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 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٩

 هـ١٤٣٧ حرمم  والثالثون لثامنا العدد

 قواعد النشر
دوريـة  )  اإلنـسانية واالجتماعيـة  العلـوم (مجلة جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية           

وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفـق  . علمية محكمة، تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة       
 : الضوابط اآلتية 

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أوالً
 .بتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم باألصالة واال -١
 .أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣
 .أن يتسم بالسالمة اللغوية  -٤
 .أال يكون قد سبق نشره  -٥
ان ذلـك للباحـث نفـسه،     كتاب، سـواء أكـ     أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو        -٦

 . أو لغيره 
 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠( تزيد صفحات البحث عن  أال -٢
وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣

 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين األسطر 
يقــدم الباحــث ثــالث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤

 .مة أو صفحة واحدة واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كل

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤



 

 
١٠ 

عنــد ورود أســماء األعــالم فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينيـة، مـع االكتفـاء بـذكر االسـم كـامالً              

 .عند وروده ألول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً
ي  أو ترسل علـى البريـد اإللكترونـ   CD على أسطوانة مدمجة ،تُعاد البحوث معدلة : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من المجلة، وعشر مستالت من بحثه نسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 :جميع المراسالت باسم
 رئيس تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  
 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (  ناسوخ  - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 

  www. imamu.edu.sa 
E.mail: humanitiesjournal@imamu.edu.sa 
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 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

 
 

 المحتويات
 

ي كـاديم ظـيم الـذات وحـل المـشكالت للتنبـؤ بالتحـصيل األ            نتلالقيمة التنبؤيـة    
 لدى طالب كلية المعلمين بجامعة الملك سعود

  محمد سليمان الحيدري.د

١٣ 

دراسـة تحليليـة    :البيئـة الرقميـة  ظـل   للبـاحثين التربـويين فـي       يالسلوك المعلومات 
 اإلمامبجامعة التربوية ل الدكتوراه رسائلمصادر المعلومات المستخدمة في 

 عيعبداهللا بن محمد الشا. د

٧٣ 

دور  مــشاريع التــشجير فــي الحــد مــن ظــاهرة الجــزر الحراريــة فــي مدينــة مكــة 
 دراســـة تحليليــة باســـتخدام تقنيــة االستـــشعار عــن بعـــد ونظـــم     :المكرمــة 

 المعلومات الجغرافية
 زين مطلق الجميعي. د

١٣٥ 

ــر     عوامــل توجــه بعــض خرِّيجــي أقــسام اإلعــالم     ــى العمــل فــي وظــائف غي  إل
ــة ــصات اإلعالميـــة       : إعالميـ ــي التخصـ ــن خرّيجـ ــة مـ ــى عينـ ــة علـ ــة ميدانيـ دراسـ

 العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياض
 محمد بن علي السويد. د

١٧٣ 

  استخدام التعلم التعاوني في طريقة العمل
 لجماعة الدى ع الجماعات وزيادة دافعية اإلنجاز م
 نورية محمد المعيلي. د

٢٦٥ 



 



 

 
 
 
 

ظيم الذات وحل المشكالت للتنبؤ بالتحصيل نتلالقيمة التنبؤية 
 ي لدى طالب كلية المعلمين بجامعة الملك سعودكاديماأل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محمد سليمان الحيدري.د
 كلية التربية  - قسم علم النفس

 جامعة الملك سعود
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 بالتحصيل لذات وحل المشكالت للتنبؤظيم انتلالقيمة التنبؤية  
 ي لدى طالب كلية المعلمين بجامعة الملك سعودكاديماأل
  محمد سليمان الحيدري.د

 كلية التربية  - قسم علم النفس
 جامعة الملك سعود

 
 

 :ملخص الدراسة
ات هدفت هذه الدِّراسة إلـى التعـرف علـى طبيعـة  العالقـة بـين المعـدل التراكمـي وكـل مـن تنظـيم الـذ                     

وحــل المــشكالت لطــالب كليــة المعلمــين بالريــاض، والكــشف عمــا إذا كــان  هنــاك  فــروق  بــين مرتفعــي        
ومنخفضي المعدل التراكمي  في تنظيم الذات ككل وأبعاده وحل المـشكالت، وكـذلك الكـشف عمـا إذا       

عرف علـى   كان  هناك  فروق  في المعدل التراكمي وحل المشكالت باختالف مستويات تنظيم الذات، والت              
تكونــت العينــة  .اإلســهام النــسبي لكــل مــن تنظــيم الــذات وحــل المــشكالت فــي التنبــؤ بالمعــدل التراكمــي  

للعـام الدراسـي    الثـاني   جامعـة الملـك سـعود، للفـصل الدراسـي           ب – بكليـة المعلمـين      لبٍطا )٢٠٠(النهائية من   
ئها على تخصصات نظرية وعلميـة، ممـا يجعلهـا ممثلـة           وقد تم اختيار كلية المعلمين؛ الحتوا     . ه١٤٣٤-١٤٣٣

وقـد جـاءت نتـائج الدراسـة لتـشير إلـى       .  اسـتخدام المـنهج الوصـفي االرتبـاطي المقـارن          وتـم  لكليات الجامعة 
ــل            ــذات وحـ ــيم الـ ــن تنظـ ــل مـ ــاديمي  وكـ ــصيل األكـ ــين التحـ ــصائية بـ ــة إحـ ــة ذات داللـ ــة ارتباطيـ ــود عالقـ وجـ

فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين مرتفعـــي ومنخفـــضي التحـــصيل   كمـــا بينـــت الدراســـة  وجـــود  . المـــشكالت
 كـذلك أوضــحت  ،األكـاديمي فـي تنظــيم الـذات ككــل وأبعـاده وحــل المـشكالت لــصالح مرتفعـي التحــصيل      

الدراســـة أن مرتفعـــي التنظـــيم الـــذاتي يكـــون تحـــصيلهم األكـــاديمي وحـــل المـــشكالت لـــديهم أعلـــى مـــن    
راســـة أن نـــسبة إســـهام تنظـــيم الـــذات فـــي المعـــدل وكـــشفت الد. متوســـطي ومنخفـــضي التنظـــيم الـــذاتي

 وهــي تفــسر ،)%٢ (، وأن نــسبة إســهام حــل المــشكالت فــي المعــدل التراكمــي  )% ٤٦(التراكمــي بلغــت 
وهـي نـسبة    ) %٤٨(نسبة التباين في المعدل التراكمي، وأن النسبة الكليـة لإلسـهام فـي المعـدل التراكمـي                  

 .إسهام جيدة



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةجلة العلوم م  ١٧

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

 :المقدمة
ال شــهدت العقــود القليلــة الماضــية تطــورات ســريعة ومتالحقــة فــي شــتى المجــاالت و  

ــدَفتزَ،  المجــال التربــوي ســيما لــم يعــد التركيــز علــى تلقــين   و، ملُّ االهتمــام بعمليــات الــتع اي

بــل أصــبح االهتمــام ينــصب علــى عمليــات الــتعلُّم ذاتهــا   ، المعــارف والمعلومــات المتالحقــة

مين ذاتيًـا ونـشيطين وفـاعلين فـي         ظَّ أن يكونوا من    من نهمكُّ التي تم  وخصائص المتعلمين 

لــــت مــــن التفــــسيرات وّرة لعمليــــات الــــتعلُّم تحفالدراســــات النفــــسية المفــــسِّ، مهــــملُّتع

شـــنك،  . م علـــى وجـــه التقريـــب  ١٩٦٠ عـــام   منـــذ الـــسلوكية إلـــى التفـــسيرات المعرفيـــة   

 الدراســات النفــسية تنظــر وذلــك عنــدما أصــبحت، ) ١٩٩٨,Shunk ،Zimmerman(زيمرمــان،

ن ومــلِّبــل هــم متع، حــسبالمعلومــة فوال يتلقــون مــين علــى أنهــم غيــر ســلبيين لِّإلــى المتع

ن فـي عمليـة الـتعلُّم مـن         ون ومـؤثر  وومـستقلُّ ،  يبحثـون عـن المعلومـة     ،   وفعَّالون نونشيطو

ــدة      ــسابقة مــع المعلومــات الجدي ــى تطــوير    ، خــالل دمــج معلومــاتهم ال ــديهم القــدرة عل ول

 Wang and)وانـــج ولينـــدفل، ، ),(١٩٩٢، Perkins بيركنـــز. للوصـــول إلـــى أهـــدافهم؛هـــمذات

Lindvall ،زيمرمـــان و مـــارتينز  ، (١٩٨٤ ،(Zimmerman and Martinez ،١٩٨٦) ، زيمرمــــان

 ذاتيًا عندما يقومون يكونون منظمين فالمتعلمون، Zimmerman ).(٢٠٠٨، Shunkشنك، و

  Strategies واإلســتراتيجيات Knowledgeومــات المعلســتخداماتهم لكــل مــن ابتنظــيم 

، ة يمكـن مـن فهـم بيئـة الـتعلُّم ومـن ثـم الـتحكم فيهـا للوصـول إلـى األهـداف المحـدد                          مما

ــذاتي إلــىلــذلك أشــارت العديــد مــن الدراســات     فــي عمليــة حــل   للــتعلُّم  أهميــة التنظــيم ال

ــا جـــاء فـــي ، المـــشكالت شـــانك  دراســـة ويـــرث ويجانـــد شـــميت ومـــاير وبوكاريـــت و  كمـ

-Schmidt ;١٩٩٨، Mayer.;١٩٩٩، Boekaerts   ، ٢٠٠٧، Bannert، ،٢٠٠٩، Wirth ( وزيمرمـان 

Weigand   et al ،٢٠٠٩; Zimmerman & Schunk ,٢٠٠١ .(  

، هلية بمـا يتعلمـ    وهتمـام والـوعي والمـسؤ      مـن اال   دًام المنظم ذاتيًا يظهر مزيـ     لِّلمتعإنَّ ا  

 كما أكدت العديد مـن  .ي للوصول للهدف المحدد سلفًا الذاتهمما يجعله يقوم بمراقبة أدائ    

ويكـون  ،  خـرين مون أفضل وبمجهود أقل مـن اآل      لَّالدراسات أن الطالب المنظمين ذاتيًا يتع     
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ي كـاديم ظـيم الـذات وحـل المـشكالت للتنبـؤ بالتحـصيل األ          نتلالقيمة التنبؤيـة    
 لدى طالب كلية المعلمين بجامعة الملك سعود

  محمد سليمان الحيدري.د

ــ   وفـــي دراســـة تتبعيـــة لألبحـــاث التـــي     ). Zimmerman، ٢٠٠٠(ا تحـــصيلهم الدراســـي مرتفعًـ

سهم مـن خـالل  إسـتراتيجيات          أن الطالب الذين تم تدريـ      نَيَّأجريت على تعليم الكتابة تب    

هم أفضل من الطالب الذين تم تدريسهم من خالل شرح         ؤالتنظيم الذاتي للتعلُّم كان أدا    

 ).(٢٠٠٧، Graham & Perin،  غراهام و بيرين.المعلم فقط

 :مشكلة الدراسة
أوضحت سجالت شؤون الطالب لكليـة المعلمـين فـي الريـاض أن عـدد طـالب الكليـة         

كمـا كـشفت هـذه    . طالبًـا ) ٩٤١(  بلـغ  ه١٤٣٤-١٤٣٣ثاني  للعام الدراسي     للفصل الدراسي ال  

ــا معــدلهم التراكمــي أقــل مــن  ) ٢٣(الــسجالت أن  ممــا يعنــي ، أقــل مــن مقبــول : أي، )٢(طالبً

كمــا كــشفت هــذه ). ٢(حــصولهم علــى إنــذار مــن الجامعــة؛ لرفــع معــدلهم التراكمــي إلــى   

ممــا يــشير إلــى أن   ، )٢٫٧٤(إلــى ) ٢( بــين طالبًــا معــدلهم التراكمــي مــا   ) ٢٧٦(الــسجالت  أن 

بينمـا   .من طالب الكلية حصلوا على تقدير مقبول أو أقـل لمعـدالتهم  التراكميـة              ) %٣١٫٧(

ــين     ) ٤٤٠(حــصل  ــى معــدل تراكمــي مــا ب ــا عل ــى ) ٢٫٧٥(طالبً مــن ) %٤٦٫٧(أن : أي) ٣٫٧٤(إل

) ١٨١(سجالت  أن كما بينـت هـذه الـ   . الطالب حصلوا على تقدير جيد لمعدالتهم التراكمية  

من الطـالب    ) %١٩٫٢٣(مما يشير إلى أن     ،  )٤٫٤٩(إلى  ) ٣٫٧٥(طالبًا معدلهم التراكمي ما بين      

طالبًـــا معـــدلهم ) ٢١(مَـــنْ حـــصلوا علـــى تقـــدير جيـــد جـــدًّا لمعـــدالتهم  التراكميـــة، وإلـــى أن  

ــا   ) %٢٫٢٣(ممــا يعنــي أن  ، )٤٫٥(التراكمــي أعلــى مــن   ز مــن الطــالب حــصلوا علــى تقــدير ممت

هــذا التفــاوت بــين أعــداد الطــالب الحاصــلين علــى معــدل تراكمــي      . لمعــدالتهم التراكميــة 

 ) %٢١٫٥(أو أعلــى ) ٣٫٧٥(والطــالب الحاصــلين علــى معــدل تراكمــي ) %٣١٫٧(فأقــل ) ٢٫٧٤(

 األكــاديمي وكــل مــن تنظــيم الــذات  لمعــدلتوجــد عالقــة  بــين اهــل : قــاد الباحــث لتــساؤل

ــين مرتفعــ هــل هنــاك فــروق   ؟ ووحــل المــشكالت   يالمعــدل التراكمــي فــ  ي  ومنخفــضيب

هـل يختلـف اإلسـهام النـسبي لكـل مـن            ؟ و تنظيم الذات ككل وأبعاده وحل المشكالت     

 ؟ لمعدل التراكمي باتنظيم الذات وحل المشكالت في التنبؤ
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، Lindner &Harris، لينــدنروهاريس (١٩٨٨,Trawick)لقــد أشــارت دراســات تراويــك، 

وجبــة بــين التنظــيم الــذاتي للــتعلم والمعــدل التراكمــي للطــالب   إلــى وجــود عالقــة م ) (١٩٩٨

ــامعيين ــا . الجــ ــد كمــ ــات أكــ ــروت ت دراســ ــريش وديجــ ــز  ، بنتــ ــر برينــ  &Pintrich)،ميلــ

DeGroot,١٩٩٧;Miller& Byrnes,أن التنظيم الذاتي للتعلُّم يعتبر من أفضل المنبئات (٢٠٠١ 

  .باألداء األكاديمي  للطالب

  :تيةسة من خالل طرح األسئلة اآليمكن صياغة مشكلة الدرا

المعــدل  "يهــل توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحــصائية بــين التحــصيل األكــاديم     .١

كليـة المعلمـين    وكل من تنظيم الذات وحل المشكالت لطـالب         ،   "GPAالتراكمي  

  ؟بالرياض

 التحـــــصيل ي ومنخفـــــضيهـــــل هنـــــاك فـــــروق ذات داللـــــة إحـــــصائية بـــــين مرتفعـــــ   .٢

فـــي تنظـــيم الـــذات ككـــل وأبعـــاده وحـــل       " GPAالتراكمـــي  المعـــدل  "األكـــاديمي

 المشكالت؟

المعــدل التراكمــي  "هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي التحــصيل األكــاديمي     .٣

GPA " وحل المشكالت باختالف مستويات تنظيم الذات؟ 

هـل يختلـف اإلسـهام النـسبي لكـل مـن تنظـيم الـذات وحـل المـشكالت فـي التنبـؤ              .٤

 ؟كلية المعلمين بالرياضلطالب  "  GPA المعدل التراكمي بالتحصيل األكاديمي

 :أهداف الّدِراسة
 :هدفت هذه الدِّراسة إلى

،  "GPAالمعــدل التراكمــي  "التعــرف علــى طبيعــة  العالقــة بــين التحــصيل األكــاديمي      .١

 .كلية المعلمين بالرياضوكل من تنظيم الذات وحل المشكالت لطالب 

ــا   .٢ ــروق  ذاإالكـــــشف عمـــ ــاك  فـــ ــان  هنـــ ــين مرتفعـــــ كـــ ــضي  بـــ ــصيل ي ومنخفـــ  التحـــ

فــــي تنظــــيم الــــذات ككــــل وأبعــــاده وحــــل    " GPAالمعــــدل التراكمــــي "األكــــاديمي

 .المشكالت
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المعــدل التراكمــي  "كــان  هنــاك  فــروق  فــي التحــصيل األكــاديمي     ذاإالكــشف عمــا   .٣

GPA " وحل المشكالت باختالف مستويات تنظيم الذات. 

م الـذات وحـل المـشكالت فـي التنبـؤ       التعرف على  اإلسـهام النـسبي لكـل مـن تنظـي         .٤

 .كلية المعلمين بالرياض "  GPAالمعدل التراكمي "بالتحصيل األكاديمي 

 :أهمية الدراسة
 :األهمية النظرية

 :تيةوتتمثل هذه األهمية في النقاط اآل

 فهـــم ســـلوك  فـــي  يـــساعدself-regulation learningأن التنظـــيم الـــذاتي للـــتعلُّم   .١

 .)(١٩٨٩,Zimmermanم الدراسي  الطالب خالل تحصيله

نخفــــاض عــــدد الطــــالب الجــــامعيين الــــذين  اجنبيــــة نــــت عــــدد مــــن الدراســــات األيَّب .٢

 & Magno (مــاغنو و لــيم،  . (يــستخدمون إســتراتيجيات التنظــيم الــذاتي للــتعلُّم    

Lajom ،ــو،  ).٢٠٠٦ ــان،   )١٩٩٨، Correo( كوريــــــ ــيم، بوناجــــــ ــاغنو، لــــــ ــالهو، مــــــ   كارفــــــ

 De( ديديل، ؛)٢٠٠٦، Carvalho Magno ،Lajom ،Bunagan ،& Regodon(ريجودون؛و

Dedel,بانغانيبان)  ٢٠٠٦  ،(Panganiban ،٢٠٠٥). 

ن كـِّ ممـا يم  ،  هـا  فهـم بيئـة الـتعلُّم والـتحكم في         فـي أن التنظيم الذاتي للتعلُّم يساعد       .٣

 .(١٩٧٨,Brown)براون .  مين من توظيف إستراتيجيات مالئمة لحل المشكلةلِّالمتع

ر العليا التـي يـؤدي تعلمهـا إلـى رفـع      يب حل المشكالت من مهارات التفك    يعد أسلو  .٤

ومن ثم التحكم  في عملية التعلُّم  للوصول إلـى الهـدف            ،  مستوى الوعي لدى الطالب   

 .المنشود

ــاول الباحــث فــي هــذه الدراســة     .٥ ــتعلُّم   :تن ــذاتي لل ــرات التنظــيم ال أســلوب حــل  ،  متغي

 علـم الباحـث ال توجـد دراسـات عربيـة         وفي حدود  .التحصيل األكاديمي ،  المشكالت

 .تناولت تلك المتغيرات مجتمعة



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةجلة العلوم م  ٢١

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

 ألهمية التطبيقيةا
 :تيةوتتمثل هذه األهمية في النقاط اآل

ظــيم الــذات وحــل المــشكالت للتنبــؤ بالتحــصيل    نالتعــرف علــى القيمــة التنبؤيــة لت   -١

 .يكاديماأل

:  عــداد إالمقيــاس مــن  (ترجمــة وتقنــين مقيــاس حــل المــشكالت للبيئــة العربيــة        -٢

 ).١٩٩١,Fortunato ،Hecht ،Tittle &Alvarez(فورتوناتو، هيشت، تتيل والفاريز  

بـراون  عـداد   إالمقيـاس مـن     ( تنظيم الذات للبيئة العربيـة         ةترجمة وتقنين استبان   -٣

 ).Brown& Miller &Lawedowski ١٩٩٩,( ميلرولويندوسكى و

 :مصطلحات الدراسة
 : التنظيم الذاتي

 Zimmerman and من زيمرمان وزمبيـرغ  لٍّ في هذه الدراسة تعريف كى الباحث يتبنَّ

Rizemberg ،والــذي يــشير إلــى أن التنظــيم الــذاتي هــو المبــادرة الذاتيــة التــي تتــضمن          ١٩٩٧ 

ــابرة   ــد األهــداف والمث ــى هــذه األهــداف   ؛تحدي ــة ،  للوصــول إل ، وإدارة الوقــت، والمراقبــة الذاتي

 .ماعيةوالبيئة االجت، وتنظيم الجهد البدني

 : أسلوب حل المشكالت

كتــشاف وفهــم وإدراك وتحليــل للحقــائق المعطــاة فــي  ا علــى يعمليــة عقليــة تنطــو

وكذلك استخدم المعرفه والمهارات السابقة  للوصول للهدف المحـدد         ،  سياق المشكلة 

 .يوجد لها حل جاهز وهو حل للمشكلة  التي ال، سلفاُ

 طــوال  المعــدل الدراســي للطالــب:اســةويقــصد بــه فــي هــذه الدر: التحــصيل األكــاديمي

 .دراسته

 :اإلطار النظري
يعد التنظيم الذاتي للتعلُّم من أهـم النظريـات المعرفيـة التـي تفـسر ظـاهرة التحـصيل             

، Bandura(وقـد جـاءت هـذه النظريـة مـن أعمـال بانـدورا               ،  الدراسي وتحقيق أهداف التعلُّم   
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١٩٧٧b(   علــى الحتميــة التبادليــةReciprocal Determinism   ــاج ــتعلُّم نت  والتــي تفتــرض أن ال

ــ وEnvironmentalبيئيــــــة ال وPersonalشخــــــصية الللعالقــــــة بــــــين العوامــــــل   سلوكية الــــ

Behavibral .            وهناك عدد من الباحثين يرون بأن البدايات الحقيقية للتنظـيم الـذاتي للـتعلُّم

، Macمــاك وبلفــور وهتــشنون  ، تتــضح فــي نظريــة التعزيــز المــستمدة مــن درســات ســكنر  

Belfiore and Hutchinson ،فــالتنظيم الــذاتي للــتعلُّم يقــصد بــه عنــد الــسلوكيين  . )(٢٠٠١: 

 :ويتضمن ذلك، االختيار من عدة بدائل للوصول إلى الهدف المنشود

 للتأكــد مــن أنــه فــي الطريــق ؛المراقبــة المقــصودة لمــا يقــوم بــه الفــرد مــن ســلوكيات) ١

 عمليـة المراقبـة عمليـة تقيـيم الـسلوكيات التـي       تتضمنكما . )٢٠٠٠,Macc et al. (الصحيح

 . للتأكد من مناسبتها للوصول إلى الهدف؛قام بها الفرد

 إظهــار فــي تحديــد المثيــرات التــي تــساعد الفــرد   :ويقــصد بــذلك ، التعليمــات الذاتيــة ) ٢

 الطالـب الـذي يـدرك       :فعلـى سـبيل المثـال     ،  مما يؤدي إلـى تعزيـز الـذات       ،  استجابات تنظيمية 

راجعــة الــدرس قبــل المحاضــرة القادمــة ســوف يقــوم بكتابــة مالحظــة لمراجعــة   أهميــة م

 ).٢٠٠٥، Shunk(الدرس ليلة المحاضرة 

 ،)(٢٠٠٥، Shunk مكافئة الفرد لذاته عند تحقيق إنجاز :ويقصد به، التعزيز الذاتي) ٣

ن التنظـيم الـذاتي للـتعلُّم تمثـل الـوعي بمـا       أيرى عدد من المختـصين فـي هـذا المجـال         و

، Gitomer and ،Glaserجتـــومر وجالســــر،    ،Metacognitive Warinessراء المعرفـــة  و

. ةوذلك عندما يقوم الفرد بمراقبة وتوجيه وتنظـيم أفعالـه لتحقيـق أهـداف محـدد                .)(١٩٨٧

،  معرفـة مـاذا يريـد أن يـتعلم    :والـوعي هنـا يتـضمن   . )٢٠٠١، Paris and Paris(،بـاريس، بـاريس  

 يتــضمن مــاك تجاهاتــه،اهتماماتــه وامعرفــة الفــرد لقدراتــه و وكــذلك ، ومتــى وكيــف يــتعلم 

  مهمـة    ينتقـل إلـى   متـى   و،   لالختبـار  اومتى يكون جاهزً  ،  همستوى تعلم ل  الفرد   مراقبة  :الوعي

، Zimmerman and Rizemberg)ويــرى زيمرمــان وزمبيــرج   . )٢٠٠٥، Shunk (أخــرىتعلــم 

والمثـابرة  ،   تحديد األهـداف   :تية التي تتضمن  ن التنظيم الذاتي للتعلُّم هو المبادرة الذا      أ (١٩٩٧

والبيئـة  ،  وتنظـيم الجهـد البـدني     ،  وإدارة الوقـت  ،  والمراقبة الذاتيـة  ،  للوصول إلى هذه األهداف   
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 اإلنتـاج الـذاتي     : التنظـيم الـذاتي للـتعلُّم بأنـه        ٢٠٠٠,Zimmerman)(ف  رِّكذلك عـُ  . االجتماعية

ف من خالل التفاعل بين مكونـات معرفيـة        لألفكار والمشاعر واألفعال للوصول إلى األهدا     

Cognitive وراء معرفيــة   ومكونــات مــاMetacognitive. بــأن  زيمرمــان الطــالب يــرى كمــا 

 كــذلك وصــف .الفــروق بــين الطــالب ترجــع إلــى كفــاءة اســتخدام التنظــيم الــذاتي للــتعلُّم  

  وسلوكه تعلمه لتقييم ؛ العمليات التي يقوم بها الشخص     هورمد التنظيم الذاتي للتعلُّم بأن    

 : التنظـيم الـذاتي بأنـه      ١٩٧٩,Flavell) (  عـرف  فالفـل     كمـا ). ٢٠٠٩,Ormrod(بهما،      والتحكم  

وراء  القــدرة علــى تنظــيم األنــشطة المعرفيــة مــن خــالل عمليــات ووظــائف مرتبطــة بمــا         

والتنظيم الذاتي ليس قدرة عقلية أو مهارة أدائية ولكـن عمليـة          .  metacognitionالمعرفة  

ومن . (١٩٨٩،  Zimerman)  لتحويل قدراته العقلية إلى مهارات أكاديمية،      ؛بها المتعلم يقوم  

ــدما يكونـــــون واعـــــ    ــذا المنطلـــــق فـــــإن الطـــــالب عنـــ ــا يتعلمونـــــه هـــ يـــــستخدمون وين لمـــ

 . ملُّتعلاإلستراتيجيات المعرفية في تعلمهم فإنهم بذلك يستخدمون التنظيم الذاتي ل

  فـإن البـاحثين فـي هـذا المجـال وضـعوا       ملُّتعلـ  لالتنظيم الـذاتي وللتعرف على مكونات   

 التنظــيم الــذاتي للــتعلُّم عــددًا مــن التــصورات القريبــة فــي مــضمونها، فهنــاك مــن يــرى بــأن     

 ـ:هي،  جوانبةيتشكل من عدد من المكونات يمكن إجمالها في ثالث

ــا وراء المعرفـــــة   .١  :وتنطـــــوي علـــــى، Matecognitive Strategiesإســـــتراتيجيات مـــ

،  ١٩٨٣ وكـامبين وفيـرا،      دفورسبـراون وبرانـ   . وتعـديل المعرفـة   ،  والمراقبة ،التخطيط

  ١٩٨٨، ١٩٨٦زيمر مان وبني 

Brown ،Bransford ،Campione and Ferrara ،١٩٨٣ ،Zimmerman and pons ،١٩٨٦ ،

١٩٨٨).( 

  ١٩٨٦كــورن   تنظــيم وتحكــم الطــالب فــي مجهــوداتهم داخــل الفــصل الدراســي،        .٢

 ).(١٩٨٥، corno and Rohrkemper، ١٩٨٦، Corno ١٩٨٥كورن وروهركمبير 

 التــسميع الــذاتي  :مثــل،  للــتعلُّم؛ســتراتيجيات المعرفيــة التــي يــستخدمها الطــالب  إلا .٣

  اإلتقان، التنظيم ــــ
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(Corno and Mandinach ،١٩٨٣ ،Zimmerman and Pons ،A ١٩٨٨ ،B١٩٨٨ ،

Weinstein and mayer ،١٩٨٦). 

 الــسابقة للتنظــيم الــذاتي للــتعلُّم    ة هــذه المكونــات الثالثــ  نأ ىعــدد مــن البــاحثين يــر   

كـون لـديهم دافعيـة مـن        تالطـالب أن     علـى     ينبغـي  هوأن،  ليست كافية لتعزيز إنجاز الطالب    

ختيــار ودافــع افــالتنظيم الــذاتي يحتــاج إلــى جهــد وإرادة و، أجــل اســتخدام هــذه المكونــات

أن مهــارات التنظــيم  ) (٢٠٠٥ ،Zimmerman حيــث أوضــح زيمرمــان  ، لجعلهــا فعالــة وقيمــة  

  كــذلك اقتــرح .ســتخدامهاالــذاتي لــن تكــون ذات جــدوى إذ لــم يكــن لــدى النــاس دافعيــة ال

-١:وهـــــي، وجـــــود ثالثـــــة مكونـــــات للتنظـــــيم الـــــذاتي للـــــتعلُّم  )  (١٩٩٩,Pintrichبنتـــــريش، 

التــسميع الــذاتي :   وتتــضمن cognitive learning strategiesاإلســتراتيجيات المعرفيــة، 

rehearsal- اإلتقان elaboration- التنظيم organization  

 metacognitive  self –regulatory إستراتيجيات ما وراء المعرفة للتنظـيم الـذاتي  -٢

strategies . َّمعرفـة   -٢/١ :هما،  وراء المعرفة بين مكونين رئيسيين     ماين ف و الباحث زوقد مي

ــ.  knowledge of cognitionالمعرفــة   المعرفــة التقريريــة أو التــصريحية  -أى تــشتمل عل

ــشكلة    ــل المـ ــتراتيجيات حـ ــتعلم وإسـ ــذات المـ ــة   -ب .بـ ــول كيفيـ ــة حـ ــة اإلجرائيـ المعرفـ

  ومتــى معرفــة لمــاذا:ويقــصد بهــا، المعرفــة الــشرطية-جاســتخدام هــذه اإلســتراتيجيات،  

  . تستخدم هذه اإلستراتيجيات

ل هِّ العناصـر التـي تـس   :صد بـه ويقـ ، regulation of cognitionالتنظـيم اإلدراكـي    - ٢/٢

شـرو  . والتقييم الـذاتي  ،  والرصد،    التخطيط ىومن ضمنها القدرة عل   ،  مراقبة وتنظيم التعلُّم  

 ).(١٩٩٤، Schraw & Dennisonآند دينيسون، 

إسـترتيجيات  :  ومـن ضـمنها  resources managementإستراتيجيات إدارة المـصادر -٣

  . من األقران التعلُّم-  توفير الجهد-إدارة الوقت

ــان  ــذاتي يتكـــون مـــن ثـــالث مراحـــل   )(٢٠٠٢، Zimmermanويـــرى زيمرمـ  أن التنظـــيم الـ

 ـ:هي، دائرية
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 . ويتم فيها تحليل المهمة وتحديد الدوافعForethought ــ التأمل ١

 .ومالحظة الذات،  التحكم الذاتي:وتتضمن،  ــ التحكم في األداء٢

 .ستجابات الذاتيةأحكام عن الذات واالويتم فيها إصدار ،  ــ التأمل الذاتي٣

ببنــاء مقيــاس  ) (١٩٨٨، Zimmerman and Martinez Bons مــن  لٌّكــذلك قــام كــ  

ويتكـون هـذا المقيـاس مـن        ،  إلستراتيجيات التنظـيم الـذاتي المـستخدمة مـن قبـل الطـالب            

 تقــويم الــذات ــــ التنظــيم ــــ تحديــد :منهــا،  إســتراتيجيةة عــشرع ألربــمــستوى الطــالبتقدير

ــذاتي      ـــ التــسميع ال ـــ البحــث عــن المعلومــة ـ ـــ التأ٣.األهــداف ـ ــ ـ ــذاتي ويــتم فيهــا إصــدار   مُّ ل ال

 أن التنظيم الذاتي    ٢٠٠٨،  Mango)(مانغو   كما يرى    .ستجابات الذاتية أحكام عن الذات واال   

 تحديد األهـداف ـــ إدارة الوقـت    : في هذه العناصرأجملوقد ، للتعلُّم يتكوَّن من عدة عناصر 

ـــ ا ـــ البحــث عــن      ســتخدام اإلــ ـــ الهيكلــة البيئيــة ــ ـــ المراقبــة الذاتيــة ـ ســتراتيجيات المالئمــة ـ

 Winne and) (هــادوين  ون وفقــد اقتــرح، ا بنظريــة معالجــة المعلومــاترًوتــأث. المعلومــات

Hedwin  ،المرحلـة   ــ  :تتمثل فـي ، يتضمن ثالث مراحل، للتعلُّمتنظيم الذاتي ل لا، نموذجً ١٩٩٨

يد المهمة من خالل جلب المعلومات السابقة من الذاكرة طويلة المدى وأدائه            تحد: األولى

وضـع  : المرحلـة الثانيـة   .في العمـل الـسابق والـدافع للعمـل وتوجيهـات المـدرس المطلوبـة             

: المرحلـة الثالثـة    .كمـا تـشتمل علـى إسـتراتيجيات الـتعلُّم         ،  األهداف والتخطيط لتحقيقها  

كمــــا وضــــع ون  .م تحديــــدها فــــي المرحلــــة الــــسابقةالوســــائل واإلســــتراتيجيات التــــي تــــ

(Winne,١٩٩٥)    يـتم اللجـوء إليهـا    و،  تكييـف مـا وراء المعرفـة     :وهـي ،  ختياريـة ا مرحلة رابعة

 أن المعالجـة المعرفيـة   )(Winne كمـا افتـرض   .عندما يفشل الطالب في الوصول إلى هدفـه       

ــذاتي للــتعلُّ         ــة مــن مراحــل التنظــيم ال وقــد حــدد هــذه   ، مللمعلومــات توجــد فــي كــل مرحل

 -Monitoring المراقبـة    -Searching البحـث    :هـي ،  المعالجة في خمس عمليـات أساسـية      

 وأشار إليهـا  Translating- التحويل -Rehearsing التسميع الذاتي -Assemblingالتجميع  

 .SMART لتصبح ارًااختص
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 . للطـالب  صيل الدراسـي   في عملية التعلُّم والتح    مًّا مه االتنظيم الذاتي للتعلُّم يعد عاملً    

 Corno and ١٩٨٣، Corno and Mandinach) العديــد مــن الدراســات ذلــك نــت يَّكمــا ب

Rohrkemper وتتضح أهمية التنظيم الـذاتي للـتعلُّم فـي مرحلـة الدراسـة الجامعيـة      . (١٩٨٥ ،

 مــن ا كبيــرًا أن جــزءً:أي، عتمــاد الطالــب الجــامعي علــى نفــسه  افــالتعليم الجــامعي يتميــز ب 

حاجـة إلـى    ب في هـذه المرحلـة       الذلك فإن طالبً  ،   التعلُّم تقع على عاتق الطالب نفسه      عملية

كتـساب مجموعـة مـن الـسلوكيات والمهـارات      ا مـن أجـل تعلـم و       للـتعلُّم  ؛التنظيم الذاتي 

ــاديمي بفاعليــــــة   ــا بينــــــت درا . التــــــي تمكــــــنهم مــــــن التحــــــصيل األكــــ سة بمبنيوتي كمــــ

)Bembenutty ،ــى )  ٢٠٠٦ ــامعيين  طالبة وا  طالبً) ١٤٧(عينة تكونت من علـــ ــن الجـــ د جو ومـــ

 وفـــــــــــي .لطلبةى ايمي لددألكاالتحصيل واتياً ذام ظَّلمنالتعلم اتباطية موجبة بين راعالقة 

، White and  Frederiksen)توصلت دراسة قـام بهـا وايـت وفريدريكـسين     نفس السياق، 

لتعلم يؤدي إلى للذاتي   في جامعة كالفورنيا إلى أن تدريس الطالب مهارات التنظيم ا          (١٩٩٤

 أكـدت عـدد مـن الدراسـات أن تـدريس            كـذلك  .رتفاع تحصيلهم الدراسي بدرجة كبيـرة     ا

ــتعلُّم يــؤدي إلــى      ــذاتي لل رتفــاع مــستوى تحــصيلهم الدراســي   االطــالب مهــارات التنظــيم ال

 ؛تـــشن   ؛ ٢٠٠١;Barker&Olson بـــاركر وأولـــسون   ؛؛١٩٩٥، Linn لـــين  ؛١٩٨٨، king، كيـــنج(

Chen,؛كيفينـين  ؛٢٠٠٢  )Kivinen ،ديجـروت ويعطـي  بنتـريش    كمـا . ٢٠٠٣ )Pintrich and 

DeGroot,ــالب   ) ١٩٩٠ ــصيلي للطـ ــؤ باألداءالتحـ ــذاتي للتنبـ ــيم الـ ــة للتنظـ ــة  . أهميـ ــضح أهميـ وتتـ

فقد بينت الدراسـات  ، التنظيم الذاتي للتعلُّم في نوع المتعلمين الذين يسعى إلى تكوينهم         

ه ء  يراقـب أدا :self –regulated learnerم المـنظم ذاتيًـا   لِّالسابقة في هذا المجال أن المـتع 

 يــستخدم إســتراتيجيات -مظَّ مــن- واثــق مــن نفــسه - ألهــداف محــددةه نــشاطه موجــ–

 Fok and ;٢٠٠٤، Aze vedo and cromley) ٢٠٠٨، Mango. (مختلفــة لتحقيــق أهدافــه 

Watkinsدير،  وينستن  بريسلي وبروكوسكي وشني  كذلك أوضحت نتائج دراسات     . ٢٠٠٧

، أن (١٩٨٦، Weinstein and mayer ١٩٨٧، Pressley ،Brokowski and Schneider)ومـاير،  

الطـــالب الـــذين لـــديهم تنظـــيم ذاتـــي لـــديهم حـــصيلة وافـــرة مـــن المعلومـــات والمهـــارات     
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ــة   ــتراتيجيات المعرفيـ ــة باإلسـ ــستخدم  ، المرتبطـ ــدما تـ ــذه وعنـ ــارات هـ ــات والمهـ   المعلومـ

 أن ١٩٩٥، Winneكـــذلك يـــرى ويـــن . رتفـــاع مـــستوى تعلمهـــمبـــشكل صـــحيح تـــؤدي إلـــى ا

 Metcognitivelyالطــالب الــذين لــديهم تنظــيم ذاتــي يمتلكــون مهــارات مــا وراء المعرفــة 

skills       وكـشفت دراسـة    . ة والتي تمكنهم من استخدام اإلستراتيجيات المعرفية المالئم

هــارات التنظــيم الــذاتي  أن الطــالب الــذين لــديهم م) (١٩٩٠, Swansonقــام بهــا سوانــسون 

 للطـالب الـذين لـديهم كفـاءة     ا الكفـاءة فـإن تحـصيلهم يكـون مـساويً     وولكنهم منخفض 

 .  عالية

ن فــي هــذا المجــال أوضــحوا أن الطــالب الــذين يــستخدمون مهــارات التنظــيم     والبــاحث

 ـ:الذاتي يتسمون بما يلي

 .لديهم أهداف واضحة وواقعية  )١

 .بةات مناسييستخدمون إستراتيج  )٢

 .المراقبة الذاتية  )٣

 .  تقييم إنجازاتهم  )٤

 .إدارة الوقت  )٥

 .ةدافعي  )٦

 .(٢٠٠٢، kitsantas)يكتسبون مهارات جديدة،   )٧

 :   أسلوب حل المشكالت
سـاليب المعرفيـة أثنـاء عمليـة الـتعلُّم التـي            يعد أسلوب حل المـشكالت أحـد أهـم األ         

 ألسـلوب  ريفـات وهنـاك عـدد مـن التع    ،  ساسـية تتطلب التعديل والـتمكن مـن المهـارات األ        

 ايمتلـك لـه حلـًّ    وال لوصول إلـى هـدف محـدد سـلفًا    امنها محاولة الشخص ،  حل المشكالت 

أو ،   حل سـؤال مقـالي     :وأسلوب حل المشكالت قد يكون    . (٢٠٠٥,Shunck) . شانك اتلقائيًّ

 .لخإ......بأو تدريس طال  ،  أو تلخيص درس  ،  أو رسم صورة  ،  أو كتابة تقرير  ،  حساب مسألة 

 هـدف محـدد يـسعى       ان جميع هذه المـشكالت لهـ      إوبغض النظر عن موضوع المشكلة ف     
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الــشخص لتحقيقــه، وفــي بعــض الحــاالت يتطلــب حــل المــشكلة تجزئــة الهــدف الرئيــسي   

يقتـصر علـى    حـل المـشكالت ال   . للمشكلة إلـى أهـداف صـغيرة تقـود إلـى الهـدف المنـشود              

يــع المجــاالت مــع وجهــات نظــر مختلفــة     أســلوب يــستخدم فــي جم ولكنــهمجــال معــين  

 هو عملية عقليـة فـي   :فعلى سبيل المثال ،   إليجاد حلول للمشكالت   ؛ومصطلحات مختلفة 

صـطناعي، عمليـة    علم النفس وعملية حاسوبية في علوم الكمبيوتر في مجال الـذكاء اال           

هندســية فــي علــم الهندســة، عمليــة رياضــية فــي علــم الرياضــيات، عمليــة تربويــة فــي علــم   

علـى  ( وتعـد الدراسـات التجريبيـه للجـشتالت       . لـخ إعملية عالجية في علـم الطـب،        و،  التربية

 فـي كتابـة سـيكولوجية    ) (١٩٣٥ Karl Duncker in أعمـال كـارل دونكيـر    :سـبيل المثـال  

تـسمت هـذه الدراسـات      اوقـد   ،  من الدراسـات األوليـة لحـل المـشكالت        )  نتاجيةالتفكير اإل 

ويعـــــــرف .  لحلهـــــــاا طويلًـــــــا وال تتطلـــــــب وقتًـــــــبـــــــأن المـــــــشكالت  بـــــــسيطة وواضـــــــحة

حل المـشكالت بأنهـا عمليـة يـسعى الفـرد مـن خاللهـا إلـى         )     (٢٠٠٩,stenbergستيرنبيرج

وقــال كروفــورد   . لهــدف المحــدد إلــى ا هي العوائــق التــي تواجهــه وتحــول دون وصــول    طِّــتخ

(Crowford,٢٠٠١) :ــادة قــدر   إ يــة فــي تعلــم  إلبداعا الطــالب ةن حــل المــشكلة يــؤدي إلــى  زي

. والتواصل والتفاعـل داخـل الجماعـات   ، وزيادة مهارات التفكير التحليلي،  المفاهيم الهامة 

 حقائق أو   :ويقصد بها ،   المعطيات -١: هي،   مكونات ةبشكل عام تتضمن ثالث    المشكلةو

ــة التقريريــــة        ــستمد مــــن المعرفــ ــشكلة والتــــي تــ ــات تــــصف المــ  Decalaritiveمعلومــ

Knoweldge.كيــف نــستخدم هــذه المعطيــات المــستمدة مــن  :قــصد بــذلكوي،  الهــدف-٢ 

 ويـــــتم ذلـــــك مـــــن خـــــالل المعرفـــــة     ؟المعرفـــــة التقريريـــــة للوصـــــول لحـــــل للمـــــشكلة    

ــات-٣. Procedueral Knoweldgeاإلجرائيـــة ــذلك ،  العمليـ ــاذا ومتـــى وأيـــن  :  ويقـــصد بـ لمـ

 ويتم ذلك مـن خـالل المعرفـة الـشرطية           ؟ األنشطة والسلوكيات للوصول للحل    أستخدم

Condational Knoweldge، )Ifenthaler,٢٠١٢ .( ويــرىLaura E,٢٠٠٠) (ةن للمــشكلة ثالثــأ 

 :مكونات

 .وهي الحقائق أو المعلومات عن المشكلة، المعطيات -١
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 .هدف يسعى الشخص لتحقيقه -٢

 .وهي اإلجراءات التي يتعين القيام بها للوصول إلى حل المشكلة، العمليات -٣

ويحـدث ذلـك عنـدما تكـون        ،   واضـحة  كالت مـش  -١:دة إلى تصنف المشكالت عا  كما  

ويحـدث ذلـك    ،   غيـر واضـحة    كالتمـش  -٢. المشكلة محـددة بدقـة ولهـا حـل واحـد فقـط            

 ، ممــا يــؤدي إلــى وجــود  أكثــر مــن حــل ، عنــدما تكــون المعطيــات للمــشكلة غيــر واضــحة 

Schunk ،٢٠٠٧)(. 

 :حل المشكالتأسلوب إستراتيجيات 
ويـــرى  برنـــسفورد . و المـــشكالتأ ةحـــل المـــشكلوهـــي الخطـــوات التـــي تـــستخدم ل 

أن اختيار اإلستراتيجية المناسـبة إحـدى مراحـل حـل     ) ١٩٩٣، Bransford & Stein(وستين 

ــدأ  ــي تبـ ـــالمـــشكلة والتـ ــى المـــشكلة ا -١ بـ ــرف علـ ــد-٢ .لتعـ ــار -٣ .المـــشكلة  تحديـ  اختيـ

در كتـــشاف مـــصاا-٥ . تنظـــيم المعلومـــات حـــول المـــشكلة -٤. اإلســـتراتيجية المالئمـــة

 .  تقويم الحل النهائي للمشكلة-٧ . مراقبة عملية التطور-٦ .ةالمعلومات المتاح

 :يلي ستراتيجيات حل المشكالت ماإمن أهم 

 .حل المشكلة في نموذج للنظام قبل تطبيقه في الواقع: التجريد .١

 . في مشكلة مماثلةهاستخدام الحل الذي تم تطبيق: القياس .٢

مما يشير إلـى عـدد كبيـر    ، )جموعات من المتعلمين  ا بين م  صًوخصو: (العصف الذهني  .٣

 .والجمع بينها وتطويرها حتى تم العثور على الحل األمثل، من الحلول أو األفكار

 . تجزئة المشكلة الرئيسية إلى مشاكل صغيرة قابلة للحل .٤

 .ثباتها أو نفيها للمشكلة يتم فحصها إلةوهي إجابات محتمل: ختبار الفروضا .٥

 .قتراب من الهدف العمل في كل خطوة لالاختيار: الغاياتتحليل الوسائل و .٦

  .ختبار الحلول الممكنة حتى يتم العثور على الحل الصحيحا: التجربة والخطأ .٧

ضـرورية لحـل    للـتعلُّم تعـد     وقد أكدت كثير من الدراسات أن مهارات التنظـيم الـذاتي            

 – Artzi and Armour)(،أرتز وأرمور ــ تومس  كاروجس، توبازو يفون . المشكالت
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Thomass ،١٩٩٢ Carr and Jessup ،١٩٩٧ ،Tobias and Evson,ــر.)(١٩٩٥  ى ويـ

  أن إســتراتيجيات التنظــيم الــذاتي تعــد عوامــل مهمــة أثنــاء حــل     (١٩٩٨,Phye)فــاي

 فالمتعلم يحتاج إلى تفسير وتنظـيم  وتخطـيط مهـام الـتعلُّم ومراقبـة                ،  المشكالت

ــ.وتقــويم  التقــدم للوصــل للحــل   م مهمــة لِّ عنــدما يواجــه المــتع :ى ســبيل المثــال  فعل

ن المطلـوب منـه لـيس تنـشيط المعرفـة القائمـة، أو تنظـيم                إدراسية تتطلـب الحـل فـ      

 للوصـول   ولكن عالوة على ذلك تعيين أهـداف محـددة        ،  حسبالمعلومات الجديدة ف  

 التخطــيط بنــاء علــى ذلــك يــتم  و)؟ ومتــى وكيــف يــتعلم ؟مــاذا يريــد أن يــتعلم (للحــل 

وكـذلك  ،  اختيار اإلستراتيجيات والمهارات المالئمة لطبيعة المشكلة     (هم  ألنشطت

ــوداتهم   ــي مجهـ ــيم وتحكـــم الطـــالب فـ ــة و) تنظـ ــل   مراقبـ ــة حـ ــاء عمليـ  أدائهـــم أثنـ

ورث و ليتنـر،  إيفينثـالير،   (.  أدائهم للوصول لحل المشكلة  المشكلة، وتقييم كفاءة    

، Ifenthaler ،& Pirnay-Dummer،  ٢٠٠٨، Wirth & Leutner)دوميــر،   -آنــد بيرنــي

ومن الدراسات الحديثة التي أوضـحت أهميـة التنظـيم الـذاتي فـي أسـلوب حـل           . (٢٠٠٩

لمانيـا  أ فـي  يًّـا  جامعاطالبـً ) ٨٩(علـى     (٢٠١٢,Ifenthaler) قـام بهـا  ةالمـشكالت دراسـ  

ــل        ــي حـ ــذاتي فـ ــيم الـ ــة التنظـ ــة استكـــشاف فعاليـ ــذه الدراسـ ــدف مـــن هـ ــان الهـ وكـ

: تــييم المــشاركين إلــى ثــالث مجموعــات علــى النحــو اآل وقــد تــم تقــس، المــشكالت

مجموعة تلقت تعليمات عن التخطيط ألنشطتهم  ورصد أدائهم أثنـاء عمليـة حـل                

المشكلة، المجموعة الثانية أعطيـت تـسع جمـل عـن  التخطـيط، والرصـد والتقيـيم            

كانـت مجموعـة ضـابطة    ف المجموعـة الثالثـة   ؛ أمـا ألنـشطة حـل المـشكالت الجاريـة    

ولــى  وقــد جــاءت نتــائج الدراســة لتــشير إلــى أن المجموعــة األ . أي مــساعدةقًّتتلــولــم 

تنظـيم  وللتعرف على تأثير    . ن في حل المشكالت   يخرين األ يقت على المجموعت  وَّتف

 فــي مقــرر الرياضــيات أجــرى بيــريلس،   المــشكالت حــل  أســلوب علــى للــتعلُّمالــذات

ــت، )Perels ،Gurtler ،& Schmitz( ؛ديجنـــاث، و شـــميتز    ين عـــامين منفـــصلتيدراسـ

 وذلـك   ونـ ين إلـى مجموعت   ين الدراسـت  ي، وقد تم تقسيم الطالب  في هات       ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٥
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مت لهــم المــادة العلميــة مــع تــدريب علــى      دَّ المجموعــة األولــى قــ  :تــيعلــى النحــو اآل 

مت لهـم المـادة    دَّبينما المجموعة الثانيـة  قـ      ،  جيات التنظيم الذاتي  ياستخدام إسترات 

نــت النتــائج تفــوق طــالب المجموعــة األولــى فــي حــل المــشكلة         يَّوب. قــط العلميــة ف

 .الرياضية مقارنة بالطالب الـذين لـم يحـصلوا علـى نفـس التـدريب فـي حـل المـشكلة                   

 علـى  ٢٠٠٥, Marcou and Philippou)(وأشارت نتـائج  دراسـة مـاركو وجوكروفـورد     

ــة اال  ــالب المرحلـ ــتراتيجيات التن  طـ ــتخدام إسـ ــى أن اسـ ــة إلـ ــل  بتدائيـ ــذاتي مثـ ــيم الـ ظـ

كمـا  . اإلستراتيجيات المعرفيـة، أدت إلـى تحـسين أسـلوب حـل المـشكالت لـديهم               

 العالقـة بـين   حـول  ٢٠٠١، Theodorou and Meyer)(  ثيـودورو ومـاير،   أوضـحت دراسـة  

 أن الطـالب  Transferسلوك التنظيم الـذاتي وأداء الطـالب علـى نقـل حـل المـشكل               

م أفـضل فـي نقـل معـارفهم         ؤهـ يم الـذاتي، أدا   الذين لديهم مستوى مرتفـع مـن التنظـ        

 .  تعليمية  جديدة السابقة  إلى مواقف

 :التعليق على الدراسات السابقة
 فــي عمليــة مًّــا مهلًــا يعــد عاميتــضح مــن الدراســات الــسابقة أن التنظــيم الــذاتي للــتعلُّم

وتقيــيم اقبــة مرالتخطيط  والبــ يقــوم  فالطالــب المــنظَّم ذاتيــا ،الــتعلُّم والتحــصيل الدراســي

 الـتعلُّم  - تـوفير الجهـد  إدارة الوقتك(توجيه وتنظيم أفعاله  مما يؤدي إلى     ،همستوى تعلم ل

كـذلك أكـدت    . ةسـتراتيجيات المالئمـة لتحقيـق أهـداف محـدد         استخدام اإل و )من األقران 

أن  معللــين ذلــك بــ أهميــة التنظــيم الــذاتي للــتعلُّم فــي مجــال التعلــيم الجــامعي،  الدراســات  

فـي هـذه   لـذلك فـإن الطـالب    علـى عـاتق الطالـب نفـسه،     تقع  من عملية التعلُّم  رًابي ك ءًاجز

المرحلــــة يحتــــاجون إلــــى التنظــــيم الــــذاتي للــــتعلُّم واكتــــساب مجموعــــة مــــن المواقــــف  

 تـأثير   كما بينـت الدراسـات الـسابقة،      . فعالية األكاديمية الوالمهارات التي تمكنهم من أن      

ــذات  ــتعلميتنظــيم ال ــا عنــد حــل    المــشكالتل  حــ أســلوب علــى لل ، فالطالــب المــنظم ذاتيً

 اختيــار -٣ .المــشكلة  تحديــد-٢ .التعــرف علــى المــشكلة  -١بـــ  مــشكلة دراســية، يقــوم 

كتـــشاف مـــصادر ا-٥ . تنظـــيم المعلومـــات حـــول المـــشكلة -٤. اإلســـتراتيجية المالئمـــة
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كمـا  .  تقـويم الحـل النهـائي للمـشكلة        -٧ . مراقبـة عمليـة التطـور      -٦ .ةالمعلومات المتاح 

كشفت الدراسات السابقة أن تعليم الطالب مهارات التنظـيم الـذاتي يـؤدي إلـى تحـسين                 

 .أسلوب حل المشاكل

 :  حدود الدراسة
جامعـة الملـك سـعود بالمملكـة        بيتكون مجتمع الدراسة من طالب كليـة المعلمـين          

ــاني للفــصل الدراســي   ؛العربيــة الــسعودية  نــت وقــد تكو. ه١٤٣٤-١٤٣٣للعــام الدراســي  الث

 .لبٍ طا)٢٠٠(العينة النهائية من 

 : الفروض
وكل من تنظيم ،  توجد عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيًا بين التحصيل األكاديمي .١

  .كلية المعلمين بالرياضالذات وحل المشكالت لطالب 

 التحــصيل األكــاديمي فــي  ي ومنخفــضيتوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين مرتفعــ    .٢

 .المشكالت لصالح مرتفعي التحصيل األكاديميتنظيم الذات وحل 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي التحـــصيل األكـــاديمي وحـــل المـــشكالت           ال .٣

  .ختالف مستويات تنظيم الذاتاب

 ال يوجد إسهام نسبي لكل من تنظيم الذات وحل المشكالت فـي التنبـؤ بالتحـصيل                 .٤

  .كلية المعلمين بالرياضاألكاديمي  لطالب 

 دراسة الإجراءات
ــيتنــاول هــذا الجــزء مــن البحــث عر   ، لمجتمــع الدراســة وعينتهــا و، ا لمــنهج الدراســة ضً

 .والتأكد من صالحية األدوات والمعالجة اإلحصائية، ووصفًا ألدوات البحث

 منهج الدراسة : أولًا
ــنهج الوصـــفي اال  ــتخدام المـ ــاط تـــم اسـ ــة   يرتبـ ــه المناســـب لطبيعـ ــارن، حيـــث إنـ  المقـ

مدى إسهام تنظيم الـذات وحـل المـشكالت          تحاول التعرف على     يلتوأهداف الدراسة، وا  
في التنبـؤ بالتحـصيل الدراسـي فـي التعلـيم الجـامعي مـن خـالل حـساب معـامالت االرتبـاط                   

 يوإيجــاد الفــروق بــين مرتفعــ، بــين تنظــيم الــذات وحــل المــشكالت والتحــصيل األكــاديمي
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ــل المـــشك    يومنخفـــض ــذات وحـ ــيم الـ ــي تنظـ ــاديمي فـ ــصيل األكـ ــين  ، الت التحـ ــروق بـ والفـ
 .التحصيل الدراسيومستويات تنظيم الذات في حل المشكالت 

  : مجتمع الدراسة وعينتها:ثانيًا
 مجتمع الدراسة   - أ

جامعـة الملـك سـعود بالمملكـة        بيتكون مجتمع الدراسة من طالب كليـة المعلمـين          
بلــغ عــدد وقــد ،  ه١٤٣٤-١٤٣٣ للعــام الدراســي الثــانيالعربيــة الــسعودية  للفــصل الدراســي  

 .ا طالبً)٩٤١(الطالب 
  العينة االستطالعية –ب 

  :وهي، وذلك لتقنين أدوات البحث؛ ابً طال)٧٥(ستطالعية بلغ عدد طالب العينة اال
 . استبيان حل المشكالت -١
 . استبيان تنظيم الذات -٢
  . العينة األساسية-ج

لملــك ســعود، جامعــة اب – بكليــة المعلمــين لــبٍطا )٢٠٠(تكونــت العينــة النهائيــة مــن 
وقــد تــم اختيــار كليــة المعلمــين؛ الحتوائهــا علــى تخصــصات نظريــة وعلميــة، ممــا يجعلهــا    

 : الدراسةممثلة لكليات الجامعة، والجدول اآلتي يبيِّن توزيع أفراد عينة
 الطالبجدول يوضح التكرار والنسب المئوية لتوزيع  )١( رقم جدول

 التخصصات في الكلية على الدراسةعينة  في العينة األساسية وفي 
التخصصات 
 ةالدراسي

 التكرار في العينة
 للبحث األساسية

 المئوية النسبة
)%( 

 التكرار
 في عينة البحث

النسبة المئوية 
)%( 

 ٨ ١٦ ١٠٫٥ ٩٩ علوم
 ٢٠ ٤٠ ١٥٫٧ ١٤٨ رياضيات
 ٢٤٫٥ ٤٩ ٢٥ ٢٣٦ حاسب

 ٣٤٫٥ ٦٩ ٣١٫٦ ٢٩٧ نجليزيإ
دراسات 

 ١٠٫٥ ٢١ ١٣٫٢ ١٢٤ سالميةإ

 ٢٫٥ ٥ ٤ ٣٧ ة عربيةلغ
 ١٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٩٤١ المجموع

وقد تم اختيار العينة من الطـالب الدارسـين للمقـررات التربويـة؛ وذلـك ألنهـا مقـررات                   

 .مما يضمن تمثيل العينة لجميع طالب الكلية، إلزامية على طالب جميع التخصصات
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  الدراسةأدوات : لثًاثا
   : منالدراسةتكونت أدوات 

 .       لمشكالت حل ااستبيان -١

 .             تنظيم الذاتاستبيان -٢

 : عرض لكل منهايوفيما يل

 :يانينستبالخصائص السيكومترية لال
  حل المشكالت استبيان: اولًأ

ــن إعـــــداد  ــل والفـــــاريز     :  مـــ  Fortunato ،Hecht ،Tittle(فورتونـــــاتو، هيـــــشت، تتيـــ

&Alvarez,ترجمة وتعريب الباحث، )١٩٩١. 
 نستبيا ثبات اال-١

 –قـــام الباحـــث بالتأكـــد مـــن ثبـــات االســـتبيان بـــصفة عامـــة باســـتخدام طريقـــة ألفـــا    
وهي قيمة ثبـات مرتفعـة ومقبولـة، ممـا يـدل       )٠٫٩٤٤(كرونباخ، وبلغت قيمة معامل الثبات 

 .على أن االستبيان يتمتع بقيمة ثبات عالية
   ثبات عبارات االستبيان 

 –وذلـك باسـتخدام معادلـة ألفـا      ،  نسـتبيا الاتم حساب ثبات كل عبـارة مـن عبـارات           
  )٢(كرونباخ، وهذا يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول 

 قيم معامالت ثبات ألفا  ) ٢(جدول 
 كرونباخ لكل عبارة من عبارات استبيان حل المشكالت 

قيمة معامل  رقم العبارة
قيمة معامل  رقم العبارة الثبات

قيمة معامل  رقم العبارة الثبات
 الثبات

٩٤٣. ٢١ ٩٤٢. ١١ ٩٤٢. ١ 
٩٤٤. ٢٢ ٩٤٢. ١٢ ٩٤٢. ٢ 
٩٤٣. ٢٣ ٩٤١. ١٣ ٩٤٢. ٣ 
٩٤٥. ٢٤ ٩٤٣. ١٤ ٩٤٢. ٤ 
٩٤٣. ٢٥ ٩٤٢. ١٥ ٩٤٣. ٥ 
٩٤٢. ٢٦ ٩٤٢. ١٦ ٩٤٢. ٦ 
٩٤٢. ٢٧ ٩٤٢. ١٧ ٩٤٢. ٧ 
٩٤٣. ٢٨ ٩٤٢. ١٨ ٩٤٣. ٨ 
٩٤٣. ١٩ ٩٤٣. ٩   
٩٤٣. ٢٠ ٩٤٢. ١٠   
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 .أن عبارات االستبيان مرتفعة الثبات) ٢( جدول يتضح من خالل استعراض نتائج

 االتساق الداخلي
 عـــن طريـــق إيجـــاد قيمـــة معامـــل ارتبـــاط  ي قـــام الباحـــث بحـــساب االتـــساق الـــداخل 

سـتبيان، وهـذا يتـضح مـن خـالل اسـتعراض           بيرسون بين درجة العبارة والدرجـة الكليـة لال        

 ) ٣(نتائج الجدول 

درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان قيم معامالت االرتباط بين )  ٣(جدول 

 اإلحصائية ∗باستخدام معادلة بيرسون وداللتها
قيمة معامل  رقم العبارة

 االرتباط
قيمة معامل  رقم العبارة

 االرتباط
قيمة معامل  رقم العبارة

 االرتباط
٠٫٦٠٩** ٢١ ٠٫٦٤٤** ١١ **٦٩٨٠. ١ 
٠٫٤٩٤** ٢٢ ٠٫٦٧٦** ١٢ ٠٫٧٠٤** ٢ 
٠٫٥٨٧** ٢٣ ٠٫٧٢٤** ١٣ ٠٫٦٥٣** ٣ 
٠٫٤٢٠** ٢٤ ٠٫٦١٢** ١٤ ٠٫٦٥٦** ٤ 
٠٫٥٦٨** ٢٥ ٠٫٧١٩** ١٥ ٠٫٦١٩** ٥ 
٠٫٦٦٧** ٢٦ ٠٫٦٦٥** ١٦ ٠٫٦٦١** ٦ 
٠٫٦٩٤** ٢٧ ٠٫٧٠٣** ١٧ ٠٫٧١٩** ٧ 
٠٫٥٩٤** ٢٨ ٠٫٦٨٢** ١٨ ٠٫٥٧٤** ٨ 
٠٫٦٠٧** ١٩ ٠٫٥٥٣** ٩   
٠٫٥٥٤** ٢٠ ٠٫٦٥٦** ١٠   

 داللة ارتباط درجة كل عبارة مع الدرجة  )٣( نتائج جدول يتضح من خالل استعراض

 علـى  ي بالنـسبة لكـل العبـارات، وهـذا مؤشـر قـو      )٠٫٠١(الكلية لالستبيان عند مستوى داللة    

 . لالستبيانياالتساق الداخل

 صدق االستبيان  
 صدق المحكمين -

، يتم عرض االستبيان على مجموعة من المتخصصين في مجـال علـم الـنفس التربـو               

 . ختالف على عبارات االستبيان؛ وذلك لحساب نسب االتفاق واال)٥(بلغ عددهم 

                                     
 @. يرمز له بالرمز ٠٫٠٥  مستوى الداللة -@@  يرمز له بالرمز ٠٫٠١مستوى الداللة  ∗
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 قــام الباحــث بعــرض عبــارات  االســتبيان علــى مجموعــة مــن المحكمــين بحيــث كمــا

والحكــم علــى كــل عبــارة مــن  ، طلــب مــنهم قــراءة التعريــف اإلجرائــي لحــل المــشكالت  

عـض الـصياغات األخـرى المناسـبة     حيث مدى وضوح الترجمة أو إعادة صـياغتها أو إضـافة ب       

 ي التـ :ي أ)%٨٠(تفـاق بلغـت   ا حـازت علـى نـسبة    ي وقـد تـم اإلبقـاء علـى المواقـف التـ      يوالتـ 

 .وافق عليها أربعة محكمين من أصل خمسة محكمين

 نسب االتفاق واالختالف على عبارات االستبيان ) ٤(جدول 
رقم 
 العبارة

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

نسبة 
التفاق ا

% 

رقم 
 العبارة

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

نسبة 
االتفاق 

% 
٨٠ ١ ٤ ١٥ %١٠٠ -- ٥ ١% 
١٠٠ -- ٥ ١٦ %١٠٠ -- ٥ ٢% 
١٠٠ ١ ٥ ١٧ %٨٠ ١ ٤ ٣% 
٨٠ -- ٤ ١٨ %١٠٠ -- ٥ ٤% 
١٠٠ ١ ٥ ١٩ %١٠٠ -- ٥ ٥% 
١٠٠ ١ ٥ ٢٠ %٨٠ ١ ٤ ٦% 
٨٠ -- ٤ ٢١ %٨٠ ١ ٤ ٧% 
٨٠ -- ٤ ٢٢ %١٠٠ -- ٥ ٨% 
٨٠ -- ٤ ٢٣ %٨٠ ١ ٤ ٩% 
١٠٠ ١ ٥ ٢٤ %١٠٠ -- ٥ ١٠% 
١٠٠ ١ ٥ ٢٥ %١٠٠ -- ٥ ١١% 
٨٠ -- ٤ ٢٦ %٨٠ ١ ٤ ١٢% 
١٠٠ ١ ٥ ٢٧ %٨٠ ١ ٤ ١٣% 
٨٠ -- ٤ ٢٨ %١٠٠ -- ٥ ١٤% 

أن جميع عبـارات االسـتبيان ذات نـسبة    ) ٤(يالحظ من خالل استعراض نتائج جدول    

فقــد تــم ،  ذلــكباإلضــافة إلــى، )%١٠٠(بعــضها  وبلــغ )%٨٠( عاليــة مــن االتفــاق لــم تقــل عــن

والتأكــد مــن تطــابق ، لعربيــة؛ للمراجعــة لغويًّــا متخــصص فــي اللغــة اعــرض االســتبيان علــى

 .المعنى والمدلول ومناسبة العبارات

 صدق التكوين
 ؛يقيس هذا النوع من الصدق مدى دقة ما يـدعي االختبـار قياسـه ومـدى قيـاس االختبـار             

مـون والمتخصـصون   كِّوفـي هـذا االختبـار أجمـع المح    ،  معين أو سمة معينة   يفرضلتكوين  

 .في الميدان أن االختبار ومفرداته صادقان في قياس حل المشكالت
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 صدق المحتوى 
يشير هذا النوع من الصدق إلى إمكانية مفردات المقياس داخل مجـال معـين ومحـدد      

المجـال الوثيـق الـصلة بالموضـوع المـراد      أن تكون ذات صفات مميزة تتطابق مع ما يتعلق ب      

 .نسجام بين مفردات المقياس وبـين مجـال أو موضـوع القيـاس            اوأن يكون هناك    ،  قياسه

ــة هولــستي       يــث تتطلــب هــذه   ح Holestyوفــي البحــث الحــالي قــام الباحــث بتطبيــق معادل

ت قـام الباحـث بحـساب ثبـا       وفعلًـا    .@ باحـث آخـر    -الطريقة أن يقوم الباحث بالتحليل مـع        

يبـين نتـائج   ) ٤(والجـدول   .وذلك باستخدام معادلة هولـستي ، تحليله وتحليل الباحث اآلخر  

 :هذا الحساب

 معامل ثبات تحليل الباحث وباحث آخر باستخدام معادلة هولستي) ٥(جدول 
عدد مفردات  المقياس

 )١ن(الباحث 
عدد مفردات الباحث 

 )٢ن(اآلخر 
عدد مرات 
 االتفاق بينهما

معامل ثبات 
 C.Rلتحليل ا

عبارات االستبيان 
 %١٠٠ ٢٨ ٢٨ ٢٨ ككل

أن ثبات التحليل للمفـردات تـام بحيـث         ) ٥(يالحظ من خالل استعراض نتائج الجدول       

 .وهو حل المشكالت، ن كل مفردة تقيس بالفعل الجانب المراد قياسهإ

 The Self-Regulation Questionnaire (SRQ)        تنظيم الذاتةستبانا: ثانيًا

 ترجمة وإعداد الباحث      

 Miller&Brown&Lawedowski  )١٩٩٩ ( يمن إعداد ميلر وبراون ولويندوسك

،  عبــارة موزعــة علــى ســبعة محــاور )٦٣( مــن تكونــت االســتبانة فــي صــورتها النهائيــة 

 Evaluating the، التقويمReceiving relevant informationمعرفة معلومات هامة  (: يوه

information and comparing it to norms،    إحـداث تغييـرTriggering change،   البحـث

، تنفيـذ  Formulating a planوضـع الخطـة    ،Searching for options"الخيارات " عن البدائل 

 "   ١،٢ تدور بين الخطوتين يوه، "، تقييم  الخطة  التنظيميةImplementing the planالخطة  

                                     
 محمد انور ابراهيم. د *
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Assessing the plan's effectiveness -which recycles to steps ١ and ٢.( 

يبــين تفــسير درجــات  ) ٦( والجــدول، بالنــسبة لتوزيــع مــستويات تفــسر تنظــيم الــذات  

 :مستويات كفاءة تنظيم الذات

 مستويات كفاءة تنظيم الذات) ٦( جدول
 التفسير الدرجة
 كفاءة مرتفعة على تنظيم الذات ٢٣٩ يأكبر من أو يساو

 كفاءة متوسطة على تنظيم الذات ٢٣٨ – ٢١٤من 
 كفاءة ضعيفة على تنظيم الذات ٢١٣ يأقل من أو يساو

 توزيع العبارات على المحاور

  :توزيع المفردات على محاور االستبيان) ٧( يوضح الجدول

 رات على المحاوراتوزيع العب) ٧( جدول
 رقام العباراتأ اسم المحور م
 ٥٧ – ٥٠ -٤٣ -٣٦ – ٢٩ -٢٢ -١٥ -٨ -١ معرفة معلومات هامة ١
 ٥٨ -٥١ -٤٤ -٣٧ -٣٠ -٢٣ -١٦ -٩ -٢ التقويم ٢
  ٥٩ -٥٢ -٤٥ -٣٨ -٣١ -٢٤ -١٧ -١٠ -٣ تغيير ٣
 ٦٠ -٥٣ -٤٦ -٣٩ -٣٢ -٢٥ -١٨ -١١ -٤ البحث ٤
 ٦١ -٥٤ -٤٧ -٤٠ -٣٣ -٢٦ -١٩ -١٢ -٥ وضع الخطة ٥
 ٦٢-٥٥ -٤٨ -٤١ -٣٤ -٢٧ -٢٠ -١٣ -٦ تنفيذ الخطة ٦
 تدور بين يوه" ييم  الخطة  التنظيمية تق ٧

 ".١،٢الخطوتين 
٦٣ -٥٦ -٤٩ -٤٢ -٣٥ -٢٨ -٢١ -١٤ -٧ 

ســتجابات الطــالب علــى عبــارات  اوتــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخماســي لتوزيــع  

 ،) غير موافـق بـشدة     – غير موافق    – ال أدري    – موافق   –موافق بشدة    ( :ي كما يل  ةستباناال

وفي حال العبارات الـسلبية تكـون       ) ١ – ٢ – ٣ – ٤ – ٥( ن الدرجات   للعبارات اإليجابية تكو  

-٦-٥-٤-٣-٢( : مع العلم أن أرقام العبارات الـسلبية هـي        ) ٥ – ٤ – ٣ – ٢ – ١( الدرجات  

٦٢-٥٥-٥٠-٤٥-٤٣-٤٠-٣٧-٣٣-٣١-٢٩-٢٦-٢٤-٢١-٢٠-١٩-١٥-١٣-١٢-١٠-٨-

٦٣ ( 

 ومن خـالل قيـام الباحـث         عبارة موزعة على سبعة محاور،     )٦٣( من   ةستبانتتكون اال 

بتحليــل محتــوى ومــضمون عبــارات كــل محــور مــن المحــاور الــسبعة قــام بوضــع تعريــف       

 -:  لكل محور من المحاور كما يلىئيإجرا
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ــذلك ، "Receiving"معرفــة معلومــات  هامــة     -١ ــى   :و يقــصد ب  حــصول الــشخص عل

 .همعلومات هامة  تؤثر في قرارات

قــدرة الفــرد علــى الحكــم علــى ســلوكياته مــن  :"ويقــصد بهــا "Evaluatingالتقــويم - ٢

 .ه نفسه بمن هم حولةخالل مقارن

 .لتغييرل إثارة الشخص :ويقصد بذلك"" Triggering  تغيير - ٣

 .لبحث عن خيارات بديلةا :و يقصد بها"" Searching البحث -٤

  . وضع خطة تنظيمية:يقصد بذلكو"" Formulatingتصميم خطة   -٥

 .متابعة الخطة تنظيميةو تنفيذ :ويقصد بذلك "" Implementing تنفيذ الخطة -٦

ويقــصد "" Assessing"   ١،٢ تــدور بــين الخطــوتين  يوهــ":  تقيــيم  الخطــة  التنظيميــة -٧

 . تقييم نواتج فعالية الخطة  التنظيمية:بذلك

  ةستبان الخصائص السيكومترية لال-
  الثبات-

 كرونبـاخ بالنـسبة     -ام معادلـة ألفـا    قام الباحث بحساب قيمة معامل الثبات باستخد      

ويتــضح ذلــك مــن خــالل اســتعراض نتــائج    ،  ككــل والمحــاور الفرعيــة الــسبعة  ةســتبيانلال

 )٨( الجدول

  ) ٨(جدول 

  كرنباخ لالستبيان ككل والمحاور الفرعية-قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة ألفا
 قيمة معامل الثبات المحور مسلسل

 ٠٫٦٨٠ مة  معرفة معلومات ها  ١
 ٠٫٦٦٩                 التقويم  ٢
 ٠٫٦٩٢                  تغيير ٣
 ٠٫٧١٠                 البحث  ٤
 ٠٫٦٨٣           وضع الخطة  ٥
 ٠٫٦٩٧            تنفيذ الخطة ٦
 ٠٫٦٩٦ "   ١،٢وهي تدور بين الخطوتين "        تقييم  الخطة  التنظيمية ٧

 ٠٫٨٩٢ ات االستبانه ككلقيمة معامل ثب
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ارتفـاع قـيم معـامالت الثبـات لإلسـتبانه      ) ٨(يتـضح مـن خـالل اسـتعراض نتـائج جـدول       

 ككل والمحاور الفرعية

  ثبات العبارات-
قام الباحث بحساب قيمة معامل الثبات لكل عبارة من عبارات المحاور باستخدام            

 :تيائج الجدول اآلوهذا يتضح من خالل استعراض نت،  كرونباخ-معادلة ألفا

 )٩(جدول 

  كرونباخ- قيمة معامل ثبات كل عبارة من عبارات المحاور باستخدام معادلة ألفا
 المحاور/ بعاد األ

معرفة 
معلومات  
 هامة

وضع  البحث تغيير التقويم
 الخطة

تنفيذ 
 الخطة

تقييم  
الخطة  
" التنظيمية
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٥٧٧. ٧ ٥٥٠. ٦ ٤٤٣. ٥ ٦٤٨. ٤ ٥٤٣. ٣ ٤١٥. ٢ ٥٠٣. ١ 
٥٢٤. ١٤ ٥٦١. ١٣ ٥١٦. ١٢ ٥٩٥. ١١ ٥٣٠. ١٠ ٤١٩. ٩ ٥٠٤. ٨ 
٦١٨. ٢١ ٥٤٤. ٢٠ ٤٩٣. ١٩ ٥٩٥. ١٨ ٥٦٣. ١٧ ٤٢٥. ١٦ ٤٨٨. ١٥ 
٥١٣. ٢٨ ٥٥٤. ٢٧ ٤٧٠. ٢٦ ٦١٤. ٢٥ ٤٨٠. ٢٤ ٣٩٨. ٢٣ ٥١٥. ٢٢ 
٥٤١. ٣٥ ٥٥٠. ٣٤ ٤٥٠. ٣٣ ٥٦١. ٣٢ ٤٩١. ٣١ ٤٨٠. ٣٠ ٤٨٥. ٢٩ 
٥٢١. ٤٢ ٥٤١. ٤١ ٤٧٩. ٤٠ ٥٥٣. ٣٩ ٥٠٦. ٣٨ ٤٨٧. ٣٧ ٤٥٣. ٣٦ 
٥١٠. ٤٩ ٥٠٩. ٤٨ ٥١٧. ٤٧ ٦١٦. ٤٦ ٥٢٩. ٤٥ ٤٠١. ٤٤ ٤٤٧. ٤٣ 
٥٣٣. ٥٦ ٥١٩. ٥٥ ٤٨٩. ٥٤ ٥٨٩. ٥٣ ٥١٧. ٥٢ ٤٠١. ٥١ ٤١٦. ٥٠ 
٥٢٥. ٦٣ ٥٧٧. ٦٢ ٥١١. ٦١ ٥٧٩. ٦٠ ٥٢٨. ٥٩ ٤٢١. ٥٨ ٤٣١. ٥٧ 

  .ارتفاع قيم معامالت ثبات العبارات ) ٩( يتضح من خالل استعراض نتائج جدول
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  االتساق الداخلي-
 مـن خـالل حـساب قيمـة         ةسـتبان قام الباحث بحساب االتـساق الـداخلي لمفـردات اال         

وهـذا  ،  إليـه يمعامل االرتباط بين درجة المفردة ومجموع الدرجة الكلية للمحـور التـي تنتمـ     

 :تيستعراض نتائج الجدول اآليتضح من خالل ا

قيمة معامل االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية للمحور باستخدام  ) ١٠(جدول 
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 @@٠٫٠٥@    ، ٠٫٠١ 

ــائج جــدول     ــاط   ) ١٠(  يتــضح مــن خــالل اســتعراض نت ــة اإلحــصائية لمعــامالت ارتب الدالل

 .٠٫٠٥، ٠٫٠١العبارات بمحاورها عند مستويات داللة 
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  الصدق-
 التجانس الداخلي

رجـة  ويتم حسابه عن طريق إيجاد قيمة معامـل االرتبـاط بـين درجـة كـل محـور والد                  

ــة بيرســون ةالكليــة لالســتبان  ــائج    ،  باســتخدام معادل وهــذا يتــضح مــن خــالل اســتعراض نت

 ). ١١( الجدول

 ةقيمة معامل االرتباط بين درجة المحور والدرجة الكلية لالستبان) ١١(جدول 
مسل
 سل

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط المحور

 ٠٫٠١ ٠٫٨٠٦ ةمعرفة معلومات هام ١
 ٠٫٠١ ٠٫٧٤٠ التقويم ٢
 ٠٫٠١ ٠٫٧٩٣ تغيير ٣
 ٠٫٠١ ٠٫٧٢٩ البحث ٤
 ٠٫٠١ ٠٫٧٨٠ وضع الخطة ٥
 ٠٫٠١ ٠٫٨١٣ تنفيذ الخطة ٦
وهي تدور بين ، "تقييم  الخطة  التنظيمية ٧

 "١،٢الخطوتين 
٠٫٠١ ٠٫٧٧٤ 

 يتضح إرتفاع قيم معامالت االرتباط ) ١١(من خالل استعراض نتائج الجدول 

  تنظيم الذات ةستبانا لمحاور ومفردات يالصدق العاملي التوكيد -

العامليـة لهـذا المقيـاس تـم إجـراء التحليـل العـاملي علـى مـستوى           وللتحقق من البنية

. التأكــد مــن أن معــامالت االرتبــاط بــين البنــود دالــة إلــى حــد كبيــر  المقــاييس الفرعيــة، بعــد

ام يجمعها أو ال فتراض وجود عامل عابنية عاملية واضحة، تؤيد  وذلك بهدف التوصل إلى

  .تؤيده

تجـاه، اتجهنـا   رتفاع معامالت االرتباط المستقيم بـين متغيـرات اال  االتحقق من  وبعد

