3%68.4%9.6%8.9%35.8%45.8%ا

متزوج متزوجاأعزب
اأخرىمتزوج ويعولمتزوجاأعزباأخرىويعول

مر
الع

%21.1%27.7%49.8%1.5%42.1%31.6%23.7%2.6
من 20 اىل 
اأقل من 35

من 35 اىل 
من 20 اىل 50 فاأكرثاقل من 50

اأقل من 35
من 35 اىل 
50 فاأكرثاقل من 50

%50.7%38.8%10.4%86.8%7.9%5.3

امل�شدر: نتائج حتليل البيانات الواردة من اجابات مفردات عينة الدرا�شة

جدول )10( 
معنوية الختافات بني اجلن�صني من امل�صتثمرين فى كافة املتغريات الدميوجرافية

Pearson Chi�SquareValuedfAsymp. Sig. 
)2�sided(

31.697a50.000املهنة
7.744a30.052التعليم
14.227a30.003الدخل

21.345a40.000احلالة الجتماعية
33.046a30.000العمر

امل�شدر: نتائج حتليل البيانات الواردة من اجابات مفردات عينة الدرا�شة
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جدول )11( 
التحيزات ال�صلوكية فى ال�صتثمار كمتغريات تابعة و ادخال املتغريات الدميوجرافية 

كمتغريات م�صتقلة
ImportanceNormalized Importance

51.2%0.125النوع
59.3%0.145املهنة

100.0%0.244التعليم
85.4%0.209الدخل

75.9%0.185احلالة الجتماعية
37.7%0.920العمر





تاأثري تبنى منظمات الأعمال للم�صئولية الجتماعية على 
اجتاه العماء نحو املنظمة ونية �صراء منتجاتها : درا�صة 
تطبيقية على عماء املراكز التجارية بالقاهرة الكربى 

د. اأمرية فوؤاد اأحمد مهران
اأ�صتاذ م�صارك بق�صم اإدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة القاهرة 
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تاأثري تبنى منظمات الأعمال للم�صئولية الجتماعية على اجتاه العماء نحو املنظمة 
ونية �صراء منتجاتها : درا�صة تطبيقية على عماء املراكز التجارية بالقاهرة الكربى 

د. اأمرية فوؤاد اأحمد مهران
اأ�صتاذ م�صارك بق�صم اإدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة القاهرة 

ملخ�س الدرا�صة
ملخ����ض البح���ث: يهدف هذا البحث اإىل حتديد م���دى اهتمام العملء امل�شري���ني بالأنواع املختلفة 
للم�شئولية الجتماعية ملنظمات الأعمال، والتي تت�شمن امل�شئولية اخلريية، والبيئية، والأخلقية. وحتديد 
اأي من هذه امل�شئوليات هي الأكرث اأهمية من وجهة نظر العملء. وقد مت تطوير منوذج لكل م�شئولية لتحديد 
تاأث���ري مدى اهتمام العملء بتبني منظمات الأعمال لهذه امل�شئوليات على الجتاه نحو هذه املنظمات ونية 
�ش���راء منتجاته���ا، ومت العتماد عل���ى طريقة ال�شتق�ش���اء باعرتا�ض العملء يف مراك���ز الت�شوق، و�شحب 
عينة قوامها 384 مفردة كعينة منتظمة من املرتددين على هذه املراكز. كما مت اختبار النماذج املقرتحة 
م���ن خلل اأ�شلوب منذجة املع���ادلت الهيكلية SEM. وتو�شلت النتائج لوج���ود تاأثري معنوي ملدى اهتمام 
العملء بتبني املنظمات مل�شئولياتها اخلريية والأخلقية على الجتاه نحو املنظمات التي تتبناها، ولكن مل 
���ا مبا�شرة على نية �شراء منتجاتها، وكان التاأثري غ���ري مبا�شر من خلل الجتاه. اأما الهتمام  توؤث���ر معنويًّ
بامل�شئولية البيئية فكان يوؤثر معنويًّا على نية �شراء املنتجات ومل يوؤثر معنويًّا على الجتاه نحو املنظمة، كما 
ا- لوجود تاأثري معنوي للجتاه نحو املنظمات الت���ي تتبنى اأيا من هذه امل�شئوليات  تو�شل���ت النتائ���ج –اأي�شً
عل���ى ني���ة �شراء منتجاتها. وميك���ن اأن ت�شاعد هذه النتائ���ج يف حتديد امل�شئولي���ات الجتماعية التي ميكن 
اأن تهت���م بها املنظم���ات امل�شرية كاإحدى اأدوات حتقيق ميزة تناف�شية له���ا، ف�شل عن امل�شاعدة يف تنمية 

املجتمع ككل.
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تاأثري تبنى منظمات الأعمال للم�صئولية الجتماعية على اجتاه العماء نحو املنظمة ونية �صراء منتجاتها .......

The Influence of Corporate Social Responsibility on Consumer Atti-
tudes Towards the Company and Intention to buy Its Products. A Prac-

tical Study on the Customers of Cairo Shopping Centers

Dr.Amira Fouad Ahmed Mahran
Associate Professor, Business Administration department, Facuaty of Com�

merce, Cairo University

Abstract
This research paper aims to determine the extent of the Egyptian customer 

attention to different types of corporate social responsibility of organizations, 
including philanthropic, environmental and ethical responsibilities, moreover, to 
find out which of these responsibilities are most important from the customers’ point 
of view. Three models are developed to determine the effect of customer’s interest of 
the adoption level of organizations for each of these responsibilities on the attitude 
towards these organizations and intention to buy their products. Using a structured 
questionnaire, data were collected from 384 customers as a systematic sample 
from shopping centers .The proposed models are tested through SEM method. 
Main findings indicate an influence of the customers’ interest the organizations’ 
adoption level of philanthropic and ethical responsibilities on their attitudes towards 
these organizations, and indirectly affect buying intention through the customer’s 
attitudes. However interest in environmental responsibility significantly influences 
buying intention but influences insignificantly the attitude towards the organization. 
Findings also point out that the attitude towards the organizations’ adoption of these 
responsibilities affect the intention to buy their products. These results can help in 
determining the kind of social responsibilities that the Egyptian organizations adopt 
as tools to achieve competitive advantages as well as develop society as a whole.
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مهران اأحمد  فوؤاد  اأمرية  د. 

املقدمـــة
اأ�شب���ح للم�شئولي���ة الجتماعي���ة اأهمي���ة ا�شرتاتيجي���ة للعديد م���ن املنظم���ات واأ�شبحت 
)Pirsch et al., 2007( و )Lee, 2010( م���ن ال�شرتاتيجي���ات الت�شويقية العام���ة للمنظم���ة

 .)Poolthong et al., 2009(

 وذل���ك يف ظ���ل ما تت�شم ب���ه البيئة احلالية م���ن تناف�شية عالية ويف �ش���وء تزايد �شغوط 
اأ�شحاب امل�شالح لتبني منظمات الأعمال مل�شئولياتها الجتماعية، وظهور معايري عامة للأداء 
الجتماعي ملنظم���ات الأعمال وبع�ض املوؤ�شرات التي تهتم برتتي���ب ال�شركات وفًقا مل�شئوليتها 
الجتماعي���ة )Pirsch et al., 2007(، باعتبارها اأحد متطلبات التزام املنظمات باملوا�شفات 
العاملي���ة عند التعامل مع الأ�ش���واق اخلارجية، فتبني املنظمات للم�شئولي���ة الجتماعية موؤ�شر 
جل���ودة منتجاتها يف الأ�شواق اخلارجية، ويفت���ح اأمامها فر�ض �شراكة وا�شتثمارات على نطاق 
اأو�ش���ع، وه���ذا يوؤكد على �شرورة الت���زام املنظمات امل�شري���ة اأي�شا مب�شئولياته���ا الجتماعية 
خا�ش���ة ف���ى �شوء اأهمية اللت���زام بالتفاقي���ات الدولية بع���د ان�شمام م�شر للميث���اق العاملي 
ل���لأمم املتح���دة والربنام���ج الإمنائ���ي لها وال���ذي يحث عل���ى تبن���ي املنظم���ات للم�شئوليات 
الجتماعي���ة، ه���ذا ف�شًل عن ظهور املوؤ�ش���ر امل�شري مل�شئولية ال�ش���ركات املقيدة يف البور�شة 
وال���ذي  ينعك����ض اإدراجها فى ه���ذا املوؤ�شر على قوة اأ�شهمها، وح�شولها عل���ى اإعفاءات �شريبية. 
 وبالرغ���م من ه���ذه املربرات ال�شابقة فاإن هن���اك ق�شوًرا �شديًدا يف اهتم���ام املنظمات امل�شرية 
ويع���د   . تناف�شي���ة  مي���زة  حتقي���ق  يف  ت�شاعده���ا  ق���د  الت���ي  الجتماعي���ة  م�شئولياته���ا   بتبن���ي 
 ا�شتجاب���ة العم���لء ملب���ادرات امل�شئولية الجتماعي���ة اأحد املج���الت البحثية املهم���ة يف الت�شويق
امل�شئولي���ة  ع���ن  ال�شابق���ة  الدرا�ش���ات  تع���دد  م���ن  وبالرغ���م   .)Sean et al., 2001(  
الجتماعي���ة، اإل اأن هن���اك ق�ش���وًرا يف الدرا�ش���ات التطبيقي���ة الت���ي اهتم���ت ب���ردود اأفع���ال 
 )Anselmsson et al., 2007(. و�شلوكه���م  اجتاهاته���م  عل���ى  وتاأثريه���ا  نحوه���ا  العم���لء 
التاأث���ري  له���ذا  متعار�ش���ة  نتائ���ج  وج���ود  ع���ن  ف�ش���ًل   ،)Poolthong et al., 2009(  
)Walsh et al., 2012( وقد يرجع ذلك لعدم اإدخال متغريات و�شيطة بني امل�شئولية الجتماعية 
و�شل���وك العملء، اأو لختلف جمال التطبيق، اأو للختلفات الثقافية بني الدول حمل التطبيق 

  )Luo et al., 2006( و  )Walsh et al., 2012(

وميك���ن اأن ت�شتفيد املنظمات جيًدا من تبنيها للم�شئولية الجتماعية اإذا ا�شتطاعت فهم 
 .)Poolthong et al., 2009( تاأثريها على قرارات و�شلوك العملء
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تاأثري تبنى منظمات الأعمال للم�صئولية الجتماعية على اجتاه العماء نحو املنظمة ونية �صراء منتجاتها .......

     فى �شوء ذلك مت �شياغة م�شكلة البحث واأهميته واأهدافه وفرو�شه على النحو التاىل : 
1- م�صكلة البحث

تو�شل���ت العديد من الدرا�ش���ات ال�شابقة اإىل وجود تاأثري اإيجاب���ي للم�شئولية الجتماعية 
على ال�شورة العام���ة للمنظمة وعلى قيمة علمتها التجارية وعلى الولء الجتاهي وال�شلوكي 
للمنظم���ة وملنتجاته���ا وتقبل منتجاته���ا اجلديدة، ويف املقاب���ل يرتتب عل���ى الأداء ال�شيئ لها 
اجتاه���ات �شلبي���ة قد ت�ش���ل حلد مقاطع���ة منتجاته���ا، واتباع �شل���وك غري اأخلق���ي نحوها. 
بالرغ���م من هذه الأهمية فاإن هناك ق�شوًرا �شديًدا يف اهتمام املنظمات امل�شرية بتبني هذه 
امل�شئوليات التي قد ت�شاعدها يف حتقيق ميزة تناف�شية؛ وذلك من واقع الدرا�شة ال�شتطلعية 
الت���ى قامت بها الباحثة)1( والتى تب���ني منها عدم اهتمام كثري من منظمات الأعمال امل�شرية 
بتبن���ي برامج للم�شئولي���ة الجتماعية لأ�شباب متع���ددة منها : عدم وج���ود ا�شتعداد لللتزام 
بال�شفافي���ة الت���ى تفر�شه برامج امل�شئولي���ة الجتماعية عليها، عدم تواف���ر اخلربات اللزمة 
لتطبيق هذه الربامج ب�شكل فعال، ارتفاع تكلفة تنفيذ هذه الربامج وعدم توافر املوارد املالية 
الكافية لتغطيتها، عدم و�شوح مفهوم امل�شئولية الجتماعية واخللط بينه وبني العمل اخلريي، 
تبنى هذه الربامج ب�شكل موؤقت لتحقيق اأغرا�ض �شيا�شية ) تاأييد الناخبني عند الرت�شح،...( 
) مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار،2011 ( . ف�شل عن طول فرتة الإجراءات والت�شاريح 
اللزم���ة لإقام���ة امل�شروعات التى تتوىل تنفيذ هذه الربامج، ووج���ود �شعوبة فى التعرف على 
اجلمعي���ات اجلادة التى ميكن اأن تتوىل هذه امل�شئوليات   ) برنامج تنمية امل�شاركة، 2007 (. 
ف�ش���ل عن ع���دم اإدراك رجال الأعم���ال لأهمية تاأثري تبنى هذه امل�شئولي���ات الجتماعية على 
اجتاه���ات العملء نحو املنظمات التى تتبناها اأو على تف�شيل العملء ملنتجات تلك املنظمات 
وذل���ك من واقع مقابلة متت مع بع�ض م���ن رجال الأعمال بهذه املنظمات. على اجلانب الآخر 

متت الدرا�شة ال�شتطلعية خلل �شهر 1 عام 2012 حيث مت اإجراء مقابلة مع عدد من العملء امل�شريني   )1(
للم�شئولية الجتماعية وهل يوجد لذلك دور فى  املنظمات امل�شرية  لتبنى  اإدراكهم  للتعرف على مدى 
ت�شكيل اجتاهاتهم نحو هذه املنظمات وفى تف�شيل منتجاتها ، ومدى وجود تباين فى اهتمامهم بالأنواع 
املختلفة للم�شئولية الجتماعية التى ميكن اأن تتبناها املنظمات. كما مت مراجعة تقارير مركز املعلومات 
ودعم القرار )2011( حول امل�شئولية الجتماعية لل�شركات فى م�شر ، وبرنامج تنمية امل�شاركة )2007( 
الذى قام با�شتطلع للراأي عن امل�شئولية الجتماعية فى م�شر، ف�شل عن اإجراء مقابلت مع امل�شئولني 
فى بع�ض املنظمات امل�شرية، وتركز احلوار حول ما تقوم به هذه املنظمات من دعم لأن�شطة امل�شئولية 

الجتماعية �شواء خريية اأو اأخلقية اأو بيئية .  
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ات�ش���ح من الدرا�شة ال�شتطلعية اأي�شا اهتم���ام العملء امل�شريني بتبنى املنظمات امل�شرية 
له���ذه امل�شئوليات ووجود تف�شيل ملنتجاتها، بل اأظهر البع�ض رغبتهم لدفع �شعر اأعلى ملنتجات 
املنظم���ات التى تتبنى ه���ذه امل�شئولي���ات خا�شة امل�شئولي���ات البيئية، وفى نف����ض الوقت اأبدوا 
ا�شتعداداه���م ملقاطعة منتج���ات املنظمات التى ت�شر البيئة اأو تخ���دع عملءها. ومن َثَم فقد 
اأ�شبح من املهم التعرف على مدى اهتمام العملء امل�شريني بامل�شئولية الجتماعية ملنظمات 
الأعم���ال والتعرف على اأهم امل�شئوليات التي يف�شلون اأن تتبناها املنظمات على وجه التحديد 
حت���ى يرتت���ب عليها ا�شتجاب���ة اجتاهية و�شلوكية اإيجابي���ة منهم نحوها، وبذل���ك ي�شبح تبني 
امل�شئولي���ات الجتماعي���ة اأك���رث فعالية وكفاءة للمنظم���ة. وميكن اأن ت�شهم نتائ���ج هذا البحث 
ف���ى تغيري طبيعة اإدراك رجال الأعم���ال لأهمية تاأثري امل�شئولية الجتماعي���ة على نتائج واأداء 

املنظمة، وعدم النظر اإليها على اأنها متثل تكلفة فقط للمنظمة.
      يف �ش���وء ذل���ك ميكن �شياغة م�شكلة البح���ث فيما يلي: »يف �شوء الكثري من ال�شغوط 
احلالي���ة التي تتطلب �ش���رورة تبني منظمات الأعم���ال امل�شرية للم�شئولي���ة الجتماعية، ويف 
�شوء كثري من املنافع التي تتحقق للمنظمة من وراء تبنيها لهذه امل�شئوليات، ويف ظل انخفا�ض 
اهتمام املنظمات امل�شرية بتبني هذه امل�شئوليات على الرغم من هذه ال�شغوط واملنافع، فاإن 
نقط���ة الب���دء لدفع املنظمات لتبني م�شئوليات حمددة هي التع���رف اأوًل على الأهمية الن�شبية 
الت���ي يوليها العملء امل�شريون للأنواع املختلف���ة لهذه امل�شئوليات �شواء اخلريية اأو الأخلقية 
اأو البيئي���ة، والتعرف على مدى تاأثريها على اجت���اه العملء نحو املنظمات التي تتبناها وعلى 
ني���ة �شراء منتجاتها، مب���ا ي�شاعد يف حتديد امل�شئوليات التي يج���ب توجيه الهتمام لها؛ ومن 
َث���م رفع كفاءة وفعالي���ة تبني هذه امل�شئوليات وحتقيق ميزة تناف�شي���ة لهذه املنظمات وحتقيق 

اأهداف التنمية امل�شتدامة للمجتمع ككل«. 

2- اأهمية البحث
1/2- مت درا�ش���ة مبادرات اأو برامج امل�شئولية الجتماعي���ة يف اأغلب الدرا�شات ال�شابقة 
ب�شكل منف�شل لكل نوع على حدة حتت م�شميات خمتلفة منها: الت�شويق املهتم بالعمل اخلريي، 
الت�شوي���ق الأخ�شر، واأخلقي���ات منظمات الأعمال، على حني اهتم البع����ض الآخر بامل�شئولية 
الجتماعي���ة ب�ش���كل عام دون الرتكيز على ن���وع حمدد منها. ويحاول  ه���ذا البحث درا�شة كل 
م�شئولي���ة على ح���دة ب�شكل تف�شيلي، وحتديد تاأثري كل منها عل���ى اجتاه العملء نحو املنظمة 

ونية �شراء منتجاتها.        
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2/2- اأغل���ب درا�ش���ات ردود اأفع���ال العم���لء نح���و امل�شئولي���ة الجتماعية مت���ت يف دول 
متقدم���ة، وهذا البحث يطبق على العم���لء امل�شريني كعملء احدى ال���دول النامية لتحديد 

مدى ح�شا�شيتهم لها. 

3/2- ي�شاع���د معرفة م���دى الختلف يف ا�شتجابة العملء للأن���واع املختلفة للم�شئولية 
الجتماعي���ة يف حتديد امل�شئوليات التي ميك���ن اأن تتبناها منظمات الأعمال. حتى ميكن تبني 
م�شئوليات يرتتب عليها منافع اأكرث من تكاليف تبنيها. وهذا لن يتحقق اإل بتحديد امل�شئوليات 
الت���ي يهت���م بها العملء وهذا م���ا �شيحدد منط ا�شتجاباتهم لها، مب���ا ي�شاعد يف حتقيق ميزة 

تناف�شية للمنظمة.

3- اأهداف البحث 
     يه���دف ه���ذا البحث اإىل تقدمي اإطار لفهم تاأثري امل�شئولي���ة الجتماعية كا�شرتاتيجية 
ت�شويقي���ة للمنظمات عل���ى ال�شتجابة الجتاهية وال�شلوكية للعم���لء امل�شريني كعملء احدى 
ال���دول النامية، حيث مت اإج���راء اأغلب الدرا�شات ال�شابقة التى اهتم���ت بردود اأفعال العملء 

نحو امل�شئولية الجتماعية يف دول متقدمة. وميكن حتقيق هذا الهدف من خلل ما يلى: 

1/3-التو�ش���ل اإىل مفه���وم للم�شئولية الجتماعي���ة واأنواعها املختلفة م���ن واقع مراجعة 
الدرا�شات ال�شابقة. 

2/3- حتديد مدى اهتمام العملء امل�شريني بامل�شئولية الجتماعية للمنظمات، و�شيتم 
يف ه���ذا البحث تناول ثلثة اأن���واع للم�شئولية الجتماعية، وهي الأنواع التي يوجد اتفاق عليها 
بالدرا�ش���ات ال�شابق���ة وه���ي امل�شئولية البيئية )كي���ف ت�شتخدم وحتافظ املنظم���ة على املوارد 
الطبيعي���ة( وامل�شئولية الجتماعية )كيف ت�شهم وتربط املنظمة نف�شها باملجتمع(،  وامل�شئولية 
الأخلقي���ة )مقابل���ة توقعات املجتمع لأبعد من الإطار القان���وين(. وحتديد  مدى وجود فروق 
معنوي���ة يف اهتمام العملء بالأنواع املختلف���ة للم�شئولية الجتماعية واأي منها اأكرث اأهمية من 

وجهة نظرهم.

3/3- تطوي���ر من���وذج مق���رتح لتحدي���د تاأثري م���دى اهتمام العم���لء بالأن���واع املختلفة 
للم�شئولي���ة الجتماعية عل���ى اجتاهاتهم نحو املنظم���ات التي تتبناها ونية �ش���راء منتجاتها. 
وميك���ن اأن ت�شاع���د نتائج ه���ذا البحث يف حتدي���د اأف�ش���ل امل�شئوليات التي ميك���ن للمنظمات 
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امل�شري���ة الهتمام به���ا لتعظيم ال�شتفادة من املجه���ودات والتكاليف املنفق���ة على مبادرات 
وبرامج امل�شئولية الجتماعية كاحدى اأدوات حتقيق ميزة تناف�شية لها. 

4- فرو����ض البحث والنم���اذج املقرتحة للبحث: ات�شح من مراجع���ة الدرا�شات ال�شابقة 
اأن التاأث���ريات الإيجابي���ة للم�شئولية الجتماعية للمنظمات عل���ى ردود اأفعال العملء- متثلت 
بالبح���ث يف كل من اجتاه العملء نحو املنظمة ونية �ش���راء منتجاتها- ما زالت حمل خلف. 
فالبع����ض تو�شل لعدم وجود تاأثري والآخر تو�شل لوج���ود تاأثري اإيجابي، ولكن نتائج الدرا�شات 
ال�شابق���ة متي���ل اإىل وجود تاأث���ريات اإيجابية لكل م���ن امل�شئولية اخلريي���ة والأخلقية والبيئية 
عل���ى كل م���ن الجتاه نح���و املنظمة وعلى نية �ش���راء منتجاتها، ووجود تاأث���ري اإيجابي للجتاه 
نح���و املنظمة على نية �ش���راء منتجاتها. يف �شوء ذلك مت تطوير الفرو�ض التالية التي مت منها 

�شياغة النماذج املقرتحة للبحث املو�شحة ب�شكل )1(: 

ف1: يوؤث���ر مدى اهتمام العملء بامل�شئولية اخلريية للمنظمة تاأثريا اإيجابيًّا معنويًّا على 
الجتاه نحوها. 

ف2: يوؤث���ر مدى اهتمام العملء بامل�شئولية اخلريية للمنظمة تاأثريا اإيجابيًّا معنويًّا على 
نية �شراء منتجاتها. 

ف3: يوؤثر مدى اهتمام العملء بامل�شئولية الأخلقية للمنظمة تاأثريا اإيجابيًّا معنويًّا على 
الجتاه نحوها. 

ف4: يوؤثر مدى اهتمام العملء بامل�شئولية الأخلقية للمنظمة تاأثريا اإيجابيًّا معنويًّا على 
نية �شراء منتجاتها. 

ف5: يوؤث���ر مدى اهتمام العملء بامل�شئولية البيئية للمنظم���ة تاأثرًيا اإيجابيًّا معنويًّا على 
الجتاه نحوها.

ف6: يوؤث���ر مدى اهتمام العملء بامل�شئولية البيئية للمنظم���ة تاأثرًيا اإيجابيًّا معنويًّا على 
نية �شراء منتجاتها.

ا  ف7: يوؤث���ر الجتاه نحو املنظمات التي تتبنى امل�شئولية الجتماعية تاأثرًيا اإيجابيًّا معنويًّ
على نية �شراء منتجاتها. وينق�شم هذا الفر�ض الرئي�شي اإىل الفرو�ض الفرعية التالية: 
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ا  ف1/7: يوؤث���ر الجتاه نحو املنظمات التي تتبنى امل�شئولية اخلريية تاأثرًيا اإيجابيًّا معنويًّ
على نية �شراء منتجاتها.

ف2/7: يوؤثر الجتاه نحو املنظمات التي تتبنى امل�شئولية الأخلقية تاأثرًيا اإيجابيًّا معنويًّا 
على نية �شراء منتجاتها.

ف3/7: يوؤث���ر الجتاه نحو املنظمات التي تتبنى امل�شئولية البيئي���ة تاأثرًيا اإيجابيًّا معنويًّا 
على نية �شراء منتجاتها.

   وفيما يلى النماذج املقرتحة للبحث والتى تعك�ض فرو�ض البحث .

النموذج املقرتح للم�صئولية اخلريية

 

النموذج املقرتح للم�صئولية الأخاقية

 

     النموذج املقرتح للم�صئولية البيئية 

�صكل )1( النماذج املقرتحة للبحث.

      كذلك �شيتم يف هذا البحث اختبار مدى وجود تباين يف اهتمام العملء بامل�شئوليات 
الجتماعي���ة املختلف���ة، وهو م���ا ل تهتم بها اأي م���ن الدرا�ش���ات ال�شابقة، وم���ن املتوقع وجود 
اخت���لف يف اهتمام العملء بالأنواع املختلفة للم�شئولية الجتماعية، كما ات�شح من الدرا�شة 

ال�شتطلعية التي قامت بها الباحثة. يف �شوء ذلك مت �شياغة الفر�ض التايل: 

نية �شراء منتجاتهااالجتاه نحو املنظمةمدى اهتمام العمالء بامل�شئولية اخلريية

نية �شراء منتجاتهااالجتاه نحو املنظمةمدى اهتمام العمالء بامل�شئولية االأخالقية  

نية �شراء منتجاتهااالجتاه نحو املنظمةمدى اهتمام العمالء بامل�شئولية البيئية 
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ف8: توج���د اختلف���ات معنوية فى م���دى اهتمام العم���لء بالأنواع املختلف���ة للم�شئولية 
الجتماعية.