 .عدد من االختبارات األساسية للتحقق مـن صـالحية البيانـات للتحليـل العـاملي      نحو إجراء

 وبـذلك تـم التحقيـق مـن صـالحية البيانـات      . ١٧-SPSS    ختبارات في حزمـة اال وتوجد هذه

ــاملي،  Componentsوالـــذي تـــم حـــسابه بأســـلوب المكونـــات األساســـية   للتحليـــل العـ

Principal  ،         حيـث قـام الباحـث    ، وقد اتبع الباحث أسلوب االختيار فـي تحديـد عـدد العوامـل

 بعـدد المحـاور التـي فـي المقيـاس األساسـي             يبترجمة المقياس والتزم فـي التحليـل العـامل        
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وقــد ) SPSS( برنــامج التحليــل العــاملي فــي برنــامج    وهــذه الخاصــية موجــودة فــي  ، )٧(وهــي 

ت بطريقــة الفاريمــاكس، فــسر  عوامــل بعــد التــدوير المائــل    ) ٧(ســتخالص ا أفــضى إلــى 

يوضـح قـيم التـشبع علـى          ) ١٢(    والجـدول  .مـن التبـاين الكلـي      ) % ٤١٫٦٨ (هالعوامل ما قيمت  

 .العوامل السبعة

 د التدوير المائل بطريقة الفاريماكسقيم التشبع على العوامل السبعة بع) ١٢(جدول 
 ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ العبارات
٠٫٣٠٨ ١       
٠٫٥٢٧ ٨       
٠٫٣٦٢ ١٥       
٠٫٣٠٧ ٢٢       
٠٫٣٠٥ ٢٩       
٠/٦٠٨ ٣٦       
٠٣١٢ ٤٣       
٠٫٣٥٦ ٥٠       
٠/٣٢٠ ٥٧       
٠٫٣٠٦  ٢      
٠٫٣٧٧  ٩      
٠٫٤٢٦  ١٦      
٠٫٦٤٦  ٢٣      
٠٫٣٨٤  ٣٠      
٠٫٥٢٢  ٣٧      
٠٫٥٨٦  ٤٤      
٠٫٣٤١  ٥١      
٠٫٣٣٤  ٥٨      
٠٫٦٥٠   ٣     
٠٫٣٣٦   ١٠     
٠٫٣٣٣   ١٧     
٠٫٤٣٠   ٢٤     
٠٫٣٥١   ٣١     
٠٫٣٩٠   ٣٨     
٠٫٣٧٨   ٤٥     



 

 
٤٤ 

ي كـاديم ظـيم الـذات وحـل المـشكالت للتنبـؤ بالتحـصيل األ          نتلالقيمة التنبؤيـة    
 لدى طالب كلية المعلمين بجامعة الملك سعود

  محمد سليمان الحيدري.د

 ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ العبارات
٠٫٤٨٢   ٥٢     
٠٣٣٩   ٥٩     
٠٫٣٦٣    ٤    
٠٫٣٧٨    ١١    
٠٫٤٧٠    ١٨    
٠٫٣٥٣    ٢٥    
٠٫٣٩٧    ٣٢    
٠٫٦٧٣    ٣٩    
٠٫٥٥٩    ٤٦    
٠٫٥٠٤    ٥٣    
٠٫٤٢٣    ٦٠    
٠٫٤٤٤     ٥   
٠٫٣٤٥     ١٢   
٠٫٥٦٠     ١٩   
٠٫٣١٥     ٢٦   
٠٫٤٢٧     ٣٣   
٠٫٥٢٣     ٤٠   
٠٫٣٠٤     ٤٧   
٠٫٤٦٦     ٥٤   
٠٫٣٥٢     ٦١   
٠٫٣٠١      ٦  
٠٫٥١٦      ١٣  
٠٫٣٧٩      ٢٠  
٠٫٣٩٦      ٢٧  
٠٫٣١٣      ٣٤  
٠٫٣٧٧      ٤١  
٠٫٣٣٥      ٤٨  
٠٫٣٦٧      ٥٥  
٠٫٥٨٨      ٦٢  
٠٫٣٥٢       ٧ 
٠٫٣٨٣       ١٤ 
٠٫٣١٦       ٢١ 
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 ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ العبارات
٠٫٣٥٣       ٢٨ 
٠٫٤٩١       ٣٥ 
٠٫٣٢٣       ٤٢ 
٠٫٣٤٥       ٤٩ 
٠٫٤٦٥       ٥٦ 
٠٫٣٦٨       ٦٣ 

الجذر 
 ١٫٨٣ ١٫٩٠ ٢٫١٥ ٢٫٣٢ ٢٫٥٣ ٦٫١٧ ٩٫٣٤ الكامن
نسبة 
 ٢٫٩٠ ٣٫٠١ ٣٫٤١ ٣٫٦٩ ٤٫٠١ ٩٫٧٩٥ ١٤٫٨٣ التباين
 ٤١٫٦٨ ٣٨٫٧٧ ٣٥٫٧٥ ٣٢٫٣٤ ٢٨٫٦٤ ٢٤٫٦٢ ١٤٫٨٣ التراكمي

وذلـك كمـا   ، أن عبارات االستبانة تشبعت على سبعة عوامل  ) ١٢(ويتبين من الجدول    

 .صليةجاء في االستبانة في نسختها األ

 األساليب اإلحصائية المستخدمة
 : منلًّاستخدم الباحث في عرض وتحليل بيانات الدراسة كا

لداللــة الفــروق بــين المتوســطات، تحليــل التبــاين  " ت" كرونبــاخ، اختبــار -معامــل الفــا( 

 ينحــدار التــدريج، تحليــل االSCheffe، اختبــار شــفيه للمقارنــات ANOVAتجــاه  االيحــاداأل

،اختبـار  ANOVA for Regressionنحـدار  ل ارتباط بيرسون، تحليل تبـاين اال المتعدد، معام

 التوكيــــدي باســــتخدام بأســــلوب ينحداريــــة التحليــــل العــــاملاال" ت"لحــــساب قيمــــة " ت"

   ). spss١٧، برنامج  Componentsالمكونات األساسية

 نتائج الدراسة ومناقشاتها
ارتباطية إيجابية  دالة إحـصائيًا بـين        توجد عالقة   "  والذي ينص على     نتائج الفرض األول  

كليــة المعلمــين التحــصيل األكــاديمي وكــل مــن تنظــيم الــذات وحــل المــشكالت لطــالب   

  ".بالرياض
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وللتحقــق مــن صــحة الفــرض األول قــام الباحــث بحــساب قيمــة معامــل االرتبــاط بــين    

ــاديمي  وتنظــــيم الــــذات باســــتخدام معادلــــة   " GPAالمعــــدل التراكمــــي " التحــــصيل األكــ

 :تيوهذا يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول اآل، بيرسون

 GPAالمعدل التراكمي "مصفوفة معامالت االرتباط بين التحصيل األكاديمي  ) ١٣(جدول 

ومستوى  " كلية المعلمين بالرياضوكل من تنظيم الذات وحل المشكالت لطالب " 

 الداللة اإلحصائية
 حل المشكالت  الذاتتنظيم GPAالمعدل التراكمي  المتغيرات

 -- -- ١٫٠٠٠ GPAالمعدل التراكمي

 -- ١٫٠٠٠ ٠٫٦٧٨ تنظيم الذات

 ١٫٠٠٠ ٠٫٢٧٨ ٠٫٣٢٦ حل المشكالت

داللـة معـامالت ارتبـاط كـل مـن تنظـيم            ) ١٣( يتضح من خالل استعراض نتـائج جـدول         

 عند مـستوى   GPA، وحل المشكالت والمعدل التراكمي GPAالذاتي والمعدل التراكمي 

 داللة معامل ارتباط تنظيم الذاتي وحـل المـشكالت          -اضًأي-، ويتضح   ) ٠٫٠١(داللة إحصائية   

 .٠٫٠١وعند مستوى داللة إحصائية 

حيث بينت الدراسـات التـي      ،  لمجال ا  النتائج تتفق مع الدراسات السابقة في هذا       هوهذ

ــذاتي والمعــدل التراكمــي     ؛أجريــت تنظــيم  أن الGPA للكــشف عــن العالقــة بــين تنظــيم ال

ينعكس علـى معـدلهم التراكمـي       للطالب مما  يالذاتي يساهم في رفع المستوى التحصيل     

،( Corno and Mandinach ،١٩٨٣ Corno and Rohrkemper ١٩٨٥)  . كمـــا ذكـــر

ــا لمنظم التعلم أن ا، (٢٠٠٩، Singh)،سينج ، لية عن تعلمهولمسؤايتحمل كامل ذاتيًّـــــــــــــــــــ

ها اجرأسة درافي  و .يعمل على تحقيقهاوقعية  وا تعليميةاف  هدأضع وعلى ا  رًدقان  يكوو

ام ستخد  كـــشفت أن ا) (١٩٨٦، Zimmerman &Martinez-Ponsبونز  -تنزرمان ويمرماز

حيث فسر ، يمي للطلبةدألكااتيا يتنبأ بالتحصيل ذالمنظم  االـــــــتعلُّمت تيجيااسترإللطلبة ا

ــالمنظم التعلم ا من ) ٠٫٨١(، وإلنجليزيةاللغة ة ادلتحصيل في ماالتباين في امن ) ٠٫٨٤ (ذاتيًّــ

أن لنتائج ت ا  ظهرأكما . ملتحصيل بشكل عاامن ) ٠٫٩٣(ت، و  لرياضيادة ا  لتحصيل في ماا
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تميز ،      تيجيةاسترإ) ١٤(صل أتياً من ذالمنظم التعلم ت ا     تيجيااسترإتيجية من استرإ) ١٣(

سة  دراكمـــــا بينـــــت  .لمنخفضالتحصيل ذوي الطلبة والمرتفع التحصيل ذوي الطلبة ابين 

 ذاتيًّــــــــــــــــــــالمنظم التعلم اتباطية موجبة بين راعالقة د جوو ٢٠٠٦، Bembenuttyبمبنيوتي  

 .اًجامعيوطالباًطالبة   ١٤٧عينة تكونت من ى يمي  لددألكاالتحصيل وا

ليهــا الباحــث عــن العالقــة بــين حــل المــشكالت     إكــذلك تتفــق النتيجــة التــي توصــل    

،  Abdullah ; ، ٢٠١٣، KARATAS & BAKI  مـع نتـائج دراسـات   GPAوالمعـدل التراكمـي   

Zakaria  ،& Halim,. ن حــل المــشكالت يزيــد مــن قــدرة الطــالب علــى النقــد إحيــث  ٢٠١٢

، واألمـر ينطبـق علـى النتيجـة الثالثـة لهـذا الفـرض          ،  والتحليل والتقييم والمرونة فـي التفكيـر      

حت حيـــث أوضـــ، تنظـــيم الـــذاتي وحـــل المـــشكالتالوجـــود عالقـــة بـــين إلـــى والتـــي تـــشير 

 ;Schmidt-Weigand ،   et al  .;١٩٩٩، Boekaerts   ، ٢٠٠٧، Bannert، ٢٠٠٩، Wirth)دراسات

٢٠٠٩; Zimmerman & Schunk ,٢٠٠١)  

فالطالب المنـتظم   ،  وجود  عالقة إيجابية بين حل المشكالت والمعدل التراكمي        عن  

ســـتراتيجيات   واإلKnowledgeســـتخداماته لكـــل مـــن المعلومـــات   اذاتيـــاُ يقـــوم بتنظـــيم 

ٍStrategies    لتقييم اكما يعتمد على عملية ،  لتفكيرانماطاً متنوعة من   وكذلك يستخدم أ

 . لمشكلةاحل  من همما يمكنتية  الذاقبة المروا

 يتوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين مرتفعـ       ": والـذي يـنص علـى     نتائج الفرض الثاني  

المـــشكالت لـــصالح مرتفعـــي  التحـــصيل األكـــاديمي فـــي تنظـــيم الـــذات وحـــل  يومنخفـــض

 ".التحصيل األكاديمي 

ــى مرتفعــي ومنخفــضي          وللتحقــق مــن هــذا الفــرض قــام الباحــث بتقــسيم الطــالب إل

المعـدل  "وذلك بحـساب وسـيط الـدرجات        ،  "GPAالمعدل التراكمي   "التحصيل األكاديمي   

 فمــــا فــــوق مرتفــــع التحــــصيل )٣٫٥٧( مــــن بلــــغ ه وعليــــ)٣٫٥٧(فبلغــــت ، "GPAالتراكمــــي 

ديمي وفيما عدا ذلك منخفض التحصيل األكاديمي، بعـد ذلـك قـام الباحـث بحـساب            األكا

لمعرفـــة داللـــة الفـــروق بـــين     ؛  "ت"ختبـــار  ا باســـتخدام   داللـــة الفـــروق بـــين المتوســـطات    
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بعــاد مقيــاس تنظــيم  أفــي  ي المعــدل التراكمــي ومنخفــضيالمتوســطات بالنــسبة لمرتفعــ 

 ):١٣( دولوهذا يتضح من خالل استعراض نتائج الج، الذات

لداللة الفروق بين المتوسطات لمرتفعي ومنخفضي التحصيل األكاديمي ) ١٤(جدول 

في تنظيم الذات وأبعاده، حل المشكالت باستخدام  "  GPAالمعدل التراكمي "

 حصائيةوداللتها اإل" ت"اختبار
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مستوى  قيمة ت الحرية
 الداللة

معرفة  ٥٫٧٣١ ٣٧٫٣٠ ٣٩ مرتفع
 ٤٫٥٦٦ ٣٢٫٣٠ ١٦١ منخفض معلومات هامة

٠٫٠١ ٥٫٨٢ ١٩٨ 
 دال

 التقويم ٥٫٥٧٩ ٣٦٫٠٢ ٣٩ مرتفع
 ٤٫٣٥٨ ٣١٫٥٩ ١٦١ منخفض

٠٫٠١ ٥٫٣٨ ١٩٨ 
 دال

 تغيير ٥٫٨٠٤ ٣٦٫٢٠ ٣٩ مرتفع
 ٤٫٤٧٩ ٣٢٫٠١ ١٦١ منخفض

٠٫٠١ ٤٫٩٣ ١٩٨ 
 دال

 البحث ٤٫٦٢٥ ٣٥٫٦٤ ٣٩ مرتفع
 ٤٫٧٣١ ٣٣٫٥٧ ١٦١ منخفض

٠٫٠٥ ٢٫٤٦ ١٩٨ 
 دال

 وضع الخطة ٥٫٠٠٤ ٣٥٫٧١ ٣٩ مرتفع
 ٤٫٨١١ ٣٢٫٤٢ ١٦١ منخفض

٠٫٠١ ٣٫٨٠ ١٩٨ 
 دال

 تنفيذ الخطة ٥٫٨٣٦ ٣٦٫٦٦ ٣٩ مرتفع
 ٥٫٠٠٣ ٣٢٫٥٧ ١٦١ منخفض

٠٫٠١ ٤٫٤٣ ١٩٨ 
 دال

تقييم  الخطة   ٤٫٥٤٩ ٣٤٫٧٩ ٣٩ مرتفع
" نظيميةالت

وهي تدور بين 
 "١،٢الخطوتين 

 ٤٫٦٩٩ ٣٢٫٧٧ ١٦١ منخفض
٠٫٠٥ ٢٫٤٢ ١٩٨ 

 دال

 تنظيم الذات ٢٦٫٩٥٨ ١٩٧٫٦٤ ٣٩ مرتفع
 ٥٥٫٢٣٦ ١٥٩٫٠٤ ١٦١ منخفض ككل

٠٫٠١ ٤٫٢٣ ١٩٨ 
 دال

حل  ٢٣٫٨٧٢ ٥٣٫٠٠ ٣٩ مرتفع
 ٢٩٫٥٣٣ ٦٣٫٥٨ ١٦١ منخفض المشكالت

٠٫٠٥ ٢٫٠٧ ١٩٨ 
 دال

، ٠٫٠١عنـد مـستوى داللـة    " ت"داللـة قيمـة  ) ١٤( يتضح من خـالل اسـتعراض نتـائج جـدول     

 التحـصيل األكـاديمي فـي       ي ومن ثم داللـة الفـروق بـين متوسـطات مرتفعـي ومنخفـض              ٠٫٠٥

تقـويم المعلومـات ومقارنتهـا مـع         تلقى معلومات ذات صـلة،    " عاده  أب تنظيم الذات و   :متغير

تقـويم   تنفيـذ الخطـة،   وضع الخطة، ،"الخيارات" البحث عن البدائل  تغيير،إحداث   المعايير،
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النتيجـة تتفـق    ه   وهـذ  . التحـصيل  ي، ومتغير حـل المـشكالت لـصالح مرتفعـ         "فعالية الخطط   

والتي أكدت أن الطالب المنظمين ذاتياُ يتعلمـون أفـضل    ،  مع العديد من الدراسات السابقة    

ــويكــون تحــص، خــرينوبمجهــود أقــل مــن اآل  .  (٢٠٠٠,Zimmerman) .ايلهم الدراســي مرتفعً

فأنشطة التنظيم الذاتي للتعلُّم تمكن المتعلمين من تنظيم ومراقبة التقـدم نحـو أهـداف               

كما . مما يمكن من تحسين نواتج التعلُّم     ،  هيتم تعلم  وكذلك تعديل ومراجعة ما   ،  التعلُّم

 إحــصائيًا  بــين مرتفعـــي   تتفــق النتيجــة التــي توصــل إليهــا الباحــث عــن وجــود فــروق دالــة          

 فــي حــل المــشكالت لــصالح   A " GPالمعــدل التراكمــي  "ومنخفــضي التحــصيل األكــاديمي  

على ،  (٢٠٠٠,Shalika)مرتفعي التحصيل األكاديمي مع نتائج الدراسة التي قام بها شاليكا             

ت النتــائج  لتــشير إلــى وجــود فــروق دالــة   ءطالــب وطالبــة فــي الهنــد جــا ) ٢٠٠(عينــة قوامهــا 

فـي حـل     "  GPAالمعـدل التراكمـي     "صائيًا  بين مرتفعي ومنخفضي التحصيل األكاديمي        حإ

 .المشكالت لصالح مرتفعي التحصيل األكاديمي

التوجد فروق ذات داللة إحصائية فـي التحـصيل         "  والذي ينص على     نتائج الفرض الثالث  

 ".األكاديمي وحل المشكالت باختالف مستويات التنظيم الذاتي 

 من صحة الفرض قام الباحث بتصنيف العينة في ضـوء متغيـر تنظـيم الـذات                 وللتحقق

 القــدرة المرتفعــة علــى  ي ذو: إلــىةســتبانوذلــك حــسب تعليمــات اال ، إلــى ثالثــة مــستويات 

ومـن خـالل تطبيـق أسـلوب        ،   القدرة الضعيفة  ي القدرة المتوسطة وذو   يتنظيم الذات، وذو  

كمــــي وحــــل اوق فــــي المعــــدل التر تــــم معرفــــة الفــــرANOVAتحليــــل التبــــاين األحــــادي 

ويتـضح ذلـك مـن خـالل اسـتعراض          ،  المشكالت في ضوء اختالف مستويات تنظيم الذات      

  ):١٥( نتائج الجداول
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 -مرتفع" تحليل التباين األحادى االتجاه لمستويات تنظيم الذات الثالث) ١٥( جدول 

 GPAفي حل المشكالت والمعدل التراكمى "  منخفض-متوسط

مجموع  ر التباينمصد المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  "ف"قيمة  المربعات

 الداللة
بين 

 المجموعات
٢١٨٨٦٫١٦٥ ٢ ٤٣٧٧٢٫٣٣٠ 

داخل 
 المجموعات

حل  ٧٦٧٫٢٥٤ ١٩٧ ١٥١١٤٩٫٠٢٥
 المشكالت

  ١٩٩ ١٩٤٩٢١٫٣٥٥ يالكل

٢٨٫٥٢٥ 
 

٠٫٠١ 
 دال

بين 
 المجموعات

١٦٫٥٣١ ٢ ٣٣٫٠٦٢ 

داخل 
 المجموعات

٥٣٦. ١٩٧ ١٠٥٫٥٩٦ 

التحصيل 
األكاديمي 

المعدل "
التراكمي 

GPA"  ١٩٩ ١٣٨٫٦٥٨ يالكل  

٠٫٠١ ٣٠٫٨٤١ 
 دال

 بـــين )٠٫٠١(وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى  ) ١٥(يتـــضح مـــن الجـــدول 

ولمعرفــة اتجــاه ، GPA يمــستويات تنظــيم الــذات فــي حــل المــشكالت والمعــدل التراكمــ 

 :آلتيوهذا يتضح من الجدول ا، Scheffeالباحث اختبار شيفيه الفروق استخدم 

-متوسط-مرتفع"للفروق بين المجموعات في تنظيم الذات " ف"قيمة ) ١٦(جدول 

 GPAباستخدام اختبار شيفيه في متغير حل المشكالت والمعدل التراكمى " منخفض
 ٣،٢ ١،٣ ١،٢ م م م المتغيرات "شيفيه"ةاتجاه الفروق بطريق ١٥٩= ضعيف  ٣٠= متوسط  ١١= مرتفع 

حل 
 -- -- @@ ٦٤٫٩٦٨ ٤٦٫٠٠ ١١٩٫٧٢٧ المشكالت

التحصيل 
" األكاديمي
المعدل 

التراكمي 
GPA" 

٣٫٢١ ٤٫١٦ ٤٫٣٤ @@ -- -- 

ــدول   ــتعراض جـ ــالل اسـ ــة   ال) ١٦( يتـــضح مـــن خـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــيفيه وجـ ــار شـ ختبـ
ي حل المشكالت لصالح    مرتفع ومتوسط ف  :  بين المجموعتين  ٠٫٠١إحصائية عند مستوى    

ــع، ــد مـــستوى    المرتفـ ــصائية عنـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــوعتين  )٠٫٠١       (ووجـ ــين المجمـ  بـ
. لــصالح المرتفــع " GPAالمعــدل التراكمــي " المرتفــع والمتوســط فــي التحــصيل األكــاديمي 

 مرتفــع مــن التنظــيم ىإلــى أن الطــالب الــذين لــديهم مــستو يرجــع ولعــل الــسبب فــي ذلــك  
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  فـاي  ىويـر .  م أفضل فـي نقـل معـارفهم الـسابقة إلـى مواقـف تعليميـة جديـدة                 هؤالذاتي أدا 
)Phye,أن إستراتيجيات التنظيم الـذاتي تعـد عوامـل مهمـة أثنـاء حـل المـشكالت                   )١٩٩٨    ،

ــتعلُّم ومراقبــة وتقــويم التقــدم للوصــول        فــالمتعلم يحتــاج إلــى تنظــيم  وتخطــيط مهــام ال
ير التنظــيم الــذاتي علــى حــل المــشكالت فــي  للتعــرف علــى تــأث؛وفــي دراســه أجريــت. للحـل 

) Perels ،Gurtler ،& Schmitz (؛مقــــرر الرياضــــيات أجــــرى بيــــريلس، ديجنــــاث، وشــــميتز
ن ين الدراستي، وقد تم تقسيم الطالب في هات      ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٥ ين في عام  ين منفصلت يدراست

لعلميـة مـع    المجموعـة األولـى قـدمت لهـم المـادة ا     :تـي وذلك على النحو اآل،  نيإلى مجموعت 
بينمـا المجموعـة الثانيـة  قـدمت لهـم           ،  تدريب على استخدام إستراتجيات التنظـيم الـذاتي       

وبينــت النتــائج تفــوق طــالب  المجموعــة األولــى فــي حــل المــشكلة     . المــادة العلميــة فقــط 
 .الرياضية مقارنة بالطالب الذين لم يحصلوا على نفس التدريب في حل المشكلة

ال يوجد إسهام نـسبي لكـل مـن تنظـيم الـذات       ":ىذي ينص عل والنتائج الفرض الرابع  
  ".كلية المعلمين بالرياضب الوحل المشكالت في التنبؤ بالتحصيل األكاديمي  لط

ــار  هـــذا الفـــرض قـــام الباحـــث باســـتخدام تحليـــل االنحـــدار المتعـــدد التـــدريجي    الختبـ
Stepwise Regression Analysis  النحـدار التــدريجي  يوضــح نتـائج تحليـل ا  ) ١٧(  والجـدول

المتعدد لإلسهام النسبي لكـل مـن تنظـيم الـذات وحـل المـشكالت فـي التنبـؤ بالتحـصيل                     
 للطالب " GPAالمعدل التراكمي "األكاديمي
نتائج تحليل االنحدار التدريجي المتعدد لإلسهام النسبي لكل من تنظيم ) ١٧(جدول 

 "GPAمعدل التراكمي ال"الذات وحل المشكالت في التنبؤ بالتحصيل األكاديمي

ب 
رتي
ت

ت
بئا
من
ال

 

R Rالتغير في  ٢
Rف " ٢" B Beta 

β 
الخطأ 
 المعياري

" ت "
االنحدار
 ية

ت
لذا
م ا
ظي
تن

 

١١٫٩١٦ ٠٫٠٠١ ٠٫٦٣٧ ٠٫٠١٠ @١٦٨٫٧٥٦ ٠٫٤٦٠ ٠٫٤٦٠ ٠٫٦٧٨@ 

ل 
ح

ت
كال
ش
الم

 

٢٫٧٨٤ ٠٫٠٠٢ ٠٫٣٦٣ ٠٫٠٠٤ @٩١٫١٣١ ٠٫٠٢٠ ٠٫٤٨١ ٠٫٦٩٣@ 



 

 
٥٢ 

ي كـاديم ظـيم الـذات وحـل المـشكالت للتنبـؤ بالتحـصيل األ          نتلالقيمة التنبؤيـة    
 لدى طالب كلية المعلمين بجامعة الملك سعود

  محمد سليمان الحيدري.د

 .٢٫٠١٩ ثابت االنحدار –.                ٠٫٠١دالة عند مستوى " ف"قيم @ •

 .٠٫٠٥دالة عند مستوى " ت"قيم @@ ، ٠٫٠١دالة عند " ت"قيم @  •

المعــدل " أن المتغيــرات التــي تــسهم فــي التحــصيل األكــاديمي ) ١٧(يتــضح مــن جــدول 

 تنظـــيم الـــذات وحـــل المـــشكالت حيـــث إن  نـــسبة   :هـــي علـــى الترتيـــب " GPAالتراكمـــي 

 وهـي تفـسر   R٢وهي تمثل قيمة ) % ٤٦(المعدل التراكمي بلغت سهام تنظيم الذات في     إ

نــسبة التبــاين فــي المعــدل التراكمــي، وأن نــسبة إســهام حــل المــشكالت فــي المعــدل           

وأن   وهي تفـسر نـسبة التبـاين فـي المعـدل التراكمـي،             R٢وهي تمثل   ) % ٢ (GPAالتراكمي

 .ي نـسبة إسـهام جيـدة   وه) %٤٨٫١ ( GPA النسبة الكلية لإلسهام في المعدل التراكمي

وللتأكد من داللـة هـذه القـيم وأنهـا جوهريـة وليـست راجعـة إلـى العـشوائية قـام الباحـث                        

لمعرفـة أن  ؛  ANOVA for Regressionمن خالل تحليل تباين االنحدار " ف"بحساب قيمة

لــه أثــر ذو داللــة إحــصائية علــى التنبــؤ    " المنبئــات" التبــاين النــاتج عــن المتغيــرات المــستقلة   

وقـد أسـفرت   ، وأن هذا التبـاين يفـوق التبـاين النـاجم عـن العـشوائية             ،  بالتحصيل األكاديمي 

ا عنـد مـستوى داللـة    يًّنحدار دالـة إحـصائ  المحسوبة لتحديد داللة اال" ف"النتائج عن أن قيمة    

، ولتحديــد األهميــة النــسبية لكــل مــن هــذه المتغيــرات المــستقلة فــي التنبــؤ بالتحــصيل  ٠٫٠١

 بحـساب قيمـة     -اضًأيـ -ترتيب هذه المتغيـرات حـسب األهميـة قـام الباحـث             األكاديمي ول 

معامــل اإلنحــدار الجزئــي المعيــاري لتحديــد األهميــة النــسبية لكــل متغيــر     "β - Beta -بيتــا

" غيـر المعيـاري    "Bنحدار الجزئي   ، ومعامالت اال  "مستقل من حيث تأثيره في المتغير التابع        

 على )٠٫٠١(تها اإلحصائية ويتضح أنها دالة عند مستوى نحدارية ودالل اال" ت"وحساب قيمة   

 ".المنبئات" حسب ترتيب المتغيرات المستقلة 

المعـدل  " بالتحـصيل األكـاديمي   " االنحـدار المعياريـة   " كما يمكن صـياغة معادلـة التنبـؤ       

 : تيمن تنظيم الذات وحل المشكالت على النحو اآل" GPAالتراكمي 

 ٠٫٣٦٣+ تنظـيم الـذات     ٠٫٦٣٧ + ٢٫٠١٩" = GPAالتراكمي  المعدل  " التحصيل األكاديمي 

 .حل المشكالت
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فقـد أكـد   ،  العديد مـن البـاحثين  هعليصَّ ن  ينسجم مع ماةليه هذه الدراس إتوصلت   وما

 أن ٢٠٠١,Miller& Byrnes;١٩٩٧,Pintrich& DeGroot،ميلـــر برينـــز، بنتـــريش وديجـــروت

نــت يَّكمــا ب.  ات بــاألداء األكــاديمي  للطــالبالتنظــيم الــذاتي للــتعلُّم يعتبــر مــن أفــضل المنبئــ 

 امستخد أن ا١٩٨٦، Zimmerman &Martinez-Ponsبونز-تنزرمان ويمرمازها اجرأسة درا

حيث فسر  ،يمي للطلبةدألكااتيا يتنبأ بالتحصيل ذالمنظم التعلم ا تتيجيااسترإللطلبة ا

من ) ٠٫٨١(، و  إلنجليزيةالغة لدة ا  لتحصيل في ماالتباين في امن ) ٠٫٨٤( تياذالمنظم التعلم ا

 .ملتحصيل بشكل عاامن ) ٠٫٩٣(ت، ولرياضيادة التحصيل في ماا
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 عزيزي الطالب،،،
 وبعد،                 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته                                              

 ة إلـى الكـشف عـن العالقـ    -سـتبانتها االتي نحـن يـصدد تطبيـق        -تهدف هذه الدراسة    

وعن تحديد الفروق بين مرتفعـي  ، بين تنظيم الذات وحل المشكالت والتحصيل الدراسي    

وعــن الــوزن النــسبي إلســهام ، ومنخفــضي التحــصيل فــي تنظــيم الــذات وحــل المــشكالت 

 . الدراسيتنظيم الذات وحل المشكالت في التحصيل 

كـذلك  و،  سـتبيانات المرفقـة    اال نمل منك اإلجابـة عـ     آلتحقيق أهداف هذه الدراسة     و

ن كتابة االسـم غيـر      أمع العلم   ،   عدد من األسئلة المتعلقة بالجانب األكاديمي      ناإلجابة ع 

 الدراسـة فقـط ومـن ثـم يـتم           ه إلى أن جميع البيانات سـوف تـستخدم لهـذ          ةضافإ،  مطلوبة

   .كالتخلص منها بعد ذل

 ................  :التخصص الدراسي:..........                                                   الكليه

 :المعدل الراسي

٥٫٠٠  – ٤٫٧٥  )             (  

٤٫٧٤ - ٤٫٢٥)            (     

٤٫٢٤ – ٣٫٧٥)           (     

٣٫٧٤ - ٣٫٢٥(     )          

٣٫٢٤ - ٢٫٧٥     (     )     

٢٫٢٤ - ٢٫٧٥(     )         

          (      )                      ٢٫٢٤أقل من 

 .شاكرين لكم تعاونكم

 محمد سليمان الحيدري/ د:  الباحث

 mhaidari@ksu.edu.sa:   بريد الكتروني٠٥٠٣٤٦٤٦٣٠: جوال:   تصاللال
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  تنظيم الذاتناستبيا
 :أخي الطالب

، سـتجابة المفـضلة بالنـسبة لـك        اال حـول  بوضع دائـرة     تية اآل االستبانة نمل اإلجابة ع  آ

 .والتي تصف تصرفك أو ماذا تفعل

 
 االستجابات

موافق  العبارة م
ري موافق بشدة

ال أد
فق 
موا

ير 
غ

 

غير 
 موافق

      . لتحقيق أهدافي؛مدُّالتقعلى حرص أ  .١
      . سلوك اآلخرينسلوكي يشبه  .٢
 فـــي عملـــي قـــضيننـــي أإ :نويقـــول اآلخـــر  .٣

      .ا طويلًاوقتً

ن إوحتـــى أشـــك أننـــي أســـتطيع التغييـــر    .٤
      .أردت ذلك

تخــاذ القــرار فــي بعــض  اأجــد صــعوبة فــي    .٥
      .األمور

نجــاز إ أثنــاء يمــن الــسهل تــشتيت انتبــاه  .٦
      .عملي

كافئ نفـسي عنـدما أقتـرب مـن تحقيـق           أ  .٧
      .فيأهدا

      .فعالي متأخرًاأالحظ تأثيرات أ  .٨
      .صدقائيسلوك أسلوكي ال يختلف عن   .٩
مـــــن الــــــصعب أن أرى أي شــــــيء حــــــولي    .١٠

      .يساعدني في تغيير سلوكياتي

      .حقق أهدافي التي وضعتها لنفسيأ  .١١
      .ل اتخاذ قراراتيجِّأؤ  .١٢
 يـــصعب يوالتـــ، لـــدى العديـــد مـــن الخطـــط  .١٣

      .على واحدة منهاالتركيز 

ــأغ  .١٤ ــاملي مــــع األ  يِّــ شــــياء إذا ر طريقــــة تعــ
      .وجدت مشكلة تعوق التقدم

 مـــــا ةمـــــن الـــــصعب بالنـــــسبة لـــــي معرفـــــ  .١٥
      .يكفيني من الضروريات

       .يراء الناس حولآا في رًأفكر كثي  .١٦

 



 

 
٦٦ 

ي كـاديم ظـيم الـذات وحـل المـشكالت للتنبـؤ بالتحـصيل األ          نتلالقيمة التنبؤيـة    
 لدى طالب كلية المعلمين بجامعة الملك سعود

  محمد سليمان الحيدري.د

 االستجابات
موافق  العبارة م

 غير موافق غير موافق ال أدري موافق بشدة

ــا علـــى اســـتعداد للنظـــر    .١٧ أنـ
ــة   ــرق مختلفــــــ ــي طــــــ  ؛فــــــ

 .لتحقيق أهدافي
     

ــر إذا      .١٨ ــن التغييـ ــق مـ ــا واثـ أنـ
      .أردت ذلك

عندما اتخذ قرار يؤدي إلى       .١٩
شــــعر باإلرهــــاق أالتغييــــر 

 .من كثرة عدد البدائل
     

 فـــي متابعـــة ة لـــدي صـــعوب  .٢٠
ــون  األ ــدما أكـــ ــياء عنـــ شـــ

 .خرآي أمر ف  امشغولً
     

      .م من أخطائيتعلّأأنا ال   .٢١
أنا فـي الغالـب معتـدل فـي           .٢٢

.. العمل ــــ الطعـام  "أموري  
 ."لخإ

     

ميــل إلــى مقارنــة نفــسي    أ  .٢٣
      .باآلخرين

      .أحب األعمال  الروتينية  .٢٤
ــى طلــــــــــب  أ  .٢٥ ســــــــــعى إلــــــــ

      . التغييرحينالمشورة 

ــرأ لـــدي   .٢٦ ــار كثيـ  عـــن ةفكـ
ولكـــــن ،  التغييـــــرةكيفيـــــ

 . في االختيارةأجد صعوب
     

أستطيع متابعـة خططـي       .٢٧
      .بشكل جيد

عمـــل عـــادة الخطـــأ مـــرة أ  .٢٨
تعلــــــــم مــــــــن أواحــــــــدة و

 .خطائيأ
     

ا مـــــــــن دًتعلـــــــــم جيـــــــــأال   .٢٩
      .العقاب

أحاول االرتقـاء بمعـاييري       .٣٠
      .الشخصية

ســـــلوب الـــــذي ر األيِّـــــال أغ  .٣١
      .نتهجهأ

 أو اإذا وجــــــــــدت تحــــــــــديًّ   .٣٢
بحـــــــث عـــــــن أمـــــــشكلة 

 .حلول ممكنة
     

ــي تحديـــد      .٣٣ ــعوبة فـ ــدي صـ لـ
      .هدافي بنفسيأ
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 االستجابات
موافق  العبارة م

 غير موافق غير موافق ال أدري موافق بشدة

      .لدي إرادة قوية  .٣٤
ركز انتباهي لعمل شيء    أ  .٣٥

      .ريما يتطلب التغي

نــــا عــــاده أحكــــم علــــى    أ  .٣٦
      .تصرفاتي بناءً على النتائج

ال يـــــــــشغلني أن أكـــــــــون   .٣٧
      . عن اآلخرينامختلفً

 األمــــــــور  رإذا لــــــــم تــــــــس    .٣٨
بشكل إيجابي أحاول أن    

 . تجاههاائًأفعل شي
     

ــة      .٣٩ ــن طريقــ ــر مــ ــدي أكثــ لــ
      .إلنجاز األشياء

ــع   أ  .٤٠ ــعوبة فــــي وضــ ــد صــ جــ
      .خطط لتحقيق أهدافي

ــادر علــــى مواجهــــة    .٤١ ــا قــ أنــ
      .التحديات

تابع أ لنفسي و  اأضع أهدافً   .٤٢
      .تقدمها

نتبه معظـم الوقـت إلـى       أال    .٤٣
      .ما أفعل

أحاول أن أكون مثـل مـن         .٤٤
      .حولي من األشخاص

ميـــــل إلـــــى فعـــــل نفـــــس أ  .٤٥
ــم تــؤ    ــى إذا ل  دِّاألشــياء حت

 .إلى نتيجة
     

 ما  يءعندما أريد تغيير ش     .٤٦
أســتطيع إيجــاد عــدد مــن   

 .الطرق لذلك
     

ــيط    .٤٧ ــتطيع التخطــــــــ أســــــــ
      .هدافيللوصول أل

 أتبعهــا مهمــا  ةلــدي أنظمــ  .٤٨
      .صار

هــــــــتم كثيــــــــرًا بتنفيــــــــذ أ  .٤٩
       .تياقرار

ــا تـــص   .٥٠ رفاتي ال أالحـــظ غالبًـ
      .حتى ينبهني من حولي

      .أفعله مايا فرًأفكر كثي  .٥١
 إلـى   أنني بحاجة عادة   أرى  .٥٢

      .التغيير 



 

 
٦٨ 

ي كـاديم ظـيم الـذات وحـل المـشكالت للتنبـؤ بالتحـصيل األ          نتلالقيمة التنبؤيـة    
 لدى طالب كلية المعلمين بجامعة الملك سعود

  محمد سليمان الحيدري.د

 االستجابات
موافق  العبارة م

 غير موافق غير موافق ال أدري موافق بشدة

 مختلفـة  ا وسـبلً  اأجد طرقً   .٥٣
      .للوصول إلى ما أريد

      .أي شيءأفكر قبل فعل   .٥٤
ــسيطة    .٥٥ ــشكالت بــــــــ مــــــــ

      .تشتت انتباهي

شــــعر بــــالحزن عنــــدما ال أ  .٥٦
      .أحقق أهدافي

      .خطائيأتعلم من أ  .٥٧
      .أعرف ماذا أريد  .٥٨
يزعجنـــــــي عـــــــدم ســـــــير   .٥٩

ــور علـــى   ــو الـــذي  الاألمـ نحـ
 .أريده

     

أطلــب مــساعدة اآلخــرين   .٦٠
      .حتجت لذلكاإذا 

ــدد     .٦١ ــرار أحـ ــاذ القـ قبـــل اتخـ
ماذا يمكن فعلـه بـشكل      

 .أفضل
     

      .ستسلم بسرعةأ  .٦٢
قــرر التغييــر وآمــل   أعــادة   .٦٣

      .نفي األحس
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 استبيان حل المشكالت

  منـك  ملآ في حل المشكالت،      المتبع ستبانة عن أسلوبك  افيما يلي   : عزيزي الطالب 

وضــع دائــرة حــول اإلجابــة التــي تــصف طريقــة تفكيــرك وحلــك  ثــم ،  بعنايــةقــراءة الجمــل

 وأثنـاء  ة دراسـي ةماذا تفعل قبل بدايـة حـل مـشكل     . للمشاكل التي تواجهها في دراستك    

 ؟ ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئةهنأعلمًا ب، النتهاء منهاالحل وبعد ا

ــاإنمــا أمــر يتطلــب ح ، كلمــة مــشكلة ال تعنــي معــضلة : مالحظــة  حــل مــسألة :مثــال، لًّ

 .رياضية
 دائمًا كثيرًا أحيانًا نادرًا أبدًا العبارة م

١ 
أحاول فهم 

حول ماذا  والمشكلة
 .تدور

     

٢ 
أفكر بعدة طرق لحل 
 المشكلة ومن ثم
 .اختار األفضل

     

٣ 
 ؛أراجع األسئلة

للتأكد من صحة 
 .اإلجابة

     

 ؛ستخدم عدة طرقأ ٤
      .لتذكر األشياء

٥ 
 هل :سأل نفسيأ

فهمت المطلوب من 
 ؟األسئلة

     

كثر أقرأ المشكلة أ ٦
      .من مرة

٧ 
الطريقة في أفكر 

حتاجها لحل أالتي 
 .المشكلة

     

٨ 

استخدم 
ت تعلم إستراتيجيا

مختلفة لحل 
 .المشكلة

     

٩ 
 للتأكد من ؛راجعأ

صحة خطوات حل 
 .المشكلة

     

١٠ 
عتقد أن المشاكل أ

الصعبة تساهم في 
 .تقدمي العلمي
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 دائمًا كثيرًا أحيانًا نادرًا أبدًا العبارة م

١١ 
ستخدم طرق تعلم أ

متعددة بناء على 
 .نوعية المشكلة

     

١٢ 
قرأ المشاكل مرات أ

 ألتمكن من عدة؛
 .استيعابها

     

١٣ 

ئمًا من صحة تأكد داأ
العمليات في 

عمل أ التي ةالمشكل
 .على حلها

     

١٤ 
سأل نفسي عن أ

مدى تقدمي عندما 
 .تعلم شيئًا جديدًاأ

     

أتأكد من عملي خالل  ١٥
      .حل المشكلة

١٦ 
حاول أن أفهم أ

بدأ أالمشكلة قبل أن 
 .بحلها

     

د األجزاء المهمة دِّأح ١٧
      .في المشكلة

١٨ 

ر في جميع فكِّأ
الخطوات عندما 
أعمل على حل 
 .المشكلة

     

١٩ 
ستطيع تدريب أ

نفسي على تذكر 
 .األشياء

     

٢٠ 
أعرف مواطن 

الضعف والقوة لدي 
 .أثناء عملية التعلُّم

     

٢١ 
ختار الخطوات التي أ

حتاجها لحل أ
 .المشكلة

     

٢٢ 

نتهي من أعندما 
أعمالي الدراسية 

 هل :سأل نفسيأ
 ؟مت ما أريد تعلمهتعل

     

٢٣ 
أحاول تقسيم 

المشكلة إلى أجزاء 
 .رئيسية

     

ستخدم أ ٢٤
     إستراتيجيات التعلُّم 
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 دائمًا كثيرًا أحيانًا نادرًا أبدًا العبارة م
 .دون تفكير

٢٥ 
أستطيع أن أتعلم 

عندما  بشكل ممتاز
 .ريد ذلكأ

     

٢٦ 
 هل :سأل نفسيأ

هناك أهداف محددة 
 ؟رغب في إنجازهاأ

     

٢٧ 
أحاول بأكثر من 

ا ئًلم شيطريقة ألتع
 .ما

     

٢٨ 
باستطاعتي التعلُّم 
 اعندما أكون محتاجً

 .لذلك
     

 

 

@     @     @ 
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Abstract: 

 
The aim of this study is to identify the nature of the relationship between 

level of academic achievement “GPA" and each of: level of self-regulation and 
problem solving abilities, in college of teachers and detect whether there are 
differences between high and low groups of academic achievement in terms of 
self-regulation as a whole and its dimensions and, problem solving abilities, as, 
and identify the relative contribution of high and low groups of academic 
achievement in terms of self-regulation as a whole and its dimensions and, 
problem solving abilities. The final sample consisted of 200 students of the 
College of Teachers students of King Saud University for the second semester of 
the academic year 1433-1434. The descriptiverelational comparative method was 
used.The results of the study indicate a statistically significant correlation 
between academic achievement and each of: level of self-regulation and problem 
solving abilities. The study also showed the existence of statistically significant 
differences between high and low groups of academic achievement in terms of 
self-regulation as a whole and in problem solving abilities, in favor of the high 
academic achievement group. The study also found that those with a higher level 
of self-regulation had a higher level of academic achievement and stronger 
problem solving abilities than those of the average and lower levels of self-
regulation groups. The study indicated also that the contribution of self-
regulation to the prediction of academic achievement was (46%), and that the 
contribution of problem solving was (2%), for a combined contribution of (48%) 
which is considered a good amount. 
 



 

 
 
 
 

 البيئة الرقميةظل  للباحثين التربويين في يالسلوك المعلومات
 لمصادر المعلومات المستخدمةدراسة تحليلية 

 اإلمامبجامعة التربوية رسائل الدكتوراه في 
 
 
 
 
 
 
 

 عيعبداهللا بن محمد الشا. د
  كلية علوم الحاسب والمعلومات-قسم دراسات المعلومات 

 ن سعود اإلسالميةجامعة اإلمام محمد ب
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
دراسة تحليلية  :البيئة الرقميةظل  للباحثين التربويين في يالسلوك المعلومات 

 اإلمامبجامعة التربوية رسائل الدكتوراه لمصادر المعلومات المستخدمة في 
 عيعبداهللا بن محمد الشا. د

 علوم الحاسب والمعلومات كلية -قسم دراسات المعلومات 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 

 :ملخص الدراسة
حد المجاالت الحيوية التي بدأت تأخذ حيزا مهما فـي          أيعد مجال السلوك المعلوماتي     

 يطلـق  أصـبح البحث العلمي مع تنامي دور المعلومات في المجتمعات الحديثة وتحولهـا لمـا            
جـد اهتمامـا خاصـا مـن     مـن هنـا بـدأ هـذا المجـال ي      .   والمعرفية  عليه المجتمعات المعلوماتية  

ــة       ــورات الرقميـ ــأخرة مـــع التطـ ــود المتـ ــاحثين والمؤســـسات وبالـــذات خـــالل العقـ قبـــل البـ
لكترونيـــة التـــي نترنـــت ومـــصادر المعلومـــات اإل المتـــسارعة واالنتـــشار الكبيـــر لـــشبكة اإل 

 .  مع المعلومات وخدماتهااألفراد جديدة لكيفية تعامل أبعادا أضافت
ك المعلوماتي في رسائل الدكتوراه التربوية المجازة من        وتتناول هذه الدراسة السلو   

 بالريــاض التــي تــم  اإلســالمية محمــد بــن ســعود  اإلمــامكليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة  
ــى مــصادر      اجازتهــا بعــد دخــول خدمــة شــبكة اإل    نترنــت فــي المملكــة بهــدف التعــرف عل

رأت علـى اسـتخدام     المعلومات المستخدمة في هذه الرسائل والتغيرات التي قد تكون ط         
وبعــد تحليــل البيانــات الببليوجرفيــة لمــصادر  . المــصادر خــالل الفتــرة التــي غطتهــا الدراســة  

 تحليــل أســلوبالمعلومــات المــستخدمة فــي الرســائل التــي شــملتها الدراســة مــن خــالل      
 عـــدد مـــن النتـــائج المهمـــة التـــي تتعلـــق  إلـــىاالستـــشهادات المرجعيـــة، توصـــلت الدراســـة 

 عـدد   إلـى  إضـافة تي للباحثين التربويين الذين قـامو بإعـداد هـذه الرسـائل             بالسلوك المعلوما 
 منها مـن قبـل البـاحثين فـي المجـال والجهـات التـي تقـوم                اإلفادةمن التوصيات التي يمكن     

 .   على توفير وتقديم خدمات المعلومات العلمية لهذه الفئة المهمة من الباحثين
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 :المقدمة
بــشكل عــام بدراســة    Information Behaviorيهــتم مجــال الــسلوك المعلومــاتي    

، وكيف يبحثـون عـن المعلومـات ويـصلون          ) وجماعات أفرادا(الحاجات المعلوماتية للناس    

وتعـود  . اليها ويستخدمون مصادرها المختلفة سواء كـان ذلـك بـشكل مقـصود او عفـوي             

المـستخدمين للمعلومـات كعنـصر اساسـي لدراسـة          هتمامـه الكبيـر ب    الاهمية هذا المجـال     

ظاهرة المعلومات وتطبيقاتها في المجتمع وما يعود على ذلك من فوائد متنوعة لتخطيط      

 .وتصميم نظم وخدمات المعلومات بمختلف اشكالها

 مـــع المعلومـــات ومـــصادرها األشـــخاصعـــد الـــسلوك المعلومـــاتي وكيـــف يتعامـــل  يو

العلمية التي بدأت تكتسب اهميتها بـشكل تـدريجي لـدى           المختلفة من المجاالت البحثية     

الباحثين االكاديميين والممارسين في قطاع المعلومات منـذ الربـع االول للقـرن العـشرين               

الميالدي الى ان اصـبح فـي وقتنـا الـراهن احـد مجـاالت البحـوث الحيويـة لـيس علـى مـستوى                     

الهتمـام التجـاري بهـذا المجـال         ا إلـى فقـط بـل تعـدى         االكاديمي والمهنـي الـصرف       هتماماال

مــن قبــل شــركات التقنيــة ومقــدمي خــدمات المعلومــات وذلــك مــع االنفجــار المعلومــاتي      

   (٢٢٠ :٢٠٠٢) Caseيوضـح  .  المؤسـسات األفـراد واالعتمـاد الكبيـر علـى المعلومـات مـن قبـل       

فـي  في مراجعته الموجزة لتاريخ دراسة السلوك المعلوماتي بـأن الجهـود االوليـة للبحـوث              

 للقـرن العـشرين المـيالدي مـع زيـادة مـضطردة فـي            األولـى هذا المجال ظهرت خالل العقود      

عــدد الدراســات حتــى منتــصف ذلــك القــرن وكــان التركيــز خــالل هــذه الفتــرة منــصبا علــى     

ــات        ــز المعلومـ ــي مراكـ ــستخدم فـ ــي تـ ــة التـ ــصادر المعلوماتيـ ــوات او المـ ــشاف القنـ استكـ

ومـع حلـول النـصف    . قبـل رواد هـذه المؤسـسات   للحصول على المعلومات مـن     لمكتباتوا

الثاني للقرن العـشرين المـيالدي اسـتمر االهتمـام بهـذه الدراسـات وظهـر العديـد منهـا مـع                    

وجود تغير في طبيعة اهتمام البحث في هذا المجال حيث لم تقتصر الجهـود حينهـا علـى                  

 وتحليـل  فقط بل اصـبحت تـشمل المـستفيدين مـن المعلومـات         المعلومات  دراسة مصادر   

معلومــات خــارج اطــار الوحــدات المــصادر لوتقيــيم حاجــاتهم المعلوماتيــة واســتخدامهم 
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وتعزز هذا االهتمام البحثي بالسلوك المعلوماتي بظهور العديد مـن          . التقليدية التي تقدمها  

فــي هــذا ” Literature Reviews“مراجعــات البحــث العلمــي او مــا يــسمى باللغــة االنجليزيــة  

ــا   ــال ومنهـ ــة      المجـ ــم وتقنيـ ــة لعلـ ــة االمريكيـ ــشرها الجمعيـ ــي تنـ ــات التـ ــسلة المراجعـ سلـ

المعلومــات منــذ منتــصف ســتينيات القــرن المــيالدي العــشرين فــي مطبوعتهــا الــشهيرة          

Annual Reviews of Information Science and Technology (ARIST) وكذلك ظهور ،

ك المــستفيدين مــن  العديــد مــن الكتــب العلميــة التــي تنــاقش جوانــب مختلفــة مــن ســلو      

االنترنـت  ومنذ اوائل التـسعينات مـن القـرن المـيالدي العـشرين جائـت شـبكة            . المعلومات

وما صاحبها الى االن من تطورات وتسهيالت تقنية ورقميـة هائلـة للبحـث عـن المعلومـات                  

ــا   ــول اليهـ ــن ذلـــك  والوصـ ــتج عـ ــع     ونـ ــستفيدين مـ ــل المـ ــة تعامـ ــي كيفيـ ــرة فـ ــرات كبيـ تغيـ

ــة ا  ــة التــي ســبقت هــذه        المعلومــات ونوعي ــة مــع المرحل ــي يــستخدمونها مقارن لمــصادر الت

الفترة، وهذا بدورة جذب المزيـد مـن االهتمـام البحثـي بالـسلوك المعلومـاتي فـي ظـل هـذه           

 .البيئة الرقمية المتنامية

 مـن خـالل   يوالدراسة الحالية تأتي في سياق هذا االهتمام البحثي بالسلوك المعلومات     

لمهــم لــدى البــاحثين التربــويين بجامعــة االمــام محمــد بــن ســعود      تطرقهــا لهــذا الجانــب ا 

االســالمية باســتخدام اســلوب تحليــل االستــشهادات المرجعيــة وهــذا االســلوب يــاتي فــي 

التـي تعـد احـد االسـاليب المهمـة لدراسـة          Bibliometrics وجرافيـة  الببليالقياسـات نطـاق  

 .السلوك المعلوماتي في هذا المجال

   حدود الدراسة/٢
 فـي نطـاق الدراسـات البحثيـة التـي تتنـاول              وكما سبق  تقع هذه الدراسة بشكل عام    

مــع فــي ظــل متغيــرات البيئــة الرقميــة المعاصــرة  الــسلوك المعلومــاتي للبــاحثين العلميــين  

االسـالمية مـن خـالل     جامعة االمام محمد بـن سـعود   بالباحثين التربويين   فئة  التركيز على   

رســائلهم  التــي استــشهدوا بهــا فــي    ادر المعلومــات اســتخدامهم لمــص وتحليــل دراســة 

ــذه الدراســـة   . لـــدكتوراهلالعلميـــة  ــدود هـ ــان حـ ــالي فـ ــائل  الرئيـــسية وبالتـ ــز علـــى رسـ تتركـ
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نـه مـن   وأل.  بالجامعـة كلية العلـوم االجتماعيـة  من قبل    تم اجازتها  التي    التربوية الدكتوراه

ــائل  غيـــر المناســـب ــدادها إالتـــي تـــم الـــدكتوراه  دراســـة جميـــع رسـ ــامج منـــذعـ  بدايـــة برنـ

 هذه الدراسة، فإن التركيـز      واهداف نظرا لطبيعة قسم التربية بالجامعة    الدراسات العليا ب  

االربعـة عـشر عامـا االخيـرة اي      مـدة  خـالل  اجازتهـا  علـى الرسـائل التـي تـم          فقـط  سيكون

 : وذلك لسببين)م٢٠١٣ – ٢٠٠٠(هـ ١٤٣٤ – ١٤٢١للفترة من 

 بالــسلوك المعلومــاتي فــي ظــل البيئــة   هــذه الدراســة تهــتم بــشكل اساســي أن )١

الرقمية المعاصرة التي صاحبت ظهور االنترنت والتغيرات التي حـصلت بـسبب هـذه البيئـة               

خــصوصا فيمــا يتعلــق بتغيــر التوجهــات فــي الــسلوك المعلومــاتي مــن البيئــة التقليديــة الــى     

هــ  ١٤٢١ذ عـام  وهذا الجانب من سبب التركيز على الرسائل التـي اجيـزت منـ    . البيئة الرقمية 

، اي بعد بداية الخدمـة العامـة لالنترنـت بالمملكـة العربيـة الـسعودية خـالل العـام                  )م٢٠٠٠(

، يتناسب مـع توجهـات الدراسـة الحاليـة     )٢٠١٢هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات،   (م  ١٩٩٩

لغرض التعرف على واقع السلوك المعلوماتي واستخدام مصادر المعلومات في الرسـائل        

ســة فــي ظــل التغيــرات الكبيــرة فــي البيئــة المعلوماتيــة منــذ االتاحــة العامــة لــشبكة  المدرو

 .االنترنت في المملكة العربية السعودية

هــ  ١٤٣٤-١٤٢١ (أعـاله  للتركيز على الرسائل خـالل الفتـرة الموضـحة           اآلخرالمبرر   )٢

امعـة  هو ان خدمات قواعد ومـصادر المعلومـات العلميـة االلكترونيـة بج            ) م٢٠١٣ – ٢٠٠٠/ 

االمام بدأت تتاح مع حلول السنوات االولى من القرن الميالدي الواحـد والعـشرين والزالـت                

هــذه الخــدمات تُقــدم وتتطــور منــذ ذلــك الوقــت ســواء تلــك التــي تتيحهــا عمــادة شــؤون         

المكتبات بالجامعـة او مـن خـالل المكتبـة الرقميـة الـسعودية باعتبـار جامعـة االمـام احـد                  

وهــذا الجانــب االخــر مــن ســبب التركيــز  . مــشتركين بهــذه المكتبــةالجامعــات االعــضاء ال

علـــى هـــذه الفتـــرة الزمنيـــة للرســـائل تتطلبـــه طبيعـــة واهـــداف هـــذه الدراســـة التـــي تـــسعى 

للمقارنــة بــين مــدى اســتخدام مــصادر المعلومــات العلميــة الرقميــة منــذ بدايــة توافرهــا فــي     

 .ديدها كعينة لهذه الدراسةالجامعة مع المصادر التقليدية في الرسائل التي تم تح
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  اهداف وتساؤالت الدراسة/ ٣
 اجمــاال الــى استكــشاف وتحليــل  يسلوك المعلومــاتالــتــسعى الدراســات فــي مجــال  

جوانب مختلفة من سلوك المستفيدين من المعلومات مثل الحاجـات المعلوماتيـة لهـم،              

ت التــي  واســباب البحــث عــن المعلومــات والحــصول عليهــا، ومــصادر وخــدمات المعلومــا        

 Choo, Chun Wei(يستخدمونها، والمتغيرات التي يمكن ان تؤثر في عملية االسـتخدام  

١١ :٢٠٠٧.( 

وطبقا لطبيعة الدراسـة الحاليـة، فـإن االهـداف التـي تـسعى لتحقيقهـا تتركـز بـشكل                    

عام على التعرف على جوانب اساسية للسلوك المعلومـاتي للبـاحثين التربـويين بجامعـة               

 الرقمية المعاصـرة ومـا تتيحـة         سعود االسالمية في ظل البيئة المعلوماتية      االمام محمد بن  

فان هذه الدراسـة تهـدف الـى        وبشكل خاص   . من تسهيالت وخدمات معلوماتية متطورة    

من قبل هؤالء الباحثين فـي   والمستشهد بها   المستخدمة  المعلومات  التعرف على مصادر    

ــدادها مـــن حيـــ    ــاموا باعـ ــائل الـــدكتوراه التـــى قـ ــاانواعللمـــصادر و  التوزيـــع الكمـــيثرسـ  هـ

فـــي حـــال (واشـــكالها الماديـــة واللغـــات المكتوبـــة بهـــا وكـــذلك التعـــرف علـــى التغيـــرات  

التي حصلت علـى اسـتخدام المـصادرمن قبـل هـؤالء البـاحثين بـسبب التطـورات                  ) وجودها

خـالل العـشر سـنوات الماضـية او        الكبيرة الـذي حـدثت فـي شـكل المعلومـات ومـصادرها              

 . بقليلمن ذلك اكثر

 تــساؤالتلــى العفــان الدراســة ستــسعى الــى االجابــة انفــة الــذكر، ولتحقيــق االهــداف 

 :التالية

التــــي اســــتخدمها البــــاحثون التربويــــون بجامعــــة االمــــام      المعلومات مــــصادرام )١

علميـة للـدكتوراه مـن حيـث انواعهـا واشـكالها الماديـة         رسـائلهم ال بهـا فـي    واستشهدوا

  ؟واللغات المكتوبة بها

رســائلهم العلميــة ومــا ومواقعهــا فــي هــل اســتخدم البــاحثون شــبكة االنترنــت   )٢

 مدى االعتماد عليها؟
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مــصادر المعلومــات االلكترونيــة العلميــة  فــي رســائلهم هــل اســتخدم البــاحثون   )٣

ومـا مـدى االعتمـاد عليهـا مقارنـة مـع           ) الـخ ... كتب ومجـالت الكترونيـة، قواعـد معلومـات،          (

 المصادرالتقليدية؟

ــدى  )٤ ــاحثين  مامــ ــتخدام البــ ــي رســــائلهم  اســ ــصادر المعلومــــات    فــ ــن مــ ــل مــ لكــ

االلكترونية المجانية وتلك التي تحتاج الى دخول بمقابل مالي كتلك التي تتيحها الجامعة             

 من خالل المكتبة الرقمية السعودية؟

 مــصادر المعلومــات  اســتخدام فــي بــين البــاحثين والباحثــات هــل يوجــد فروقــات )٥

 العلمية التي تم دراستها؟في الرسائل  لكترونيةاال

هــل كــان هنــاك تغيــرا فــي توجهــات البــاحثين نحــو اســتخدام كــل مــن مــصادر      )٦

المعلومات التقليدية ونظيرتها الرقمية على المدى الزمني للرسائل المدروسـة ومـا سـمات              

...  في عدد الكتـب وكـذلك عـدد المجـالت،     - زيادة او نقصان     -هل هناك تغير    (هذا التغير   

  )ناك نمو في استخدام المصادر االلكترونية؟؟ هل ه)الخ

 اهمية الدراسة/  ٤
في اطارها العام في ظـل اهميـة المجـال البحثـي الـذي تنـدرج        تأتي اهمية هذه الدراسة

ــال الدراســـات البحثيـــة لـــسلوكيات المـــستفيدين مـــن المعلومـــات     ــو مجـ ــه وذلـــك هـ . تحتـ

لهذا الـسلوك كالحاجـات   فدراسة السلوك المعلوماتي واستكشاف الجوانب المختلفة   

الـــخ ... المعلوماتيـــة، واســـتخدام مـــصادر المعلومـــات، واســـاليب البحـــث عـــن المعلومـــات،   

باستخدام البحث العلمي والطرق المنهجية له يعد من الجهود المهمة لفهم هذا الجانـب          

الحيـوي لـدى عمـوم المـستفيدين مـن المعلومــات وبـشكل خـاص فئـة العلمـاء والبــاحثين          

هذا الجانب بقولـه ان التعـرف علـى الـسبل     ) هـ١٢٢١٤١٢ :(يوضح السالم . جامعاتواساتذة ال

للحصول علـى المعلومـات ودراسـتها يعـد ذو          ] والباحثين[التي يسلكها اساتذة الجامعات     

اهمية قصوى حيث يساعد على فهم طبيعة االفراد المستفيدين من خـدمات المعلومـات              

د ايـضا فـي الكـشف عـن سـلوك االتـصال العلمـي               ولماذا يبحثون عنها، كما ان ذلك يساع      
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وطـريقتهم فـي تبـادل المعلومـات والوسـائل التـي يفـضلونها             ] والبـاحثين [لهؤالء االسـاتذة    

كـــل ذلـــك بطبيعـــة الحـــال يـــساعد المؤســـسات  . لمالحقـــة االنتـــاج الفكـــري فـــي المجـــال

وأخــصائيو المعلومــات بــشكل اســتراتيجي فــي التخطــيط الــصحيح لخــدمات المعلومــات      

وتقــديمها للمــستفيدين المــستهدفين لهــا وتنميــة وتحديــد مجموعــات مــصادر المعلومــات 

ــي علــى البحــث           ــصحيحة فــي العمــل المعلومــاتي المبن المناســبة لهــم  واتخــاذ القــرارات ال

 .العلمي والمنهجيات السليمة

مـــا ســـبق يبـــرز االهميـــة الخاصـــة لهـــذه الدراســـة التـــي تتنـــاول جوانـــب مـــن الـــسلوك    

بـــاحثين التربـــويين بجامعـــة االمـــام واســـتخدامهم لمـــصادر المعلومـــات فـــي المعلومـــاتي لل

فجامعة االمام مثلها مثل الجامعات السعودية االخـرى تقـوم       . الرسائل التي قاموا باعداها   

بجهــود كثيــرة وتــوفر ميزانيــات كبيــرة القتنــاء وتــوفير خــدمات ومــصادر معلومــات علميــة  

اتذة فيهــا ومــن بيــنهم محــل اهتمــام هــذه      متنوعــة ومتطــورة للطــالب والبــاحثين واالســ    

لتلبيــة حاجــاتهم المعلوماتيــة لالنــشطة العلميــة والبحثيــة   ) البــاحثون التربويــون(الدراســة 

ومن المعلوم ان جامعة االمام وغيرهـا مـن الجامعـة الحكوميـة االخـرى               . التي يقومون بها  

ر مـن قواعـد ومـصادر    بالمملكة قامت خالل السنوات العشر االخيرة باقتناء واتاحة الكثيـ   

المعلومــات العلميــة االلكترونيــة ســواء باللغــة العربيــة اواالنجليزيــة اضــافة الــى ماتقتنيــه         

ومــؤخرا تأســست المكتبــة . وتتيحــه مــن مجموعــات ضــخمة لمــصادرالمعلومات التقليديــة 

الرقمية السعودية كمشروع جماعي القتناء مصادر المعلومات االلكترونية تـشترك فيـه            

نه جميع هذه الجامعات بما فيها جامعة االمام وما يـصرف علـى برنـامج اقتنـاء              وتستفيد م 

المــصادرااللكترونية فــي هــذا المــشروع مــن مبــالغ طائلــة ويبــذل فــي ســبيل الخــدمات التــي    

وهذه الدراسة من خالل االجابة على التـساؤالت التـي اعتمتـدها            . يقدمها من جهود كبيرة   

علومـات مـن قبـل فئـة مهمـة مـن البـاحثين فـي           ستكشف عـن واقـع اسـتخدام مـصادر الم         

ــون (الجامعــة  ــاحثون التربوي ــدي منهــا او الرقمــي فــي الرســائل التــي قــاموا       ) الب ســواء التقلي

لـذا فـان االهميـة الخاصـة لهـذه الدراسـة            . باعدادها في دراساتهم للماجستير اوالـدكتوراه     
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ــا عـــ    ــا يمكـــن ان تفيـــد الجامعـــة والجهـــات المـــسؤولة فيهـ ــا انهـ ن تـــوفير مـــصادر ونتائجهـ

المعلومات العلمية والبحثية في التعرف على واقع توجهـات فئـة البـاحثين التربـويين فيهـا        

نحو مصادر المعلومات بـشقيها التقليـدي والرقمـي مـن خـالل دراسـة وتحليـل االسـتخدام          

الفعلي لمصادر المعلومات من قبل هؤالء الباحثين في رسائلهم للدكتوراه، وما يمكـن ان             

ن ذلـك علــى الجامعـة فــي ترشـيد وتوجيــه المـصادر والجهــود فـي ظــل عـدم اتــضاح       يعـود مــ 

الرؤية حول اي من هذه االشكال يستخدم فعال من قبل هذه النوعيـة مـن البـاحثين، علـى              

امل  ان تكون هناك دراسات اخـرى لهـا نفـس التوجـه وتتنـاول فئـات اخـرى مـن البـاحثين            

الســتخدام الحقيقــي لعمــوم البــاحثين بمــا يــساهم فــي الحــصول علــى صــورة اشــمل عــن ا 

لمـصادر المعلومـات وتوجهـاتهم      ) وهي احد اهم الفئات العلمية المنتـسبة للجامعـة        (فيها  

 .الفعلية نحوها

 مصطلحات الدراسة/  ٥
  Educational Researchers  الباحثون التربويون) ١

اعيـة بجامعـة   يشير هذا المصلح هنا للباحثين فـي قـسم التربيـة بكليـة العلـوم االجتم          

االمــام الــذين قــامو باعــداد الرســائل العلميــة التــي تــم تحليليهــا فــي هــذا الدراســة ضــمن              

متطلبات انهاء البرامج الدراسية االكاديمية المطلوبة للحصول على درجة الدكتوراه التي           

 .تمنحها الجامعة في تخصص التربية

 Information Behaviorالسلوك المعلوماتي  ) ٢

الشكل الكلي للسلوك البشري " السلوك المعلوماتي بأنه (٤٩ :٢٠٠٠) Wilsonيعرف 

فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع مــصادر وقنــوات المعلومــات بمــا فــي ذلــك التقــصي النــشط وغيــر   

من هنا فإن هـذا الـسلوك يـشمل المحادثـات الـشفهية             . النشط  للمعلومات واستخدامها   

قــصود للمعلومــات كمــا يحــصل ذلــك، المباشــرة مــع االخــرين، وكــذلك االســتقبال غيــر الم

علــى ســبيل المثــال، عنــد مــشاهدة االعالنــات التلفزيونيــة دون ان يكــون هنــاك نيــة للقيــام  

وفي هذه الدراسة يمثل اسـتخدام      ".  باجراء معين تجاه المعلومات التي وصلت للمستفيد      
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ستـشهد  مصادر المعلومات بجميع اشكالها خصوصا المصادر الورقية وااللكترونية التـي ا          

بهــا البــاحثون التربويــون فــي رســائلهم العلميــة الجانــب االبــرز للــسلوك المعلومــاتي الــذي     

 .تسعى الدراسة الحالية لتحليله ومناقشته لتحقيق اهداف البحث واالجابة على اسئلته

  Information Resourcesمصادر المعلومات  ) ٣

ونـي يمتلـك او يحتـوي علـى         مصدر المعلومات هو اي مصدر بشري، او مطبوع، او الكتر         

ــا اســـتجابة لحاجـــة معلوماتيـــة معينـــة      Keenan and)معلومـــات يمكـــن الوصـــول اليهـ

Johnston, وفـي هـذه الدراسـة يتركـز مفهـوم هـذا المـصطلح بـشكل رئيـسي          . (١٣٦ :٢٠٠٠

كتــب، مجــالت، رســائل (وااللكترونيــة بجميــع انواعهــا ) الورقيــة(علــى المــصادر المطبوعــة 

ــة، قواعــد م  ــخ... علومــات، مواقــع االنترنــت   جامعي ــاحثون وظهــرت    ) ال التــي اســتخدمها الب

بياناتها الببليوجرافية في االستشهادات التـي سـجلها هـؤالء البـاحثين فـي رسـائلهم التـي                  

 . تم دراستها في هذا البحث

 Electronic Information Resourcesمصادر المعلومات االلكترونية   ) ٤

 عادة على معلومات معدة للقراءة واالستخدام بشكل        منشورات الكترونية تحتوي  

ــا بجهــاز الحاســب مثــل         آلــي مــن خــالل الحاســب االلــي ومتاحــة علــى ادوات مرتبطــة محلي

 او عن بعد عن طريـق شـبكات المعلومـات كاالنترنـت             CD-ROMsاالسطوانات المليزرة   

ــة      ــات الببليوجرافيـ ــد المعلومـ ــا قواعـ ــكال مـــن ابرزهـ ــدة اشـ ــر بعـ  Bibliographicوتظهـ

Databases   والكتــب والمجــالت االلكترونيــة ،Electronic Journals and Electronic 

Books    ومواقـع الـشبكة العالميـة ،Web Sites ...   ،الـخ(Online Dictionary for Library 

and Information Science – A .(        وفـي هـذه الدراسـة تمثـل االشـكال المـذكورة سـابقا

رونية التي تم تحليل استخدام الباحثين لها في الرسائل العلميـة           مصادر المعلومات االلكت  

التـي تـم دراســتها فـي هــذا البحـث مــع التركيـز علــى المـصادر العلميــة االلكترونيـة بــشكل        

 .اكثر من غيرها بسبب اهميتها الخاصة للباحثين العلميين

 Citationsاالستشهادات المرجعية  ) ٥
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معلومـات  ) مـصادر (لبيانـات الببليوجرافيـة لمـواد       ا"االستشهادات المرجعية تعبر عـن      

منشورة تم االحالـة او االشـارة لهـا فـي محتـوى عمـل اكـاديمي معـين بعـد اقتبـاس مؤلـف                         

وفــي البحــوث  . (٧٦ :٢٠٠٣ ,Campanario)" هــذا العمــل مــن تلــك المــصادر او اســتخدامها   

حات او يـتم  االكاديمية يتم عادة تسجيل هذه االستشهادات المرجعية في اسـفل الـصف         

وفي الدراسة الحالية يقـصد     . تجميعها على شكل قوائم بالمراجع في نهاية هذه البحوث        

باالستشهادات المرجعية البيانات الببليوجرافيـة كمـا فـي المفهـوم اعـاله والتـي سـجلها             

مؤلفو الرسـائل العلميـة التـي تـم تحليلهـا فـي الدراسـة الراهنـة سـواء فـي اسـفل صـفحات                   

 . في قوائم المراجع في نهاية الرسائلهذه الرسائل او

 Citation Analysisتحليل االستشهادات المرجعية  ) ٦

تحليل االستشاهادات المرجعية هو احد اساليب القياسات الببليوجرافية والذي مـن           

خالله يتم تحليـل مـواد االنتـاج الفكـري المنـشور التـي يـتم االستـشهاد بهـا لتحديـد انمـاط                         

، كمـا  )Online Dictionary for Library and Information Science - B(االتـصال العلمـي   

). ٦٩: م١٩٩٩زايــد، (انـه يـستخدم لقيــاس مـا تــم اسـتخدامه واالســتفادة منـه لــذلك االنتـاج       

ــذا     وفـــي الدراســـة الراهنـــة تـــم اســـتخدام اســـلوب تحليـــل االستـــشهادات المرجعيـــة بهـ

 فــي الرســائل العلميــة التــي تــم     المفهــوم لتقيــيم وتحليــل اســتخدام مــصادر المعلومــات     

 . تحديدها لهذه الدراسة

 منهجية واجراءات الدراسة/  ٦
   منهج الدراسة٦/١

تــستخدم البحــوث فــي مجــال الــسلوك المعلومــاتي عــددا مــن منــاهج وطــرق البحــث     

العلمي لدراسة الـسلوك المعلومـاتي لمختلـف فئـات المـستفيدين واسـتخدامهم لمـصادر                

 علـى سـبيل المثـال    )Peter and Kalervo ,٢٠٠٥( و )Case ,٢٠٠٢( يذكر كل مـن . المعلومات

ان مجــال الــسلوك المعلومــاتي مثلــه مثــل المجــاالت التخصــصية االخــرى ومنــذ بــدأ البحــث     

العلمـــي فـــي هـــذا المجـــال اســـتخدم فيـــه منـــاهج وطـــرق بحـــث متنوعـــة بحـــسب طبيعـــة     
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لتجريبـي والتحليـل    الدراسات وتوجهاتهـا ومـن ابـرز هـذه المنهجيـات المـنهج المـسحي وا               

 . الخ... التاريخي وتحليل المحتوى ودراسة الحالة، 

وفي هذه الدراسة تـم سـتخدام طريقـة القياسـات الببليوجرافيـة او مـا يـسمى باللغـة                 

 وهي احد طرق البحث المهمة المستخدمة فـي مجـال الـسلوك    Bibliometricsاالنجليزية  

ك لدراسـة الـسلوك المعلومـاتي لفئـة معينـة       وذل(١٤٣ :٢٠١٠ ,Norton)المعلوماتي كما ترى 

مــن المــستخدمين مــن اجــل التعــرف علــى متطلبــاتهم المعلوماتيــة وكيفيــة تطــوير نظــم    

وتحــت هــذا النــوع العــام مــن البحــوث تــم    . المعلومــات التــي يــستخدمونها بأفــضل الطــرق  

 Citation)التركيــز فــي هــذه الدراســة علــى اســلوب تحليــل االستــشهادات المرجعيــة         

Analysis)      كأحــد فــروع طريقــة القياســات الببليوجرافيــة كمــا يــشير الــى ذلــك كــل مــن 

(Kurtz and Bollen, ١٤ :٢٠١٠)        وذلـك لدراسـة وتحليـل اسـتخدام مـصادر المعلومـات فـي 

رســـائل الـــدكتوراه التـــي تـــم اجازتهـــا مـــن االقـــسام التربويـــة بكليـــة العلـــوم االجتماعيـــة 

 :١٩٨١ ,Smith)وتـشير  ). م٢٠١٢ – ٢٠٠٠(هــ  ١٤٣٣ – ١٤٢١بجامعـة االمـام فـي الفتـرة مـا بـين       

 بــأن احــد التطبقــات المهمــة ألســلوب تحليــل االستــشهادات المرجعيــة يكمــن فــي         (٩٥

دراسات المستفيدين بحيث يتم تحليل قـوائم المراجـع فـي البحـوث الفـصلية، والرسـائل                 

ت المــستخدمة فــي الــخ وذلــك لمعرفــة انــواع مــصادر المعلومــا... العلميــة، والتقــارير الفنيــة، 

ومــن ميــزات . هــذه المؤلفــات، ولغاتهــا، ومواضــيعها، ومــدى توافرهــا لجمهــور المــستفيدين  

 :(١٤٦ :٢٠٠٠ Nicholas)اسلوب تحليل االستشهادات المرجعية كما يذكر 

المســشهد ) المــصادر(ان االستــشهادات تعــد مؤشــرا علــى قيمــة وفائــدة المــواد   )١

 دات بها للعمل الذي ظهرت به هذه االستشها

ــادة      )٢ ــة تتـــسم عـ ــا مـــن االستـــشهادات المرجعيـ ــتم تجميعهـ ــات التـــي يـ ان البيانـ

 بالمعيارية وسهولة التحليل

ان هذا االسلوب يمكن من جمع بيانات كثيرة بسهولة اكثـر احيانـا مـن بعـض                  )٣

 طرق البحث االخرى 
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اال ان الميـــزة الكبيـــرة الســـلوب تحليـــل االستـــشهادات المرجعيـــة كمـــا يراهـــا معـــد   

الرهنة مقارنة مع بعـض الطـرق المنهجيـة االخـرى لدراسـة الـسلوك المعلومـاتي                 الدراسة  

خــصوصا البحــوث المــسحية المعتمــدة علــى االســتبانات هــي ان البيانــات التــي يــتم جمعهــا 

وتحليلها باستخدام اسلوب تحليل االستشهادات المرجعية تعتبر لمواد تم االفادة منها           

ذكرون استشهاداتها فـي اعمـالهم بـسبب اهميتهـا     فعليا من قبل مؤلفي االعمال الذين ي     

 .وقيمتها لهذه االعمال، وهذا سبب بارز الختيار هذا االسلوب الجراء هذه الدراسة

    اجراءات الدرسة٦/٢
الجراء هذه الدراسة في ضوء االهداف والمنهجية التي اعتمدت لها، قـام الباحـث اوال               

 من كلية العلوم االجتماعية بجامعة االمام       بحصر رسائل الدكتوراه التربوية التي اجيزت     

ــرة   ـــ ١٤٣٤ – ١٤٢١خـــالل الفتـ ــذي   ) م٢٠١٣ – ٢٠٠٠(هـ ــدليل الحـــصري الـ ــتخدام الـ وذلـــك باسـ

هـــ ١٤٢٨ – ١٣٩٨اصــدرته كليــة العلــوم االجتماعيــة  للرســائل التــي اجازتهــا الكليــة للمــدة     

لبحــث فــي قاعــدة  بمــا فيهــا الرســائل التــي اجيــزت فــي مجــال التربيــة، وا  ) م٢٠٠٧ – ١٩٨٧(

الفهــرس االلــي للمكتبــة المركزيــة بالجامعــة للرســائل التــي اجيــزت فــي هــذا المجــال مــن      

باعتبارالمكتبــة المركزيــة هــي مركــز االيــداع  ) م٢٠٠٨(هـــ ١٤٢٨الكليــة نفــسها بعــد عــام  

وبعـد عمليـة بحـث مطولـة ومـا تخللهـا مـن مـشاكل          . الرئيسي للرسائل العلميـة بالجامعـة     

ة البحث في فهرس المكتبة االلـي ومـشاكل ميدانيـة نتيجـة الخلـل فـي            تقنية نتيجة صعوب  

ترفيف الرسائل في القاعـة المخصـصة لهـا وعـدم الدقـة فـي ترتيـب الرسـائل طبقـا الرقـام                       

تصانيفها واحيانا عدم تواجد الرسائل تماما في القاعة رغم وجودها في قاعـدة الفهـرس       

مثـل مجمـوع مـايتوفر مـن رسـائل دكتـوراه         رسالة دكتـوراه ت    ٨٤االلي للمكتبة، تم تحديد     