ثانيا: الإطار النظري للبحث والدرا�صات ال�صابقة
1- مفهوم امل�شئولية الجتماعية : بداأ الهتمام بامل�شئولية الجتماعية منذ اخلم�شينيات 
)Bowen, 1953(، وق���د لق���ى ه���ذا املفه���وم اهتماًم���ا كب���رًيا يف كثري من املج���الت ومنها 
الت�شوي���ق، ونقطة اللتق���اء بني الت�شويق وامل�شئولي���ة الجتماعية ه���و اأن كل منهما يركز على 
التفاع���ل بني املنظمة واملجتمع فكثري من املفاهيم املرتبط���ة بالت�شويق مثل: مفاهيم الت�شويق 
الجتماعي، الت�شويق املهتم بالعمل اخلريي Caused Related Marketing، الت�شويق البيئي 
���ا جميعها مفاهيم تتداخ���ل مع اأنواع  اأو الأخ�ش���ر، ج���ودة احلياة، وال�ش���راء امل�شئول اجتماعيًّ

 .)Benoit et al., 2011( امل�شئولية الجتماعية

     ول ينبغ���ي النظ���ر اإىل امل�شئولي���ة الجتماعي���ة على اأنه���ا قيد اأو تكلف���ة ولكنها فر�شة 
 ومي���زة تناف�شي���ة )Porter et al., 2006( حيث يرتتب عليها بناء اجتاه اإيجابي نحو املنظمة، 
وحتق���ق ثق���ة وولء العم���لء )Larson et al., 2008(، ف�ش���ًل ع���ن زي���ادة الر�ش���ا الوظيفي 
)Brammer et al., 2007( كم���ا اأنه���ا مبثاب���ة حماية للمنظمات يف اأوق���ات الأزمات التي قد 

 .)Pirsch et al., 2007( حتدث بال�شوق

     ولك���ن هناك حتديات تواج���ه هذا املفهوم، منها اأنه مفهوم وا�شع ول يوجد اتفاق على 
تعريف حمدد له، كما ل يوجد اتفاق على الأنواع التي تت�شمنها فهي ما زالت حمل خلف 

)Tuker 2009( و )Brunk 2010( و )Alniacik et al., 2011( و )Benoit et al., 2011( 

يع���د )Friedman, 1970( اأن امل�شئولية الأ�شا�شية للمنظمة هي تعظيم الربحية يف اإطار 
قانوين، واأن اأداء اأي م�شئوليات اأخرى يوؤدي اإىل زيادة التكاليف ويقلل من الكفاءة القت�شادية 
وتناف�شية املنظمة ومن ثم ربحيتها، وبذلك فقد ركز على اجلانب القت�شادي والقانوين فقط 
للم�شئولية الجتماعية. يف حني ركز )Manne et al., 1972( على اجلانب اخلريي و�شرورة 
  )Carroll,  2000,  1999, 1979( البتع���اد عن  اجلانب القت�ش���ادي والقانوين. بينما ق���ام
بتق�شي���م امل�شئولي���ة الجتماعية اإىل جانبني، الأول: اقت�شادي وه���و ما تفعله املنظمة لنف�شها، 
والث���اين: هو ما تفعله املنظم���ة للآخرين وتت�شمن امل�شئولية الأخلقي���ة والقانونية واخلريية. 
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وق���د عرفه���ا )Petkus et al., 1992( على اأنها التزام لتخفي����ض اأي تاأثريات �شارة وتعظيم 
التاأث���ريات النافعة طويلة الأجل عل���ى املجتمع، واعترب اأن الأخلقيات ه���ي مبداأ ي�شرت�شد به 
عن���د ممار�ش���ة امل�شئوليات الجتماعي���ة، يف حني يعرفه���ا )Sen et al.,  2001( باأنها حتقيق 
النج���اح التجاري بطرق تعظم من القيم الأخلقية واح���رتام الأفراد واملجتمع والبيئة، وهذا 
التعري���ف يتعلق بالت�شوي���ق الجتماعي، واأخلقي���ات منظمات الأعم���ال، والت�شويق الأخ�شر. 
يف ح���ني عرفه���ا )Perrini et al.,   2006( باأنه���ا حتقي���ق ممار�شات �شفاف���ة بالعتماد على 
قي���م اأخلقية واحرتام العاملني واملجتمع والبيئة وحتقيق قيم���ة م�شتدامة لأ�شحاب امل�شالح 
وللمجتم���ع ككل. وعرفه���ا )Savitz et al., 2006( باأنها حتقي���ق الربح لأ�شحاب امل�شالح مع 
مراع���اة حماي���ة البيئة وحتقيق جودة احلياة مع هوؤلء الذين تتعام���ل معهم املنظمة. وعرفها 
(Turker, 2009(  باأنها �شلوكيات عامة للمنظمة تهدف للتاأثري اإيجابيًّا على اأ�شحاب امل�شالح 

املختلفة وهي اأبعد من جمرد الهتمام باجلانب القت�شادي. 

     يت�شح مما �شبق ات�شاع وتعدد مفاهيم واأنواع امل�شئولية الجتماعية. ومن واقع مراجعة 
املفاهيم والأنواع املختلفة لها، فقد مت العتماد على تعريف (Turker, 2009(    وذلك ل�شببني:

الأول: اأهمي���ة الرتكيز على اأ�شح���اب امل�شالح عند تعريف امل�شئولي���ة الجتماعية ولهذا 
اأهميت���ه حي���ث اإنه وفًق���ا للنظرية العام���ة لأ�شحاب امل�شال���ح ل����)Freeman,  1984( والتي 
ت���رى  اأن اأي ط���رف يوؤثر على اأه���داف املنظمة اأو يتاأث���ر بها يعد من اأ�شح���اب امل�شالح، واأن 
اأن�شط���ة املنظم���ة توؤث���ر وتتاأثر ب�شكل مبا�ش���ر وغري مبا�ش���ر بالعديد من ه���ذه الأطراف مثل: 
حملة الأ�شه���م، العاملني، العملء، املوردين، البيئة، منظمات املجتمع املدين واحلكومة، وكل 
 ط���رف منهم له توقعاته من املنظمة، وردود اأفع���ال املنظمة لهذه التوقعات يوؤثر على جناحها 
���ا يج���ب اأن ت���دار وفًق���ا   احل���ايل وامل�شتقبل���ي. ه���ذا يعن���ي اأن املنظم���ات امل�شئول���ة اجتماعيًّ
لنظري���ة اأ�شح���اب امل�شالح ويجب اأن تراع���ي تاأثري ت�شرفاتها على جمي���ع اأ�شحاب امل�شالح  

. )Alniacik et al., 2011( و )Vaaland et al., 2007(

الث���اين: هو عدم ت�شمني امل�شئولية الجتماعية للجانب القت�شادي كاأحد اأنواع امل�شئولية 
الجتماعية، وهو ما تتفق معه الباحثة، وقد اأ�شافت الباحثة للتعريف اأن امل�شئولية الجتماعية 
تت�شم���ن كلًّ من امل�شئولي���ة اخلريية والبيئي���ة والأخلقية، وذلك للأ�شب���اب التالية: بالن�شبة 
للجان���ب اخل���ريي والبيئي هن���اك اتفاق عليهم���ا يف الدرا�ش���ات ال�شابق���ة كاأن���واع للم�شئولية 
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 الجتماعي���ة، ولك���ن م���ا يوجد خلف علي���ه هو امل�شئولي���ة الأخلقي���ة، فالبع�ض ينظ���ر اإليها 
كعن�ش���ر م�شتقل والبع�ض ينظر اإليه���ا على اأنها جوهر جميع مب���ادرات امل�شئولية الجتماعية 
)Brunk, 2010(، وتتف���ق الباحث���ة م���ع البع����ض ال���ذى ي���رى اأن امل�شئولية الأخلقي���ة نوع من 
امل�شئولية الجتماعية مثلها مثل باقي الأنواع الأخرى، حيث اإن املنظمة قد تقبل على مبادرات 
خريية اأو بيئية ومع ذلك تفتقد اجلانب الأخلقي، والعك�ض �شحيح؛ ومن َثمَّ ل ميكن افرتا�ض 
اأن اجلان���ب الأخلقي هو جوهر امل�شئولية الجتماعية واأن اأي ن�شاط مرتبط باأداء امل�شئوليات 
الجتماعي���ة يج���ب اأن يكون اأخلقيًّا كما ي���رى البع�ض. لذلك مت اعتب���ار امل�شئولية الأخلقية 
اأح���د اأنواع امل�شئولي���ة الجتماعية. اأما اجلان���ب القت�شادي فيوجد خ���لف عليه، حيث يرى 
البع����ض مث���ل )Carrroll, 1979( اأن من م�شئولية املنظمة تق���دمي املنتجات واخلدمات التي 
يحت���اج له���ا املجتمع؛ ومن َث���مَّ فهي اأحد اأن���واع امل�شئولية الجتماعية، ولك���ن تتفق الباحثة مع 
اآخرين با�شتبعاد امل�شئولية القت�شادية؛ وذلك لأنها ال�شبب الأ�شا�شي لوجود املنظمة ول ميكن 

 .)Turker, 2009( اعتبارها اأحد اأنواع م�شئولياتها العامة

كم���ا مت دمج بع�ض الأبعاد القانونية مع امل�شئولي���ة الأخلقية؛ نظًرا لوجود كثري من تلك 
الأبع���اد التي يجب التزام املنظمات به���ا، ولكن نتيجة لعدم تفعيل كثري من القوانني يف جمال 
الأعم���ال يف ال���دول النامية مثل م�شر فقد اأ�شبح اتباعها جم���رد جانب اأخلقي قد يلتزم به 

البع�ض اأو ل يلتزم به، واأ�شبح معيار اللتزام به القيم ولي�ض القانون. 

2- تاأث���ري امل�شئولي���ة الجتماعي���ة عل���ى الجتاه نحو املنظم���ة ونية �ش���راء منتجاتها: من 
التحدي���ات الأخرى التي تواجه هذا املفهوم بجان���ب عدم وجود اتفاق حمدد على تعريفه، هو 
اأن مب���ادرات امل�شئولي���ة الجتماعي���ة تلقى مزيًدا م���ن الأعباء على كاه���ل الإدارة التي ل جتد 
وقًت���ا اإل لإجناز مهامها؛ ومن َثمَّ فاإن ج���دوى هذه املبادرات وتاأثريها يجب اأن يربر التكاليف 
واجله���د املنفق، ومدى تاأثر اأ�شح���اب امل�شالح املتعددة بهذه املب���ادرات. ومن الأطراف التي 
مل تل���َق اهتماًما كبرًيا بها اإىل الآن ه���م العملء الذين ازداد تاأثريهم واأ�شبحوا من جماعات 
ال�شغ���ط املحورية القوية حت���ت تاأثري حركات العملء واملنظمات غ���ري احلكومية، وجماعات 
الدف���اع عن حق���وق الإن�شان وعن البيئ���ة، ومع تزايد و�شرعة الت�ش���الت بني هذه اجلماعات 
وب���ني العم���لء، اأدى ذلك اإىل اأن اأ�شبح���ت املنظمات يف موقف دفاعي �ش���د النتقادات التي 
توجه اإليها؛ نظًرا لأن الجتاه ال�شلبي يت�شبب يف مقاطعة املنتجات اأو اتباع �شلوك غري اأخلقي 
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نحوه���ا من العم���لء)Carrigan et al., 2001(  وهذا ما يربر اهتمام املنظمات يف حملتها 
 .)Benoit et al., 2011( الرتويجية حاليًّا مب�شئولياتها الجتماعية

 وقد تو�شلت العديد من الدرا�شات اإىل اأن عدم اهتمام املنظمة بامل�شئولية الجتماعية يكون 
له تاأثري �شلبي على الجتاه نحوها وعلى تف�شيل منتجاتها، واأن التاأثري يف حالة املعلومات ال�شلبية 
 يكون اأقوى من التاأثري  يف حالة املعلومات الإيجابية عندما يتخذ العملء قراراتهم ال�شرائية. 

 .)Sen et al., 2001) و (Benoit et al., 2011( 

 كذل���ك ف���اإن ع���دم تبن���ي املنظم���ات مل�شئولياته���ا الجتماعي���ة تك���ون تاأثريات���ه ال�شلبية 
 وا�شح���ة عل���ى �شل���وك العم���لء، اأم���ا التاأث���ريات الإيجابي���ة فه���ى م���ا زال���ت حم���ل ج���دال
)Mohr et al., 2005)  و (Sen et al., 2001(. فق���د تو�شل���ت بع����ض الدرا�ش���ات ال�شابق���ة 
اإىل اأن امل�شئولي���ة الجتماعي���ة تلعب دوًرا كبرًيا يف تقييم املنتج���ات والعلمة العامة للمنظمة 
اأك���رب م���ن العتب���ارات القت�شادي���ة الر�شي���دة )Klein et al., 2004(، ويرتت���ب على الأداء 
���ا على اجلوانب  اجلي���د للم�شئولي���ة الجتماعي���ة للمنظمة كثري م���ن املنافع فه���ي توؤثر اإيجابيًّ
)Luo et al., 2006( العاطفي���ة والإدراكية مثل: اجتاه العملء نحو املنظمة وحت�شني �شورتها

)McWilliams et al., 2000) و  (Brown et al., 1997) و  (Mohr et al., 2001) و     

)Swaen et al., 2005( كما يكون لها تاأثري اإيجابي على ال�شلوك مثل نية ال�شراء اأو الولء
)Creyer et al., 1997) و  )Han et al., 2011) و (Mandhachitara et al., 2011( و  

يف حني تو�شلت درا�شات اأخرى اإىل اأن اإدراك العملء لتبني امل�شئولية الجتماعية ل يعني 
اأن العم����لء يف�شل����ون �شراء منتجات هذه املنظمات، فالعملء ق����د يعربون عن ميلهم لتف�شيل 
منتجات املنظمات التي تراعي م�شئولياتها الجتماعية، ولكن وقت ال�شراء الفعلي ل يكون ذلك 
 .  )Anselmsson et al., 2007( و )Sen et al., 2001( هو املحدد الأ�شا�شي احلاكم للقرار
���ا- م���ن الدرا�ش���ات ال�شابق���ة و�ش���وح اجتاه���ات العم���لء فيم���ا يتعل���ق  ات�ش���ح –اأي�شً
�ش���راء   لني���ة  وا�شح���ة  غ���ري  ولكنه���ا  الجتماعي���ة  امل�شئولي���ة  تتبن���ى  الت���ى  باملنظم���ة    

. ) Mohr et al., 2005( و )Sen et al.,  2001 ( منتجاتها

    كم���ا ات�ش���ح –كذل���ك- تزاي���د اهتم���ام الدرا�ش���ات ال�شابق���ة باجتاه���ات العم���لء 
اخلريي���ة  بامل�شئولي���ة  كاٍف  اهتم���ام  يوج���د  مل  ولك���ن  الأخلقي���ة،  غ���ري  املنظم���ة   نح���و 
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للعم���لء  ال�شرائي���ة  الق���رارات  عل���ى  تاأثريه���ا  وم���دى   )Shaw et al., 2003(  والبيئي���ة 
)Vaaland et al., 2007(. ه���ذا بالإ�شافة اإىل حمدودية الدرا�شات التي اهتمت بتاأثري تبني 
امل�شئولية الجتماعية على  �شلوك العملء من حيث الجتاه نحو املنظمة و�شورة املنظمة ونية 

 ) Perez 2008( و )Sen et al., 2001( و )Brown et al., 1997(  شراء منتجاتها�

وكذلك مل تتناول اأي من الدرا�شات ال�شابقة تاأثري الأنواع املختلفة للم�شئولية الجتماعية 
ب�ش���كل منف�شل كل على ح���دة، فقد كان الرتكيز عل���ى احدى امل�شئوليات فق���ط الأخلقية اأو 

البيئية اأو اخلريية )Lee, 2010(، اأو على امل�شئولية الجتماعية ب�شكل عام

 )Walsh et al., 2012(  و (Marin, 2007(؛ وبالت���اىل الو�ش���ول لنتائج عامة، يف حني 
ق���د يكون هناك ا�شتجاب���ات وردود اأفعال متباينة م���ن العملء للأنواع املختلف���ة للم�شئوليات 

الجتماعية. 

    وه���ذا البح���ث �شيتناول مدى اهتمام العملء ب���كل نوع على حدة ودرا�شة تاأثري كل منهم 
على ردود اأفعال العملء من حيث الجتاه نحو املنظمة ونية �شراء منتجاتها كما يت�شح مما يلي: 

1/2-امل�شئولي���ة اخلريي���ة: ه���ي اح���دى اأن���واع امل�شئولي���ة الجتماعي���ة، وتعن���ي التطوع 
والت���ربع بامل���ال والوق���ت، مبا�ش���رة اأو ملنظمات خريي���ة كو�شي���ط، للم�شاعدة ب�ش���كل فعال يف 
 حت�ش���ني املجتم���ع وذلك يف جوان���ب اأبعد من امل�شئولي���ات القانونية والقت�شادي���ة والأخلقية 
)Maignan et al., 2001(. اأي اأنه���ا ت�ش���ري اإىل ال���دور التطوع���ي ال���ذي ميك���ن اأن تق���وم به 
املنظم���ة وكيف ترب���ط نف�شها باملجتم���ع )Corroll, 1999( وذلك مثل القي���ام برعاية ودعم 
املنظم���ات اخلريي���ة، دع���م املوؤ�ش�ش���ات التعليمي���ة والتدريبي���ة، دع���م املوؤ�ش�ش���ات ال�شحية، 
وم�شاع���دة احلكوم���ة يف اأي م�شروعات تنموية باملجتم���ع )Ness, 1992(. وقد تو�شلت بع�ض 
 الدرا�ش���ات اإىل تاأثري تبني املنظمة لهذه امل�شئولي���ة اإيجابيًّا على قرارات الختيار لدى العميل 
)Lichtenstein et al., 2004( فهي توؤدي خللق �شورة ذهنية جيدة عن املنظمة الأمر الذي 
ينعك����ض على �شراء منتجاته���ا )Cornwell et al., 2005) (Nan et al., 2007(، كما تو�شل 
)Ross et al., 1990( اإىل اأن ن�شف مفردات عينة بحثه كان �شبب �شرائهم ملنتجات منظمة 
م���ا ه���و رعايتها لأحداث خريي���ة، ف�شل عن وجود مي���ل لديهم لتجربة العلم���ات واملنتجات 
ا- م���ن درا�شة  اجلدي���دة للمنظم���ة ب�شب���ب امل�شئولية اخلريي���ة الت���ي تتبناها. ات�ش���ح –اأي�شً
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 )Smith et al., 1996( اأن ن�ش���ف مف���ردات عين���ة بحث���ه كان���ت على ا�شتع���داد للتحول اإىل 
املنظم���ات الت���ي تت���ربع ملنظمات خريي���ة. كما ينعك����ض تبني املنظم���ة له���ذه امل�شئوليات على 
 )Sen et al., 2001( حت�ش���ني ال�ش���ورة العام���ة للمنظمة وبن���اء اجتاه���ات اإيجابي���ة نحوه���ا 
)Webb et al., 1998) و (d’Aston et al., 1995)  و (Lee et al., 2009) و (Brown et al., 1997(و
   كم���ا تو�شل���ت درا�ش���ات )Mohr et al., 2005(  و (Becker et al., 2006(  اإىل اأن 
امل�شئولي���ة اخلريية للمنظمة ت���وؤدي اإىل خلق اجتاه���ات اإيجابية نحوها وتوؤث���ر على نية �شراء 
منتجاته���ا، وعلى النقي�ض ات�ش���ح من بع�ض الدرا�شات اأن تبني ه���ذه امل�شئولية يكون له تاأثري 
اإيجابي على ال�شورة العامة للمنظمة ولكن ل ميتد لتقييم العلمات التجارية ملنتجاتها اأو نية 
ال�شراء )Lee, 2010(.  وبالتاىل من املتوقع تاأثري امل�شئولية اخلريية على الجتاه نحو املنظمة 

وتف�شيل منتجاتها.

2/2-امل�شئولية الأخلقية: مت درا�شة امل�شئوليات الأخلقية  والقانونية كم�شئوليات واجبة 
 .)Carroll, 2000( التطبي���ق ويف حال���ة جت���اوز اأي منها فهذا ي���وؤدي اإىل ردود اأفعال �شلبي���ة
وف���رق البع�ض بني امل�شئولية القانوني���ة والأخلقية )Lantos, 2001(. فامل�شئولية القانونية ل 
تت���م ب�ش���كل تطوعي من املنظمة وهي تت�شمن وجود تقارير وا�شحة عن اأداء املنظمة، ومقابلة 
املنتج���ات للمعاي���ري القانوني���ة، وجتن���ب التميي���ز يف �شيا�شات التعي���ني والتعوي����ض للعاملني، 
 ومقابل���ة ال�شرتاط���ات البيئي���ة ... اإل���خ. اأم���ا امل�شئولية الأخلقي���ة فل يوجد بها ه���ذا القيد 

.)Maignan et al., 2001(

    كذل���ك ع���رف )Carroll, 1999( امل�شئولي���ة الأخلقي���ة باأنه���ا متثل ال�شل���وك والقيم 
الأخلقي���ة التي يتوقع املجتمع اأن تتبعها منظمات الأعمال وهي ممار�شات اأبعد من تلك التي 
يفر�شه���ا القانون، ومن اأمثلتها: توفري معلومات كاملة و�شفافة عن املنتجات للعملء، العدالة 
يف تقيي���م اأداء العاملني، تنظيم برام���ج تدريب للعاملني تتعلق باأخلقي���ات التعامل، وتطبيق 

.)Maignan et al., 2001( ميثاق للأخلق داخل املنظمة

     ويف ه���ذا البح���ث ل���ن يت���م التفرقة ب���ني امل�شئولي���ة الأخلقي���ة والقانوني���ة، ومت دمج 
بع����ض العتب���ارات القانوني���ة �شم���ن امل�شئولي���ة الأخلقي���ة، الأمر ال���ذي يتفق م���ع كثري من 
التفرق���ة بينهم���ا يف  اأهمي���ة ع���دم  ت���زداد  ال�شابق���ة )Lantos, 2001(. كم���ا  الدرا�ش���ات 
املجتم���ع امل�ش���ري؛ نظًرا لوج���ود كثري من اجلوان���ب القانونية التي يجب اللت���زام بها، ولكن 
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نتيج���ة لع���دم تفعي���ل كثري من القوان���ني يف جمال الأعمال فق���د اأ�شبح اتباعه���ا جمرد جانب 
اأخلق���ي يلت���زم ب���ه البع����ض دون الآخ���ر، واأ�شب���ح معيار اللت���زام به لي����ض القان���ون، ولكن 
ال�شل���وك الأخلق���ي والذى ل يوجد اتف���اق فى الدرا�ش���ات ال�شابقة على ماهية ه���ذا ال�شلوك 
 ،)Creyer  et al., 1997(الأخلق���ي، فه���و يعتمد على مبادئ اأخلقية ل يوجد اتفاق عليه���ا
ويرتب���ط بكث���ري م���ن املتغريات منه���ا درج���ة التدي���ن )Vitell et al., 2007(، املي���ل للمادية  
للف��������رد  الأخلقي���������ة  واليدلوجي���������ة   ،)Lu et al., 2010) و (Muncy et al., 1998( 
)Swaidan et al., 2003) و (Rawwas et al., 1995(. وم���ن اأمثلة اجلوانب القانونية التى 
ل تلت���زم به���ا املنظمات بحك���م القانون ولكن اللت���زام بها هو جمرد �شل���وك اأخلقي: جتنب 
التميي���ز يف التعيني والتعوي�ض للعاملني، ومقابلة ال�شرتاطات البيئية، والو�شوح وال�شفافية يف 

املعلومات. 

     يج���ب التمييز اأي�شا بني امل�شئولي���ة الأخلقية للمنظمة وم�شاعر الر�شا عن ما تقدمه 
املنظم���ة من منتجات وخدمات، فعلى �شبيل املثال ع���دم ملءمة مكان النتظار باأحد املتاجر 
ل يع���د عم���ل غري اأخلقي من املنظم���ة اإل يف حالة وجود وعود �شريح���ة من املتجر مبلءمة 

. )Tsalikis et al., 2008( وكفاية اأماكن النتظار

     ويوؤدي ال�شلوك غري الأخلقي من املنظمة اإىل خلق اجتاهات �شلبية نحوها وافتقاد الثقة، 
مب���ا يوؤدي اإىل قيام اأ�شح���اب امل�شالح بعدة ممار�شات �شيئة منها زي���ادة الت�شريعات والقيود 
احلكومي���ة املفرو�ش���ة على املنظمة، �ش���وء العلقات مع املوردين، والأهم ه���و اإدراك العملء 
بوجود خداع من املنظمة وهو ما قد يرتتب عليه مقاطعة منتجاتها للرد على هذه الت�شرفات 
 غ���ري الأخلقي���ة )Creyer et al., 1997(. وق���د رك���زت الكثري من الدرا�ش���ات ال�شابقة على 
�ش���رًرا  وت�شب���ب  العمي���ل  ميار�شه���ا  الت���ي  القانوني���ة  وغ���ري  الأخلقي���ة  غ���ري   املمار�ش���ات 
 للمنظم���ة )Vitall et al., 2005(. وتل���ك املح���ددات امل�شئول���ة عنه���ا، وات�ش���ح اأن الجت���اه
املمار�ش���ات تل���ك  يف  ���ا  اأ�شا�شيًّ �شبًب���ا  يك���ون  ق���د  العم���لء  م���ن  املنظم���ة  نح���و  ال�شلب���ى    

. (Muncy et al., 1992) و  (Vitell et al., 2007) 

 كم���ا اأو�شح���ت بع����ض الدرا�ش���ات اأهمي���ة امل�شئولي���ة الأخلقي���ة للمنظم���ة عن���د اتخاذ 
 العمي���ل لقرارات���ه ال�شرائي���ة، وم���دى تاأثريها عل���ى اللتزام نح���و املنظمة و�ش���راء منتجاتها
 )Lung  et al., 2010(، ونية معاقبة املنظمات التي ل تعمل وفًقا لقواعد اأخلقية، فالعملء 
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يتوقع���ون م���ن املنظم���ات اأن تت�شرف ب�شكل اأخلق���ي، وهو ميثل لهم نقط���ة مرجعية ل يجوز 
ع���دم الت���زام املنظمات بها؛ وذلك لأ�شباب متعددة منها طم���وح العملء ورغباتهم، واخلربة 
ال�شابقة فى التعامل مع املنظمات، وغالًبا ما يكون طموح ورغبات العملء اأ�شا�ض تكوين هذه 
النقط���ة املرجعي���ة  )Creyer et al., 1997( . يعن���ي ذلك اأن ال�شل���وك الأخلقي للمنظمات 
ل���ن يكون له قيم���ة عالية لدى العم���لء ولن يكافئوا املنظم���ات عليه؛ ومن َثَم ف���اإن املعلومات 
ع���ن ال�شل���وك الأخلقي للمنظمة لي�ض من ال�شروري اأن يقنع العم���لء ب�شراء منتجاتها ودفع 
هام����ض �شعر ع���اٍل، وعلى النقي�ض ميك���ن للعملء اأن ي�ش���رتوا من املنظمات غ���ري الأخلقية 
ولك���ن يعاقبونه���ا بعدم دف���ع �شعر مرتف���ع ملنتجاته���ا، اأو قد ي�ش���ل الأمر ملقاطع���ة منتجاتها

 )Creyer et al., 1997) و )Carrigan et al., 2001) و )Lung et al., 2010(

كم���ا تو�ش���ل )Thomas et al., 2002( اإىل اأن ال�شل���وك  غ���ري الأخلق���ي ع���ادة م���ا 
ي�شب���ب �ش���رًرا للمنظم���ة ولكن وج���وده ل يح�شن كثرًيا من ر�ش���ا العميل، كم���ا تو�شل البع�ض 
اإىل وج���ود ارتب���اط قوي بني ني���ة �شراء املنتج���ات ودفع هام����ض �شعر مرتف���ع للمنتجات التي 
���ا وي���درك العملء ه���ذا اللتزام. يف ح���ني يرى البع����ض الآخر اأن  تلت���زم منظماته���ا اأخلقيًّ
 بع����ض املعاي���ري مثل اجل���ودة وال�شعر والقيم���ة ما زالت اأك���رث اأهمية من امل�شئولي���ة الأخلقية 
امل�شئولي���ة نتائ���ج  تاأث���ري  يف  خ���لف  وج���ود  البع����ض  وي���رى   .)Carrigan et al., 2001( 
 الأخلقي���ة عل���ى ردود اأفع���ال العم���لء �ش���واء الجتاه نح���و املنظم���ة اأو نية �ش���راء منتجاتها 

.)Vaaland et al., 2007(

���ا- التي تطلقه���ا املنظمات هي  3/2- امل�شئولي���ة البيئي���ة: م���ن املب���ادرات املهمة –اأي�شً
املب���ادرات البيئي���ة، وه���ي ت�ش���ري اإىل كي���ف ت�شتخ���دم املنظم���ة موارده���ا الطبيعي���ة وتتعامل 
م���ع البيئ���ة )Benoit et al., 2011(. وه���ي جت���د اهتماًم���ا كب���رًيا من احلكوم���ة ومنظمات 
 الأعم���ال ومنظم���ات املجتم���ع امل���دين يف الآون���ة الأخ���رية، واأ�شبح���ت تركز عليه���ا منظمات 
 الأعم���ال يف ر�شائله���ا الرتويجي���ة م���ع عملئها بدرج���ة كب���رية )Lee, 2010(. وق���د اأو�شح
 )Banerjee et al.,  2003( اأن هن���اك ح�شا�شية  عالي���ة للمنظمات للعتبارات البيئية عند 
�شياغ���ة اأولوياتها ويرجع ذل���ك اإىل الت���زام الإدارة اأوًل، ثم �شغوط القوان���ني، واأخرًيا امليزة 