تربويـــة فـــي مجموعـــات المكتبـــة المركزيـــة مجـــازة مـــن قبـــل كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة  

 ). هـ١٤٣٣ – ١٤٢١(بالجامعة خالل الفترة الزمنية المستهدفة من قبل الدراسة 

ــام الباحـــث بحـــصر المراجـــع التـــي تـــم       ــة، قـ ــائل العلميـــة المطلوبـ ــد الرسـ ــد تحديـ وبعـ

 واالستــشهاد بهــا فــي الرســائل الغــراض تحليــل المعلومــات المطلوبــة لهــذه    اســتخدامها
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 حيـث بلـغ عـدد االستـشهادات التـي           SPSSالدراسة باستخدام برنامج التحليـل االحـصائي        

ويمثــل هــذا العــدد المجمــوع الكلــي     ) مرجعــا( استــشهادا ١٣٦٤٥تــم جمعهــا وتحليلهــا    

 . جع للرسائل العلمية الموضحة اعالهلالستشهادات التي أُخِذت كما هي من قوائم المرا

وبما ان هذه الدراسة تركز في اسـتخدامها السـلوب االستـشهادات المرجعيـة علـى                

 مقارنة مع التطبيقـات االخـرى   (user studies)مجال دراسات المستفيدين من المعلومات 

علمـي  لهذه االسلوب التي تهدف الى تحليـل وتقيـيم النـشاطات البحثيـة ونظـام االتـصال ال                 

والتطــورات التاريخيــة فــي العلــوم المختلفــة، فــإن تحليــل المعلومــات انــصب علــى عــدد مــن 

العوامــل المهمــة الخاصــة بالرســائل واســتخدام مــصادر المعلومــات فيهــا وهــذه العوامــل      

اجازتهـا وتخصـصاتها الفرعيـة، وحجـم المـصادر المـستخدمة فـي        ) سـنة (تتمثل فـي تـاريخ    

... االت مجالت، اوراق او بحوث مؤتمرات، رسائل جامعية،         كتب، مق (الرسائل، ونوعياتها   

ان (، ولغاتهـا، والنمـو او التغيـر    )ورقيـة، الكترونيـة، اشـكال اخـرى    (، وأشـكالها الماديـة    )الخ

وبالنـسبة لمـصادر المعلومـات االلكترونيـة تـم تحليـل جانـب              . في استخدام المصادر  ) وجد

 ). وصول بمقابل مادي او وصول مجاني (اضافي يتعلق بتكلفة الوصول الى هذه المصادر

 الدراسات السابقة/  ٧
بينما يوجد هنـاك العديـد مـن الدراسـات التـي اهتمـت بالـسلوك المعلومـاتي للبـاحثين                    

وطلبة الدراسات العليا بشكل عام واحيانـا فـي تخصـصات معينـة مثـل الطـب والهندسـة                   

فــي مجــال ســلوكيات   والعلــوم كمــا يــشير الــى ذلــك عــدد مــن المراجعــات والدراســات        

 Case و، )٢٠٠٧(جوهري ، و Fisher and Julien)٢٠٠٩( و،et al , Julien)٢٠١١(المعلومات مثل 

، لــم يحــضى هــذا المجــال اال بالقليــل مــن الدراســات التــي تركــز فقــط علــى البــاحثين    )٢٠٠٦(

 و  Wright)٢٠١٠(وطلبــة الدراســات العليــا فــي تخــصص التربيــة مثــل مــا ذكــر ذلــك كــل          

 علــى اخــتالف طبيعــة هــذه الدراســات والمنهجيــات التــي  Earp)٢٠٠٨(و ) ٢٠١٠(بكة الــشوا

استخدمت فيها وان كان المنهج المسحي باستخدام االستبانات والمقابالت هي االكثـر            

وعليــه فــإن مراجعــة الدراســات الــسابقة هنــا تــشمل عــدد مــن   . مــن بــين تلــك المنهجيــات
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نـاول الـسلوك المعلومـاتي للبـاحثين االكـاديميين          الدراسات ذات العالقـة الكبيـرة والتـي تت        

في التخصصات القريبـة مـن    وطلبة الدراسات العليا في التربية بشكل خاص على قلتها او

هـذا المجـال وهــي التخصـصات التـي تقــع ضـمن مجـالي العلــوم االجتماعيـة واالنـسانية، مــع         

هــ  ١٤٣٤ – ١٤٢١(الراهنة    التركيز على الدراسات التي نشرت ضمن الحدود الزمنية للدراسة          

 ).م٢٠١٣ – ٢٠٠٠/ 

   دراسات السلوك المعلوماتي في المجال التربوي ٧/١
الدراسات التي تناولت السلوك المعلوماتي واستخدام مصادر المعلومات في المجال          

التربــوي بــشكل خــاص علــى محــدوديتها ناقــشت وكــشفت عــن جوانــب مختلفــة لهــذا       

ففـي الدراسـة العربيـة الوحيـدة التـي      . ميين في هذا المجـال    السلوك عند الباحثين واالكادي   

 عــن الكــشفبهــدف ) ٢٠١٠(تــم التوصــل اليهــا فــي هــذا المجــال والتــي قــام بهــا الــشوابكة   

 بجامعــة لتربيــة اكليــة فــي العليــا الدراســات طــالب مــن التربــويين البــاحثين اعتمــاد درجــة

 وأطروحـاتهم  رسـائلهم  إعـداد  فـي  اإللكترونيـة  التربويـة  المعلومـات  مصادر على اليرموك

 ٢٧٧ فـي قـوائم المراجـع لــ     الـواردة  المرجعيـة  االستشهادات تحليل عن طريق الجامعية

تــم اجازتهــا مــن الكليــة خــالل ثالثــة اعــوام  )  دكتــوراه٩١ ماجــستير و ١٨٦(رســالة علميــة 

ي التـ ) %٧٤ رسـالة او     ٢٠٥(، اتضح انه وبالرغم مـن ارتفـاع نـسبة الرسـائل             )٢٠٠٧ – ٢٠٠٥(

ورد فيهــا اشــارة الــى مــصادر معلومــات الكترونيــة اســتخدمها معــدو هــذه الرســائل  اال ان     

ــدنيا شــديدا فــي نــسبة هــذه النوعيــة مــن المــصادر مــن المجمــوع الكلــي للمــصادر          هنــاك ت

نه بالرغم من قلتها اال ان هناك نموا تدريجيا فـي         أ؛ و )%٦٫١(المستخدمة والمستشهد بها    

 %١٢٫٣(ونية في الرسـائل علـى المـدى الزمنـي التـي اعـدت خاللـه                 استخدام المصادر االلكتر  

؛ وان اكثر اشكال المـصادر االلكترونيـة        )٢٠٠٧ في   %٤٨، و   ٢٠٠٦ في   %٣٩٫٧، و   ٢٠٠٥في  

المــستخدمة فــي هــذه الرســائل هــي بحــوث او مقــاالت الكترونيــة منــشورة علــى االنترنــت    

ورة فــي دوريــات الكترونيــة  ، و بحــوث منــش)%٤٨٫٩(بعنــاوين ومواقــع دون بيانــات اخــرى  

؛ واخيــرا كانــت )%٦٫٦(، واعمــال مــؤتمرات )%١٢٫٨(، ومواقــع تربويــة متخصــصة )%٢٩٫٣(
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المـــصادر االلكترونيـــة باللغـــة االنجليزيـــة هـــي االكثـــر اســـتخداما فـــي الرســـائل المدروســـة  

 . %٣٥٫١، ثم العربية بنسبة %٦٤٫٩وبنسبة 

لــى الــسلوك المعلومــاتي فــي المجــال فيمــا يتعلــق بالدراســات االجنبيــة التــي اجريــت ع

التربوي بعدة دول ونشرت باللغة االنجليزيـة فقـد تـم التوصـل الـى خمـس دراسـات مهمـة                     

 للتعــرف علــى Serrano and Robbins -Rupp)٢٠١٣(احــدثها تلــك التــي قــام بهــا كــل مــن 

جوانــب مختلفــة مــن الــسلوك المعلومــات العــضاء هيئــة التــدريس البــاحثين فــي المجــال      

وي العاملين في عشرين من الجامعات البحثيـة العامـة الكبيـرة فـي الواليـات المتحـدة         الترب

 باحثـا اكاديميـا مـن    ٥٣٨االمريكية باسـتخدام المـنهج المـسحي واالسـتبانة وبمـشاركة          

وقــد وجــدت الباحثتــان أن االســتعداد للمحاضــرات، ومتابعــة المــستجدات . هــذه الجامعــات

 اسباب رئيسية الستخدام مصادر المعلومات من قبـل      في المجال، وكتابة االبحاث كانت    

اضافة الى ذلك اكدت نتائج هذه الدراسة كمـا فـي بعـض الدراسـات االخـرى                . المشاركين

بالنــسبة للبــاحثين التربــويين ) مطبوعــة والكترونيــة(فــي المجــال اهميــة المجــالّت العلميــة  

اشــرة  كمــصادر مهمــة  متبوعــة بمــصادر االنترنــت، والكتــب، والمحادثــات الشخــصية المب   

 .لمساعدة المشاركين في نشاطاتهم البحثية

 Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, Internationalمـؤتمر  وفـي  

Conference قدم كل مـن  ٢٠٠٩عام ل Togia and Tsigilis    حـول معرفـة   دراسـة مـسحية

وا باليونان بمـصادر المعلومـات      طالب الدراسات العليا في االقسام التربوية بجامعة ارسط       

 اقـسام تربويـة فـي       ٤ طالبا مـن     ٥٩االلكترونية واستخدامهم لهذه المصادر وشارك فيها       

كـانو يـستخدمون   ) %٨٦(نتائج الدراسة بينت ان نسبة كبيرة من المـشاركين       . الجامعة

المحركــات العامــة علــى االنترنــت مثــل جوجــل بــشكل متكــرر للبحــث والحــصول علــى        

 %٢٩٫٣ فقـط لقواعـد المعلومـات والمجـالت االلكترونيـة و      %٣٣٫٩ت مقارنة مع   المعلوما

ومما يؤكد هذه النتيجة حسب رأي الباحثان ان نـسبة كبيـر الـى حـد مـا               . لفهرس المكتبة 

 ولـم تــسمع عنهــا مـن قبــل رغـم اهميــة هــذه    ERICلـم تــستخدم قاعـدة اريــك   ) %٤٣٫٤(
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 استخدام المصادر االلكترونية فقد جائت اما من حيث اسباب. القاعد في المجال التربوي   

التكاليف الدراسية السبب االول السـتخدامها مـن قبـل جميـع المـشاركين، وفـي المرتبـة           

الثانيــة التــزود بالمعلومــات العلميــة العامــة او المراجعــة وتحــديث الببلوجرافيــات الخاصــة،    

صول علــــى  مــــن المــــشاركين باســــتخدامهم للمــــصادر الرقميــــة للحــــ%٤٥٫٨بينمـــا افــــاد  

) %٧٧٫١(اخيـرا كـان عـدم الـوعي بتوافرهـا           . معلومات الغـراض كتابـة رسـائلهم العلميـة        

اهــم العوامــل التــي تحــد مــن اســتخدام      ) %٤٤(وعــدم المعرفــة بكيفيــة التعامــل معهــا     

 .المصادر االلكترونية في هذه الدراسة

ــا        ــت بهـ ــة قامـ ــاك دراسـ ــسابقة هنـ ــات الـ ــب الدراسـ ــى جانـ ــق (٢٠٠٨) Earpوالـ  تتعلـ

استكشاف استراتيجيات البحوث المعلوماتية واستخدام مـصادر المعلومـات فـي البيئـة        ب

 Kentالرقمية الراهنة لدى طالب الدراسات العليـا فـي التخصـصات التربويـة بجامعـة كنـت       

University   نتائج هذه الدراسة التي جائت بعد تحليل بيانات  .  بالواليات المتحدة االمريكية

 طالبــا كــشفت بــأن اهــم الوســائل التــي      ١١٣عتمادهــا وقــام بتعبئتهــا   االســتبانة التــي تــم ا  

يستخدمها عادة الكثير من المشاركين عند البحث عن المصادر البحثية التي يحتاجونها          

، ثـم فهـارس   )%٣١٫٩(، يليهـا قواعـد المعلومـات البحثيـة         )%٤١٫٦(هي شبكة االنترنت اوال     

ــات  ــين   ) %٢٣٫٩(المكتبـ ــضلية بـ ــي االفـ ــاوت فـ ــع تفـ ــالب    مـ ــن طـ ــل مـ ــدى كـ ــذه االدوات لـ  هـ

ــدكتوره  ــستير والـ ــة    . الماجـ ــسمات التاليـ ــت الـ ــالت كانـ ــاالت المجـ ــسبة لمقـ ــا : "بالنـ توفرهـ

هــي االهــم فــي هــذا النــوع مــن المــصادر    "  الكترونيــا، ســهولة االســتيعاب، وســمعة المجلــة  

ــرا كانــت نــسبة الــذين يــشعرون بثقــة وراحــة عنــد اســتخدام قواعــد       . للمــشاركين واخي

ــذين تخرجــو بعــد عــام       المعلومــا ــدى الطــالب ال م مــن ٢٠٠٠ت االلكترونيــة البحثيــة اعلــى ل

 . اولئك الذي تخرجوا قبل هذا التاريخ

اخيـــرا وفـــي دراســـتين متـــشابهتين مـــن حيـــث المنهجيـــة المعتمـــدة علـــى تحليـــل          

 Beile et al االستـشهادات الببليوجرافيــة احـدهما فــي الواليـات المتحــدة قـام باعــدادها    

تحليل المراجع التي وردت في الرسائل العلمية التربوية الممنوحة من ثـالث             بهدف   (٢٠٠٤)
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جامعــات امريكيــة وتقيــيم جــودة االستــشهادات فــي هــذه الرســائل، واالخــرى فــي نيجيــرا 

نتائج هاتين الدراستين كانت متقاربة .  وكان لها نفس االهداف تقريبا(٢٠٠٣) Okiyاعدها 

ادر التي وردت في الرسائل التي تم دراستها فقد تبين          الى حد ما من حيث اكثر انواع المص       

: بأن المجالت والكتب كانت اكثر االنواع تكرار في هذه الرسائل مع اختالف في الترتيب            

المجالت والكتب في الدراسة االمريكية والعكـس فـي الدراسـة النيجيريـة؛ ثـم بعـد ذلـك                   

الجامعيـة واوراق المـؤتمرات     وبشكل اقل بكثير انواع اخرى من المراجـع مثـل الرسـائل             

وفــي الوقــت الــذي لــم يــرد تمامــا فــي كــال الدراســتين مقارنــة بــين       . الــخ... وتقــارير البحــوث  

مطبـوع مقابـل    (استخدام مصادر المعلومـات فـي الرسـائل مـن حيـث الـشكل المـادي لهـا                   

  بينــت فقــط تــدني نــسبة االستــشهاد بمواقــعBeile et al، اال ان نتــائج دراســة ) الكترونــي

 ).  %١٫٣(االنترنت من قبل مُعِدّو الرسائل التي تم تحليلها 

   دراسات السلوك المعلوماتي المتعددة المجاالت او في المجاالت االخرى٧/٢
ــصادر       ــتخدام مــ ــاتي واســ ــسلوك المعلومــ ــي تناولــــت الــ ــات التــ ــسبة للدراســ ــا بالنــ امــ

ي مجـاالت متعـددة او   المعلومات من قبل الباحثين االكـاديميين وطلبـة الدراسـات العليـا فـ         

تلــك التــي تركــز علــى تخصــصات معينــة غيــر التربيــة فكــان هنــاك العديــد منهــا كمــا ذكــر    

سابقا وتم التركيز هنا على تلك الدراسات ذات العالقة الكبير جدا بهذه الدراسـة سـواء                

مــن حيــث توجهــات تلــك الدراســات او حــدودها الزمنيــة التــي تتناســب مــع الحــدود الزمنيــة 

ومن ابرز الدراسات الشاملة واقربها للدراسة الحاليـة مـن حيـث مجتمـع              . لحاليةللدراسة ا 

ــران      ــد العمـ ــدها حمـ ــي اعـ ــة التـ ــث، الدراسـ ـــ١٤٣١(البحـ ــسلوك   ) م٢٠١٠/هـ ــا الـ ــاول فيهـ وتنـ

ــامعي         ــام الجــ ــالل العــ ــين خــ ــذكور الدارســ ــا الــ ــات العليــ ــة الدراســ ــدى طلبــ ــاتي لــ المعلومــ

حمــد بــن ســعود االســالمية بالريــاض    فــي جامعــة االمــام م  ) م٢٠٠٩/٢٠١٠(هـــ ١٤٢٩/١٤٣٠

 دارسـا مـن اصـل       ٢٢٢باستخدام المنهج المسحي واالستبانة لجمع البيانـات وشـارك بهـا            

 من المجموع الكلي لطلبة الدراسات العليا الذكور فـي الجامعـة خـالل              %١٠عينة حجمها   

ــرة  ــة هـــي    . تلـــك الفتـ ــذه الدراسـ ــا هـ ــلت لهـ ــائج التـــي توصـ ــاع نـــسبة  ) ١: ومـــن اهـــم النتـ ارتفـ
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ــة للبحــث عــن المعلومــات والحــصول       ) %٩٤٫١(المــشاركين  ــذين يعتمــدون اللغــة العربي ال

ان اكثـر المنافـذ   ) ٢، ) االنجليزيـة والفرنـسية  ( فقط للغـات االخـرى   %١١٫٨عليها مقارنة مع    

مــصادر المعلومــات هــي ] او ربمــا البحــث عــن[التــي يعتمــد عليهــا المــشاركين للوصــول الــى  

ــت،   ــبكة االنترنـــ ــشاركين  ان غال) ٣شـــ ــة المـــ ــصادر   ) %٦١٫٧(بيـــ ــتخدام مـــ ــضلون اســـ يفـــ

ان اكثر المصادر التـي     ) ٤المعلومات المطبوعة على االلكترونية للحصول على المعلومات،        

يعتمـــد عليهـــا المـــشاركين فـــي الدراســـة والبحـــث هـــي الكتـــب المطبوعـــة، تليهـــا مواقـــع  

ان هنـاك عقبـات    ) ٥ و   االنترنت، ثم الكتب االلكترونية، ثم الرسائل الجامعيـة المطبوعـة،         

رئيــسية تواجــه المــشاركين عنــد البحــث عــن المعلومــات تتمثــل بعــدم تــوافر المــصادر           

المطلوبــة بمكتبــة الجامعــة يليهــا ضــعف خــدمات المكتبــة ثــم حــاجز اللغــة للمــصادر التــي   

 .تتوفر كثيرا بغير العربية

وب اســل) م٢٠١٠/ هـــ ١٤٣١(وفــي دراســة شــاملة اخــرى اســتخدم فيهــا خالــد معتــوق     

تحليـــل االستـــشهادات المرجعيـــة للتعـــرف علـــى جوانـــب اســـتخدام مـــصادر المعلومـــات  

 رسالة ماجستير ودكتوراه مجازة من جامعة ام القرى خـالل الفتـرة           ٦٨٤االلكترونية في   

 هـــ فــي جميــع التخصــصات، و توصــل الباحــث فيهــا الــى محدوديــة اســتخدام      ١٤٢٩ – ١٤٢٧

 مجمـوع مـصادر المعلومـات التـي اسـتخدمت فـي           مـن ) %٠٫٨(المصادر االلكترونيـة بنـسبة      

 ١٤٨(هذه الرسائل وكذلك تدني الرسـائل التـي اسـتخدم فيهـا معـدوها مـصادر الكترونيـة                 

كمـا توصـلت الدراسـة      .  من مجموع الرسائل التي تم دراستها      %٢١٫٦بنسبة  ) رسالة فقط 

 االلكترونيـة  الى تفوق الباحثات مـن النـساء علـى البـاحثين الـذكور فـي اسـتخدام المـصادر         

، وان معظـم المـصادر االلكترونيـة المستـشهد بهـا         )%٢٤ مقابـل    %٧٦(واالستشهاد بها   

 ).%٨٠(في الرسائل كانت باللغة العربية 

ــوهري      ــزة جـ ــا عـ ــشابهة قامـــت بهـ ــة مـ ــي دراسـ ـــ ١٤٢٨(وفـ ــادة  ) م٢٠٠٧/ هـ ــول افـ حـ

ــدالعزيز مـــن مـــصادر المعلومـــات االلكتر    ــة الملـــك عبـ ــة الباحثـــات الـــسعوديات بجامعـ ونيـ

 رسـالة   ٢٤٦المتاحة علـى شـبكة االنترنـت مـن خـالل تحليـل االستـشهادات المرجعيـة لــ                      
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ــوراه (جامعيــة  تــم انجازهــا فــي االقــسام العلميــة بــشطر الطالبــات فــي      ) ماجــستير ودكت

هـــ، ووصــلت تقريبــا الــى نفــس النتيجــة التــي  ١٤٢٥ – ١٤٢٠الجامعــة خــالل الفتــرة  بــين عــامي  

 الـسابقة مـن حيـث تـدني اسـتخدام المـصادر االلكترونيـة               ظهرت في دراسة خالـد معتـوق      

 استـشهادا  ١٦٦فقط استخدمت المصادر االلكترونية بمقدار   ) %١٣٫٤( رسالة   ٣٣حيث ان   

 من المجموع الكلـي للمـصادر المستـشهد بهـا فـي الرسـائل المدروسـة                 %٠٫٧١بما نسبته   

كثر اشـكال المـصادر   وبجانب هذه النتيجة الرئيسية كشفت الدراسة عن ان ا    ). ٢٣٢٧٦(

االلكترونيــة التــي تــم االســتعانة بهــا فــي الرســائل كانــت البحــوث االلكترونيــة والمقــاالت     

، تليهــا البحــوث المنــشورة بالــدوريات    )%٣٤٫٩(المنــشورة فــي المواقــع العامــة لالنترنــت     

 وبخالف النتيجة التي توصل اليها خالد معتـوق فيمـا يتعلـق           ). %١٧٫٥(، ثم التقارير    )%٣٠٫١(

بلغات المصادر، اتضح في هذه الدراسة ان غالبية المصادر المـستخدمة كانـت باالنجليزيـة               

 . بالفرنسية%١٫٢ منها فقط بالعربية و %١٠٫٨فيما كانت ) %٨٨(

نــشرت ايــضا دراســة مــشابهة للدراســتين الــسابقتين مــن حيــث  ) ٢٠٠٥(يــسرية زايــد 

ع التركيـز فـي مجتمـع الدراسـة         منهجية البحـث المعتمـد علـى القياسـات الببليوجرافيـة مـ            

علــى الرســائل الجامعيــة المجــازة مــن قــسم المكتبــات والوثــائق بجامعــة القــاهرة خــالل      

وبعد تحليل االستشهادات المرجعية الواردة في قوائم المراجع لـ         . م٢٠٠٣ – ١٩٩٨المدة  

 رسالة ماجستير ودكتوراه تم انجازها خالل هذه الفترة،  كشفت هذه الدراسـة عـن                ٧٨

قلــــة الرســــائل التــــي استــــشهدت بمــــصادر المعلومــــات ) ١: عــــدد مــــن النتــــائج مــــن ابرزهــــا

فقط، وهي نتيجة شبيهة بالنتيجة التي توصل اليها        ) %٢٦٫٩٢( رسالة   ٢١االلكترونية بواقع   

ان نــسبة االســشهاد  ) ٢، )خالــد معتــوق وعــزة جــوهري   (الدراســتين المــذكورتين ســابقا   

مقارنة باالستـشهاد بالمـصادر التقليديـة       ) %٦٫٥٨( جدا   بالمصادر االلكترونية كانت ضيئلة   

ان مــستوى االستــشهاد بالمــصادر االلكترونيــة متذبــذب بــين الــسنوات التــي ) ٣، )%٩٣٫٤٢(

ــصاعدا كمــا كــان متوقعــا،       ان االستــشهاد بالمــصادر  ) ٤انجــزت فيهــا الرســائل ولــيس مت

 باللغات االخرى ومنها العربية   االلكترونية باللغة االنجليزية كان اعلى بكثير من نظيراتها       
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كانـــت المـــصادر االكتـــر اســـتخداما واستـــشهادا بهـــا هـــي   ) ٥، )%٥٫٧٢ مقابـــل %٩٤٫٢٨(

الكتــب الورقيــة فــي المرتبــة االولــى تلتهــا مقــاالت الــدوريات ثــم المــصادر االلكترونيــة  فــي       

 .المرتبة الثالثة

المعلوماتيــة لطلبــة  فــي رســالته للــدكتوراه الحاجــات  Saleh -Al)٢٠٠٤(اخيــرا، تنــاول 

الدراسات العليا من مصادر المعلومات االلكترونية واستخدامهم لهـذه المـصادر وشـارك             

 %١٠ طالبا مـن عينـة عـشوائية حجمهـا     ٤٨٠فيها من خالل االجابة على استبانة الدراسة   

جامعـة ام القـرى،     (من مجموع طلبـة الدراسـات العليـا فـي ثـالث جامعـات سـعودية                 ) ٥٠٢(

نتـائج هـذه الدراسـة بينـت       ). ملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعـادن       وجامعة ال 

انه وبالرغم من االتاحة الجيدة لمصادر المعلومات االلكترونية في الجامعـات المختـارة، اال       

ان غالبية طالب الدراسات العليا المشاركين في هذه الدراسة يفضلون استخدام الكتب             

 قواعد المعلومات االلكترونية او االنترنت، ممـا قـد يجعـل هـذه       والوثائق المطبوعة بدال من   

ويؤكــد هــذه النتيجــة ان  . الخــدمات المتقدمــة والمكلفــة غيــر مــستغلة بالــشكل الكــافي    

افـــادوا باســـتخدامهم لمـــصادر المعلومـــات    ) %٥٠٫٨(نـــصف المـــشاركين فـــي الدراســـة    

نها لالغـــراض االلكترونيـــة بـــشكل عـــام ونـــصف هـــؤالء تقريبـــا ذكـــرو بـــانهم يـــستخدمو 

الواجبــات الدراســية المكتوبــة، كتابــة الرســائل العلميــة، القــاء المحاضــرات،     (االكاديميــة 

، فــي الوقــت الــذي افــاد كثيــر مــن هــؤالء المــستخدمين انهــم اليــستخدمونها دائمــا       )الــخ...

اضـافة الـى ذلـك    . وانهم لـم يجـدوها مفيـدة تمامـا او انهـم لـم يجـدو فيهـا النتـائج المرجـوة             

ه الدراســــة بــــأن هنــــاك عــــدد مــــن العوائــــق توجــــه المــــشاركين خــــصوصا  كــــشفت هــــذ

المستخدمين للمصادر االلكترونية عند استخدامهم لهذه المصادر من ابرزها عدم اجادة 

اللغة االنجليزية، قلة الدعم والمساندة المطلوبة السـتخدام هـذه المـصادر، وقلـة التـدريب                

 .على استخدام هذه المصادر

 Smyth) ٢٠١١( العربيـة التـي تـم اختيارهـا للعـرض هنـا فمنهـا دراسـة         اما الدراسات غير

والتـــي تناولـــت فيهـــا الباحثـــة التوجهـــات الجديـــدة فـــي اســـتخدام المعلومـــات لـــدى طـــالب  
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الدراسات العليا في العلوم االجتماعية واالنسانية وذلك من خالل تحليـل االستـشهادات    

 المجازة من قبـل جامعـة نيوبرونزويـك         )ماجستير ودكتوراه (المرجعية للرسائل العلمية    

New Brunswick  م فــي مجــاالت التــاريخ وعلــم الــنفس    ٢٠٠٨ – ١٩٩٥ بكنــدا فــي الفتــرة

 رســالة، بينــت النتــائج بــشكل عــام اهميــة   ٤٥٧وبعــد تحليــل  قــوائم المراجــع لـــ  . والتربيــة

ــة    ــكالها الماديــ ــصادر ) مطبــــوع او الكترونــــي (المجــــالت والكتــــب دون مناقــــشة اشــ كمــ

علومــات فـــي الرســـائل التـــي تـــم دراســـتها مــع اخـــتالف بـــين التخصـــصات فـــي مـــستوى   للم

ــاريخ        ــي التـ ــدكتوراه فـ ــستير والـ ــالب الماجـ ــة ان طـ ــد المقارنـ ــين بعـ ــتخدام، حيـــث تبـ االسـ

اضـافة الـى   . يستخدمون الكتب اكثر مـن المجـالت مقارنـة مـع طـالب التخصـصات االخـرى         

ــد       ــشكل الوحيـ ــي الـ ــت وهـ ــع االنترنـ ــضح ان مواقـ ــم    ذلـــك اتـ ــي تـ ــة التـ ــصادر االلكترونيـ للمـ

مناقــشتها فــي الدراســة كانــت محــدودة االســتخدام فــي جميــع الرســائل علــى اخــتالف         

 من المجموع الكلـي للمـصادر التـي تـم حـصرها وتحليلهـا فـي        %٣٫٥٦اقل من   (تخصصاتها  

، مع تفاوت ايـضا بـين التخصـصات فـي مـستوى االسـتخدام حيـث كانـت رسـائل           )الرسائل

عتمـادا علـى مواقـع االنترنـت تليهـا رسـائل التـاريخ بينمـا جائـت رسـائل علـم                      التربية اكثر ا  

 .النفس االقل اعتمادا على هذا النواع من المصادر

وفــي تقريــر لبحــث مــدعوم مــن قبــل مكتبــة جامعــة كوبنهــاجن بالــدنمارك واجــراه     

 وبمــشاركة بــاحثين اخــرين مــن  Drachen and Larsen)٢٠١١(بــاحثين مــن المكتبــة همــا 

ــسلوك        مكت ــة الـ ــسا لدراسـ ــا بالنمـ ــة فينـ ــالنرويج وجامعـ ــلو بـ ــة اوسـ ــن جامعـ ــل مـ ــات كـ بـ

والمماراسات المعلوماتية التي يتبعها طالب الدكتوراه فـي هـذه الجامعـات الـثالث للبحـث                

 طالبــا مــن ٤٤٥٣عــن المعلومــات التــي يحتاجونهــا والحــصول عليهــا وادارتهــا وبمــشاركة   

 طالبـا  ٢٠ة الى المقابالت الالحقة التي شـارك بهـا     خالل االجابة على استبانة الدراسة اضاف     

ان ) ١: ابرز النتائج العامة للدراسة بينت    . يمثلون جميع االقسام العلمية في هذه الجامعات      

) ٢مقاالت المجالت والكتب كانت اهم مصادر المعلومـات بالنـسبة للطـالب المـشاركين،       

اركين حيـث يـتم عـادة تجاهـل        ان سهولة الوصـول للمعلومـات يعـد متطلبـا رئيـسيا للمـش             
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ان هنــاك اســتخداما عاليــا ) ٣المــواد التــي يــصعب توافرهــا وذلــك ربمــا غالبــا لــضيق الوقــت،   

لمحــرك جوجــل اثنــاء كــل مراحــل اعــداد البحــث وبــشكل خــاص فــي بدايــة العمــل علــى   

ــا لخـــدمات المعلومـــات االلكترونيـــة المقدمـــة مـــن   ) ٤البحـــث،  ان هنـــاك اســـتخداما مكثفـ

) ٥شاركة مقارنة مع الخدمات التي تقدم مباشرة في مباني هذه المكتبات،            المكتبات الم 

ــي       ــثالث فــ ــات الــ ــة بالجامعــ ــة المختلفــ ــة العامــ ــة التخصــــصات العلميــ ــد مقارنــ ــرا عنــ واخيــ

ــوم      ــاالت العلـ ــين ان مجـ ــة  تبـ ــة او االلكترونيـ ــات المطبوعـ ــصادر المعلومـ ــتخداماتها لمـ اسـ

ل الـى اسـتخدام المـصادر المطبوعـة اكثـر مـن             االنسانية واالجتماعية بما فيها التربية تميـ      

 ).العلوم التقنية والبحته والتطبيبقية(المجاالت االخرى 

اجراهـا  qualitative study  مقالـة تتـضمن دراسـة نوعيـة      Ge)٢٠١٠(مـن ناحيتـه نـشر    

باســتخدام المقــابالت حــول ســلوك المعلومــات الرقميــة عنــد البــاحثين االكــاديميين فــي     

 بالواليــات المتحــدة االمريكيــة Tennesseeة واالنــسانية بجامعــة تنــسي العلــوم االجتماعيــ

 باحثا من اعضاء هيئة التدريس وطلبة الدكتوراه في عدد مـن التخصـصات              ٣٠وبمشاركة  

االجتماعية واالنسانية فـي الجامعـة ومـن ضـمنها التربويـة واتـضح مـن نتائجهـا بـأن مـصادر                      

ا رئيسيا في تلبية حاجات المشاركين مـن       المعلومات االلكترونية تلعب بشكل عام دور     

مـــع وجـــود اخـــتالف بـــين البـــاحثين فـــي المجـــاالت الرئيـــسية  ) %٥٨(المعلومـــات البحثيـــة 

والمــستوى االكــاديمي فيمــا يتعلــق بمــدى االعتمــاد عليهــا مقارنــة مــع مــصادر المعلومــات       

ائهم فـي   المطبوعة، حيث تبين ان الباحثين في العلوم الجتماعيـة اكثـر اعتمـادا مـن نظـر                

 مطبـوع للعلـوم     %٣٦٫٧ الكترونـي و     %٦٣٫٣(العلوم االنسانية على المـصادر االلكترونيـة        

، وان البــاحثين ) مطبــوع للعلــوم االنــسانية%٦٠ الكترونــي و %٤٠االجتماعيــة مقارنــة مــع 

اكثـر اعتمـادا علـى المـصادر        ) %٧٠(واالسـاتذة المـساعدين     ) %٦١٫٧(من طلبة الـدكتوراه     

ايــضا كــشفت هــذه ). %٤٧٫٨(واالســاتذة ) %٤٨(االســاتذة المــشاركين االلكترونيــة مــن 

ــة لـــدى          ــات البحثيـ ــات المعلومـ ــوفيرا الحتياجـ ــة تـ ــصادر االلكترونيـ ــم المـ ــأن اهـ ــة بـ الدراسـ

لمـــشاركين كانـــت بالترتيـــب مواقـــع الـــشبكة العلميـــة، قواعـــد المعلومـــات، المجـــالت         
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لكترونــي؛ وان ســهولة الــدخول االلكترونيــة، فهــارس المكتبــات االلكترونيــة، ثــم البريــد اال

ــة يــشكل عــامال مهمــا للمــشاركين للوصــول للمعلومــات فــي الوقــت         للمــصادر االلكتروني

 .والمكان الذي يحتاجون فيه الوصول اليها

 مـن خـالل تحليـل االستـشهادات فـي قـوائم        Junni)٢٠٠٧(اما الدراسة التي قامت بهـا  

الـسويدية لالقتـصاد والتجـارة فـي فنلنـدا       رسالة علمية اجيـزت مـن الجامعـة       ٢١٩المراجع لـ   

ــصاد وعلــم    ٢٠٠٣ و ١٩٩٣ و ١٩٨٥وجامعــة هلــسنكي خــالل االعــوام      فــي تخصــصات االقت

 طالبا تخرجوا من هـذه الجامعـات فـي    ٤٨النفس والرياضيات ثم اتبعت ذلك بمقابالت مع        

 وذلـــك الستكـــشاف تـــأثير شـــبكة االنترنـــت علـــى جهـــود طـــالب الماجـــستير ٢٠٠٣عـــام 

ل علــى معلومــات لرســائلهم فقــد بينــت بــشكل عــام أن المــشاركين فــي جميــع     للحــصو

التخصصات يتشابهون في طريقة الحصول عن المعلومـات التـي يحتاجونهـا مـن حيـث ان         

غالبيــة مــصادر المعلومــات التــي اســتخدموها كانــت مــن مكتبــة الجامعــة مــع وجــود بعــض  

ــين التخصــصات فــي اســتخدام االنترنــت لهــذه ا      الغــراص فالمــشاركين فــي   االختالفــات ب

تخصصات االقتصاد وعلم النفس افادوا بقيامهم بالحصول على مصادر من االنترنت اكثـر         

من حيث التغير في استخدام مصادر المعلومات في الرسائل         . من نظرائهم في الرياضيات   

 زيــادة متوســط عــدد المــصادر فــي قــوائم ) ١: الــذي عزتــه الباحثــة لتــأثير االنترنــت تبــين مــايلي 

 وكان ذلك اكثـر فـي   ٢٠٠٣ مصدر عام ٤٧ الى ١٩٨٥ مصدرا عام   ٣٠المراجع للرسائل من    

تناقص متوسط عمر المصادر خالل     ) ٢تخصصي االقتصاد وعلم النفس منه في الرياضيات،        

 سـنة خـصوصا فـي تخصـصات علـم           ٩٫٩ الـى    ١٩٨٥ سـنة عـام      ١٢فترات اجازة الرسائل من     

زيـاد متوسـط عـدد مقـاالت المجـالت          ) ٣القتـصاد،   النفس والرياضيات مقارنة مـع تخـصص ا       

 وكـان ذلـك فـي    ٢٠٠٣ مقالـة عـام   ٢٣٫٥ الـى  ١٩٨٥ مقالـة عـام   ٩٫٦العلمية في الرسائل مـن    

عـدم وجـود اختالفـات كبيـرة فـي      ) ٤تخصصي االقتصاد وعلم النفس اكثر من الرياضيات،      

 .    التخصصاتاستخدام الكتب في الرسائل خالل الفترات التي تم دراستها وفي جميع
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 Research Information Network نشرت شبكة المعلومـات البحثيـة   ٢٠٠٦في عام 

) RIN( على موقعها على االنترنت دراسة نوعية qualitative study  باستخدام المقـابالت 

ــة      ــاديميين فـــي المملكـ ــاحثين االكـ ــا الـــشبكة بهـــدف التعـــرف علـــى توجهـــات البـ اجرتهـ

دامهم لخدمات البحث عن المعلومات ومصادرها وبمـشاركة        المتحدة البريطانية واستخ  

 باحث من مختلف الجامعات ومعاهد البحـوث فـي بريطانيـا وفـي مختلـف التخصـصات                ٤٠٠

كمـا  ) ١هذه الدراسة المهمة ظهرت فيهـا عـدد مـن النتـائج ذات العالقـة منهـا                  . الموضوعية

تـب كمـصادر رئيـسية      في الدراسات الـسابقة، اهميـة مقـاالت المجـالت وبـشكل اقـل الك              

ان اكثـر ادوات البحـث عـن المعلومـات هـي محركـات       ) ٢للمعلومات اثنـاء اعـداد البحـوث،        

ــات ثــم محركــات البحــث          ــات وفهــارس المكتب البحــث العامــة وبخاصــة جوجــل ثــم بواب

ادراك البــاحثين لمــشكلة النتــائج التــي يحــصلون عليهــا عــادة وليــست لهــا ) ٣المتخصــصة، 

وبــشكل اكثــر خــوفهم مــن عــدم حــصولهم علــى معلومــات     عالقــة بموضــوع بحــوثهم  

ان اكثـر  ) ٤مهمة موجودة اصال لكنها لـم تظهـر اثنـاء عمليـات البحـث عـن المعلومـات، و                    

العوائق التي تواجه الباحثين اثنـاء عمليـة البحـث عـن المعلومـات والحـصول عليهـا تتعلـق           

عــدم االشــتراك بعــدم القــدرة للحــصول علــى المــصادر خــصوصا مقــاالت المجــالت بــسبب  

ــى          ــة، وصــعوبة الحــصول عل ــة باللغــات االجنبي بهــا، وصــعوبة االفــادة مــن المــصادر المكتوب

الفـــصول الموجـــودة بالكتـــب متعـــددة المـــؤلفين، ومحدوديـــة االعـــداد الـــسابقة للمجـــالت    

كما ان الدراسة بينت وجود تفاوت واضح بين الباحثين في المجاالت التخصـصية             . المتاحة

 .خدامهم لمصادر المعلومات وخدمات البحث عنهاالمختلفة في است

 Researchاخيرا، وفي بحث رئيسي مدعوم من قبل مجموعة مكتبات دعم البحـث  

Support Libraries Group   علــى موقعهــا علــى االنترنــت  ٢٠٠٢فــي بريطانيــا نــشرته عــام 

 SIRU University و Education for Change Ltdهي اجرته ثالث مراكز بحوث بريطانية 

of Brighton و The Research Partnership  باحثـا  ١٤٤٠ وشارك في االجابة على اسـتبانته 

ــاء،   (فــي المملكــة المتحــدة البريطانيــة فــي خمــس تخصــصات عامــة       ــوم الطــب واالحي عل
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العلــوم الطبيعيــة والهندســية، العلــوم االجتماعيــة، دراســات المنــاطق واللغــات، الفنــون        

ان نـسبة عاليـة مـن       ) ١: الله عدد من النتائج العامـة المهمـه ابرزهـا         تبين من خ  )  واالنسانيات

 %٨٢ للمجـالت الورقيـة و   %٩٥(الباحثين في جميع التخصصات تعتبـر النـسخ المطبوعـة       

 قواعــــد المعلومــــات  %٧١(والمــــواد االلكترونيــــة  ) للكتــــب والمــــواد االخــــرى المطبوعــــة   

) مطبوعـات االلكترونيـة االخـرى    للمجـالت وال  %٥٣والكشافات والفهارس االلكترونية و     

مصادر معلومات اساسية في الوقت الراهن وفي المستقبل المنظور، ومـع ذلـك فـإن تـوفر            

 لـــه اهميـــة مـــستقبلية لـــدى الغالبيـــة مـــن   (online)المعلومـــات بـــشكل الكترونـــي مباشـــر  

ترى ان البحث عـن     ) %٦٦(ان نسبة كبيرة من الباحثين      ) ٢،  )%٧٤(الباحثين المشاركين   

ان الغالبيـة  ) ٣معلومات بشكل الكتروني افضل واكثر سـهولة منـه بالـشكل التقليـدي،              ال

يعتبرون مكتبة الجامعة لـديهم ضـرورية لبحـوثهم كمـا ان            ) %٨٣(العظمى من الباحثين    

ــات           ــوفر فــي مكتب ــى المــواد التــي التت ــة تعــد جهــة ضــرورية للحــصول عل ــة البريطاني المكتب

ة، كان هناك بعض االختالفات في سلوكيات الباحثين        ومع هذه النتائج العام   . جامعاتهم

فيما يتعلق بطرق البحث ومصادر المعلومات التي يستخدمونها للحصول على المعلومـات            

فقــد بينــت النتــائج بــأن البــاحثين فــي العلــوم الطبيــة واالحيــاء    . التــي يحتاجونهــا البحــاثهم 

ت االلكترونيــة وغيرهــا مــن والعلــوم الطبيعيــة والهندســية يميلــون الــى اســتخدام  المجــال  

ــاطق         ــوم المن ــر مــن نظــرائهم فــي الفنــون واالنــسانيات وعل المطبوعــات االلكترونيــة اكث

واللغات وبشكل اقل العلوم االجتماعية، كما ان التوقعـات نحـوا االعتمـاد علـى المـصادر                 

ــوم الطبيعيــة         ــاء والعل ــاحثين فــي الطــب واالحي ــد الب االلكترونيــة مــستقبال بــدأت اعلــى عن

 .الهندسية منه عند الباحثين في التخصصات االخرىو

ــاج البحثــي          ــسريع والمختــصر بمــا يناســب الدراســة الحاليــة لالنت وبعــد هــذا العــرض ال

العلمــي العربــي والعــالمي فــي مجــال الــسلوك المعلومــاتي للبــاحثين االكــاديميين ومــنهم       

 المجــاالت الدارســين فــي درجــة الــدكتوراه ســواء فــي مجــال التربيــة بــشكل خــاص او فــي 

العلمية االخرى، يتبين عـدد مـن الجوانـب المهمـة المتعلقـة باسـتخدام مـصادر المعلومـات            
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من قبل هؤالء لدعم دراساتهم وبحوثهم العلمية خصوصا في ظل البيئة الرقمية الراهنة،    

 :ومن ابرز هذه الجوانب مايلي

ــصادر       ♦ ــددة مــــن مــ ــكاال متعــ ــوع واشــ ــام انــ ــاحثين يــــستخدمون بــــشكل عــ ان البــ

معلومات لدعم بحوثهم ودراساتهم العلميـة دون االقتـصار علـى نـوع معـين مـن                 ال

المصادر بالرغم من التفاوت في درجـة االعتمـاد علـى هـذه االنـواع واالشـكال وهـذا               

يشير الى ان البحث العلمي والبـاحثين فيـه غالبـا بحاجـة الـى مـستوى كبيـر ومتنـوع           

على القيام بنـشاطاتهم البحثيـة      من خدمات الوصول الى مصادر المعلومات للقدرة        

 بالشكل المطلوب منهم  

اســتمرار اهميــة دور المــصادر المطبوعــة كمــصادر للمعلومــات البحثيــة بــالرغم مــن   ♦

ــة للمعلومــات         ــرة فــي النــشر العلمــي االلكترونــي والمــصادر الرقمي التطــورات الكبي

ثين، كمـا  والزيادة المتدرجة في استخدامها من قبل المستفيدين حيث الزال الباح    

اتــضح فــي عــرض الدراســات الــسابقة وغيرهــا مــن الدراســات االخــرى، يعتمــدون          

بــشكل كبيــر علــى المــصادر المطبوعــة عنــد اعــدادهم للبحــوث والرســائل العلميــة 

 التي يقومون بها

ان هنــاك عــدد مــن العوامــل التــي قــد تحــد احيانــا مــن اســتخدام البــاحثين لمــصادر        ♦

ــا  ــا المتعـــددة وخـــدمات المعلومـــات االلكترونيـــة بـ ــارت . لرغم مـــن ميزاتهـ فقـــد اشـ

الدراســات المعروضــة ســابقا والكثيــر مــن غيرهــا لهــذه العوامــل مثــل عــدم الــوعي    

بتــوفر هــذه المــصادر فــي المؤســسات التــي ينتــسب اليهــا البــاحثين، وعــدم الــوعي       

بميـزات هــذا النـوع مــن المـصادر، وقلــة المهـارات المعلوماتيــة المطلوبـة الســتخدام      

، وعدم توفر او محدودية برامج التدريب على استخدام هذه المـصادر،            هذه المصادر 

وعـدم تــوفر االجهــزة والبــرامج المطلوبــة للوصــول الــى هــذه المــصادر واســتخدامها،  

والصعوبات التقنيـة التـي تواجـه البـاحثين عنـد اسـتخدامهم لهـذه المـصادر، وعـدم                   

 .الخ... ، )وائق لغويةع(اجادة لغات المحتوى االجنبي الذي ينشر بهذه المصادر 
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ضعف استشهاد البـاحثين العـرب بـشكل خـاص بمـصادر المعلومـات االلكترونيـة                 ♦

في رسائلهم وبحوثهم العلمية كما بينت ذلك الدراسات التـي تـم عرضـها سـابقا                 

اضـافة الـى   ) ٢٠٠٤(، وزايـد  )٢٠٠٧(، وجـوهري  )٢٠١٠(، ومعتوق  )٢٠١٠(وهي الشوابكة   

وهذه النتيجـة   ). ٢٠٠٢(، والمقدم   )٢٠٠٤(، وابراهيم   )٢٠١١(دراسات اخرى مثل لطفي     

، عـدم اسـتخدام هـذا       )٢٠١٠(التعني بالضرورة، كما اشار الـى ذلـك ايـضا الـشوابكة             

الشكل من المصادر على االطالق وانما قد تعني عدم االفادة منها فعليـا فـي كتابـة          

ــوعي بطريقــة واســلوب توثيــ        . البحــوث ق كمــا ان ذلــك قــد يكــون بــسبب عــدم ال

التي تظهـر بـنفس الوقـت       ) خصوصا مقاالت المجالت والكتب   (المصادر االلكترونية   

ــة      ــة االستـــشهادات الببليوجرافيـ ــاحثين بكتابـ ــام البـ ــالي قيـ ــوع وبالتـ بـــشكل مطبـ

للمــصادر بــالرغم مــن ان االســتخدام الفعلــي كــان    ) المطبوعــة(لألشــكال الورقيــة  

 .   لالشكال االلكترونية لها

 ونتائج الدراسةتحليل البيانات /  ٨
يتــضمن هــذا الجــزء االساســي مــن الدراســة الفقــرات الخاصــة بتحليــل بيانــات رســائل   

الـــدكتوراه التـــي تـــم اختيارهـــا وكـــذلك تحليـــل البيانـــات الخاصـــة بقـــوائم المراجـــع لهـــذه  

الرسائل واالستشهادات المثبتة فيها ثم مناقـشة نتـائج هـذا التحليـل وذلـك لالجابـة علـى              

 .لموضحة انفاتساؤالت الدراسة ا

  الخصائص العامة للرسائل    ٨/١
كانت كلية العلوم االجتماعية بجامعة االمام تـشتمل علـى قـسم واحـد فـي التربيـة            

منـذ ذلـك   ) ماجـستر، دكتـوراه  (هـ وبدا يقدم برامج الدراسات العليـا  ١٤٠١تم تأسيسه عام   

هج وطـــرق التـــاريخ بـــثالث تخصـــصات او شـــعب هـــي شـــعبة اصـــول التربيـــة، وشـــعبة المنـــا

هـ صدر قراراً لمجلـس التعلـيم       ١٤٣٢وفي عام   . التدريس، وشعبة االدارة والتخطيط التربوي    

هـ بإعادة هيكلة قـسم التربيـة حيـث حولـت        ٦/٥/١٤٣٢ بتاريخ   ٦٤العالي في جلسته رقم     

هــذه الــشعب الــثالث الــى اقــسام مــستقلة تابعــة لكليــة العلــوم االجتماعيــة تقــدم برامجــا 
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في هذه التخصصات الثالث اضافة الى انشاء قسم        ) ماجستير ودكتوراه (للدراسات العليا   

 .جديد للتربية الخاصة  في ذات الكلية يقدم حاليا برنامجا دراسيا بدرجة البكالوريوس

ــة           ــرة الزمني ــدكتوراه التــي تــم تحليلهــا فــي هــذه الدراســة خــالل الفت بلغــت رســائل ال

ــ) م٢٠١٣ – ٢٠٠٠/ هـــ ١٤٣٤ – ١٤٢١(المحــددة  رســالة مجــازة مــن كليــة   ) ٨٤(ع وثمــانون ارب

العلــوم االجتماعيــة بجامعــة االمــام ســواء مــن القــسم الوحيــد للتربيــة فــي الكليــة حتــى        

هـ او من االقسام التربوية المتعددة المذكورة آنفا التي تأسست الحقـا           ١٤٣٢منتصف عام   

) التخـصص (زيـع   يوضـح التو  ) ١(والجـدول رقـم     . بعد قرار مجلس التعليم المـشار اليـه اعـاله         

 .الموضوعي لهذه الرسائل اضافة الى جنس الباحثين الذين قامو باعدادها

 )١(جدول 

 وجنس الباحث) التخصص(توزيع الرسائل حسب الموضوع 
 جنس الباحث الموضوعي) التخصص(التوزيع 

اصول  
 التربية

المناهج 
وطرق 
 التدريس

االدارة 
والتخطيط 
 التربوي

 انثى ذكر غير محدد

 عدد
الرسائل 

 )النسبة(

١٥ 
)١٧٫٩%( 

٢٢ 
)٢٦٫٢%( 

٢٩ 
)٣٤٫٥%( 

١٨ 
)٢١٫٤%( 

٥٩ 
)٧٠٫٢%( 

٢٥ 
)٢٩٫٨%( 

 ٨٤ المجموع
)١٠٠%( 

٨٤ 
)١٠٠%( 

 رسالة لم تحـدد     ١٨يالحظ من التوزيع الموضوعي للرسائل في الجدول السابق وجود          

زة تخصــصاتها حيــث تــم تــصنيفها تحــت تخــصص التربيــة العــام كمــا ورد فــي وثــائق االجــا 

: يلـي اما بقية الرسائل فقد توزعت على التخصصات الثالثة كما   . المرفقة مع هذه الرسائل   

فــي المنــاهج وطــرق التــدريس، و ) ٢٢ (%٢٦٫٢فــي االدارة والتخطــيط التربــوي، ) ٢٩ (%٣٤٫٥

ايــضا يالحــظ مــن الجــدول نفــسه بــأن الغالبيــة العظمــى مــن  . فــي اصــول التربيــة) ١٥ (%١٧٫٩

 فقـط مـن الرسـائل التـي     %٢٩٫٨قام بإعداها باحثين رجال مقارنـة مـع        ) %٧٠٫٢(الرسائل  

 .ثات من النساءتم اعداها من قبل باح
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ــاريخ االجــازة (امــا مــن حيــث التوزيــع الزمنــي     للرســائل التــي تــم دراســتها، فقــد تــم     ) ت

تقسيم الرسـائل علـى ثـالث فتـرات زمنيـة متـساوية تقريبـا تمثـل فـي رأي الباحـث مراحـل                    

وحتى ) م١٩٩٩(هـ ١٤٢٠دخول وانتشار شبكة االنترنت بالمملكة منذ اطالقها بنهاية عام   

ـــ ١٤٣٤عــام  ــدايات  ) ١: وهــذه المراحــل هــي  ). م٠١٣٢(ه ــة الب  – ٢٠٠٠/هـــ١٤٢٥ – ١٤٢١(مرحل
ــشار   ) ٢، )م٢٠٠٤ ــول واالنتـ ــة القبـ ــع(مرحلـ ـــ ١٤٣٠ – ١٤٢٦) (التوسـ ) ٣، )م٢٠٠٩ – ٢٠٠٥/ هـ

وهــذا التقــسيم يتناســب مــع توجهــات    ). م٢٠١٣ – ٢٠١٠/ هـــ ١٤٣٤ – ١٤٣٠(مرحلــة التبنــي  

تكون طرأت على استخدام مصادر المعلومات الدراسة في التعرف على التغيرات التي قد     

كما سيأتي الحقا ويفيد في عمليـة تحليـل البيانـات بـشكل افـضل مـن التحليـل التفـصيلي                     

 .يبين توزيع الرسائل على هذه الفترات الثالث) ٢(والجدول رقم . لكل سنة على حدة

 )٢(جدول 

 التوزيع الزمني للرسائل
 النسبة عدد الرسائل الفترة الزمنية

 هـ١٤٢٥ – ١٤٢١
 %٣٦٫٩ ٣١ )م٢٠٠٤ – ٢٠٠٠(

  هـ١٤٣٠ – ١٤٢٦
 %٢٣٫٨ ٢٠ )م٢٠٠٩ – ٢٠٠٥(

 هـ١٤٣٤ – ١٤٣١
 %٣٩٫٣ ٣٣ )م٢٠١٣ – ٢٠١٠(

 %١٠٠ ٨٤ المجموع

   استخدام مصادر المعلومات في الرسائل ٨/٢
يتنــاول الــسؤال االول لهــذه الدراســة بــشكل عــام اســتخدام مــصادر المعلومــات فــي  

ورقيـة او  (تي تم تحليلها من حيث انـواع المـصادر دون النظـر الشـكالها الماديـة               الرسائل ال 

وذلك لمعرفـة مختلـف االنـواع التـي تـم اسـتخدامها فـي هـذه الرسـائل ودرجـة                     ) الكترونية

ــاحثين علــى          ــي لغــات المــصادر للتعــرف علــى مــستوى اعتمــاد الب االعتمــاد عليهــا، اضــافة ال

وبعــــد تحليــــل جميــــع بيانــــات    . للغــــات االجنبيــــة المــــصادر العربيــــة وتلــــك المكتوبــــة با   

االستــشهادات المرجعيــة للمــصادر التــي وردت فــي قــوائم المراجــع للرســائل والتــي بلــغ         
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 مرجعـــا، تـــم تحديـــد االنـــواع التاليـــة التـــي ورد وصـــفها فـــي هـــذه   ١٣٦٤٥مجموعهـــا الكلـــي 

ــدوريات  booksالكتــب : االستــشهادات ــة ، الرســائل اjournal articles، مقــاالت ال لجامعي

theses المطبوعات الرسمية للمؤسسات العامة والخاصة ،official publications االوراق ،

، مواقـــع research reports، تقـــارير البحـــوث  conference papersالعلميـــة للمـــؤتمرات  

 التـي  other resources، ونـوع اخيـر يـشتمل علـى مـواد اخـرى       web sitesالـشبكة العالميـة   

يوضح تحليل بيانـات االستـشهاد      ) ٣(والجدول رقم   . ات الرئيسية السابقة  التقع ضمن الفئ  

 :بهذه المصادر ومدى استخدامها في الرسائل حسب المجموع الكلي لتكرارها

 )٣(جدول 

 استخدام مصادر المعلومات بحسب مدى االستشهاد بها في الرسائل
المجموع التراكمي  النوع

 لالستهادات
المتوسط للرسالة 

 النسبة المؤوية الواحد

 %٤٨٫٥ ٧٨٫٧٦ ٦٦١٦ الكتب
 %١٥٫٦ ٢٥٫٣٢ ٢١٢٧ مقاالت المجالت
 %١٥ ٢٤٫٣٢ ٢٠٤٣ الرسائل العلمية

 %٨٫٣ ١٣٫٥٥ ١١٣٨ المطبوعات الرسمية
 %٧٫٧ ١٢٫٤٤ ١٠٤٥ اوراق المؤتمرات العلمية

 %٢٫٥ ٤٫١٣ ٣٤٧ االوراق البحثية
 %١٫٥ ٢٫٣٧ ١٩٩ مواقع الشبكة العالمية

 %٠٫٩ ١٫٥٥ ١٣٠ خرىمصادر ا
 %١٠٠ ١٦٢٫٤٤ ١٣٦٤٥ المجموع

اعتمـاد البـاحثين التربـويين الكبيـر علـى      ) ٣(يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول     

الكتاب كمـصدر للمعلومـات فـي الرسـائل التـي تـم تحليلهـا حيـث جائـت الكتـب بالمرتبـة                       

 كتـاب للرسـالة     ٫٧٦٧٨ومتوسـط بلـغ       ) %٤٨٫٥(االولى وبأكبر نـسبة مـن االستـشهادات         

وفـــي المرتبـــة الثانيـــة جائـــت مقـــاالت المجـــالت بنـــسبة اقـــل بكثيـــر مـــن الكتـــب . الواحــدة 

 مقالــة للرســالة الواحــدة، ثــم الرســائل العلميــة بالمرتبــة الثالثــة  ٢٥٫٣٢وبمتوســط ) %١٥٫٦(

 رسالة، ثم المطبوعات الرسمية     ٢٤٫٣٢ومتوسط  ) %١٥(بنسبة مقاربة لمقاالت المجالت     

لمؤتمرات العلمية بالمراتب الرابعة والخامـسة علـى التـوالي وبنـسب متقاربـة مـن                واوراق ا 

 ورقة ١٢٫٤٤ مطبوعة رسمية و ١٣٫٥٥(ومتوسطات ايضا متقاربة ) %٧٫٧ و   %٨٫٣(بعضها  
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اخيــرا جــاء اســتخدام مواقــع الــشبكة العالميــة متــدنيا جــدا فــي . للرســالة الواحــدة) مــؤتمر

 ٢٫٣٧ فقــط ومتوســط بلــغ  %١٫٥الستــشهاد بهــا  المرتبــة الــسادسة حيــث بلغــت نــسبة ا   

وهذه النتيجة مع غيرها من النتائج االخرى التي سترد الحقـا تمثـل     . موقعا للرسالة الواحدة  

احد جوانب االجابة على السؤال الثاني للدراسة الحالية حول اسـتخدام شـبكة االنترنـت               

ام البــاحثين لــشبكة فــي الرســائل التــي تــم تحليلهــا وتوضــح بأنــه علــى الــرغم مــن اســتخد   

االنترنت في الرسائل التي قاموا بإعدادها اال انها تدل كذلك على ضـعف االستـشهاد بهـذا             

 .النوع من المصادر واالعتماد عليه من قبل الباحثين في رسائلهم العلمية

اما فيما يتعلق بلغات المصادر، فقد بينت النتائج االعتماد الكبيـر للبـاحثين الـذين قـامو               

 الرسائل المشمولة في هذه الدراسة على المصادر المكتوبة باللغـة العربيـة مقارنـة        بإعداد

) ٤(ويتضح هذا التوجه لدى الباحثين مـن خـالل الجـدول            . مع تلك المكتوبة باللغات االخرى    

من المصادر المستخدمة  ) %٨٤٫١١(حيث تبين النتائج في هذا الجدول بان الغالبية العظمى          

 ١٣٦٫٦٢الرســائل المدروســة كانــت باللغــة العربيــة وبمتوســط بلــغ     والمدرجــة فــي قــوائم  

مــصدرا عربيــا للرســالة الواحــدة، ثــم المــصادر المكتوبــة باللغــة االنجليزيــة بالمرتبــه الثانيــة     

 مــصدرا ٢٥٫٧٥ومتوســط بلــغ  ) %١٥٫٨٥(بنــسبة اقــل بكثيــر مــن المــصادر باللغــة العربيــة    

 ٦ االخرى كانت محـدودة جـدا حيـث بلغـت     للرسالة الواحدة، في حين ان المصادر باللغات   

 .%.٠٤مصادر فقط وبنسبة 

 )٤(جدول 

 لغات مصادر المعلومات
المجموع التراكمي  النوع

 لالستهادات
المتوسط للرسالة 

 النسبة المؤوية الواحد

 %٫١١٨٤ ١٣٦٫٦٢ ١١٤٧٦ مصادر المعلومات باللغة العربية
مصادر المعلومات باللغة 

 %٨٥٫١٥ ٢٥٫٧٥ ٢١٦٣ االنجليزية

 %.٤٠ ٠٫٠٧ ٦ مصادر المعلومات باللغات االخرى
 %١٠٠ ١٦٢٫٤٤ ٥١٣٦٤  الكليالمجموع
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  استخدام مصادر المعلومات االلكترونية٨/٣
كان من المهم في هذه الدراسة التعرف علـى التوجهـات الفعليـة السـتخدام مـصادر           

 ودرجــة االعتمــاد عليهــا   المعلومــات العلميــة االلكترونيــة فــي الرســائل التــي تــم تحليلهــا      

مقارنــة مــع المــصادر التقليديــة وذلــك فــي ظــل التوســع المتزايــد فــي تــوفير هــذا النــوع مــن        

المــصادر فــي جامعــة االمــام وغيرهــا مــن الجامعــات الــسعودية االخــرى وضــرورة تقيــيم           

. انعكــاس ذلــك فعليــا فــي النتــاج البحثــي للبــاحثين فــي الجامعــات كمــا فــي هــذه الدراســة     

ى هذا الجانب واالجابة على الـسؤال الثالـث مـن اسـئلة الدراسـة، قـام الباحـث                   وللتعرف عل 

بتحليل بيانـات االستـشهادات المرجعيـة للمـصادر االلكترونيـة المـستخدمة فـي الرسـائل                 

التــي غطتهــا الدراســة الحاليــة مــن نــاحيتين تتعلــق الناحيــة االول بنــسبة الرســائل التــي ورد 

 االلكترونية، امـا الناحيـة الثانيـة فتتنـاول حجـم المـصادر              فيها اشارة الى مصادر المعلومات    

 .االلكترونية التي تم االستشهاد بها وأنواع هذه المصادر ودرجة االعتماد على كل منها

 %٥٢٫٤ رسـالة اي مـا يمثـل         ٤٤بينت نتائج تحليل بيانات الجوانب االنفة الـذكر الـى ان            

شـارة الـى اسـتخدام مـصادر المعلومـات          من مجموع الرسائل التي تم دراسـتها ورد فيهـا ا          

وهذه النتيجة تتوافق مـع ماتوصـل     . االلكترونية من قبل الباحثين الذين اعدو هذه الرسائل       

مـــن حيـــث ارتفـــاع نـــسبة الرســـائل العلميـــة فـــي كليـــة التربيـــة  ) م٢٠١٠(اليهـــا الـــشوابكة 

، اال ان هـذه     )%٧٤(بجامعة اليرموك التي ورد فيها اشارة لمصادر المعلومـات االلكترونيـة            

النــسبة فــي الدراســة الحاليــة تعــد عاليــة اذا ماقورنــت بالنتــائج التــي توصــلت لهــا الدراســات    

/ هــ   ١٤٣١(السعودية المشابهة من حيـث منهجيـة البحـث والتـي اجراهـا كـل مـن معتـوق                    

فقد كانت نسب الرسائل التي استشهدت بمصادر       ) م٢٠٠٧/ هـ  ١٤٢٨(وجوهري  ) م٢٠١٠

 .   على التوالي%١٣٫٤ و%٢١٫٦ترونية في هاتين الدراستين فقط المعلومات االلك

وبــالرغم مــن ارتفــاع نــسبة الرســائل التــي ورد فيهــا اشــارات الــى مــصادر معلومــات           

كما تبين في  الفقرة السابقة، اال ان النتائج االخرى للتحليل الذي تـم           ) %٥٢٫٤(االلكترونية  

ــدول       ــي الجـ ــا فـ ــذا الجانـــب بينـــت كمـ ــي هـ ــه فـ ــصادر   ) ٥(اجرائـ ــم المـ ــشديد لحجـ ــدني الـ التـ
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المــستخدمة والمستــشهد بهــا فــي هــذه الرســائل، وهــذا التــدني كــان فــي اجمــالي مــصادر      

المعلومات االلكترونية المستخدمة وكذلك تدني حجم استخدام كل نوع مـن المـصادر             

 . االلكترونية التي تم رصدها في الرسائل

 )٥(جدول 

 ية في رسائل الدكتوراهاستخدام مصادر المعلومات االلكترون
مصادر المعلومات االلكترونية 

 المستخدمة
تكرار االستخدام 

 للمصادر
المتوسط للرسالة 

 الواحدة
 النسبة المؤية

 %٦٨٫٢ ٢٫٣٧ ١٩٩ مواقع الشبكة العالمية
 %١٫٤ ٠٫٠٥ ٤ الكتب االلكترونية

 %٩٫٢ ٠٫٣٢ ٢٧ مقاالت المجالت االلكترونية
 %٢١٫٢ ٠٫٧٤ ٦٢ انواع اخرى
 %١٠٠ ٣٫٤٨ ٢٩٢ المجموع

بلغ مجمـوع االستـشهادات المرجعيـة لمـصادر المعلومـات االلكترونيـة المـستخدمة               

 استـشهادا فقـط     ٢٩٢اعـاله   ) ٥(في الرسـائل المـشمولة بهـذه الدراسـة كمـا فـي الجـدول                

 من المجمـوع الكلـي   %٢٫١ مصدرا للرسالة الواحدة وبنسبة عامة مقدارها    ٣٫٤٨بمتوسط  

وهـذه  . ١٣٬٦٤٥ت المرجعية التي تم حصرها في هـذه الدراسـة والبـالغ عـددها               لالستشهادا

النتيجة تتوافق مع نتائج عدد من الدراسات العربية والعالميـة المـشابهة للدراسـة الحاليـة              

من حيث منهجية البحث والتي توصلت الى تـدني حجـم مواقـع الـشبكة العالميـة ومـصادر                   

استـــشهادات الرســـائل العلميــة التـــي تـــم دراســـتها  المعلومــات االلكترونيـــة االخـــرى فــي   

ــة  ــة بمـــــصادر المعلومـــــات التقليديـــ معتـــــوق ، %٣٫٥٦اقـــــل مـــــن  )٢٠١١( Smyth : مقارنـــ

زايـد  ،  %٠٫٧١ )م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨(جوهري  ،  %٦٫١ )٢٠١٠(الشوابكة  ،  %٠٫٨ )م٢٠١٠/هـ١٤٣١(

 . %١٫٣) ٢٠٠٤ (Beile et al، واخيرا %٦٫٥٨ )٢٠٠٥(

مــرة اخــرى يتبــين بــأن مواقــع الــشبكة العالميــة       ) ٥(جــدول وعنــد النظــر فــي نتــائج ال   

websites                     تشكل الجزء االكبـر مـن بـين المـصادر االلكترونيـة التـي تـم اسـتخدامها حيـث 

ــددها   ــغ عـ ــا بمتوســـط  ١٩٩بلـ ــسبة   ٢٫٣٧ موقعـ ــدة وبنـ ــالة الواحـ ــا للرسـ ــن %٦٨٫٢ موقعـ  مـ

امـا الكتـب   ). ٩٢٢(مجموع استـشهادات مـصادر المعلومـات االلكترونيـة التـي تـم حـصرها              
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ــوع        ــغ مجمـ ــدا حيـــث بلـ ــدودا جـ ــتخدامها محـ ــان اسـ ــة فكـ ــالت االلكترونيـ ــاالت المجـ ومقـ

 ، بينمــا بلــغ %١٫٤ استــشهادات فقــط وبنــسبة قــدرها ٤استــشهادات الكتــب االلكترونيــة 

 استــشهادا فقــط وبنــسة مقــدارها   ٢٧عــدد استــشهادات مقــاالت المجــالت االلكترونيــة   

ما النــواع اخــرى مــن المــصادر االلكترونيــة فــي الرســائل اخيــرا، كــان هنــاك اســتخدا. %٩٫٢

 كـان الغالبيـة منهـا علـى شـكل           %٢١٫٢ مـصدرا بنـسبة      ٦٢التي غطتها الدراسة بلغ عددها      

مقــاالت وملفــات الكترونيــة متنوعــة منــشورة غالبــا بطريقــة فرديــة مــن قبــل كتــاب هــذه      

ة دقيقـــة لهـــا مـــع الملفـــات علـــى مواقـــع شـــبكة االنترنـــت دون وجـــود بيانـــات ببليوجرافيـــ  

االقتصار على توضيح روابطها فقط، اضافة الى بعض التقارير الرسمية لمؤسـسات خاصـة              

 .او عامة

حول لغات عموم مصادر المعلومات التـي       ) ٤(ومقارنة مع النتائج السابقة في الجدول       

اســتخدمها البــاحثون فــي رســائلهم العلميــة والتــي بينــت اعتمــادهم الكبيــر علــى المــصادر  

، اظهرت نتائج تحليـل لغـات المـصادر االلكترونيـة المـستخدمة فـي هـذه          )%٨٤٫١١(بية  العر

ان المـصادر االلكترونيـة باللغـة االنجليزيـة كانـت           ) ٦(الرسائل كما يشير الى ذلك الجدول       

، بينمــا لــم يــستخدم   )%٣٦٫٣(مــن نظيراتهــا باللغــة العربيــة   ) %٦٣٫٧(االكثــر اســتخداما  

 . ونية بلغات اخرى غير العربية واالنجليزيةالباحثون اية مصادر الكتر

 )٦(جدول 

 مصادر المعلومات المستخدمة في الرسائل حسب اللغة

 اللغة
مجموع المصادر 

االلكترونية المستشهد 
 بها

المتوسط للرسالة 
 النسبة الواحدة

 %٣٦٫٣ ١٫٢٧ ١٠٦ العربية
 %٦٣٫٧ ٢٫٢١ ١٨٦ االنجليزية
 %١٠٠ ٣٫٤٨ ٢٩٢ المجموع

علق بالسؤال الرابع من اسئلة الدراسة والذي يهتم بمقارنة استخدام مـصادر            فيما يت 

المعلومات االلكترونية المجانية مع تلك التـي تحتـاج الـى مقابـل مـالي للوصـول اليهـا، بينـت           

ــائج كمــا فــي الجــدول     ــة التــي تــم االستــشهاد بهــا       ) ٧(النت ــة المــصادر االلكتروني ــأن غالبي ب
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 المجانية التي يمكـن الوصـول اليهـا مـن قبـل الجميـع، بينمـا         كانت من فئة المصادر   ) %٨٦(

، فــي %٥٫٨بلغــت نــسبة المــصادر االلكترونيــة التــي تحتــاج الــى مقابــل مــادي للــدخول اليهــا   

 مــن مجمــوع المــصادر االلكترونيــة غيــر ممكــن تحديــد   %٨٫٢حــين كــان هنــاك مانــسبته  

ث اثنــاء تجربــة الوصــول   نوعيــة الوصــول اليــه بعــد فــشل المحــاوالت التــي قــام بهــا الباحــ        

للمصادر االلكترونية التي تـم حـصرها وذلـك لعـدد مـن االسـباب منهـا عـدم صـحة الـروابط                       

المذكورة من قبل الباحثين لبعض هذه المصادر، او عـدم ذكـر الـروابط اصـال فـي الرسـائل              

واالقتصار على ذكر ان هذه المصادر الكترونيـة او مـصادر انترنـت دون تحديـد روابطهـا فـي                

الستشهادات الببليوجرافية لهـا، مـع العلـم ان الباحـث اجتهـد للبحـث عـن هـذه المـصادر             ا

 .من خالل محرك البحث الشهير جوجل الى ان المحاوالت لم تنجح

 )٧(جدول 

 علومات االلكترونية حسب تكاليف الوصول اليهامنوعية مصادر ال
 النسبة التكرار نوعية المصادر
 %٨٦ ٢٥١ مصادر مجانية

 %٥٫٨ ١٧ ر مدفوعة الثمنمصاد
 %٨٫٢ ٢٤ غير محدد
 %١٠٠ ٢٩٢ المجموع

وهذه النتيحة الخاصة بنسب المصادر حسب تكـاليف الوصـول اليهـا تعـد منطقيـة اذا                 

الــذي يتــضمن تحلــيال لنوعيــة المــصادر االلكترونيــة التــي تــم   ) ٥(مــا نظرنــا الــى الجــدول رقــم  

 فــي هــذه الدراســة حيــث جائــت اســتخدامها واالستــشهاد بهــا وحجمهــا كمــا تــم حــصره

المواقع العامة للشبكة العالميـة كـأكثر المـصادر استـشهادا وبنـسبة كبيـرة جـدا بلغـت                  

 وهذا النوع من مصادر الشبكة العالمية غالبا مايتاح ويمكـن الوصـول اليـه بـشكل          %٦٨٫٢

 .مجاني

البـاحثين  اخيرا، بينت نتائج تحليل القوائم الببليوجرافية لرسائل الدكتوراه لكل مـن          

ــم      ــدول رقـ ــي الجـ ــا فـ ــساء كمـ ــذكور والنـ ــصادر    ) ٨(الـ ــشهاد بمـ ــسبة االستـ ــاع نـ ــى ارتفـ الـ

المعلومات االلكترونية من قبل الباحثات النساء مقارنة مع الباحثين الرجال حيـث بلغـت              
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 مقارنـة مـع     %٦٤نسبة رسائل النساء التـي استـشهدت بمـصادر المعلومـات االلكترونيـة              

وهـذه النتيجـة مـشابهة لمـا توصـل اليـه            . عدها الباحثون الـذكور    من الرسائل التي ا    %٤٧٫٥

مــــن حيــــث تفــــوق الباحثــــات النــــساء بجامعــــة ام القــــرى فــــي  ) م٢٠١٠/هـــــ١٤٣١(معتــــوق 

االستشهاد بمصادر االلكترونية في رسائلهن العلمية مقارنة مع الرسائل العلمية للذكور           

المتابعة والدراسة من قبـل     ، وهذه النتائج تستحق     )%٢٤ مقابل   %٧٦(في نفس الجامعة    

 .الباحثين لمعرفة مدى حقيقتها واسبابها

 )٨(جدول 

 مقارنة رسائل الباحثين الرجال والنساء من حيث االستشهاد بمصادر المعلومات
 المجموع ال نعم جنس الباحث استخدام مصادر المعلومات االلكترونية في الرسائل

 )%١٠٠ (٥٩ )%٥٢٫٥ (٣١ )%٤٧٫٥ (٢٨ رجال
 )%١٠٠ (٢٥ )%٣٦ (٩ )%٦٤ (١٦ نساء
 )%١٠٠ (٨٨ )%٤٧٫٦ (٤٠ )%٥٢٫٤  (٤٤ المجموع

  التغير في  توجهات الباحثين نحو استخدام مصادر المعلومات٨/٤
من الجوانـب االساسـية التـي سـعت هـذه الدراسـة الكـشف عنهـا، كمـا فـي الـسؤال                       

 مـصادر المعلومـات فـي    ، معرفـة مـا اذا كـان هنـاك تغيـرات حـصلت فـي اسـتخدام         )٦(رقم  

رسائل الدكتوراه التربوية التي تم تحليلها على المدى الزمني للفترة التـي غطتهـا الدراسـة                

وذلك في ظل التحوالت الكبيـرة التـي حـدثت خـالل هـذه              ) م٢٠١٣ – ٢٠٠١/ هـ١٤٣٤ – ١٤٢١(

ــاثير واضــح مــن التطــورات التقنيــة          الفتــرة فــي مجــال صــناعة النــشر واتاحــة المعلومــات بت

والرقمية وما نتج عن ذلك، كما اشير اليه سابقا فـي مقدمـة الدراسـة، مـن تغيـر واضـح فـي                

ولتحقيـق  . السلوك المعلوماتي للباحثين وغيرهم من فئـات المـستفيدين مـن المعلومـات             

ذلك، تم اجراء تحليال اضافيا لبيانات االستشهادات المرجعية لعمـوم مـصادر المعلومـات     

ــاح   ــالغ عــددها  المــستخدمة مــن قبــل الب  والتــي تــم مناقــشتها آنفــا وكــذلك    ١٣٦٤٥ثين الب

 وذلـك للكـشف     ٢٩٢لبيانات االستشهادات المرجعية لمـصادر المعلومـات االلكترونيـة الــ            

 :عن ثالث جوانب مهمة لهذا التغير وهي
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كتـب، مقـاالت المجـالت، رسـائل        (التغير في نـوع مـصادر المعلومـات بـشكل عـام              ♦

ر الشكالها المادية لمعرفة ما اذا كان هنا تحوال فـي نوعيـة       دون النظ ) الخ... علمية،  

المـــصادر التـــي يعتمـــد عليهـــا البـــاحثون اكثـــر فـــي رســـائلهم خـــالل المـــدى الزمنـــي   

 للرسائل التي غطته الدراسة

ــة       ♦ ــات االلكترونيـ ــصادر المعلومـ ــي استـــشهدت بمـ ــائل التـ ــي حجـــم الرسـ ــر فـ التغيـ

 التـــي تـــستخدم المـــصادر   لمعرفـــة مـــا اذا كـــان هنـــاك نمـــو فـــي نـــسبة الرســـائل       

 االلكترونية خالل المدى الزمني الذي غطته الدراسة

التغير في كمية مصادر المعلومات االلكترونيـة المـستخدمة فـي الرسـائل لمعرفـة                ♦

ما اذا كان هناك تزايدا في اسـتخدام هـذا الـشكل مـن المـصادر خـالل الفتـرة التـي                      

ا واتاحتها للباحثين فـي جامعـة       غطتها الدراسة في ظل التزايد الحاصل في توفيره       

 االمام وغيرها الجامعات السعودية االخرى

 الخاصـــة بالـــسمات العامــة للرســـائل، تـــم توزيـــع  ٨/١وكمــا ذكـــر ســـابقا فــي الفقـــرة   

الغـراض تحليـل    ) ٢(الرسائل على ثالث فترات زمنية شبه متساوية كما في الجـدول رقـم              

يقة افضل من التحليل التفصيلي لكـل       هذه التحوالت في استخدام مصادر المعلومات بطر      

 . سنة من سنوات اجازة الرسائل

  التغير في نوعية المصادر المستخدمة في الرسائل٨/٤/١
على نتائج تحليل استخدام مصادر المعلومات واالستشهاد ) ٩(يشتمل الجدول رقم 

بهــــا فــــي جميــــع الرســــائل خــــالل الفتــــرات الــــثالث التــــي تــــم تحديــــدها ويوضــــح مجمــــوع 

ستشهادات لكل نـوع ومتوسـط االستـشهاد بـه  للرسـالة الواحـدة وترتيـب االنـواع فـي               اال

حيــث يتبــين مــن هــذ الجــدول   . كــل مرحلــة حــسب حجــم ومتوســط االستــشهادات بهــا  

ــات        ــصادر المعلومــ ــتخدام مــ ــلوك اســ ــي ســ ــسيطة فــ ــول البــ ــاط التحــ ــود بعــــض انمــ وجــ

ددة فــي هــذه الدراســة، واالستــشهاد بهــا فــي الرســائل خــالل الفتــرات الزمنيــة الــثالث المحــ

رغم ان الطابع العام الستخدام مصادر المعلومات، كما ذكرسـابقا، ظـل كمـا هـو طـوال                  
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ــة خاصــة           ــى المــصادر التقليدي ــر عل ــرة التــي غطتهــا الدراســة مــن حيــث االعتمــاد الكبي الفت

الكتب وبمستوى اقـل المجـالت والرسـائل العلميـة كمـصادر معلومـات رئيـسية للرسـائل          

 .لثالثة االولىفي المراتب ا

التغيــر فــي مــستوى ) ٩( ومــن انمــاط التحــول التــي تــم رصــدها كمــا فــي بيانــات الجــدول 