التناف�شية. 
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م�����ش��ئ��ول��ي��ات  ل��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ن��ظ��م��ات  ي��ع��و���ض  ال�������ش���وق  اأن  اإىل  ال��ب��ع�����ض  وت���و����ش���ل 
 ب���ي���ئ���ي���ة وا�����ش����ح����ة ح���ي���ث ي���ن���ع���ك�������ض ذل������ك ع���ل���ى ال���ق���ي���م���ة ال�������ش���وق���ي���ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 
للمنظمة على  البيئي  تاأثري الهتمام  اإىل  الدرا�شات  تو�شلت بع�ض   )Wahba, 2008(، كما 
اأعلى  �شعر  هام�ض  ودفع  منتجاتها  �شراء  ونية  اخل�شراء  للمنظمات  الإيجابية  الجتاهات 
كما   ،)Manaktola et al., 2007( و  )Mendleson et al., 1995(وخدماتها ملنتجاتها 
وحق  قيمة  على  تنعك�ض  البيئية  م�شئوليتها  على  للمنظمة  الرتويجية  احلملت  تركيز   اأن 
ب��درج��ة  ت��وث��ر  اأن��ه��ا  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،)Benoit et al., 2011( ع��لم��ات��ه��ا  اإ���ش��ه��ام��ات 
بالبيئة    ع����اٍل  اه��ت��م��ام  ل��ه��ا  ال��ت��ي  للمنظمة  اإي��ج��اب��ي��ة  اجت���اه���ات  ت��ك��وي��ن  ع��ل��ى  ك��ب��رية 
 )Papadopoulos et  al., 2009(  و )Creyer et al., 1997( و )Sen  et  al.,  2001(، وكما 
اأو�شح )Manaktola et al.,  2007( اأن اأغلب العملء الأمريكيني م�شتعدون لدفع هام�ض 
 �شعر ل يقل عن 5 % للمنتجات اخل�شراء لتزايد الهتمام باحلفاظ على البيئة. كما تو�شل
 )Lafferty et al.,  1999( و (Moher et al., 2005( اإىل تاأثري امل�شئولية البيئية اإيجابًيا 
على تقييم املنظمة ونية �شراء منتجاتها ب�شكل مبا�شر. وفى �شوء ذلك من املتوقع وجود تاأثري 

ايجابى للم�شئولية البيئية على اجتاه العملء نحو املنظمة وتف�شيل منتجاتها

3- تاأثري الجتاه نحو املنظمات التي تراعى امل�شئولية الجتماعية على نية �شراء منتجاتها: 
اهتم���ت الدرا�شات ال�شابقة بقيا�ض الجتاه نحو منظمات الأعمال وال�شورة الذهنية لها اأكرث 
م���ن تاأثري وذلك على ا�شتجاب���ة وردود اأفعال عملئها )Brown et al., 1997(. وقد اختلفت 
نتائج الدرا�شات التي اهتمت بتناول هذا التاأثري. فالبع�ض تو�شل لوجود تاأثري اإيجابي ل�شمعة 
املنظم���ة على تقييم منتجاته���ا )Keller  et al.,  1998(، والبع����ض تو�شل لعدم وجود تاأثري 

 .)Shimp et al.,  1982(  ل�شمعة املنظمة على ا�شتجابة العملء

كم���ا تو�شلت بع����ض الدرا�شات اإىل تاأث���ري الجتاه نح���و املنظمات التي تتبن���ى امل�شئولية 
اأو�ش���ح كم���ا   ،(Lee et al., 2009( منتجاته���ا  �ش���راء  ني���ة  عل���ى  ���ا  اإيجابيًّ  الجتماعي���ة 
 )Brown et al.,  1997( اأن امل�شئولي���ة الجتماعي���ة توؤث���ر عل���ى �شل���وك العم���لء متمث���ًل 
يف ني���ة �ش���راء منتجاته���ا، وتف�شي���ل املنتج���ات اجلدي���دة للمنظم���ة الت���ي تتبن���ى م�شئولي���ة 
 اجتماعي���ة ب�شكل مبا�ش���ر ومن خلل متغري و�شيط وه���و التقييم العام للمنظم���ة. كما اأو�شح
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 )Sen, et al.,  2004( اأن امل�شئولي���ة الجتماعي���ة للمنظمة مع الق���درة املدركة لها توؤدي اإىل 
�شلوك اإيجابي مربح من العملء. 

    ومت العتم���اد عل���ى ني���ة ال�شراء كموؤ�شر لل�ش���راء الفعلي فى هذا البح���ث وذلك ل�شبب 
نظ���ري ه���و وجود علق���ة قوي���ة معنوية بني ني���ة ال�شل���وك وال�شل���وك الفعلي فه���و موؤ�شر قوي 
 )Venkatesh et al.,  2000( ومف�ش���ل، وميك���ن اعتبار نية ال�شل���وك بديًل لل�شل���وك الفعل���ي

 (Mathieson, 1991( و ) Qingfei, et al., 2008) و (Zeithaml et al., 1996(و 
و�شبب تطبيقي وهو اأنه للعتماد على �شلوك فعلي كان لبد من وجود تنٍب فعلي مل�شئوليات 
اجتماعي���ة حمددة، بحيث يتم قيا�ض اجتاهات العملء ونية �شراء منتجات املنظمة قبل وبعد 

تبنى هذه امل�شئولية، وهي درا�شات ممتدة وخارج نطاق هذا البحث. 
     وق���د مت العتم���اد يف الدرا�ش���ات ال�شابق���ة عل���ى ع���دة مقايي����ض لنية ال�ش���راء منها: 
 الت���زام العم���لء بنية التحول اإىل �شراء ه���ذه املنتج���ات )Mittal et al., 1999(، امليل لدفع 
هام����ض �شع���ر مرتف���ع )Zeithaml et al., 1996(، والتو�شي���ة للآخري���ن والكلم���ة الإيجابية 
املنطوق���ة )Berens et al., 2005) (Perez et al., 2009 (     ، ومت العتم���اد على جميع هذه 

املقايي�ض يف هذا البحث. 
ثالث���ا : منهج البحث وحتليل البيانات: ت�شري فيه الباحثة اإىل : املنهج امل�شتخدم، جمتمع 
البح���ث والعينة، اأداة البح���ث وطريقة جمع البيانات، قيا�ض متغ���ريات البحث، اختبار �شدق 
وثب���ات املقايي�ض، الإح�شاء الو�شفى ملفاهيم مناذج امل�شئولية الجتماعية، ثم اختبار فرو�ض 

البحث . وتو�شح الباحثة ذلك على النحو التاىل :
1- املنه���ج امل�شتخدم : يعتمد هذا البحث على املنهج الو�شفى، وفى هذا املنهج يتم جمع 
البيان���ات ثم اإخ�شاعه���ا للتحليل الإح�شائ���ي واملقارنة والتف�شري وا�شتخل����ض العلقات، ثم 

اقرتاح احللول مل�شكلة البحث )الأمام، 2011 :73(  

املواطن���ني  جمي���ع  يف  البح���ث  جمتم���ع  يتمث���ل   : البح���ث  وعين���ة  جمتم���ع   -2 
 امل�شري���ني يف مدين���ة القاه���رة الك���ربى، وق���د مت العتم���اد عل���ى اأ�شل���وب ال�شتق�ش���اء من 
 خ���لل املقابل���ة ال�شخ�شي���ة »باعرتا����ض العم���لء يف املراك���ز التجاري���ة« بالقاه���رة الكربى 
 Bush et al., 1985( Mall�intercept survey(، ولتقلي���ل التحي���ز اجلغرايف والقت�شادي 



237جملة جامعة �شقراء – العدد الأول – حمرم 1435هـ -نوفمرب 2013  م

مهران اأحمد  فوؤاد  اأمرية  د. 

مت حتدي���د مناطق اأو م���دن كل حمافظة اأوًل، ثم حتديد مراك���ز الت�شوق الكربى يف كل مدينة 
اأو منطق���ة واختيار مركز ت�شوق ع�شوائي من مراكز الت�شوق املوجودة يف كل مدينة اأو منطقة، 
بحيث يتم متثيل املدن واملناطق املختلفة. وبذلك مت اختيار 4 مراكز للت�شوق يف مدن ومناطق 
���ا واقت�شاديًّا مب���ا ي�شمن عدم التحي���ز اجلغرايف والقت�ش���ادي. وبلغ حجم  خمتلف���ة جغرافيًّ
العين���ة 384 مفردة من املرتددي���ن على هذه املراكز على اأ�شا����ض اأن جمتمع البحث يزيد عن 
100 األف مفردة، وحتدد هذا العدد على اأ�شا�ض اأن جمتمع البحث غري حمدود، وعند معامل 
ثق���ة 95%، ون�شب���ة توافر اخل�شائ�ض املطل���وب درا�شتها يف جمتمع البح���ث تبلغ 50% وحدود 
اخلطاأ يف العينة 5% )بازرعة،  1989(. ومت توزيع العينة بالت�شاوي على املراكز، ومت العتماد 
عل���ى عينة مرورية منتظمة م���ن املرتددين على هذه املراكز ومتثيل الأي���ام املختلفة للأ�شبوع 
والأوق���ات املختلفة باليوم؛ لتقليل التحيز الذي قد ين�شاأ ب�شبب اختلف خ�شائ�ض امل�شتجبني 

باختلف توقيت الرتدد.

3- اأداة البح���ث وطريق���ة جمع البيان���ات: الأداة امل�شتخدمة فى ه���ذا البحث هى قائمة 
ال�شتق�ش���اء ومت جمعه���ا عن طريق املقابل���ة ال�شخ�شية خلل �شه���رى 2، 3 عام 2012 . ومت 
ت�شمي���م هذه القائمة واختبارها على عينة مي�شرة من العم���لء ومت تعديلها حتى و�شلت اإىل 

�شكلها النهائي. 

    وتنق�ش���م ه���ذه القائم���ة اإىل ثلث���ة جمموعات م���ن الأ�شئلة : تغط���ى املجموعة الأوىل 
م���دى تبنى املنظمات للم�شئولية اخلريية، واجتاه العملء نحو املنظمات التى تتبنى امل�شئولية 
اخلريية، ثم نوايا قيام العملء بال�شراء من تلك املنظمات، وتغطى املجموعة الثانية امل�شئولية 
الأخلقي���ة واجتاهات العملء نح���و املنظمات التى تتبناها وتف�شيله���م ملنتجاتها، كما تغطى 
املجموعة الثالثة امل�شئولية البيئي���ة واجتاهات العملء نحو املنظمات التى تتبناها وتف�شيلهم 
ملنتجاتها . ومت العتماد على مقابلني جلمع البيانات، ومت جتميع القوائم حتى مت الو�شول اإىل 

384 قائمة �شاحلة للتحليل .  

     وعن مدى متثيل العينة للخ�شائ�ض الدميوجرافية ملجتمع البحث، جند اأن خ�شائ�ض 
العين���ة متثل���ت فيما يلى : بالن�شبة للنوع تقاربت ن�شبة الذك���ور والإناث مًعا يف العينة 50% لكل 
فئة. بالن�شبة مل�شتوى الدخل42 % )اأقل من 1000 جنيه(، 51% )من 1000 لأقل من 3000(، 
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6% فق���ط )اأعل���ى من 3000(. بالن�شبة للعمر7% )اأقل من 20(، 58% )من 20 لأقل من 35(، 
30% )م���ن 35 لأق���ل م���ن 50(، 5% فق���ط )اأكرب من 50(. اأم���ا م�شتوى التعلي���م 27% )موؤهل 
متو�ش���ط فاأقل(، 53%  )موؤهل جامعي(، 15% )ف���وق اجلامعي(. وبالتاىل، فيما يتعلق بالنوع 
والعم���ر تقرتب الن�شب اخلا�شة بها فى العينة مع الن�شب فى املجتمع، وبالن�شبة للتعليم تنحاز 

العينة لذوي التعليم العايل مقارنة بالن�شب فى املجتمع.

4- قيا����ض متغريات البح���ث : ل يوجد مقيا�ض حمدد للم�شئولي���ة الجتماعية  ولكن كان 
مقيا����ض )Turker, 2009( م���ن اأه���م املقايي�ض التى مت تطويرها، وقد ق���ام بتطويره يف �شوء 
مراجع���ة اأغلب مقايي����ض الدرا�شات ال�شابقة. وق���د قامت الباحثة اأوًل باختب���ار املقيا�ض على 
عين���ة م���ن طلب الدرا�شات العلي���ا يف اإحدى املجموعات البوؤرية، ومت ح���ذف بع�ض العبارات 
غ���ري املعربة حتى مت الو�شول اإىل املقيا�ض النهائ���ي، وهذا املقيا�ض يركز على قيا�ض امل�شئولية 
الجتماعي���ة م���ن اأبعاده���ا الثلث���ة )اخلريي���ة –البيئي���ة – الأخلقي���ة ( على �شبي���ل املثال 
للم�شئولي���ة اخلريية :اإ�شهام املنظمة فى دعم التعليم وال�شح���ة، والتدريب املهني، وامل�شاركة 
ف���ى معاجلة الك���وارث، اإىل جانب الإ�شهام ف���ى م�شروعات التنمية الجتماعي���ة داخل الدولة 
. وللم�شئولي���ة الأخلقي���ة عل���ى �شبي���ل املث���ال: عدم وج���ود خداع اإع���لين، توف���ري معلومات 
 كامل���ة و�شفاف���ة للعم���لء، عدم التميي���ز بني العامل���ني، عدم اخل���داع والتحاي���ل ال�شريبي . 
 وللم�شئولي���ة البيئي���ة عل���ى �شبي���ل  املث���ال : حماي���ة امل�ش���ادر وامل���وارد البيئي���ة للمجتم���ع، 
 تق���دمي منتج���ات خ�ش���راء للبيئ���ة، التعامل م���ع خملف���ات الإنتاج بطريق���ة اآمن���ة . وبالن�شبة
  )Berens et al., 2004( للجت���اه نح���و املنظمة فقد مت العتم���اد   على مقايي����ض درا�ش���ات
و )Fombrun et al., 2000(  و  )Marin et al., 2007(، ويركز هذا املقيا�ض على مدى اعتقاد 
العملء فى جودة منتجات املنظمة، والثقة يف امل�شئولني عنها، و�شمعة هذه املنظمة، اإىل جانب 
الكلمة الإيجابية املنطوقة ...الخ . اأما مقايي�ض نية ال�شراء فتم العتماد على مقايي�ض درا�شات   
)Zeithamel et al., 1996( و  )Creyer et al., 1997( والت���ى ت�شمن���ت و�ش���ع منتج���ات 
املنظم���ة فى الختيار الأول، التو�شية للآخرين ب�شرائه���ا، ال�شتعداد لدفع �شعر اأعلى، ف�شل 

عن التم�شك بالتعامل مع هذه املنظمات حتى لو تطلب الأمر وقت وجهد اأكرب ...الخ .
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التاأكي���دي العامل���ي  التحلي���ل  اإج���راء  مت  املقايي����ض:  وثب���ات  �ش���دق  اختب���ار   -5 
  Confirmatory Factor Analysis لقيا����ض ال�شلحي���ة اأو ال�ش���دق البنائي للمقيا�ض، ومت 
ا�شتبع���اد عب���ارة م���ن امل�شئولية اخلريي���ة وعبارتني من امل�شئولي���ة الأخلقية وعب���ارة من نية 
ال�شراء )راجع ملحق البحث(، وذلك لعدم ارتباطها معنويًّا مع املفاهيم التي تقي�شها. واأثبت 
التحلي���ل العاملي التاأكيدي معنوية جمي���ع مناذج البيانات، واأن جمي���ع موؤ�شرات جودة توفيق 
بيانات النموذج جيدة يف �شوء املوؤ�شرات املعيارية )Schmidt et al., 2006: 523( واجلدول 

رقم )1( يو�شح ذلك. 