االعتماد على كل من المجالت والرسائل العلمية حيث ارتفع استخدام الرسائل العلميـة       

ويتـضح ذلـك مـن      ) م٢٠٠٥(هــ   ١٤٢٦لتصبح في المرتبة الثانية في الرسائل المجازة بعد عام          

 – ١٤٢١( رســـالة خـــالل الفتـــرة االولـــى  ١٩٫٨١لتـــدريجي لمتوســـط اســـتخدامها مـــن  االرتفـــاع ا
 رسـالة فـي الفتـرة    ٢٧٫٠٠ثم الـى  ) هـ  ١٤٣٠ – ١٤٢٦( رسالة في الفترة الثانية      ٢٦٫٩٠الى  ) هـ١٤٢٥

 مقالة ٢٧٫١٦، بينما انخفض متوسط استخدام مقاالت المجالت من        )هـ١٤٣٣ – ١٤٣١(الثالثة  

 مقالة في الفترة الثانية وعاد لالرتفاع مرة اخرى في الفتـرة الثالثـة   ٢٠٫٢٥ في الفترة االولى الى  

 مقالة لكنه كان في نفس الوقت اقل من متوسـط اسـتخدام الراسـائل العلميـة               ٢٦٫٦٧الى  

في نفس الفترة كمـا ذكـر سـابقا وبالتـالي اصـبحت المجـالت فـي المرتبـة الثالثـة مـن حيـث               

امــا الكتــب فقــد اســتمرت علــى   . هـــ١٤٢٦ بعــد عــام  مــستوى االعتمــاد عليهــا فــي الرســائل  

مكانتهــا فــي المرتبــة االولــى كمــصدر معلومــات للرســائل طــوال الفتــرة التــي غطتهــا هــذه     

الدراســة وبمــسويات اعلــى بكثيــر مــن المــصادر االخــرى كمــا ذكــر انفــا رغــم انخفــاض           

تـرة الثانيـة    كتـاب فـي الف    ٦٥٫٧٥ كتاب في الفترة االولى الـى        ١٠٥٫٣٢متوسط استخدامها من    

 . كتابا في الفترة الثالثة٦١٫٧٠واخير 
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 )٩(جدول 

 التغير في نوعية المصادر المستخدمة
 هـ١٤٢٥ – ١٤٢١

 )م٢٠٠٤ – ٢٠٠٠(
 هـ١٤٣٠ – ١٤٢٦

 )م٢٠٠٩ – ٢٠٠٥(
 هـ١٤٣٤ – ١٤٣١

 )م٢٠١٣ – ٢٠١٠(
مصادر 
 المعلومات
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 ١ ٦١٫٧٠ ٢٠٣٦ ١ ٦٥٫٧٥ ١٣١٥ ١ ١٠٥٫٣٢ ٣٢٦٥ الكتب
مقاالت 
 ٣ ٢٦٫٦٧ ٨٨٠ ٣ ٢٠٫٢٥ ٤٠٥ ٢ ٢٧٫١٦ ٨٤٢ المجالت

الرسائل 
 ٢ ٢٧٫٠٠ ٨٩١ ٢ ٢٦٫٩٠ ٥٣٨ ٣ ١٩٫٨١ ٦١٤ الجامعية

المطبوعات 
 ٥ ١٠٫٨٥ ٣٥٨ ٤ ١٣٫٣٥ ٢٦٧ ٤ ١٦٫٥٥ ٥١٣ الرسمة

اوراق 
 ٤ ١٤٫٤٨ ٤٧٨ ٥ ٩٫٥٠ ١٩٠ ٥ ١٢٫١٦ ٣٧٧ المؤتمرات

تقارير 
 ٦ ٤٫٣٦ ١٤٤ ٦ ٣٫٧٥ ٧٥ ٦ ٤٫١٣ ١٢٨ البحوث

مواقع 
الشبكة 
 العالمية

٧ ٤٫٢٤ ١٤٠ ٧ ٢٫٣٥ ٤٧ ٨ ٣٩. ١٢ 

مصادر 
 ٨ ١٫٦٧ ٥٥ ٨ ١٫٥٥ ٣١ ٧ ١٫٤٢ ٤٤ اخرى

  ١٥٠٫٩٧ ٤٩٨٢  ١٤٣٫٤٠ ٢٨٦٨  ١٨٦٫٩٤ ٥٧٩٥ المجموع

التنـازل التـدريجي   ) ٩(ومن االنماط  االخرى للتحول التي يمكن مالحظتها فـي الجـدول       

لمستوى استخدام المطبوعـات الرسـمية حيـث كـان متوسـط اسـتخدامها خـالل الفتـرة            

 مطبوعــة فــي الفتــرة الثانيــة، ثــم  ١٣٫٥٥ مطبوعــة للرســالة الواحــدة لينــزل الــى  ١٦٫٥٥االولــى 

بوعــة فــي الفتــرة الثالثــة وهــذا مــا جعــل مكانهــا يتــأخر لتــصبح فــي المرتبــة   مط١٠٫٨٥يــصبح 

هـــ بعــد ان كانــت فــي    ١٤٣٠الخامــسة فــي ترتيــب مــصادر المعلومــات للرســائل بعــد عــام       

انـه وبـالرغم   ) ٩(اخيـرا، يالحـظ فـي نفـس الجـدول      . المرتبة الرابعة طوال الفتـرة قبـل ذلـك     

 العالميـة كأحــد انـواع مـصادر المعلومــات    مـن تـدني اعتمــاد البـاحثين علـى مواقــع الـشبكة     

للرســائل العلميــة، اال انــه مــن الواضــح فــي نتــائج الجــدول التــصاعد التــدريجي والمــستمر فــي   
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مستوى االعتماد عليها  حيث كان متوسط استخدامها في رسائل الفترة االولـى محـدودا             

 موقعـا   ٢٫٣٥الـى   للرسـالة الواحـدة ليرتفـع متوسـطها         ) ٠٫٣٩(جدا بلغ اقل من موقـع واحـد         

للرسالة الواحدة خالل الفتـرة الثانيـة، ثـم يـشهد متوسـط اسـتخدامها مزيـدا مـن االرتفـاع           

وهـذا االرتفـاع المـستمر فـي اسـتخدام مواقـع الـشبكة        .  موقعا فـي الفتـرة الثالثـة       ٤٫٢٤بلغ  

العالميــة خــالل الفتــرة الزمنيــة التــي عظتهــا الدراســة رغــم محدوديتــه يــوحي بتزايــد قيمــة      

 االنترنت ومصادرها لـدى البـاحثين فـي هـذه الدراسـة للحـصول علـى معلومـات اثنـاء                     شبكة

 . اعداد رسائلهم العلمية

  التغير في حجم الرسائل التي استشهدت بمصادر المعلومات االلكترونية٨/٤/٢
الجانب االخرى من مظاهر التحول الذي تم تحليله في هـذا الجـزء مـن الدراسـة يتعلـق               

ان هنــاك تــصاعدا فــي حجــم الرســائل التــي ورد فيهــا اشــارات لمــصادر       بمعرفــة مــا اذا كــ  

المعلومات االلكترونية بحيث يشكل هذا التصاعد نمطا يمكن اعتباره مظهـرا للنمـو فـي               

يبــين ) ١٠(اســتخدام المــصادر االلكترونيــة فــي الرســائل التــي تــم دراســتها؟ والجــدول رقــم 

لكترونية موزعـة علـى الـثالث فتـرات         نسب الرسائل التي استخدمت مصادر المعلومات اال      

 . المحددة انفا الغراص تحليل البيانات في هذا الجانب بشكل خاص

 )١٠(جدول 

 التغير في نسبة الرسائل التي استشهدت بمصادر المعلومات االلكترونية
 المجموع ال نعم الفترة الزمنية استخدام مصادر المعلومات االلكترونية 

 هـ١٤٢٥ – ١٤٢١
 )%١٠٠ (٣١ )%٨٠٫٦ (٢٥ )%١٩٫٤ (٦ )م٢٠٠٤ – ٠٠٢٠(

 هـ١٤٣٠ – ١٤٢٦
 )%١٠٠ (٢٠ )%٤٥ (٩ )%٥٥ (١١ )م٢٠٠٩ – ٢٠٠٥(

 هـ١٤٣٤ – ١٤٣١
 )%١٠٠ (٣٣ )%١٨٫٢ (٦ )%٨١٫٨ (٢٧ )م٢٠١٣ – ٢٠١٠(

بأن هناك نموا تصاعديا في نسب الرسائل التي ورد        ) ١٠(من الواضح كما يبين الجدول      

دام مصادر المعلومات االلكترونية علـى المـدى الزمنـي للرسـائل الـذي              فيها اشارات الستخ  

ــده فــي هــذه الدراســة     فكمــا يتــضح فــي الجــدول بلغــت نــسب     ). هـــ١٤٣٣ – ١٤٢١(تــم تحدي
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) هـــ١٤٢٥ – ١٤٢١(الرســائل التــي استــشهدت بالمــصادر االلكترونيــة خــالل المرحلــة االولــى     

 ١٤٢٦( في رسائل المرحلة الثانية      %٥٥، ثم ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير الى         %١٩٫٤

،  لتتصاعد النسبة بشكل اعلى في الرسائل التي انجزت في المرحلـة الثالثـة الـى            )هـ١٤٣٠ –

وهــذا التــصاعد الكبيــر فــي نــسب الرســائل التــي تــم اســتخدم مــصادر المعلومــات   . %٨١٫٨

اعـدو هـذه    االلكترونية فيها يعد مؤشرا على التغير في سلوك وتوجهـات البـاحثين الـذين               

الرسائل نحو استخدام مصادر المعلومات االلكترونية وكذلك مؤشرا على ارتفـاع  قيمـة          

 .هذه المصادر لهذه الفئة من الباحثين

 التغير في حجم مصادر المعلومات االلكترونية التي تم االستشهاد بها في            ٨/٤/٣
 الرسائل

 المرجعيــة لمــصادر  علــى تحليــل لبيانــات االستــشهادات   ) ١١(اخيــرا، يــشمل الجــدول   

المعلومات االلكترونية التي تـم اسـتخدامها فـي رسـائل الـدكتوراه ويوضـح عـدد الرسـائل                   

ومجمــوع المــصادر االلكترونيــة المــستخدمة ومتوســطاتها فــي كــل مرحلــة مــن المراحــل  

الزمنية التي تم تحديدها مـن قبـل، وذلـك ايـضا لقيـاس مـدى حـدوث تحـوالت فـي توجهـات             

لق باستخدام مصادر المعلومـات االلكترونيـة مـن حيـث حجـم المـصادر          الباحثين فيما يتع  

 .التي تم استخدامها في الرسائل المغطاة في هذه الدراسة

 )١١(جدول 

 التغير في حجم المصادر االلكترونية المستخدمة في الرسائل

  الرسائلعدد الفترة الزمنية
المصادر  عدد

االلكترونية 
 المستشهد بها

 المتوسط

 هـ١٤٢٥ – ١٤٢١
 ٠٫٦١ ١٩ ٣١ )م٢٠٠٤ – ٢٠٠٠(

 هـ١٤٣٠ – ١٤٢٦
 ٣٫٠٠ ٦٠ ٢٠ )م٢٠٠٩ – ٢٠٠٥(

 هـ١٤٣٤ – ١٤٣١
 ٦٫٤٥ ٢١٣ ٣٣ )م٢٠١٣ – ٢٠١٠(
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وكمـــا هوالحـــال ســـابقا فيمـــا يتعلـــق بالنتـــائج التـــي اشـــارت الـــى وجـــود تنـــامي بنـــسبة 

لنتـــائج فـــي الرســـائل التـــي ورد فيهـــا استـــشهاد بمـــصادر المعلومـــات االلكترونيـــة، تـــشير ا 

انه وبالرغم من تـدني اسـتخدام مـصادر المعلومـات االلكترونيـة واالستـشهاد           ) ١١(الجدول  

بهــا فــي رســائل الــدكتوره التــي شــملتها الدراســة كمــا ذكــر آنفــا، اال ان هنــاك ايــضا نمطــا    

واضــحا لتــصاعد حجــم المــصادر االلكترونيــة المــستخدمة فــي الرســائل حيــث كــان عــدد       

 مــصدرا ٠٫٦١ مــصدرا فقــط وبمتوســط  ٣١ي رســائل الفتــرة االولــى  المــصادر المــستخدمة فــ 

وبمتوسـط  ) ٦٠(للرسالة الواحدة، ليرتفع العدد في رسائل الفترة الثانية الى الضعف تقريبـا            

 مصادر للرسالة الواحد، ثم يقفز عدد المصادر المستخدمة في الفتـرة الثالثـة بـشكل     ٣بلغ  

وهـذا  .  مصدرا للرسالة الواحـدة ٦٫٤٥سط بلغ وبمتو) ٢١٣(كبير في حدود الضعفين ونصف      

الــنمط المتــصاعد فــي حجــم المــصادر االلكترونيــة المــستخدمة فــي الرســائل خــالل الفتــرة  

الزمنية التي غطتها الدراسة يشير بشكل واضح الى ان هناك نمـو مـستمر فـي اسـتخدام        

واالستشهاد بها  مصادر المعلومات االلكترونية من قبل الباحثين الذي اعدو هذه الرسائل           

 .لكتابة بحوثهم

 ملخص النتائج وتوصيات الدراسة/ ٩
ســعت هــذه الدراســة الــى التعــرف علــى الــسلوك المعلومــاتي فــي رســائل الــدكتوراه     

التربويـــة المجـــازة مـــن كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة فـــي جامعـــة االمـــام محمـــد بـــن ســـعود    

ــين    ــرة بـ ـــ ١٤٣٤ – ١٤٢١االســـالمية فـــي الفتـ ــ) م٢٠١٣ – ٢٠٠٠(هـ ــة  فـ ــورات التقنيـ ي ظـــل التطـ

والرقميــــة الراهنيــــة وذلــــك مــــن خــــالل دراســــة وتحليــــل اســــتخدام مــــصادر المعلومــــات   

واالستشهاد بها في هذه الرسائل وباستخدام اسلوب تحليـل االستـشهادات المرجعيـة           

وبعــد اجــراء عــدد مــن جوانــب التحليــل االحــصائي  . كأنــسب طريقــة لتحقيــق هــذا الهــدف 

صادر المعلومات المستخدمة في هذه الرسائل والبـالغ عـددها          لالستشهادت المرجعية لم  

 اسشهادا، توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن ايجازها بما            ١٣٦٤٥

 :يلي
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  ملخص النتائج٩/١
انــه وبــالرغم مــن تعــدد انــواع مــصادر المعلومــات التــي اعتمــد عليهــا البــاحثون            )١

 ان الكتب وبشكل اقـل الرسـائل العلميـة ومقـاالت            التربويون في رسائلهم للدكتوراه، اال    

المجــالت شــكلت المــصادر الــثالث االكثــر اهميــة فــي الرســائل حيــث كانــت متوســطاتها     

ونــسبها هــي االعلــي مــن بــين المــصادر التــي ورد ذكرهــا فــي قــوائم المراجــع للرســائل التــي    

تــي غطتهــا هــذه  هــذه النتيجــة تجعــل البــاحثين الــذين اعــدو الرســائل ال  . شــملتها الدراســة

الدراســـة متـــشابهين الـــى حـــد كبيـــر مـــع نظـــرائهم فـــي المجـــال التربـــوي وفـــي المجـــاالت  

االجتماعية واالنسانية االخرى من حيث االعتماد على هـذه االنـواع مـن المـصادر اكثـر مـن                   

غيرها كما بينت ذلك كثيـر مـن الدراسـات التـي ورد ذكـر بعـضها فـي مراجعـة الدراسـات                        

 والـصالح  ،)هــ ١٤٢٨(، وجـوهري  )هــ ١٤٣١(فا في هذه الدراسة مثـل معتـوق         السابقة الواردة آن  

 وغيرها الكثير مـن الدراسـات االخـرى التـي يـصعب حـصرها       ، et al , Beile)٢٠٠٤(، و )٢٠٠٤(

 .الخ... ، (٢٠١٠) Sherriff، (٢٠١١) Uçak هنا ومن امثلتها

مولة فــي هــذه   اعتمــاد البــاحثين التربــويين الــذي اعــدو رســائل الــدكتوراه المــش     )٢

بـشكل كبيـر مقارنـة مـع المـصادر االلكترونيـة       ) الورقية(الدراسة على المصادر المطبوعة   

وذلــك فــي ظــل المحدوديــة الــشديدة الستــشهادات المــصادر االلكترونيــة التــي وردت فــي      

 من المجموع الكلي الستشهادات مصادر المعلومات       %٢٫١الرسائل وبنسبة ضئيلة بلغت     

وهـذه النتيجـة التخـرج    ).  استـشهادا ١٣٦٤٥(قـوائم المراجـع للرسـائل    التي تم حصرها في    

عن اطار العديـد مـن الدراسـات االخـرى التـي توصـلت الـى قلـة االفـادة فـي الرسـائل العلميـة                          

للبــاحثين التربــويين وغيــرهم فــي المجــاالت االجتماعيــة واالنــسانية االخــرى خــصوصا علــى 

فـي المراجعـة العلميـة التـي ذكـرت سـابقا       المستوىيين المحلي والعربـي كمـا اتـضح ذلـك        

 .لالنتاج البحثي في هذا المجاالت

انــه وبــالرغم مــن توجــه البــاحثين الكبيــر نحــو االعتمــاد علــى مــصادر المعلومــات     )٣

 التـي تـم اسـتخدامها       ١٣٦٤٥ من مجموع المصادر الــ       %٨٤٫١١العربية عموما وبنسة قدرها     
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ــاد فـــي حالـــة المـــصا   ــائل، اال ان االعتمـ در االلكترونيـــة كـــان اكثـــر علـــى المـــصادر   فـــي الرسـ

وهــذا يتوافــق مــع مــا توصــل لــه كــل مــن الــشوابكة         . %٦٣٫٧االنجليزيــة وبنــسبة بلغــت   

مــــن ارتفــــاع نــــسبة اســــتخدام مــــصادر  ) م٢٠٠٥(، وزايــــد )هـــــ١٤٢٨(، والجــــوهري )م٢٠١٠(

لهـا  المعلومات االلكترونية باللغـة االنجليزيـة واالستـشهاد بهـا فـي الرسـائل التـي تـم تحلي                  

االســـباب منهـــا قلـــة المـــصادر  وهـــذه النتيجـــة قـــد تكـــون لعـــدد مـــن. فـــي هـــذه الدراســـات

االلكترونيــة العربيــة التــي يحتاجهــا البــاحثون فــي دراســاتهم مقارنــة باللغــة االنجليزيــة اذا   

اخذنا باالعتبار قلة مستوى المحتوى العربي مقارنة مع المحتـوى باللغـة االنجليزيـة، اوربمـا                

ستوى محركات البحث الخاصـة بـالمحتوى العربـي مقارنـة بتلـك المتـوفرة               لقلة او ضعف م   

للمحتوى باللغة االنجليزية، او ان ذلك بسبب ضـعف مهـارات البحـث عـن المعلومـات التـي                   

 .يمتلكها الباحثون

ان ارتفــــاع نــــسبة الرســــائل التــــي اســــتخدم فيهــــا معــــدوها مــــصادر معلومــــات   )٤

 استتــشهدوا بهــا فــي الرســائل قــد يــوحي  الكترونيــة رغــم محدوديــة حجــم المــصادر التــي 

بالوعي لديهم بقيمة هذه الشكل من المصادر دون الحصول على مايحتاجونه منها وذلك             

ربمــا لعــدد مــن االســباب مــن ابرزهــا مــاذكر ســابقا مــن قلــة المحتــوى العلمــي العربــي علــى      

ف المهــارات االنترنــت، وقلــة مــصادر المعلومــات العلميــة االلكترونيــة باللغــة العربيــة، وضــع 

المطلوبــة للحــصول علــى المعلومــات مــن المــصادر االلكترونيــة، وضــعف محركــات البحــث   

هناك امر اخر قد يكون سـببا فـي قلـة االستـشهاد بمـصادر               . التي الخاصة بالمحتوى العربي   

المعلومــات االلكترونيــة بــشكل عــام اال هــو عــدم وعــي البــاحثين بكتابــة االستــشهادات   

لكترونية خصوصا لمقاالت المجالت والكتب االلكترونيـة والرسـائل         المرجعية للمصادر اال  

الجامعية التي فـي كثيـر مـن االحيـان تتـوفر بنـسختين ورقيـة والكترونيـة ومـا قـد يقـوم بـه                     

البــاحثون احيانــا مــن كتابــة االستــشهادات للنــسخة الورقيــة بعــد طباعتهــا مــن المــصادر      

 .توصيات الدراسة الحقاااللكترونية، وهذه ناحية مهمة سيرد ذكرها في 
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ــة       )٥ ــات االلكترونيــ ــصادر المعلومــ ــتخدام مــ ــدرج الســ ــستمر والمتــ ــد المــ ان التزايــ

بالرســـائل رغـــم تـــدني حجـــم االستـــشهاد بهـــا والـــذي تبـــين عنـــد تحليـــل االستـــشهادات  

هـ اي بعد دخـول  ١٤٢١ عاما منذ   ١٤المرجعية بهذه الرسائل على المدى الزمني لها الذي امتد          

نترنت الى المملكة بسنة واحدة يدل بشكل واضـح علـى نمـو اسـتخدام        الخدمة العامة لال  

هـ والتـي بلغـت فيهـا     ١٤٣١هذا الشكل من المصادر خصوصا في السنوات االخيرة بعد عام           

 مـن المجمـوع الكلـي للمـصادر     %٧٣نسبة االستـشهاد بالمـصادر االلكترونيـة مايقـارب الــ       

 . مصدرا٢٩٢ئل والبالغ عددها االلكترونية التي تم االستشهاد بها في الرسا

ان االعتمــاد الكبيــر مــن قبــل معــدو الرســائل التــي تــم تحليلهــا فــي هــذه الدراســة   )٦

مقارنـة مـع المـصادر باللغـات      ) %٨٤٫١١(على المصادر العربية بشكل عام وبنـسبة كبيـرة          

ــة        االخــرى، وكــذلك توجهــاتهم المرتفعــة نحــو اســتخدام مــصادر المعلومــات االلكتروني

مقارنة مـع المـصادر التـي تحتـاج الـى مقابـل مـالي للوصـول اليهـا مثـل تلـك              ) %٨٦(المجانية  

ــا جامعــة االمــام وغيرهــا مــن الجامعــات الــسعودية عــن طريــق         التــي تقــوم باقتنائهــا حالي

ــاء         ــرامج االقتنـ ــيم بـ ــة لتقيـ ــاك حاجـ ــل هنـ ــل ذلـــك يجعـ ــسعودية، كـ ــة الـ ــة الرقميـ المكتبـ

وقواعـــد المعلومـــات االلكترونيـــة باللغـــة واالشـــتراكات الحاليـــة التـــي تركـــز علـــى مـــصادر  

االنجليزية في التخصصات التربوية وربما التخصصات القريبة منهـا فـي العلـوم االجتماعيـة            

فإما ان الحاجات المعلوماتية   . واالنسانية اليمكن الوصول اليها اال بدفع مبالغ مالية كبيرة        

سـة وربمـا غيـرهم مـن البـاحثين        للباحثين التربويين مثل الـذي تناولـت رسـائلهم هـذه الدرا           

في التخصصات االجتماعية واالنسانية االخرى اليناسبها مـايتم اقتنائـه وتـوفيره حاليـا مـن              

مصادر وقواعـد معلومـات الكترونيـة، وامـا ان هنـاك قـصور فـي الـوعي لـدى البـاحثين حـول                        

او ان توفر مثل هذه المـصادر وضـعف فـي المهـارات المطلوبـة السـتخدامها والبحـث فيهـا،              

هنـاك مــشاكل لوجــستية تحـول دون االفــادة المثلــى مـن هــذه المــصادر المهمـة ومــا يــدفع     

 .مقابلها من مبالغ مالية ضخمة من قبل الجامعات
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عمومــا، يتبــين ممــا ســبق مــن تحليــل البيانــات والنتــائج التــي توصــلت لهــا الدراســة بــأن    

سم بالطـابع التقليـدي مـن    السلوك المعلوماتي للباحثين في الرسائل التـي تـم دراسـتها يتـ     

ــب         ــات كالكتـ ــصادر المعلومـ ــة لمـ ــواع التقليديـ ــى االنـ ــر علـ ــاد الكبيـ ــستوى االعتمـ حيـــث مـ

والرسائل العلمية ومقاالت المجالت وكذلك االعتماد الكبير على المـصادر الورقيـة وذلـك           

بالرغم من التطورات الكبيرة التـي حـصلت فـي البيئـة المعلوماتيـه خـالل العقـد االخيـر مـن            

يــث تعــدد اشــكال المــصادر االلكترونيــة وبــروز انــواع جديــدة مــن المــصادر كالمــدونات      ح

ومصادر الويكي وغيرها، اضافة الى حقيقة االنتشار الكبير لشبكة االنترنـت فـي المملكـة               

وقد يكـون لـذلك مـا يبـرره كمـا ذكـر             . وزيادة مستخدميها خالل السنوات القليلة الماضية     

بي علـى االنترنـت وقلـة المـصادر العلميـة االلكترونيـة باللغـة               سابقا من ضعف المحتوى العر    

العربيــة التــي يحتاجهــا البــاحثون فــي هــذه الدراســة ممــا جعــل اســتخدام هــذا النــوع مــن        

 . المصادر محدودا جدا

  التوصيات٩/٢
ــصار حــواجز         )١ ــة مــن حيــث اخت ــزات مــصادر المعلومــات االلكتروني ــى مي ــالنظر ال ب

ــى ا   ــزمن والمــسافة للوصــول ال لمعلومــات العلميــة والبحثيــة التــي تعــد ضــرورة فــي تطــور      ال

العلوم والبحث العلمي، وبالنظر الى الواقع المتعارف عليـه فـي االوسـاط العلميـة والبحثيـة                 

من ضعف المحتوى العلمي العربي االلكتروني ومـصادر المعلومـات العلميـة باللغـة العربيـة،        

اشـرين العـرب االهتمـام بالنـشر العلمـي          فانه من الضروري للجامعات ومراكز البحـوث والن       

االلكتروني وبذل الجهـود واالمكانـات المطلوبـة النتـاج وتـوفير مـصادر المعلومـات العلميـة                  

االلكترونية باعتبار هذه الجهات هي حاضنة البحث العلمـي وتمتلـك البنيـة التحتيـة للقيـام         

 .هذه الجهاتبهذا االمر في حالة توفر الرغبة واالهتمام لدى القائمين على 

اضافة الى مـا يتـوفر للبـاحثين الـذين تناولـت اعمـالهم هـذه الدراسـة مـن خـدمات                       )٢

ومــصادر تقليديــة للمعلومــات العلميــة علــى اهميتهــا وفوائــدها، فــإن علــى الجهــات المعنيــة    

بخـــدمات المعلومـــات العلميـــة كالمكتبـــات وعمـــادة تقنيـــة المعلومـــات وعمـــاداة البحـــث  
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غيرهـا مـن الجامعـات الـسعودية االخـرى القيـام بجهـود اكبـر         العلمـي فـي جامعـة االمـام و    

ــديها مــن خــدمات متنوعــة للمعلومــات العلميــة االلكترونيــة         ــوفر ل ــاحثين بمــا يت لتوعيــة الب

خصوصا ان هناك قدر الباس به من خـدمات مـصادر وقواعـد المعلومـات باللغـة االنجليزيـة                   

ود كبيــرة مــن هــذه الجهــات  وبعــض المــصادر العربيــة الناشــئة وكــل هــذه تحتــاج الــى جهــ  

للتعريف بها ونشرها وتوفير وسائل الدعم والمساندة البشرية والتقنية لتسهيل الوصول  

 .اليها واالفادة منها

على اقسام التربية في كليـة العلـوم االجتماعيـة وغيرهـا مـن االقـسام العلميـة                   )٣

ن االســاتذة فــي جامعــة االمــام والجامعــات الــسعودية االخــرى ايــضا توعيــة منــسوبيها مــ      

والباحثين وطالب الدراسات العليا بأهميـة وفوائـد مـصادر المعلومـات العلميـة االلكترونيـة                

بجانب االشكال االخرى من المصادر واالفادة مما هومتوفر ومتاح سـواء باللغـة العربيـة او                

اللغــــات االخــــرى وتنظــــيم انــــشطة رســــمية للتــــدريب علــــى البحــــث فــــي هــــذه المــــصادر     

 واستخدامها

ا، وكتوصية مبنية على مالحظات الباحـث العامـة علـى اغلـب الرسـائل التـي           اخير )٤

تــم دراســتها وتحليلهــا بوجــود اخطــاء كثيــرة وضــعف واضــح فــي طريقــة توثيــق المراجــع    

العلمية وصياغة االستشهادات المرجعية للمواد التي استخدمها البـاحثون فـي رسـائلهم             

نية دون ان تكون هـذه الجزئيـة ضـمن    خصوصا االستشهادات المرجعية للمصادر االلكترو  

اهداف الدراسة واسـئلتها ولـم يـتم لهـا تحليـل خـاص بهـا، فإنـه مـن المهـم علـى الجهـات                          

المعنية بالرسائل العلمية واعدادها في جامعة االمام وربمـا غيرهـا مـن الجامعـات االخـرى                 

ت العليـا  سواء كانت تلك الجهات االقسام العلمية نفسها او وكـاالت الكليـات للدراسـا          

ــا وضــع معــايير ومواصــفات لكتابــة االستــشهادات المرجعيــة       او عمــادات الدراســات العلي

وتوثيق المراجع في الرسائل العلمية ومراقبة تنفيذها في حالـة ان هـذه المعـايير موجـودة                 

وتحديث المعايير في حالة وجودها بمـا يتناسـب والمـستجدات الراهنـة فـي النـشر العلمـي                   

ــواد علميـــ  ــة    وظهـــور مـ ة بأشـــكال جديـــدة وطـــرق توثيـــق مختلفـــة عـــن المـــصادر التقليديـ
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ــة بمختلـــف         ــائل العلميـ ــي الرسـ ــي فـ ــق العلمـ ــالمة التوثيـ ــة وسـ ــضمن دقـ ــا يـ ــات بمـ للمعلومـ

 .مستوياتها كأحد ابرز واكثر المواد العلمية تحرزا في االعداد والتحكيم واالجازة

فــي اطارهــا رغــم وفــي الختــام، فقــد كــشف هــذه البحــث بحــدوده المنهجيــة التــي تــم  

الجهــد الكبيــر الــذي بــذل فيــه عــن بعــض جوانــب الــسلوك المعلومــاتي لفئــة مــن البــاحثين   

التربــويين المبنيــة علــى المماراســات المعلوماتيــة الفعليــة التــي تــم توثيقهــا فــي الرســائل        

وهــذا المجــال بحاجــة الــى مزيــد مــن جهــود البحــث العلمــي   . العلميــة التــي غطتهــا الدراســة

ومجموعــات اخــرى مــن البــاحثين التربــويين فــي جامعــة االمــام وغيرهــا مــن  لدراســة فئــات 

ــة او        ــائل العلميــ ــي الرســ ــواء فــ ــة ســ ــاتهم المعلوماتيــ ــن ممارســ ــرى وعــ ــات االخــ الجامعــ

مايـــستخدمونه مـــن مـــصادر وخـــدمات معلوماتيـــة ألنـــواع اخـــرى مـــن بحـــوثهم العلميـــة         

العلميـة حـول الـسلوك      كمقاالت المجـالت او الكتـب ممـا يـساعد اوال فـي زيـادة المعرفـة                  

ــا ماقــد يؤديــه ذلــك مــن تــوفير مــصادر         المعلومــاتي لهــذه الفئــة المهمــة فــي المجتمــع، وثاني

 .المعلومات التي تفي بالحاجات المعلوماتية الفعلية لهذه الفئة
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 مراجع الدراسة/ ١٠
   المراجع العربية١٠/١
 ة مـــن مـــصادر المعلومـــات فـــي مجـــال علـــم الـــصوتيات       أنمـــاط اإلفـــاد . "ابـــراهيم، هـــانم عبـــدالرحيم   ♦

Phonetics:            دراسة تحليلية لخصائص االستشهادات المرجعية في الرسائل الجامعية للباحثين فـي 

 ٤٫٢٤مجلــة المكتبــات والمعلومــات العربيــة،   ."  جامعــة االســكندرية– قــسم الــصوتيات بكليــة اآلداب

)١٢٤ – ٨٩): ٢٠٠٤ .. 

دليل الرسائل العلميـة المقدمـة   .   كلية العلوم االجتماعية –عود االسالمية   جامعة االمام محمد بن س     ♦

جامعـــة االمـــام محمـــد بـــن ســـعود  : الريـــاض). دكتـــوراه/ ماجـــستير (الـــى كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة  

 .هـ١٤٢٨االسالمية، 

واقـــع االفـــادة مـــن مـــصادر المعلومـــات االلكترونيـــة بالبحـــث العلمـــي بجامعـــة الملـــك   . "جـــوهري، عـــزة ♦

تحليـل لالستـشهادات المرجعيـة بالرسـائل الجامعيـة بـين عـامي              :   شطر الطالبـات    –بدالعزيز بجدة   ع

 .٢٨٥ – ٢٦٠): ٢٠٠٧ (١٫١٣مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، ." هـ١٤٢٥ – ١٤٢٠

ــسرية  ♦ ــد، يـ ــى االنترنـــت  . زايـ ــة علـ ــائق االلكترونيـ ــا   : الوثـ ــة لهـ ــات الببليوجرافيـ ــين االرجاعـ ــة لتقنـ . محاولـ

 .٨٥ – ٦٩): ١٩٩٩ (٦٫١٢لحديثة في المكتبات والمعلومات، االتجاهات ا

 تحليلية دراسة :المرجعية في االستشهادات بعد عن المتاحة اإللكترونية المصادر ."يسريه زايد، ♦

". ٢٠٠٣ – ١٩٩٨  القـاهرة  بـآداب  والمعلومـات  والوثـائق  المكتبـات  قـسم  المجـازة مـن   لألطروحـات 

 ١٣-٦٤. )٢٠٠٥ (١٢٫٢٤ لمعلومات،وا المكتبات في الحديثة االتجاهات

 استخدام أساتذة الجامعات لمصادر المعلومات نظرة على اإلنتاج الفكـري          . "السالم، سالم بن محمد    ♦

 . ١٢٧ – ١٢٢): ١٤١٣ (٢٫١٣عالم الكتب، ". في المجال

اســتخدام مــصادر المعلومــات االلكترونيــة المعتمــدة علــى االنترنــت فــي الرســائل   . "الــشوابكة، يــونس ♦

): ٢٠١٠ (٤٫٦المجلـة االردنيـة فـي العلـوم التربويـة،           ." دراسة تحليلية لالستـشهادات المرجعيـة     : تربويةال

 : الرابط التاليمن خالل متوفر على االنترت . ٣١٧ – ٣٠٣
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.م٢٨/٧/٢٠١٣  

السلوك المعلوماتي لدى طالب الدراسات العليا في جامعـة االمـام محمـد بـن               . "العمران، حمد ابراهيم   ♦

 .٣٦ – ٥): م٢٠١٠/هـ١٤٣١ ( ٣٫٣٠مجلة المكتبات والمعلومات العربية، ." سعود االسالمية

لبــاحثين العــرب فــي مجــال المكتبــات والمعلومــات مــن المــصادر     أنمــاط افــادة ا . "لطفــي، منيــرة محمــد  ♦

 .٢٠٥ – ١٩٣): ٢٠١٠ (٢٫١٦دراسات عربية في المكتبات والمعلومات، ." االلكترونية للمعلومات

 مـصادر  اسـتخدام  نحـو  القـرى  أم بجامعـة  العلميـة  األطروحـات  اتجاهـات "  سـليمان خالـد  معتـوق،  ♦

 – ١٠١): ٢٠١٠ (١٫٣٠مجلـة المكتبـات والمعلومـات العربيـة،       ."تحليليـة  دراسـة : اإللكترونيـة  المعلومـات 

١٢٢. 

دراسـة ببليومتريـة فـي    : أنماط االفادة من النتاج الفكري فـي مجـال االورام       . "المقدم، سناء عبدالمنعم   ♦

 – ٨٥): ٢٠٠٢ (١٫٧دراسات عربية فـي المكتبـات والمعلومـات،    ." ضوء تحليل االستشهادات المرجعية   

٨٢. 

متـوفر علــى  ).  ٢٠١٢( ".اإلنترنـت فـي المملكـة العربيــة الـسعودية    " ت وتقنيـة المعلومــات  هيئـة االتـصاال   ♦

-http://www.internet.gov.sa/learn-the-web-ar/guides: الرابط التـالي  من خالل   االنترت  

ar/internet-in-saudi-arabia-arهـ ٢٨/٣/١٤٣٥: ، تاريخ الدخول 
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Information Behavior of Education Researchers in the Digital Environment 

 An analytical study of information resources used in education PhD theses at 

Imam Mohammed bin Saud Islamic University 

Dr. Abdullah M Alshaya, PhD 

Department of Information Studies 

College of Computer and Information Sciences 

Imam Mohammed bin Saud University 

Abstract: 

With the increasing value of information and the transformation of modern 

society to what is called “information or knowledge society”, information 

behavior has become an important research area. As such, this topic has become 

an area of interest to researchers in different fields, particularly with the rapid 

developments in digital technologies and with the widespread of the Internet and 

electronic information resources which have added new dimensions to how 

people interact with information resources and services. 

This study was undertaken to examine information behavior in education 

PhD theses conducted at the College of Social Sciences in Imam Mohammed bin 

Saud University after the introduction of Internet connection in Saudi Arabia in 

late 1999. The main goal of the study is to find out about the information 

resources used in these theses including electronic resources, and the changes, if 

any, to the use of these resources.  Using citation analysis methodology, 13645 

citations found in the references of 84 theses completed between 1421 – 1434 

AH (2000 – 2013) were analyzed and discussed, and a number of findings and 

recommendations were made which could be of value to researchers and 

information professionals in the field.  
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  المكرمة دور  مشاريع التشجير في الحد من ظاهرة الجزر الحرارية في مدينة مكة 

 دراسة تحليلية باستخدام تقنية االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية
 زين مطلق الجميعي. د

 االجتماعية العلوم  كلية-قسم الجغرافيا
 جامعة أم القرى

 
 

 :ملخص الدراسة
معالجــة فــي  لــدورها الفعــالاســتخدامات األراضــي فــي المدينــة عناصــر أحــد أهــم شجير  مــشاريع التــتعــد

ولعل من أهمها ظاهرة تكون الجزر الحرارية، ومدينـة   ترتبط بالنمو الحضري،السلبيات التي وتقليل عدد من   
ــا  يطــرح  ســؤال حــول  دور     مكــة المكرمــة إحــدى هــذه المــدن التــي أصــبحت تعــاني مــن هــذه الظــاهرة،          وهن

مــشاريع  التــشجير  فــي  مدينــة  مكــة المكرمــة فــي تخفيــف ظــاهرة  الجــزر  الحراريــة؟ ولإلجابــة علــى هــذا           
وتحديـد   مكـة المكرمـة،   تـصنيف اسـتخدامات األراضـي فـي مدينـة     التساؤل تم صياغة عدة أهداف تتمثل في      

 فـي  هـا سـة دور  ودراوحساب المـساحات الخـضراء فـي فـصلي الـشتاء والـصيف        الجزر الحرارية صيفاً وشتاء،     
 تقنيــة االستــشعار عــن بعــد ونظــم     توظيــفتــم ، وقــد الجــزر الحراريــة فــي مدينــة مكــة المكرمــة     تخفيــف 

شـكلت   :في الوصـول إلـى نتـائج هـذه الدراسـة ، وقـد تلخـصت نتـائج الدراسـة فـي األتـي                 المعلومات الجغرافية   
راضـي الفـضاء ثـم    راضـي فـي مدينـة مكـة المكرمـة تلتهـا األ      كثر نسبة في اسـتخدامات األ  أراضي المعمورة   األ

، سيطرت علـى  )%٨٬٥١( بنسبة منخفضة   المناطق الجبلية والصخرية ثم استخدامات المساحات الخضراء      
جـزر    شـملت جـزر حراريـة بـاردة،جزر حراريـة معتدلـة،            مدينة مكـة المكرمـة مجموعـة مـن الجـزر الحراريـة            

جـزر حراريـة شـديدة      جزر حرارية حارة جـدا،     جزر حرارية حارة،    دافئة، جزر حرارية  حرارية معتدلة نسبيا،  
 في تخفيف الجـزر الحراريـة صـيفا وشـتاء    في مدينة مكة بدور محدود جداً  مشاريع التشجير    تقوم  ، الحرارة

 وقـد صـنفت   ها و هنـاك منـاطق البـد لهـا مـن تـشجير          بالرغم من أنه فـي بعـض المواقـع أثبـت النبـات فعاليتـه ،               
، ومنــاطق متوســطة  %٣٠ بنــسبة منــاطق خطــرة الدراســة بنــاء علــى ســيطرة الجــزر الحراريــة إلــى     منطقــة 

     .%٢٢ بنسبة  مناطق شديدة الخطورة،%٢٠بنسبة الخطورة 
 ،ةالجــزر الحراريــ ، مــشاريع التــشجير ، اســتخدامات األراضــي،  مدينــة مكــة المكرمــة : كلمــات مفتاحيــة 

  .يةنظم المعلومات الجغرافبعد، االستشعار عن 
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 :المقدمة
 وظيفــة  )١(تــؤدي النباتــات بأشــكالها المختلفــة والمــستخدمة فــي مــشاريع التــشجير    

هامة، تتمثل في التأثير على المناخ المحلي للمدينة وتكوين مـا يـسمى بالنطاقـات المناخيـة                 

المـــصغرة والتـــي تتوقـــف خصائـــصها علـــى طبيعـــة األرض، واتـــساع الـــشوارع، وشـــكل         

تخدامات األرض، والمجمعات الصناعية وغيرهـا، إضـافة   المجمعات السكنية، وطبيعة اس   

، )٢٠٣م،ص١٩٨٢حديـــد،(إلـــى نـــوع النباتـــات المزروعـــة وكثافتهـــا وارتفاعهـــا ومـــساحتها  

وتبرز أهمية عملية تشجير المدن من خالل تـوفير الظـل، والتقليـل مـن درجـة الحـرارة مـن                   

 الهـواء، والتقليـل مـن تـأثير         خالل ما يسمى بـالتبخر التبريـدي ، وزيـادة معـدالت الرطوبـة فـي               

مـشاريع  التـشجير  المقامـة     الرياح السلبي السيما إذا كانت حارة وجافة، وبذلك أصبحت    

 فـي تخطـيط      وظيفتهـا  فـإلى جانـب   في  المدن تمثل عنصر هام من عناصر تكوين المدينـة،            

ب ، وتوفير المكـان األفـضل لألطفـال والـشبا         الخارجية للمدن  الفضاءاتوتجميل  وتنسيق  

وكبــار الــسن لممارســة هوايــاتهم المفــضلة والتنــزه، فهــي تقــوم بالقــضاء علــى العديــد مــن  

السلبيات التـي تنـتج مـن النمـو الحـضري، ممـا يـنعكس بـشكل إيجـابي علـى صـحة وراحـة                         

اإلنـسان، فمــثالً وجــود األشــجار علــى جوانــب الطــرق يقلــل مــن شــدة الــضوضاء بمــا تطلقــه  

تــزازات  أو  ذبــذبات  تعمــل  علــى  امتــصاص  الــضوضاء     أفــرع النباتــات مــن رنــين  يحــدث  اه  

 .وعكسها  على  حوائط  المباني

إن  النمــو العمرانــي المــضطرد للمــدن وتطــور أعــداد الــسكان أدى إلــى تغيــر كبيــر فــي       

اســتخدامات األرض بمــا تتــضمنه مــن مبــاني ســكنية مــسلحة وشــوارع مــسفلتة وأرصــفة   

صناعية والتجاريــة علــى حــساب المــساحات ومواقــف للــسيارات، إضــافة لالســتخدامات الــ

المخصصة إلقامة مشاريع التشجير السـيما داخـل هـذه المـدن، ممـا عجـل بظهـور العديـد                    

                                     
لدراسة دور مشاريع التشجير في الحد من الجزر الحرارية المتكونة فـوق مدينـة مكـة المكرمـة سـوف                   )١(

رد استخدام مصطلح المـساحات الخـضراء ليعبـر عـن     يأخذ في االعتبار النبات الطبيعي ،لذلك سوف يتوا      
 .نباتات الزينة المستخدمة في مشاريع التشجير والنباتات الطبيعية 
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من السلبيات البيئية لعل أبرزها اتصافها بالدفء مقارنـة بالمنـاطق الريفيـة المجـاورة، هـذا                 

تكــون نتيجــة زيــادة الــدفء النــسبي هــو الــذي يــشار إليــه بــالجزر الحراريــة الحــضرية، والتــي ت

معدالت امتصاص الطاقة الشمسية بسبب طبيعة مكونـات اسـتخدامات األرض مـع قلـة              

الغطــاء النبــاتي، ممــا يعمــل علــى زيــادة  اســتهالك  الطاقــة مــن قبــل الــسكان، وانتــشار            

 .ملوثات الهواء  والماء، والتأثير على صحة ساكني هذه المدن

ــي     ــشجير فـ ــشاريع التـ ــي مـ ــع فـ ــة التوسـ ــة   أن أهميـ ــساحات األحزمـ ــادة مـ ــدن وزيـ  المـ

الخضراء حولها تكمن في تحسين بيئة المدينـة مـن خـالل تخفـيض درجـة حـرارة الهـواء            

المالمــس لــسطح األرض وذلــك بامتــصاص الحــرارة المرســلة إلــى ســطح األرض بواســطة   

اإلشــعاع الشمــسي وتعــديلها مــن خــالل عمليــة النــتح، وبالتــالي تخفــيض  الجــزر  الحراريــة    

، ولتوضيح قوة العالقة بـين انتـشار النباتـات وبـين خفـض درجـات  الحـرارة، فالبـد                     الحضرية

من إلقاء الضوء على دور النباتات والتي  تعمل على التبريد من خالل التظليل  وزيـادة نـسبة                 

، فـشجرة  ذات  جـذع  بقطـر          )٥٥،ص١٩٨٦المؤمن،  (%٢٠-١٥الرطوبة في الهواء  بمقدار        

 مع قدرة جهاز تكييف الهواء والذي يستهلك كهربـاء بحـوالي   سم تتساوى في التبريد ٧

،كمـا  تعمـل  األشـجار  علـى  تنقيـة  الهـواء  مـن  األتربـة            )١٩،ص١٩٨٦النـد، ( دوالرات يومياً    ٥

والدخان  والمـواد العالقـة  فـي الجـو فـي المنـاطق الـسكنية، إضـافة إلـى عملهـا فـي التهويـة                           

 .الهوائية  التي تؤدي إلى تغير مسار الرياحالجيدة داخل الشوارع بعمل الدوامات  

تولـــد ) �Co(لقــد أصـــبحت غـــازات االحتبـــاس الحـــراري ومنهـــا ثـــاني أكـــسيد الكربـــون  

مشكلة  عالمية  يعتقد أنها لها دوراً كبيراً في زيادة معدالت درجـات الحـرارة فـي الغـالف                  

ول والسيما الصناعية إلى    الجوي، مما يكون له آثار بيئية  كبيرة، ولقد حاولت العديد من الد            

  إلــى  درجــة  مقبولــة   )�Co(زيــادة رقعــة التــشجير الــذي ســوف يــساهم  فــي خفــض نــسبة     

، إن ارتفاع درجة حرارة الجو خالل العقد  الماضـي أدى إلـى حـدوث خلـل       )م١٩٩٩الحازمي،(

في  التـوازن  البيئـي علـى سـطح الكـرة األرضـية، وذلـك بـسبب ارتفـاع نـسبة ثـاني أكـسيد                           

بون من جراء  قطع  الغابات والنشاط الصناعي، لذلك لجأت معظم الدول إلى حماية             الكر
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الغابــات مــن القطــع والرعــي وتنفيــذ مــشاريع التــشجير لتعــويض مــا قطــع مــن الغابــات ومــا 

، ويعمــل التــشجير علــى جوانــب  )م١٩٩٩الزغــت،(تحــول منهــا إلــى أراضــي بــور أو مهجــورة  

 المناخ المحلي وتخفيف شـدة الريـاح إضـافة إلـى            الطرق على تقليل فرص  التصحر وتلطيف      

، ولقـد أصـبحت     )م١٩٩٩الحربـي وآخـرون،   (لمسات الجمـال التـي يـضيفها علـى هـذه  الطـرق             

المنــاطق الخــضراء فــي العديــد مــن مــدن العــالم مــن المنــاطق المهمــة والمراقبــة مــن قبــل      

الطــرق، فقــد  اإلدارات المحليــة للمــدن التــي أصــبحت تــسعى إلــى زيادتهــا بــشتى األشــكال و 

ــدورها        ــاني، ل تخطــت الــدول زراعــة أرض المــدن إلــى وضــع اشــتراطات لزراعــة أســطح المب

الفعال في خفض  الطاقة المستخدمة في عمليات التبريد أو التدفئة وما تضيفه من لمـسة                

، إن التوسـع فــي مـشاريع التـشجير يعتبـر مـن أهــم      )م٢٠١٠الـصاحب، (جماليـة علـى  المـدن    

ها للتخفيف من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، السـيما فـي المنـاطق             الحلول التي يوصى ب   

عبد الوهـاب  (، )م٢٠٠٧حبيب،(، )م٢٠٠٦آل سعود،(التي تحيط بالطرق والمناطق الصناعية 

، ومن المعروف أن المنـاخ فـي المنـاطق الحـضرية يختلـف عـن المنـاخ فـي            )م٢٠٠٩وحسان،

ــاخ     ــر المنـ ــي عناصـ ــات فـ ــة واالختالفـ ــاطق الريفيـ ــي    المنـ ــواء فـ ــحة سـ ــرة وواضـ ــون كبيـ  تكـ

متوســطات اإلشــعاع الشمــسي أو تكــون الــسحب وحتــى فــي تــساقط األمطــار وتكــون       

مـرات وهـذا    ١٠العواصف الرعدية، وعـادة مـا تكـون الملوثـات الحـضرية أعلـى تركيـزاً بنحـو                   

 غيـــر مـــن المـــشهد الحـــضري وزاد فـــي التبـــاين الحـــراري بـــين المـــدن والمنـــاطق الريفيـــة   

Taha,ــادة درجــات الحــرارة فــي         ، )(١٩٩٧ ــأثير واضــح فــي زي ــرة الحراريــة ذات ت ــر الجزي وتعتب

   .(٢٠٠٤,William)المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية المحيطة 

 :موضوع  الدراسة وأهدافها وأهميتها
تتميــز مدينــة مكــة المكرمــة بمكانــة مختلفــة عــن بقيــة مــدن العــالم، حيــث يفــد إليهــا  

قــات الحــج  والعمــرة، ولقــد توســعت المدينــة فــي الــسنوات األخيــرة     ماليــين البــشر فــي  أو 

بــشكل لــم يــسبق لــه مثيــل، فتحولــت مــن  تجمــع بــشري حــول الحــرم المكــي الــشريف      

ومنطقــة المــشاعر المقدســة إلــى مدينــة متراميــة األطــراف ومتعــددة  الوظــائف واألنــشطة، 
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ى ذلـك عـدد مـن السـلبيات     مما أدى إلى تغير في أنماط استخدامات األراضي، ولقد ترتب عل

في نظامها البيئي، لعل أبرزها تكون ظـاهرة الجـزر الحراريـة الحضـرية، ومـا ينـتج عـن ذلـك         

مـن زيــادة فــي انتشــار ملوثــات الهــواء والمـاء بســبب زيــادة اســتهالك الطاقــة فــي عمليــات   

ت التبريد خـالل أشـهر الصـيف، إضـافة إلـى تغيـر نطاقـات راحـة اإلنسـان، وارتفـاع  الموازنـا           

الماليــة  المخصصــة  لــذلك، وقــد طــرح علــى المســتوى العــالمي خيــار التوســع فــي مشــاريع      

التشــجير ألهميتهــا البالغــة فــي التخفيــف مــن ظــاهرة تكــون الجــزر الحراريــة، وهنــا يطــرح      

ســؤال مــا هــو دور مشــاريع التشــجير بصــفة عامــة فــي مدينــة مكــة المكرمــة فــي تخفيــف     

هــذا التســاؤل تــم صــياغة عــدة أهــداف تتمثــل فــي    ظــاهرة الجــزر الحراريــة؟ ولإلجابــة علــى 

تصــنيف اســتخدامات األراضــي فــي مدينــة مكــة المكرمــة، تحديــد ودراســة الجــزر الحراريــة  

صيفاً وشتاءً، وحساب المساحات الخضراء في فصلي الشتاء والصيف ودراسة دورها فـي  

تشـعار عـن   تخفيف الجزر الحرارية في مدينة مكة المكرمـة، وقـد تـم توظيـف تقنيـة االس     

بعد ونظم المعلومـات الجغرافيـة فـي تحقيـق أهـداف الدراسـة، وبهـذا  فـإن هـذه الدراسـة            

تعتبــر أول دراســة تطبيقيـــة علــى حســب البحـــث عــن الموضــوع محليـــا، تتنــاول موضـــوع         

التشــجير فــي مدينــة مكــة المكرمــة ودوره فــي تخفــيض تشــكل ظــاهرة الجــزر الحراريــة،   

ولــت موضــوع  الجــزر  الحراريــة لــم توجــد بينهــا دراســة    فكــل الدراســات الســابقة التــي تنا 

واحــدة ركــزت علــى دور التشــجير فــي خفــض الجــزر الحراريــة ســواء علــى مســتوى مدينــة 

مكة المكرمة أو علـى مسـتوى المملكـة العربيـة السـعودية، وتطرقـت معظـم الدراسـات         

  .  إلى  موضوع التشجير كحل من الحلول المقترحة في مجال التوصيات 

  :ة  الدراسةمنطق
تقع  مدينة  مكة  المكرمة  في  الجزء  الغربي  من  المملكة  العربيـة  السـعودية عنـد    

، وذلــك عنــد أقــدام جبــال الطــائف علــى  ٣٩ْ  ٤٩َ  ٣٦ًوخــط  الطــول   ٢١ْ  ٢٥َ  ١٩ًدائــرة العــرض

م فوق مستوى سطح البحر، ضمن منطقـة الـدرع العربـي وتتكـون     ٢٧٧ارتفاع يقدر بنحو  

مــن صــخور أركيــة قديمــة  مــع وجــود بعــض اإلرســابات التــي يعــود تاريخهــا إلــى       صــخورها 
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الزمنيين الثاني والثالث والصخور المتحولة التي تنكشف  في الجزء الجنوبي الشرقي منها،         

وتتغطــى صــخور القاعــدة باإلرســابات الحــصوية والرمليــة، وتتكــون  تضاريــسها مــن ثــالث     

الجرانيتية المحيطة بمنطقة الحرم والمنـاطق      الكتلة  :وحدات تضاريسية منفصلة تشمل   

  جبـل  ابـي    - جبل  ثور   -  جبل  النور    - جبل  عمر   -جبل  خندمة  (الجبلية األخرى التي تضم   

م فــوق ســطح البحــر، يقــل هــذا االرتفــاع فــي المنطقــة     ٨٠٠ويزيــد ارتفاعهــا عــن   ) قبــيس

وادي (تمثلهــا م فــوق ســطح البحــر، األوديــة والــشعاب و٢٥٠-٢٠٠الوســطى ليــصل مــا بــين  

ــراهيم ــر-إبـ ــوى- وادي  الزاهـ ــامر  - وادي  محـــسر- وادي  طـ ــاد – شـــعب  عـ  -شـــعب  جيـ

، الـسهول وتظهـر    )  شعب ذاخـر    -  شعب  الغسالة    -  شعب  المصافي    -شعب  الخانسة  

 -  ســهل  التنعــيم -ســهل  العزيزيــة (فــي المنــاطق البعيــدة عــن الحــرم الــشريف وتــضم    

، وتقـع مدينـة مكـة المكرمـة مناخيـاً       )رفـات   سـهل  ع     - سهل  الرصـيفة    -سهل  الشرائع  

ضمن المنطقة المدارية الجافة حيث تلتقـي الكتلـة اآلسـيوية األفريقيـة، وقـد سـبب بعـدها                   

عن المؤثرات  البحرية في وجود فروقـات حراريـة طـوال أشـهر الـسنة، حيـث يبلـغ معـدل                      

لغ المعدل السنوي   مْ، ويب ٢١مْ،  ومعدل درجة  الحرارة  الصغرى         ٣٧درجة الحرارة القصوى    

مْ،  ومعـدل درجـة حـرارة الـشتاء     ٣٦٬١مْ، ويبلـغ معـدل درجـة  الـصيف     ٣١٫٣لدرجة  الحرارة  

مْ، وتعتبـــر مدينـــة مكـــة المكرمـــة مدينـــة صـــحراوية حيـــث ال يزيـــد المعـــدل الـــسنوي    ٢٥٬٦

مـصلحة األرصـاد وحمايـة    ) (ملـم ١٣٬٤(تتركز في شـهر ينـاير  ) ملم٣٠٬٣(لهطول األمطار عن  

 ).١-جدول رقم(،) ٢٠١٣-١٩٨٥ة بيانات مناخية ،محطة مكة المكرمة،البيئة،سلسل
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من ) التساقط-عنصري الحرارة(الخصائص المناخية لمدينة مكة المكرمة) ١(جدول رقم

 م٢٠١٣-١٩٨٥عام
 معدل التساقط المعدالت الفصلية معدل درجة الحرارة األشهر

 ١٣٬٤ ٢٤٬٥ يناير

 ٢٥٬٣ فبراير
٢٥٬٦ 

٠٫١ 

 ٣٬٩ ٢٧٬٩ مارس

 ١٬٩ ٣١٬٥ ابريل

 ٣٤٬٨ مايو

٣١٬٤ 

٠٬٨ 

 ٠٬٥ ٣٦٬١ يونيو

 ٠٬٢ ٣٦ يوليو

 ٣٦٬٢ أغسطس

٣٦٬١ 

٠٬١ 

 ٠٬٩ ٣٥٬٨ سبتمبر

 ١٬٥ ٣٢٬٩ اكتوبر

 ٢٨٬٩ نوفمبر

٣٢٬٣ 

٤٫٤ 

 ٢٬٦  ٢٦٬١ ديسمبر

 ٣٠٬٣  ٣١٬٣ المعدل

 .م٢٠١٣-١٩٨٥مصلحة األرصاد وحماية البيئة،محطة مكة المكرمة،:   المصدر

حدود منطقة الدراسة التي تبلـغ مـساحتها        ) ١-شكل رقم (و)٢-جدول رقم ( ويوضح

-آجيـــاد-الغـــزة-العتيبيــة -المـــسفلة:(، وتــشمل عـــدة بلـــديات هــي  )٢كـــم١٢٩٦٬١٩(نحــو  

أمانــة  العاصــمة  المقدســة،  خريطــة    )(العزيزيــة-الــشوقية-الــشرائع-المعابــدة-العمــرة

 ). م٢٠١٣األحياء  والبلديات،
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  مدينة مكة المكرمة  لديات الرئيسية  التي  تتكون  منهاالب) ٢(جدول رقم
 النسبة المئوية مساحة كيلومتر مربع اسم البلدية
 ١٫٥٧ ٢٠٫٣٦ المسفلة
 ١٫٤٦ ١٨٫٩٩ العتيبية
 ٠٫٢٣ ٢٫٩٥ الغزة
 ٠٫٢٨ ٣٫٦٨ أجياد
 ٢٨٫٣٩ ٣٦٨٫٠٣ العمرة
 ٣٫٢٠ ٤١٫٤٦ المعابدة
 ١٢٫٠٠ ١٥٥٫٥٧ الشرائع
 ٣٤٫٩٥ ٤٥٢٫٩٩ الشوقية
 ١٧٫٩١ ٢٣٢٫١٦ العزيزية

 ١٠٠٫٠٠ ١٢٩٦٫١٩ جمالي مساحة منطقة الدراسةإ

أمانـة العاصـمة المقدسـة ، األحيـاء والبلـديات           :إعداد الباحثة المعتمدة علـى      : المصدر
 .م ٢٠١٣في مدينة مكة المكرمة،

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 مدينة  مكة المكرمةمنطقة الدراسة ) ١(شكل رقم
أمانـة العاصـمة المقدسـة ، األحيـاء والبلـديات           :حثة المعتمدة علـى     إعداد البا : المصدر

 .  م ٢٠١٣في مدينة مكة المكرمة،
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 : واجراءتهامنهج الدراسة
اعتمدت  هذه  الدراسة  على  المـنهج  الوصـفي  والمـنهج  التحليلـي  الـسببي  المقـارن،                           

رافيـة  فـي تحقيـق    حيث   وظفت  تقنيتـي  االستـشعار  عـن  بعـد  ونظـم  المعلومـات  الجغ            

أهداف الدراسة ومن ثم تم التركيز على تحليل الجزر الحرارية فـي مدينـة مكـة المكرمـة               

والكشف عن دور مشاريع التشجير في التخفيـف منهـا، حيـث انتهجـت عـدد مـن الطـرق                    

ــرامج          ــصناعية، وذلــك باســتخدام ب ــات األصــلية لألقمــار ال ــة لمعالجــة البيان  ERDASاآللي

IMAGINE ٩٫٣,ARCGIS ــوعين    ,١٠ ــي موضـــ ــة فـــ ــاور الدراســـ ــزت محـــ ــد تركـــ ، وقـــ

تحديد الجزر الحرارية في مدينة مكة المكرمة صيفا وشتاء وتحديد خصائصها :أساسيين

الحرارية وتوزيعها الجغرافي وذلك ضمن البيانات التي تم الحصول عليها، وتحديد التوزيع            

ة المكرمــة وتحديــد الجغرافــي لمــشاريع التــشجير والمــساحات الخــضراء فــي مدينــة مكــ  

دورها في تخفيض درجات الحرارة في الجزر الحرارية صيفا وشتاء من خالل المقارنة بين             

 . المساحات المغطاة بالنباتات والخالية من أي غطاء نباتي في عدد من المواقع

لقـد تبلـورت بيانـات الدراسـة فـي عـدة مـصادر يمكـن تحديـدها فـي                    : مصادر البيانـات  -١

ــ:التــالي  األولــى : النطــاق الحــراري العاشــر  م٢٠١٣ لعــام ٨-LANDSATات الفــضائية المرئي

م لحساب الجزر الحرارية في فصل الـشتاء ،     ١٥/٢/٢٠١٣مساءً بتاريخ   ١٢التقطت الساعة   

م لحساب الجزر الحرارية فـي فـصل        ١٣/٧/٢٠١٣ مساءً بتاريخ    ١١والثانية التقطت الساعة    

ــة الفــضائية      ــصيف، كمــا اســتخدمت المرئي ــة لحــساب المــساحات   ٢٠١٣-٥-SPOTال   ملون

م، كمـا   ١٥/٧/٢٠١٣م و ٢٠/٢/٢٠١٣الخضراء وتصنيف استعماالت األراضـي وذلـك بتـاريخ          

خريطــة مدينــة مكــة المكرمــة والتــي تمثــل األحيــاء  والبلــديات والتــي تــم تــم االعتمــاد علــى 

اد  علــى  م، إضــافة  إلــى االعتمــ ٢٠١٣الحــصول عليهــا مــن  أمانــة  العاصــمة  المقدســة  لعــام     

 .  م٢٠١٣-١٩٨٥سلسلة  البيانات  المناخية لمحطة  مكة  المكرمة  من  عام

لقد تم اإلرجاع الجغرافي للصور الفضائية واقتطاع حـدود    :تصنيف الصور الفضائية    -٢

  ٨-LANDSATمدينة مكة المكرمة، وتم اسـتيراد النطـاق الحـراري فـي الـصور الفـضائية       
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 وتحليـل  ١٠ ARC GISفتح النطاق الحراري في برنامج ، و٩٬٣ ERDAS IMAGINEببرنامج 

 ARC ببرنـامج  ٥-SPOTقـيم البيانـات فـي هـذا النطـاق ، كمـا تـم تـصنيف الـصور الفـضائية           

GIS ١٣٢م،ص٢٠٠٧الحسن، (٠٫٧٥ بدقة التصنيف ١٠.(    

تحويـل  قـيم  الـصور     لقد تم : تحويل الصور الرقمية إلى درجة حرارة سطح األرض       -٣

 :ى  درجات  حرارة  بخطوتين الرقمية  إل

  تحويل  قيم  الصور  الرقمية  إلـى  إشـعاع  طيفـي  عنـد فتحـة القمـر الـصناعي                   -األولى  

 :دون عمل تصحيح لتأثير الغالف الجوي خالل  المعادلة  التالية

   RADIANCE=GAIN*DN+OFFSET 

الل    مــن البيانــات الخــام للنطــاق  مــن  خــ     OFFSET وقيمــة GAINوتــستخرج  قيمــة  

 . )p٢٠,١٩٩٧,Taha(الملف  المرفق  مع  الصورة   الفضائية 

  تحويــل  قــيم  اإلشــعاع  الطيفــي  إلــى  درجــات  حــرارة  مئويــة  مــن  المعادلــة  -والثانيــة

  :التالية

 

 

 

 

 ١٦٦٦٫٠٩-١µm-٢sr-mWcm=k١وتساوي 

K١٢٨٢٫٧١= ٢mWcm-٢sr-١µm-١ 

 .شتاءالتوزيع الجغرافي لدرجات الحرارة خالل فصل ال-

 . وفقا للتصنيف المراقب في فصل الشتاءالستخدامات األرضالتوزيع الجغرافي -

 .نماط وأحجام الجزر الحرارية في فصل الشتاءأ-

 .التوزيع الجغرافي لدرجات الحرارة خالل فصل الصيف-

 . وفقا للتصنيف المراقب في فصل الصيفالستخدامات األرضالتوزيع الجغرافي -



 

 
١٤٨

 التشجير في الحد من ظاهرة الجزر الحرارية في مدينة مكة المكرمةدور  مشاريع 
    دراسة تحليلية باستخدام تقنية االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

زين مطلق الجميعي. د

 جزر الحرارية في فصل الصيفنماط وأحجام الا-

 لتحديــد التوزيــع الجغرافــي  ١٠ ARC GIS ببرنــامج NDVIوقــد  تــم  تطبيــق  مؤشــر    

 : ومساحات النباتات من خالل المعادلة التالية

     

 

 ARCو قد تم تصنيف  استخدامات  األرض من  خالل  التصنيف  المراقـب  ببرنـامج    -

GIS إلى الفئات التالية١٠ : 
   المعمورة  وتشمل  المباني  والطرق  والمناطق  اإلسفلتيةالمنطقة-
المنطقــة  الجبليــة  والــصخرية  وتــشمل  منــاطق  الجبــال  والــصخور  الــصلبة  والتــي          -

 .تشكل عائق  تنموي
المنطقــة  الخــضراء  وهــي  منــاطق  التــشجير  والحــدائق  والجــزر  النباتيــة  والنباتــات      -

 .الطبيعية
 وهي  األراضي  الخالية  من أي  استخدام  المنطقة  الفضاء  -

 النتائج والمناقشة
لقــد أوضــحت الدراســة أن اســتخدامات األراضــي فــي مدينــة مكــة المكرمــة متفاوتــة،       

، والتــي )%٣٥٬٤(حيــث بلغــت اســتخدامات األراضــي المعمــورة أعلــى نــسبة قــدرت بنحــو      
اقــف الــسيارات  تــشمل الكتلــة العمرانيــة إضــافة إلــى المــساحات المخصــصة للطــرق ومو    

ومحطات الوقـود ومرافـق الخـدمات والمنـشآت  الـصناعية، كمـا شـكلت األراضـي الفـضاء                    
، ويتركــز وجودهــا بــشكل واســع فــي األطــراف الغربيــة لمدينــة مكــة          )%٣٣٬٢٩(نــسبة 

المكرمــة وذلــك ضــمن بلــديتي الــشوقية والعمــرة، حيــث أحيــاء ولــي العهــد والملــك فهــد       
ــسالمة، و   ــة فــي العكيــشية وضــمن       والحمــرة وأم الجــود وال ــة للمدين فــي األطــراف الجنوبي

الفراغات الموجودة داخـل أحيـاء المدينـة الواقعـة داخـل نطـاق الخـط الـدائري الثالـث، ثـم                      
، فــي حــين تــأتي اســـتخدامات    )%٢٢٬٨(تــأتي المنــاطق الجبليــة والــصخرية لتــشكل نحــو       

ذلــك بــأدنى نــسبة األراضــي لمــشاريع التــشجير والمــساحات الخــضراء فــي نهايــة القائمــة و
 ).٣-شكل رقم(و ) ٣-جدول رقم(و ) ٢-شكل رقم ) (%٨٬٥١(تقدر بنحو 
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 تصنيف استخدامات األراضي في مدينة مكة المكرمة)٢(شكل رقم 

 Supervised Classificationمن عمل الباحثـة بواسـطة التـصنيف المراقـب     :المصدر  

 .  م٢٠١٣ لعام   ٥-Spotللصورة الفضائيةٍ

 استخدامات االراضي في مدينة مكة المكرمة  )٣(    جدول رقم
 النسبة المئوية استخدامات األراضي

 ٣٥٬٤ عمورةمالمنطقة ال-١

 ٣٣٬٢٩ األراضي الفضاء-٢

 ٢٢٬٨ المنطقة الجبلية والصخرية-٣

 ٨٬٥١ المساحات الخضراء

 %١٠٠ المجموع

ة مكة المكرمة مـن قبـل الباحثـة      تم حساب استخدامات األراضي في مدين     :المصدر 

  .    ٢٠١٣-٥-Spotاعتمادا على الصورة الفضائيةٍ
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 راضي في مدينة مكة المكرمةاستخدامات األ) ٣(     شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )٣(إعداد الباحثة إعتمادا على بيانات الجدول رقم : المصدر

تـي أتـت ضـمنها      لقد ساهمت طبيعة استخدامات األراضي في مدينة مكة المكرمة وال         

مــشاريع التــشجير المقامــة والمــساحات الخــضراء المنتــشرة فــي أجــزاء المدينــة بنــسبة     

متدنيــة فــي حــدوث تغيــرات جذريــة علــى البيئــة الطبيعيــة لنطــاق المدينــة، ولعــل أهمهــا            

التغيـــرات الحاصـــلة فـــي خـــصائص المنـــاخ المحلـــي، ولقـــد أوضـــح تحليـــل النطـــاق الحـــراري    

 لمنطقـــة الدراســـة تكـــون عـــدد مـــن الجـــزر الحراريـــة  ٨-LANDSATللمرئيـــات الفـــضائية 

ــة مكــة         الحــضرية ذات األحجــام واألنمــاط المختلفــة، ففــي فــصل الــصيف تظهــر فــي مدين

المكرمة عدة جزر حرارية تتباين درجات الحرارة بهـا، حيـث تـشير درجـات الحـرارة التـي        

م إلـى أن  ٢٠١٣-٧-١٣  يـوم   ٨-LANDSAT  تـم الحـصول عليهـا مـن  الـصورة  الفـضائية      

هنــاك تفــاوت فــي درجــات الحــرارة لهــذه الجــزر الحراريــة المــسيطرة علــى أحيــاء منطقــة   

 ففـي منطقـة الحـرم المكـي الـشريف وفـي             ،)م٥ْ( الدراسة وذلك بمدى حراري يقـدر بنحـو         

، )م٣٥ْ-٣٠(أقصى شمال بلدية العمرة تتكون جزر حرارية تتـراوح درجـة حرارتهـا مـابين          
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بلدية -بلدية المسفلة –بلدية آجياد   - المركزية والتي تتضمن الغزة    أما في بلديات المنطقة   

، وذلـك فـي     )م٤٠ْ-٣٥(العتيبية فتظهـر جـزر حراريـة تتـراوح درجـات الحـرارة فيهـا مـابين                  

شعب عـامر وشـعب علـي       -القرارة والنقا -الطندباوي- العتيبية -الهنداوية-أحياء  آجياد  

المحيطـة بالمنطقـة المركزيـة      األحيـاء   وغيرها من أحيـاء المنطقـة المركزيـة، كـذلك فـي             

، كمـا تـسود     ريـع ذاخـر    - العـدل  -جبل النـور  – الجامعة   - المرسالت -مثل أحياء العزيزية  

هذه الجزيرة الحرارية في األجزاء الشمالية مـن بلديـة الـشوقية والعزيزيـة وأجـزاء كبيـرة                  

رجات الحرارة بها   أطراف المدينة جزر حرارية تتراوح د     من بلدية العمرة، بينما يظهر على       

ــين  ــاء العــوالي والنــسيم،         ) م٤٥ْ-٤٠(ب ــة فــي أحي ــة العزيزي وذلــك بــشكل خــاص فــي بلدي

وبلديــة الــشرائع كمــا هــو الحــال فــي أحيــاء الراشــدية والخــضراء، كمــا تظهــر هــذه الجــزر      

ــاء الخانــسة والعــدل          ــة المعابــدة وذلــك فــي أحي ــاثرة صــغيرة فــي بلدي الحراريــة كبقــع متن

 العمـرة   - النواريـة  - ولـي العهـد    -لشوقية والعمرة في أحياء العكيـشية       والروضة، وبلدية ا  

كبقـع  )  م٥٠ْ-٤٥(الجديدة، وتظهر الجزر الحرارية التي  تتـراوح درجـات الحـرارة بهـا بـين             

ــديتي         متنــاثرة فــي األحيــاء الواقعــة ضــمن األجــزاء الــشرقية مــن مدينــة مكــة وذلــك فــي بل

 -والــشرائع مثــل مــاهو الحــال فــي الراشــدية     العزيزيــة حيــث أحيــاء المــشاعر والعــوالي،     

ويالحظ من دراسة التوزيع الجغرافي للجزر الحرارية فـي مدينـة مكـة المكرمـة               . الخضراء

ارتبطـت  ) م٥٠ْ-٤٥(و)مْ  ٤٥-٤٠(صيفا أن الجزر الحرارية ذات درجات الحـرارة المرتفعـة           

اف المدينـة كمـا هـو     بتوزيع وانتشار األراضي الفضاء فـي أحيـاء البلـديات الواقعـة علـى أطـر               

ــدة، بينمــا أقــل   - النورايــة- ولــي العهــد - العكيــشية- العــوالي-الحــال فــي    العمــرة الجدي

سجلت فـي المنطقـة المركزيـة منطقـة الحـرم           ) مْ  ٤٠-٣٥(و) م٣٥ْ-٣٠(درجات الحرارة   

وفــي أحيــاء المنطقــة المركزيــة حيــث تنعــدم األراضــي الفــضاء وتــزداد كثافــة المبــاني التــي   

 آجيـاد، إضـافة إلـى       - الجميـزة    – والروضـة    -مثل ما هو الحال في أحياء المعابـده       توفر الظل   

-شـكل رقـم  (أن هذه الدرجات الحرارية سـجلت فـي مواقـع تـوزع المـساحات الخـضراء          

٤  .( 
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التوزيع الجغرافي ألنواع الجزر الحرارية في مدينة مكة المكرمة في          )٤(شكل رقم   

 .فصل الصيف
ت الباحثـة المعتمــدة علـى تحليــل النطـاق الحــراري العاشـر للــصورة     حــسابا:المـصدر  

  .م١٣/٧/٢٠١٣  بتاريخ ٨-Landsatالفضائيةٍ   
 فصل  الشتاء يتكون علـى مدينـة مكـة المكرمـة عـدد مـن الجـزر الحراريـة، فقـد                        وفي

  ٨-LANDSAT  أوضحت درجات  الحرارة  التي تم الحصول عليها من  الصورة  الفـضائية 
-١( م بأنه تتكون جزر حرارية ذات درجات حرارة منخفضة تتراوح بـين             ٢٠١٣-٢-١٥يوم  
تظهر كبقع متناثرة فـي المنطقـة المركزيـة ، وذلـك فـي بلديـة آجيـاد فـي          ) م٢٠ْ-١٥(و)م١٥ْ

الطنــدباوي، كمــا تظهــر هــذه الجــزر الحراريــة كبقــع بــسيطة فــي -الــشبيكة-آحياءآجيـاد 
نسة، وأيضاً فـي بلديـة الـشرائع وذلـك فـي آحيـاء       الخا-بلدية المعابدة وذلك في حي العدل     

المرسـالت، وتظهــر  -العزيزيــة-الخـضراء، وبلديــة العزيزيـة فــي آحيـاء النـسيم    –الراشـدية  
كبقع متناثرة في شمال بلدية الشوقية وذلك في بطحاء قريش ، وتسود الجـزر الحراريـة            

 مدينـــة مكـــة جميـــع أجـــزاء) م٢٥ْ-٢٠(والتـــي تتـــراوح بهـــا درجـــات درجـــات الحـــرارة بـــين 
المكرمــة بــدون اســتثناء، لكــن بتركــز شــديد فــي البلــديات المحيطــة بالمنطقــة المركزيــة   

-الــسليمانية-الخنــساء-المعابــدة-الروضــة-وذلــك فــي بلديــة المعابــدة فــي أحيــاء العــدل
-الزاهـر -النزهـة - الـضيافة  -جبـل النـور، وفـي بلديـة العتيبيـة فـي أحيـاء الزهـراء               -الجميزة
حـارة  -النقـا -األنـدلس، وبلديـة الغـزة وتـشمل أحيـاء القـرارة       -يبيـة العت-الحجون-البيبان
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الــشبيكة، –الهجلــة -جــرول، وبلديــة آجيــاد وتمثلهــا األحيــاء الطنــدباوي -التيــسير-البــاب
التقــوى، وتتــوزع  -كــدي-المــسفلة-الخالديــة-الرصــيفة-وبلديــة المــسفلة فــي الهنداويــة 

جميع أجزاء مدينة مكة ) م٣٥ْ-٣٠(الجزر الحرارية التي تتراوح درجات الحرارة فيها بين      
المكرمة بدون استثناء لتشارك فـي التوزيـع الجـزر الحراريـة األخـرى ، أمـا الجـزر الحراريـة                     

فتظهر كبقع متنـاثرة فـي أقـصى جنـوب        ) م٤٠ْ-٣٥(التي تتراوح درجات الحرارة فيها بين       
هـا  عهـد، لكن  بلدية الشوقية وذلك في حي العكيشية وفي أطرافها الغربية فـي حـي ولـي ال               
-الحمـراء -تظهر كبقع متصلة في بلدية العمرة وبالذات في أطرافها الغربية في السالمة         

المـشاعر، وتظهـر    -ام الجود ، وتظهر هذه الجزر الحرارية أيضاً في بلدية العزيزيـة العـوالي             
نفس الجزر الحرارية في بلدية المعابـدة كبقـع صـغيرة وبالـذات فـي حـي ريـع ذاخـر ووادي                      

حــظ أن أحيــاء المنطقــة المركزيــة ارتبطــت فــي فــصل الــشتاء بــالجزر        ومــن المال. جليــل
الحرارية ذات درجات الحرارة المنخفضة مثل أشهر الصيف، بينما ارتبطت أحيـاء أطـراف      
المدينة بالجزر الحرارية ذات درجات الحرارة المرتفعـة كمـا هـو الحـال فـي أشـهر الـصيف                    

شكل رقم  ) (م٤٠ْ(رارة فيها أعلى من     حيث تتناثر بها بقع جزر حرارية تمثل درجات الح        
-٥.( 

    

 

    

 

 

 

 

 

 
في مدينة مكة المكرمة ) مْ(التوزيع الجغرافي ألنواع الجزر الحرارية )٥(شكل رقم 
 في فصل الشتاء
حــسابات الباحثــة المعتمــدة علــى تحليــل النطــاق الحــراري العاشــر للــصورة  :المــصدر

    .م ١٥/٢/٢٠١٣بتاريخ  ٨-Landsatالفضائيةٍ   
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ويتضح من نمط توزيع الجزر الحرارية في مدينـة مكـة المكرمـة خـالل فـصلي الـصيف                    

الجـزر  : والشتاء وجود عدة أنماط تتباين من حيث أحجامها وخصائصها على النحـو التـالي             

ــاردة  ــة )م١٥ْ-١(الحراريــة الب ــة   )م٢٠ْ-١٥(، الجــزر الحراريــة المعتدل ، الجــزر الحراريــة المعتدل

، )م٤٠ْ-٣٥(، الجـزر الحراريـة الحـارة      )م٣٠ْ-٢٥(جـزر الحراريـة الدافئـة       ، ال )م٢٥ْ-٢٠(نسبياً

، )م٤٥ْأكبـر مـن     (، الجـزر الحراريـة شـديدة الحـرارة        )م٤٥ْ-٤٠(الجزر الحرارية الحارة جدا     

كمــا يالحــظ أن نمــط اســتخدام األرض حــدد نوعيــة الجــزر الحراريــة الــسائدة فــي منطقــة   

رتفــع بهــا األراضــي الفــضاء والطــرق المــسفلتة  الدراســة ، فمنــاطق أطــراف المدينــة والتــي ت 

الواســعة والمبــاني المتباعــدة ارتبطــت فــي الفــصلين بــالجزر الحراريــة الحــارة، بينمــا أحيــاء    

 . المنطقة المركزية ارتبطت خالل الفصلين بالجزر الحرارية الباردة إلى الدافئة

ينـة مكـة   دور مشاريع التشجير في  التخفيـف مـن تكـون الجـزر الحراريـة فـي مد         
  :المكرمة

ــسبة          ــة أن نـ ــة المكرمـ ــة مكـ ــي مدينـ ــي فـ ــتخدامات األراضـ ــة اسـ ــحت دراسـ ــد أوضـ لقـ
المــساحات الخــضراء بمختلــف أشــكالها منخفــضة جــداً مقارنــة باالســتخدامات األخــرى،    

ــغ نحــو       ) %٨٬٥١(حيــث ال تتجــاوز النــسبة    ــي تبل ــة مــساحة منطقــة الدراســة والت مــن جمل
 انخفاض هذه النـسبة يقلـل مـن كفاءتهـا ودورهـا فـي              ، ومما الشك فيه إن    )٢كم١٢٩٦٬١٩(

تحسين بيئة المدينة وتلطيف درجة حرارتها والقضاء على التباينـات الحراريـة بـين أجـزاء                
توزع وانتشار المساحات الخضراء في مدينة مكـة     ) ٩ ،   ٨ -الشكل رقم (المدينة، ويوضح   

ــا وتـــش   تتها فـــي منطقـــة المكرمـــة خـــالل فـــصلي الـــشتاء والـــصيف، حيـــث يالحـــظ تبعثرهـ
الدراســة بــشكل عــام مقارنــة باالســتخدامات األخــرى ،كمــا يالحــظ التبــاين فــي التوزيــع        
الجغرافي والمساحات خالل فصلي الشتاء والصيف، فمن خـالل النتـائج والتـي يـشير إليهـا                 

، تنخفض عن  )٢كم٣١٬٤٦(تبلغ المساحات الخضراء في فصل الشتاء       )  ٦ -الجدول رقم (
، وذلـك بفقـد نبـاتي خـالل هـذا الفـصل يقـدر        )٢كـم ٢٠٬٤٣( لتبلـغ نحـو   هذا فـي فـصل الـصيف     

، )٥-SPOTحــسابات الباحثـــة المعتمــدة علـــى تحليــل الـــصورة الفـــضائية    ) (٢كـــم١١(بنحــو  
وأسباب هذا الفقد النباتي في فصل الصيف تتركـز فـي ارتفـاع درجـة الحـرارة،  وقلـة الميـاه                 

تـات البيئـة المحليـة فـي مـشاريع التـشجير       المتاحة لعمليات الـري، وعـدم االعتمـاد علـى نبا          
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والتركيز على نباتات الزينة التي تتطلب كميات كبيرة من المياه للـري وال تتحمـل الحـرارة          
العالية والملوحـة المرتفعـة، وهبـوب الريـاح الحـارة الجافـة التـي تعمـل علـى زيـادة عمليـات                       

دورها على مستوى المدينـة فـي       النتح مما يؤدي إلى جفافها وموتها، وهذا ما يعزز محدودية           
تخفيض سيطرة الجزر الحرارية الحارة والحارة جـدا وشـديدة الحـرارة فـي فـصل الـصيف                  

فـي مدينـة   بشكل خاص، كما يتضح مـن دراسـة التوزيـع الجغرافـي للمـساحات الخـضراء               
مكة المكرمة بأنه غير متكافئ مع مساحات البلديات التي تتكون منها منطقة الدراسـة،            

ما يقلل من فعالية هذه المشاريع في تخفيض الجزر الحراريـة السـيما فـي البلـديات           وهذا م 
الـشرائع حيـث   -العزيزيـة -ذات المساحات الكبيرة، وهذا مـا نالحظـه فـي بلديـة الـشوقية           

تتقـــارب المـــساحات المـــستخدمة فـــي التـــشجير مـــع اخـــتالف واضـــح فـــي مـــساحة كـــل    
  ) ١٠-الشكل رقم (و) ٦-الجدول رقم(.منهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  . توزع وانتشار المساحات الخضراء في مدينة مكة المكرمة شتاءً)٨(شكل رقم 

 )م ٢٠/٢/٢٠١٣ (  ٥-Spotحسابات الباحثة المعتمدة على المرئية الفضائيةٍ:المصدر  
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 توزع وانتشار المساحات الخضراء في مدينة مكة المكرمة صيفا) ٩(شكل رقم

 )م١٥/٧/٢٠١٣ (  ٥-Spotابات الباحثة المعتمدة على المرئية الفضائيةٍحس:المصدر   
 مساحات مشاريع التشجير في مدينة مكة المكرمة)٦(    جدول رقم

المساحات  ٢كم/مساحة البلديات
 ٢كم) شتاء(الخضراء

المساحات 
 ٢كم)صيف(الخضراء

 ٦٬٢٤ ٧٬٥٠ ٣٦٨٬٠٣ العمرة-١
 ٤٬٥٠ ٦٬٢٩ ٤٥٢٬٩٩ الشوقية-٢
 ٥٬٤٤ ٦٬٧٩ ٢٣٢٬١٦ يزيةالعز-٣
 ٢٬٣٢ ٧٬١٢ ١٥٥٬٥٧ الشرائع-٤
 ١٬١١ ٢٬٠٩ ٤١٬٤٦ المعابدة-٤
 ٠٬٥١ ٠٬٩٩ ١٨٬٩٩ العتيبية-٦
 ٠٬٢٨ ٠٬٦٢ ٢٠٬٣٦ المسفلة-٧
 ٠٬٠٢ ٠٬٠٥ ٣٬٦٨ آجياد-٨
 ٠٬٠١ ٠٬٠١ ٢٬٩٥ الغزة-٩

 ٢٠٬٤٣ ٣١٬٤٦ ١٢٩٦٬١٩ المجموع
ــتخراج المـــساحات ا  :المـــصدر ــدة علـــى اسـ لخـــضراء مـــن الـــصورة  حـــسابات المعتمـ

 .م١٥/٧/٢٠١٣م و٢٠/٢/٢٠١٣بتاريخ ٥-Spotالفضائية
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  مساحات مشاريع التشجير في مدينة مكة المكرمة)١٠(شكل رقم

  )٦(حسابات المعتمدة على الجدول رقم :المصدر

لقد أوضـحت الدراسـة أن دور المسـاحات الخضـراء فـي التخفيـف مـن سـيطرة الجـزر          

دينة مكة المكرمة محدود وليس ذا أثـر واضـح النخفـاض المسـاحات التـي      الحرارية على م

تشغلها المساحات الخضراء  فمدينة مكة المكرمة تسيطر عليها جزر حرارية متعـددة  

صيفا وشتاءً، وفي حالة التوسع واالهتمام بزيادة المساحات الخضـراء فـي المدينـة سـوف     

دراسـة دور النبـات فـي منـاطق محـددة مـن       يتم الحد من ظهور هذه الظاهرة ألنه من خالل 

مدينــة مكــة المكرمــة ظهــر الــدور االيجــابي لوجــود المســاحات الخضــراء فــي تركــز الجــزر  

  :الحرارية ذات درجات الحرارة المنخفضة بشكل غير متوقع مقارنة بما حولها 

اً،ويقع ضـمن بلديـة   شرق ٣ْ٩  ٤َ٤  ٠ً   ٣ْ٩  ٤َ٨  ٠شماال ،ً ٢ْ١  ٢َ٤ ٠ً  ٢ْ١ ١َ٨ ٠:ًالموقع األول-١

الشوقية إلى الغرب من طريق إبـراهيم الخليـل وطريـق الليـث شـمال مخطـط ولـي العهـد،         

حيث تظهر النباتات كبقـع ذات كثافـة مرتفعـة، وهـي عبـارة عـن نباتـات قائمـة علـى ميـاه           
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الصــرف الصــحي، وبدارســة الجــزر الحراريــة المتكونــة فــي الموقــع فــي فصــل الشــتاء ومــن     

 :يظهــر وجــود نمطــين مختلفــين مــن الجــزر الحراريــة األولــى    ) ١١-قــمالشــكل ر(مالحظــة 

جزيرة حرارية تقع ضمن األراضي التي يشغلها الغطاء النباتي وتتراوح درجة الحرارة فيها 

ــين  ــة        ٢٥-٢٠بـ ــراوح درجـ ــات وتتـ ــن النباتـ ــة مـ ــزاء الخاليـ ــي األجـ ــراريتين فـ ــرتين حـ مْ، جزيـ

ــوالي، و ٣٥-٣٠مْ و٣٠-٢٥حرارتهمــا بــين  فــي فصــل الصــيف تظهــر فــي الموقــع     مْ علــى الت

مْ ، تشـاركها جزيـرة   ٤٥-٤٠جزيرة حرارية مسيطرة تتراوح درجـة الحـرارة فيهـا مـابين     

مْ،وهذا بال شك يظهر ٤٠- ٣٥حرارية أخرى تنخفض درجات الحرارة فيها لتتراوح مابين

دور النباتات في خفض درجة حرارة المواضع التي تحتلها ومن ثم يحدث انخفاض لدرجة 

  .رارة الجزر الحرارية عما هو سائد في األراضي المجاورةح

أثـر النبـات فـي خفـض درجـة حـرارة الجزيـرة الحراريـة السـائدة فـي           ) ١١(شكل رقـم  

بلدية الشوقية صيفا وشتاء ،الحظ النبات يظهر باللون األحمر في المرئية وفق ) ١(الموقع 

  ).RGB=432(التركيب اللوني الزائف

  الجزيرة الحرارية صيفاالجزيرة الحرارية شتاء) الشوقية ١الموقع(الغطاء النباتي   

  الجزيرة الحرارية شتاء              الجزيرة الحرارية صيفا                             )لشوقية ا١الموقع(الغطاء النباتي 
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شـــرقاً ويقـــع فـــي  ٣٩ْ  ٤٤َ  ٠ً،   ٣٩ْ  ٣٨َ  ٠ً -شـــماال  ٢١ْ  ١٨َ  ٠ً،   ٢١ْ  ٨َ  ٠ً:الموقـــع الثـــاني-٢

بلدية الشوقية في أقصى جنوب غرب مخطط ولي العهـد، حيـث تظهـر بقـع نباتيـة متصـلة       

تــؤثر فــي خفــض درجــات حــرارة الجــزر الحراريــة المتكونــة فــي الموقــع   وشــديدة الكثافــة 

صــيفا وشــتاء، ففــي فصــل الصــيف تظهــر ثــالث جــزر حراريــة األولــى ذات مســاحة صــغيرة     

مْ، والثانيــة وهــي ٣٥-٣٠وتحتــل مكــان وجــود النبــات وتتــراوح فيهــا درجــة الحــرارة مــابين  

مْ، والثالثـة وهـي عبـارة عـن     ٤٠-٣٥المسيطرة على الموقع وتتراوح درجة حرارتها مـابين  

  ).١٢-شكل رقم(مْ ٤٥-٤٠بقع متناثرة في الموقع ودرجة حرارتها تتراوح مابين 

بلديـة الشـوقية فـي خفـض درجـة حـرارة       ) ٢(أثـر النبـات فـي الموقـع     ) ١٢(شكل رقم 

الجزيرة الحرارية المسيطرة على الموقع،الحظ النبات يظهـر بـاللون األحمـر فـي المرئيـة      

  ). RGB=432(يب اللوني الزائفوفق الترك

  الجزيرة الحرارية صيفاالجزيرة الحرارية شتاء) الشوقية٢الموقع(الغطاء النباتي

      

  الجزيرة الحرارية شتاء              الجزيرة الحرارية صيفا                             )لشوقية ا٢الموقع(الغطاء النباتي 
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شماالًويقع فـي بلديـة   ٢١ْ  ٢٢َ  ٠ً-٢١ْ  ١٨َ ٠ًشرقاً،  ٣٩ْ  ٥٤َ  ٠ً -٣٩ْ  ٥٠َ  ٠ًالموقع الثالث -٣

ت فـي بقـع متصـلة وهـي عبـارة      العزيزية إلى الجنـوب مـن حـي النسـيم، حيـث تنتشـر النباتـا       

عن مزارع منطقة الحسينية، ويظهر التأثير الواضح للنبات في خفض درجـة حـرارة الجـزر    

الحرارية المتكونة في المنطقة صـيفا وشـتاء  وذلـك فـي المواضـع التـي يحتلهـا ففـي فصـل          

مْ تحـيط  ٣٥-٣٠الصيف تتكون ثالث جزر حرارية منفصـلة تتـراوح درجـة حرارتهـا مـابين      

مْ وجزيــرة حراريــة كبيــرة  ٤٠-٣٠جزيــرة حراريــة تتــراوح بهــا درجــة الحــرارة مــابين     بهــا

مْ، أمــا فــي فصــل الشــتاء ففــي نفــس األجــزاء التــي     ٤٥-٤٠تتــراوح درجــة حرارتهــا مــابين   

مْ تحـيط بهـا   ٢٥-٢٠يغطيها النبات تتشكل جزيرة حرارية تتـراوح درجـة الحـرارة مـابين     

  .مْ ٣٥-٣٠مْ و٣٠-٢٥الحرارة مابين  جزيرتين حراريتين تتراوح فيهما درجة

بلديــة العزيزيــة فــي خفــض درجــة حــرارة )٣(أثــر النبــات فــي الموقــع )١٣(شــكل رقــم 

الجزيرة الحرارية المسيطرة على الموقع ،الحظ النبات يظهر بـاللون األحمـر فـي المرئيـة     

  ).RGB=432(وفق التركيب اللوني الزائف

  زيرة الحرارية صيفا    الجزيرة الحرارية شتاءالج)  العزيزية٣الموقع(الغطاء النباتي 

  

  الجزيرة الحرارية صيفا                              الجزيرة الحرارية شتاء                   )الشوقية٣الموقع(الغطاء النباتي
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شــماالً ويقــع فــي بلديــة   ٢١ْ  ٢٨َ  ٠ً-٢١ْ  ٢٤َشــرقاً  ٣٩ْ،٠ً  ٤٠َ  ٠ً-٣٩ْ  ٣٨َ  ٠ً:الموقــع الرابــع

العمــرة وذلــك فــي جنــوب حــي الســالمة وشــمال مخطــط الحمــرة وأم الجــود علــى طريــق   

مزارع صغير وبعض النباتات الطبيعيـة،  مكة جدة القديم وتنتشر النباتات وهي عبارة عن 

وفي هذا الموقع تتشكل الجزر الحرارية في فصل الصيف من عدة أنمـاط الجـزر الحراريـة    

ــابين     ــراوح مـ ــرارة لتتـ ــا درجـــات الحـ ــار  ٤٠-٣٥التـــي تـــنخفض فيهـ مْ وتتركـــز مكـــان انتشـ

وهــي  م٤٥ْ-٤٠النباتــات، والجــزر الحراريــة التــي ترتفــع فيهــا درجــات الحــرارة وذلــك مــابين 

-٢٥مْ و٢٥-٢٠الســائدة فــي الموقــع، فــي فصــل الشــتاء فتظهــر عــدة جــزر حراريــة األولــى  

مْ وتنتشــر فـــي األجــزاء التـــي يغطيهــا النبـــات، والجزيــرة الحراريـــة التــي تتـــراوح درجـــة      ٣٠

مْ وهي السائدة في الموقع، وهنا يتضح دور النبات في تخفيض ٤٠-٣٥الحرارة فيها مابين 

  ). ١٤-شكل رقم(وشتاءدرجات الحرارة صيفا 

بلديـة العمـرة فـي خفـض درجـة      )٤(تـأثير الغطـاء النبـاتي فـي الموقـع      )١٤(شكل رقـم 

حرارة الجزيرة الحرارية المسيطرة علـى الموقـع،الحظ النبـات يظهـر بـاللون األحمـر فـي        

  ).RGB=432(المرئية وفق التركيب اللوني الزائف

  ارية صيفا  الجزيرة الحرارية شتاءالعمرةالجزيرة الحر)٤(الغطاء النباتي في الموقع

  الجزيرة الحرارية شتاءالجزيرة الحرارية صيفا                      العمرة    )٤(الغطاء النباتي في الموقع
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 التشجير في الحد من ظاهرة الجزر الحرارية في مدينة مكة المكرمةدور  مشاريع 
    دراسة تحليلية باستخدام تقنية االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

زين مطلق الجميعي. د

 خــالل دراســة توزيــع المــساحات الخــضراء فــي مدينــة مكــة المكرمــة خــالل   لقــد تبــين مــن

فصلي الصيف والشتاء ودورها فـي خفـض درجـة حـرارة الجـزر الحراريـة، أن هنـاك حاجـة                     

ــادة مــشاريع التــشجير فــي معظــم أرجــاء منطقــة الدراســة، الســيما األحيــاء          شــديدة لزي

ارتبطت بتشكل الجزر الحراريـة     السكنية التي تقع خارج نطاق المنطقة المركزية والتي         

الحارة والحارة جداً، حيث لم يظهر أثر برامج التشجير فـي الحـد مـن سـيطرة هـذه الجـزر                      

أن مدينــة مكــة المكرمــة بحاجــة شــديدة لتطــوير    ) ١٥-الــشكل رقــم  (الحراريــة، ويوضــح  

مـــشاريع التـــشجير مـــن حيـــث زيـــادة مـــساحاتها، ومالئمـــة مواقعهـــا، واألنـــواع النباتيـــة         

خدمة إضافة لزيـادة توزيعهـا الجغرافـي، فالمدينـة كمـا يظهـر تـضم أراضـي متفاوتـة                    المست

من حيث وضعها المناخي المحلـي ومـن حيـث حاجتهـا الـشديدة لتعـديل أوضـاعها البيئيـة          

منــاطق :مــن خــالل مــشاريع التــشجير المقامــة، وهــذه المنــاطق تتــدرج فــي فئــات متعــددة     

) %٢٢(يـر مناسـبة صـيفاً وشـتاءً وتمثـل نحـو       شديدة الخطورة تعاني مـن أوضـاع مناخيـة غ    

مـــن مـــساحة منطقـــة الدراســـة وتتركـــز فـــي المنـــاطق المكـــشوفة والجـــرداء وذلـــك فـــي   

األطراف الشرقية والجنوبية الشرقية والجنوبية مـن مدينـة مكـة المكرمـة، وتـضم أحيـاء                 

خطـرة   العمـرة الجديـدة، ومنـاطق        – النواريـة    - ولي العهـد   - العوالي - الخضراء -الراشدية

من مساحة منطقـة الدراسـة وتـشمل معظـم األجـزاء الوسـطى واألجـزاء                ) %٣٠(وتمثل  

 - الروضــة-الغربيــة واألجــزاء الجنوبيــة لتــشمل معظــم أحيــاء مدينــة مكــة  مثــل العزيزيــة 

الرصيفة، ومناطق متوسطة الخطورة وتمثـل  بقـع متنـاثرة فـي         –بطحاء قريش   –المعابدة  

–مــن منطقــة الدراســة، وتمثلهــا الــشرائع    ) %٢٠(ا جميــع أجــزاء المدينــة  وتــصل نــسبته   
 .  الملك فهد



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٦٣

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

تــصنيف أجــزاء مدينــة مكــة المكرمــة مــن حيــث خطــورة توزيــع         )١٥(شــكل رقــم 

ــرارة ،ومـــ    ــديدة الحـ ــارة وشـ ــة الحـ ــزر الحراريـ ــة مـــشاريع  وانتـــشار الجـ ــا إلقامـ دى حاجتهـ

 .التشجير
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LANDSAT-م٢٠١٣لعام ٨.  
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١٦٤

 التشجير في الحد من ظاهرة الجزر الحرارية في مدينة مكة المكرمةدور  مشاريع 
    دراسة تحليلية باستخدام تقنية االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

زين مطلق الجميعي. د

 :الخاتمة
ــى نــسبة فــي اســتخدامات األر      ــة مكــة   يضــاتــشكل األراضــي المعمــورة أعل  فــي مدين

، )%٨٬٥١(بينمــا اســتخدامات األراضــي لمــشاريع التــشجير ال تتجــاوز      ) %٣٥٬٤ (المكرمــة

بينمـا فـي فـصل      ) ٢كـم ٣١(شتاء إلـى    حيث تصل المساحة المخصصة للتشجير في فصل ال       

، وتتكـون فـوق مدينـة مكـة المكرمـة عـدة        )٢كم٢٠(الصيف تنخفض المساحة لتصل إلى      

جزر حراريـة تتفـاوت فـي خصائـصها وأحجامهـا، ، وقـد شـكلت الجـزر الحراريـة فـي فـصل                   

دافــئ، وتــشكل الجــزر المعتدلــة والمعتدلــة نوعــا مــا   -معتــدل نوعــا مــا -الــشتاء نمــط بــارد 

-حـار –كثر سيطرة، بينما في فصل الـصيف تـشكل الجـزر الحراريـة نمـط دافـئ                  النمط األ 

شــديد الحــرارة ، والجــزر الحــارة هــي المــسيطرة، وتــتقلص وظيفــة مــشاريع         -حــار جــدا 

التــشجير فــي منطقــة الدراســة فــي التخفيــف مــن حــدة الجــزر الحراريــة الحــارة وشــديدة        

األخرى، ومع ذلك اثبـت توزيـع       الحرارة بسبب محدودية مساحتها مقارنة باالستخدامات       

النبات في بقع معينة مـن مدينـة مكـة المكرمـة وعلـى نطـاق محـدود فعاليتـه فـي تخفـيض                

درجة حرارة المنطقة، وهذا مـا يؤكـد أن منطقـة الدراسـة فـي حاجـة شـديدة إلـى تـشجير                       

األراضي الفضاء، وتختلف حاجة هـذه األراضـي إلـى إقامـة مـشاريع التـشجير حـسب درجـة             

أراضـــي شـــديدة الخطـــورة ونـــسبتها :  مـــن حيـــث شـــدة تـــأثير الجـــزر الحراريـــة  خطورتهـــا

وهـذا مـا    . %٢٠،وأراضـي متوسـطة الخطـورة ونـسبتها         %٣٠،أراضي خطـرة ونـسبتها    %٢٢

يــستدعي التخطــيط إلقامــة هــذه المــشاريع التــي ســوف تخفــض مــن الجــزر الحراريــة فــوق 

يتهـا والتـي يـأتي فـي مقــدمتها     مدينـة مكـة المكرمـة، ومراعـاة الـشروط الالزمــة لزيـادة فعال      

التوافق بين المساحات المخصـصة للتـشجير وبـين مـساحات األحيـاء والبلـديات، واختيـار         

المواقع المثلى إلنـشاء هـذه المـشاريع، واسـتخدام األنـواع النباتيـة المالئمـة بيئيـاً لظـروف                    

ترفيهيــة مدينــة مكــة المكرمــة ممــا يعمــل علــى تأديــة وظائفهــا الجماليــة والتنــسيقية  وال     

 .    والبيئية بشكل مالئم

@      @      @ 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٦٥

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

 :المراجع العربية
 وإحياء التراث اإلسالمي،معهد البحوث العلمية مناخ مكة)م١٩٩٢(أحمد،بدر الدين يوسف محمد، •

 .جامعة أم القرى،مكة المكرمة •

 .،جامعة بابل،العراقالتحول نحو المدينة الخضراء،)م٢٠١١(األنباري،محمد علي، •

 حالـة دراسـية   :ظاهرة الجـزر الحراريـة فـي المـدن الـصحراوية          ،دراسة  )م٢٠٠٦(د،خالد عبداهللا، آل سعو  •

 .،الرياض)١(،العمارة والتخطيط١٨،مجلة جامعة الملك سعود،ممدينة الرياض/

 م٢٠١٣،خريطة  األحياء  والبلدياتأمانة  العاصمة  المقدسة،   •

 للمستوطنات    ،التقرير العالمي ات العامةتخطيط المدن المستدامة توجهات السياساألمم المتحدة، •

 .م٢٠٠٩البشرية، •

 ،التقريـر العـالمي للمـستوطنات     توجهات السياسات العامة  :المدن وظاهرة تغير المناخ   األمم المتحدة،  •

 .م٢٠١١البشرية،

 .،جامعة الموصل،العراقالمناخ المحلي)م١٩٨٢(حديد،أحمد سعيد، •

ــابي فـــــي البيئـــــة التـــــشج)م١٩٩٩(الحازمي،أحمد،ومحمـــــد الراجحـــــي، • ،مركـــــز األميـــــر ير وأثـــــره اإليجـــ

 .سلطانألبحاث  البيئة والمياه والصحراء،جامعة الملك سعود،الرياض

ــلبي ،       • ــد شـ ــي ومحمـ ــي التركـ ــارف وتركـ ــراهيم عـ ــي وإبـ ــد الغنـ ــة المكونـــات  )م١٩٩٩(الحربي،عبـ دراسـ

ــة        ــة العربيــ ــغ الــــسريع بالمملكــ ــع رابــ ــة ينبــ ــصيم المدينــ ــية لمــــشروع تــــشجير طريــــق القــ األساســ

 .،مركز األمير سلطان ألبحاث البيئة والمياه والصحراء،جامعة  الملك سعود،الرياضالسعودية

 تطبيق ( الفسيولوجية في المملكة العربية السعوديةأقاليم الراحة،)م٢٠٠٤(حبيب،بدرية محمد عمر، •

سلــسلة دراســات جغرافيــة، الجمعيــة الجغرافيــة الــسعودية،جامعة الملــك  )نمــوذج تيــرجنج المعــدل •

 .ود المملكة العربية السعودية،الرياضسع

 المناخ والحاجة إلى تكيف الهواء في وسط وجنوب غرب المملكة ،)م٢٠٠٥(حبيب،بدرية عمر، •

 .،الجمعية الجغرافية الكويتية،الكويت)دراسة مقارنة(العربية  السعودية •

 تباينة فيدرجة حرارة أيام التدفئة والتبريد عند عتبات حرارية م)م٢٠٠٦(حبيب،بدرية عمر، •

 دراسة في المناخ (المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وعالقتها باستهالك الطاقة •

 .بحوث جغرافية ،الجمعية الجغرافية السعودية)التطبيقي •

عن بعد  دراسة باستخدام تقنية االستشعار–الجزيرة الحرارية لمدينة الدمام ،)م٢٠٠٧(حبيب،بدرية، •

 .الجغرافية بحث مقدم للملتقى الوطني األول لنظم المعلوماتافية،ونظم المعلومات الجغر
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 التشجير في الحد من ظاهرة الجزر الحرارية في مدينة مكة المكرمةدور  مشاريع 
    دراسة تحليلية باستخدام تقنية االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

زين مطلق الجميعي. د

 ،كليـة الهندسـة،جامعة   معالجـة الـصور الرقميـة فـي االستـشعار عـن بعـد       ،)م٢٠٠٧(الحسن،عـصمت،  •

 .الملك سعود

بيئــة  األحزمــة الخــضراء لمقاومــة التــصحر واستــصالح األراضــي مــن أجــل ،)م١٩٩٩(الزعــت،معين فهــد، •

 نــــدوة التــــصحر واستــــصالح األراضــــي فــــي دول مجلــــس التعــــاون  العربيــــة،أفــــضل فــــي شــــبه الجزيــــرة

 . ٣الخليجي،م

ــراهيم،  • ــة    ،)م٢٠٠٠(الزبيدي،مـــصطفى جليـــل إبـ ــاءة البيئيـ ــادة الكفـ ــي زيـ ــر المـــسطحات الخـــضراء فـ  أثـ

 المعهــد العــالي للتخطــيط الحــضري واإلقليمي،جامعــة  ،)دراســة تجربــة مدينــة بغــداد  (الوظيفيــة للمــدن 

 .بغداد،العراق

 استخدامات األرض في المشاعر المقدسة خالل حج)م١٩٨٨(راني،صالح عبد الرحمن،الشم •

 .،سلسلة دراسات مركز أبحاث الحج، جامعة أم القرى ،مكة المكرمةهـ١٤٠٨ •

 دراسة في جغرافية المناخ :،مناطق الحرارة المثلى في مدينة القاهرة)م٢٠٠٠(عبد اللطيف،يوسف، •

 .   ٢،ج٣٦،ع المجلة الجغرافية العربيةالحضري  •

 أثـــر األنطقـــة  االيكولوجيـــة فـــي التخطـــيط     ،)م٢٠٠٩(العكـــام،أكرم جاســـم وإينـــاس وليـــد العـــاني،     •

 . ١،ع٢٥،مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية،موالتصميم الحضري لمدن العراق

نمـاذج   مصداقية استخدام المرئيات الفـضائية فـي بنـاء          ،)م٢٠٠٩(عبد الوهاب،سامح ومحمود حسان،    •

 ،رســـــائل دراســــة حالــــة القــــاهرة الكبــــرى    -يــــة للجــــزر الحراريــــة بالمنــــاطق الحــــضرية     كارتوجراف

 .، الجمعية الجغرافية الكويتية،جامعة الكويت٣٥٠جغرافية

ــار الـــصناعية  )م٢٠٠١(الغامدي،ســـعد، • دراســـة : ،اكتـــشاف التغيـــر باســـتخدام البيانـــات الرقميـــة لألقمـ

 واإلنسانية ، ى للعلوم التربوية واالجتماعية ، مجلة جامعة أم القر تطبيقية على مدينة مكة وما حولها     

 . مكة المكرمة

طريـق   تصنيف استخدامات األراضي فـي مدينـة مكـة المكرمـة عـن            ،)م٢٠٠٦(الغامدي،سعد أبو را س،    •

ــة   ــناعية مدمجـ ــار صـ ــات أقمـ ــة بيانـ  ،المجلـــة الجغرافيـــة العربية،الجمعيـــة الجغرافيـــة المـــصرية،  معالجـ

 .١،ج٤٧ع

 يــرات المورفولوجيــة للمــساحات الخــضراء فــي مدينــة الديوانيــة للفتــرة    التغ)م٢٠١٠(الصاحب،بــسام، -

 .٣ع/٣،مجلة أوروك لألبحاث اإلنسانية،مم٢٠٠٩-٢٠٠٢مابين

التقريــر األول مــن تحــديث المخطــط الهيكلــي لمدينــة مكــة المكرمــة   )هـــ١٤٢٥(فــايز،زهير ومــشاركوه، •

 .هـ،الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة١٤٥٠عام  حتى
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 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

 ،رســـالة ماجـــستير غيـــر منشورة،قـــسم  الجزيـــرة الحراريـــة لمدينـــة عمـــان )م١٩٨٥(رة،محمود،مناصـــ •

 .الجغرافيا،الجامعة األردنية،عمان

،التــشجير وســيلة مهمــة لنظافــة المدن،أمانــة العاصــمة،بغداد،بحث مقــدم إلــى     )م١٩٨٦(المؤمن،ضــياء، •

 .العلمية الثانية،النظافة في إطار حماية البيئة،القاهرة الندوة 

ــ • ــسعد،مــ ــة     ،)م٢٠٠٩(سعد،سالمة مــ ــة المكرمــ ــي مكــ ــرارة فــ ــة الحــ ــاين اليــــومي لدرجــ  دراســــة"التبــ

 .٢٧،سلسلة بحوث جغرافية،الجمعية الجغرافية المصرية،ع"تحليلية

 ، الند،بيترم٢٠١٢-١٩٨٥محطة مكة المكرمة،–،سلسلة بيانات مناخية   مصلحة األرصاد وحماية البيئة    •

 .٦٧،مجلة عالم البناء،ع ي العالماتجاه جديد ف-المدينة األفقية) م١٩٨٦(
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The Role of Reforestation Projects in   Reducing   Heat Island Phenomenon in 

the City of Makkah  An analytical study Using Remote Sensing Technique and 

Geographic Information Systems

Dr. Zain Mutlaq Aljomiei 

  Department of Geography - Umm Al Qura University  

Abstract: 

The reforestation projects are among the main elements of   land use in the 

city of Makkah for their effective role in addressing and reducing the number of 

problems associated with urban growth.  The heat island phenomenon is one of 

these problems . The city of Makkah   suffers most from this phenomenon, and 

here the question arises about the role of the projects of reforestation in     the 

city of Makkah in reducing heat island phenomenon.  Answering this question 

requires formulation of several objectives and the classification of land uses in 

the city of Makkah. It also requires calculation of the expense of green space in 

the winter and summer, and to identify patterns and sizes of heat island in the 

two seasons. In order   to examine the role of reforestation projects in alleviating 

the heat island in the city of Makkah, the study has used remote sensing and 

geographic information systems.   The results are summarized in the following 

points: the greater part of land is mainly used for housing   in the city of Makkah, 

followed by empty spaces and then rocky mountainous areas. Green spaces form 

about (58.51) of the  total area of  the city  .It is found that heat islands in the city 

of Makkah have formed  different patterns  including cool thermal Islands  , 

moderate thermal Islands, relatively moderate thermal islands , warm thermal 

Islands, hot thermal Islands, very warm thermal Islands, intense heat thermal 

Islands, and the moderate heat thermal islands. The temperate types were found 

to be the most common    throughout the city of Makkah in   winter, and that the   

warm thermal  island is the  type that dominates most parts of the holy city of 

Makkah in the summer,. It is revealed that the reforestation projects role is very 

limited in alleviating the heat island in summer and winter. It is also found that  

there are areas in the Holy City that    have been ranked in terms of risk to danger   

at the level of  30%,others are classified as medium-risk areas at the level of 

20%,and high-risk areas at the level of 22%.Ideed, all these  areas need 

plantation… 



 

 
 
 
 

 عوامل توجه بعض خّرِيجي أقسام اإلعالم
  إلى العمل في وظائف غير إعالمية 

 دراسة ميدانية على عينة من خّريجي التخصصات اإلعالمية العاملين
  في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياض
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  إلى العمل في وظائف غير إعالمية  عوامل توجه بعض خّرِيجي أقسام اإلعالم 

 دراسة ميدانية على عينة من خّريجي التخصصات اإلعالمية العاملين
  في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياض

 بن علي السويدمحمد . د
 كلية اإلعالم واالتصال

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 

 :ملخص الدراسة
استهدفت هذه الدراسة التعرف على أهم العوامل المؤثرة في التحاق بعض خريجي أقسام اإلعالم 

لهم وتعام.. من واقع تجاربهم في البحث عن وظائف.. بوظائف تقع خارج نطاق اختصاصهم األكاديمي
 :وقد توزعت نتائج الدراسة على االهتمامات الرئيسية التالية. المباشر مع جهات التوظيف المختلفة

وتشمل أقسامهم العلمية، وفترات تخرجهم : التعرّف على أهم البيانات المتعلّقة بعينة الخريجين: أوالً
ومجاالت أعمالهم الحالية، ومستوياتهم الوظيفية ومدى وتخصصاتهم اإلعالمية، وتقديراتهم األكاديمية 
 .تعاونهم مع المؤسسات اإلعالمية بعد التخرّج

وتشمل مدى معرفته باحتياجات : التعرف على تجربة الخريج اإلعالمي في البحث عن وظيفة: ثانياً
يفة إعالمية، التوظيف في سوق العمل اإلعالمي، والمدة الزمنية النتظاره في سبيل الحصول على وظ

والمدن المرغوبة له كمقار لجهات العمل، والقطاع الوظيفي اإلعالمي المفضل، وأخيراً نوع المجهود 
 .الشخصي المبذول من الخريج للحصول على وظيفة

وتشمل العوامل العامة : التعرّف على عوامل توجه الخريج اإلعالمي إلى العمل في وظيفة غير إعالمية: ثالثاً
 .خريج الوظيفة غير اإلعالمية، وأهم العوامل الشخصية لتفضيل الخريجين هذه الوظيفةلتفضيل ال

التعرّف على اتجاهات الخريجين نحو أهم العوامل المرتبطة بالتوظيف في الجهات المختلفة : رابعاً
ية في ، وكذلك اتجاهاتهم نحو أهم العوامل المرتبطة بالتوظيف في الوظائف اإلعالم)الحكومية والخاصة(

المؤسسات اإلعالمية الخاصة، وأخيراً اتجاهاتهم نحو أهم العوامل المرتبطة بجهود أقسام اإلعالم في 
 .توظيف خريجيها



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٧

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

 :لمقدمةا
تواجــه الجامعــات الــسعودية مــشكلة عــدم توافــق بعــض مخرجاتهــا التعليميــة مــع     

احتياجات سوق العمل، وتعاني نسبة من خرّيجي الجامعات صعوبات شديدة في البحـث             

 )١(عن فرص عمـل تتناسـب مـع تخصـصاتهم العلميـة وغالبـاً مـا تنتهـي جهـودهم بالفـشل                     

 جميــع خريجــي الجامعــات، ويــوفر لهــم وبعــد أن كــان ســوق العمــل الــسعودي يــستوعب 

خيـارات عديــدة للتوظيــف، تغيـر الوضــع كثيــراً فـي الــسنوات األخيــرة، حيـث بــدأت الفــرص     

الوظيفيــة تــضيق فــي مؤســسات الدولــة وأجهزتهــا ممــا جعــل الحاجــة تقتــصر علــى بعــض  

 .التخصصات

 هاجــساً علــى المــستوى   - فــي الوقــت الــراهن   -وتمثّــل قــضية توظيــف الــسعوديين    

وبقيت هذه القضية أسيرة لعدد من الفرضـيات الـسائدة فـي        .. سمي والمجتمعي المحلي  الر

مقدمتها عدم مالءمة مخرجات التعليم العالي الحتياجات سوق العمل، وعزوف القطـاع        

الخـــاص عـــن توظيـــف العمالـــة الـــسعودية فـــي ظـــل وجـــود البـــديل األجنبـــي الـــذي يمتلـــك     

 .)٢(العملي ويتميّز بالتكلفة الرخيصةالمهارات المطلوبة ويتحلَّى باالنضباط  

وتتــصف التخصـــصات اإلعالميـــة بـــالعمق الزمنـــي بوجودهـــا ضـــمن خارطـــة الدراســـات  

الجامعية األولى، إذ يعود إنشاء أول قسم لإلعالم في الجامعات السعودية إلى ما يزيد عن       

ام أربعــين عامــاً، عنــدما تــم افتتــاح قــسم اإلعــالم بجامعــة الملــك ســعود الريــاض فــي عــ      

الملـك عبـدالعزيز    : م، وتوالت بعده أقـسام اإلعـالم فـي جامعـات          ١٩٧٢ الموافق   -هـ  ١٣٩٢

                                     
عــادل الثقيــل، طــالب الجامعــات الــسعودية يــشتكون مــن التنــافر بــين المنــاهج الدراســية وســوق العمــل     ) ١(

 ربيـع  ١٣، األربعـاء  ٩٣١٨، صـحيفة الـشرق األوسـط، العـدد     "العطالـة "ويقبلون بأي تخصص هرباً مـن وصـمة     
 :م، ظهر على موقع٢٠٠٤ يونيو ٢هـ، ١٤٢٥الثاني 

 http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=9165&article=237242. 
منيــر بــن مطنــي العتيبــي، تحليــل مالءمــة مخرجــات التعلــيم العــالي الحتياجــات ســوق العمــل الــسعودي،   (2)

 : ، ظهر على موقع٧، ص )ت.د(قسم التربية، كلية التربية، جامعة الملك سعود 
http://shatharat.net/vb/shwthread.php?t=12074. 
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 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

، (@)م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١م، واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض  ١٩٧٦ -هـ  ١٣٩٦بجدة  

م، وتمثِّل هذه األقـسام األربعـة أقـسام إعـالم           ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤وأم القرى بمكة المكرمة     

انــضمت إليهــا أقــسام حديثــة بعــد .. وبعــد توقــف زاد عــن عــشرين عامــاً.. )١(المرحلــة األولــى

طيبــة وجــازان والــدمام وحائــل وهنــاك أقــسام إعــالم أخــرى   : إنــشاء الجامعــات الجديــدة

وتتفق كل تلـك األقـسام      .. تحت اإلنشاء في جامعات الملك فيصل والملك خالد وتبوك        

يـة مؤهلـة تـسهم فـي تقـدّم العلـم            تخـريج كـوادر إعالم    : في رسـالتها ومهمتهـا األولـى فـي        

والمعرفة وتطوير المهنة وتلبي احتياجـات المجتمـع وسـوق العمـل، وقـد جـاء فـي مقدمـة                    

 .)٢(إعداد الكفاءات البشرية المؤهلة في اإلعالم بما يلبي متطلبات سوق العمل: أهدافها

طالبيـة،  وعلى مدار العقود الزمنية األربعة الماضية تخرَّجـت العـشرات مـن الـدفعات ال       

ــة    ــالطالب   .. ومــع دخــول أقــسام إعــالم حديث ــات ب  فــي دراســة  – مــؤخراً –والتحــاق الطالب

أننــا ســنواجه أضــعافاً مــضاعفة مــن خرّيجــي وخرّيجــات   (مــا يعنــي .. التخصــصات اإلعالميــة

ــة   ــة القادمـ ــه المؤســـسات    . )٣()اإلعـــالم فـــي الـــسنوات القليلـ ــذي تـــشهد فيـ ــي الوقـــت الـ وفـ

 يفتـرض معـه تنـامي الوظـائف اإلعالميـة المتاحـة للخـريج اإلعالمـي،                 اإلعالمية تنامياً متزايـداً   

يــشكّل تــوفر فــرص وظيفيــة متخصــصة مــشكلة تــؤرّق العديــد مــن الخــريجين اإلعالميــين 

لــيس علــى المــستوى المحلــي فقــط بــل وعلــى نطــاق الــوطن العربــي، وإن رأى بعــض خبــراء 

                                     
محمــد بــن علــي الــسويد، الــصحافة الجامعيــة فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، جامعــة اإلمــام محمــد بــن  (1)

: م، الـصفحات ٢٠٠٩هــ   ١٤٣٠،  )١٠٦(سعود اإلسالمية، عمـادة البحـث العلمـي، سلـسلة الرسـائل الجامعيـة               
٤٣١، ٣٦٩، ٩٧، ٩٦. 

 . هـ١٤٣٤ / ١٤٣٣التصال في العام كلية اإلعالم وا: تحول هذا القسم إلى كلية بمسمى( @ ) 
عبدالرحمن بن إبراهيم الحبيب، الخطط الدراسية ألقسام اإلعالم بالجامعات السعودية، ورقة مقدّمة            (2)

إلى ورشة عمل تدريس اإلعالم في الجامعات الـسعودية، وزارة الثقافـة واإلعـالم ووزارة التعلـيم العـالي،         
 .٣م، ص ٢٠٠٧ مارس ١٩-١٧هـ،  ١٤٢٨ صفر ٢٩-٢٧لمعادن، الظهران، جامعة الملك فهد للبترول وا

ــة بخـــاري، خريجـــو وخريجـــات اإلعـــالم علـــى خريطـــة الوظـــائف، صـــحيفة المدينـــة العـــدد          (3) ، ١٨٢٨٩فاديـ
 : م، ظهر على موقع٢٠/٠٥/٢٠١٣هـ، ١٠/٠٧/١٤٣٤

http://www.al_madina.com/node/3394959. 
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حتــى وصــفها . )١(وات األخيــرةاإلعــالم العــرب أن هــذه الحــاالت مــا انفكــت تتزايــد فــي الــسن  

البعض بالظاهرة السائدة، فـالخريج اإلعالمـي العربـي يواجـه مـستقبالً عمليـاً غيـر مـضمون               

وبــدأت مالحظــة أعــداد كبيــرة مــن الخــريجين تتجــه إلــى مجــاالت أخــرى غيــر اإلعــالم فــي      

 .)٢(الوقت الذي تتخم فيه المؤسسات اإلعالمية بأصحاب التخصصات األخرى

ى المحلي ال تتوافر إحصاءات دقيقة عن واقع توظيـف خريجـي اإلعـالم      وعلى المستو 

والفـرص الوظيفيـة المتاحــة لهـم فـي القطــاعين العـام والخـاص بيــد أن هنـاك مـن وصــفها         

ــات        ــي القطاعـ ــة فـ ــات العامـ ــي تخـــصص العالقـ ــستدلين بنـــسبة توظيـــف خريجـ ــدرة مـ بالنـ

عـالم عـن إحـصاءات وزارة     حسب ما ينقله أحـد أسـاتذة اإل      %٥الحكومية بما ال تزيد عن      

ــة  ــة المدنيــ ــصحفي      )٣(الخدمــ ــريج الــ ــة الخــ ــصحافة فعالقــ ــي الــ ــستوى خريجــ ــى مــ ــا علــ ، أمــ

ــصحف وإن ذهبــوا         ــى ال ــالخريجون ال يــذهبون إل ــصحفية شــبه مقطوعــة، ف بالمؤســسات ال

 .)٤(أقفلوا عائدين حسب وصف أحد الكتَّاب السعوديين

ــالم     ــي اإلعـ ــان خريجـ ــيتان تواجهـ ــشكلتان أساسـ ــاك مـ ــب   ا: وهنـ ــدم تناسـ ــى عـ ألولـ

الوظائف المتاحة مع شـهاداتهم، والثانيـة نـدرة تـوفر وظـائف حكوميـة فـي وزارة الخدمـة                   

المدنيــة، فمــع أن معظــم الــوزارات والجهــات الحكوميــة فيهــا قطاعــات للعالقــات العامــة    

إال أنـــه ال يـــتم طـــرح وظـــائف كافيـــة بـــشكل معلـــن ودوري تـــستوعب األعـــداد    . واإلعـــالم

ويتفاوت طالب التخصصات اإلعالمية    . )٥( وخريجات اإلعالم المتزايدة   الكبيرة من خريجي  

                                     
 اإلعالمي والمكون والمشغل، المجلة التونسية لعلوم االتصال،  عبداهللا الكحالوي، العالقة بين الخريج (1)

 .٥٨م ص ١٩٩٢ جوان – ١٩٩١ ديسمبر ٢٠/ ٢١معهد الصحافة وعلوم األخبار، تونس العدد 
نبيــل حــداد، أســس القبــول لطلبــة اإلعــالم العربــي، الدراســات اإلعالميــة، المركــز العربــي للدراســات   .  د (2)

 .٧١، ٧٠م، ص ص ١٩٨٨ يونيو –، أبريل ٥١اإلعالمية العدد 
: مـــن يتحمّـــل مـــسؤولية تـــدريبهم وتـــوظيفهم؟ ظهـــر علـــى موقـــع  :  عبـــداهللا الخليفـــي، طـــالب اإلعـــالم (3)

http://www.alwatan.com.sa/ daily2003-06-04/affair,htm 
 ، صــحيفة االقتــصادية، العــدد)٢-١(أمــين ســاعاتي، إعــادة هيكلــة المؤســسات الــصحافية الــسعودية   .  د (4)

 .١٣هـ، ص١٤/٨/١٤٢٦، ٤٣٦٠
 . فادية بخاري، مرجع سابق (5)



 

 
١٨٠

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

ــون         فــي عالقــاتهم بمــشكلة التوظيــف بعــد التخــرّج؛ فأصــحاب تخــصص اإلذاعــة والتلفزي

أضافت لهم مكاتب القنوات التلفزيونية والقنوات الفضائية الناشئة سوقاً عمليـة جديـدة،            

ــة عــددهم وتــدريبهم الت     ــصحافة بحكــم قل ــاء دراســاتهم فــي بعــض     وطــالب ال عــاوني أثن

.. المؤسسات الصحفية يحصل المتميّزون منهم على وظائف فيها حتى قبل أن يتخرّجـوا             

.. فــي حــين يجــد خرّيجــو العالقــات العامــة فرصــاً أكبــر فــي التوظيــف فــي مختلــف الجهــات     

، وإن أصبح هـؤالء يعـانون أيـضاً مـن       )١(ألنهم غير محصورين بوظائف المؤسسات اإلعالمية     

صــعوبة االنخــراط فــي وظــائف العالقــات العامــة بعــد تخــرجهم، وقــد أدى تــضاؤل الفــرص       

إلــى هــروب .. التوظيفيــة فــي المجــال واحتكــار إدارة ســوقه مــن قبــل عمالــة غيــر ســعودية   

وهنــاك حــاالت تــم النــشر عنهــا تتعــرّض لمعانــاة . )٢(خريجــي التخــصص إلــى وظــائف أخــرى

وظيفـــة متخصـــصة فـــي المؤســـسات بعـــض خريجـــي اإلعـــالم فـــي ســـبيل الحـــصول علـــى  

اإلعالميــة التــي وصــفها مجموعــة مــنهم بأنهــا أشــبه بالمحميــات التــي ال يمكــن االقتــراب        

 .)٣(منها

ــاً، حيـــث ال يتجـــاوب مـــع مـــا يرغـــب فيـــه وهـــو     وقـــالوا إن خـــريج اإلعـــالم أصـــبح محبطـ

 .)٤(االستقرار والعمل في الحقل اإلعالمي الذي هو تخصصه ومبتغاه

                                     
 عبيــر البــراهيم، لمــاذا تغيبــت أقـسام اإلعــالم فــي الجامعــات عــن الحـراك اإلعالمــي، لعبــة الــصراع بــين    (1)

عبـدالرحمن  . د.أ: من يرمي الكرة في سلة اآلخر، مداخلة      : أقسام اإلعالم في الجامعات ووسائل اإلعالم     
م، ظهــر علــى  ٢٠١١ أكتــوبر ٢٠ -هـــ ١٤٣٢ ذي القعــدة ٢٢، الخمــيس ١٥٨٢٣لريــاض، العــدد  العنــاد، صــحيفة ا 

 .http://www.alriryadh.com/2011/10/20/article677498.html: موقع
، ١١٦٠٦فــائض بالمتخصـصين وشــح بالممارســين العــدد  :  نــايف الرشـيد، العالقــات العامــة فـي الــسعودية   (2)

 م، ظهر على ٢٠١٠ سبتمبر ٧هـ، ١٤٣١/ رمضان/ ٢٩الثالثاء 
 http://aawsat.com/details.asp?se.ction=43&article=585744&issueno=11606:موقع

هــ ظهـر   ١١/١١/١٤٢٥، ١٣٣٣١ ممدوح الميهي، هـل بـدأ عـصر الـسعوديين الفـضائي، صـحيفة الريـاض، العـدد                (3)
 http://www.alriyadh.com/2004/12.23/alficle2860.html: على موقع

 ريــان بــن عبــداللطيف غنــام، عزيــزي رئــيس التحريــر، تطلعــات خريجــي اإلعــالم، صــحيفة اليــوم، العــدد         (4)
 http://www.alyaum.com.sa: هـ، ظهر على موقع١٨/١/١٤٢٦، ١١٥٨٠
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امعيــة مالمــسة هــذه المــشكلة وهــي تتنــاول قــضايا أكاديميــة     وقــد حاولــت جهــود ج 

التـي  ) م٢٠٠٧ الظهـران    –تـدريس اإلعـالم فـي الجامعـات الـسعودية           (إعالمية مثـل ورشـة      

ــدافها تمكّـــن خريجـــي أقـــسام اإلعـــالم مـــن الحـــصول علـــى فرصـــة عمـــل       ــد أهـ ــان أحـ كـ

إعـادة  بمشاركة مـسؤولين إعالميـين فـي القطـاعين الحكـومي والخـاص، للمـساهمة فـي                  

واتـساقاً مـع حتميـة ربـط مخرجـات التعلـيم          . )١(تشكيل مـستقبل طـالب أقـسام اإلعـالم        

بسوق العمل فإن العديد من المتخصصين وأساتذة اإلعالم يرون أنه ما لم تـرتبط أقـسام                

اإلعـــالم باحتياجـــات ســـوق العمـــل فـــإن خريجـــي هـــذه األقـــسام سيتعرّضـــون إلـــى عـــدة    

ــة    ــة أو البطالــ ــا البطالــ ــشكالت أهمهــ ــن     مــ ــدة عــ ــاالت بعيــ ــي مجــ ــل فــ ــة أي بالعمــ  المقنَّعــ

 .)٢(تخصصاتهم العلمية والمهنية

وحــسب تجربــة الباحــث فــي التعلــيم اإلعالمــي الجــامعي وتواصــله مــع بعــض خريجــي   

اإلعالم، فالمالحظ تسرّب أعداد ملحوظة منهم إلى العمل في ميادين بعيدة عن مجـاالت   

 لدراسة هذا الموضوع المهم من واقع رصد وهو ما حفزَّه للتصدي. اختصاصاتهم الجامعية

تجارب عينة من الخـريجين اإلعالميـين فـي رحلـة البحـث عـن وظيفـة وتعـاملهم المباشـر                 

مع جهات التوظيف ومسؤوليها في القطاعين العـام والخـاص بغيـة تحديـد أهـم العوامـل         

 .واألسباب المؤثِّرة في التحاقهم بوظائف غير إعالمية

 :أهمية الدراسة
 J   عدد طالب التخصصات اإلعالميـة المقيـدين فـي الجامعـات الـسعودية للعـام               بلغ

 مـن إجمـالي     %١٫٧طالباً وطالبة، ويمثّل هذا الرقم نسبة       ) ١٦٧٧٤: (هـ١٤٣٢/١٤٣٣الدراسي  

طــالب الجامعــات الحكوميــة، كمــا وصــل عــدد الخــريجين اإلعالميــين فــي العــام الــذي قبلــه  

                                     
: ، ظهـــــــــر علـــــــــى موقـــــــــع !القـــــــــادم محـــــــــبط أكثـــــــــر" الـــــــــدكتور" شـــــــــاكر أبـــــــــو طالـــــــــب، ورشـــــــــة  (1)

http://www.alarabiya.net/views/ 2007/03/29/32987.html. 
قـسم اإلعـالم   : نبيل عارف الجردي، التكوين في مجال االتصال بين النظرية والتطبيق، دراسة خاصـة     .  د (2)

بجامعة الكويت، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويـت، العـدد         
 .٣١هـ، ص ١٤١٦ ذي القعدة، ١٩، السنة ٧٧
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 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

ــى      وتؤكــد هــذه  .. )١(خريجــاً وخريجــة ) ١٣٦٠( ــة هــذه الدراســة فــي التعــرّف عل األرقــام أهمي

 بوظــائف تخصــصية تلبيــة ألهــداف سياســة التعلــيم  – بعــد تخــرّجهم –عوائــق التحــاقهم 

تزويــد المــواطنين بالمعلومــات والخبــرات التــي تــؤهلهم ألن    (العــالي فــي المملكــة وأهمهــا   

سـد احتياجـات   يكونوا أعضاء قادرين على أداء واجباتهم في المجـاالت المختلفـة، وعلـى           

 ).)٢(المجتمع المتعددة في حاضره ومستقبله

 J              ،هناك تغيّرات طرأت على واقـع توظيـف خريجـي اإلعـالم فـي الـساحة المحليـة

فالمعروض من الوظائف أقل بكثير من طلبات الخريجين، وقـد أثَّـر هـذا الوضـع علـى توجـه                  

 - أيـضاً -الدراسـة  ، لكـن مـن شـأن هـذه        خريجي اإلعالم إلى العمل في مهـن غيـر إعالميـة          

رصد مختلـف وأهـم العوامـل المـؤثّرة األخـرى علـى التحـاق الخـريجين اإلعالميـين بوظـائف              

 .غير إعالمية وتصنيفها حسب رؤى الخريجين

 J         تعـــد مؤســـسات القطـــاع الخـــاص الموظـــف األول للخـــريجين الجـــامعيين فـــي

ت الزمنيـــة  بعـــد تـــشبع الوظـــائف الحكوميـــة بـــشاغليها طـــوال الفتـــرا- حاليـــاً–المملكـــة 

ويعتمــد توظيــف خريجــي أقــسام .. الماضــية وخــصوصاً مــن خريجــي التخصــصات اإلنــسانية

اإلعالم في الوقت الحاضر بـشكل أساسـي علـى جـودة المتخـرّج، فـصاحب العمـل يـسأل                

ويــدقِّق عــن مــاذا يمكــن أن يقــدِّم الخــريج للمؤســسة؛ وهــذا يعنــي أن تأهيلــه بــشكل جيــد  

 مـن  –ومن هنـا يمكـن أن تـسهم هـذه الدراسـة           ..  قطاعمطلب أساسي لتوظيفه في هذا ال     

 فـي توجيـه االهتمامـات العلميـة والمهنيـة ألقـسام اإلعـالم           –خالل رؤى المشاركين فيهـا      

                                     
تعلــيم العــالي، وزارة التعلــيم العــالي، خالصــة إحــصائية عــن الطلبــة فــي الجامعــات      مركــز احــصاءات ال (1)

ظهــــــــــر علــــــــــى . م٢٠١٢-٢٠١١هــــــــــ،  ١٤٣٣ -١٤٣٢الحكوميـــــــــة حــــــــــسب مجـــــــــال الدراســــــــــة للعــــــــــام   
ــع -http://www.mohe.qov.sa/ar/ministry/deputy-ministry-for-planning-and:موقــــــــ

information-affairs/HESC/Ehsaat/Docs/b1433-1433-1-3html. 
دراســة :  ســالم بــن ســعيد القحطــاني، مــدى مالءمــة مخرجــات التعلــيم العــالي لمتطلبــات ســوق العمــل  (2)

استطالعية على جامعة الملك سعود وقطاع األعمال بمدينة الرياض، مجلة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة   
 .٥٠٠-٤٤٩هـ، ص ص ١٤١٩، رجب ٣٨ المجلد ٣العامة بالرياض، العدد 
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بما يلبـي متطلبـات التوظيـف فـي مؤسـسات هـذا القطـاع، وفـق تجربـة الخـريج فـي مـشوار                     

 .البحث عن وظيفة

 J       على أنها مجرد وظيفـة، يمكـن        ينظر كثير من خريجي اإلعالم للمهنة اإلعالمية 

الحصول عليها بمجـرد نيـل الـشهادة الجامعيـة فـي التخـصص، بينمـا هـي فـي الواقـع مهنـة               

تتطلب مهـارات فنيـة وتحريريـة وفكريـة معينـة، ومعظـم الوظـائف المتاحـة موجـودة فـي                     

وهــذا القطــاع ال يثــق كثيــراً فــي مخرجــات التعلــيم اإلعالمــي        .. القطــاع اإلعالمــي الخــاص  

، لــذا يحتــاج طالــب اإلعــالم اليــوم إلــى اكتــساب مهــارات تتناســب مــع التطــورات   معيالجــا

اإلعالميـة الحديثــة، بمــا يـنعكس بالتــالي علــى فرصـه الوظيفيــة عنــد التخـرّج، ويمكــن لهــذه     

الدراسة التعرّف على آراء خريجي أقسام اإلعالم حول تقييم تجربة تأهيلهم وتـدريبهم    

هــــا علــــى تــــدني فــــرص تــــوظيفهم الحقــــاً فــــي مجــــاالت فــــي أقــــسامهم اإلعالميــــة وتأثير

 .اختصاصاتهم

 J        يشهد الواقع االتصالي المحلي المعاصر تنامياً في عدد المؤسسات اإلعالمية فـي

المجتمــع، وبالتــالي تعــدد مجــاالت التوظيــف المفترضــة فــي الوقــت الــذي يالحــظ فيــه اعتمــاد  

رات غير المحلية، ونـدرة التحـاق       على القد ) الخاصة(كثير من القطاعات اإلعالمية المحلية      

خريجــي أقــسام اإلعــالم الــسعودية فيهــا وخاصــة فــي المجــاالت اإلعالنيــة والتــسويقية          

وخــدمات العالقــات العامــة وأكثــر الوظــائف الفنيــة المرتبطــة بالعمــل التلفزيــوني واالتــصال   

 اإللكتروني، وقـد أدت سـيطرة العنـصر الوافـد علـى معظـم وظـائف سـوق العمـل اإلعالمـي              

ويمكـن لهـذه   .. إلى زعزعة الثقة في العناصر الوطنية من خريجي أقسام اإلعالم        .. الخاص

 - فـي األصـل  –الدراسة تتبع أسباب عدم التحاق الخريج بمثل هـذه القطاعـات التـي تمثِّـل               

 .فرصاً وظيفية لطالب العمل من اإلعالميين السعوديين الجدد

 J  ؤســـسات اإلعالميـــة المهنيـــة  بـــين الم- وال تـــزال قائمـــة–هنـــاك فجـــوة قديمـــة

والكليات واألقسام اإلعالمية األكاديمية على مستوى التنـسيق والتـدريب، وتـوفير فـرص              

وفـي اعتقـاد بعـض أسـاتذة اإلعـالم أن هـذا الوضـع يحتـاج إلـى حلـول                    .. التوظيف للخريجين 



 

 
١٨٤

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

ل تتمثَّل في صيغ تـزاوج التـدريس مـع التـدريب فـي أقـسام اإلعـالم، والعمـ                  .. عملية مبكرة 

ويمكـن  . مبكراً على غرس الطالب في المؤسسات اإلعالمية من خالل متطلبات التدريب          

لهـذه الدراســة رصــد تــأثير مثــل هــذه الفجـوة القائمــة علــى التحــاق خــريج القــسم اإلعالمــي   

بوظائف المؤسسات اإلعالمية الختالف النظرة بين مسؤولي المـوقعين ممـا قـد يـنعكس          

ــه     بالــسلب علــى توظيــف خــريج التخــصص     حــسب مــا عايــشه المتخــرّج فــي مجهــود بحث

 .الوظيفي في تلك المؤسسات

 :أهداف الدراسة
استهدفت هذه الدراسة تـصنيف أهـم العوامـل واألسـباب المـؤثِّرة فـي التحـاق بعـض                   

-خريجي أقسام اإلعـالم بوظـائف غيـر إعالميـة، مـن واقـع تجـارب الخـريجين اإلعالميـين           

ــة  ــة الدراسـ ــائف   -عينـ ــات التوظيـــف    فـــي البحـــث عـــن الوظـ ــر مـــع جهـ ــاملهم المباشـ وتعـ

 .ومسؤوليها في القطاعين العام والخاص

وعلــى ضــوء هــذا الهــدف العــام للدراســة قــسَّم الباحــث اهتمامــات دراســته إلــى ثالثــة     

 :أقسام هي

 J جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالخريج اإلعالمي. 

 J   فــي البحــث عــن جمــع البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بتجربــة الخــريج اإلعالمــي

 .وظيفة إعالمية

 J                جمع البيانات والمعلومات المرتبطة بعوامل اتجـاه الخـريج اإلعالمـي إلـى العمـل

 .في وظيفة غير إعالمية

 :تساؤالت الدراسة
 : اهتمت تساؤالت الدراسة بتلبية اإلجابة عن االهتمامات العلمية التالية

 J ة المتاحة لهم؟ما واقع توظيف خريجي أقسام اإلعالم، والفرص الوظيفي 

 J        فـي التحـاقهم بوظـائف       – مـن وجهـة نظـر الخـريجين          –ما أهم العوامـل المـؤثّرة 

 غير تخصصية؟
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 J          مــا تقيــيم الخــريجين للنــاتج األكــاديمي ألقــسام اإلعــالم وارتباطــه باحتياجــات

 سوق العمل اإلعالمي؟

 J    فـي  أثناء دراسـتهم الجامعيـة   ) التدريب اإلعالمي(ما تقدير الخريجين لتأثير عامل

 عدم حصولهم على وظائف إعالمية؟

 :الدراسات السابقة
قام الباحث بمجهود مسحي عن الموضوع لدى قوائم المكتبات ومراكز المعلومات           

المحليــة الجامعيــة والعامــة، كمــا تــم البحــث عــن عنــاوين لهــا صــلة بالموضــوع فــي قــوائم      

ــشاف      ــاهرة، وكـ ــة القـ ــالم بجامعـ ــة اإلعـ ــة كليـ ــي مكتبـ ــة فـ ــات العلميـ ــا الدراسـ ات دورياتهـ

وكــذلك البحــث عبــر اإلنترنــت، فلــم يعثــر علــى دراســة ذات صــلة مباشــرة          ، المتخصــصة

، وفـي المقابـل فـإن       )توظيـف خريجـي أقـسام اإلعـالم فـي وظـائف غيـر إعالميـة               : (بموضوع

هنــاك بعــض الدراســات المحليــة غيــر المباشــرة بموضــوع الدراســة منهــا مــا تنــاول عالقــة    

مة واإلعالمي بخاصة بمتطلبـات سـوق العمـل واحتياجاتـه،           مخرجات التعليم الجامعي بعا   

مـــدى (فمــن دراســات النــوع األول دراســـة الــدكتور ســالم بــن ســـعيد القحطــاني بعنــوان         

دراسة استطالعية علـى جامعـة   : مالءمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل   

 .)١()الملك سعود وقطاع األعمال بمدينة الرياض

أهداف الدراسة التعرّف على مـدى التوافـق بـين مخرجـات التعلـيم      وجاء من بين أهم     

ــل   ــوق العمـ ــات سـ ــالي ومتطلبـ ــي      .. العـ ــة خريجـ ــدم مالءمـ ــي عـ ــساهم فـ ــي تـ ــل التـ والعوامـ

 .الجامعات لمتطلبات سوق العمل

وقــد توزعــت عينــة الدراســة الميدانيــة علــى مــسؤولي الجامعــة مــن عمــداء ورؤســاء       

 .نة من مسؤولي التوظيف بالقطاع الخاصأقسام وعينة من الطالب إضافة إلى عي

ــسؤولي       ــة وفـــق رؤى مـ ــذه الدراسـ ــوع هـ ــصلة بموضـ ــائج ذات الـ ــاءت أهـــم النتـ ــد جـ وقـ

 :التوظيف في القطاع الخاص كما يلي

                                     
 . سالم بن سعيد القحطاني، مرجع سابق (1)
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 J                     التعليم الجامعي النظـري أقـل المخرجـات اتفاقـاً مـع متطلبـات الـسوق، كمـا أن

 .ظيفهمخريجي هذه التخصصات أكثر حاجة إلى التدريب عند بداية تو

 J          ــيم العــالي مــع إن أهــم العوامــل التــي تــساهم فــي عــدم توافــق مخرجــات التعل

عــدم توزيــع الطــالب بــين التخصــصات حــسب متطلبــات ســوق      : متطلبــات ســوق العمــل 

العمل، ثم عدم إشراك قطـاع العمـل فـي تحديـد سياسـة القبـول، فعـدم تطـوير المنـاهج                      

 .بحسب حاجة السوق

 J   دم مالءمــة خريجــي الجامعــات لمتطلبــات  إن أهــم العوامــل التــي تــساهم فــي عــ

القطــاع الخــاص هــي ضــعف اللغــة اإلنجليزيــة، وعــدم اإللمــام بالحاســب اآللــي، وعــدم تــوفر  

 .الخبرات الكافية، وضعف التأهيل التخصصي والقدرة التحليلية

تحليــل مالءمــة مخرجــات (وكــذلك دراســة الــدكتور منيــر بــن مطنــي العتيبــي بعنــوان  

 التــي اســتهدفت وصــف وتحليــل     )١ ()اجــات ســوق العمــل الــسعودي    التعلــيم العــالي الحتي 

وتشخيص مشكلة عدم المواءمة أو التوافق بين مخرجات التعليم العـالي فـي المملكـة،             

ــن         ــال مـ ــاع األعمـ ــات قطـ ــى متطلبـ ــرّف علـ ــى التعـ ــافة إلـ ــل، باإلضـ ــوق العمـ ــات سـ واحتياجـ

 .مؤسسات التعليم العالي

لية للبيانات والمعلومات المكتبية والميدانيـة      وقد انتهت هذه الدراسة الوصفية التحلي     

 :أهمها.. إلى عدد من النتائج والتوصيات.. السابقة

 J            ضرورة التركيز على مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل

 .واالهتمام بالتخصصات العلمية والتخصصات في اللغة اإلنجليزية والحاسوب

 J    ية للطالب بتخـريج كـوادر ذات قـدرات ومهـارات           ضرورة االهتمام بالجودة النوع

 .مناسبة

 J   ضــرورة إعــادة النظــر فــي المنــاهج الحاليــة فــي الجامعــات وبالتنــسيق مــع القطــاع

 .الخاص عند وضع الخطط التعليمية

                                     
 ٢٩، ٨، ١:  منير بن مطني العتيبي، مرجع سابق الصفحات (1)
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 J           إشــراك القطــاع الخــاص فــي الدراســات التــي تجــري لمعرفــة متطلبــات ســوق

 .العمل

قـدّم الـدكتور سـاعد    .. جـي أقـسام اإلعـالم     وانتقاالً إلـى الدراسـات التـي لهـا صـلة بخري           

مالءمة تأهيل خريجي أقسام اإلعالم في الجامعـات        (العرابي الحارثي ورقة عمل عنوانها      

ــاعين   ــي القطـ ــات العمـــل فـ ــي : الـــسعودية لمتطلبـ ــومي واألهلـ ــدايات  )١()الحكـ  مـــستعرضاً بـ

ملـك سـعود   هـ بإنشاء قسم لإلعالم فـي جامعـة ال        ١٣٩٢التدريس األكاديمي لإلعالم عام     

، وذلك تلبيـة لحاجـة ملحـة استـشعرها المـسؤولون عـن اإلعـالم،                )جامعة الرياض سابقاً  (

وخلــص إلــى التأكيــد بــأن التلقــين واعتمــاد التنظيــر والتثقيــف كانــت هــي أســاس التــدريس    

 .اإلعالمي في أقسام اإلعالم في المملكة

 اإلعــالم فــي  وعلــى الــرغم مــن ذلــك لــم يغفــل الــدكتور الحــارثي مــا قدَّمتــه أقــسام         

الجامعات السعودية من قدرات بشرية إلى المؤسسات اإلعالمية والقطاعات الحكوميـة    

والخاصة مستشهداً بوصول بعض خريجي هذه األقـسام إلـى مراكـز قياديـة فـي الوسـائل                

 .اإلعالمية المحلية

 :وفي نهاية الورقة قدمت بعض المقترحات خالصتها كما يلي

 J  دريس اإلعالمـــي فـــي الجامعـــات باقتـــصاره علـــى   تـــصحيح المفهـــوم الـــسائد للتـــ

التثقيف، وألن اإلعالم مهارة فمن األجدى أن يكون مفهوم المهارة متساوياً مـع مفهـوم               

 ..التثقيف

 J                تحديد شروط ال بد من توافرها في طالب اإلعالم لـيس بالـضرورة توافرهـا فـيمن

 ..يتقدَّم للدراسة في أقسام العلوم اإلنسانية األخرى

                                     
 ســاعد العرابــي الحــارثي، مالءمــة تأهيــل خريجــي أقــسام اإلعــالم فــي الجامعــات الــسعودية لمتطلبــات   (1)

جهــزة الحكوميــة، الحكــومي واألهلــي، نــدوة واقــع إدارات العالقــات العامــة فــي األ  : العمــل فــي القطــاعين
 .١٨٩ – ١٨١هـ، ص ص ١٤١٣معهد اإلدارة العامة، 



 

 
١٨٨

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

 J وهـــذا ..  هـــو الجانـــب الثـــاني للعمليـــة التعليميـــة األكاديميـــة فـــي اإلعـــالم التـــدريب

التــدريب المــصاحب للمــواد الدراســية،  : يتطلــب خطــة متكاملــة للتــدريب فــي صــوره الــثالث  

 .والتدريب الداخلي في األقسام اإلعالمية، والتدريب في المؤسسات اإلعالمية

 J      ن خريجي أقـسام اإلعـالم   التزام المؤسسات اإلعالمية والجهات المستفيدة م

 .في القطاعين العام والخاص بمهمة التدريب قبل العمل

 J           تـصحيح مفهـوم المؤسـسات اإلعالميـة للعمـل اإلعالمـي باعتبـار التخـصص مـن

أساسيات نجاح العمل، إذ إن هناك اعتقاداً في هذه المؤسسات أن الدراسـة المتخصـصة               

 .ليست شرطاً أساسياً للعمل اإلعالمي

ى الدراســات التــي تناولــت مخرجــات األقــسام اإلعالميــة قــدَّم كــل مــن     وعلــى مــستو

الــدكتور عبــداهللا بــن ناصــر الحمــود والــدكتور فهــد بــن عبــدالعزيز العــسكر دراســة حــول     

مـــدى تلبيـــة مخرجـــات قـــسم اإلعـــالم فـــي جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية  (

المـــي حـــول تأهيـــل   لحاجـــات ســـوق العمـــل، دراســـة مـــسحية آلراء قيـــاديي العمـــل اإلع      

 .)١()المتخرّجين في القسم

وتحــدد الهــدف الرئيــسي للدراســة بتقــويم انعكاســات المكونــات المختلفــة للعمليــة  

ــى قــدرات    : التعليميــة فــي قــسم اإلعــالم بجامعــة اإلمــام     ــدريب، األســاتذة عل ــاهج، الت المن

المتخـــرّجين فـــي هـــذا القـــسم، وذلـــك لقيـــاس مـــدى قـــدرة مخرجـــات القـــسم علـــى تلبيـــة 

لحاجــات الحاليــة لــسوق العمــل اإلعالمــي فــي المملكــة مــن خــالل مــسح آراء عينــة مــن        ا

قيـاديي العمــل اإلعالمـي الحكــومي والخـاص ممــن عمـل أو يعمــل تحـت إشــرافهم أي مــن      

                                     
 عبداهللا بن ناصر الحمود، فهد بن عبدالعزيز العسكر، مـدى تلبيـة مخرجـات قـسم اإلعـالم فـي جامعـة         (1)

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لحاجـات سـوق العمـل، دراسـة مـسحية آلراء قيـاديي العمـل اإلعالمـي                      
، شـوال   ٤٤جين في القسم، مجلة جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية، العـدد                  حول تأهيل المتخرّ  

 .٦٤٩- ٥٩٥هـ، ص ص ١٤٢٤
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المتخرّجين في القسم، وقد تناولت عملية التقويم قدرة القسم علـى تأهيـل المتخـرّجين               

 :في الجوانب اآلتية

 .التأهيل الفكري -١

 .لتأهيل المهنيا -٢

 .التأهيل المعرفي -٣

 :وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

 J   تلبــي مخرجــات قــسم اإلعــالم بجامعــة اإلمــام الحاجــات الحاليــة لــسوق العمــل

تجـاه مـستوى   .. وفقاً لمـا يـراه قيـاديو العمـل اإلعالمـي     ) جيد(اإلعالمي في المملكة بشكل   

 .موطبيعة تأهيل المتخرِّجين في القس

 J              ،يُعد المتخرِّجون في القسم مؤهلون بشكل أكبر في جانـب البنـاء المعلومـاتي

مقارنة بالبناء الفكري الذي جاء في المرتبة الثانية، والتأهيل المهنـي الـذي جـاء فـي المرتبـة              

 .الثالثة

 J            رغم إيجابيـة تقـويم القيـاديين لمـستوى التأهيـل المهنـي للمتخـرّجين فـإن تـأخر

هيـل إلـى المرتبـة الثالثـة يعـود وفقـاً لمـا يرونـه إلـى عـدم كفايـة مـا يمتلكـه              هذا النوع مـن التأ   

المتخرِّجون من مهارات للمتطلبـات الحاليـة لـسوق العمـل اإلعالمـي وبخاصـة فـي جوانـب               

اللغة اإلنجليزية، مهارات اإلنتاج اإلعالمي، إعداد الدراسات اإلعالميـة، اسـتخدام التقنيـات            

 .ط للعمل اإلعالمي وإدارتهاإلعالمية الحديثة، التخطي

 J           يــرى قيــاديو العمــل اإلعالمــي أن حاجــة الــسوق اإلعالميــة فــي المملكــة قائمــة

اإلخـــراج، : للعديـــد مـــن التخصـــصات اإلعالميـــة الدقيقـــة مثـــل الجوانـــب الفنيـــة فـــي العمـــل   

اإلنترنــــت، والــــصحف : إضــــافة إلــــى التعامــــل مــــع التقنيــــات اإلعالميــــة الحديثــــة  .. التــــصوير

وهو ما يشير بشكل أكبر إلى عـدم قنـاعتهم بتأهيـل المتخـرّجين الحـاليين                . .اإللكترونية

 .للعمل في هذه المجاالت



 

 
١٩٠

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

أما عن الدراسات األجنبية حول الموضـوع فقـد اطلـع الباحـث علـى عنـاوين ذات صـلة                  

 حـول متطلبــات  )١()تومـاس هيرلنــك (بتوظيـف خريجـي التخصــصات اإلعالميـة مثــل دراسـة     

الم والتـي فـي حـال عـدم توافرهـا تحـول دون التحـاق الخـريجين                  التوظيف في مجاالت اإلع   

ومــن أبــرز نتائجهــا أن . بالعمــل اإلعالمــي مــن وجهــة نظــر اإلداريــين فــي المعاهــد الــصحفية  

النمو المتزايد للمجاالت اإلعالمية يتطلب نمواً مقابالً للعاملين فيه، مما يتـيح فرصـاً وظيفيـة              

ــصحافة أو غ    ــد مــن شــغلها بخريجــي ال ــرهم، وأن الدراســة المتخصــصة ليــست ســبباً    ال ب ي

كافياً للتوظيـف فـي الحقـل اإلعالمـي، وكـشفت الدراسـة عـن األهميـة المتزايـدة للمعرفـة               

 .التقنية لدى العاملين في المجاالت اإلعالمية

 الفجــــوة بــــين طموحــــات  )٢()رونــــي بانكــــستون وجــــويس شــــين (ودرس كــــل مــــن 

المهـارات المطلوبـة للعمـل الجيـد فـي مجـال            المتعلّمين واحتياجات أربـاب العمـل فدرسـا         

االتصال الجماهيري، وتحول هذه المهارات إلى عوائـق أمـام خريجـي الـصحافة تحـول دون                 

 :العمل في المجال، ومن أبرز نتائج الدراسة

 J    متخصـصين فـي   ١٠ من المؤسسات الصحفية تستخدم أقـل مـن         %٦٤أكثر من 

 .الصحافة

 J فية خــالل الخمــس الــسنوات المقبلــة القــدرة االســتيعابية للمؤســسات الــصح– 

 . من خريجي األقسام الصحفية فقط%٤٦ في حدود –وقت الدراسة 

                                     
(1)  Herling, Thomas, Communication Faculty Recruitment 1993-1998: Asurvey 

of sta ffing Needs. Paper Presented at the Annual Meeting of the Associatio 
For Education in Journalism and Mass Communication, (Ang 10-13, 1994). 

(2) Chen, Joyce, Bankston, Ronnie, the Diffusion of Computer Skills in 
Communication Curricaula: Is there a Gap between the Educational 
Experience and Employers Needs? Paper Presented at the annual Meeting of 
the Central States Communication Association (Chicago, IL, April 2-5, 1998). 
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 J      مـن طـالب الـصحافة تـدريباً مناسـباً علـى مهـارات الحاسـب          %٥٠يتلقى أقل مـن 

 .أثناء الدراسة

ــا قـــدم  ــتيرثيوم(كمـ ــتيورات أوسـ ــدياً لبـــرامج تـــدريس الـــصحافة فـــي   )١()سـ ــيالً نقـ  تحلـ

صة وكــشف أن هــذه البــرامج ال تــضمن العمــل المناســب للخــريج ألنهــا     الكليــات المتخصــ 

عــاجزة عــن تزويــدهم بالمهــارات األساســية التــي تتطلبهــا الوظــائف المحترفــة فــي مجــال   

مفــردة مــن اإلعالميــين الممارســين وكــان مــن أبــرز     ) ٣٤٨(اإلعــالم وشــارك فــي التقيــيم   

 :النتائج ما يلي

 J نبغـــي لإلعالمـــي معرفتهـــا هـــي المهـــارات اعتبـــر المبحوثـــون أن المهـــارات التـــي ي

 .التحليلية والكتابة على لوحة المفاتيح والقدرة على إجراء المقابالت والتنظيم

 J   من العينة أن برامج الكليات غيـر كافيـة لتأهيـل اإلعالميـين لـشغل                %٨٢اعتبر 

 .مناصب احترافية خالل سنتين

 :التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة

 J كــل طالــب أنهــى دراســته الجامعيــة بنجــاح فــي أحــد أقــسام    : المــيالخــرّيج اإلع

ــل    ــعبه مثــ ــصاته وشــ ــالم بمختلــــف تخصــ ــة   : اإلعــ ــة، واإلذاعــ ــات العامــ ــصحافة، والعالقــ الــ

 .والتلفزيون، واإلعالن

 J  كــل وظيفــة يلتحــق بهــا المتخــرّج مــن قــسم اإلعــالم     : الوظيفــة غيــر اإلعالميــة

ميــة العامــة والدقيقــة مثــل الوظــائف ولــيس  لهاعالقــة  مباشــرة بــأي مــن التخصــصات اإلعال

 . المالية واإلدارية

                                     
(1) Oster thum, Stuart J. Acritical Analysis of Community College Journalism 

Programs. May 94. 