جدول )1( 
موؤ�صرات جودة توفيق بيانات مناذج القيا�س

منوذج امل�صئولية البيئيةمنوذج امل�صئولية الأخاقيةمنوذج امل�صئولية اخلرييةاملوؤ�صرات 
Chi2�df74/308149/514.274/272.9

.Sig0.0000.0000.000
CFI0.860.890.93
TLI0.810.850.90
IFI0.870.890.93
RFI0.760.810.86
NFI0.830.850.90

RMSEA0.090.080.08

قيم اأن  وات�����ش��ح   Convergent Validity ال����ت����ق����ارب����ي ال�����ش��دق  ح�����ش��اب   ومت 
عالية  النماذج  مفاهيم  م��ن  مفهوم  لكل    Average Variance Extracted )AVE(   
ا اأن ال�شلحية التمييزية عالية  فهي تقرتب اأو تزيد  على 0.50 كقيمة معيارية، وات�شح اأي�شً

Shared Variance لكل مفهوم اأكرب من  قيم AVE فقيم  Discriminate Validity

 )Fornell et al., 1981) و (Bagozzi et al., 1991( )ج���دول2( . كذلك مت اختبار الثبات 
اأو العتمادي���ة من خلل معام���ل ارتباط األفا، وتراوحت قيمت���ه للمفاهيم املختلفة من %72-

 .)Schmidt et al., 2006: 128( وهى قيم جيدة فى العلوم الجتماعية )87% ) جدول2
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جدول )2( 
ال�صاحية التمييزية للمقايي�س امل�صتخدمة واختبار العتمادية

األفاال�صاحية التمييزيةاملفاهيم
منوذج امل�صئولية اخلريية 

نية ال�صراء الجتاه نحو املنظمةالهتمام بامل�صئولية اخلريية املفاهيم
460،72%الهتمام بامل�شوؤلية اخلريية

540.78%0.03الجتاه نحو املنظمة
620.81%0.040.35نية �شراء منتجاتها

منوذج امل�صئولية الأخاقية
نية ال�صراء الجتاه نحو املنظمةالهتمام بامل�صئولية الأخاقية املفاهيم

450.86%الهتمام بامل�شئولية الأخلقية
470.85%0.03الجتاه نحو املنظمة
520.86%0.040.39نية �شراء منتجاتها

منوذج امل�صئولية البيئية
نية ال�صراء الجتاه نحو املنظمةالهتمام بامل�صئولية البيئية  املفاهيم

540.85%الهتمام امل�شئولية البيئية 
540.85%0.005الجتاه نحو املنظمة
630.87%0.020.44نية �شراء منتجاتها

القي���م عل���ى اخل���ط القطري هى قي���م AVE )جمموع قي���م مربع الرتب���اط املتعدد لكل 
مفهوم/عدد عبارات كل مفهوم(، وباقي القيم الأخرى متثل Shared Variance )مربع قيمة 

الرتباط بني املفهوم واملفاهيم الأخرى( لكل منوذج.

6-الإح�ش���اء الو�شفي ملفاهي���م مناذج امل�شئولية الجتماعي���ة: يو�شح اجلدول رقم )3( 
ه���ذا الإح�ش���اء، ويتبني منه تزاي���د اهتمام العملء بدرج���ة كبرية بتبني منظم���ات الأعمال 
جلمي���ع امل�شئولي���ات اخلريي���ة والأخلقية والبيئي���ة، وكان اجتاه العملء نح���و املنظمات التي 
ا- نية  تتبن���ى هذه امل�شئوليات اجتاًه���ا اإيجابيًّا متو�شًطا، اأما نية �شراء منتجاته���ا فهي –اأي�شً
متو�شطة، مبعنى اأن الجتاه نحو املنظمة التى تتبنى م�شئوليات اجتماعية ونية �شراء منتجاتها 

ل تتنا�شب مع قوة تف�شيل العملء لتبنى املنظمات لهذه امل�شئوليات.    
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جدول )3(
الإح�صاء الو�صفي ملفاهيم النماذج املقرتحة للبحث

الو�صط املفاهيم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

اخلطاأ 
املعياري

معامل 
الختاف٪

4.30.560.0213مدى الهتمام بامل�شئولية اخلريية
3.40.700.0320الجتاه نحو املنظمة املتبنية للم�شئولية اخلريية

3.30.850.0425نية �شراء منتجات املنظمات املتبنية للم�شئولية اخلريية
4.60.470.0210مدى الهتمام بامل�شئولية الأخلقية 

3.70.750.0420الجتاه نحو املنظمة املتبنية للم�شئولية الأخلقية
3.40.870.0425نية �شراء منتجات املنظمات املتبنية للم�شئولية الأخلقية

4.70.440.029مدى الهتمام بامل�شئولية البيئية
3.70.750.0320الجتاه نحو املنظمة املتبنية للم�شئولية البيئية

3.50.860.0424نية �شراء منتجات املنظمات املتبنية للم�شئولية البيئية

7- اختبار الفرو�س: 
1/7-اختبار النماذج املقرتحة للبحث: مت اختبار الفرو�ض من الأول حتى ال�شابع اعتماًدا 
عل���ى من���وذج املع���ادلت الهيكلي���ة )Structural Equation Modeling )SEM با�شتخ���دام 
برنام���ج Amos18، وات�ش���ح معنوية جميع النم���اذج، وارتفاع قيم موؤ�شرات ج���ودة توفيقها، 
ويف �ش���وء عدم معنوية بع�ض امل�شارات مت اإلغاوؤها لتح�شني النماذج )�شكل2(، وات�شح بالفعل 

جودة اأعلى ملوؤ�شرات جودة توفيق النماذج )جدول4(.\

جدول )4(
موؤ�صرات جودة توفيق النماذج املقرتحة بالبحث

منوذج امل�صئولية البيئيةمنوذج امل�صئولية الخاقيةمنوذج امل�صئولية اخلرييةاملوؤ�صرات
Chi2/df75/380150/51575/274.5

.Sig0.0000.0000.000
CFI0.860.890.93
TLI0.810.860.90
IFI0.870.890.93
RFI0.760.810.86
NFI0.830.850.90

RMSEA0.090.080.08
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     ويف �ش���وء معنوي���ة بع����ض امل�شارات مت  قب���ول الفرو�ض املقابلة له���ا، ورف�ض الفرو�ض 
املقابلة للم�شارات غري املعنوية، وفيما يلي جدول يلخ�ض نتائج اختبار الفرو�ض )جدول 5(: 

جدول )5(
SEM نتائج اختبار الفرو�س يف �صوء حتليل

نتيجة الختبارم�صتوى املعنوية*قيمة تاملتغريات املتاأثرةاملتغريات املوؤثرةالفر�س
منوذج امل�صئولية اخلريية

قبول الفر�ض2.90.003الجتاه نحو املنظمةامل�شئولية اخلريية1
رف�ض الفر�ض0.570.563نية ال�شراءامل�شئولية اخلريية2

قبول الفر�ض9.630.000نية ال�شراءالجتاه نحو املنظمة1/7
منوذج امل�صئولية الأخاقية

قبول الفر�ض3.8290.000الجتاه نحو املنظمةامل�شئولية الأخلقية3
رف�ض الفر�ض0.970.329نية ال�شراءامل�شئولية الأخلقية4

قبول الفر�ض11.830.000نية ال�شراءالجتاه نحو املنظمة2/7
منوذج امل�صئولية البيئية

رف�ض الفر�ض1.400.160الجتاه نحو املنظمةامل�شئولية البيئية5
قبول الفر�ض2.290.02نية ال�شراءامل�شئولية البيئية6

قبول الفر�ض12.90.000نية ال�شراءالجتاه نحو املنظمة3/7
  *م�شتوى املعنوية ≥ %5

     فى �شوء ما �شبق مت قبول الفر�ض الأول والثالث وال�شاد�ض وال�شابع، ورف�ض الفر�ض الثاين 
والراب����ع واخلام�����ض. وبالإ�شافة اإىل معنوية امل�ش����ارات التي مت قبول الفرو�ض وفًق����ا لها، فاإن هناك 
ا لفهم وتف�شري  موؤ�شراٍت اأخرى مثل: حجم التاأثري، ون�شب التف�شري للنماذج املختلفة فهي مهمة اأي�شً
النتائ����ج. وفيما يلي �شيتم تو�شيح ن�شب تف�شري النم����اذج املختلفة لنية ال�شراء، والتاأثريات املبا�شرة 
وغ����ري املبا�شرة والكلية للمفاهيم املختلف����ة بالنماذج كما يت�شح من قيم املعاملت املعيارية املقدرة 

املو�شحة بجدول )6( و �شكل )2( جميعها قيم معنوية عند 5% اأو اأقل  وذلك على النحو التاىل : 
- منوذج امل�شئولية اخلريية: يوؤثر مدى اهتمام العملء بامل�شئولية اخلريية مبا�شرة على 
الجت���اه نح���و املنظمة ب 21 %، ويوؤث���ر ب�شكل غري مبا�شر على نية �ش���راء منتجاتها من خلل 
الجت���اه ب 15 % . اأم���ا الجتاه نحو املنظمة فيوؤث���ر مبا�شرة ب 75 % على نية �شراء منتجاتها. 

كما يف�شر النموذج 56% من التباين يف نية ال�شراء.
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- منوذج امل�شئولية الأخلقي���ة: يوؤثر مدى اهتمام العملء بامل�شئولية الأخلقية مبا�شرة 
عل���ى الجتاه نحو املنظمة ب24 % ويوؤثر على نية �شراء منتجاتها ب�شكل غري مبا�شر من خلل 
الجت���اه ب 18 %، اأم���ا الجتاه نحو املنظمة فيوؤث���ر مبا�شرة ب 76 %  على نية �شراء منتجاتها. 

كما يف�شر النموذج 57% من التباين يف نية ال�شراء. 
- من���وذج امل�شئولية البيئية: يوؤثر مدى اهتمام العم���لء بامل�شئولية البيئية للمنظمة مبا�شرة 
على نية �شراء منتجاتها ب 11%، اأما الجتاه نحو املنظمة فيوؤثر مبا�شرة على نية ال�شراء ب %81 
ول يوجد بالنموذج اأي تاأثريات غري مبا�شرة. كما يف�شر النموذج 67% من التباين يف نية ال�شراء. 

جدول )6(
التاأثريات الكلية واملبا�صرة وغري املبا�صرة يف مناذج امل�صئولية الجتماعية

منوذج امل�صئولية اخلريية
نية ال�صراءالجتاه نحو املنظمةامل�صئولية اخلرييةنوع التاأثرياملفاهيم

الجتاه نحو املنظمة
0.210.0000.000تاأثري مبا�شر

0.0000.0000.000تاأثري غري مبا�شر
0.210.0000.000تاأثري كلى

نية �شراء منتجاتها
0.0000.750.000تاأثري مبا�شر

0.150.0000.000تاأثري غري مبا�شر
0.150.750.000تاأثري كلى

منوذج امل�صئولية الأخاقية
نية ال�صراءالجتاه نحو املنظمةامل�صئولية الأخاقيةنوع التاأثرياملفاهيم

الجتاه نحو 
املنظمة

0.240.0000.000تاأثري مبا�شر
0.0000.0000.000تاأثري غري مبا�شر

0.240.0000.000تاأثري كلى

نية �شراء 
منتجاتها

0.0000.760.000تاأثري مبا�شر
0.180.0000.000تاأثري غري مبا�شر

0.180.760.000تاأثري كلى
منوذج امل�صئولية البيئية

نية ال�صراءالجتاه نحو املنظمةامل�صئولية البيئيةنوع التاأثرياملفاهيم

نية �شراء منتجاتها
0.810.110.000تاأثري مبا�شر

0.0000.0000.000تاأثري غري مبا�شر
0.810.110.000تاأثري كلى
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النموذج املقرتح للم�صئولية اخلريية

 

النموذج املقرتح للم�صئولية الأخاقية

 

     النموذج املقرتح للم�صئولية البيئية

�صكل )2( النماذج املقرتحة للم�صئولية الجتماعية بعد الختبار.