 

 
١٩٢

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

 التعريف الذي أخذ به الباحث لالتجاه فـي هـذه الدراسـة  أنـه                :١اتجاهات الخريجين -      

أن الرأي يعبـر عـن   Thurstone   الموقف الذي يتخذه الفرد نحو أي موضوع ، ويرى ثرستون  

إنمــا هــو  .. ن ســلوك الفــرد فــي موقــف مــا    االتجــاه الحقيقــي ، و مــؤدى معظــم التعريفــات أ   

محصلة المعاني التي كونها من خبراته السابقة و التي تميل بـسلوكه نحـو وجهـة معينـة،             

و يرى الباحثون االجتماعيون أن االتجاه يشبه خطـاً مـستقيما ، يمتـد بـين نقطتـين إحـداها                    

 . رفضهتمثل أقصى درجات القبول للموضوع المعني و األخرى تمثل اقصى درجات

 :اإلطار النظري للدراسة
ندرة المعلومات المتاحة عن الظـاهرة      .. للباحث) المسحي  ( كشف المجهود العلمي    

  لــدى الجهــات الرســمية  – أيــضًا -موضــوع الدراســة ، وهــو األمــر الــذي انتهــى إليــه الباحــث     

ل لـذا شـكّ   . )•(و توظيـف خريجـي أقـسام اإلعـالم بوجـه خـاص              .. المعنية بالتوظيف عموماً  

ــه مــن إشــارات وملحوظــات           الباحــث اإلطــار النظــري لدراســته مــن حاصــل مــا تحــصّل علي

مكتوبة تتصل بمخرجات كليات وأقسام اإلعـالم، أو عالقاتهـا بالمؤسـسات            .. وتعليقات

ــا   ــا وخريجيهـ ــستوى طالبهـ ــة، أو مـ ــين    .. اإلعالميـ ــصريحات بـ ــد تفاوتـــت تلـــك اآلراء والتـ وقـ

ــوم ــي ال  .. الهجـ ــد طرفـ ــن أحـ ــدفاع عـ ــةأو الـ ــسات   : معادلـ ــة والمؤسـ ــسات التعليميـ المؤسـ

                                     
                                                                                                                            

 :                                                           استند الباحث في تعريف االتجاهات على المراجع التالية@ 
  .٢٧٨-٢٧٧، ص ص )م١٩٩١دار المعارف، : القاهرة( انتصار يونس، السلوك اإلنساني ، الطبعة الثامنة، .د
 .١٧٤-١٧٣، ص ص )م١٩٨٢دار البيان العربي، : جدة(مختار حمزة، مبادئ علم النفس، الطبعة الثالثة، . د
مكتبـة  : القـاهرة (صالح مخيمر، عبده ميخائيل رزق، المدخل إلـى علـم الـنفس االجتمـاعي، الطبعـة الثانيـة،               .د

 .١٥١-١٤٧، ص ص )م١٩٦٨األنجلو المصرية، 
مكتبة دار الثقافـة للنـشر و   : عمان(آخرون، المدخل إلى علم النفس، الطبعة األولى،        عبدالعزيز المعايطة و    .د

 .٢٨٦-٢٨٤ص ص ) م٢٠٠٢التوزيع و الدار العلمية الدولية، 
دار النهــضة العربيــة، : بيــروت(عبــدالفتاح دويــدار، ســيكولوجية العالقــة بــين مفهــوم الــذات و االتجاهــات ،    .د

 ٦١-٥٥، ص ص )م١٩٩٢
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و .. وتبــادل تحميــل مــسؤولية توظيــف خريجــي أقــسام اإلعــالم بــين الطــرفين    .. اإلعالميــة

يــدرك الباحــث أن هــذه الحــصيلة المعلوماتيــة غيــر كافيــة وال تــزال بحاجــة إلــى المزيــد مــن   

ديمًا أوليــا عــن فــي حــين يمثــل مــا جمعــه عنهــا تقــ.. البنــاء المعرفــي الــالزم لتقــديم الظــاهرة

 .الظاهرة المدروسة

 :إشكالية توظيف خريجي اإلعالم @ 
 : ظاهرة عربيةالمشكلة -

.. تعــد قــضية توظيــف خريجــي أقــسام اإلعــالم فــي وظــائف غيــر إعالميــة أو بطــالتهم    

ــي    ــة، تتجــاوز النطــاق المحل ــي رأى    .. ظــاهرة عربي ــيج العرب ــى مــستوى دول منطقــة الخل فعل

امعة البحرين تقلّـص الفـرص الوظيفيـة المتاحـة لهـم داخـل       في ج.. خريجو قسم اإلعالم 

وأن .. وأنــه ال توجــد مؤســسات إعالميــة بإمكانهــا احتــضان مخرجــات القــسم  .. التلفزيــون

 .)١(هناك مشكلة في التواصل بين خريجي اإلعالم ومسؤولي التوظيف في وزارة اإلعالم

أيـن يـذهب   :  مـضمونه وفي اإلمارات العربية المتحـدة طرحـت إحـدى الكاتبـات تـساؤالً      

فـــأين .. خريجـــو اإلعـــالم اإلمـــاراتيون إن لـــم تـــستوعبهم مؤســـسات اإلعـــالم فـــي الدولـــة 

يـــذهبون بعـــد احتـــساب األســـماء المعـــدودة الظـــاهرة علـــى بعـــض الـــشاشات والـــصحف    

                                     
إفادة مدير عام شؤون الموظفين بوزارة الثقافة واإلعالم بعدم تـوفر المعلومـات المطلوبـة    : ذلكومن )   • (

ــوزارة، بالخطـــاب رقـــم     ــدى الـ ــة لـ ــوع الدراسـ ــادة وكيـــل وزارة العمـــل   ١/٦/٩٠٨٢عـــن موضـ ــذلك إفـ ، وكـ
زارة ، أمـا و   ٥٦٣للتخطيط والتطوير بأن الوزارة ال تملك دراسة تجيب عن أسئلة الباحث، بالخطاب رقـم،               

باإلجابــة عــن ..  رغــم تكــرار المراجعــة٢٢٥٩٢الخدمــة المدنيــة فلــم تــرد علــى طلــب الباحــث المقيــد بــرقم  
 . تساؤالته حول الظاهرة المدروسة

، خريجو اإلعالم غاضبون مـن التلفزيـون، صـحيفة الوقـت،         )٢-١(الفنية  ) الوقت( خليل إبراهيم، في ندوة      (1)  
ــدد  ــ ١٥، الجمعـــــــــة ٤٦٦العـــــــ ــر علـــــــــى موقـــــــــع  ٢٠٠٧ يونيـــــــــو ١هــــــــــ، ١٤٢٨ى  جمـــــــــادى األولـــــــ : م، ظهـــــــ

http://wwww.alwagt.com/art.php?aid=57946 
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 محمد بن علي السويد. د

ولكن تظل هنـاك نـسبة ال بـأس بهـا     .. اإلماراتية، يُضاف إليهم الملتحقون بالوظائف الفنية 

 .)١(كل تلك الحساباتمنهم مفقودة في 

وفــي الــيمن ســارعت المؤســسات اإلعالميــة والــصحفية إلــى اإلعــالن عــن وصــولها إلــى 

ــة التــشبع مــع تخــرّج أول دفعــة مــن كليــة اإلعــالم عــام        ــى أن  ١٩٩٤مرحل م، وأدى ذلــك إل

ــاً عــن عمــل         ــة بحث ــى رصــيف البطال ــى إل ــذهب معظــم خرِّيجــي الدفعــة األول وأن معظــم .. ي

 .)٢(ية ينطبق عليهم الوصف نفسهخريجي الدفعات التال

وفــي دول منطقــة الــشام تحــدَّث فــي األردن عــددٌ مــن طلبــة الــصحافة واإلعــالم فــي           

جامعتي اليرموك والبتراء عن صعوبة دخولهم إلى المؤسسات الصحفية واإلعالميـة بعـد       

مطـالبين بإعطـاء الخـرّيجين اإلعالميـين        .. التخرّج وأنهم يحتاجون إلـى الواسـطة للتوظّـف        

 .)٣(نسبةً ممن يتم تعيينهم في المؤسسات اإلعالمية الخاصة والحكومية

مذكِّرة لعدة جهات رسمية ونقابـات  ) صحافيون مع وقف التنفيذ   (وقد وجّهت حملة    

نالحـظ عـدم إيـالء خرّيجـي الـصحافة واإلعـالم أي             : جـاء فيهـا   .. ومؤسسات مجتمع مـدني   

ب التخصـصات األكاديميـة األخـرى،       اهتمام، وأن الكثير ممن يـتم تعييـنهم هـم مـن أصـحا             

                                     
م، ظهـر علـى   ٢٠١١ أكتـوبر  ٣٠عائشة سلطان، أزمـة تـدريس اإلعـالم، أبجـديات، صـحيفة االتحـاد، األحـد            ) 1(  

 : موقع
http://www.alittihad.ae/columnsdetails/php?category=1&column=14&id=10041
2&y=2011. 

 خــريج مــن كليــة اإلعــالم عــاطلون عــن     ٨٠٠:  منــصور الغــدره، أحــسوا بــأن بــاب األمــل مغلــق أمــامهم     (2)
: م، ظهـــر علـــى موقـــع٢٠٠٢ آب – أغـــسطس ٢٩، الخمـــيس ١٠٢٤ ســـبتمبر، العـــدد ٢٦، صـــحيفة !!العمـــل؟

http://www.26sep.net/news week article.php?sid=548 
 : من ظهر على موقع٥/١١/٢٠٠٩سميح المعايطة، صحيفة الغد، (3)

http://www.alghad.com/?article=15167 
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وفي هذا غبن بحق من أفاد من الجانب الصحفي النظري واألكاديمي وهو بكامل جاهزيتـه               

 .)١(لدخول المجال العملي

ــي        ــل اإلعالمــ ــي الحقــ ــاملين فــ ــالم العــ ــي اإلعــ ــسبة خرّيجــ ــاوز نــ ــوريا ال تتجــ ــي ســ وفــ

 فـي جامعـة دمـشق        من إجمالي خرّيجي قـسم اإلعـالم التـابع لكليـة اآلداب            %٢٠السوري

ــا هـــاجروا ١٩٨٦منـــذ إنـــشائه فـــي العـــام   ــرِّيجين إمـ ــروا المهنـــة مـــن  .. م، فغالبيـــة الخـ أو غيَّـ

 .)٢(أساسها وقاموا بأعمال ال عالقة لها باختصاصهم

وفي دول شمال إفريقيا تبقى الظاهرة موجودة ففي مـصر شـدَّدت الـدكتورة انـشراح             

ة علــى أهميــة الحــد مــن إقامــة المزيــد مــن     الــشال األســتاذ بكليــة اإلعــالم بجامعــة القــاهر   

ــداد       ــذه األعـ ــوق العمـــل ال يمكـــن أن يـــستوعب كـــل هـ ــات اإلعـــالم ألن سـ أقـــسام وكليـ

الــضخمة مــن الخــرّيجين الــذين يلجــأون للعمــل فــي مهــن ال تتناســب إطالقــاً مــع مــؤهلهم       

. )٣(الدراسي، حيث إن بعضهم يعمل في بيع األحذية أو محالت البقالة وهـو مـا رأتـه بعينهـا              

ســبب ذلــك إلــى وجــود أرقــام .. عــصام فــرج أســتاذ اإلعــالم بجامعــة مــصر الدوليــة. ويعيــد د

ضخمة من الخريجين اإلعالميين، وفي المقابل تشبع المؤسسات اإلعالميـة بأعـداد هائلـة             

 .)٤(فال وجود ألماكن شاغرة.. من العمالة

إلعـالم بجامعـة   وفي ليبيا هنـاك قلـق علـى مـصير المئـات مـن خرّيجـي كليـة الفنـون وا             

الفاتح، الذين حملوا منذ سنوات إجازة جامعية علمية متخصـصة تـؤهلهم لخـوض تجربـة                

                                     
ــد،    (1) ــحيفة الغـــــــــــــــــ ــي، صـــــــــــــــــ ــرف الراعـــــــــــــــــ ــع  ١/١/٢٠٠٩أشـــــــــــــــــ ــى موقـــــــــــــــــ ــر علـــــــــــــــــ : م، ظهـــــــــــــــــ

http://alghad.com/index.php/article/272831.html. 
: م، ظهــــــــــــــــر علــــــــــــــــى ١٣/١٢/٢٠٠٧  موقــــــــــــــــع منــــــــــــــــصات اإللكترونــــــــــــــــي فــــــــــــــــي     (2)

http://www.menassat.com/?9=ar/comment/reply/2457 
، خريجو اإلعالم بائعي أحذية واإلصالح الـسياسي دفنـوه، شـبكة اإلعـالم العربيـة، محـيط،           ..  علي عليوة  (3)

ــفر   ــين، صــــــــــــــــــــ ـــ، ١٤٣١االثنــــــــــــــــــــ ــاير ١٨هــــــــــــــــــــ ــع  ٢٠١٠ ينــــــــــــــــــــ ــى موقــــــــــــــــــــ ــر علــــــــــــــــــــ : م، ظهــــــــــــــــــــ
http://www.moheet.com/newsprint.aspx?nid=277949 

:  موقـــــــــــــــــعم، القـــــــــــــــــاهرة، ظهـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــى٤/٥/٢٠١٠أســـــــــــــــــماء معـــــــــــــــــروف، مـــــــــــــــــصرس، ) 4(
http://www.masress.com/alkahera/802.  



 

 
١٩٦

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

فــأين تــذهب كــل هــذه   .. العمــل اإلعالمــي فــي الوســائل المقــروءة والمــسموعة والمرئيــة     

الطاقــات البــشرية؟ هــل تقــف عنــد حــد حمــل الــشهادة العلميــة والتلــويح بهــا؟ أم تلتفــت      

ي دروب أخــرى خوفــاً مــن الوقــوف ســنوات فــي انتظــار قــرار    للبحــث عــن مــصدر للعــيش فــ  

 .)١(قد ال يأتي أبداً.. تعيين

ونختتم بتونس فعلى الرغم من أن معهد الـصحافة فـي تـونس يعتبـر أشـبه بمدرسـة               

.. خـريج سـنوياً  ) ١٠٠(صغيرة لتخريج الصحفيين بعدد محدود جداً من الدارسـين فـي حـدود       

علـى حـد تعبيـر    .. خريج دفعات من العاطلين من العملإال أنه يُوصف من البعض كمعهد لت     

وتـــساهم عوامـــل عـــدة مجتمعـــة فـــي تعكيـــر أوضـــاع خرّيجـــي قـــسم . عـــدد مـــن الطـــالب

الصحافة في تونس من أبرزها محدودية عدد المؤسسات اإلعالمية، كمـا تتـسبّب ظـاهرة              

 .)٢(في ارتفاع نسبة بطالة خريجي اإلعالمي) الدخالء على المهنة(

باحــث الــى أن المــشترك العربــي فــي هــذه الظــاهرة قلــة وجــود الوظــائف          ويخلــص ال

ــا يـــتلخص المختلـــف فـــي أن الوظـــائف االعالميـــة فـــي   ،للخـــريجين االعالميـــين العـــرب   فيمـ

ــيج العربيــة تــشغل        - فــي الغالــب  –مؤســسات القطــاع الخــاص فــي المملكــة ودول الخل

حيـث يـشغل تلـك      ،  ذه المشكلة فيما ال تواجه الدول العربية األخرى ه      ،  بعمالة غير محلية  

 .الوظائف موظفون مواطنون أيضا 

 : اتهامات متبادلة بين األقسام والمؤسسات-

بتخــريج أقــسام : يلخّــص رئــيس هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون وصــف إشــكالية الظــاهرة   

اإلعــالم ألعــداد كثيــرة كــل عــام، تــدفع بهــم إلــى ســوق العمــل، وفــي الجانــب اآلخــر لــدينا    

كبيــرة حكوميــة وخاصــة تمثّــل الحاضــن األساســي المفتــرض لهــؤالء مؤســسات إعالميــة 

                                     
 مـسيحي، العـدد   ٢٠٠٩ ناصـر  ١٩ر الموافق . و١٣٧٧ رجب ٢٧هدى محمد، صحيفة الزحف األخضر، األحد،     (1) 

 ./http://www.azzahfalakhder.com/content/view/6999/31: ، ظهر على موقع٥٦٢٥
م، ٢٠٠٩ أغسطس ٢٣في تونس، صحيفة الحياة، األحد  إسماعيل دبارة، البطالة تنتظر خريجي اإلعالم      (2)

 .http://www.daralhayat.com/print/50025: ظهر على موقع



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٩٧

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

ــة،        ــرة العمليـ ــاديمي والخبـ ــل األكـ ــن التأهيـ ــى مـ ــداً أدنـ ــيهم حـ ــترطت فـ ــرّيجين وإن اشـ الخـ

هل تحقق شيءٌ من ذلك بشكل مقبول، وتحول إلى واقع فعلـي فـي جامعاتنـا              : ويتساءل

ــا شــبابنا يلتحقــون بهــذه المؤســسات وهــم يحم     ــاً مــن   ومؤســساتنا، ورأين لــون قــدراً كافي

إن هناك فجوة كبيرة بين الجانبين تزداد اتساعاً مـع مـرور الـسنوات،              : الخبرة؟ ثم يجيب  

 . )١(وهي بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى من يردمها ويقرِّب المسافات

 معـاً   - بدايـة  –ويتجاوز أحد أساتذة اإلعالم تبادل االتهام بين الطرفين إلى تحميلهمـا            

 :ية التقصيرمسؤول

ال تــستجيب بــشكل دقيــق  .. ففيمــا يخــص أقــسام اإلعــالم فمناهجهــا فــي المجمــل   

لمتطلبـــات مزاولـــة المهـــن والفنـــون اإلعالميـــة علـــى اختالفهـــا، فهـــي تخـــرّج شـــباباً يملـــك  

المعرفــة والرغبــة والقابليــة للتــدريب والتعلــيم علــى رأس العمــل فــي المجــاالت اإلعالميــة      

تحريريــة، أي أنهــا ال تخــرّج محتــرفين جــاهزين لممارســة فنــون المتخصــصة الفنيــة منهــا وال

طبيعــة الدراســات اإلعالميــة النظريــة،  : أهمهــا.. اإلعــالم المختلفــة، ولــذلك أســباب كثيــرة 

وتــشعّب الفنــون التطبيقيــة التــي تحتــاج إليهــا صــناعة اإلعــالم وتعــددها، وإلــزام أقــسام          

 طاقاتها االستيعابية المثاليـة، ونقـص       اإلعالم بقبول أعداد كبيرة من الطالب تفوق بكثير       

 .الكوادر البشرية والمتطلبات الفنية في أقسام اإلعالم

أمــا فيمــا يخــص المؤســسات اإلعالميــة فهــي تنتظــر الجــاهز دون أن تبــدي اســتعداداً       

كافياً لتدريب خريجي أقسام اإلعالم أو غيرهم، وبعض هذه المؤسسات ال تريد االلتـزام              

) المتعـاونين (سعودي متفرِّغ ومتخـصص فـي المهنـة، فتبحـث عـن             بعقود عمل مع شباب     

                                     
هـــ،  ١٤/٤/١٤٣٤، األحــد ١٦٣١٦ عبــدالرحمن بــن عبــدالعزيز الهــزاع، لنــا لقــاء، صــحيفة الريــاض، العــدد          (1)
: م، ظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ٢٤/٢/٢٠١٣

http://www.alriyadh.com/20/3/02/24/article812554.html. 



 

 
١٩٨

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

 .)١(منهم) التخلّص(ألنهم أقل تكلفة وأسهل عند الرغبة في ) العاملين بالدوام الجزئي(أو 

 : دفاعاً عن أقسام اإلعالم-
عبــدالرحمن العنــاد أن الواقــع المهنــي اإلعالمــي  . د.ودفاعــاً عــن أقــسام اإلعــالم يــرى أ 

ولم تتحرك المؤسسات اإلعالمية ..  يواكب ما يحدث في أقسام اإلعالم على اختالفه لم  

 .الحكومية أو الخاصة الستيعاب خرّيجي اإلعالم من الجامعات

فــي حــين أن نــسبة كبيــرة مــن هــؤالء الخــرّيجين هــم مــن يقــودون هــذه المؤســسات    

داً أنه مؤكّ.. اإلعالمية، بل إن بعض رؤساء تحرير الصحف هم من خريجي أقسام اإلعالم         

ليس بالضرورة أن يكون خريج اإلعالم مستعداً وجاهزاً لممارسة العمل اإلعالمي، وذلك             

لتعدّد واختالف الفنون اإلعالمية التي تتطلب تدريباً إلى جانب الدراسـة النظريـة التـي تركِّـز                 

عليهــا أقــسام اإلعــالم، وهنــا ال بــد أن يكتــشف الطالــب الفــن الــذي يميــل إليــه؛ فهــو فــي            

 .)٢(قة غير جاهز للعمل، بل يملك مفاتيح العملالحقي

وقد حمَّل أحد منسوبي أقسام اإلعالم المؤسسات الصحفية كامل المسؤولية فـي            

ــصحافة       ــذات المتخصــصين فــي ال ــم تقــدِّم هــذه   .. عــدم االســتفادة مــن الخــرّيجين وبال إذ ل

ــى رأس العمــل، فــال        ــة للمتخــرّجين وهــم عل ــة متكامل ــرامج تدريبي  جــود المؤســسات أي ب

ــه المؤســسات          ــصحافة مثلمــا تفعل ــة تــصرف لطــالب ال ــة مــع مكافــآت رمزي ــرامج تدريبي لب

وإنــصافاً ألقــسام  . )٣(الطبيــة مــع طــالب الطــب والمؤســسات التربويــة مــع طــالب التربيــة        

                                     
الحكـم  ): ٢ مـن  ١(العنـاد   . د..   أحمد السهيمي، بين مجلس الـشورى والعمـل البحثـي واإلعالمـي والرياضـي               (1)

، ٥٦٢٥خطـأ شـائع، صـحيفة االقتـصادية، العـدد         .. على جميـع خريجـي أقـسام اإلعـالم فـي مهـارة التحريـر              
: وقـــــــــــــعم، ظهـــــــــــــر علـــــــــــــى م٢٠٠٩ مـــــــــــــارس ٦هــــــــــــــ الموافـــــــــــــق ١٤٣٠ ربيـــــــــــــع األول ٩الجمعـــــــــــــة 

http://www.alegt.com/2009/03/06/article-202011.html. 
 .عبدالرحمن العناد، صحيفة الرياض، مرجع سابق. د.أ:  عبير البراهيم، مداخلة (2)
ال أعـرف الخطـوط الحمـراء    : وكيل كلية اآلداب بجامعة الملك سعود    .. محمد األحمد . فيصل الفريان، د  (3)

 :في صحافتنا، ظهر على موقع
 http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=11045&p=6&G=1 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٩٩

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

اإلعالم فـإن تـشخيص الواقـع التـوظيفي وتلبيـة المخرجـات اإلعالميـة المناسـبة لحاجـات                   

ة الخطـــط الدراســـية لتلـــك األقـــسام فقـــط، فتلبيـــة   ال ينحـــصر فـــي مالءمـــ .. ســـوق العمـــل

 بمنــشآت تعليميــة أخــرى مــن معاهــد - أيــضاً-احتياجــات المؤســسات اإلعالميــة مرتبطــة 

وكليات معنية بالدرجة األولى بالحرفة اإلعالمية والمهن المنبثقة منها، وبالتالي فـإن عـدم              

قوم مقـام وزارة العمـل أو   تلبية األقسام لحاجات السوق أمر طبيعي وموضوعي، ألنها ال ت   

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أو هيئة الصحفيين السعوديين أو معهـد             

 .)١(األمير أحمد بن سلمان للتدريب اإلعالمي

إن مسؤولية توظيف خرّيجي اإلعالم وإيجاد وظائف مناسبة لهم أكبر من مسؤولية            

ــضاً–تـــشمل الجامعـــات وأقـــسامها اإلعالميـــة المتخصـــصة ل   ــة  - أيـ  المؤســـسات اإلعالميـ

فـالمالحظ شـيوع المعرفـة والواسـطات فـي الـدخول إلـى القطاعـات اإلعالميـة،                  .. الموظفة

وعلـى  .. كما أن الوزارات  .. وتفضيل الجنسيات العربية واألجنبية على الجنسية السعودية      

عالميين بمبـالغ   رأسها الثقافة واإلعالم ال تقدّم وظائف إعالمية، بل تستقطب متعاونين إ          

 .)٢(زهيدة ال تُقارن بما تنفقه المؤسسات اإلعالمية ذات الرؤوس المالية الخاصة

 أن للتعامـل مـع اإلعالميـين ماليـاً بأسـلوب التعـاون أو القطعـة تـأثيراً                   -أيضاً–كما يبدو   

علـــى توظيـــف طاقـــات إعالميـــة متفرِّغـــة فـــي مؤســـسات القطـــاع الخـــاص والمؤســـسات   

حيــث تــواتر تــأثير هــذا األســلوب علــى اســتيعاب توظيــف الخــرّيجين         اإلعالميــة الخاصــة،  

ويقـصد بهـا   .. اإلعالميين من خالل بحثها عن العمالة ذات األجـر الـرخيص وغيـر المتفرِّغـة      

القوى الوطنية التي تعمل بانتظام جزئي أو كعمل إضافي في مجال اإلعـالم، ويبـدو أن    : هنا

صحفية ومكاتــب القنــوات الفــضائية ال  مؤســسات اإلعــالم وعلــى رأســها المؤســسات الــ   

                                     
 . شاكر أبو طالب، مرجع سابق (1)
 .سمير الضامر، صحيفة الرياض، مرجع سابق. د:  عبير البراهيم، مداخلة (2)



 

 
٢٠٠

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

 الرغبة والقدرة على توظيف إعالميين محترفين بوظيفـة كاملـة           – حتى اآلن    –توجد لديها   

 .)١(ألن هذا يكلِّفها الكثير

 : انتقاد المهنيين لخّريجي اإلعالم وأقسامهم-
ويلخصه شخصية إعالمية تجمـع بـين الـصفة األكاديميـة كمحاضـر فـي قـسم إعـالم                   

إن الصحف ال تكترث كثيـراً بخرّيجـي اإلعـالم          : ارسة المهنية كرئيس تحرير، بقوله    والمم

ألنها تراهم يفتقدون للحس الصحفي والثقافـة العامـة وإلـى الوظيفـة الـصحفية عامـة وإلـى         

كما تـرى بعـض الـصحف أن المـنهج الدراسـي فـي أقـسام اإلعـالم ال             . ملكة الكتابة خاصة  

حفياً، ولــذلك تفــضّل الــصحف الــصحفي الجــامعي الــذي يؤهــل الطالــب بمــا يكفــي ليــصبح صــ

 .)٢(يأتيها من خارج أقسام اإلعالم ولكن يتوفر فيه الحس الصحفي

ــر إحــدى الــصحف          ــد هــذه النظــرة الــسلبية للخــرّيج اإلعالمــي أحــد رؤســاء تحري ويؤكِّ

التقيـت بكثيـر مـن خريجـي        .. مـن خـالل تجربتـي الـسابقة كـرئيس تحريـر           : السابقين قـائالً  

الم للعمــل فــي الــصحيفة لكننــا لــم نــستطع قبــول الكثيــر مــنهم لعــدم معــرفتهم أو    اإلعــ

 .)٣(إلمامهم بأساسيات العمل الصحفي

هناك نظرة أخرى .. وتجاوزاً لتلك النظرة السلبية المطلقة نحو الخرّيجين اإلعالميين   

تبدو أكثـر توازنـاً لمـسؤول صـحفي آخـر مبنيـة علـى تجربـة مهنيـة معهـم يرويهـا مـسؤول                    

بثوبهـا الـسعودي    ) الحيـاة (منذ أن بـدأت صـحيفة       : تحرير صحيفة الحياة في المملكة بقوله     

ــع عــام   ــسعودية، ومــن ضــمنهم خرّيجــي       ٢٠٠٥مطل ــى اســتقطاب الكــوادر ال م، دأبــت عل

أقسام اإلعالم، وتبلغ نسبة حاملي شهادة البكالوريوس في تخصص اإلعـالم مـن جملـة         

                                     
 .عبدالرحمن العناد. د.أ:  المرجع السابق، مداخلة (1)
 .أسامة السباعي:  المرجع السابق، مداخلة (2)
م، ظهـر  ٧/٤/٢٠٠٦أطالـب بإلغـاء كليـات اإلعـالم بالمملكـة، صـحيفة اليـوم،        : ب قينـان الغامـدي   الكاتـ  (3)

:  والموقـــــــــــــــــع.http://www.alyaum.com/issue/article.php?in=120: علـــــــــــــــــى موقـــــــــــــــــع 
http://hewar.kacnd.org/ vb/showthread.php?=74. 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠١

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

، بينمـا بلغـت نـسبة خرّيجـي األقـسام اإلعالميـة       %٤٠الصحفيين المتفرِّغين في الصحيفة     

 . %٢٠من الصحفيين المتعاونين 

يخلـص هـذا المـسؤول      .. واستناداً على هذه التجربـة العمليـة للـصحيفة مـع الخـرّيجين            

إلى أن المالحظ افتقادهم إلى الكثير من أساسيات العمل الـصحفي والتعامـل مـع الخـريج            

 .)١(في أحيان كثيرة من الصفر.. الجديد

ويرفض رئيس تحرير صحيفة يومية سعودية لوم المؤسـسات الـصحفية فـي مـسألة            

ال أعتقــد أن هــذه التهمــة مقبولــة أبــداً فمــا أعرفــه أن  : عــدم إتاحــة الفرصــة للخــرّيجين قــائالً

المؤسسات الصحفية تسعى إلى هؤالء الخـرّيجين، ولكـن الـبعض مـنهم يحبـذون العمـل                 

ر بالمظلــة النفــسية والتخــوّف مــن بيئــة العمــل فــي   فــي القطــاع الحكــومي، بــسبب الــشعو 

 .)٢(القطاع الخاص

وللخــرّيجين اإلعالميــين كلمــة فــي وصــف تجــربتهم الدراســية والتأهيليــة فــي أقــسام   

فهــذا أحــد المــذيعين   .. اإلعــالم وارتباطهــا بمتطلبــات وظــائف اإلعــالم فــي ســوق العمــل      

 اإلعالمــــي حــــين تخرّجــــه التلفزيــــونيين يقــــول إن الخــــريج بعيــــد كــــل البعــــد عــــن العمــــل

                                     
فـي تـدريب وتوظيـف خريجـي أقـسام اإلعـالم، ورقـة عمـل مقدَّمـة إلـى ورشـة            " الحيـاة " تجربـة صـحيفة    (1)

، وزارة الثقافة واإلعالم ووزارة التعليم العالي، الظهـران،     "تدريس اإلعالم في الجامعات السعودية    "عمل  

 .٤-١ص ص . م٢٠٠٧ مارس ١٩-١٧هـ، ١٤٢٨ صفر ٢٩-٢٧جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 

ــصحافة     (2) ــن تخـــصص الـ ــالب عـ ــزوف الطـ ــيس، عـ ــون   ..  أنـــس الخمـ ــاديميون يتهمـ ــن؟ أكـ ــسؤولية مـ مـ

، ٩٨٧، صـــحيفة رســـالة الجامعـــة، العـــدد  ..المؤســـسات الـــصحفية وطـــالب يبحثـــون الـــضمانات الوظيفيـــة 

 : محمد الوعيل، ظهر على موقع: مداخلة

http://ksu.edu.sa/sites/ksuarabic/UMessage/Archive/987/Investigations/pages/ma

in-T02.aspx. 



 

 
٢٠٢

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

واصـفاً المنـاهج   .. فالممارسة هي ما تعطي المذيع القدرة على الدخول في المجال اإلعالمـي        

 .)١( فقط%١٠اإلعالمية في الجامعة بالتنظيرية وأنه لم يستفد منها سوى 

لكــن حــدة نقــد الممارســين اإلعالميــين لخرّيجــي اإلعــالم بلغــت ذروتهــا فــي تــصريح       

تحرير الصحف السعودية حين طالب وزارة التعليم العالي باتخاذ قرار شهير ألحد رؤساء   

ألنهــا بــدون جــدوى ولــم تقــم خــالل   ) الحكوميــة(جــريء بإلغــاء كليــات وأقــسام اإلعــالم   

ولم يكتسب هـذا الطـرح قبـوالً بـين األوسـاط        . )٢(العقود الماضية بتخريج إعالميين مميَّزين    

اهلــه اســتقاللية اإلعــالم بوصــفه علمــاً حــديثاً لــه  اإلعالميــة األكاديميــة والمهنيــة بــسبب تج

 .)٣(كلياته وأقسامه العريقة في دول أوروبا وأمريكا الشمالية

إن طـرح فكـرة إلغـاء كليـات        : عـن فكرتـه بـالقول     ) اإللغائيـة (ويدافع صـاحب الفكـرة      

ــدبلوم العــالي لمــدة ســنتين تقبــل فيــه          ــسمى بال ــأتي بهــدف تبنــي الجامعــات مــا يُ اإلعــالم ي

باإلضـافة  .. خصصين من البكالوريوس بكافة التخصـصات التـي تخـدم العمـل الـصحفي        المت

 طـرح فكـرة بديلـة عـن األقـسام اإلعالميـة الموجـودة تتمثـل فـي إنـشاء                     - أيضاً -إلى تبنيه   

لتـصبح كليـات    .. كليات إعالم أهلية، تستطيع بمرونة تغيير مناهجها وآلية التدريس فيهـا          

موضــحاً أن الجانــب األهلــي هــو المــستهلك لمنتجهــا،   .. أقــرب إلــى حاجــة الــسوق .. عمليــة

الفـضائية منهـا أو الـصحفية وهـذه القطاعـات تريـد         .. فجميع قطاعات اإلعـالم اليـوم أهليـة       

ــة   ــة مؤهل ــات    . وال تبحــث عــن الهــواة  .. كفــاءات مهني وفــي المقابــل ســتحرص هــذه الكلي

ات وأقـسام اإلعـالم   الخاصة على تخريج مؤهالت قريبة من حاجة السوق، بينما نجـد كليـ   

                                     
 بالمائة، صحيفة اليـوم،  ١٠لم أستفد من دراستي سوى : القحطاني" صباح الخير" سلمان العقيلي، مقدم  (1)

ــدد  ــد   ١٢٣٧٨العــ ــون، األحــ ــسنة األربعــ ــق  ١٩/٤/١٤٢٨، الــ ـــ، الموافــ ــع  ٦/٥/٢٠٠٧هــ ــى موقــ ــر علــ : م، ظهــ
http://www.alyaum.com/issue/print. php?In=12378&1=487470. 

 . الكاتب قينان العامدي، مرجع سابق(2)
 . شاكر أبو طالب، مرجع سابق (3)
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الحكوميــة تخــرّج طالبــاً بمعــزل عــن الــسوق أو بمــا يحــدث فيهــا مــن تطــورات فــي جانــب     

 .)١(المهنة اإلعالمية الحقيقية

 :نوع الدراسة ومنهجها
يمكن القول إن هذه الدراسة أقرب ما تكون إلى الدراسات االستكشافية، باعتبارها    

خــريج اإلعالمــي إلــى وظيفــة فــي غيــر      أول دراســة مــن نوعهــا بحثــت فــي ظــاهرة توجــه ال     

اختــصاصه، حيــث لــم يطلــع الباحــث علــى دراســة علميــة بهــذا العنــوان علــى المــستويين         

كمــا أنهــا مــن جانــب آخــر يمكــن أن تلحــق بالدراســات الوصــفية، حيــث    . المحلــي والعربــي

ســعت إلــى وصــف عوامــل الظــاهرة المدروســة مــن خــالل قياســات آراء الخــريجين المبنيــة  

هم فـي رحلـة البحـث عـن وظـائف تناسـب اختـصاصاتهم األكاديميـة، وعوامـل                  على تجارب 

 .تعثرهم في تحقيق ذلك

وقــد اســتخدم الباحــث مــنهج المــسح الــذي يعتبــر جهــداً علميــاً منظمــاً للحــصول علــى 

وفـي إطـار هـذا المـنهج سـعى          . )٢(موضـوع البحـث   . بيانات ومعلومات وأوصاف عـن الظـاهرة      

المؤثّرة في توجه الخريج اإلعالمي إلى وظيفة غير إعالميـة          الباحث إلى مسح أهم العوامل      

كمــا عبــرت عنهــا آراء العينــة حــول الظــاهرة موضــوع الدراســة ســواء مــا لــه عالقــة بطالــب 

الوظيفة نفسه، أو تلك العوامل المرتبطة بأقسام اإلعالم أو جهات التوظيـف الحكوميـة      

 .والخاصة

 :المجتمع والعينة
يجــي أقــسام اإلعــالم العــاملين فــي وظــائف ال تتوافــق مــع تحــدد مجتمــع الدراســة بخر

اختــصاصاتهم األكاديميــة فــي مدينــة الريــاض، وقــد قــصر الباحــث مجتمــع دراســته علــى           

الموجــودين مــن أفــراد الظــاهرة فــي العاصــمة لعــدم تــوفر بيانــات دقيقــة عــن أعــداد هــؤالء     

ــدنه      ــواقعهم ومـ ــة ومـ ــيهم الدراسـ ــق علـ ــذين تنطبـ ــين الـ ــريجين اإلعالميـ ــات الخـ م وجهـ

                                     
 . الكاتب قينان الغامدي، مرجع سابق (1)
 .١٢٧ سمير محمد حسين، بحوث اإلعالم األسس والمبادئ، القاهرة عالم الكتب، ص  (2)



 

 
٢٠٤

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

عملهــم، كمــا أن الريــاض المدينــة الــسعودية الوحيــدة التــي تــوافر فيهــا قــسمان جامعيــان  

لدراسة اإلعالم منذ أكثر من ثالثة عقود، فالعـدد بهـا مـن الخـريجين أوفـر، كمـا أنهـا              ) معاً(

مقر األعمال ومطلب الوظائف في الوزارات والجهات الحكومية األخرى، باإلضافة إلـى نمـو       

قطاع الخاص بها وتعدد مؤسساته وشركاته، فهي األوفر حظاً في توفر مجاالت            أعمال ال 

 .العمل وفرص التوظيف لخريجي الجامعات بشكل عام

العينة المتاحة وهـي العينـة التـي يختارهـا الباحـث، نظـراً لتيـسرها            (واختار الباحث نوع    

 الخاصة بأفراد الظاهرة  ، وذلك العتبارات غياب المعلومات والبيانات    )١()وسهولة األخذ بها  

محل اهتمام الدراسة، مما يصعب معـه اختيـار العينـات العـشوائية التـي تتطلـب وفـرة فـي                     

أعداد مفردات المجتمعات المدروسة ومعرفة جهات ومقار وجودها، وقـد حـاول الباحـث             

ــة، حيـــث قـــام  .. تتبـــع أفـــراد العينـــة فـــي قطاعـــات األعمـــال المختلفـــة   الحكوميـــة والخاصـ

بزيـــارة العديـــد مـــن تلـــك الجهـــات واالتـــصال ببعـــضها هاتفيـــاً، أو مراســـلتهم  ومـــساعدوه 

ــاً ــاً وكتابيــ ــا المختــــصة كالعالقــــات العامــــة أو شــــؤون   .. إليكترونيــ والــــسؤال فــــي إداراتهــ

عن مدى وجود خريجين إعالميين يعملون في وظائف غيـر    .. الموظفين أو الموارد البشرية   

مشاركة في هـذه الدراسـة مـن خـالل اإلجابـة عـن       وتوصيلنا بهم لدعوتهم إلى ال    .. إعالمية

أسئلة استباناتها، وقد أخذ البحث عـن األفـراد المـستهدفين بالدراسـة فـي الواقـع العملـي                   

الميداني مجهوداً كبيراً من الباحـث ومـساعديه لغيـاب المعلومـة الدالـة علـيهم واالعتمـاد            

 .ك الجهاتكثيراً على السؤال المباشر والتواصل الشخصي مع مسؤولي تل

كمــا حــاول الباحــث الوصــول إلــى عــدد مــن مفــردات الدراســة المــستهدفة عــن طريــق  

سجالت الجمعية السعودية لالتصال واإلعالم في حالة وجود أعضاء مـن حملـة الـشهادة             

وأعمالهم ) متعاون(الجامعية في التخصصات اإلعالمية ارتباطهم بالعمل اإلعالمي بصفة          

ــاق التخـــصص   ــارج نطـ ــية خـ ــذه    . األساسـ ــه مـــن هـ ــول إليـ ــتطاع الوصـ ــذي اسـ ــدد الـ إال أن العـ

                                     
 مجاالتهــا، الطبعــة الثانيــة،  - أســاليبها–سها  محمــد بــن عبــدالعزيز الحيــزان، البحــوث اإلعالميــة، أســ     (1)

 .٩٠هـ، ص ١٤٢٥



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠٥

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

السجالت بقي محدوداً، لصعوبة سؤال الجميع عن تخصص مؤهالتهم الجامعية ومن ثم            

 .مطابقتها على واقعهم العملي الرسمي

ونظراً إلى أن غالبية مكونات العينة المـستهدفة غيـر معروفـة المواقـع فقـد اسـتعان                  

طـالب، مـن طـالب قـسم اإلعـالم          ) ١٠(البية مشكلة من    الباحث لهذا الغرض بمجموعة ط    

وقد اسـتطاع   . هـ١٤٣٠بجامعة اإلمام خالل فترة الفصل الدراسي األول من العام الجامعي           

 تجــاوز عــدد العينــة المــستهدفة عنــد إقــرار خطــة مــشروع الدراســة  - بحمــد اهللا–الفريــق 

ن تنطبـق علـيهم مواصـفات       اسـتبانة لخـريجين إعالميـي     ) ١٤٧(إلـى   .. مفـردة ) ١٠٠(وهو رقـم    

 .العينة المطلوبة

، )•(وبالنظر إلى توقف استكمال تنفيذ هذا المشروع العلمي فتـرة زمنيـة طويلـة نـسبياً              

مفــردة أخــرى إلــى ) ١٠٠(ورغبــة فــي تقــديم نتــائج ميدانيــة مقنعــة، فقــد قــام الباحــث بإضــافة 

الطريقة السابقة من الرقم السابق لتالفي تأثير أي عامل زمني محتمل، حيث تم جمعها ب      

 هـ، ١٤٣٤ / ١٤٣٣خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  .. مفردات ومواقع جديدة  

 .خريجاً إعالمياً) ٢٤٧(فأصبح مجموع عدد أفراد العينة المقبولة للدراسة 

 :أداة الدراسة
فـــي إطـــار مـــنهج المـــسح المـــستخدم فـــي الدراســـة تحـــددت أداة جمـــع المعلومـــات    

ة، وقد أعد الباحث استبانة لبَّـت اإلجابـة عـن تـساؤالت الدراسـة التـي اسـتهدفت                باالستبان

التعرّف على عوامل اتجاه الخريجين إلى العمـل فـي وظـائف غيـر إعالميـة وتـصنيفاتها مـن         

 .وجهة نظرهم

 :وقد قسم الباحث اهتمامات استبانة دراسته إلى ثالثة أقسام على النحو التالي

                                     
 وتاريخ ٣٤٥/١تم تكليف الباحث برئاسة قسم اإلعالم بالجامعة، بموجب خطاب معالي مدير الجامعة         ) *(

هــ  ٩/١٠/١٤٣١ وتـاريخ    ٥١٤/١هـ، كما أصدر معاليه القرار اإلداري رقـم         ١/٧/١٤٣١هـ، اعتباراً من    ٢٢/٦/١٤٣١
ة عامين جامعيين، وقد انشغل الباحث بهذه المهمة اإلدارية عن إنجاز هذه الدراسة طوال بالتكليف مد
 .فترة التكليف

 



 

 
٢٠٦

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

: واســتهدفت تــساؤالت هــذا القــسم،اصــة بــالخريج بيانــات خ: القــسم األول -١

البيانات المرتبطة بالخريج مـن حيـث قـسم اإلعـالم الـذي تخـرَّج فيـه وفتـرة تخرّجـه ونـوع                     

تخصصه اإلعالمي وتقديره العلمي وجهة عمله ومجال عمل وظيفته الحاليـة باإلضـافة إلـى               

ل فتـرة دراسـته   تساؤالت تستكشف طبيعة النـشاطات اإلعالميـة التـي شـارك فيهـا خـال         

 .وتقويمه لمستوى بعض المهارات األساسية وقت تخرّجه مباشرة

بيانـــات متعلِّقـــة بتجربـــة الخـــريج اإلعالمـــي فـــي البحـــث عـــن  : القـــسم الثـــاني -٢

المدينة التي كـان يفـضّل العمـل فيهـا          : واستهدفت تساؤالت هذا القسم   ،وظيفة إعالمية   

ب فــي االلتحــاق بــه بوظيفــة إعالميــة،  بوظيفــة إعالميــة، والقطــاع الــوظيفي الــذي كــان يرغــ  

ومدى معرفته الذاتية باحتياجات سوق العمل لخريجي اإلعالم وفرصه الوظيفيـة المتاحـة              

ونوعيــة المجهــود الشخــصي المبــذول مــن قبلــه فــي   ،قبــل تخرّجــه ومــصادر معرفتــه بــذلك  

 الحـصول   وأخيراً المدة الزمنيـة التـي قـضاها آمـالً فـي           ،السعي للحصول على وظيفة إعالمية      

 .على وظيفة إعالمية

بيانــات متعلِّقــة بــأهم عوامــل اتجــاه الخــريج اإلعالمــي إلــى        : القــسم الثالــث  -٣

تصنيف هذه العوامـل إلـى    : واستهدفت تساؤالت هذا القسم   ،العمل بوظيفة غير إعالمية     

حكوميــة (وعوامــل تــشترك فيهــا جهــات التوظيــف     ،عوامــل خاصــة بــالخريج شخــصياً    

ة بالتوظيف في مؤسسات وشـركات القطـاع الخـاص، وعوامـل             وعوامل مرتبط  ،)وخاصة

، وأخيـراً العوامـل المرتبطـة بجهـود         )الخاصة(مرتبطة بالتوظيف في المؤسسات اإلعالمية      

 .أقسام اإلعالم تجاه توظيف خريجها

 باختياراته الخمسة، المتيازه بسهولة بنائـه      Likert) اليكرت(وقد طبَّق الباحث ميزان     

 لقيــاس اختبــار )١()افة إلــى أنــه يــسهل التعامــل معــه مــن قبــل أفــراد العينــة   باإلضــ(وترميــزه، 

 :العبارات والعوامل المفضَّلة لدى العينة والمكونة من خمس خانات هي

                                     
 .٦١المرجع السابق، ص )  1(
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وقــد حــاول ). موافــق بــشدة، موافــق، غيــر موافــق، غيــر موافــق إطالقــاً، لــست متأكــداً (

 العوامــل المــؤثِّرة فــي  الباحــث عــرض أكبــر قــدر ممكــن مــن العبــارات المرتبطــة بمختلــف   

 .توجه الخريج إلى وظيفة غير إعالمية

ولتسهيل تفـسير النتـائج اسـتخدم الباحـث األسـلوب التـالي لتحديـد مـستوى اإلجابـة                 

، ٤=، موافــق ٥=موافــق بــشدة : (علــى بنــود محــاور الدراســة، حيــث تــم إعطــاء وزن للبــدائل  

، ثـم تـم تـصنيف تلـك اإلجابـات إلـى             )١=، غير موافق إطالقاً     ٢=، غير موافق    ٣=لست متأكداً   

 :خمسة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية

 لنحـصل   ٠٫٨٠ = ٥÷) ١-٥= (عـدد بـدائل األداة      ÷ )  أقـل قيمـة    –أكبـر قيمـة     = (طول الفئة   

 :على التصنيف التالي

 توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث
 مدى المتوسطات الوصف الوصف م

 ٥٫٠٠-٤٫٢١ دائماً موافق بشدة ١

 ٤٫٢٠-٣٫٤١ غالباً موافق ٢

 ٣٫٤٠-٢٫٦١ أحياناً لست متأكداً ٣

 ٢٫٦٠-١٫٨١ نادراً غير موافق ٤

 ١٫٨٠-١٫٠٠ ال يحدث مطلقاً غير موافق إطالقاً ٥

 ):١(قياس الصدق والثبات
هـا دراسـات   تعد هذه الدراسة من الدراسات االرتياديـة فـي مجالهـا، حيـث ال يوجـد قبل               

سابقة قدمت متغيّرات بحثية تم قياسها وتحكيمها، بحيث يمكن العودة إليهـا أو البنـاء             

ــارات أداة الدراســـة وهـــي   ــياغة عبـ ــا فـــي صـ ــر عـــن أهـــداف الدراســـة   : عليهـ ــتبانة لتعبِّـ االسـ

وللتأكــد مــن صــدق مــضمون االســتبانة وأنهــا تقــيس بالفعــل مــا صــممت مــن    .. وتــساؤالتها

باحـث أسـلوب الـصدق الظـاهري، والـذي يتحقـق بعـرض بيانـات أداة                 أجله، فقد اسـتخدم ال    

لــضمان قــدرة . دراســته علــى أصــحاب الخبــرة والمحكمــين إلبــداء الــرأي والمــشورة حولهــا 

                                     
 .٦٨-٦٧ استند الباحث في هذا البند على المرجع السابق، ص ص  (1)



 

 
٢٠٨

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

االستبانة على تلبية متطلبات الدراسة، وقد عرض الباحث استبانته على عـدد مـن أسـاتذة                

 والعالقــات العامــة واإلذاعــة   قــسم اإلعــالم بجامعــة اإلمــام يمثّلــون تخصــصات الــصحافة    

والتلفزيون، وقد كان لملحوظاتهم العلمية وتوجيهاتهم المفيـدة األثـر الكبيـر فـي تطـوير                

  .)•(االستبانة وتالفي قصورها قبل توزيعها على أفراد العينة في صورتها النهائية

كمــا تحقــق الباحــث مــن صــدق االتــساق الــداخلي لبنــود االســتبانة مــن خــالل حــساب   

الت ارتبــاط البنــود بالدرجــة الكليــة للمحــور المنتميــة إليــه، حيــث أظهــرت النتــائج أن     معــام

، ما يعني صدق اإلسـتبانة فـي قـدرتها    ٠٫٠٥جميع بنود المحاور دالة عند مستوى ال يقل عن       

أمــا مــا يخــص ثبــات االســتبانة ومقــصوده قــدرتها علــى إعطــاء     . علــى قيــاس مــا صــممت لــه  

ــار،    النتيجــة ذاتهــا عنــد تكــرار اســت    خدامها، فقــد اســتخدم الباحــث أســلوب إعــادة االختب

ويقصد به إعادة تطبيق األداة مرة أخرى، وفي حال الحصول على نتائج متطابقة أو متقاربة     

 .فإن ذلك مؤشر قوي على ثبات األداة

ــدودة مـــن       ــة محـ ــتبانة، اكتفـــى الباحـــث بقيـــاس عينـ وللتأكـــد مـــن ثبـــات بيانـــات االسـ

هـــ موزعــة بالتــساوي عليهمــا، ١٤٣٣هـــ و١٤٣٠فتــرتين الــزمنيتين االســتبانات الموزعــة فــي ال

 للثانية، وقد بلغت قيمة معامل %١٠ لألولى، و%٦٫٨استبانات لكل فترة بنسبة ) ١٠(بواقع  

، وهــو مــا يعنــي وضــوح عبــارات وبنــود االســتبانة لــدى أفــراد العينــة، وصــالحيتها    %٩١الثبــات 

 لموضــوع الدراســة مــن العينــة، وللتحقــق مــن للتطبيــق الميــداني وجمــع المعلومــات الالزمــة

لمحــاور االســتبانة، حيــث تراوحــت  ) ألفاكروبنــاخ(ثبــات األداة تــم حــساب معــامالت ثبــات  

، وهو ما يعني ثبـات االسـتبانة وصـالحيتها للتطبيـق           ٠٫٨٢ إلى   ٠٫٥١قيم معامل الثبات ما بين      

 .والقياس

                                     
 :األساتذة المحكمون لالستبانة هم)   @ ( 
 .عبداهللا الرفاعي. د.أ -
 .لبشرمحمد ا. د.أ -
 .مساعد المحيا. د -
 .عبداهللا التويم. د -
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 :              نتائج الدراسة الميدانية 
 :مرتبطة بالبيانات الخاصة بعينة الدراسةائج نت: أوالً

 :ج فيه توزيع عينة الدراسة وفق القسم المتخرّ-١

 :يوضح توزيع عينة الدراسة وفق القسم المتخرج فيه) ١(جدول رقم 
 النسبة العدد القسم م

 ٥٧٫٩ ١٤٣ قسم اإلعالم بجامعة الملك سعود ١

 ٨٫١ ٢٠ قسم اإلعالم بجامعة الملك عبد العزيز ٢

قسم اإلعالم بجامعة اإلمام محمد بن سعود  ٣

 اإلسالمية
٢٨٫٣ ٧٠ 

 ١٫٦ ٤ قسم اإلعالم بجامعة أم القرى ٤

 ٣٫٢ ٨ قسم إعالم من جامعة عربية ٥

 ٠٫٨ ٢ قسم إعالم من جامعة غير عربية ٦

 ١٠٠٫٠ ٢٤٧ المجموع

 :يلي ما السابق الجدول بيانات وتوضح

 سـعود،  الملـك  جامعة في اإلعالم قسم إلى ينةالع إجمالي من %٥٨ حوالي انتساب

 محمـد  اإلمـام  جامعـة  فـي  اإلعـالم  قـسم  خريجو %٢٨٫٣ النصف من يقترب بفارق يليهم

 العينـة  أفراد معظم أي %٨٦٫٢: معاً القسمين هذين خريجو ويجمع. اإلسالمية سعود بن

ــوزع، ــاقي وتتـ ــسبة بـ ــى النـ ــسام خريجـــي علـ ــك أقـ ــدالعزيز الملـ  ،١٫٦ القـــرى وأم %٨٫١ عبـ

 .%٤ الخارجية والجامعات

ــرى ــذا أن الباحـــث ويـ ــع هـ ــامعي التوزيـ ــراد الجـ ــة ألفـ ــدو العينـ ــاً، يبـ ــد حيـــث منطقيـ  يوجـ

ــسمان ــي األوالن القـ ــة فـ ــاض مدينـ ــدار الريـ ــة مـ ــن البحـــث جغرافيـ ــي ومـ ــون أن الطبيعـ  يكـ

 .المدينة في عدداً األكثر خريجوهما

 اإلعـالم  قـسم  خريجـي  عـدد  غلبـة  علـى  علميـة  داللة أي استنتاج الباحث يستطيع وال

 قلـة  هنـا  كثـرتهم  معنـى  فلـيس  فقـط،  المتاحـة  العينـة  بدالالت إال سعود الملك جامعة في

 المؤشـر  هـذا  يحتاج حيث اإلمام، بجامعة اإلعالم قسم بخريجي مقارنة توظيفهم فرص



 

 
٢١٠

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

 هـذه  - أيـضاً  - تـستهدفه  ولـم  العملـي،  الواقـع  أرض على يتوفر ال ما وهو تدعمه براهين إلى

 .لدراسةا

 : توزيع عينة الدراسة وفق فترة التخّرج-٢

 : التخرّجفترة وفق الدراسة عينة توزيع يوضح) ٢ (رقم جدول
 النسبة العدد فترة التخرّج م

 ١٫٢ ٣ هـ١٤٠٠قبل عام  ١

 ١١٫٧ ٢٩ هـ١٤١٠ -هـ ١٤٠١بين عامي  ٢

 ٢٤٫٣ ٦٠ هـ١٤٢٠ -هـ ١٤١١بين عامي  ٣

 ٦٢٫٨ ١٥٥ هـ وحتى اآلن١٤٢١منذ عام  ٤

 ١٠٠٫٠ ٢٤٧ المجموع

 :يلي ما السابق الجدول بيانات وتوضح
 ما الفترة هذه تجمع حيث اآلن، وحتى هـ١٤١١ عام بعد ما الفترة في العينة أغلب تركز

 %١١٫٧ نـسبة  علـى  هــ ١٤١٠ - هــ ١٤٠١ من الفترة وحصلت العينة إجمالي من %٨٧ على يزيد
 .فقط %١٫٢ عن قبلها ما نسبة تزد لم فيما

 مـرتبط  السنوات تلك وفق العينة ألفراد والنسبي العددي التركز هذا أن الباحث ويرى
 الوقــت ذات وفــي الفتــرات، تلــك فــي خريجهــا وتنــامي اإلعــالم أقــسام طــالب أعــداد بزيــادة
 القطــاع فــي الــشاغرة اإلعالميــة الوظــائف بإشــغال عــام بعــد عامــاً التوظيــف فــرص تقلــص

 .الخصوص وجه على الحكومي

 :توزيع عينة الدراسة وفق التخصص اإلعالمي -٣

 اإلعالمي التخصص وفق الدراسة عينة توزيع يوضح) ٣ (رقم جدول
 النسبة العدد التخصص م
 ١٤٫٢ ٣٥ صحافة ١
 ٢٢٫٧ ٥٦ صحافة وعالقات عامة ٢
 ٣٧٫٧ ٩٣ عالقات عامة ٣
 ٢٫٤ ٦ عالقات عامة وإعالن ٤
 ٠٫٨ ٢ إعالن ٥
 ٢١٫٥ ٥٣ إذاعة وتلفزيون ٦
 ٠٫٨ ٢ أخرى ٧

 ١٠٠٫٠ ٢٤٧ المجموع
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 :يلي ما السابق الجدول بيانات وتوضح

 علـى  العامـة  العالقـات  خريجـي  نسبة بتفوق) منفردة (التخصصات على العينة توزعت

 ،%١٤٫٢ الـصحافة  خريجـي  ثم ،%٢١٫٥ والتلفزيون اإلذاعة خريجو يليهم ،%٣٧٫٧ اإلطالق

 .%٠٫٨ تذكر ال بنسبة اإلعالن وأخيراً

 الـصحافة  خريجـي  بـين  وهـي  %٢٥٫١ الربـع  نـسبة  لها فبقي المشتركة التخصصات أما

 .%٢٫٤ واإلعالن العامة والعالقات ،%٢٢٫٧ معاً العامة والعالقات

ــين العامــة العالقــات خريجــي حــضور تفــوق إن القــول إلــى الباحــث ويخلــص  نــسب ب

 متوقـع  أمـر  - رجللتخـ  الزمنيـة  الفتـرة  حسب - والمشتركة المنفردة التخصصات خريجي

اإلعــالم وكثــرة  أقــسام فــي العامــة العالقــات دراســة علــى األول، الطالبــي اإلقبــال ظــل فــي

 .أعداد منسوبي هذا التخصص مقارنة بطالب التخصصات اإلعالمية األخرى

 : توزيع عينة الدراسة وفق التقدير األكاديمي عند التخّرج-٤

 : التخرّجعند األكاديمي لتقديرا وفق الدراسة عينة توزيع يوضح) ٤ (رقم جدول
 النسبة العدد التقدير م

 - - ممتاز ١

 ٢١٫١ ٥٢ جيد جداً ٢

 ٦٣٫٢ ١٥٦ جيد ٣

 ١٥٫٠ ٣٧ مقبول ٤

 ٠٫٨ ٢ لم يحدد ٥

 ١٠٠٫٠ ٢٤٧ المجموع

 :يلي ما السابق الجدول بيانات وتوضح

 جيــد: ريتقــدي بــين %٨٠ بحــدود الخــريجين مــن العينــة ألفــراد األغلــب النــسبة تتــراوح

 ضـمن  الدراسة ترصد ولم %٢١٫١ بنسبة جداً جيد بتقدير الخريجون جاء حين في ومقبول،

 خــريج إن بــالقول النتــائج تلــك علــى البنــاء ويمكــن. الممتــاز التقــدير حمــل مــن العينــة أفــراد

 أن علـى  بالقيـاس  إعالميـة  وظيفـة  علـى  األرجـح  فـي  يحـصل  الممتاز التقدير صاحب اإلعالم

 الجيـد  التقـدير  أصـحاب  مـن  هـم  إعالميـة  غيـر  وظائف في يعملون الذين عينةال أفراد معظم



 

 
٢١٢

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

دون، باإلضــافة إلــى أن فرصــة الخــريج المتفــوق فــي التوظيــف أكبــر وفــق مبــدأ المفاضــلة  فمــا

 .المعتمد في وزارة الخدمة المدنية، في حال توفر وظيفة تخصصية شاغرة

 : توزيع عينة الدراسة وفق نوع جهة العمل الحالية-٥

 :الحالية العمل جهة نوع وفق الدراسة عينة توزيع يوضح) ٥ (رقم جدول
 النسبة العدد جهة العمل م

 ٤٩٫٠ ١٢١ قطاع حكومي ١

 ٣٩٫٣ ٩٧ قطاع خاص ٢

 ٥٫٧ ١٤ )تجارة(أعمال حرة  ٣

 ٤٫٠ ١٠ بدون عمل محدد ٤

 ٢٫٠ ٥ أخرى ٥

 ١٠٠٫٠ ٢٤٧ المجموع

 :يلي ما السابق الجدول بيانات وتوضح

ــة أفــراد مــن %٨٨ مــن أكثــر نأ ــون العين  والخــاص ،%٤٩ العــام القطــاعين فــي يعمل

 دون هم ومن %٥٫٧ الحرة األعمال أصحاب بين الملحوظة غير النسبة باقي وأن ،%٣٩٫٣

 .%٤ محدد عمل

 وظـائف  فـي  العـاملين  غيـر  مـن  الخـريجين  نـصف  حوالي اتجاه إلى البيانات تلك وتشير

ــى تخصــصية ــى يــشير مــا وهــو كــوميالح القطــاع وظــائف إل ــة إل ــاطهم رغب  بالوظيفــة ارتب

 فـي  مـنهم  %٤٠ مـن  يقـرب  مـا  وجـود  الالفت من أن كما التخصص، غير في ولو الحكومية

 ذلـك  فـي  العمـل  الخـريج  تقبـل  يؤكـد  مـا  وهـو  الخـاص،  القطـاع  تتبـع  تخصـصية  غير وظائف

 الخــريج بــولق يعنــي مــا دراســته مجــال تناســب التــي الوظيفــة لــه يــوفر لــم ولــو حتــى القطــاع

 الوظيفـــة تـــوفر عـــدم حالـــة فـــي أو.. المبـــدأ حيـــث مـــن الخـــاص القطـــاع لوظيفـــة اإلعالمـــي

 وظـائف  عـن  الـسعوديين  الخـريجين  أغلب عزوف مقولة كذلك يدحض وهذا.. الحكومية

 .الجدول نتائج أثبتته ما حسب الخاص القطاع
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 : توزيع عينة الدراسة وفق مجال العمل الوظيفي-٦

 :الوظيفي العمل مجال وفق الدراسة عينة توزيع وضحي) ٦ (رقم جدول
 النسبة العدد مجال العمل م

 ٥٧٫١ ١٤١ إداري  ١

 ١٣٫٤ ٣٣ مالي واقتصادي ٢

 ٢٫٨ ٧ فني ومهني ٣

 ١٫٦ ٤ تعليمي وتربوي ٤

 ٣٫٢ ٨ حاسب وتقنيات ٥

 ١٠٫٩ ٢٧ عسكري وأمني ٦

 ٥٫٧ ١٣ )تجارة(أعمال حرة  ٧

 ٤٫٥ ١١ أخرى ٨

 ١٫٢ ٣ دلم يحد ٩

 ١٠٠٫٠ ٢٤٧ المجموع

 :يلي ما السابق الجدول بيانات وتوضح

 بنـسبة  إداري طـابع  ذات بوظـائف  اإلعالميـين  الخريجين من العينة أفراد أغلب التحاق

 تنافــسها، آخــر مجــال لوظــائف ملحوظــة نــسبة تظهــر تكــاد وال ،%٥٧٫١ قــدرها مرتفعــة

 العـاملين  العينـة  أفـراد  مجموعـة  صبحليـ  ١٣٫٤ الماليـة  الخـريجين  وظائف النسبة تلك يدعم

 .%٧٠٫٥ فقط المجالين هذين في

 الحاســبات ووظــائف %١٠٫٩ واألمنيــة العــسكرية الوظــائف إلــى فــذهبت النــسب بــاقي أمــا

ــات  إمــا النــسبة وبــاقي %١٫٦ والتربويــة والتعليميــة %٢٫٨ والمهنيــة والفنيــة %٣٫٢ والتقني

 يمكـن  الخـريجين  وظـائف  لمجـاالت  المـؤثرة  النـسبة  من وانطالقاً. يحدد لم أو حرة أعمال

 إلـى  توجهـوا  إعالميـة  تخصـصية  وظـائف  على يحصلوا لم الذين العينة أفراد أغلب إن القول

 الوظـائف  عـن  لهـم  وظيفـي  كبـديل  ملحوظـة  بدرجـة ) والماليـة  اإلدارية (المكتبية الوظائف

ــوافر لــــم التــــي.. اإلعالميــــة ــتثناء لهــــم، تتــ  واألمنــــي العــــسكري للمجــــال المتجهــــين باســ



 

 
٢١٤

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

 بــديل لهــم تــوفر لــو حتــى المجــال لهــذا لالتجــاه شخــصية مــسبقة برغبــة غالبــاً المــدفوعين

 .إعالمي وظيفي

 : توزيع عينة الدراسة وفق مستوى الوظيفة-٧
 :الوظيفة مستوى وفق الدراسة عينة توزيع يوضح) ٧ (رقم جدول

 النسبة العدد مستوى الوظيفة م

 ٣٧٫٢ ٩٢ ) مسؤول- مشرف-مدير(قيادي  ١

 ٣٩٫٣ ٩٧ تنفيذي ٢

 ٢٫٤ ٦ استشاري أو خبير ٣

 ١٤٫٦ ٣٦ غير محدد بمستوى وظيفي معين ٤

 ٣٫٦ ٩ أخرى ٥

 ٢٫٨ ٧ لم يحدد ٦

 ١٠٠٫٠ ٢٤٧ المجموع

 :ما يلي السابق الجدول بيانات وتوضح

 %٣٧٫٢ وصــلت ملحوظــة بدرجــة العينــة أفــراد بــين القياديــة الوظــائف نــسبة ظهــرت

 فــي ،%٤٠ قــدرها إجماليــة نــسبة حــوالي أي %٢٫٤ والخبــراء تــشاريوناالس إلــيهم يــضاف

 بمـستوى  المحـددة  وغيـر  %٣٩٫٣ التنفيذيـة  الوظـائف  إلـى  النـسبة  باقي معظم ذهبت حين

 خدمـة  مـدة  طـول  سـوى  النتيجـة  لهـذه  تفسير الباحث لدى يوجد وال ،%١٤٫٦ معين وظيفي

 بعـــد فيهـــا، القياديـــة الوظـــائف لـــبعض وتـــسنمهم المجـــاالت هـــذه فـــي الخـــريجين بعـــض

 .وإثبات كفاءتهم فيها.. والقيام بواجباتها عملها طبيعة من تمكنهم



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢١٥

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

 : توزيع عينة الدراسة وفق مدى تعاونهم مع المؤسسات اإلعالمية بعد التخّرج-٨

 اإلعالمية المؤسسات مع تعاونهم مدى وفق الدراسة عينة توزيع يوضح) ٨ (رقم جدول

 : التخرّجبعد
 النسبة عددال اإلجابة م

 ٦٫١ ١٥ بصفة دائمة  ١

 ١١٫٣ ٢٨ فترات متقطعة ٢

 ٢٢٫٧ ٥٦ فترة وانتهت ٣

 ٧٫٣ ١٨ ليس لدي رغبة ٤

 ٥٠٫٢ ١٢٤ لم يحدث مطلقاً ٥

 ٢٫٤ ٦ لم يحدد ٦

 ١٠٠٫٠ ٢٤٧ المجموع

 :يلي ما السابق الجدول بيانات وتوضح

 مـع  العمليـة  العالقـة  خـالل  مـن  التخـرّج    بعد اإلعالمي بالعمل العينة أفراد عالقة ضعف

 %٥٠٫٢ العينـة  إجمـالي  نـصف  أوضـح  حيث ،)الجزئي الوقت (التعاون بنظام اإلعالم وسائل

 التعـاون  بوجـود  أفـادت  %٦٫١ قليلـة  نـسبة  مقابل مطلقاً، تحدث لم العملية العالقة هذه أن

 تـرة وف %١١٫٣ متقطعـة  فترات على ،%٤٠ وقوامها النسبة باقي توزعت بينما دائمة، بصفة

 ويــستنتج المجـال،  بهــذا العمـل  فـي  %٧٫٣ أصــالً الرغبـة  لديـه  لــيس مـن  أو ،%٢٢٫٧ وانتهـت 

 بعــد اإلعالمــي العمــل ممارســة عــن العينــة أفــراد غالبيــة انــصراف النتــائج تلــك مــن الباحــث

 هذا عليهم ينطبق من ألن أصالً المجال هذا في رغبتهم عدم إلى يشير ما قد  وهو ،التخرّج

 كبيــرة نــسبة وتلــك العينــة إجمــالي مــن %٨٠ عــن يزيــد - فتــرة ربــوهج مــن مــع - الوصــف

 نــسبة وجــود ذلــك يــدعم عامــة، بــصفة اإلعالمــي العمــل حيــال للعينــة العــام التوجــه تؤكــد

 المتخصـــصين غيـــر مـــن المحليـــة اإلعـــالم وســـائل مـــع المتعـــاونين اإلعالميـــين مـــن عاليـــة

 .إعالمية غير ومواقع قطاعات في - أيضاً - ويعملون.. اإلعالم في أكاديمياً

 :نتائج مرتبطة بتجربة الخريج اإلعالمي في البحث عن وظيفة إعالمية: ثانياً
 :مدى معرفة الخريجين باحتياجات التوظيف في سوق العمل اإلعالمي -١



 

 
٢١٦

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

 يوضح نتائج مدى معرفة الخريجين) ٩(جدول رقم 

 : باحتياجات التوظيف في سوق العمل اإلعالمي
 النسبة العدد مدى المعرفة م

 ٩٫٣ ٢٣ عال ١

 ٣٠٫٠ ٧٤ جيد ٢

 ٣٦٫٠ ٨٩ متوسط ٣

 ٢٠٫٢ ٥٠ ضعيف ٤

 ٣٫٦ ٩ منعدم ٥

 ٠٫٨ ٢ لم يحدد ٦

 ١٠٠٫٠ ٢٤٧ المجموع

 :وتوضح بيانات الجدول السابق ما يلي

، مــستوى معرفتهــا باحتياجــات   %٦٠أن نــسبة عاليــة مــن إجمــالي العينــة تــصل إلــى       

ــي ال    ــل اإلعالمـ ــوق العمـ ــي سـ ــف فـ ــضعيفة    التوظيـ ــطة والـ ــستويات المتوسـ ــن المـ ــد عـ  تزيـ

، وتـشير تلـك   %٩٫٣ والعاليـة  %٣٠وتذهب بـاقي النـسبة إلـى المعرفـة الجيـدة            .. والمنعدمة

النتائج إلى تدني وعـي الخـريج اإلعالمـي بـشكل عـام بالوظـائف المتاحـة فـي سـوق العمـل                        

ــاص    ــام والخـ ــه العـ ــي بقطاعيـ ــا   .. المحلـ ــدى وفرتهـ ــث مـ ــن حيـ ــارات الالز.. مـ ــا  والمهـ ــة لهـ مـ

 .وكل ما يرتبط بها من معلومات..واإلشتراطات المطلوبة لشغلها

 :المدة الزمنية النتظار الخريج للحصول على وظيفة إعالمية -٢



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢١٧

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

 :يوضح نتائج المدة الزمنية النتظار الخريج للحصول على وظيفة إعالمية) ١٠(جدول رقم 
 النسبة العدد المدة م

 ٢٣٫٥ ٥٨ منذ التخرّج إلى ستة أشهر ١

 ٢٠٫٦ ٥١ أكثر من ستة أشهر إلى سنة ٢

 ١٠٫٩ ٢٧ من أكثر من سنة إلى سنة ونصف ٣

 ٧٫٣ ١٨ من أكثر من سنة ونصف إلى سنتين ٤

 ٥٫٣ ١٣ بعد مضي أكثر من سنتين ٥

قبلت بوظيفة غير إعالمية مؤقتاً على أمل الحصول على وظيفة تخصصية وعندما  ٦
 لم يحدث ذلك واصلت فيها

٩٫٧ ٢٤ 

 ٢٢٫٢ ٥٥ نت مقرراً منذ التخرّج عدم االنتظار نهائياً والقبول بأي وظيفة غير إعالميةك ٧

 ٠٫٤ ١  لم يحدد ٨

 ١٠٠٫٠ ٢٤٧ المجموع

 :وتوضح بيانات الجدول السابق ما يلي

يمكــن تــصنيف تعامــل أفــراد العينــة مــع وقــت انتظــار الوظيفــة اإلعالميــة علــى فئتــين     

، وهــذه نــسبة مــؤثرة أغلــب أفرادهــا %٣٢المــست نـسبتهم  و.. فئــة لــم تنتظــر أصــالً: األولـى 

كانوا قد قرروا مسبقاً عدم رغبـتهم فـي الوظـائف اإلعالميـة والقبـول بـأي وظـائف أخـرى،                     

ــى وظــائف            ــى أمــل الحــصول عل ــاً عل ــر إعالميــة مؤقت يلحــق بهــم مــن التحقــوا بوظــائف غي

 ..تخصصية وعندما لم يحدث ذلك واصلوا العمل فيها

، %٤٤فمن كان انتظاره أقل من سنة فهم األكثـر  .. الفئة المنتظرة : أما األخرى فهي  

، %٥٫٣، ومــن زاد انتظــاره عــن العــامين لــم يــزد عــن  %١٨ومــن وصــل انتظــاره إلــى العــامين 

وعلى ضوء تلـك النتـائج يـستنتج الباحـث مـن واقـع جمـع نـسب مـن لـم ينتظـروا ومـن قـلّ                            

ظــم خريجــي العينــة علــى العمــل  ســرعة موافقــة مع.. %٧٤انتظــارهم عــن العــام الواحــد 

دون إنتظـار الكثيــر مـن الوقــت، وبـالنظر إلــى أن مـا يــوازي     .. خـارج نطــاق الوظـائف اإلعالميــة  

التحقـوا بهـا مـن خـالل مكاتـب          .. نصف العينة يعملون في وظائف حكومية غير تخصـصية        

لــن  نــدرة الوظــائف اإلعالميــة المع– كــذلك –فهــذا يعنــي .. توظيــف وزارة الخدمــة المدنيــة

 .عنها لدى مكاتب التوظيف التي وظفتهم في غيرها



 

 
٢١٨

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

 :المدن التي يرغب الخريجون العمل فيها -٣

 :يوضح نتائج المدن التي يرغب الخريجون العمل فيها) ١١(جدول رقم 
 النسبة العدد المدينة م

 ٦٦٫٨ ١٦٥ )العاصمة فقط(الرياض  ١

المدينة -مكة المكرمة-الخبر-الدمام-جدة(إحدى المدن الرئيسية  ٢
 )المنورة

١٩٫٤ ٤٨ 

-الجبيل-تبوك-الطائف-بريدة-حائل-أبها(إحدى المدن الكبرى األخرى  ٣
 )إلخ...ينبع

٢٫٠ ٥ 

 ٢٫٨ ٧ مدينتي أو محافظتي التي قدمت منها قبل الدراسة اإلعالمية ٤

 ٦٫٥ ١٦ لم يكن لدي تفضيل ألي مدينة محددة ٥

 ١٫٦ ٤ أخرى ٦

 ٠٫٨ ٢ لم يحدد ٧

 ١٠٠٫٠ ٢٤٧ المجموع

 :وتوضح بيانات الجدول السابق ما يلي

 إلـى تفـضيل مدينـة الريـاض كمقـر           %٦٧اتجهت رغبـات ثلثـي إجمـالي العينـة بحـوالي            

لجهة العمـل، تالهـا بفـارق كبيـر إحـدى المـدن الرئيـسية كجـدة والـدمام ومكـة المكرمـة                    

الرئيــسية لــم الريــاض أو إحــدى المــدن : ، وخــالف هــاتين الــرغبتين%١٩٫٤والمدينــة المنــورة 

تظهر نسبة ملحوظة ذات مؤشـر دال، باسـتثناء توقـف الباحـث عنـد مـن لـم يكـن لـديهم                       

خريجاً من إجمالي العينة، وعلى الرغم    ) ١٦(، بعدد   %٦٫٥تفضيل محدد ألي مدينة سعودية      

من أن هذه النسبة قليلة وغير معبرة إحـصائياً إال أن الباحـث أراد التوقـف عنـدها إلثبـات أن        

 لـديهم االسـتعداد للعمـل فـي أي مدينـة      – ولـو قـلّ     –داً من الخـريجين الجـامعيين       هناك عد 

 .سعودية تتوافر فيها الوظيفة المناسبة كما تثبته هذه النتيجة

 :القطاع الوظيفي اإلعالمي الذي فضَّل الخريجون االلتحاق به -٤



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢١٩

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

 : بهااللتحاقيوضح نتائج القطاع الوظيفي اإلعالمي الذي فضل الخريجون ) ١٢(جدول رقم 

 القطاع الوظيفي م
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 ١١ ٢٨ ٢٠ ٨٩ ٩٣ت

١ 

إدارات العالقات واإلعالم 

في القطاعات الحكومية 

الوزارات والمؤسسات (
 )التابعة للدولة

%٤٫٦ ١١٫٦ ٨٫٣ ٣٦٫٩ ٣٨٫٦ 
١ ٣٫٩٣ 

 ١٩ ٣٥ ٣٥ ٦٦ ٨٥ت

٢ 

جهزة اإلعالمية الرسمية األ
وكالة -تلفزيون-إذاعة(

ديوان وزارة الثقافة -األنباء

 )واإلعالم

%٧٫٩ ١٤٫٦ ١٤٫٦ ٢٧٫٥ ٣٥٫٤ 
٢ ٣٫٦٨ 

 ٢٣ ٦٨ ٦٠ ٢٦ ٦٣ت
٣ 

المؤسسات الصحفية 
 ٩٫٦ ٢٨٫٣ ٢٥٫٠ ١٠٫٨ ٢٦٫٣% )مجالت-صحف(السعودية 

٤ ٣٫١٦ 

 ٣٩ ٦٥ ٥٦ ١٧ ٦٢ت

٤ 

مكاتب وسائل اإلعالم 

الموجودة في ) غير المحلية(
 المملكة

%١٦٫٣ ٢٧٫٢ ٢٣٫٤ ٧٫١ ٢٥٫٩ 
٦ ٢٫٩٩ 

 ٣٥ ٧٢ ٥٣ ١٣ ٦٦ت
٥ 

الوكاالت اإلعالنية 
 ١٤٫٦ ٣٠٫١ ٢٢٫٢ ٥٫٤ ٢٧٫٦% واإلعالمية الخاصة

٥ ٣٫٠١ 

 ١٧ ٣٧ ٤٦ ٤٢ ٩٦ت

٦ 

إدارات العالقات العامة في 

مؤسسات وشركات 
 القطاع الخاص

%٧٫١ ١٥٫٥ ١٩٫٣ ١٧٫٦ ٤٠٫٣ 
٣ ٣٫٦٨ 

 ٣٩ ٦٩ ٦٦ ١٤ ٤٧ت
٧ 

أي (غير محدد بقطاع معين 

 ١٦٫٦ ٢٩٫٤ ٢٨٫١ ٦٫٠ ٢٠٫٠% )وظيفة إعالمية متاحة
٧ ٢٫٨٣ 

 ٩٥ ٨٤ ٣٢ ٨ ١٩ت

٨ 

لم يكن لدي رغبة في العمل 
في أي وظيفة إعالمية في أي 

 قطاع
%٣٩٫٩ ٣٥٫٣ ١٣٫٤ ٣٫٤ ٨٫٠ 

٨ ٢٫٠٤ 

 ٣٫٤٣ @لمتوسط العاما

  درجات٥المتوسط من @ 



 

 
٢٢٠

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

 :وتوضح بيانات الجدول السابق ما يلي

إدارات العالقــــات العامــــة واإلعـــالم فــــي القطاعــــات الحكوميــــة  : القطـــاع األول  -

، )٣٫٩٣(وجاء بمتوسط حـسابي قـدره      ..) الوزارات  والمؤسسات واألجهزة التابعة للدولة     (

د مــن موافقــة أفــراد العينــة علــى تفــضيل هــذا  وهــو مــا يــشير إلــى وجــود مــستوى نــسبي جيــ  

 مــن العينــة، نــصفهم موافقــون %٧٥٫٥القطــاع، حيــث بلــغ إجمــالي نــسبة مــن وافــق عليــه 

 . فقط%١٦بشدة، مقابل نسبة رفض متدنية قدرها 

اإلذاعـة والتلفزيـون ووكالـة األنبـاء        (األجهـزة اإلعالميـة الرسـمية       : القطاع الثـاني   -

، وهـو مـا يـشير إلـى     )٣٫٦٨(، وجاء بمتوسط حسابي قـدره  ..)الموديوان وزارة الثقافة واإلع  

وجـود مــستوى نـسبي جيــد مـن موافقــة أفــراد العينـة علــى تفـضيل هــذا القطـاع، حيــث بلــغ       

 من العينة أكثرهم وافق عليه بشدة، فـي حـين         %٦٣إجمالي نسبة من وافق عليه حوالي       

 . منهم%٢٢٫٥رفضه 

ت العامـة فـي مؤسـسات القطـاع الخــاص     إدارات العالقـا ): مكـرر (القطـاع الثـاني    -

، وهو مـا يـشير إلـى وجـود مـستوى نـسبي        )٣٫٦٨(وشركاته، وجاء بمتوسط حسابي قدره      

جيد من الموافقة على تفضيل هذا القطاع، حيث بلغ إجمالي نسبة من وافق عليـه حـوالي                 

 وتجـاوز مـن لـم يتأكـد مـن رأيـه       %٢٣، جلهم وافق عليه بـشدة، فيمـا رفـضه حـوالي         %٥٨

 . من العينة%١٩بة نس

ــاء )صـــحف ومجـــالت(المؤســـسات الـــصحفية الـــسعودية  : القطـــاع الثالـــث - ، وجـ

، وهو ما يشير إلى وجود مستوى نسبي متوسط في تفضيل      )٣٫١٦(بمتوسط حسابي قدره    

ويظهر مـن   . %٣٨، مقابل نسبة رفض تجاوزتها إلى       %٣٧هذا القطاع، فجملة الموافقين     

سبي بـين قبـول وظـائف هـذا القطـاع ورفـضه، لكـن الالفـت              النسبتين السابقتين التوازن الن   

 ليـسوا متأكـدين مـن قـراراهم تجـاه هـذا القطـاع ولـم يعطـوا                   %٢٥أن ربع إجمـالي العينـة       

 .رأيهم بالقبول أو الرفض
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الوكاالت اإلعالمية واإلعالنيـة الخاصـة، وجـاء بمتوسـط حـسابي            : القطاع الرابع  -

وى نسبي متوسط في تفضيل هذا القطاع، حيث        ، وهو ما يشير إلى وجود مست      )٣٫٠١(قدره  

 نـسبة المـوافقين المتوقفـة    %٤٥تجاوزت نسبة غير الموافقين على هـذا القطـاع بحـوالي     

 . إبداء رأي محدد بين الموافقة وعدمها%٢٢، فيما تجنب ما يزيد عن %٣٦عند 

الموجــــودة فــــي ) غيــــر المحليــــة(مكاتــــب وســــائل اإلعــــالم : القطــــاع الخــــامس -

، وهـو مـا يـشير إلـى وجـود مـستوى نـسبي        )٢٫٩٩(جـاء بمتوسـط حـسابي قـدره         المملكة، و 

متوسط في تفـضيل هـذا القطـاع، حيـث تجـاوزت نـسبة غيـر المـوافقين علـى هـذا القطـاع                        

، كقطاع إعالمي آخر تتفوق نـسبة رافـضيه نـسبة           %٣٣، نسبة الموافقين البالغة     %٤٣٫٥

هم أو رفـــضهم عنـــد مـــستوى  راغبيـــه، وبالمثـــل وضـــوح نـــسبة غيـــر المتأكـــدين مـــن قبـــول  

٢٣٫٤%. 

وجـاء بمتوسـط حـسابي      ): أي وظيفـة إعالميـة متاحـة      : (غير محدد بقطاع معين    -

، وهو ما يـشير إلـى وجـود مـستوى نـسبي متوسـط فـي تفـضيل هـذا البنـد، فقـد                   )٢٫٨٣(قدره  

، تقترب من حجم نـصف العينـة، وخـالف تلـك            %٤٦رفض هذا االختيار نسبة عالية قدرها       

 .%٢٦ والموافقون %٢٨فغير المتأكدين : ن الخياران الباقيانالنتيجة يتواز

مــن لــم يكــن لديــه رغبــة فــي العمــل فــي أي وظيفــة إعالميــة فــي أي قطــاع، وجــاء    -

، وهو ما يشير إلى وجود مستوى نسبي ضـعيف فـي تفـضيل              )٢٫٠٤(بمتوسط حسابي قدره    

ال وضـوح لغيـر هـذا     مـن إجمـالي العينـة، و    %٧٥هذه الرغبة، فقد رفض هذا الخيار أكثر مـن          

ن وال يمكن للباحث فصل هـذه       %١٣٫٤، أو غير المتأكدين     %١١٫٤االختيار سوى الموافقين    

عن ربطها بالوظيفة اإلعالمية الحكومية أوالً،    .. الرغبة الكبرى للخريجين بوظيفة إعالمية    

 .والقبول بها إذا توافرت لهم بتفضيالتهم األخرى تالياً



 

 
٢٢٢

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

 : ول من الخريج للحصول على وظيفة إعالميةنوع المجهود الشخصي المبذ -٥
 يوضح نتائج نوع المجهود) ١٣(جدول رقم 

 : الشخصي المبذول من الخريج للحصول على وظيفة إعالمية

ياناً غالباً دائماً نوعية المجهود م
أح
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 ٥٧ ١٤ ٢٥ ٣٥ ١١٣ت

١ 

التقديم على مكاتب 
ة التوظيف التابعة لوزار

 الخدمة المدنية
%٢٣٫٤ ٥٫٧ ١٠٫٢ ١٤٫٣ ٤٦٫٣ 

١ ٣٫٥٥ 

 ٥٣ ١٩ ٤١ ٤٦ ٨٦ت

٢ 

مراجعة إدارات شؤون 

الموظفين في األجهزة 

 الحكومية
%٢١٫٦ ٧٫٨ ١٦٫٧ ١٨٫٨ ٣٥٫١ 

٢ ٣٫٣٨ 

 ٤٩ ٢١ ٤٨ ٥٦ ٧٠ت

٣ 

التقديم على إدارات 
التوظيف في مؤسسات 

 القطاع الخاص
%٢٠٫١ ٨٫٦ ١٩٫٧ ٢٣٫٠ ٢٨٫٧ 

٤ ٣٫٣٢ 

 ٧٩ ٤١ ٥٤ ٣٣ ٣٦ت

٤ 

التقديم على المؤسسات 

والمكاتب اإلعالمية 

 الخاصة
%٣٢٫٥ ١٦٫٩ ٢٢٫٢ ١٣٫٦ ١٤٫٨ 

٦ ٢٫٦٠ 

 ٤٢ ٣٥ ٤٩ ٣٥ ٨٣ت

٥ 

متابعة إعالنات التوظيف 
في وسائل اإلعالم 

 واالتصال بمصادرها
%١٧٫٢ ١٤٫٣ ٢٠٫١ ١٤٫٣ ٣٤٫٠ 

٣ ٣٫٣٤ 

 ١٤١ ٣٦ ٣٠ ١٥ ٢٠ت
٦ 

التقديم على مكاتب 

 ٥٨٫٣ ١٤٫٩ ١٢٫٤ ٦٫٢ ٨٫٣% وسائل إعالم غير محلية
٧ ١٫٩١ 

 ٦١ ٣١ ٤٥ ٤٢ ٦٤ت

٧ 

االستعانة بتوصيات 
وشفاعات خاصة لتقديمها 

 لجهات التوظيف
%٢٥٫١ ١٢٫٨ ١٨٫٥ ١٧٫٣ ٢٦٫٣ 

٥ ٣٫٠٧ 

 ١٤١ ٣٨ ٢٥ ١٣ ٢٣ت

٨ 

لم أبذل أي مجهود شخصي 

للحصول على وظيفة 
 يةإعالم

%٥٨٫٨ ١٥٫٨ ١٠٫٤ ٥٫٤ ٩٫٦ 
٧ ١٫٩١ 

 ٣٫١٥ @المتوسط العام
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  درجات٥المتوسط من @ 

 :وتوضح بيانات الجدول السابق ما يلي

التقـديم علـى مكاتـب التوظيـف التابعـة لـوزارة الخدمـة المدنيـة،                : المجهود األول  -

جــود مــستوى نــسبي جيــد مــن ، وهــو مــا يــشير إلــى و)٣٫٥٥(وجــاء بمتوســط حــسابي قــدره 

ــة بقــدر مــن مجهــود            ــام بهــذا المجهــود، فقــد قــام معظــم أفــراد العين ــى القي الموافقــة عل

 وغالبــاً %٤٦٫٣التقــديم علــى هــذه المكاتــب، فمــن هــم بــصفة دائمــة األبــرز بنــسبة بلغــت      

 – ويجمع هؤالء جميعا ممن يمكن وصفهم بالقيام بهذا المجهود  %١٠٫٢ وأحياناً   %١٤٫٣

 بـين مـن لـم    %٣٠ من إجمـالي العينـة، مقابـل حـوالي      %٧٠ أكثر من    – متفاوتة   بمستويات

 .ينطبق عليهم هذا الوصف أو قاموا به نادراً

ــاني  - ــة،     : المجهــود الث مراجعــة إدارات شــؤون المــوظفين فــي األجهــزة الحكومي

، وهو ما يشير إلى وجود مستوى نسبي متوسط مـن        )٣٫٣٨(وجاء بمتوسط حسابي قدره     

 وغالبـاً   %٣٥٫١لى القيام بهذا المجهود، فقد جمعـت نـسب مـن قـاموا بـه دائمـاً                  الموافقة ع 

 من إجمالي العينة، في حين حـافظ مـن لـم يقومـوا         %٧٠ أكثر من    %١٦٫٧ وأحياناً   %١٨٫٨

ــاً    مجتمعـــين علـــى نـــسبة المجهـــود الـــسابق  %٧٫٨ أو نـــادراً %٢١٫٦بهـــذا المجهـــود نهائيـ

 .%٣٠بحوالي 

عالنـــات التوظيـــف فـــي وســـائل اإلعـــالم واالتـــصال      متابعـــة إ: المجهـــود الثالـــث  -

، وهو ما يشير إلى وجـود       )٣٫٣٤(، وجاء بمتوسط حسابي قدره      )جهات اإلعالن (بمصادرها  

مستوى نسبي متوسط من الموافقـة علـى القيـام بهـذا المجهـود، وال تكـاد تختلـف معـالم          

اموا بهــذا  مــن إجمــالي العينــة قــ %٦٨نتــائج نــسب هــذا المجهــود عــن ســابقيه فــأكثر مــن   

، وبالمثــل تمثــل مــن لــم  %٢٠٫١ أو أحيانــاً %١٤٫٣ أو غالبــة %٣٤المجهــود إمــا بــصفة دائمــة  

 .%٣١٫٥ بحصيلة إجمالية وصلت %١٤٫٣ أو نادراً %١٧٫٢يقوموا بهذا المجهود نهائياً 

التقديم علـى إدارات التوظيـف فـي مؤسـسات القطـاع الخـاص،             : المجهود الرابع  -

، وهو ما يشير إلى وجود مستوى نسبي متوسـط مـن            )٣٫٣٢(وجاء بمتوسط حسابي قدره     



 

 
٢٢٤

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
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 توزعـوا بـين     %٧١٫٤الموافقة على القيام بهذا المجهـود، فقـد بلغـت حـصيلة مـن قـاموا بـه                   

، بينمـا لـم تبتعـد نـسبة مـن لـم          %١٩٫٧، وأحيانـاً    %٢٣ وغالبـة    %٢٨٫٧من هم بصفة دائمـة      

فمــن .. لمجهــودات الــسابقة عــن تعامــل أفــراد العينــة مــع ا%٢٨٫٧يقومــوا بهــذا المجهــود 

 .%٨٫٦، ومن هم في حكم النادر %٢٠٫١تجنبوه نهائياً 

االســتعانة بتوصــيات وشــفاعات خاصــة لتقــديمها لجهــات    : المجهــود الخــامس  -

، وهـو مـا يـشير إلـى وجـود مـستوى نـسبي               )٣٫٠٧(التوظيف، وجاء بمتوسط حـسابي قـدره        

 مـن إجمـالي العينـة لـم     %٢٥ام بهـذا المجهـود، وباسـتثناء    متوسط من الموافقة على القيـ   

 %٧٥يتعاملوا مطلقاً مع هذا األسلوب فـي الحـصول علـى الوظيفـة فـإن بـاقي أفـراد العينـة                      

قد تعاملوا مع هذا األسلوب بدرجة أو بأخرى، فمن لجأوا إليـه بـصفة دائمـة أكثـر مـن الربـع                     

، وقـد أضـاف الباحـث أصـحاب         %١٢٫٨دراً   ونا %١٨٫٥، وأحياناً   %١٧٫٣، وبصفة غالبة    %٢٦٫٣

الــصفة النــادرة إلــى عمــوم المتعــاملين مــع هــذا األســلوب لخــصوصيته ولكونــه ال يعبــر عــن      

مجهــود ذاتــي للخــريج طالــب العمــل والخــتالف قياســه كمجهــود عــن بــاقي المجهــودات       

وتؤكـد  . األخرى فتوصية أو شفاعة واحدة قد تحقق الهدف أو تساعد على الحصول عليـه             

يجة هذا المجهود قناعة طالب الوظيفة بجدوى الشفاعة واإلستعانة بها للحـصول علـى              نت

 .مطلبه كثقافة اجتماعية سائدة

التقــديم علــى المؤســسات والمكاتــب اإلعالميــة الخاصــة،     : المجهــود الــسادس  -

، وهو ما يـشير إلـى وجـود مـستوى نـسبي ضـعيف مـن                 )٢٫٦٠(وجاء بمتوسط حسابي قدره     

ام بهــذا المجهــود، فقرابــة نــصف العينــة إمــا لــم يقومــوا بهــذا المجهــود  الموافقــة علــى القيــ

والنصف البـاقي بـين مـن قـاموا     . %١٦٫٩ أو أن مجهودهم في هذا الجانب نادر     %٣٢٫٥نهائياً  

وعلــى ضــوء النتــائج . %٢٢٫٢ أو أحيانــاً %١٣٫٦ أو غالبــة %١٤٫٨بهــذا المجهــود بــصفة دائمــة 

، فـي  %٧١ة بهـذا المجهـود بنـسبة إجماليـة تتجـاوز           السابقة يتضح ضعف قيـام أفـراد العينـ        

 .%٢٩حين أن من قاموا به في حدود 
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ــاء    : المجهـــود الـــسابع - التقـــديم علـــى مكاتـــب وســـائل إعـــالم غيـــر محليـــة، وجـ

، وهو ما يشير إلى وجود مستوى نسبي ضعيف من الموافقـة      )١٫٩١(بمتوسط حسابي قدره    

 نـسب هــذا المجهــود بـين أفــراد العينــة   علـى القيــام بهـذا المجهــود، وتعكــس النتـائج تــدني   

 مـنهم لـم   %٥٨٫٣ يمكن وصفهم بأنهم خـارج نطـاق القيـام بـه خاصـة أن          %٨٦فحوالي  

 لجـأوا إليــه بـين صـفة دائمــة    %١٤٫٥، مقابـل  %١٢٫٤ وأحيانـاً  %١٤٫٩يقومـوا بـه مطلقـاً ونــادراً    

ى أن ، ويتسق هـذا المجهـود فـي الـضعف مـع سـابقه، كمـا يتفقـان علـ             %٦٫٢ وغالبة   %٨٫٣

 .المجهود مرتبط بالتقديم على جهات إعالمية خاصة

لــم أبــذل أي مجهــود شخــصي للحــصول علــى وظيفــة إعالميــة، وجــاء بمتوســط       -

، وهو ما يشير إلى وجود مستوى نسبي ضعيف في تفـضيل هـذا الخيـار،    )١٫٩١(حسابي قدره  

مـن إجمـالي     %٧٥، وبإضـافة النـادر إليهـا تبلـغ حـوالي            %٥٨٫٨فنسبة من لم يفضله مطلقاً      

، أو  %٥٫٤ أو غالبـة     %٩٫٦العينة، ويتـوزع البـاقي بـين مـن لـم يبـذل أي مجهـود بـصفة دائمـة                     

، وعلـى ضـوء تلـك النتـائج يمكـن القـول إن غالبيـة أفـراد                  %١٠٫٤توقف عن المجهود أحيانـاً      

 للحـصول علـى     – متفاوتـة    –العينة من الخريجين اإلعالميين قد بذلوا مجهـودات شخـصية           

 %١٠بــدليل أن مــن انتفــى عــنهم هــذا الوصــف نهائيــاً لــم يتجــاوزوا حــدود   .. يــةوظيفــة إعالم

 .فقط

نتائج مرتبطة بأهم عوامـل اتجـاه الخـريج اإلعالمـي إلـى العمـل بوظيفـة غيـر                   : ثالثاً
 :إعالمية
 :أهم العوامل العامة لتفضيل الخريجين الوظيفة غير اإلعالمية -١



 

 
٢٢٦

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

 مةيوضح نتائج أهم العوامل العا) ١٤(جدول رقم 

 : لتفضيل الخريجين الوظيفة غير اإلعالمية
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 ١٣ ٢١ ٣٠ ٥٧ ١٢٠ت
 المرتب األفضل ١

%٥٫٤ ٨٫٧ ١٢٫٤ ٢٣٫٧ ٤٩٫٨ 
١ ٤٫٠٤ 

 ١٢ ٢٧ ٦١ ٤١ ٩٩ت
٢ 

إمكانية الحصول عليها بعد 

 ٥٫٠ ١١٫٣ ٢٥٫٤ ١٧٫١ ٤١٫٣% التخرّج
٣ ٣٫٧٨ 

 ٧ ٢٨ ٤٧ ٦٧ ٨٩ت
 المستقبل الوظيفي ٣

%٢٫٩ ١١٫٨ ١٩٫٧ ٢٨٫٢ ٣٧٫٤ 
٢ ٣٫٨٥ 

 ٢٢ ٥٨ ٦٣ ٣٢ ٥٩ت
٤ 

التقدير االجتماعي لبعض 

 ٩٫٤ ٢٤٫٨ ٢٦٫٩ ١٣٫٧ ٢٥٫٢% الوظائف غير اإلعالمية
٦ ٣٫٢١ 

 ٤٩ ١٠٢ ٤٠ ١٦ ٣٣ت
٥ 

عدم الرغبة بالعمل في 

 ٢٠٫٤ ٤٢٫٥ ١٦٫٧ ٦٫٧ ١٣٫٨% إلعالميالمجال ا
٧ ٢٫٥١ 

 ٢٢ ٦٢ ٥١ ٣١ ٧٣ت
٦ 

سهولة مهارات الوظيفة 
 ٩٫٢ ٢٥٫٩ ٢١٫٣ ١٣٫٠ ٣٠٫٥% غير اإلعالمية

٥ ٣٫٣٠ 

 ١٤ ٣٢ ٣٤ ٧٧ ٨٠ت
 ندرة الوظائف اإلعالمية ٧

%٥٫٩ ١٣٫٥ ١٤٫٣ ٣٢٫٥ ٣٣٫٨ 
٤ ٣٫٧٥ 

 ٣٫٥٢ @المتوسط العام

  درجات٥المتوسط من @ 

 :وتوضح بيانات الجدول السابق ما يلي

، وهــو مــا )٤٫٠٤(المرتــب األفــضل، وجــاء بمتوســط حــسابي قــدره   : العامــل األول -

يشير إلى وجود مـستوى نـسبي جيـد مـن الموافقـة علـى هـذا العامـل، وقـد جمعـت نـسبتي                    

ة علـى هـذا العامـل، وال     منها ما يعـادل نـصف إجمـالي العينـة وافقـوا بـشد      %٧٣٫٥الموافقة  

 فقط، ومن لم    %١٤٫١تترك هذه النتيجة أي نسبة دالة لغيرها فغير الموافقين ال يتجاوزون            

ويفهـم مـن تلـك النتيجـة أن الحـصول علـى المرتـب        . %١٢٫٤يبدوا رأيـاً محـدداً لـم يتجـاوزوا        



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٢٧

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

فرصة توفر  بعد فوات   .. الجيد كان العامل األول لتفضيل الخريجين للوظيفة غير اإلعالمية        

 .الوظيفة اإلعالمية الحكومية لهم

، وهـو   )٣٫٨٥(المستقبل الوظيفي، وجـاء بمتوسـط حـسابي قـدره           : العامل الثاني  -

ما يشير إلى وجود مستوى نسبي جيد من الموافقة على هذا العامل، حيث وافق علـى هـذا      

لغيــر  وافقــوا عليــه بــشدة، ولــم يظهــر %٣٧٫٤ مــن إجمــالي العينــة %٦٥العامــل أكثــر مــن 

 مــن أفــراد %٢٠، ولــم يتخــذ حـوالي  %١٤٫٧المـوافقين وجــود نـسبي ملحــوظ إذ توقــف عنـد    

العينــة موقفــاً محــدداً تجــاه هــذا العامــل بــالقبول أو الــرفض، ويمكــن أن يفهــم مــن هــذه           

 وهــو شــمول هــذا العامــل الوظيفــة التابعــة للجهــات الحكوميــة – أيــضاً –النتيجــة بعــداً آخــر

ها، حيث توصف الوظيفة الحكومية في األوساط العامة عادة         بشكل عام إعالمية أو غير    

بأنها ضمان للمستقبل الوظيفي للموظـف عنـد مقارنتهـا بوظـائف القطـاع الخـاص أو حتـى                   

 .بالوظائف التخصصية في المؤسسات اإلعالمية

إمكانيــة الحــصول عليهــا بعــد التخــرّج، وجــاء بمتوســط حــسابي  : العامــل الثالــث -

يشير إلى وجود مـستوى نـسبي جيـد مـن الموافقـة علـى هـذا العامـل،           ، وهو ما    )٣٫٧٨(قدره  

، وعـدم   %٢٥٫٤، وعـدم التأكـد منـه        %٥٨٫٤وتتركز نسب هذا العامـل فـي الموافقـة عليـه            

ــوفر       %١٦٫٣الموافقــة عليــه   ــة بإمكانيــة ت ــدى العين ــالي وجــود اتجــاه نــسبي ملحــوظ ل ، وبالت

مقارنة بالوظيفة التخصـصية، والنظـر     . .الوظيفة غير اإلعالمية والحصول عليها بعد التخرّج      

 .إلى ذلك كعامل تفضيل للوظيفة المتاحة في سوق العمل

، )٣٫٧٥(نـدرة الوظـائف اإلعالميـة، وجـاء بمتوسـط حـسابي قـدره         : العامل الرابع  -

وهو مـا يـشير إلـى وجـود مـستوى نـسبي جيـد مـن الموافقـة علـى هـذا العامـل، وقـد أيَّـد هـذا                    

 %١٤٫٣، وبقـي    %٢٠م وافقوا عليه بشدة، فيما رفضه حوالي         نصفه %٦٦العامل أكثر من    

وتؤكــد النتيجــة الــسابقة إدراك أفــراد العينــة مــن الخــريجين صــعوبة تــوفر         . علــى الحيــاد 

 .الوظائف اإلعالمية وباألخص في المؤسسات الحكومية



 

 
٢٢٨

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

ســهولة مهــارات الوظيفــة غيــر اإلعالميــة، وجــاء بمتوســط       : العامــل الخــامس  -

، وهو ما يشير إلـى وجـود مـستوى نـسبي متوسـط مـن الموافقـة علـى          )٣٫٣٠(حسابي قدره   

هذا العامل، وقد غـاب التبـاين النـسبي الفـارق بـين المـوافقين وخالفهـم، ففـي حـين وافـق                        

، وبقي  %٣٥ من إجمالي العينة على هذا العامل، رفضه منهم نسبة واضحة بلغت             %٤٣٫٥

ير إلـى وجـود انقـسام فـي الـرأي بـين             وهو ما يش  .  على الحياد من تفضيل هذا العامل      %٢١٫٣

أفراد العينة حول اعتبار سهولة مهـارات الوظيفـة غيـر اإلعالميـة عامـل تفـضيل لقبـولهم                   

 .بــها

التقـــدير االجتمـــاعي لـــبعض الوظـــائف غيـــر اإلعالميـــة، وجـــاء : العامـــل الـــسادس -

، وهــو مــا يــشير إلــى وجــود مــستوى نــسبي متوســط مــن         )٣٫٢١(بمتوســط حــسابي قــدره   

: قة على هذا العامل، وتوصف نتائج هذا العامل بالتوازن النسبي بين طرفـي التفـضيل              المواف

، فيمــا مثــل المحايــدون أكثــر مــن ربــع أفــراد %٣٤٫٢ وغيــر المــوافقين %٣٨٫٩فــالموافقون 

 .العينة

عــدم الرغبـة فــي العمـل فــي المجـال اإلعالمــي، وجـاء بمتوســط     : العامـل الـسابع   -

ر إلى وجود مستوى نسبي ضعيف من الموافقة علـى هـذا            ، وهو ما يشي   )٢٫٥١(حسابي قدره   

 أكثـر مـن ثالثـة أضـعاف المـوافقين           %٦٢٫٩العامل، حيث تمثِّل نسبة غير الموافقين عليه        

ــالقبول أو     %١٧، فيمــا لــم يتأكــد حــوالي   %١٩٫٥  مــن إجمــالي العينــة مــن اتجــاه مــوقفهم ب

اد العينــة بالعمــل فــي  ويــدعم تلــك النتــائج وجــود حــد معــين مــن الرغبــة لــدى أفــر    . الــرفض

 .المجال اإلعالمي، وبالتالي رغبة  في الحصول على وظيفة إعالمية



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٢٩

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

 :أهم العوامل الشخصية لتفضيل الخريجين الوظيفة غير اإلعالمية -٢
 يوضح نتائج أهم العوامل الشخصية) ١٥(جدول رقم 

 : لتفضيل الخريجين الوظيفة غير اإلعالمية
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 ١٩ ٤٤ ٢٠ ٤٦ ١١٦ت

١ 

 -قبولي بأول فرصة وظيفية 
 حصلت –غير إعالمية 

 عليها بعد التخرّج
%٧٫٨ ١٨٫٠ ٨٫٢ ١٨٫٨ ٤٧٫٣ 

١ ٣٫٨٠ 

 ٣٩ ٧٢ ٥٢ ٢٩ ٥٣ت
٢ 

تفكيري في االتجاه نحو 

 ١٥٫٩ ٢٩٫٤ ٢١٫٢ ١١٫٨ ٢١٫٦% العمل التجاري
٥ ٢٫٩٤ 

 ٦٢ ٩٣ ٥١ ١٣ ٢٣ت
٣ 

عدم رغبتي في ممارسة 
 ٢٥٫٦ ٣٨٫٤ ٢١٫١ ٥٫٤ ٩٫٥% العمل اإلعالمي منذ البداية

٦ ٢٫٣٥ 

 ٢٣ ٥٨ ٦٨ ٤١ ٤٨ت

٤ 

عدم توفر وظائف إعالمية 

تتناسب مع إمكاناتي 
 وقدراتي

%٩٫٧ ٢٤٫٤ ٢٨٫٦ ١٧٫٢ ٢٠٫٢ 
٤ ٣٫١٤ 

 ٣٠ ٥٣ ٤٣ ٣٠ ٨٧ت

٥ 

تجربة رغبتي في خوض 

العمل في غير التخصصات 

اإلعالمية واكتساب 
 خبرات جديدة

%١٢٫٣ ٢١٫٨ ١٧٫٧ ١٢٫٣ ٣٥٫٨ 
٢ ٣٫٣٧ 

 ٧٦ ٨٥ ٣٦ ٢٠ ٢٨ت

٦ 

النظرة االجتماعية 
من البعض تجاه ) السلبية(

الوظائف اإلعالمية 

 وشاغليها

%٣١٫٠ ٣٤٫٧ ١٤٫٧ ٨٫٢ ١١٫٤ 
٧ ٢٫٣٤ 

 ٣٥ ٥٨ ٣٩ ٣٥ ٧٨ت

٧ 

) قيادية(فة طموحي في وظي
غير إعالمية ذات بريق 

 اجتماعي
%١٤٫٣ ٢٣٫٧ ١٥٫٩ ١٤٫٣ ٣١٫٨ 

٣ ٣٫٢٦ 

 ١٠١ ٧٧ ٢٤ ١٢ ٣٠ت
٨ 

ارتباطي المسبق بوظيفة 

 ٤١٫٤ ٣١٫٦ ٩٫٨ ٤٫٩ ١٢٫٣% غير إعالمية قبل التخرّج
٨ ٢٫١٥ 

 ٢٫٩٣ @المتوسط العام



 

 
٢٣٠

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

  درجات٥المتوسط من @ 

 : الجدول السابق ما يليوتوضح بيانات

 حــصلت عليهــا بعــد – غيــر إعالميــة –قبــولي بــأول فرصــة وظيفيــة  : العامــل األول -

، وهو ما يشير إلى وجود مستوى نسبي جيد         )٣٫٨٠(التخرّج، وجاء بمتوسط حسابي قدره      

 وحـوالي  %٦٦٫١من الموافقة على هذا العامل، وقد وافق على هذا العامـل ثلثـا أفـراد العينـة                  

، ولـم   %٢٥٫٨مالي العينة أيّدوه بـشدة، فيمـا رفـض قبـول هـذا العامـل ربـع العينـة                    نصف إج 

، وتـشير النتـائج الـسابقة إلـى اغتنـام أغلـب الخـريجين             %٨٫٢تتضح نسبة غيـر المتأكـدين       

ــبتها      ــر عــــن مــــدى مناســ ــة لهــــم بغــــض النظــ اإلعالميــــين أول الفــــرص الوظيفيــــة المتاحــ

م لالنتظــار لمزيــد مــن الوقــت لحــين   لتخصــصهم األكــاديمي مــن جهــة، وعــدم اســتعداده   

 .من جهة أخرى.. الحصول على وظيفة تخصصية مناسبة

رغبتــي فــي خــوض تجربــة العمــل فــي التخصــصات غيــر اإلعالميــة   : العامــل الثــاني -

، وهو ما يـشير إلـى وجـود    )٣٫٣٧(واكتساب خبرات جديدة، وجاء بمتوسط حسابي قدره      

امــل، الــذي نــال موافقــة حــوالي نــصف   مــستوى نــسبي متوســط مــن الموافقــة علــى هــذا الع  

 مــنهم %١٧٫٧، وعــدم حــسم  %٣٢٫١ مقابــل رفــض حــوالي ثلثهــا   %٤٨٫١إجمــالي العينــة  

 – أصـالً  –رأيهم حوله، ويمكن أن تكشف نتائج هذا العامل مدى رغبة الخريجين المبدئية     

في دراسة التخصص اإلعالمي، ودخلـوهم هـذا المجـال األكـاديمي عـن رغبـة واسـتعداد أو                   

  على عدم حماس نسبة مـؤثِّرة مـنهم فـي    – بعد التخرّج –دمها، وهو ما انعكس الحقاً      ع

 .المواصلة في المجال اإلعالمي كعاملين وموظفين

غيـر إعالميـة ذات بريـق اجتمـاعي،         ) قياديـة (طمـوحي فـي وظيفـة       : العامل الثالـث   -

وسـط مـن   ، وهو ما يشير إلى وجود مستوى نـسبي مت )٣٫٢٦(وجاء بمتوسط حسابي قدره    

الموافقــة علــى هــذا العامــل، وال تختلــف أوزان نــسب نتــائج هــذا العامــل عــن ســابقه كثيــراً،   

فقرابة نـصف العينـة تؤيِّـده وثلثهـا ترفـضه، غيـر أن مـا يـستوقف الباحـث هـو أن قرابـة ثلـث                       



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٣١

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

خريجي العينة وافقوا على هـذا العامـل بـشدة، ممـا يـوحي بارتبـاط الترقـي وتـسنم القيـادة                      

 . أذهان الخريجين اإلعالميين بالوظائف غير اإلعالميةالوظيفية في

عدم توفر وظائف إعالمية تتناسب مع إمكانـاتي وقـدراتي، وجـاء            : العامل الرابع  -

ــى وجــود مــستوى نــسبي متوســط مــن        )٣٫١٤(بمتوســط حــسابي قــدره    ، وهــو مــا يــشير إل

مـل بـالتوازن    الموافقة على هذا العامـل، واتـسمت نتـائج اتجاهـات الخـريجين نحـو هـذا العا                 

 وكــذلك بــروز مــن لــم يبــدوا موقفــاً   %٣٤٫١ وبــين غيــر المــوافقين  %٣٧٫٤بــين المــوافقين 

 .%٢٨٫٦تجاهه بنسبة 

تفكيــري فــي االتجــاه نحــو العمــل التجــاري، وجــاء بمتوســط      : العامــل الخــامس  -

، وهو ما يشير إلـى وجـود مـستوى نـسبي متوسـط مـن الموافقـة علـى                    )٢٫٩٤(حسابي قدره   

 مقابــل المــوافقين %٤٥٫٣قــد تفوقَّــت فــي نتــائج هــذا العامــل نــسبة رافــضيه  هــذا العامــل، و

ويعتقد الباحـث أن اختـصاص عامـل التفكيـر التجـاري            ..  والباقي للمحايدين  %٣٣٫٤بنسبة  

بموافقة ثلث إجمـالي الخـريجين أمـر الفـت، وخاصـة بربطـه بقبـول العمـل فـي وظيفـة غيـر                        

 .و السير فيهما معاًإعالمية كطريق لهم في بلوغ هذا االتجاه أ

عـدم رغبتـي فـي ممارسـة العمـل اإلعالمـي منـذ البدايـة، وجـاء            : العامل الـسادس   -

، وهـــو مـــا يـــشير إلـــى وجـــود مـــستوى نـــسبي ضـــعيف مـــن )٢٫٣٥(بمتوســط حـــسابي قـــدره  

، بمـا يـوازي أربعـة أضـعاف     %٦٤الموافقة على هذا العامل، وتؤكـد نـسبة عـدم المـوافقين      

 بــنفس الدرجــة  – أيــضاً –ريجين مــن هــذا العامــل الــذي ورد  موقــف أغلــب الخــ .. المــوافقين

في الجدول السابق، ورأى الباحث تكراره في هذا الجدول كأحـد خيـارات      .. النسبية تقريباً 

 .الخريجين من العوامل الشخصية المرتبطة بتوجههم إلى الوظائف غير اإلعالمية

ــسابع  - ــل الـ ــة  : العامـ ــرة االجتماعيـ ــسلبية(النظـ ــبعض  ) الـ ــن الـ ــائف  مـ ــاه الوظـ تجـ

، وهــو مــا يــشير إلــى وجـــود     )٢٫٣٤(اإلعالميــة وشــاغليها، وجــاء بمتوســط حــسابي قــدره       

مستوى نـسبي ضـعيف مـن الموافقـة علـى هـذا العامـل، وقـد رفـض هـذا العامـل قرابـة ثلثـي                 

، والمالحظ من النتائج أن نسبة مـن رفـضوه بـشدة أقـل مـن مجـرد                  %٦٥٫٧خريجي العينة   



 

 
٢٣٢

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

 مــن إجمــالي %٢٠كثـر أن مــن وافقــوا علــى هـذا العامــل حــوالي   لكــن الالفــت أ.. مـن رفــضوه 

العينــة، وهــذا مؤشــر علــى وجــود قــدر مــن النظــرة الــسلبية للوظــائف اإلعالميــة لــدى نــسبة     

 .ملحوظة من خريجي العينة

ارتبـــاطي المـــسبق بوظيفـــة غيـــر إعالميـــة قبـــل التخـــرّج، وجـــاء  : العامـــل الثـــامن -

 إلـــى وجـــود مـــستوى نـــسبي ضـــعيف مـــن  ، وهـــو مـــا يـــشير)٢٫١٥(بمتوســـط حـــسابي قـــدره 

الموافقة على هذا العامل، وعلى الرغم مـن رفـض أغلـب أفـراد العينـة لهـذا العامـل بنـسبة               

، يشير إلى تأثير االرتبـاط بوظيفـة غيـر    %١٧٫٢ فإن وجود نسبة موافقة بينهم وزنها    %٧٣

ــ        ــة أو البحـــث عنهـ ــة اإلعالميـ ــن الوظيفـ ــريج مـ ــى موقـــف الخـ ــة علـ ــة وقـــت الدراسـ ا إعالميـ

 .والحصول عليها بعد التخرّج

نتائج خاصـة باتجاهـات الخـريجين اإلعالميـين نحـو أهـم العوامـل المرتبطـة                 : رابعاً
 :بالتوظيف في الوظائف اإلعالمية في الجهات المختلفة

فـــي  اتجاهـــات الخـــريجين اإلعالميـــين نحـــو أهـــم العوامـــل المرتبطـــة بـــالتوظيف  -١

 :الوظائف اإلعالمية في األجهزة الحكومية
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 يوضح نتائج اتجاهات الخريجين اإلعالميين) ١٦(جدول رقم 

 : نحو أهم العوامل المرتبطة بالتوظيف في الوظائف اإلعالمية في األجهزة الحكومية
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 ٧ ١٥ ٢٧ ٩٣ ١٠٣ت

١ 

محدودية الجهات التي 
هلين تستقطب المؤ

الجامعيين من خريجي 
 اإلعالم

%٢٫٩ ٦٫١ ١١٫٠ ٣٨٫٠ ٤٢٫٠ 
١ ٤٫١٠ 

 ١٤ ٢٠ ٢٧ ٩٠ ٩٦ت
٢ 

قلة الوظائف اإلعالمية 
 ٥٫٧ ٨٫١ ١٠٫٩ ٣٦٫٤ ٣٨٫٩% الشاغرة

٤ ٣٫٩٥ 

 ١٢ ٢٦ ٥٤ ٨١ ٧٢ت
٣ 

ندرة الوظائف المتاحة في 
 ٤٫٩ ١٠٫٦ ٢٢٫٠ ٣٣٫١ ٢٩٫٤% تخصصي اإلعالمي الدقيق

٦ ٣٫٧١ 

 ٢١ ٤٢ ٤٠ ٥٩ ٧٩ت
٤ 

اعتماد مبدأ المفاضلة في 
التعيين المعتمد على 
 التقدير العلمي للخريج

%٨٫٧ ١٧٫٤ ١٦٫٦ ٢٤٫٥ ٣٢٫٨ 
٧ ٣٫٥٥ 

 ١١ ٢٦ ٥٣ ٧٣ ٨٢ت
٥ 

ارتباط وجود الوظائف 
اإلعالمية بالمدن الكبرى 
 وندرتها في المدن الصغرى

%٤٫٥ ١٠٫٦ ٢١٫٦ ٢٩٫٨ ٣٣٫٥ 
٥ ٣٫٧٧ 

 ٤ ٨ ٢١ ١٣٥ ٧٤ت

٦ 

تأثير االعتبارات غير 
 –وساطات (الموضوعية 

في )  محسوبيات-مصالح 
اختيار المتقدمين للوظائف 

 اإلعالمية المتاحة

%١٫٧ ٣٫٣ ٨٫٧ ٥٥٫٨ ٣٠٫٦ 
١ ٤٫١٠ 

 ٣ ١٣ ٣١ ١١٩ ٧٧ت

٧ 

وجود العديد من غير 
المتخصصين في اإلعالم 

على رأس اإلدارات 
 اإلعالمية

%١٫٢ ٥٫٣ ١٢٫٨ ٤٩٫٠ ٣١٫٧ 
٣ ٤٫٠٥ 

 ١٠٣ ٨١ ١٨ ٧ ٣٤ت
٨ 

لم يسبق لي البحث عن 
وظيفة إعالمية في هذه 

 الجهات نهائياً
%٤٢٫٤ ٣٣٫٣ ٧٫٤ ٢٫٩ ١٤٫٠ 

٨ ٢٫١٣ 

 ٣٫٦٧ @المتوسط العام

  درجات٥المتوسط من @ 

 :وتوضح بيانات الجدول السابق ما يلي



 

 
٢٣٤

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

ــل األول - ــة : العامـ ــن     محدوديـ ــامعيين مـ ــؤهلين الجـ ــستقطب المـ ــي تـ ــات التـ الجهـ

، وهـو مـا يـشير إلـى وجـود مـستوى             )٤٫١٠(خريجي اإلعـالم، وجـاء بمتوسـط حـسابي قـدره            

نسبي جيد من الموافقـة علـى هـذا العامـل، ويكـاد يكـون االتجـاه األوحـد ألفـراد العينـة هـو                        

ــذا العامـــل بنـــسبة    ــر مـــن نـــصفها الموافقـــة بـــشدة،  %٨٠الموافقـــة علـــى هـ  وتخلـــف  أكثـ

وتـوحي تلـك النتيجـة باإلحـساس        .  فقـط  %٩الرافضون لهذا العامل إلى نسبة متدنية عند        

العام لـدى الخـريجين بقلـة جهـات التوظيـف اإلعالمـي المـستقطبة ممـا يعنـي قلـة الفـرص                      

 .الوظيفية المتاحة في اختصاصهم

 – مــصالح –وســاطات (تــأثير االعتبــارات غيــر الموضــوعية ): مكــرر(العامــل األول  -

في اختيار المتقدمين للوظـائف اإلعالميـة المتاحـة، وجـاء بمتوسـط حـسابي               ) محسوبيات

، وهو مـا يـشير إلـى وجـود مـستوى نـسبي جيـد مـن الموافقـة علـى هـذا العامـل،                         )٤٫١٠(قدره  

وجـاء أشــد حــدة فــي وضـوح االتجــاه بــين خريجــي العينــة بالموافقـة علــى تــأثير هــذا العامــل    

وتكـشف  .  فقـط %٥ العينـة، ولـم يرفـضها مـنهم سـوى          من إجمالي  %٩٠بنسبة المست   

تلك النتيجة مدى قناعـة الخـريج اإلعالمـي فـي قـرارة نفـسه بـأن الفـوز بالوظيفـة اإلعالميـة                  

ــارات          ــدخل تلــك االعتب ــاألخص فــي أجهــزة القطــاع الحكــومي ومؤســساته مرهــون بت وب

لكنه يشير إلـى  .. عاملوال يستطيع الباحث إثبات أو نفي حقيقة تأثير هذا ال .. لتمكينه منها 

دور عامل المفاضـلة حـسب التقـدير العلمـي بـين المتقـدمين إلـى مكاتـب التوظيـف التابعـة                      

 . عاماً وفق تجربة الباحث شخصيا٣٠ًلوزارة الخدمة المدنية والمطبق منذ حوالي 

ــر المتخصـــصين فـــي اإلعـــالم علـــى رأس     : العامـــل الثالـــث - ــد مـــن غيـ ــود العديـ وجـ

، وهو ما يشير إلـى وجـود مـستوى          )٤٫٠٥(جاء بمتوسط حسابي قدره     اإلدارات اإلعالمية، و  

نــسبي جيــد مــن الموافقــة علــى هــذا العامــل، وقــد ماثــل اتجــاه الخــريجين نحــو هــذا العامــل   

 غيــر مــوافقين، وتــشير %٦٫٥، مقابــل %٨١ســابقيه فــي وضــوح االتجــاه بالموافقــة بحــوالي  

مـة لـديهم مـن التـأثير الـسلبي لتـولي            اتجاهات الخريجين حيال هـذا العامـل إلـى النظـرة العا           
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غير المتخصصين المسؤولية اإلدارية لإلدارات اإلعالمية في الجهات الحكومية بمـا يحـول           

 .بينهم وبين العمل فيها

قلة الوظائف اإلعالميـة الـشاغرة، وجـاء بمتوسـط حـسابي قـدره              : العامل الرابع  -

افقــة علــى هــذا العامــل،    ، وهــو مــا يــشير إلــى وجــود مــستوى نــسبي جيــد مــن المو        )٣٫٩٥(

 هو الموافقة على قبول هذا العامل كأحـد        %٧٥٫٣واالتجاه األغلب لدى أغلب أفراد العينة       

وتفيــد . %١٤موانــع حــصولهم علــى وظــائف إعالميــة بحيــث لــم يتجــاوز معارضــيهم حــدود  

تلك النتيجة وعي الخريجين اإلعالميين بمحدودية الوظـائف الـشاغرة فـي إدارات اإلعـالم          

القــات العامــة فــي األجهــزة الحكوميــة وتــشبعها بــالموظفين وقلــة الــشواغر فيهــا أو    والع

 .انعدام الرغبة لدى المسؤول في شغل الشاغر منها

ارتبـاط وجـود الوظـائف اإلعالميـة بالمـدن الكبـرى ونـدرتها فـي                : العامل الخامس  -

توى ، وهـو مـا يـشير إلـى وجـود مـس            )٣٫٧٧(المدن الـصغرى، وجـاء بمتوسـط حـسابي قـدره            

 مـن أفـراد   %٦٣٫٣نسبي جيد مـن الموافقـة علـى هـذا العامـل، وقـد وافـق علـى هـذا العامـل                   

 مـا  – حـسب رأي الباحـث   –وال يترتب على هذا االتجاه    . %٢١٫٦، وحياد   %١٥٫١العينة مقابل   

 .يحول بين الخريج وبين الوظيفة اإلعالمية حال توفرها في تلك المدن الكبرى

ائف المتاحـة فـي تخصـصي اإلعالمـي الـدقيق، وجـاء          نـدرة الوظـ   : العامل الـسادس   -

، وهو ما يـشر إلـى وجـود مـستوى نـسبي جيـد مـن الموافقـة                   )٣٫٧١(بمتوسط حسابي قدره    

 مقابـل رفـض محـدود       %٦٢٫٥على هذا العامل، وبرز فيه اتجاه موافقة أفراد العينـة بنـسبة             

يق بــالتوظيف فــي ، وينبــه الباحــث إلــى أن ربــط نــوع التخــصص اإلعالمــي الــدق%١٥٫٥بنــسبة 

محدود األثر في تقليل الفرص الوظيفية بين خريجي اإلعالم في القطاع          .. المجال اإلعالمي 

.. حيث يتسع نطاق التوصيف الـوظيفي للوظـائف اإلعالميـة ومتطلباتهـا    .. الحكومي تحديداً 

 .لتشمل في الغالب كل من يحمل مؤهالً جامعياً إعالمياً

لمفاضـلة فـي التعيـين المعتمـد علـى التقـدير العلمـي              اعتماد مبـدأ ا   : العامل السابع  -

، وهو ما يشير إلى وجود مستوى نسبي جيد    )٣٫٥٥(للخريج، وجاء بمتوسط حسابي قدره      



 

 
٢٣٦

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

من الموافقة على هذا العامل، ورغم ثبـات االتجـاه نحـو الموافقـة علـى هـذا العامـل بنـسبة          

 عليه بما يمثّل أكثر من ربع       ، فاألمر الالفت هو تبلور اتجاه ملحوظ بعدم الموافقة        %٥٧٫٣

إجمالي العينة، ويمكن تفسير تلك النتيجة األخيرة لغير الموافقين على تأثير هـذا العامـل               

 أن تقـديراتهم  – حـال وجودهـا   –في الحيلولـة بيـنهم وبـين الوظيفـة اإلعالميـة الحكوميـة           

 .مفلم يشكل هذا العامل عائقاً بالنسبة له.. األكاديمية ربما تكون مترفعة

ــاً، وجـــاء     -  لـــم يـــسبق لـــي البحـــث عـــن وظيفـــة إعالميـــة فـــي هـــذه الجهـــات نهائيـ

، وهـــو مـــا يـــشير إلـــى وجـــود مـــستوى نـــسبي ضـــعيف مـــن   )٢٫١٣(بمتوســـط حـــسابي قـــدره 

 من إجمالي العينـة، مقابـل       %٧٥الموافقة على هذا العامل، وقد رفض هذا الخيار أكثر من           

 الخـريجين المبحـوثين قـد سـلكوا مـسلك            قبلوا به، وهذا يعني أن ثالثـة أربـاع         %١٧حوالي  

 .البحث عن وظيفة إعالمية بشكل أو بآخر ولم يوفقوا في الحصول عليها

اتجاهـــات الخـــريجين اإلعالميـــين نحـــو أهـــم العوامـــل المرتبطـــة بـــالتوظيف فـــي    -٢

 :الوظائف اإلعالمية في جهات القطاع الخاص

نحو أهم العوامل المرتبطة يوضح نتائج اتجاهات الخريجين اإلعالميين ) ١٧(جدول رقم 

 :بالتوظيف في الوظائف اإلعالمية في جهات القطاع الخاص
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 ٧ ١١ ١٤ ١١١ ١٠١ت

١ 

اشتراط بعض الشروط 

التعجيزية مثل الخبرات 
السابقة وإجادة اللغة 

اإلنجليزية وإجادة 

  اآلليالحاسب

%٢٫٩ ٤٫٥ ٥٫٧ ٤٥٫٥ ٤١٫٤ 
١ ٤٫١٨ 

 ٢٦ ٦٧ ٤٤ ٣٤ ٧٣ت

٢ 

عدم رغبتي في العمل 

الميداني األكثر ارتباطاً 
 بوظائف القطاع الخاص

%١٠٫٧ ٢٧٫٥ ١٨٫٠ ١٣٫٩ ٢٩٫٩ 
٧ ٣٫٢٥ 

 ٦ ٣٫٧٤ ١٣ ٢٦ ٥١ ٧٧ ٧٨تغياب األمان الوظيفي عن  ٣
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العاملين في القطاع 
 الخاص

%٥٫٣ ١٠٫٦ ٢٠٫٨ ٣١٫٤ ٣١٫٨ 

 ٧ ٢٣ ٦٢ ٧٣ ٧٩ت

٤ 

) كادر(عدم وجود 
تنظيمي للعاملين في 

مؤسسات القطاع الخاص 

 يضبط الترقيات والزيادات

%٢٫٩ ٩٫٤ ٢٥٫٤ ٢٩٫٩ ٣٢٫٤ 
٤ ٣٫٨٠ 

 ٤ ١٧ ٨٤ ٦٢ ٧٨ت
٥ 

ضعف وعي صاحب العمل 
 ١٫٦ ٦٫٩ ٣٤٫٣ ٢٥٫٣ ٣١٫٨% بالدور اإلعالمي في منشأته

٥ ٣٫٧٩ 

 ٦ ٤ ٤٤ ١٠٠ ٩١ت

٦ 

إشغال الوظائف اإلعالمية 

المناسبة بموظفين غير 
 سعوديين

%٢٫٤ ١٫٦ ١٨٫٠ ٤٠٫٨ ٣٧٫١ 
٢ ٤٫٠٩ 

 ٨ ١٠ ٣٧ ١١١ ٧٧ت

٧ 

سيطرة الكوادر الوافدة 
على المناصب القيادية في 

 مؤسسات القطاع الخاص
%٣١٫٧ 

٤٥٫
٧ 

٣٫٣ ٤٫١ ١٥٫٢ 
٣ ٣٫٩٨ 

 ٧٨ ٧٧ ٢٧ ١٤ ٤٦ت

٨ 

 لي البحث عن لم يسبق
وظيفة في مؤسسات هذا 

 القطاع نهائياً
%٣٢٫٢ ٣١٫٨ ١١٫٢ ٥٫٨ ١٩٫٠ 

٨ ٢٫٤٨ 

 ٣٫٦٧ @المتوسط العام

  درجات٥المتوسط من @ 

 :وتوضح بيانات الجدول السابق ما يلي

ــل األول - ــل   : العامـ ــة مثـ ــشروط التعجيزيـ ــتراط بعـــض الـ ــسابقة  : اشـ ــرات الـ الخبـ

، )٤٫١٨(، وجــاء بمتوســط حــسابي قــدره .. اإلنجليزيــة، وإتقــان الحاســب اآللــيوإجــادة اللغــة

مـن الموافقـة علـى هـذا العامـل، وقـد         ) مرتفـع (وهو ما يشير إلى وجـود مـستوى نـسبي جيـد             

، بــشبه %٨٧حظــي هــذا العامــل علــى موافقــة مرتفعــة مــن إجمــالي العينــة بلغــت حــوالي      

، وتـشير تلـك     %٧٫٤لـم يرفـضه مـنهم إال        توازن نسبي بين الموافقين بشدة والمـوافقين و       



 

 
٢٣٨

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

النتيجــة إلــى وجــود اتجــاه عــام لــدى خريجــي اإلعــالم بواقــع تلــك االشــتراطات فــي مــشوار  

البحث عن وظيفة إعالمية في مؤسسات القطاع الخـاص، وبالتـالي صـعوبة اجتيـازهم لهـا             

 .كعقبة للحصول على وظيفة إعالمية في القطاع

إلعالميــة المناســبة بمــوظفين غيــر ســعوديين، إشــغال الوظــائف ا: العامــل الثــاني -

، وهــو مــا يــشير إلــى وجــود مــستوى نــسبي جيــد مــن  )٤٫٠٩(وجــاء بمتوســط حــسابي قــدره 

الموافقــة علــى هــذا العامــل، وقــد جــاءت اتجاهــات الخــريجين اإلعالميــين نحــو هــذا العامــل  

تأكـدين  ، وباقي النسبة لغير الم%٤ وعدمها %٧٨حادة في شدتها نحو الموافقة بحوالي   

، ويعبّـر الخريجـون هنـا عـن إحـساس عـام بمـضايقة وجـود اإلعالمـي غيـر الــسعودي           %١٨

لهم في مواقع وظيفية تتبع مؤسسات القطاع الخاص، وخـصوصاً فـي الوظـائف التنفيذيـة                

 .التي يرون في أنفسهم قدرة على تلبية متطلباتها

ة فـي مؤسـسات     سـيطرة الكـوادر الوافـدة علـى المناصـب القياديـ           : العامل الثالث  -

، وهـو مـا يـشير إلـى وجـود مـستوى        )٣٫٩٨(القطاع الخاص، وجـاء بمتوسـط حـسابي قـدره           

نسبي جيد من الموافقة على هذا العامل، وهـو كـسابقه فـي شـدة االتجـاه بـين المـوافقين            

، مما يؤكد وجود قناعة راسخة لدى معظم الخـريجين بتـأثير            %٧٫٤ ومخالفيهم   %٧٧٫٤

 الخريج اإلعالمي السعودي على وظيفـة تخصـصية مناسـبة فـي             على حصول ) الوافد(عامل  

 .سواء أكان هذا الوافد موظفاً تنفيذياً  أم مسؤوالً قيادياً.. مؤسسات القطاع الخاص

ســـلم وظيفــــي وتنظيمـــي للعـــاملين فــــي    ) كـــادر (عـــدم وجــــود  : العامـــل الرابـــع   -

 قــدره وجــاء بمتوســط حــسابي .. مؤســسات القطــاع الخــاص يــضبط الترقيــات والزيــادات  

، وهو مـا يـشير إلـى وجـود مـستوى نـسبي جيـد مـن الموافقـة علـى هـذا العامـل، وقـد                  )٣٫٨٠(

ــر تلــك  %٢٥٫٤ وغيــر المتأكــدين  %٦٢٫٣انــصرف اتجــاه الخــريجين بــين المــوافقين    ، وتعبِّ

النتيجة عن تخوف كثير من أفـراد العينـة مـن ضـبابية نظـام التوظيـف فـي القطـاع الخـاص                       

وهو ما يؤثّر مباشرة على موقف الخريج السلبي مبدئياً من          .. ياتفيما يخص الحوافز والترق   

 .العمل في ذلك القطاع مهما كانت نوع الوظيفة
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ضعف وعي صاحب العمل بالـدور اإلعالمـي فـي منـشأته، وجـاء              : العامل الخامس  -

، وهو ما يشير إلى وجود مستوى نسبي جيـد مـن الموافقـة              )٣٫٧٩(بمتوسط حسابي قدره    

، %٣٤٫٣ل، وإذا تــم تنحيــة غيــر المتأكــدين وهــم يتجــاوزون ثلــث العينــة        علــى هــذا العامــ  

 . يصب في خانة التأييد لهذا العامل%٥٧٫٨فتركز اتجاه باقي النسبة 

غياب األمان الوظيفي عن العاملين في القطـاع الخـاص، وجـاء        : العامل السادس  -

مـن الموافقـة   ، وهو ما يشير إلى وجود مستوى نـسبي جيـد   )٣٫٧٤(بمتوسط حسابي قدره    

 وخالفهـــم %٦٣٫٢علـــى هـــذا العامـــل، الـــذي اســـتمر فيـــه التبـــاين النـــسبي بـــين المـــوافقين  

، وهو ما يعبِّر عن تخوف أغلب خريجي العينة مـن غيـاب األمـان الـوظيفي لمـوظفي                   %١٥٫٩

القطاع الخاص مقارنة بهذا العامل فـي القطـاع الحكـومي وتـأثير ذلـك االتجـاه علـى عـدم                      

 . بوظائف هذا القطاع– بالتأكيد – التحاق نسبة منهم

عدم رغبتي في العمل الميداني األكثـر ارتباطـاً بوظـائف القطـاع             : العامل السابع  -

، وهــو مــا يــشير إلــى وجــود مــستوى نــسبي  )٣٫٢٥(الخــاص، وجــاء بمتوســط حــسابي قــدره  

 بــين –متوســط مــن الموافقــة علــى هــذا العامــل، وهــو العامــل الوحيــد الــذي شــهدت نتائجــه 

 وغيـر المـوافقين     %٤٣٫٨ شبه توازن نسبي في اإلتجـاه، بـين المـوافقين            – الجدول   عوامل

، مما يعني وجود نظرتين متضادتين عند الخريجين نحـو الـدور الميـداني لمتطلبـات                %٣٨٫٢

.. الوظيفــة اإلعالميــة فــي مؤســسات القطــاع الخــاص، ومــا يتبعهــا مــن أعبــاء أو مــسؤوليات

 عـن الوظيفـة اإلعالميـة الحكوميـة بـشكل عـام             –ائدة   الـس  –مقارنة بالطبيعـة المكتبيـة      

 .في أذهان معظم الخريجين

لــم يــسبق لــي البحــث عــن وظيفــة فــي مؤســسات هــذا القطــاع نهائيــاً، وجـــاء             -

، وهــو مـــا يــشير إلــى وجـــود مــستوى نـــسبي ضــعيف مـــن      )٢٫٤٨(بمتوســط حــسابي قـــدره   

هـذا الخيـار، ممـا يعنـي      رفـضهم ل %٦٤الموافقة على هذا العامل، فقد أكدت أغلبية العينة         

بينما أكد ربع الخريجين أنهم .. حقيقة محاوالتهم في البحث عن وظائف في هذا القطاع   

 . لوظائفه نهائياً– بالفعل –لم يتقدموا 



 

 
٢٤٠

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

اتجاهـــات الخـــريجين اإلعالميـــين نحـــو أهـــم العوامـــل المرتبطـــة بـــالتوظيف فـــي    -٣

 :الوظائف اإلعالمية في المؤسسات اإلعالمية الخاصة

يوضح نتائج اتجاهات الخريجين نحو أهم العوامل المرتبطة بالتوظيف ) ١٨(رقم جدول 

 :في الوظائف اإلعالمية في المؤسسات اإلعالمية الخاصة
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 ٦ ١٨ ٦٤ ٥٨ ٩٤ت
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ضعف تقدير المسؤولين في 

ة المؤسسات اإلعالمي

لمخرجات قسم اإلعالم 
 وخريجيه
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اعتماد التوظيف في 
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المعرفة المسبقة 
بإمكانات الخريج وخبراته 

 قبل التخرّج
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ضبابية نظام الجزاءات 

والعقوبات والمزاجية 

الشخصية أحياناً في 
 قرارات إنهاء الخدمة
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أولوية الكفاءة المهنية 

للمتقدم لدى معظم 

مسؤولي المؤسسات 
بغض النظر عن تخصصه 

 األكاديمي اإلعالمي
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 ٥ ١٧ ٦٦ ٦٦ ٨٥ت

٦ 

اعتماد بعض المؤسسات 
اإلعالمية على اإلعالمي 

المتعاون بدالً من اإلعالمي 

 المتفرغ

%٢٫١ ٧٫١ ٢٧٫٦ ٢٧٫٦ ٣٥٫٦ 
٤ ٣٫٨٧ 

 ٩ ١٣ ٦٨ ٥٨ ٩٠ت

٧ 

احتساب المكافآت أحياناً 

بنظام القطعة بدون حد 
أدنى من الدخل الشهري 

 المستقر

%٣٫٨ ٥٫٥ ٢٨٫٦ ٢٤٫٤ ٣٧٫٨ 
٤ ٣٫٨٧ 

 ١٣ ٢٧ ٨٥ ٥١ ٦٣ت

٨ 

التخوف الوهمي لدى بعض 

مسؤولي المؤسسات 
اإلعالمية من خريجي 

 تخصصات اإلعالم

%٥٫٤ ١١٫٣ ٣٥٫٦ ٢١٫٣ ٢٦٫٤ 
٩ ٣٫٥٢ 

 ٩ ١٣ ٤٧ ٩١ ٧٨ت

٩ 

اعتماد بعض المؤسسات 

اإلعالمية على الموظف غير 

 السعودي
%٣٫٨ ٥٫٥ ١٩٫٧ ٣٨٫٢ ٣٢٫٨ 

١ ٣٫٩١ 

 ٨١ ٦٧ ٢٥ ١٤ ٥٠ت

١٠ 

لم يسبق لي البحث عن 
وظيفة في المؤسسات 

 اإلعالمية الخاصة نهائياً
%٣٤٫٢ ٢٨٫٣ ١٠٫٥ ٥٫٩ ٢١٫١ 

٢٫٥١ 
١
٠ 

 ٣٫٧٠ @المتوسط العام

  درجات٥المتوسط من @ 

 :وتوضح بيانات الجدول السابق ما يلي

اعتماد بعض المؤسسات اإلعالمية على الموظف غير الـسعودي،         : العامل األول  -

، وهــو مــا يــشير إلــى وجــود مــستوى نــسبي جيــد مــن   )٣٫٩١(وجــاء بمتوســط حــسابي قــدره  

د اتجـه أغلـب خريجـي العينـة نحـو تأييـد هـذا العامـل بنـسبة          الموافقة علـى هـذا العامـل، وقـ     

، وتؤكـد   %٩٫٧، مقارنـة بانخفـاض مخـالفيهم فـي االتجـاه عنـد نـسبة                %٧١مرتفعة بلغت   



 

 
٢٤٢

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

تلــــك النتيجــــة وجــــود درجــــة مــــن االقتنــــاع لــــدى أغلــــب الخــــريجين المبحــــوثين بحــــرص  

ها نحـو  المؤسسات اإلعالمية الخاصة على توظيف غير السعودي من جهة وضعف توجه    

 .االعتماد على السعودي اإلعالمي من جهة أخرى

ــاني  - ــة لنــسب     : العامــل الث ــة القــدرات االســتيعابية للمؤســسات اإلعالمي محدودي

، )٣٫٩٠(واضحة من الخـريجين كـل فـصل أو عـام دراسـي، وجـاء بمتوسـط حـسابي قـدره           

ف اتجـاه  وهو ما يشير إلى وجود مستوى نسبي جيد من الموافقة على هـذا العامـل، وانـصر       

، %٦٧أغلب أفراد العينة بما يعادل ثلثي الخـريجين إلـى الموافقـة علـى هـذا العامـل بنـسبة                    

 مـن العينـة مـوقفهم منـه، وتبـيِّن      %٢٠٫٥ولـم يحـدد   ..  فقط%١٢٫٦ولم يعترض عليه سوى  

ــين    ــريجين اإلعالميـ ــسابقة إدراك الخـ ــة الـ ــربتهم   –النتيجـ ــع تجـ ــن واقـ ــدرة  – مـ ــعف قـ  ضـ

 مــن دفعــات  – دوريــاً –لخاصــة علــى اســتقطاب أعــداد ملموســة     المؤســسات اإلعالميــة ا 

 .خريجي أقسام اإلعالم، وخاصة في الوظائف غير الفنية

ضـــعف تقـــدير المـــسؤولين فـــي المؤســـسات اإلعالميـــة  ): مكـــرر(العامـــل الثـــاني  -

، وهـو مـا يـشير    )٣٫٩٠(لمخرجات قسم اإلعالم وخريجيه، وجاء بمتوسـط حـسابي قـدره           

 جيد مـن الموافقـة علـى هـذا العامـل، واالتجـاه الواضـح للخـريجين             إلى وجود مستوى نسبي   

 درجة مـوافقتهم بـشدة ولـم يخـالفهم إال     %٣٩ منهم %٦٣٫٤نحوه هو الموافقة بنسبة    

ويفهـم مـن االتجـاه الـسابق وجـود      . ، ووقف على الحياد أكثـر مـن ربـع إجمـالي العينـة        %١٠

يـة بتـدني قناعـات أصـحاب        إحساس قوي لـدى الخـريجين عكـسته نـسبة مـوافقتهم العال            

قرار التوظيف في المؤسسات اإلعالمية الخاصة بمخرجـات أقـسام اإلعـالم وأنهـا ال تلبـي          

 . متطلبات وظائف سوق العمل اإلعالمي الخاص- في نظرهم–

اعتماد بعض المؤسسات اإلعالمية علـى اإلعالمـي المتعـاون بـدالً            : العامل الرابع  -

، وهــو مــا يــشير إلــى وجــود   )٣٫٨٧(ط حــسابي قــدره مــن اإلعالمــي المتفــرغ، وجــاء بمتوســ  

مــستوى نــسبي جيــد مــن الموافقــة علــى هــذا العامــل، الــذي حظــي بدرجــة قبــول مرتفعــة         

 خالفوهم الرأي، وتتبلور شدة طرفي االتجاه حـول هـذا         %٩٫٢، في مواجهة    %٦٣٫٢بنسبة  



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٤٣

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

أى الخريجون أن وهكذا ر.  من العينة لم يعطوا رأياً محدداً  %٢٧٫٦العامل بالعلم أن نسبة     

اعتماد تلك المؤسسات على اإلعالمي المتعاون سواء كان متخصصاً أو غيره أسهم فـي       

 .تقليل حاجتها إلى توظيف قدرات إعالمية حديثة متفرِّغة

احتساب المكافآت أحياناً بنظام القطعة بدون حد أدنـى         ): مكرر(العامل الرابع    -

، وهـو مـا يـشير إلـى         )٣٫٨٧(ي قـدره    من الـدخل الـشهري المـستقر، وجـاء بمتوسـط حـساب            

وجود مستوى نسبي جيد من الموافقة على هذا العامل، الذي يـضاف لمـا سـبقه مـن ناحيـة               

 ووضــوح غيــر المتأكــدين مــن %٩٫٣، وضــعف درجــة الــرفض %٦٢٫٢شــدة اتجــاه الموافقــة 

، ويفهــم مــن نتيجتــي العــاملين الــسابقين تأكيــد  %٢٨٫٦مــوقفهم بــين االتجــاهين بنــسبة 

اه القوي لـدى معظـم العينـة مـن تـأثير وجـود اإلعالمـي غيـر المتفـرغ فـي المؤسـسات                  اإلتج

 .اإلعالمية على توفير فرص التوظيف للخريجين اإلعالميين

ــل الـــسادس  - ــسؤولي     : العامـ ــم مـ ــدى معظـ ــدِّم لـ ــة للمتقـ ــاءة المهنيـ ــة الكفـ أولويـ

دره المؤسسات بغض النظر عن تخصصه األكاديمي اإلعالمي، وجاء بمتوسط حسابي قـ           

، وهــو مــا يــشير إلــى وجــود مــستوى نــسبي جيــد مــن الموافقــة علــى هــذا العامــل،             )٣٫٧٩(

 اخــتص الموافقـــون بجــل النـــسبة   %٣٢وباســتبعاد مــن لـــيس لــه رأي محـــدد هنــا بحـــوالي     

، واســـتناداً علـــى نتيجـــة االتجـــاه الـــسابق، فقـــد رأى %١١٫٤، ومخـــالفوهم %٥٦٫٨المتبقيـــة 

ــالم الخ    ــسات اإلعـ ــدير مؤسـ ــون تقـ ــة    الخريجـ ــارة اإلعالميـ ــة والمهـ ــاءة المهنيـ ــة للكفـ اصـ

 .للمتقدِّم دون ربط توظيفه بشرط حصوله على مؤهل إعالمي متخصص

ــاد التوظيـــف فـــي المؤســـسات اإلعالميـــة علـــى المعرفـــة    : العامـــل الـــسابع - اعتمـ

، )٣٫٧٧(وجـاء بمتوسـط حـسابي قـدره         : المسبقة بإمكانات الخريج وخبراته قبل التخرّج     

ود مستوى نسبي جيد من الموافقة على هذا العامـل، وقـد وافـق عليـه        وهو ما يشير إلى وج    

، وابتعـاد ربـع العينـة عـن اإلدالء برأيهـا حولـه، وتفيـد         %١٥ مقابـل رد حـوالي       %٦٠أكثر مـن    

تلـــك النتيجـــة فـــي مـــدى وعـــي نـــسبة كبـــرى مـــن الخـــريجين بأهميـــة التـــدريب العملـــي فـــي 

ــادرات     .. فرديــة أو ســياق أكــاديمي مــنظَّم  المؤســسات اإلعالميــة قبــل التخــرّج ســواء بمب



 

 
٢٤٤

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

ــأثير ذلــك علــى ســهولة حــصولهم علــى فــرص وظيفيــة الحقــة فــي تلــك المؤســسات          وت

 .وغيرها بعد التخرّج

ضبابية نظام الجـزاءات والعقوبـات والمزاجيـة الشخـصية أحيانـاً        : العامل الثامن  -

لـى وجـود    ، وهـو مـا يـشير إ       )٣٫٧٥(في قرارات إنهاء الخدمة، وجاء بمتوسط حسابي قـدره          

مستوى نسبي جيد من الموافقـة علـى هـذا العامـل، والالفـت فـي نتـائج هـذا العامـل أن غيـر                         

ــى ابتعــاد هــذه النــسبة         %٣٥المتأكــدين وصــلوا   ــة، وهــذا مــا قــد يــشير إل  مــن إجمــالي العين

ــدة مــن الخــريجين عــن أجــواء عمــل المؤســسات اإلعالميــة الخاصــة وتنظيماتهــا          المحاي

 ظلــت نــسبة المؤيِّــدين هــي االتجــاه األبــرز للخــريجين بنــسبة قــدرها   اإلداريــة والماليــة، فيمــا

، ويؤكــد ذلــك إستحــضار عنــصر األمــان %٨٫٨ مقابــل عــدم وجــود معارضــة تــذكر %٥٦٫٢

الوظيفي فـي وعـي الخـريجين اإلعالميـين فـي مرحلـة بحـثهم عـن وظـائف فـي مؤسـسات                       

 .ذلك القطاع

مؤســسات اإلعالميــة  التخــوف الــوهمي لــدى بعــض مــسؤولي ال   : العامــل التاســع  -

، وهـو مـا يـشير    )٣٫٥٢(الخاصة من بعـض خريجـي اإلعـالم، وجـاء بمتوسـط حـسابي قـدره            

إلى وجود مستوى نسبي جيد من الموافقة على هذا العامل، ورغم تـدني نـسبة المـوافقين        

، %٤٧٫٧علــى هــذا العامــل إلــى مــا دون نــصف العينــة،  فقــد حــافظوا علــى تقــدّمهم بنــسبة    

 أكبـر مثيالتهـا   %٣٥٫٦، فيما تعـد نـسبة غيـر المتأكـدين     %١٦٫٧قدرها مقابل نسبة رفض   

بين العوامل السابقة، ومع ذلك يبقى مدى اتجاه الموافقة علـى هـذا العامـل محـل تـساؤل                   

 –وتحتاج إلى إثباتات أقوى لتأكيدها، وبالمثـل فـإن تجـاوز المحايـدين لثلـث العينـة قـد يعنـي            

ة مـؤثِّرة مـن الخـريجين اإلعالميـين عـن بيئـات عمـل                ابتعاد نسب  –مع نتائج عوامل سابقة     

 .بدرجة ملحوظة.. المؤسسات اإلعالمية الخاصة

لم يسبق لي البحث عن وظيفة في المؤسسات اإلعالمية الخاصة نهائيـاً، وجـاء                -

، وهـــو مـــا يـــشير إلـــى وجـــود مـــستوى نـــسبي ضـــعيف مـــن   )٢٫٥١(بمتوســـط حـــسابي قـــدره 

 مــن إجمــالي العينــة، وتــدنت نــسبة  %٦٢٫٥قبــل بــه الموافقــة علــى هــذا العامــل، حيــث لــم ي 
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  أن قرابــة ثلثــي الخــريجين قــاموا  - مــرة أخــرى – ويؤكــد هــذا الخيــار  %٢٧المــوافقين إلــى 

بمحــاوالت للتوظُّــف فــي المؤســسات اإلعالميــة الخاصــة، كمــا تعــد نــسبة مــن لــم يبــذلوا أي 

يــة بــين الخــريجين فــي محاولــة للتوظّــف فــي هــذا القطــاع طبيعيــة، الخــتالف الرغبــات المبدئ

 .القطاعات العملية والتخصصية التي يفضلونها منذ البداية

اتجاهـــات الخـــريجين اإلعالميـــة نحـــو أهـــم العوامـــل المرتبطـــة بجهـــود أقـــسام   -٤

 :اإلعالم في توظيف خريجيها

يوضح نتائج اتجاهات الخرّيجين نحو أهم العوامل المرتبطة بجهود ) ١٩(جدول رقم 

 :ظيف خريجيهاأقسام اإلعالم في تو

 العوامل م
دة
ش
ق ب
واف
م

 

فق
موا

 

لست 

فق اًمتأكد
موا

ير 
غ

 

غير 

موافق 
ط  إطالقاً

س
متو
ال

بي
سا
لح
ا

 

ب
رتي
الت

 

 ١٠ ٩ ١٣ ١١٢ ١٠٣ت

١ 

تقصير أقسام اإلعالم في 

تعريف طالبها بآفاق سوق 
 العمل ومتطلباته

%٤٫٠ ٣٫٦ ٥٫٣ ٤٥٫٣ ٤١٫٧ 
١ ٤٫١٧ 

 ٦ ٣٠ ٣٠ ٩٨ ٨٠ت

٢ 

تدني مستوى تأهيل الطالب 
هم بما يتناسب مع وتدريب

متطلبات التوظيف في 

 سوق العمل

%٢٫٥ ١٢٫٣ ١٢٫٣ ٤٠٫٢ ٣٢٫٨ 
٤ ٣٫٨٩ 

 ٣ ٢٣ ١٩ ١٠٥ ٩٦ت

٣ 

اعتماد الدراسات اإلعالمية 
في أقسام اإلعالم على 

الجانب النظري على 

 حساب الجانب التطبيقي

%١٫٢ ٩٫٣ ٧٫٧ ٤٢٫٧ ٣٩٫٠ 
٢ ٤٫٠٩ 

 ١١ ١٦ ٤١ ٧٥ ١٠٣ت

٤ 

لى بعض ضعف الطلب ع

التخصصات اإلعالمية 
 األكاديمية في سوق العمل

%٤٫٥ ٦٫٥ ١٦٫٧ ٣٠٫٥ ٤١٫٩ 
٣ ٣٫٩٩ 

 ٦ ١٣ ٧٦ ٦٣ ٨٥ت

٥ 

عدم ربط البحث عن 

وظيفة تخصصية 

للطالب بأهداف ) مستقبلية(
%٢٫٥ ٥٫٣ ٣١٫٣ ٢٥٫٩ ٣٥٫٠ 

٥ ٣٫٨٦ 
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التدريب الميداني في 
 المؤسسات الخارجية

 ٩ ٥٠ ٣٩ ٥٩ ٨٧ت

٦ 

عدم مالءمة ما درسه 
الخريج في قسم اإلعالم 

مع الوظائف اإلعالمية 

 المتاحة

%٣٫٧ ٢٠٫٥ ١٦٫٠ ٢٤٫٢ ٣٥٫٧ 
٧ ٣٫٦٨ 

 ٩ ٣٤ ٥٩ ٥٨ ٨٥ت

٧ 

تأثير عدم رغبة الطالب 
المبدئية في دراسة اإلعالم 

على سعيه ) عند القبول(

بعد تخرّجه إلى العمل في 
 وظيفة إعالمية

%٣٫٧ ١٣٫٩ ٢٤٫١ ٢٣٫٧ ٣٤٫٧ 
٦ ٣٫٧٢ 

 ٣٫٩١ @المتوسط العام

  درجات٥المتوسط من @ 

 :وتوضح بيانات الجدول السابق ما يلي

تقــصير أقــسام اإلعــالم فــي تعريــف طالبهــا بآفــاق ســوق العمــل      : العامــل األول -

، وهـو مـا يـشير إلـى وجـود مـستوى نـسبي               )٤٫١٧(ومتطلباته، وجاء بمتوسط حسابي قـدره       

من الموافقة على هذا العامل، والحقيقة أن االتجاه العام لموقـف الخـريجين             ) مرتفع(جيد  

، بحيــث ال يظهــر وزن نــسبي ألي  %٨٧مــن هــذا العامــل هــو الموافقــة الغالبــة عليــه بنــسبة   

وبالتالي فهناك شعور عام لديهم بتقصير األقسام تجاههم في مضمون هذا     . موقف آخر 

 .العامل

ــاني  - ــى الجانــب      اعتمــا: العامــل الث ــة فــي أقــسام اإلعــالم عل د الدراســات اإلعالمي

، وهــو مــا )٤٫٠٩(النظــري علــى حــساب الجانــب التطبيقــي، وجــاء بمتوســط حــسابي قــدره     

يشير إلى وجود مستوى نسبي جيد مـن الموافقـة علـى هـذا العامـل، والموافقـة العامـة هـي          
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مقابــل رفــض لــه فــي  %٨١٫٧طــابع اتجــاه أفــراد العينــة نحــو هــذا العامــل كــسابقه، بنــسبة  

 . فقط%١٠حدود 

ضــعف الطلــب علــى بعـض التخصــصات اإلعالميــة األكاديميــة فــي  : العامـل الثالــث  -

، وهــو مــا يــشير إلــى وجــود مــستوى    )٣٫٩٩(ســوق العمــل، وجــاء بمتوســط حــسابي قــدره    

 مـن إجمـالي     %٧٢٫٤نسبي جيد من الموافقة على هذا العامل، وقد وافق علـى هـذا العامـل                

، ويمكـن البنـاء علـى هـذه النتيجـة بـالقول إن تجربـة الخـريجين فـي                    %١١ضه  العينة فيمـا رفـ    

قـد وجهـتهم التجـاه هـذا        .. البحث عن وظائف إعالمية في سوق العمـل المحلـي بقطاعيـه           

 .الموقف

تدني مستوى تأهيل الطالب وتدريبهم بمـا يتناسـب مـع متطلبـات        : العامل الرابع  -

، وهو مـا يـشير إلـى وجـود         )٣٫٨٩( قدره   التوظيف في سوق العمل، وجاء بمتوسط حسابي      

مستوى نسبي جيد مـن الموافقـة علـى هـذا العامـل، الـذي اسـتمرت الموافقـة الغالبـة عليـه                       

 .%١٤٫٥ مقابل رفض له وقف عند حد %٧٣من الخريجين بنسبة 

للطالـب  ) مـستقبلية (عدم ربـط البحـث عـن وظيفـة تخصـصية            : العامل الخامس  -

داني فـي المؤسـسات الخارجيـة، وجـاء بمتوسـط حـسابي             اإلعالمي بأهـداف التـدريب الميـ      

، وهو ما يشير إلى وجـود مـستوى نـسبي جيـد مـن الموافقـة علـى هـذا العامـل،          )٣٫٨٦(قدره  

وإذا تم تحييد حـوالي ثلـث أفـراد العينـة غيـر المتأكـدين مـن مـوقفهم، فـإن االتجـاه األعـم                         

 بينمـا بقـي رفـضه       %٦٠٫٩ لبقية الخريجين ينصرف نحـو الموافقـة علـى هـذا العامـل بنـسبة              

 .%٧٫٨في الحدود الدنيا بينهم بنسبة 

عنــد (تــأثير عــدم رغبــة الطالــب المبدئيــة فــي دراســة اإلعــالم    : العامــل الــسادس -

على سعيه بعد تخرّجـه إلـى العمـل فـي وظيفـة إعالميـة، وجـاء بمتوسـط حـسابي                     ) القبول

فقـة علـى هـذا العامـل،        ، وهو ما يشير إلى وجـود مـستوى نـسبي جيـد مـن الموا               )٣٫٧٢(قدره  

 بحــوالي – وهـم األكثـر   –وقـد توزعـت اتجاهـات الخـريجين حيـال هـذا العامـل بـين موافـق          

، فيمــا لــم يحــسم حــوالي ربــع العينــة مــوقفهم مــن هــذا  %١٨، وغيــر موافــق بحــوالي %٦٠
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العامل، ويمكن الخروج من نتيجة هذا العامل بتأثير سياسات القبول في أقـسام اإلعـالم               

 .عند تخرجهم.. الطالب أو باألصح قدراتهم على اإللتحاق بوظائف تخصصيةعلى رغبات 

عدم مالءمـة مـا درسـه الخـريج فـي قـسم اإلعـالم مـع الوظـائف                  : العامل السابع  -

، وهو ما يشير إلـى وجـود مـستوى         )٣٫٦٨(اإلعالمية المتاحة، وجاء بمتوسط حسابي قدره       

 مــن أفــراد العينــة فيمــا %٦٠ه حــوالي نــسبي جيــد مــن الموافقــة علــى هــذا العامــل، وقــد أيَّــد 

ــوالي   ــضه حـ ــنهم%٢٥رفـ ــن       .  مـ ــرى مـ ــسبة كبـ ــل نـ ــسابقة تحميـ ــة الـ ــن النتيجـ ــم مـ ويفهـ

) اإلعالمــي(الخــريجين أقــسام اإلعــالم مــسؤولية ضــعف تهيئــتهم لوظــائف ســوق العمــل   

 .وتلبية متطلباتها العملية ومهاراتها التنفيذية

 

 

@     @     @ 
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 :الخاتمة
ى قيــاس أهــم عوامــل توجــه بعــض خريجــي أقــسام اإلعــالم إلــى      ســعت الدراســة إلــ 

وقــد كــشفت النتــائج عــن تــدني وعــي أفــراد العينــة بالوظــائف ،العمــل بوظــائف غيرإعالميــة

المتاحة في سوق العمل بقطاعيه، وأن لدى أغلبيتهم استعداداً مبكراً للعمل فـي وظـائف            

مية، والالفت تأكيد معظمهـم  غير إعالمية، وأن تفضيلهم كان للوظائف اإلعالمية الحكو  

وبــيَّن الخرِّيجــون أن مــن  . اســتخدامهم لــشفاعات وتوصــيات لتقــديمها لجهــات التوظيــف  

أهــم عوامــل تــوجههم إلــى الوظــائف غيــر اإلعالميــة المرتــب الجيِّــد والمــستقبل الــوظيفي   

وتوفرها مقابل ندرة الوظائف  المتخصصة، وقد أفاد معظمهم بقبولهم بأول فرصـة عمـل               

 .إعالمية وتأثّرهم برغبة الحصول على وظيفة قيادية غير إعالميةغير 

وأكَّــدت الدراســة وعــي الخــرِّيجين بمحدوديــة الجهــات الحكوميــة التــي تــستقطب         

ــي التوظيــــف        ــوعية فــ ــر الموضــ ــارات غيــ ــأثير االعتبــ ــالم، وتــ ــي اإلعــ ــن خرِّيجــ ــؤهلين مــ المــ

ــسوبيات  ــاطات والمحـ ــاع ال   .. كالوسـ ــات القطـ ــتراط جهـ ــدت اشـ ــا أكَّـ ــبعض  كمـ ــاص لـ خـ

الشروط التعجيزية التي تحد من توظيفهم فيها، وتأثير العامل األجنبي من حيـث إشـغال            

معظم الوظائف المناسبة لهم بغيـر سـعوديين وسـيطرة الكـوادر الوافـدة علـى المناصـب            

ــي       ــلم وظيفـ ــود سـ ــدم وجـ ــوظيفي وعـ ــان الـ ــاب األمـ ــاملي غيـ ــال لعـ ــه، دون إغفـ ــة فيـ القياديـ

 .اعوتنظيمي للعاملين في القط

وعلى مستوى المؤسسات اإلعالمية الخاصـة اتجـه الخرِّيجـون إلـى اإلقـرار بمحدوديـة                

القدرات االستيعابية لتوظيف الخريجين فـي تلـك المؤسـسات، يُـضاف إليـه تـأثير االعتمـاد                  

علــــى اإلعالمــــي المتعــــاون بــــدالً مــــن اإلعالمــــي المتفــــرِّغ، وضــــعف تقــــدير مــــسؤولي تلــــك  

عــالم وخرّيجيهــا، ثــم ربطهــم ألولويــة التوظيــف فيهــا  المؤســسات لمخرجــات أقــسام اإل

بذوي الكفاءة المهنية واعتماد توظيف الخرِّيج اإلعالمي عندهم على معرفتهم المسبقة           

 .بإمكاناته ومهاراته قبل التخرُّج

ولم تغفل الدراسة العوامل المرتبطة بأقسام اإلعالم التي يمثِّل أفراد العينة منتجها          

وعـدم  ، ا تقصيراً في تعريفهم بأحوال سـوق العمـل اإلعالمـي ومتطلباتـه    النهائي فرأوا فيه  
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مالءمة ما درسوه فيها مع الوظائف اإلعالمية المتاحة، واعتماد الدراسة فيها على الجانب  

 .النظري، وتدني مستوى تأهيل طالبها بما يتناسب مع وظائف السوق

 :التوصيات
 اإلعــالم ومؤســسات القطــاع   أهميــة مــد جــسور التعــاون والتنــسيق بــين أقــسام       -

ــاً  وإشـــراكهم فـــي ..الخـــاص باعتبارهـــا الموظـــف األول للخـــرّيجين اإلعالميـــين حاليـ

صـياغة توجهـات الخطـط الدراسـية وتحـديثها بمـا يتناسـب مـع وظائفهـا اإلعالميـة           

 .المتاحة

أن تعمـــل أقـــسام اإلعـــالم علـــى تـــوفير بـــرامج تـــدريب مبكـــرة ومتكاملـــة للطالـــب    -

 لــه آليــات االلتحــاق بالمؤســسات اإلعالميــة كمتــدرب بعــد وقــت  اإلعالمــي، وأن تــوفر

 .قصير من التحاقه بالقسم ال يزيد عن العام الجامعي

تكثيـــف الجانـــب التطبيقـــي فـــي خطـــط أقـــسام  اإلعـــالم علـــى حـــساب التـــدريس     -

النظــــري، وقيــــاس إنجــــاز الطالــــب لدراســــته اإلعالميــــة بنــــوع المهــــارات اإلعالميــــة  

 .رة الدراسة الجامعيةاألساسية التي أتقنها فت

ضرورة أن ينتهي برنامج التدريب التعاوني أو الخـارجي للطالـب الجـامعي خـالل فتـرة        -

ــالتوظيف بعــد التخــرّج مــن خــالل اتفاقيــات تعــاون مثمــرة بــين         دراســته الجامعيــة ب

 .أقسام اإلعالم والمؤسسات اإلعالمية

منـذ البدايـة وبـين    هناك عالقة مباشرة بـين عـدم رغبـة الطالـب فـي دراسـة اإلعـالم           -

ســعيه بعــد التخــرّج للــدخول فــي المعتــرك اإلعالمــي عــامالً، وأن مــن المهــم مراعــاة   

 .رغبة الطالب وإقباله على التخصص في مرحلة القبول الدراسي

تحتاج أقسام اإلعالم إلى إعادة صياغة مقرراتها التخصصية والتطبيقية بما يـتالءم       -

هـارات الالزمـة للوظـائف المتاحـة فيـه بمـا       مع احتياجات سوق العمـل اإلعالمـي والم   

 .يساعد الخرّيج على الحصول على وظيفة تخصصية مقبولة فيه
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حمايــة حــق الخــرِّيج اإلعالمــي المؤهــل وصــاحب المهــارات األساســية فــي الحــصول   -

على وظيفـة إعالميـة مناسـبة فـي مؤسـسات القطـاع الخـاص، وأن تـسهم أقـسام                    

لعلمــي واإلداري مــع الجهــات المــشرفة علــى     اإلعــالم فــي هــذا المطلــب بالتواصــل ا    

 .توطين الوظائف اإلعالمية في جهاز الدولة ولدى مؤسسات القطاع الخاص

تقنـــين أعـــداد المقبـــولين فـــي أقـــسام اإلعـــالم بمـــا يتـــوازن مـــع الحاجـــة إلـــى أعـــداد    -

حتى ال يكـون هنـاك فـائض فـي          ،خرّيجين إعالميين تتفق وفرص التوظيف المتاحة       

 .ميين ال يمكن استيعابه في مواقع التوظيف المناسبةالخرّيجين اإلعال

تثقيــف الطــالب فــي مرحلــة الدراســة التحــضيرية أو المــستويات الجامعيــة األولــى أن    -

.. دراســة اإلعــالم دراســة تطبيقيــة فــي المقــام األول تعتمــد علــى المهــارة ال التلقــين  

 ميـادين العمـل   بحيث يشجع ذلك على استعداده مبكراً للتأهيل وتقبّل التوجـه إلـى     

 .اإلعالمي

أن تراعي أقسام اإلعالم متطلبـات اإلعـداد اإلعالمـي الكـفء فتأخـذ تـوفر القـدرات                -

البــشرية المدربــة واألجهــزة والمعامــل الفنيــة والتقنيــة والــشراكات الحقيقيــة مــع     

بعين االعتبار لتـتمكَّن مـن تخـريج إعالميـين يملكـون الحـد              .. المؤسسات اإلعالمية 

 .أهيل اإلعالمي الالزماألدنى من الت

ــاه كليــات وأقــسام اإلعــالم إلــى المهــن اإلعالميــة الفنيــة فــي التــصاميم         - أهميــة انتب

ــاج  ــراج واإلنتـ ــعوديين،     .. واإلخـ ــر سـ ــاملين غيـ ــة بعـ ــسوق اإلعالميـ ــي الـ المـــشغولة فـ

وتــــصميم البــــرامج والمقــــررات المهيئــــة لهــــا، لتــــشكل مــــواطن توظيــــف إضــــافية   

 .لخريجيها

@     @     @ 
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 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

 جع الدراسة مرا
 :المراجع العربية: أوالً

): ٢ مـــن١(العنـــاد . د.. أحمـــد الـــسهيمي، بـــين مجلـــس الـــشورى والعمـــل البحثـــي واإلعالمـــي والرياضـــي -

خطـأ شـائع، صـحيفة االقتـصادية،        .. الحكم على جميع خريجـي أقـسام اإلعـالم فـي مهـارة التحريـر              

: م، ظهــــــر علــــــى موقــــــع٢٠٠٩ مــــــارس ٦هـــــــ الموافـــــق  ١٤٣٠ ريــــــع األول ٩، الجمعــــــة ٥٦٢٥العـــــدد  

http://www.alegt.com/2009/03/06/article-202011.html. 