      يت�ش���ح مما �شبق اأن امل�شئولي���ة الأخلقية واخلريية توؤثران على تكوين اجتاه اإيجابي 
نحو املنظمات التى تتبناها بدرجة مقبولة ولكن ل توؤثر على نية �شراء منتجاتها، وتاأثري تبنى 
ه���ذه امل�شئوليات على نية ال�شراء يقوى بالجتاه الإيجابي للمنظمة. اأما امل�شئولية البيئية فهي 
ل توؤث���ر عل���ى الجتاه نحو املنظم���ة التى تتبناها ولك���ن توؤثر على نية �ش���راء منتجاتها بدرجة 
�شعيف���ة. وقد يرجع ذلك لأن الهتمام بهذه امل�شئولية قد يكون دليًل جلودة منتجات املنظمة 
م���ن وجهة نظر العملء وبالت���ايل يدفعهم ذلك ل�شراء منتجاتها. مبعن���ى اأن اهتمام العملء 
املرتف���ع بتبني املنظم���ات للم�شئولية اخلريي���ة والبيئية والأخلقية ل يرتج���م ذلك فى تكوين 
اجتاه���ات ايجابي���ة قوي���ة اأو ني���ة عالية ل�ش���راء منتجاتها ولك���ن ترتجم بدرج���ة مقبولة، واأن 
هن���اك عوامل اأخ���رى توؤثر على اجتاهات ونية �شلوك العملء غ���ري تبنى املنظمات للم�شئولية 
الجتماعي���ة. كذلك يوؤثر الجتاه نحو املنظمة التى تتبنى امل�شئولية الجتماعية على نية �شراء 
ا، وهذا يعنى اأهمية بناء اجتاهات اإيجابية عن املنظمة التي تتبنى  منتجاتها بدرجة عالية جدًّ
هذه امل�شئوليات والرتكيز على بناء ارتباط قوى بني تبنى املنظمة لهذه امل�شئوليات وانطباعات 
ذهنية اأخرى هامة عن املنظمة مثل ارتفاع جودة منتجاتها، عدم اإقبالها على خداع عملئها، 
واإظهار متيز القائمني على اإدارة هذه املنظمات. وقد جنحت جميع النماذج فى تف�شري ن�شبة 

نية �شراء منتجاتها )56%(االجتاه نحو املنظمةمدى اهتمام العمالء بامل�شئولية اخلريية للمنظمة

نية �شراء منتجاتها )57%(االجتاه نحو املنظمةمدى اهتمام العمالء بامل�شئولية االأخالقية للمنظمة  

نية �شراء منتجاتها )67%(االجتاه نحو املنظمةمدى اهتمام العمالء بامل�شئولية البيئية للمنظمة 

%21

%24

%11

%75

%76

%81
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عالية من التباين فى املتغري التابع بالنماذج وهو نية ال�شراء وقد يرجع ذلك للمتغري الو�شيط 
بالبحث وهو الجتاه نحو املنظمة. 

2/7- م���دى اختلف العم���لء يف اهتمامهم بالأن���واع املختلفة للم�شئولي���ة الجتماعية: 
بالرغ���م من تزايد اهتم���ام العملء بكافة اأن���واع امل�شئولية الجتماعية، كم���ا ات�شح من واقع 
الإح�ش���اء الو�شفي املو�شح بجدول )3(، اإل اأن نتائج اختبار Paired Sample�T test ات�شح 
منه���ا تزايد اهتمام العم���لء بامل�شئولية البيئية بدرجة اأعلى معنويًّا م���ن امل�شئولية الأخلقية 
واخلريي���ة، والهتم���ام بامل�شئولي���ة الأخلقي���ة بدرجة اأعل���ى معنويًّا من الهتم���ام بامل�شئولية 
اخلريي���ة، ثم ياأت���ي اأخريا الهتمام بامل�شئولي���ة اخلريية )جدول7(. يف �ش���وء ذلك مت رف�ض 
الفر����ض الثام���ن لوجود ف���روق معنوية يف مدى اهتم���ام العملء بالأنواع املختلف���ة للم�شئولية 

الجتماعية. 

جدول )7(
الفروق املعنوية بني اهتمام العماء بالأنواع املختلفة للم�صئولية الجتماعية

م�صتوى املعنويةقيمة تالو�صط احل�صابياأنواع امل�صئوليات الجتماعية
4.311.40.000امل�شئولية اخلريية 4.7امل�شئولية البيئية 

4.55.30.000امل�شئولية الأخلقية 4.7امل�شئولية البيئية
0.000-4.37.99امل�شئولية اخلريية 4.5امل�شئولية الأخلقية

رابعا: مناق�صة نتائج الدرا�صة: 
تو�شل����ت نتائ����ج الدرا�ش����ة اإىل اأنه بالرغم م����ن تزايد اهتم����ام العملء بجمي����ع اأنواع   -1
امل�شئولية الجتماعية التي ميكن اأن تتبناها منظمات الأعمال، اإل اأن هذا الهتمام ل ي�شاحبه 
نف�ض الدرجة من الجتاهات الإيجابية نحو املنظمات التي تتبناها، ول ي�شاحبه –كذلك- نية 
مرتفعة ل�شراء منتجاتها. فقد يكون هناك عوامل اأخرى اأكرث اأهمية للعملء، وقد اتفقت نتائج 
   )Sen  et al., 2001( و  )Anselmsson  et al., 2007( البح����ث بذل����ك مع نتائ����ج درا�ش����ات
التي تو�شلت لتف�شيل العملء لتبني املنظمات للم�شئولية الجتماعية، ولكن ال�شلوك الفعلي قد 

ل يت�شق مع قوة التف�شيل.  
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2- مت تطوير واختبار ثلثة مناذج نظرية، كل منوذج يت�شمن اختبار اأحد اأنواع امل�شئولية 
الجتماعية وتاأثريها على الجتاه نحو املنظمة ونية �شراء منتجاتها. ومت اختبار هذه النماذج 
وات�شح ارتفاع جودة توفيق موؤ�شرات جميع النماذج. وتو�شلت نتائج اختبارها اإىل اأن اهتمام 
العم���لء بكل م���ن امل�شئولية الأخلقية واخلريي���ة يوؤثر معنويًّا على تكوين اجت���اه اإيجابي نحو 
املنظم���ات الت���ي تتبنى ه���ذه امل�شئوليات بن�ش���ب مقبولة، اإل اأنهم���ا ل يوؤث���ران معنويًّا على نية 
ال�شراء، وياأتي تاأثريهما على نية ال�شراء ب�شكل غري مبا�شر من خلل الجتاه بن�شب �شعيفة، 
مبعن���ى اأن تاأثري تبني امل�شئولية الأخلقية واخلريي���ة على نية ال�شراء يقوى حلد ما من خلل 
تكوي���ن اجتاه اإيجابي نح���و املنظمة. اأما اهتم���ام العملء بتبني املنظم���ات للم�شئولية البيئية 
فل���ه تاأثري عك����ض امل�شئوليات الأخ���رى، فهو ل يوؤثر عل���ى الجتاه نحو املنظمة ب�ش���كل اإيجابي 
ولكن���ه يوؤثر على نية ال�ش���راء بن�شبة �شعيفة وقد يرجع ذل���ك اإىل اأن العملء يرون اأن اهتمام 
املنظمة بامل�شئولية البيئية هو دليل على جودة منتجاتها و�شلمتها.كما تو�شلت النتائج اإىل اأن 
وج���ود اجتاهات اإيجابية عن املنظمات التي تتبنى هذه امل�شئوليات توؤثر معنويًّا على نية �شراء 
منتجاته���ا بن�شب عالي���ة، وهذا  يوؤكد على اأهمية توجيه جمهودات املنظمة نحو بناء اجتاهات 
اإيجابي���ة عنها فى حالة تبنيها مل�شئولية اجتماعية؛ لأن ذلك �شوف ي�شهم ب�شكل مبا�شر يف نية 
�شراء منتجاتها، وب�شكل غري مبا�شر يف تقوية العلقة بني تبني املنظمة مل�شئوليتها الجتماعية 
وني���ة �ش���راء منتجاتها. كما جنحت النماذج فى تف�شري ن�شب���ة كبرية من التباين فى نية �شراء 

منتجات املنظمات التى تتبنى جميع اأنواع امل�شئوليات. 
3- تو�شل���ت نتائ���ج البحث كذل���ك اإىل تزايد اهتمام العم���لء بامل�شئولي���ة البيئية، يليها 

اهتمامهم بامل�شئولية الأخلقية، واأخرًيا امل�شئولية اخلريية. 
)d’Astous et al., 1995) 4- اتفقت نتائج البحث مع العديد من الدرا�شات ال�شابقة مثل
  (Becker et al., 2006) و  (Lee et al., 2009) و  (Webb  et al., 1998) و  
  و (Moher  et al., 2005)  يف تاأث���ري امل�شئولي���ة اخلريي���ة على الجت���اه نحو املنظمة، ولكنها 
  )Ross et al., 1990) و  (Moher  et al., 2005)  اختلفت مع نتائج العديد من الدرا�شات مثل
 و)Becker  et al., 2006)  يف عدم التاأثري املبا�شر للم�شئولية اخلريية على نية ال�شراء. وقد 
اتفقت يف هذه النتيجة الأخرية بعدم امتداد تاأثري امل�شئولية اخلريية على نية �شراء املنتجات 

 .)Lee, 2010( مع درا�شات حمدودة مثل درا�شة
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5- اختلفت نتائج البحث التي تو�شلت لعدم وجود تاأثري مبا�شر للم�شئولية الأخلقية على 
 )Creyer  et al., 1997) و  (Auger et al., 2003( ني���ة ال�ش���راء ب�شكل مبا�شر مع درا�ش���ات
الت���ي تو�شل���ت للتاأثري القوي للجانب الأخلق���ي على نية ال�شراء، حي���ث مل تتناول العديد من 
الدرا�شات النعكا�شات الإيجابية للم�شئولية الأخلقية، ولكن اهتمت بالتاأثريات ال�شلبية التي 

قد حتدث مع عدم تبني هذه امل�شئوليات ومل يتناول هذا البحث تلك التاأثريات ال�شلبية. 

)Moher  et al., 2005( درا�����ش����ات  م���ع  ك���ذل���ك  ال��ب��ح��ث  ن��ت��ائ��ج  ات��ف��ق��ت   -6
 و )Manaktola  et al., 2007( و )Lefferty  et al., 1999( يف تاأثري امل�شئولية البيئية 
عدم  فى  البحث  نتائج  اختلفت  حني  يف  تتبناها،  التي  املنظمات  منتجات  �شراء  نية  على 
)Sen  et al., 2001( البيئية على الجتاه نحو املنظمة مع نتائج درا�شات تاأثري امل�شئولية 

 . ) Creyer  et al., 1997) و (Papadopoulos et al., 2009(و 
7- واأخ���ريا اتفقت نتائج البحث من حيث تاأث���ري الجتاه نحو املنظمة التي تتبنى امل�شئوليات 
 .)Brown  et al.,1997( و  )Lee et al., 2009)  الجتماعية على نية �شراء منتجاتها مع درا�شات
     يت�شح كنتيجة عامة للبحث اأن العملء امل�شريني يرغبون فى تبنى منظمات الأعمال 
جلميع اأنواع امل�شئولية الجتماعية خا�شة البيئية تليها الأخلقية ثم اخلريية، ولكن ل يرتجم 
ذل���ك يف تكوي���ن اجتاهات اإيجابية قوي���ة اأو نية �شل���وك عالية ل�شراء منتجاته���ا ولكن يرتجم 
بدرجة مقبولة، واأن هناك عوامل اأخرى توؤثر على اجتاهات ونية �شلوك العملء . كذلك يوؤثر 
الجت���اه نحو املنظمة التى تتبنى كافة اأنواع امل�شئوليات على نية �شراء منتجاتها بدرجة عالية 
ا، وهذا يوؤكد على اأهمية بناء اجتاهات اإيجابية ع���ن املنظمة التي تتبنى هذه امل�شئوليات  ج���دًّ
والرتكي���ز على بناء ارتباط قوى بني تبن���ى املنظمة لهذه امل�شئوليات وانطباعات ذهنية اأخرى 
هامة مثل ارتفاع جودة منتجاتها، وعدم خداع عملئها، واإظهار متيز القائمني على اإدارة هذه 
املنظم���ات. واإذا ا�شتطاعت املنظمات اأن توفر اجتاها ايجابيا للمنظمة عند تبنيها للم�شئولية 
الجتماعية ف�شوف يوؤثر ذلك بدرجة كبرية جدا على نية �شراء منتجاتها، فقد جنحت جميع 
النماذج فى تف�شري ن�شبة عالية من التباين فى املتغري التابع )نية ال�شراء( وذلك لوجود متغري 

و�شيط )الجتاه نحو املنظمة(.

خام�ش���ا :التو�شيات واملقرتحات :يف �ش���وء ما مت التو�شل اإليه م���ن نتائج، تقدم الباحثة 
التو�شيات التالية :
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1- بناء ثقافة امل�شئولية الجتماعية لدى القائمني على منظمات الأعمال و�شرورة حتقيق 
التوازن بني م�شالح اأ�شح���اب الأعمال وم�شالح املجتمع؛ وذلك ا�شتجابة لكثري من ال�شغوط 
احلالي���ة الت���ى تدفعه���م اإىل تبنيها، وحتقيًقا لكثري م���ن املنافع فى نف�ض الوق���ت. كما اأن بناء 
وع���ي العملء باأهمية امل�شئولي���ة الجتماعية للمنظمات واعتبارها م���ن املعايري املهمة جلودة 
املنتج���ات ل يق���ل اأهمية عن بناء هذه الثقاف���ة لدى رجال الأعمال، وق���د ات�شح بالفعل وجود 
درج���ة جي���دة من الوعي حيت ترتف���ع نية مقاطعة املنتجات عند وجود خل���ل اأخلقي اأو بيئي. 
ولك���ن هناك حاجة لتعميق اإدراك التاأث���ريات الإيجابية التى ميكن حتقيقها للعميل وللمجتمع 

ككل من تبنى املنظمات مل�شئولياتها الجتماعية.

2- �ش���رورة  قيام منظمات الأعمال باإن�شاء اإدارة داخ���ل املنظمة للم�شئولية الجتماعية 
تهت���م بقيا�ض ح�شا�شي���ة العملء وا�شتجابتهم للمبادرات املختلف���ة للم�شئولية الجتماعية قبل 
اختي���ار اأي مب���ادرة؛ لأن هذه امل�شئولي���ات تختلف يف تاأثريها على �شل���وك العملء. فلي�ض من 
امله���م بناء برامج للم�شئولية الجتماعي���ة ولكن الأهم بناء برامج تت�ش���م بالفعالية والكفاءة، 
ويرتت���ب عليها منافع اأكرث من التكاليف. وهذا لن يتحقق اإل بفهم ماهية املبادرات التي يهتم 
بها عملء املنظمة والتي ميكن اأن يدعموها ويكونوا اأكرث ح�شا�شية لها، وهذا ما �شيحدد منط 
ا�شتجاباته���م، وي�شمن حتقيق مي���زة تناف�شية للمنظمة. فالو�ش���ول لتعاطف العملء ل يكفي 
���ا- الأداء املايل للمنظمة. اأي�شا يعهد له���ذه الإدارة م�شئولية تخطيط  ولك���ن من املهم –اأي�شً
وتنفيذ الربامج الرتويجية والت�شالية والتى يدرك العملء من خللها هذه املبادرات ومدى 
م�شئولية املنظمات عنها. والرتكيز يف احلملت الرتويجية على الو�شائل الأكرث و�شوًل واإدراًكا 
م���ن العملء، ولكى تكون اأ�شا�ش���ا تعتمد عليه لتمييز منتجاتها مقارن���ة باملناف�شني، والرتكيز 
على اأن هذا التبني لن يوؤدي اإىل رفع ال�شعر بدرجة مبالغ فيها، فقد اأو�شح العملء اأنهم على 
ا�شتع���داد لدفع هام�ض �شعر اأعلى ملنتجات املنظمات التى تتبنى م�شئوليتها الجتماعية، ولكن 

لي�ض بدرجة كبرية.  

3- ف���ى �ش���وء النتائج التى اأظهرت عدم وج���ود تاأثري قوى مبا�شر اأو غ���ري مبا�شر لتبنى 
امل�شئولي���ة الجتماعي���ة للمنظم���ة على نية �ش���راء منتجاتها، ف���ى حني كان هن���اك تاأثري قوى 
للجتاه نحو املنظمة التى تتبنى هذه امل�شئوليات على نية �شراء منتجاتها. وهذا يعنى �شرورة  
�شياغ���ة منظمات الأعمال ل�شرتاتيجي���ات و�شيا�شات توؤدي لبناء اجتاهات اإيجابية عنها عند 



249جملة جامعة �شقراء – العدد الأول – حمرم 1435هـ -نوفمرب 2013  م

مهران اأحمد  فوؤاد  اأمرية  د. 

تبنيها للم�شئولية الجتماعية، والرتكيز على وجود ارتباط قوى لتبنى املنظمة لهذه امل�شئوليات 
بانطباعات ذهنية اأخرى هامة فى اأذهان عملئها مثل اجلودة العالية للمنتجات، عدم اإقبال 
املنظم���ة على اأى نوع من اأنواع خداع العملء، ف�شل عن اإظهار متيز واحرتاف القائمني على 
اإدارة ه���ذه املنظمات، واأن املنظمة التى تتبنى م�شئولي���ة اجتماعية ل ميكن اأن تقدم منتجات 
منخف�شة اجلودة اأو غري اآمنة لعملئها ول ميكن اأن تخدع عملءها، و�شتحقق اأعلى قيمة لهم 

من خلل اإداراتها املحرتفة. 

4- ميك���ن ملنظمات الأعمال الختيار من بني مبادرات امل�شئولية الجتماعية التي وجدت 
قبوًل لدى العملء من واقع نتائج البحث، وهي تلك املبادرات البيئية ثم الأخلقية ثم اخلريية 

التالية: 

اأ- م���ن املب���ادرات البيئية: حماية املوارد الطبيعية للمجتم���ع )ا�شتخدام تكنولوجيا توفر 
ا�شته���لك الطاق���ة واملياه- تقليل التل���وث– تقليل الع���وادم ال�شارة..اإل���خ(، تقدمي منتجات 
خ�ش���راء �شديق���ة للبيئة، التعامل م���ع خملفات الإنتاج بطريق���ة اآمنة دون الإ�ش���رار بالبيئة، 
ا من العم���لء )30%( اأهمية وجود  ورعاي���ة اأحداث بيئية معين���ة. كما اأظهر ن�شبة كبرية اأي�شً
توعي���ة بيئية بدرجة كبرية يف و�شائل الإعلم ولدى طلب املدار�ض واجلامعات من املنظمات 

احلكومية ومنظمات املجتمع املدين ومنظمات الأعمال.

ب- م���ن املبادرات الأخلقي���ة : التزام املنظمات بعدم وجود اأي ن���وع من خداع العملء 
مث���ل: اخل���داع الإعلين وتوفري معلومات تت�ش���م بال�شفافية للعملء، وكذل���ك عدالة املرتبات 
وفر����ض العمل التي يتم توفريها للعامل���ني، وتوفري مناخ عمل اآمن لهم، واللتزام باملمار�شات 
الأخلقي���ة جتاه املناف�شني، عدم التحاي���ل ال�شريبي، عر�ض التقارير املالي���ة ب�شفافية، عدم 
التلع���ب باأ�شعار اأ�شهم املنظمة يف البور�شة، وعدم اإقب���ال القائمني عليها بت�شرفات م�شيئة 

لل�شمعة. 

ج- م���ن املب���ادرات اخلريية : تقدمي م�شاهمات ودعم تعليم���ي، م�شاهمات ودعم �شحي، 
تق���دمي برام���ج لتدريب العاطل���ني، امل�شاهم���ة يف معاجلة الك���وارث والأزم���ات باملجتمع. كما 
اأظه���ر ن�شبة كبرية من مفردات عينة البحث مبادرات خريي���ة اأخرى يهتمون بها وهي تطوير 
الع�شوائيات )40%(، رعاية اأطفال ال�شوارع )35%(، ورعاية املدن الفقرية الريفية )%10(. 
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5- الت���زام منظم���ات الأعم���ال بع���دم وج���ود اأي اإخ���لل باأي م���ن اجلوان���ب الأخلقية 
والقانونية، اأو البيئي���ة، حيث ات�شح ح�شا�شية العملء بدرجة عالية لهذا الإخلل، ووجود نية 

ا اأو بيئيًّا.  عالية ملقاطعة منتجات املنظمات التي ل تلتزم اأخلقيًّ

�صاد�صا: حمددات البحث والدرا�صات امل�صتقبلية: 
1- حم���ددات البحث: اقت�شر البح���ث على حمافظة القاهرة الك���ربى فقط للعديد من 

احلدود املادية؛ ومن ثم ينبغي احلذر ملن يريد تعميم النتائج على حمافظات اأخرى. 

2- الدرا�ش���ات امل�شتقبلي���ة : تتمث���ل يف درا�ش���ة تاأث���ري متغ���ريات و�شيط���ة ب���ني امل�شئولية 
الجتماعية للمنظمة ونية �شراء منتجاتها مثل: التوافق بني نوع امل�شئولية وطبيعة عمل املنظمة، 
بع����ض خ�شائ�ض العملء مث���ل: اليدولوجيا الأخلقية اأو منط احلي���اة. اأي�شا اإجراء درا�شة 
ممت���دة Longitudinal Study لدرا�شة تاأثري م�شئولي���ة حمددة قبل وبعد تبنيها على الجتاه 
نح���و املنظمة وال�شلوك ال�شرائي الفعلي للعملء. واأخريا درا�ش���ة تاأثري املعلومات ال�شلبية عن 
عدم اتب���اع امل�شئولية الجتماعية مثل: الإ�شرار بالبيئة اأو وج���ود خمالفات قانونية واأخلقية 
عل���ى �شلوك العملء. كما اأن تطبيق مناذج امل�شئولية الجتماعية فى جمالت خمتلفة حمددة 

) �شناعية – خدمية ( ومقارنة النتائج بينها ميكن اأن يرثى البحث فى هذا امليدان. 
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ملحق البحث 

املتغريات امل�صتخدمة فى القيا�س والإح�صاء الو�صفي لها

الو�صط املتغريات
احل�صابي

النحراف 
املعياري

اخلطاأ 
املعياري

4.30.560.02امل�شئولية اخلريية  
4.60.760.03تقدمي اإ�شهامات ودعم تعليمي )منح علمية للطلب– دعم البنية التحتية للتعليم، 

4.50.700.03تقدمي اإ�شهامات ودعم �شحي
4.40.810.04تقدمي برامج لتدريب وتاأهيل العاطلني 

40.920.04التربع للمنظمات اخلريية باملجتمع 
4.30.920.04الإ�شهام يف معاجلة الكوارث والأزمات 

40.990.05م�شاعدة احلكومة ب�شكل عام يف م�شروعات اجتماعية تنموية* 
3.40.700.03الجتاه نحو املنظمة التي تتبنى امل�شئولية اخلريية

3.30.930.04تعتقد اأن هذه املنظمات عادة ما تنتج منتجات عالية اجلودة 
3.20.990.05تعتقد اأن القائمني عليها هم حمل ثقة ول ميكن اأن يخدعوا عملءهم

3.50.890.04تعتقد اأنها منظمات تتمتع ب�شمعة جيدة يف ال�شوق
3.60.980.05تعتقد اأنها منظمات تتمتع باأداء مايل قوي 

3.60.970.05ميكن اأن تتحدث عن هذه املنظمات ب�شكل اإيجابي للآخرين
3.30.850.04نية �شراء منتجات املنظمات التي تتبنى امل�شئولية اخلريية

3.60.920.04ميكن اأن تو�شى للآخرين ب�شراء منتجات هذه املنظمات
3.41.00.05ميكن اأن تكون منتجات هذه املنظمات هي اختيارك الأول 

3.11.00.05ميكن اأن تدفع �شعًرا اأعلى ملنتجات هذه املنظمات
3.21.00.05ميكن اأن تبذل وقًتا وجهًدا كبرًيا يف البحث عن منتجاتها حتى جتدها
3.31.00.06ميكن اأن تقاطع منتجات املنظمات التي ل تتبنى اأية مبادرات خريية*

4.60.460.02املمار�شات الأخلقية  
4.70.590.03تنظيم برامج لتدريب العاملني على اأخلقيات التعامل مع العملء

4.60.680.03عدم وجود خداع اإعلين يف احلملت الإعلنية للمنظمة
4.60.670.03توفري معلومات كاملة و�شفافة للعملء 

4.60.700.03عدالة املرتبات وفر�ض العمل التي يتم توفريها للعاملني 
4.50.690.03توفري مناخ عمل اآمن للعاملني 
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الو�صط املتغريات
احل�صابي

النحراف 
املعياري

اخلطاأ 
املعياري

4.40.910.04عدم التمييز بني العاملني ب�شبب النوع اأو الثقافة اأو اجلن�شية..اإلخ*
4.40.750.04اللتزام باملمار�شات الأخلقية جتاه املناف�شني 

4.60.720.03عدم اخلداع والتحايل ال�شريبي 
4.60.670.03عر�ض التقارير املالية ب�شفافية وعدم وجود خداع بالبيانات 

4.50.800.04عدم التلعب باأ�شعار اأ�شهم املنظمة يف البور�شة
4.50.750.04عدم اإقبال القائمني عليها بت�شرفات م�شيئة لل�شمعة 

4.50.820.04اللتزام بعدم تقليد علمات جتارية معروفة*
3.70.750.04الجتاه نحو املنظمة التي تتبنى امل�شئولية الأخلقية

3.60.980.05تعتقد اأن هذه املنظمات عادة ما تقدم منتجات عالية اجلودة 
3.60.990.05تعتقد اأن القائمني عليها هم حمل ثقة ول ميكن اأن يخدعوا عملءهم

3.70.940.04تعتقد اأنها منظمات تتمتع ب�شمعة جيدة يف ال�شوق
3.70.940.04تعتقد اأنها منظمات تتمتع باأداء مايل قوي  

3.80.940.04ميكن اأن تتحدث عن هذه املنظمات ب�شكل اإيجابي للآخرين
3.40.870.04نية �شراء منتجات املنظمات التي تتبنى امل�شئولية الأخلقية

3.80.890.04ميكن اأن تو�شى للآخرين ب�شراء منتجات هذه املنظمات
3.51.00.05ميكن اأن تكون منتجات هذه املنظمات هي اختيارك الأول 

3.21.00.05ميكن اأن تدفع �شعًرا اأعلى ملنتجات هذه املنظمات
3.21.00.05ميكن اأن تبذل وقًتا وجهًدا كبرًيا يف البحث عن منتجاتها حتى جتدها

4.20.990.05ميكن اأن تقاطع منتجات املنظمات التي ل تتبنى اأية مبادرات اأخلقية* 
4.70.440.02امل�شئولية البيئية 

حماي����ة امل�شادر وامل����وارد الطبيعية للمجتم����ع )ا�شتخدام تكنولوجي����ا توفر ا�شتهلك 
4.80.490.02الطاقة واملياه-تقليل التلوث– تقليل العوادم ال�شارة.. اإلخ(

تق����دمي منتجات خ�ش����راء �شديقة للبيئة )ا�شتخ����دام مواد اآمنة و�شحي����ة يف الإنتاج، 
4.70.520.02والتعبئة..اإلخ(  

4.70.560.03التعامل مع خملفات الإنتاج بطريقة اآمنة دون الإ�شرار بالبيئة 
4.60.620.03تخ�شي�ض ا�شتثمارات خللق حياة نظيفة للجيل احلايل والقادم

4.60.610.03رعاية اأحداث بيئية معينة 
3.70.750.03الجتاه نحو املنظمة التي تتبنى امل�شئولية البيئية

3.70.950.05تعتقد اأن هذه املنظمات عادة ما تقدم منتجات عالية اجلودة 
3.60.970.05تعتقد اأن القائمني عليها هم حمل ثقة ول ميكن اأن يخدعوا عملءهم
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الو�صط املتغريات
احل�صابي

النحراف 
املعياري

اخلطاأ 
املعياري

3.70.930.05تعتقد اأنها منظمات تتمتع ب�شمعة جيدة يف ال�شوق
3.70.940.05تعتقد اأنها منظمات تتمتع باأداء مايل قوي  

3.80.920.05ميكن اأن تتحدث عن هذه املنظمات ب�شكل اإيجابي للآخرين
3.50.860.04نية �شراء منتجات املنظمات التي تتبنى امل�شئولية البيئية
3.80.910.05ميكن اأن تو�شى للآخرين ب�شراء منتجات هذه املنظمات

3.61.00.05ميكن اأن تكون منتجات هذه املنظمات هي اختيارك الأول 
3.31.00.05ميكن اأن تدفع �شعًرا اأعلى ملنتجات هذه املنظمات

3.41.00.05ميكن اأن تبذل وقًتا وجهًدا كبرًيا يف البحث عن منتجاتها حتى جتدها
4.21.00.05ميكن اأن تقاطع منتجات املنظمات التي ل تتبنى اأية مبادرات بيئية*  

* متغريات مت ا�شتبعادها؛ وفًقا لنتائج التحليل العاملي التاأكيدي 
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