 : م، القاهرة، ظهر على موقع٤/٥/٢٠١٠أسماء معروف، مصرس،  -

http://www.masress.com/alkahera/802. 

 أغــسطس ٢٣إســماعيل دبــارة، البطالــة تنتظــر خريجــي اإلعــالم فــي تــونس، صــحيفة الحيــاة، األحــد    -

 .http://www.daralhayat.com/print/50025: م، ظهر على موقع٢٠٠٩

 : م، ظهر على موقع١/١/٢٠٠٩أشرف الراعي، صحيفة الغد،  -

http://alghad.com/index.php/article/272831.html. 

ــاديميون يتهمـــون  .. أنـــس الخمـــيس، عـــزوف الطـــالب عـــن تخـــصص الـــصحافة    - مـــسؤولية مـــن؟ أكـ

، ٩٨٧فة رسـالة الجامعـة، العـدد        ، صـحي  ..المؤسسات الصحفية وطالب يبحثون الـضمانات الوظيفيـة       

 : محمد الوعيل، ظهر على موقع: مداخلة

http://ksu.edu.sa/sites/ksuarabic/UMessage/Archive/987/Investigations/page

s/main-T02.aspx. 

م، ظهـر   ٧/٤/٢٠٠٦أطالب بإلغاء كليات اإلعالم بالمملكة، صحيفة اليوم،        : الكاتب قينان الغامدي   -

:  والموقــــــــــــع.http://www.alyaum.com/issue/article.php?in=120: علــــــــــــى موقــــــــــــع

http://hewar.kacnd.org/vb/showthread.php?=74. 

في تدريب وتوظيف خريجي أقسام اإلعـالم، ورقـة عمـل مقدَّمـة إلـى ورشـة         " الحياة"تجربة صحيفة    -

التي تنظّمها وزارة الثقافة واإلعالم ووزارة التعليم       " تدريس اإلعالم في الجامعات السعودية    "عمل  
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ــالي ــادن،    العـ ــرول والمعـ ــد للبتـ ــة الملـــك فهـ ــران، جامعـ ــفر ٢٩-٢٧، الظهـ ـــ، ١٤٢٨ صـ ــارس ١٩-١٧هـ  مـ

 .م٢٠٠٧

، خريجــو اإلعــالم غاضــبون مــن التلفزيــون، صــحيفة    )٢-١(الفنيــة ) الوقــت(خليــل إبــراهيم، فــي نــدوة    -

ــدد   ــت، العـــــ ــة ٤٦٦الوقـــــ ــى  ١٥، الجمعـــــ ــادى األولـــــ ـــ، ١٤٢٨ جمـــــ ــو ١هـــــ ــى ٢٠٠٧ يونيـــــ ــر علـــــ : م، ظهـــــ

http://wwww.alwagt.com/art.php?aid=57946 

، صــحيفة االقتــصادية، العــدد )٢-١( أمــين ســاعاتي، إعــادة هيكلــة المؤســسات الــصحافية الــسعودية   -

١٤/٨/١٤٢٦، ٤٣٦٠. 

ربــي للدراســات نبيــل حــداد، أســس القبــول لطلبــة اإلعــالم العربــي، الدراســات اإلعالميــة، المركــز الع  -

 .م١٩٨٨ يونيو –، أبريل ٥١اإلعالمية العدد 

قــسم :  نبيــل عــارف الجــردي، التكــوين فــي مجــال االتــصال بــين النظريــة والتطبيــق، دراســة خاصــة        -

اإلعالم بجامعة الكويت، مجلة دراسات الخلـيج والجزيـرة العربيـة، مجلـس النـشر العلمـي، جامعـة                   

 .هـ١٤١٦،  ذي القعدة١٩، السنة ٧٧الكويت، العدد 

ريان بن عبداللطيف غنام، عزيـزي رئـيس التحريـر، تطلعـات خرّيجـي اإلعـالم، صـحيفة اليـوم، العـدد                  -

 http://www.alyaum.com.sa: هـ، ظهر على موقع١٨/١/١٤٢٦، ١١٥٨٠

جامعـات الـسعودية لمتطلبـات      ساعد العرابي الحارثي، مالءمة تأهيل خريجي أقـسام اإلعـالم فـي ال             -

الحكومي واألهلي، ندوة واقع إدارات العالقات العامة في األجهزة الحكومية، : العمل في القطاعين 

 .هـ١٤١٣معهد اإلدارة العامة، 

دراسـة  : سالم بن سعيد القحطاني، مدى مالءمة مخرجـات التعلـيم العـالي لمتطلبـات سـوق العمـل                  -

 وقطاع األعمال بمدينـة الريـاض، مجلـة اإلدارة العامـة، معهـد          استطالعية على جامعة الملك سعود    

 .هـ١٤١٩، رجب ٣٨ المجلد ٣اإلدارة العامة بالرياض، العدد 

 بالمائـة، صـحيفة   ١٠لـم أسـتفد مـن دراسـتي سـوى       : القحطـاني " صـباح الخيـر   "سلمان العقيلـي، مقـدم       -

م، ظهـــر علـــى ٦/٥/٢٠٠٧ق هــــ، الموافـــ١٩/٤/١٤٢٨، الـــسنة األربعـــون، األحـــد ١٢٣٧٨اليـــوم، العـــدد 

 .http://www.alyaum.com/issue/print.php?In=12378&1=487470: موقع
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: مــــــــــــــن ظهــــــــــــــر علــــــــــــــى موقــــــــــــــع٥/١١/٢٠٠٩ســــــــــــــميح المعايطــــــــــــــة، صــــــــــــــحيفة الغــــــــــــــد،  -

http://www.alghad.com/?article=15167. 

 ).ت.د(، )عالم الكتب:القاهرة(سمير محمد حسين، بحوث اإلعالم األسس والمبادئ،  -

: ، ظهــــــــر علــــــــى موقــــــــع!القــــــــادم محــــــــبط أكثــــــــر" الــــــــدكتور"شــــــــاكر أبــــــــو طالــــــــب، ورشــــــــة   -

http://www.alarabiya.net/views/ 2007/03/29/32987.html. 

عادل الثقيل، طالب الجامعات السعودية يشتكون من التنافر بين المناهج الدراسية وسوق العمـل              -

 ١٣، األربعـاء    ٩٣١٨، صـحيفة الـشرق األوسـط، العـدد          "العطالـة "ويقبلون بأي تخصص هرباً مـن وصـمة         

 :  ظهر على موقعم،٢٠٠٤ يونيو ٢هـ، ١٤٢٥ربيع الثاني 

http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=9165&article=237242. 

م، ظهــر ٢٠١١ أكتــوبر ٣٠عائــشة ســلطان، أزمــة تــدريس اإلعــالم، أبجــديات، صــحيفة االتحــاد، األحــد    -

 : على موقع

http://www.alittihad.ae/columnsdetails/php?category=1&column=14&id=10

0412&y=2011. 

قـة  عبدالرحمن بن إبـراهيم الحبيـب، الخطـط الدراسـية ألقـسام اإلعـالم بالجامعـات الـسعودية، ور                   -

مقدّمــة إلــى ورشــة عمــل تــدريس اإلعــالم فــي الجامعــات الــسعودية، وزارة الثقافــة واإلعــالم ووزارة  

 مارس  ١٩-١٧هـ،    ١٤٢٨ صفر   ٢٩-٢٧التعليم العالي، الظهران، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن،         

 .م٢٠٠٧

هـــ، ١٤/٤/١٤٣٤حــد ، األ١٦٣١٦عبــدالرحمن بــن عبــدالعزيز الهــزاع، لنــا لقــاء، صــحيفة الريــاض، العــدد       -

 : م، ظهر على موقع٢٤/٢/٢٠١٣

http://www.alriyadh.com/20/3/02/24/article812554.html. 

: مــن يتحمّــل مــسؤولية تــدريبهم وتــوظيفهم؟ ظهــر علــى موقــع   : عبــداهللا الخليفــي، طــالب اإلعــالم  -

http://www.alwatan.com.sa/daily2003-06-04/affair,htm 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٥٥

 هـ١٤٣٧ الثامن  والثالثون محرم العدد
 

عبــداهللا الكحــالوي، العالقــة بــين الخــريج اإلعالمــي والمكــون والمــشغل، المجلــة التونــسية لعلــوم        -

 .م١٩٩٢ جوان – ١٩٩١يسمبر  د٢٠/ ٢١االتصال، معهد الصحافة وعلوم األخبار، تونس العدد 

عبــداهللا بــن ناصــر الحمــود، فهــد بــن عبــدالعزيز العــسكر، مــدى تلبيــة مخرجــات قــسم اإلعــالم فــي        -

جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية لحاجــات ســوق العمــل، دراســة مــسحية آلراء قيــاديي       

 ســـعود العمـــل اإلعالمـــي حـــول تأهيـــل المتخـــرّجين فـــي القـــسم، مجلـــة جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن 

 .هـ١٤٢٤، شوال ٤٤اإلسالمية، العدد 

عبير البراهيم، لماذا تغيبت أقسام اإلعالم فـي الجامعـات عـن الحـراك اإلعالمـي، لعبـة الـصراع بـين           -

ــة     : أقــسام اإلعــالم فــي الجامعــات ووســائل اإلعــالم     . د.أ: مــن يرمــي الكــرة فــي ســلة اآلخــر، مداخل

ــاد، صــحيفة الريــاض، العــدد     ــوبر ٢٠ -هـــ ١٤٣٢ ذي القعــدة ٢٢ الخمــيس ،١٥٨٢٣عبــدالرحمن العن  أكت

 /http://www.alriryadh.com/2011/10/20: م، ظهــــــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــــى موقــــــــــــــــــــــــع٢٠١١

article677498.html. 

فنـوه، شـبكة اإلعـالم      خريجـو اإلعـالم بـائعي أحذيـة واإلصـالح الـسياسي د            .. في محـيط  .. علي عليوة  -

ــفر     ــين، صــــــــ ــيط، االثنــــــــ ــة، محــــــــ ـــ، ١٤٣١العربيــــــــ ــاير ١٨هــــــــ ــع  ٢٠١٠ ينــــــــ ــى موقــــــــ ــر علــــــــ : م، ظهــــــــ

http://www.moheet.com/newsprint.aspx?nid=277949 

، ١٨٢٨٩ المدينــة العــدد  فاديــة بخــاري، خريجــو وخريجــات اإلعــالم علــى خريطــة الوظــائف، صــحيفة       -

 : م، ظهر على موقع٢٠/٠٥/٢٠١٣هـ، ١٠/٠٧/١٤٣٤

http://www.al_madina.com/node/3394959 

ال أعــرف الخطــوط  : وكيــل كليــة اآلداب بجامعــة الملــك ســعود  .. محمــد األحمــد . فيــصل الفريــان، د -

 : ، ظهر على موقعالحمراء في صحافتنا

http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=11045&p=6&G=1 

 مجاالتهــا، الطبعــة الثانيــة، - أســاليبها–محمــد بــن عبــدالعزيز الحيــزان، البحــوث اإلعالميــة، أســسها  -

 ).هـ١٤٢٥مطبعة سفير،: الرياض(



 

 
٢٥٦

 إلى العمل في وظائف غير إعالمية عوامل توجه بعض خرِّيجي أقسام اإلعالم
 دانية على عينة من خرّيجي التخصصات اإلعالمية العاملين في وظائف خارج نطاق اختصاصاتهم األكاديمية في مدينة الرياضدراسة مي

 محمد بن علي السويد. د

محمد بن علي السويد، الصحافة الجامعية في المملكة العربية السعودية، جامعة اإلمام محمـد بـن             -

 .م٢٠٠٩هـ ١٤٣٠، )١٠٦(سعود اإلسالمية، عمادة البحث العلمي، سلسلة الرسائل الجامعية 

 مركز احـصاءات التعلـيم العـالي، وزارة التعلـيم العـالي، خالصـة إحـصائية عـن الطلبـة فـي الجامعـات                     -

ظهــــــــر علــــــــى . م٢٠١٢-٢٠١١هـــــــــ، ١٤٣٣ -١٤٣٢الحكوميــــــــة حــــــــسب مجــــــــال الدراســــــــة للعــــــــام 

ــع -http://www.mohe.qov.sa/ar/ministry/deputy-ministry-for-planning:موقــــــــــ

and-information-affairs/HESC/Ehsaat/Docs/b1433-1433-1-3html. 

هـــ ١١/١١/١٤٢٥، ١٣٣٣١لعــدد ممــدوح الميهــي، هــل بــدأ عــصر الــسعوديين الفــضائي، صــحيفة الريــاض، ا    -

 http://www.alriyadh.com/2004/12.23/alficle2860.html: ظهر على موقع

 خـريج مـن كليـة اإلعـالم عـاطلون عـن         ٨٠٠: منصور الغدره، أحـسوا بـأن بـاب األمـل مغلـق أمـامهم              -

: م، ظهـر علـى موقـع      ٢٠٠٢ آب   – أغسطس   ٢٩، الخميس   ١٠٢٤ سبتمبر، العدد    ٢٦ ، صحيفة !!العمل؟

http://www.26sep.net/news week article.php?sid=548  

منير بن مطني العتيبي، تحليل مالءمة مخرجات التعليم العالي الحتياجات سوق العمـل الـسعودي،                -

 : ظهر على موقع. ،)ت.د(قسم التربية، كلية التربية، جامعة الملك سعود 

http://shatharat.net/vb/shwthread.php?t=12074. 

 : م، ظهر على١٣/١٢/٢٠٠٧موقع منصات اإللكتروني في  -

http://www.menassat.com/?9=ar/comment/ reply/2457. 

، ١١٦٠٦فائض بالمتخصـصين وشـح بالممارسـين العـدد          : في السعودية نايف الرشيد، العالقات العامة      -

ــاء  ـــ، ١٤٣١/ رمـــــــــــــــــــــضان/ ٢٩الثالثـــــــــــــــــــ ــبتمبر ٧هـــــــــــــــــــ ــى  ٢٠١٠ ســـــــــــــــــــ ــر علـــــــــــــــــــ م، ظهـــــــــــــــــــ

 =http://aawsat.com/details.asp?se.ction=43&article:موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

585744&issueno=11606 

 مـسيحي،   ٢٠٠٩ ناصـر    ١٩ر الموافـق    . و ١٣٧٧ رجـب    ٢٧هدى محمـد، صـحيفة الزحـف األخـضر، األحـد،             -

 : ، ظهر على موقع٥٦٢٥العدد 

http://www.azzahfalakhder.com/content/view/6999/31/. 
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Factors why some Media graduates proceed to occupy non-media jobs 

Field study on a sample of graduates of Media Disciplines who occupy jobs other than 

their academic major discipline in Riyadh 

Dr. Muhammad Ben Ali Al-Swayed 

Associate Professor at College of Media & Communication 

Imam Muhammad ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

This study aims at identifying the most influential factors which make some 

Media graduates occupying jobs other than their academic major discipline, by 

virtue of their experiments in searching for jobs, their direct dealing with various 

employers, and the findings of this study have been distributed into the basic 

following concerns: 

First: Identifying the most significant data related to the graduates’ sample, it 

includes their scientific divisions, their graduation periods and media disciplines, 

their academic grades, their current work fields, their job levels and to what 

extent they are cooperating with Media Institutions after graduation. 

Second: Identifying the media graduate’s experiment in searching for a job: it 

includes to what extent they are aware of employment requirements in the media 

labor market, period to await in order to obtain a media opportunity, the desired 

cities as a work place, the preferable media job sector, and finally type of 

personal efforts exerted by the graduate to occupy a job. 

Third: Identifying factors why media graduates proceed to occupy non-media 

job, it includes the general factors for preferring non-media job, and the most 

significant personal factors which make the graduates preferring this job. 

Fourth: Identifying the graduates’ trends towards the most significant factors 

related to employment in various entities (Public & Private), their trends towards 

the most significant factors related to occupation of media jobs in the private 

media institutions, and finally their trends toward the most significant factors 

related to efforts exerted by media departments in employing their graduates. 



 

 
 
 
 

 طريقة العمل استخدام التعلم التعاوني في
 لجماعة ادى لمع الجماعات وزيادة دافعية اإلنجاز 

 
 
 
 
 
 
 

 نورية محمد المعيلي. د
 كلية الخدمة االجتماعية  - جماعةالخدمة قسم 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

  طريقة العملاستخدام التعلم التعاوني في 
 لجماعة الدى مع الجماعات وزيادة دافعية اإلنجاز 

 نورية محمد المعيلي. د

   كلية الخدمة االجتماعية-جماعة الخدمة قسم 

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

 
 

 :ملخص الدراسة
قـة  تستهدف هذه الدراسة زيادة دافعية اإلنجاز للجماعة باستخدام اسلوب التعلم التعاوني فـي طري     

العمـل مــع الجماعــات والــذي يقـوم علــى تعــاون جميــع األفـراد  فكــل فــرد مــن أفـراد المجموعــة لــه مــسئولية     

محـددة وواجـب مكمــل لبقيـة أعــضاء مجموعتـه ولتحقيــق أهـدف الدراســة ، تـم اســتخدام الدراسـة الــشبه        

عتماد على تصميم المجموعة الواحـدة  التجريبية والتي تختبر تأثير متغير مستقل على متغير تابع وقد تم اال          

أسـلوب الـتعلم التعـاوني     بإجراء القياس القبلي على الجماعة التجريبية بعـدها تـم إدخـال المتغيـر التجريبـي     

في طريقة العمل مع الجماعات وبعد مرور ستة أشهر تم إجراء القيـاس البعـدي وبمقارنـة نتـائج القياسـين        

باستخدام أسلوب التعلم التعاوني فـي زيـادة دافعيـة اإلنجـاز، وبـذلك تـم       تم التأكد من تأثير التدخل المهني    

 .التحقق من صحة  فرض الدراسة الرئيسي وفروضه الفرعية

 .الجماعة .اإلنجاز دافعية .التعلم التعاوني/مصطلحات الدراسة
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 :مشكلة الدراسة: أوالً
في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والمتطورة وامتداد تأثيرها على جميع منـاحي       

الحياة في المجتمع، تحاول منظومة التعليم العالي مواكبـة هـذا التطـور المتـسارع بإعـادة                 

ــة    ى للتغلــب علــ متبعــةالنظــر فــي األســاليب ال   ــة بهــدف تطــوير العملي  المــشكالت التقليدي

 .عليمية بالجامعةالت

وإذا كانــت قــوة المجتمعــات تقــاس بحجــم المعرفــة التــي يحــصل عليهــا الطــالب مــن  

 وارتباطـه بـالمتغيرات العالميـة والمحليـة      يخالل تحقيق ما يسمى بجـودة التعلـيم الجـامع         

فـإن األمـر يتطلـب االسـتعانة        ) ٣٠،  ٢٠٠٥عبـدالحي،   رمزي  (ووجود مخرج يلبي سوق العمل      

 .الحديثة للتعلم لتحقيق األهداف المرجوةباالستراتيجيات 

 التقنيـة األحـدث فـي مجـال         يستراتيجية التعلم التعاون  أن ا  ) ١٤٢٩خلف العنزي   (ويرى  

التربية من حيث ضبط الوقت والمكان وتركيزها على المشاركة والتفاعل وإثارة دافعيـة             

 .الطالب نحو اإلنجاز وتنظيم العمل وتعزيز عمليات التعلم

تتــصف بالديناميكيــة تــستطيع  والتــي حــد المهــن اإلنــسانية  أ االجتماعيــة ك والخدمــة

مواكبـــة المتغيـــرات االجتماعيـــة واالقتـــصادية بالتـــصدي للمـــشكالت الناجمـــة عـــن هـــذه    

ــ، فـــرادلألالـــسعي إلشـــباع االحتياجـــات المختلفـــة  والتغيـــرات   االهتمـــام بـــالطرق ذلكوكـ

 الســـتثمار  ومـــساعدتهم اد االفـــر تـــدعيم وتحـــسين قـــدراتالتـــي تـــسهم فـــيوالوســـائل 

 )٦٣٦، ٢٠٠٥حسنين، (اإلمكانات المتاحة 

حــد طراقهــا تمــارس علــى نطــاق واســع فــي العديــد مــن مجــاالت أ وخدمــة الجماعــة ك

 التركيــز علــى مــن خــاللالــشباب الجــامعي  الممارســة المهنيــة والتــي مــن بينهــا العمــل مــع 

بالمسئولية االجتماعية، وهو ما الخبرة الجماعية التي تزيد من الوعي االجتماعي والشعور     

 .  ) ٤٣٤ ،٢٠٠٣، نبيل إبراهيم(يجعل الجماعة أداة أساسية إلحداث التغير 

، كما تهدف هذه الطريقة عنـد العمـل مـع جماعـات الـشباب إلـى تنميـة شخـصياتهم           

ــدهم ب ــة  وتزويــ ــار اإليجابيــ ــات واألفكــ ــة  ، المعلومــ ــة والتعليميــ ــارات المهنيــ ــة المهــ  ،وتنميــ
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 وتحسين معيشتهم من خالل مـا قـد         ،مساهمة في المشاركة المجتمعية    لل تهمستثاراو

ــواجههم مــن مــشكالت    ــاءة   (٢٠٠٨٬١٥٨,Siddigui)ي ــسلوكية البن ،  واكتــساب المعــايير ال

 الجماعــة مــن فــرص التجريــب وتحمــل   تتيحــهمــن خــالل مــا  وتعــديل االتجاهــات الــسلبية،  

ساليب الفنية للطريقة والتـي منهـا      ة والتعاون والحوار باالعتماد على األ     يلمسئولية الجماع ا

ــلوب تكنيـــك   ــاوني  -أسـ ــتعلم التعـ ــدي ( الـ ــوظ،  ماجـ ــث يه) ٤٣، ٢٠٠٠محفـ ــحيـ ــذا يـ يء هـ

األســلوب الفرصـــة ألفــراد المجموعـــة الواحــدة التفاعـــل مــع بعـــضهم الــبعض مـــن خـــالل      

منيــرة (كتـساب مهـارات اإلنجـاز عنـد قيـامهم بالمهـام المطلوبـة        االمواجهـة المباشـرة و  

وعــادة يــتم تنفيــذ أســلوب الــتعلم التعــاوني مــن خــالل  ) ٣٠، ٢٠٠٨الغامــدي، منــى الحــريش، 

مجموعة صغيرة تعمل بطريقـة إيجابيـة تفاعليـة كفريـق واحـد فلكـل فـرد دور خـاص بـه             

ومكمــل ألفــراد مجموعتــه، وال يكتمــل عمــل المجموعــة إال إذا قــام كــل فــرد بالمجموعــة  

، )٤٥، ٢٠١٢صـبري الطراونـة،   ( بـروح الفريـق   بالدور الموكل إليـه فيتحقـق بـذلك مبـدأ العمـل         

ولنجاح هذا االسـلوب يقتـضي أن تكـون المجموعـات الـصغيرة منتظمـة بـشكل جيـد وأن                 

تكــون لهــا أهــداف عمــل محــددة وقياســية، فتــدريب الطلبــة علــى هــذا األســلوب ســوف           

يــساعدهم علــى تنميــة اإلحــساس بالمــسئولية االجتماعيــة التــى تمكــنهم مــن التكيــف       

 )١٤٢٩،٣٠خلف العنزي (إنتاجهم الفكريوزيادة 

وقد أكدت عدد من الدراسات العربية واألجنبية فاعليـة أسـلوب الـتعلم التعـاوني فـي                 

والتـي أشــارت نتائجهــا إلــى فاعليــة  ) ٢٠٠٥ســعيد البوســعيدي ( تحقيـق األهــداف كدراســة  

 القـدرة    أسلوب التعلم التعاوني في التحصيل الدراسي وذلك برفع مستوى التعاون وزيـادة           

لالعتماد على الـنفس وتنميـة الشخـصية والقـدرة عـل اتخـاذ القـرارات المناسـبة، وأيـضا مـا                 

فـي فاعليـة الـتعلم التعـاوني فـي      ) , ,١٩٩٢Johnson, Johnson(كـشفت عنـه نتـائج  دراسـة     

ــاري       ــداعي واالبتكـ ــر اإلبـ ــادة التفكيـ ــة وزيـ ــضاء الجماعـ ــشتركة ألعـ ــداف المـ تحقيـــق األهـ

في فاعليـة هـذا األسـلوب فـي إكـساب األعـضاء             ) ١٩٩٦سن العارف   ح( وكذا دراسة   .لهم

فـي التأكيـد    ) ١٩٩٨محمـد عبـدالعزيز     (وأيـضاً مـا جـاء فـي دراسـة           .مهارة تحمل المـسئولية     
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علــى أهميــة أســلوب الــتعلم التعــاوني فــي تــوفير الجــو المناســب مــن التفــاعالت الجماعيــة    

في أن أسلوب   ) ٢٠٠١محمد موسى    (وما خلصت إليه دراسة   . وزيادة التماسك بين األعضاء   

التعلم التعاوني يقوي أساليب االتـصال سـواء اللفظيـة وغيـر اللفظيـة كمـا يزيـد مـن تقـدير                      

والتـي أشــارت الـى أن تطبيــق أسـلوب الــتعلم    ) ٢٠٠٢صـابر محمــود  (الـذات لـديهم، ودراســة   

التعـــاوني يــــساعد فـــي نمــــو المهــــارات الشخـــصية واالجتماعيــــة كمــــا يزيـــد مــــن معــــدل     

فـي أن  ) ٢٠٠٣زيـد البتـال   (ومـا خلـصت إليـه دراسـة         . ستمرارية في أداء المهام وتكاملهـا       اال

أســـلوب الـــتعلم التعـــاوني يـــدعم الثقـــة فـــي التعامـــل بـــين الطلبـــة  ويـــساعد علـــى تكـــوين  

فـي دراسـته   )٢٠٠١خالـد عمـران   (العالقات حتى في مواقف الصراع والتعـارض، بينمـا أضـاف         

ــه      ــى الــتخلص مــن بعــض        أن هــذا األســلوب لــه أهميت ــة عل فــي العــالج حيــث يــساعد الطلب

 .الجوانب السلبية كالكراهية والنزاع والتنافس الشديد للحصول على الدرجات

ومــع إدراكنــا أن الــشباب الجــامعي يمثــل قــوة حقيقيــة وأن هــذه القــوة تتطلــب تــوفير   

ل عـوض،  أمـ (كافة متطلبات االرتقاء بهذا العنصر لتـدعيم وجـوده فـي الكيـان المجتمعـي          

لــذا كــان اهتمــام الجامعــة بتهيئــة مقومــات البيئــة التعليميــة الفاعلــة للطالبــات مــن ) ١١، ٢٠١١

خاصـة وأن  ، أهم األولويات التي تسعى لتحقيقها  من خالل تطبيق أساليب تعليمية حديثة 

التعليم الجامعي اآلن لم يعـد قاصـراً علـى إكـساب الطلبـة المعـارف والحقـائق إنمـا تعـداه                       

ميــة المهــارات وبنــاء الشخــصية وتحقيــق نــواتج تربويــة ذات قيمــة تتفــق ومتطلبــات   إلــى تن

 .العصر الحديث

والــتعلم التعــاوني كأحــد األســاليب الحديثــة يمكــن تطبيقــه فــي بيئــة البحــث للطالبــة     

الجامعية العتباره وسيلة لتدريب الطالبات كفريق واحد يسهم في تحقيق اإلنجاز وبنـاء              

يما بينهم، وهو ما يجعل من عملية الـتعلم عمليـة اجتماعيـة تـشجع               العالقات اإليجابية ف  

هــذا مــا تــسعى إليــه جامعــة  ) ٤٦١، ٢٠١٢صــبري الطراونــة، (علــى التعــاون وتبــادل المعلومــات  

األميــرة نــورة بنــت عبــدالرحمن فــي غــرس هــذه الجوانــب التنمويــة فــي شخــصية الطالبــة        

 .الجامعية إلعدادها لحياة مستقبلية أفضل
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لطالبة الجامعية أن تستفيد من المناخ العلمي لبيئة البحث إذ ما تهيئت لهذه     ويمكن ل 

البيئة العوامل والمقومات المحفزة لتحقيق األهداف، وقد أكدت نتائج عدد من الدراسات            

والتـي خلـصت نتائجهـا      )Barrom ١٩٨٥(على أهمية المقومات في بيئـة البحـث مثـل دراسـة             

بهـا التـشجيع والتـدعيم والتعـاون ذات أثـر إيجـابي فـي زيـادة         إلى أن بيئة البحث التـي يتـوفر         

فــي أن اســتخدام ) Herbener ١٩٩٤(دافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة، وأيــضاً مــا جــاء فــي دراســة

أعـــضاء هيئـــة التـــدريس ألســـاليب الـــتعلم النـــشط وتـــدعيم اســـلوب التعـــاون والتـــشجيع  

في قاعات البحـث، وإتاحـة      وتحفيز طلبة البكالوريوس والماجستير للمشاركة الجماعية       

الفرصة لهم لتفعيل نتائج البحوث العلمية في الواقع العملي يعزز من دافعيـة اإلنجـاز، ومـا                  

فــي أن اإلعــداد الجيــد للبــاحثين فــي بيئــة    ) ٢٠١٠عــاطف عبــدالجواد  ( كــشفت عنــه دراســة 

جيــدة ومثيــرة تــساعد علــى تخــريج بــاحثين لــديهم القــدرة علــى إنتــاج أبحــاث ذات جــودة     

ليـــة، وأنهـــم يتحملـــون مـــسئوليات ومـــشاق البحـــث العلمـــي وأنـــه كلمـــا ارتفـــع اإلدراك عا

 .اإليجابي لبيئة البحث ارتفعت اتجاهاتهم نحو البحث إلنجازه

خالصة ما تقدم يمكن القول أن هذه العوامل المحفـزة تـساعد علـى تحقيـق دافعيـة                  

تماعيــة جــزء مــن اإلطــار   وباعتبــار أن البحــث فــي الخدمــة االج ، اإلنجــاز لــدى طــالب البحــث 

ــه لــيس مجــرد أداة تــستخدم فــي الممارســة       ــي وأن وإن ) ١٣٦، ٢٠٠٥ســمير منــصور،  (المهن

اســـتخدام أســـلوب الـــتعلم التعـــاوني كأحـــد األســـاليب المهنيـــة فـــي طريقـــة العمـــل مـــع     

الجماعات وسيلة لتحقيق دافع اإلنجاز لطالبات البحث التطبيقي، خاصة وأن دافع اإلنجـاز             

ن طريق االرتباط بخبرات مؤثرة وأنـواع معينـة مـن الـسلوك وأن تـدعيم هـذا       يتم تعلمه ع 

السلوك يـؤدي إلـى تعلـيم هـذا الـدافع وتقويتـه أمـا إذا لقـي هـذا الـدافع المنافـسة واإلحبـاط               

نعيمــة الــشماع، بــدون تــاريخ  (وعــدم التــشجيع فــأن هــذا الــدافع يكــون ضــعيفاً لــدى الفــرد    

 ) .١٦٩طبعة، 

لباحثــة كمــشرفة علــى عــدد مــن حلقــات البحــث التطبيقــي ومــا ونظــراً لطبيعــة عمــل ا

الحظته من انخفاض في مستوى دافعية اإلنجاز لدى المجموعات البحثية والتي تظهـر فـي          
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عدم تحمل المسئولية االجتماعية تجاه األعمال المطلوبـة وضـعف العالقـات االجتماعيـة      

هتمــام بجــودة مــا ينجــز مــن    والالمبــاالة وعــدم المــشاركة الجماعيــة فــي المناقــشات واال   

أعمال والتعاون كفريق عمل واحد ممـا يعـوق إنجـاز األعمـال البحثيـة فـي وقتهـا المحـدد،                

األمر الذي حدا بالباحثة للقيام بهذه الدراسـة بتطبيـق برنـامج للتـدخل المهنـي باسـتخدام                  

از لــدى أحـد األســاليب المهنيـة للطريقــة وهـو أســلوب الـتعلم التعــاوني لزيـادة دافعيــة اإلنجـ      

 .أعضاء جماعة البحث التطبيقي

وممــا شــجع الباحثــة للقيــام بهــذه الدراســة تأكيــد نتــائج عــدد مــن الدراســات لفاعليــة  

أســلوب الــتعلم التعــاوني فــي اكتــساب األنمــاط الــسلوكية المرغوبــة وتحقيــق دافعيــة          

 والتـي أكـدت علـى أن اسـلوب    ) Thurman & Kenton ١٩٩٩(  اإلنجاز لألعضاء منها، دراسة

. الــتعلم التعــاوني يهيــئ المنــاخ المالئــم إلنجــاز المهــام الجماعيــة بــشكل ســلس ودقيــق      

فــي أن أســلوب الــتعلم التعــاوني ) ٢٠٠١أشــرف عبــدالقادر، إســماعيل بــدر (ومابينتــه دراســة 

ــدى أعــضاء الجماعــة ويثيــرهم الكتــشاف المعلومــات ويقلــل مــن         يقــوي دافعيــة اإلنجــاز ل

 & ,Linda, Michele( عي، وما خلصت إليه دراسة كل منمشاعر الملل أثناء العمل الجما

Ereland (              في أنه يمكن تحـسين دافعيـة اإلنجـاز لألعـضاء مـن خـالل برنـامج مـصمم لـذلك

كمــا كــشفت الدراســات أيــضاً أن البرنــامج الــذي يتــضمن أســلوب الــتعلم التعــاوني لــه تــأثير 

الطلبـة تحـسن ملحـوظ فـي     إيجابي فـي رفـع مـستوى الدافعيـة األكاديميـة للطلبـة، وأظهـر              

األداء التعليمي والتوجه نحو اإلنجـاز، كمـا أصـبحوا أكثـر قـدرة علـى االستبـصار بأنفـسهم                 

فـي  ) ٢٠٠٧هـشام الخـولي     (ومـا أوصـت بـه دراسـة         ) ١٦٤،  ٢٠٠٤ممدوح دسـوقي،    (وباآلخرين  

نـة  بناء برنامج إرشادي مبني على التعلم التعاوني من حيث سيادة االحترام التبـادل والمرو          

 .الخ... والدعم والتوجيه التعاوني التبادلي لإلنجاز والمسئولية االجتماعية

فـــي التأكيـــد علـــى أســـلوب الـــتعلم ) ٢٠١١محمـــد شـــرقاوي ( ومـــا خلـــصت إليـــه دراســـة

التعــاوني كأحــد األســاليب المهنيــة الهامــة فــي طريقــة العمــل مــع الجماعــات لمــساعدة        

 التــسامح مــن حيــث قبــول واحتــرام     جماعــة الــشباب الجــامعي فــي تنميــة االتجــاه نحــو      
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وجهــات النظــر المختلفــة واألداء وتنــوع الفكــر والتعــاون وتكــوين العالقــات االجتماعيــة       

 .الناجحة

وفي ضوء ما تقدم من معطيات علميـة ونتـائج لدراسـات سـابقة تـرى الباحثـة أن هـذه                    

لفنيـة وهـو    الدراسة تقوم على افتراض ضمني مفاده أن استخدام الباحثة ألحد األساليب ا           

أسلوب التعلم التعاوني سيؤدي إلى زيادة دافعية اإلنجـاز  لجماعـة البحـث التطبيقـي، فمـن       

خالل إدماج األعضاء في جماعة صغيرة وتفاعالت الوجه للوجه التي تحدث داخلها يكون             

ــه أعظــم األثــر فــي إحــداث التغييــر المرغــوب       بإكــسابهم أنمــاط  (٤٩ ,SANDEL١٩٨٥)ل

ــة كتح  ــلوكية مرغوبـ ــاون     سـ ــشاركة والتعـ ــصال والمـ ــى االتـ ــدرة علـ ــسئولية والقـ ــل المـ مـ

اإليجابي والمبادرة في حل المشكالت والتي تسهم في زيـادة دافعيـة اإلنجـاز لـدى أعـضاء         

 .الجماعة ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة في التساؤل المطروح

نجاز لدى هل استخدام الباحثة ألسلوب التعلم التعاوني سيؤدي إلى زيادة دافعية اإل"

 ."أعضاء جماعة البحث التطبيقي

 :أهمية الدراسة: ثانياً
عتماد علـى أسـلوب الـتعلم التعـاوني يحـسن مـن الممارسـات التعليميـة فـي                   االأن   -١

الجامعة، فهـذه الدراسـة تلقـى مزيـداً مـن الـضوء علـى أحـد األسـاليب الحديثـة فـي                       

ين نـواتج الـتعلم     والعمل علـى تدعيمـه وتطبيقـه فـي بيئـة التـدريس لتحـس              ،  التعلم

 .كتساب المهارات المختلفة الهامة للطالبة الجامعيةاو

هتمام الدراسة بجانب هام من جوانب المعرفة العلميـة والمرتبطـة بالبحـث فـي       ا -٢

الخدمــة االجتماعيــة والــذي يعتبــر جــزء جــوهري مــن عمليــة إعــداد طالبــة الخدمــة   

 .االجتماعية علمياً ومهنياً

طريقـة العمـل   واستحداث أسـاليب مهنيـة جديـدة فـي       الحاجة الماسة إلى تطوير      -٣

 والمجتمعــات بمــا تلتحقيــق أهــدافها نحــو نمــو األفــراد والجماعــا مــع الجماعــات 

 .يتواكب مع المتغيرات الحادثة في المجتمعات
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تستمد الدراسة أهميتها من حداثة األسـلوب المهنـي الـذي تـم االعتمـاد عليـه فـي             -٤

حيــث ال توجــد إال دراســة  الجماعــات  ل مــع لطريقــة العمــبرنــامج التــدخل المهنــي 

فـي اسـتخدامها لهـذا      ) ٢٠١١شـرقاوي   محمد  دراسة  (واحدة على المستوى العربي     

 ومن منطلـق التراكميـة فـي العلـم فـإن            طريقة العمل مع الجماعات   األسلوب في   

 .العلمية لطريقة العمل مع الجماعاتذلك سوف يثري المعرفة 

 :أهداف الدراسة: ثالثاً
 : فيي هدف الدراسة الرئيسيتحدد 

دافعيــة اإلنجــاز ألعــضاء الجماعــة مــن خــالل تطبيــق أســلوب الــتعلم        زيــادة تحقيــق 

 : األهداف الفرعية التاليةيالتعاوني، وينبثق من هذا الهدف الرئيس

ــة  -١ ــارةتنميـ ــتخدام    مهـ ــة مـــن خـــالل اسـ ــة ألعـــضاء الجماعـ  المـــسئولية االجتماعيـ

 .ل مع الجماعاتطريقة العمأسلوب التعلم التعاوني في 

ــتعلم        -٢ تنميــة مهــارات االتــصال ألعــضاء الجماعــة مــن خــالل اســتخدام أســلوب ال

 .طريقة العمل مع الجماعاتالتعاوني في 

تنميــة مهــارات حــل المــشكلة ألعــضاء الجماعــة مــن خــالل اســتخدام أســلوب        -٣

 .ات الجماعطريقة العمل معالتعلم التعاوني في 

 :المعطيات النظرية للدراسة: رابعاً 
 :مفاهيم الدراسة-١

 :اآلتيفي  مفاهيم الدراسة حددتت

 Cooperalive Conceptمفهوم التعلم التعاوني ) أ 

ختلفت الكتابات األدبية في تسمية التعلم التعاوني حيث أشار البعض بأنـه أسـلوب              ا

بينما يراه البعض اآلخر بأنه استراتيجية التعلم وآخرون يرون أنه طريقة من طـرق الـتعلم                

 .ديثالح



 

 
 لجماعة  الدى زاإلنجا ماعات وزيادة دافعية استخدام التعلم التعاوني في طريقة العمل مع الج٢٧٦

 نورية محمد المعيلي. د

 إال أنهــا تتفــق جميعــاً فــي وجــود  تهوبــالرغم مــن اخــتالف وجهــات النظــر حــول تــسمي 

 .نشاط جماعي يحقق أهدافاً متعددة

ســـتخدام التعليمـــي للمجموعـــات الـــصغيرة وعمومـــاً يعـــرف الـــتعلم التعـــاوني بأنـــه اال

بحيــث يعمــل الطــالب مــع بعــضهم الــبعض لزيــادة تعلمهــم وتعلــم بعــضهم الــبعض إلــى      

كن وينتج عن الجهود التعاونية قيـام المـشاركين بالعمـل بنـشاط لتحقيـق         أقصى حد مم  

 بحيث يستفيد جميع األعضاء مـن جهـود بعـضهم الـبعض وأن إنجـاز                ،الفائدة المشتركة 

 ،منيـرة الجـريش   (أي أحد منهم ناتج عن جهوده الشخصية وجهود زمالئه في المجموعة            

 ).٢٨، ٢٠٠٨الغامدي، منى 

ة من طرق التعلم الصفي يعمل فيه الطالب ضـمن مجموعـات            كما يشار إلى أنه طريق    

صغيرة تتكون من عـضوين أو أكثـر وتقـوم كـل مجموعـة بإنجـاز مهـام محـددة لتحقيـق                      

هــدف محــدد ويتلقــى أعــضاء المجموعــة التعزيــز المناســب بنــاءً علــى أداء مجموعــاتهم         

 ).٤٥١، ٢٠١٢الطراونة، صبري (

حــسين وتنــشيط  تلحديثــة التــي تهــدف إلــى   ســتراتيجيات ابأنــه أحــد اال أيــضا  يعــرف و

ــبعض ويتحــاورون فيمــا          ــون فــي مجموعــات، يعلــم بعــضهم ال ــذين يعمل ــذ ال أفكــار التالمي

بينهم بحيث يسعى كل فرد من أفراد المجموعة بمسئوليته تجاه مجموعته وتؤدي هـذه   

هــارات االســتراتيجية إلــى تنميــة روح الفريــق بــين التالميــذ مختلفــي القــدرات وإلــى تنميــة الم

 ).٣٠: ٢٩، ٢٠٠٨الغامدي منى الحريش، منيرة (االجتماعية 

 مجموعــة أو مجموعــات صــغيرة مــن مــن خــالل وعــادة يــتم تنفيــذ هــذه االســتراتيجية

 ممـا توظيف بعـض األفكـار واإلرشـادات والفنيـات     حيث يتم  ، قدرات مختلفةذوي  التالميذ  

فاعـل اإليجـابي، ويكلـف فيـه أفـراد      جعل  بيئة التعلم بيئة مناسبة تقوم علـى التعـاون والت      ي

ــراد         ــل أفـ ــتراك كـ ــالل اشـ ــن خـ ــددة مـ ــة المحـ ــام األكاديميـ ــاز المهـ ــى إنجـ ــة علـ المجموعـ

 )٢٠٩، ٢٠٠٧الخولي، هشام (المجموعة في تحمل مسئولية تعليم بعضهم البعض 
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رتبــاط بــين هــذا ا يلحــظ أن هنــاك ثــم طريقــة العمــل مــع الجماعــات والمتتبــع ألدبيــات 

 لـــه كمـــصطلح المـــساعدة المتبادلـــة والمـــساعدة دفـــةت أخـــرى مراالمـــصطلح ومـــصطلحا

االجتماعية األهداف الجماعية، العمل الجمـاعي، والمـشاركة، التـي ظهـرت فـي كثيـر مـن                  

 Barkerكروبـار Tom Douglass وتـوم دوجـالس   Willim Schwartzتزركتابات وليام شـوا 

 .وغيرهم... 

 : في هذه الدراسة باآلتيوفي ضوء ما تقدم يتحدد مفهوم التعلم التعاوني

أســــلوب فنــــي يقــــوم علــــى التواصــــل الجمــــاعي والمــــشاركة والتفاعــــل اإليجــــابي   •

 .واالستعداد لتحمل المسئولية االجتماعية

 صـغيرة تتعـاون مـع بعـضها الـبعض لتحقيـق إنجـاز               ةيتم تنفيذه من خـالل مجموعـ       •

 .األعمال

 .اعةكل عضو مسئولية محددة وواجب مكمل لبقية أعضاء الجمليكون  •

 أخـــصائي جماعـــة مـــن خـــالل توظيـــف األفكـــار واإلرشـــادات والتـــدعيم  ستخدمهيـــ •

والتــشجيع ألعــضاء الجماعــة بهــدف إكــسابهم المهــارات االجتماعيــة وتكــوين      

 . ولتحقيق األهداف المحددةاتجاهات إيجابية للتعاون مع بعضهم البعض

 Achievement Moriveمفهوم دافعية اإلنجاز ) ب

ميـــل للتغلـــب علـــى العقبـــات والقـــوى والكفـــاح الرغبـــة والاز إلـــى تـــشير دافعيـــة اإلنجـــ

عبــداللطيف ( جيــد وبــسرعة كلمــا أمكــن ذلــك لوالمجاهــدة ألداء المهــام الــصعبة بــشك

كما تشير الى أنها عملية استثارة السلوك والمحافظة عليه لتحقيـق           ): ٨٩،  ٢٠٠٠خليفة،  

 ).٣٣٠، ٢٠٠٠صالح أبو جابر، (األهداف 

مـا يحـرك الفـرد للقيـام بمهماتـه علـى أفـضل مـا أنجـز بكفـاءة وسـرعة                    ،  وتعنى أيـضاً    

أقل جهداً وأفضل نتيجة، وهو استعداد يتميز بالثبـات النـسبي للـسعي للتحـصيل والنجـاح،                 

ديمـاس  . (وهذا االستعداد يظـل كامنـاً فـي الفـرد حتـى يـستثار بمثيـرات فـي موقـف اإلنجـاز                     

 ).٣٣٤، ٢٠١٣ذاكر، 
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إن دافعيــة اإلنجــاز تعنــي، فاعليــة الجماعــة لتوجيــه ســلوك وفــي إطــار هــذه الدراســة فــ

 :نحو األهداف التاليةاألعضاء 

 .لجماعيةل اتصال بين أعضاء الجماعة إلنجاز مهام األعماالقدرة على اال •

 القــدرة علــى حــل المــشكالت والتغلــب علــى العقبــات التــي تواجــه إنجــاز األعمــال        •

 .الجامعية

 . بشكل تعاوني الجماعيةألعمالالقدرة على تحمل مسئولية إنجاز ا •

 :في اآلتيوإجرائياً تعرف هذه المهارات 

ــارة اال • ــصالمهـ ــوين عالقـــات    :تـ ــى تكـ ــل وتبـــادل اآلراء    القـــدرة علـ ــأثير والتفاعـ والتـ

 . الجماعيةألعمال والمعلومات بين أعضاء الجماعة بهدف إنجازا

وتحليلهـا  القدرة علـى الفهـم الـسليم للمـشكلة وتحديـدها          :  مهارة حل المشكلة   •

 .ستفادة من اإلمكانات  الموجودة لمواجهتهاقتراح حلول وبدائل لتذليلها واالاو

هميـة   أل هتمام أعـضاء الجماعـة بواجبـاتهم وإدراكهـم           ا :ليةئومهارة تحمل المس   •

 .يالمشاركة الجماعية إلنجاز األعمال بشكل تعاون

 Group Conceptمفهوم الجماعة )  جـ

 المهنـي والـذي يـتم مـن خاللهـا مـساعدة األعـضاء علـى               تمثل الجماعة وحدة التـدخل    

تـشير  تحقيق أهدافهم الشخصية والجماعية والمجتمعية، فالجماعة في أبسط معانيها          

مجموعــة مــن األفــراد لــديهم اهتمامــات ومــصالح مــشتركة وينتظمــون مــع بعــضهم     "إلــى 

حــدة اجتماعيــة و" كمــا تعنــى أيــضاً بأنهــا  (٢٠٠٣٬١٨٥,Barker)الــبعض ألداء أعمــال موحــدة  

ــة وينتظمـــون حـــول       ــراد بيـــنهم عالقـ ــدد مـــن األفـ ــة، تتكـــون مـــن عـ ــدرة ذاتيـ ذات اراده وقـ

علـى قواعـد وقـيم ومعـايير خاصـة      " اهتمامات واحـدة أو مـصالح مـشتركة ويتفـاعلون بنـاء        

تنظم سلوك أفرادها ويشعرون بأن بينهم تماسك عاطفي يحسون عن طريقـه بوجـود               

جمـع مـن    ": وتـشير أيـضاً إلـى أنهـا       ) ٣٥،  ٢٠٠٠المجيـد طـاش،     صـالح أبـو عبـاة، عبد      (الجماعة  

اجتماعيــاً متكــامالً تقــوم علــى عالقــات اجتماعيــة أوليــة ومتفاعلــة،        " األفــراد، تمثــل بنــاء  
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عـــادل  ("وتحقـــق أهـــدافها فـــي إطـــار المـــساعدة المهنيـــة لطريقـــة العمـــل مـــع الجماعـــات 

 .)١٤١، ١٩٩٦مصطفى، 

 :لدراسة في اآلتيويتحدد مفهوم الجماعة في إطار هذه ا

عدد محدد من الطالبات يرتبطن مـع بعـضهن الـبعض داخـل كيـان واحـد هـو كليـة                      •

 .الخدمة االجتماعية

 .البحثهتمامات مشتركة إلنجاز مهام الديهن دوافع و •

 تــأثير متبــادل وتفــاعالت يــؤدي إلــى تحقيــق أهــدافهن   ،تــربطهن عالقــات اجتماعيــة  •

 .المشتركة

 .دد يتكون من أدوار ومعاييريتوفر لهذه الجماعة بناء متع •

 : دافعية اإلنجاز للجماعةزيادة وطريقة العمل مع الجماعاتالتعلم التعاوني في .٢
تعتمد طريقة العمل مع الجماعات في تحقيق أغراضها على توجيه الحياة الجماعيـة       

بحيـــث تـــصبح الجماعـــات التـــي تعمـــل معهـــا أداة فعالـــة فـــي التـــأثير علـــى األفـــراد وتوجيـــه  

 قـــدراتهم المختلفـــة توظيفـــاً كـــامالً وتحـــسين مـــستوى مهـــاراتهم وتوظيـــفم ســـلوكه

 ).١٢٨٦، ٢٠٠٧حسن، عماد (االجتماعية 

 فـي  طريقة العمل مع الجماعـات   وتمثل دافعية اإلنجاز أحد األهداف التي تسعى إليها         

تنميتهــا وتــدعيمها فــي شخــصيات أعــضاء الجماعــة لــدورها الهــام فــي رفــع مــستوى أداء     

 في مختلف المجاالت واألنشطة، فالنمو االقتـصادي فـي أي مجتمـع هـو      منتاجياتهإاألفراد و 

 ).١٦ ،٢٠٠٠خليفة، عبداللطيف (محصلة الدافع لإلنجاز لدى أفراد المجتمع 

ــرات المرتبطــة           ــضوء علــى بعــض المتغي ــا ســنلقي ال ــة هــذه المهــارة فإنن ونظــراً ألهمي

 .لجماعةبدافعية اإلنجاز للعمل على تنميتها وتدعيمها في ا

 ممـا  بطريقـة فعالـة      واقعيـة  الجماعة منجزة ألعمالها إذا اختـارت لنفـسها أهـدافاً            تعد

نتمـــاء يـــدفع األعـــضاء للعمـــل نتمـــائهم إلـــى الجماعـــة، فهـــذا االايـــشعر األعـــضاء بـــالفخر ب

وأيــضاً أن تكــون تلــك  ) ١٣٩، ٢٠٠٤مرعــي،  إبــراهيم ( والــشعور بالرضــا والمكانــة  ،بحمــاس
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ئمة الستعدادات أعضاء الجماعة وقدراتهم وأن تتمشى مع أهداف          مال  و األهداف واضحة 

 ).٩٩،  ١٩٨٣ ، محمد شمس الدين(المؤسسة ووظيفتها 

كما ترتبط دافعية اإلنجاز بدرجة مثابرة أعـضاء الجماعـة فـي أداء المهـام المطلوبـة،                

فالمثـابرة كــسمة مــن سـمات الشخــصية تمثــل أحــد العوامـل األساســية فــي جــودة األداء    

 اإلنجــاز لــدى افعيــةنــساني فــي كافــة المجــاالت فهنــاك عالقــة إيجابيــة بــين المثــابرة ود   اإل

 ).١٦١، ٢٠٠٤دسوقي، ممدوح (األفراد 

شـتراك  إلنجاز أيـضاً بدرجـة تماسـك أعـضاء الجماعـة وتـوفر الـدافع لال           اويرتبط دافع   

ر التــي رتبــاط األدواافــي العمــل وشــعور كــل فــرد بحاجتــه إلــى اآلخــرين فــي إنجــازه، بمعنــى  

كمـا تعتمـد دافعيـة اإلنجـاز فـي          ) ١٢٨٦،  ٢٠٠٧حسن،  عماد  (يقوم بها األفراد في إطار عام       

تنميتهــا للجماعــة علــى مــدى تــوفر التفاعــل اإليجــابي البنــاء بــين األعــضاء وتــوفير المنــاخ           

ممـدوح  (المناسب مما يحسن من مستوى الدافعية مع صياغة أهداف مشتركة جماعيـة             

 ،الفــرد علــى جــانبين همــا انجــاز يتوقــف إحــداث التغييــر فــي دافعيــة   و) ١٥٤، ٢٠٠٤دســوقي، 

تغييــر الظــروف البيئيــة للفــرد المــؤثرة فيــه وكــذلك اســتخدام الوســائل المــؤثرة إلحــداث     

 تعتمــد مــن خاللهــا علــى إثــارة وتنميــة الدافعيــة للــسلوك اطــالقالتغييــر والتــي تعتبــر نقطــة 

 ).١٩٩٦، زين العابدين محمد(والتعلم 

هتمامـات  اسـتثارة هـذه الدافعيـة وتوجيههـا يـساعد علـى توليـد               ا العمل علـى     لذا كان 

معينة لدى األفـراد بحيـث تجعلهـم يقبلـون علـى نـشاطات معرفيـة وحركيـة تفيـدهم فـي                      

ــه أي نظــام تربــوي        ــا يــسعى إلي ــاتهم المــستقبلية، هــذا م ــد (حي ، ١٩٨٥نــشواتي، عبدالمجي

 يمكـن أن تنـشأ لـدى الفـرد حـين يعـرف أنـه             أن الدافعية لإلنجـاز   ) meclelanel(ويؤكد  ).٢٠٦

المسؤول عن ناتج عمله حينها تكون لديه المعرفة المرتبطة بقدرته علـى التوقـع الـصريح                

والواضح للنتائج التي سوف تحدد درجة نجاحه أو نشاطه أو أن هنـاك درجـة مـن المخـاطر                   

  ).٢٥٥،٢٠٠٠عرفات خليل (التي سوف تواجهه 
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سـطاً إلحـداث التغييـر المنـشود فـي أعـضائها فإنـه يمكـن                هذا ولمـا كانـت الجماعـة و       

 العمـل مـع الجماعـات     تنمية دافعية اإلنجاز وتدعيمه من خالل الممارسة المهنية لطريقـة           

هذا ما أثبتته نتائج عدد مـن الدراسـات         ... يكات وأساليب فنية للتأثير   نوما يرتبط بها من تك    

 نتائجهــا علــى وجــود عالقــة    أشــارتي التــ) ٢٠٠١، صــفاء عبــدالعظيم (والتــي منهــا دراســة   

يكــي المناقــشة الجماعيــة ولعــب الــدور فــي خدمــة الجماعــة     نســتخدام تكاإيجابيــة بــين  

وزيادة دافعية التفوق لدى أعضاء الجماعة من حيث زيادة مستوى الطموح والحماس لدى          

والتي أشارت نتائجهـا فـي وجـود عالقـة         ) ٢٠٠٣السيسي،  فتحي  (األعضاء، وكذلك دراسة    

ين برنــامج التــدخل المهنــي لطريقــة العمــل مــع الجماعــات وتنميــة الدافعيــة لإلنجــاز لــدى    بــ

الطالب المتأخرين دراسياً من حيث القـدرة علـى اإلنجـاز وتحمـل المـسئولية وبـذل الجهـد             

 .والتخطيط للمستقبل والتعاون والفهم وعدم الشعور بالضعف أمام اآلخرين

 أن برنــامج  والتــي أكــدت علــى  )٢٠٠٧ن، حــسعمــاد ( خلــصت إليــه نتــائج دراســة    ومــا

ــة     ــة الجماعـ ــة خدمـ ــي لطريقـ ــدخل المهنـ ــاح فـــرص ا  التـ ــذي أتـ ــر   والـ ــة التعبيـ ــل وحريـ لتفاعـ

ــداف      ــق أهـ ــاعي حقـ ــل الجمـ ــي العمـ ــشاركة فـ ــشروعات    اإلوالمـ ــو المـ ــة نحـ ــاز بواقعيـ نجـ

والطمـوح  ، الجماعية من حيث تحمل المسؤولية والشعور بالرضى نحو ما ينجز من أعمال        

وأيـضاً مـا جـاء فـي         .ة التغلب على المشكالت التي تواجه إنجاز األعمـال الجماعيـة          والمثابر

ــساب    افــي ) ٢٠١٢نــوال الربيــع  (دراســة  ــائج الدراســات ال  فــي فاعليــة  قةتفاقهــا مــع بعــض نت

برنامج التدخل المهني لطريقة خدمة الجماعة في زيادة معـدل دافعيـة اإلنجـاز للكفيفـات      

ــادة شــعور أعــضاء الج    ــادة تحمــل المــسئولية االجتماعيــة    مــن حيــث زي ماعــة بالرضــى وزي

 .للوقت األمثل إليجابي الستثمار اوا

 طريقــة العمــل مــع الجماعــاتوأســلوب الــتعلم التعــاوني كأحــد األســاليب الفنيــة فــي  

كل عضو من أعضاء الجماعة دور يختلف عن دور غيره          ليقوم على التعاون بحيث يكون      

ومـن مميـزات   ) ٣٠، ٢٠١٠سـيد،  جابر (لغاية المشتركة  من األعضاء ولكنه يكمله لتحقيق ا     

المهـارات االجتماعيـة    وهذا األسلوب أنه ينمي لـدى أعـضاء الجماعـة األسـاليب الـسلوكية        
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تـصال وضـبط   كتـساب مهـارات اال  احمل المسئولية االجتماعية لألدوار و  توالوجدانية مثل   

 اآلخــرين، والحــساسية حتــرام ومراعــاة وجهــات نظــر اســتماع لآلخــرين، والــذات، وفــن اال

ــاع واســتخدام خطــوات حــل     الحاجــات أعــضاء الجماعــة و   هتمامــاتهم والتفــاوض واإلقن

خنيفــر، صــفاء (هــذه فــي مجملهــا مهــارات اجتماعيــة مهمــة فــي بيئــة العمــل   ... المــشكلة 

فــضالً عــن تحــسين دافعيــة اإلنجــاز للطــالب مــن خــالل برنــامج يتــضمن الــتعلم    ) ٣٠٤، ٢٠١٢

 ).١٥٤، ٢٠٠٤سوقي، دممدوح (التعاوني 

  فإنـه  سـتثارة الجماعـة نحـو دافعيـة لإلنجـاز         ونظرا ألهميـة هـذا األسـلوب المهنـي فـي ا            

 ).١٢٩٨، ٢٠٠٧حسن،  عماد (:خصائي الجماعة القيام بما يلي أيتطلب من 

 .هتمامات أعضاء الجماعة وتوجيههااستثارة ا )أ 

 . حاجات أعضاء الجماعة لإلنجازتوجيه )ب

 . وتحقيقهازء الجماعة من صياغة أهداف اإلنجا تمكين أعضا)ج 

 .ستخدام البرنامج واستراتيجيات التي تعزز الرغبة في النجاحا)د 

 . توفير مناخ غير مثير للقلق)هـ

ــة       ــة التاليـ ــوات اإلجرائيـ ــاع الخطـ ــي إتبـ ــلوب المهنـ ــذا األسـ ــق هـ ــد :(ويتطلـــب تطبيـ خالـ

 )٢٠٠٤،٢٨العدواني،

علــى المهمــة المطروحــة أو فهــم ضاء الجماعــة أعــ تعــرففــي هــذه الخطــوة يــتم )      ا

ــه حيالهـــا والوقـــت المخـــصص         ــشكلة وتحديـــد معطياتهـــا والمطلـــوب عملـ المـ

 .حلهاللمشاركة في 

توزيــع ك  هــذه الخطــوة يعمــل األخــصائي علــى صــياغة معــايير للعمــل الجمــاعي        ) ب

ر تخــاذ القــراا وكيفيــة ،وتحديــد المــسئوليات الجماعيــة،  وكيفيــة التعــاون،األدوار

ستجابة آلراء أعضاء الجماعة والمهارات الالزمة لحل المـشكلة        االو،  المشترك

 .أو المهمة المطروحة
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بتنفيذ العمل بالتعاون مع بعضهم إلنجاز مـا هـو       يقوم األعضاء في هذه الخطوة          )ح

 .بما يتفق مع األسس والمعايير الموضوعةومطلوب 

ل وكتابتهـا فـي صـورة تقريـر عـن       يـتم رصـد مـا أنجـز مـن أعمـا        اإلنهـاء  في خطـوة   ) د

المهمة التي أنجزت، أو التوقف عـن العمـل وعـرض مـا توصـلت إليـه الجماعـة فـي                   

 .جلسة الحوار العام

 :االستراتيجية المنهجية للدراسة: خامساً
 : نوع الدراسة-١

تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الحقليــة شــبه التجريبيــة والتــي تختبــر تــأثير متغيــر      

 باستخدام أسلوب التعلم التعاوني في خدمة الجماعة على      Independentraribleمستقل  

 . وهو دافع اإلنجاز للجماعةDepemdentvaribleمتغير تابع 

 : منهج الدراسة-٢

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المــنهج شــبه التجريبــي باســتخدام المجموعــة الواحــدة  

 ووفقـاً  The one group pretesdesiqnوذلـك بقيـاس قبلـي وبعـدي علـى نفـس المجموعـة        

لهذا التصميم يقوم الباحث بإجراء القياس القبلي على مجموعـة مـن المبحـوثين ثـم يـتم                  

التدخل المهني بعدها يتم إجراء القياس البعدي، وبمقارنـة نتـائج القياسـين يـتم الحـصول                 

 :٢٤٥، ١٩٩٩إبـراهيم رجـب، نبيـل صـادق،     (على ما يظن أنه يعكس تـأثير المتغيـر التجريبـي      

٢٤٦.( 

 : فروض الدراسة-٣

 :تحاول الدراسة اختبار الفرض الرئيسي التالي

البعـدي  / توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات القياس القبلـي           

للجماعــة التجريبيــة باســتخدام أســلوب الــتعلم التعــاوني فــي طريقــة العمــل مــع الجماعــة   

 . للجماعةوزيادة دافعية اإلنجاز لصالح القياس البعدي

 :وينبثق من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية
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/  توجــد فــروق معنويــة ذات داللــة إحــصائية بــين متوســط درجــات القيــاس القبلــي     -١

البعــدي للجماعــة التجريبيــة باســتخدام الــتعلم التعــاوني فــي طريقــة العمــل مــع         

 .الجماعات على بعد مهارة تحمل المسئولية لصالح القياس البعدي للجماعة

/  توحــد فــروق معنويــة ذات داللــة إحــصائية بــين متوســط درجــات القيــاس القبلــي   -٢

البعــدي للجماعــة التجريبيــة باســتخدام الــتعلم التعــاوني فــي طريقــة العمــل مــع         

 .الجماعة  على بعد مهارة االتصال لصالح القياس البعدي للجماعة

اس القبلــي توجــد فــروق معنويــة ذات داللــة إحــصائية بــين متوســط درجــات القيــ        -٣

البعــدي للجماعــة التجريبيــة باســتخدام الــتعلم التعــاوني فــي طريقــة العمــل مــع         

 .الجماعات على بعد مهارة حل المشكلة لصالح القياس البعدي للجماعة

 :مجاالت الدراسة٤ - 

تــم إجــراء الدراســة بكليــة الخدمــة االجتماعيــة جامعــة األميــرة   : المجــال المكــاني) أ

 .نورة بنت عبدالرحمن

أعضاء من طالبات الفرقة الرابعـة وفقـاً        ) ١٠(عينة عمدية قوامها    : المجال البشري  )ب

 :أما عن محددات هذه العينةلتوزيع الكلية للطالبات على عدد من الحلقات البحثية، 

 .نتظام األعضاء بحضور اجتماعات الجماعة بشكل إلزاميا@ 

ــائهناعـــضاء الجماعـــة مـــن حيـــث  أال يوجـــد تجـــانس بـــين  @  ــية نتمـ  للـــشعبة الدراسـ

  أســلوب تفقــا مــع تطبيــق  والرغبــات، والتفــاوت مــن الناحيــة االقتــصادية  ليكــون م     

 .التعلم التعاوني

ســتة أشــهر وذلــك مــن   حــوالي ســتغرقت فتــرة إجــراء التجربــة  ا: لزمنــيا لالمجــا) ج

هـــ بواقــع اجتمــاعين فــي األســبوع فــي الخمــس األشــهر      ٦/١٤٣٤هـــ إلــى  ١٤٣٣/ ١٢الفتــرة 

 األولى واجتماع واحد في الشهر األخير

 :أدوات الدراسة-٥

 :اعتمدت الدراسة على األدوات التالية
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 . مقياس دافعية اإلنجاز-أ

 :هذا المقياس تم إعداده من قبل الباحثة وفق الخطوات التالية

العلميـة المتعلقـة بدافعيـة اإلنجـاز والمقـاييس ذات العالقـة       االطالع على الكتابـات     •

 .بطبيعة هذه الدراسة

القيام بتحديـد أبعـاد للمقيـاس، حيـث تـضمن ثالثـة أبعـاد تتفـق والتعريـف اإلجرائـي              •

لدافعيــة اإلنجــاز وأهــداف الدراســة، وكــذلك وضــع تعريــف إجرائــي لكــل بعــد مــن       

 .أبعاده

عاد المقيـاس بحيـث تـصاغ بـشكل مبـسط      القيام بصياغة عبارات لكل بعد من أب       •

غير مركب وأن ال تحمل العبارة أكثر من معنى وقـد اشـتمل المقيـاس فـي صـورته                  

 .عبارة موزعة على أبعاده الثالث) ٤٥(األولية على 

إجراء اختبـار الـصدق الظـاهري للمقيـاس وذلـك بعرضـه علـى عـدد مـن المحكمـين                    •

بعاد العبــارات التــي حــصلت علــى المتخصــصين فــي الخدمــة االجتماعيــة، وبعــد  اســت

من موافقة المحكمـين علـى صـالحياتها، أصـبح المقيـاس يـشتمل             ) %٨٠(أقل من   

عبارة، البعد األول عشر عبارات والبعد الثـاني علـى عـشر عبـارات والبعـد             )٢٩(على  

 .الثالث على تسع عبارات

 Split-Halvesإجـراء اختبـار ثبـات المقيـاس باسـتخدام طريقـة التجزئـة النـصفية          •

Method     وتعتمــد هــذه الطريقــة علــى تطبيــق أداة القيــاس مــرة واحــدة، حيــث يــتم 

تقــسيم األداة إلــى جــزئيين، يــضم أحــدهما العبــارات ذات األرقــام الفرديــة، واآلخــر    

العبـــارات ذات األرقـــام الزوجيـــة، ويحـــسب معامـــل االرتبـــاط بينهمـــا، ثـــم يُـــصحح   

، ٢٠٠٩كامـــل المغربـــي، (ة ككـــل مُعامـــل االرتبـــاط الـــذي يُمثـــل معامـــل ثبـــات األدا 

 Rolonوقــد تــم احتــساب معامــل ثبــات المقيــاس باســتخدام معادلــة رولــون   ).٢٦٥

كأحـد معـادالت التجزئـة النــصفية   وقـد بلغـت قيمـة معامــل ثبـات المقيـاس تقريبــاً         

 .وهذا يؤكد على  صالحية المقياس للتطبيق) ٠٫٨١(
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لثالثــي ووضــع درجــات لكــل   تــم إجــراء تــصحيح المقيــاس باالعتمــاد علــى التــدرج ا    •

 :استجابة بحيث تكون

 إذا كانت العبارة  ، واحدةدرجة : ال، درجتان: أحياناً، ثالث درجات: نعم 

 :وبذلك تكون ، إيجابية والعكس إذا كانت العبارة سلبية

 ٩٧ =  ٢٩ × ٣= الدرجة العظمى للمقياس 

 ٢٩ = ٢٩ × ١= الدرجة الدنيا للمقياس 

 :المالحظة البسيطة-ب

 :استخدمت الباحثة المالحظة البسيطة أثناء تنفيذ برنامج التدخل المهني لمالحظة

سلوك أعضاء الجماعة أثناء المواقـف التـي تمـر بهـا الجماعـة   والمرتبطـة بتحمـل                     •

 .المسئولية ومدى المشاركة والتعاون الجماعي إلنجاز المهام

 بإنجــاز إســهام أعــضاء الجماعــة فــي حــل مــا يــواجههن مــن مــشكالت متعلقــة         •

 .البحث

 .التفاعالت والعالقات التي تربط أعضاء الجماعة •

 أساليب االتصال الفعال التي تربط أعضاء الجماعة •

 :التقارير الدورية-ج

للتحقق من صحة فـروض الدراسـة كيفيـا تـم االعتمـاد علـى تحليـل مـضامين التقـارير                   

مــع الجماعــة، وقــد  الدوريــة التــي كانــت تقــوم بتــسجيلها عقــب االنتهــاء مــن اجتماعاتهــا    

 :ركزت الباحثة في تسجيلها لهذه التقارير على

 .تفاعل أعضاء الجماعة في المواقف الجماعية •

مــدى النمـــو والتغيــر الحـــادث فـــي ســلوك أعـــضاء الجماعــة واكتـــساب المهـــارات      •

 .االتصالية وتحمل المسؤولية واإلسهام في حل المشكالت 

 .ت المحددوعي أعضاء الجماعة بأهمية اإلنجاز في الوق •

 .تعاون أعضاء الجماعة ومشاركتهم الجماعية لتحقيق أهداف الجماعة •
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 : المعالجة اإلحصائية-د

ــة فــي إجــراء الدراســة       ــة األســاليب اإلحــصائية التالي المتوســطات : اســتخدمت الباحث

( الحسابية، االنحرافات المعيارية، معامـل الثبـات، وقـد تـم اسـتخدام البرنـامج االحـصائي               

spss( اجراء المعامالت الحسابية الخاصة بالدراسةفي. 

 :نامج التدخل المهني باستخدام التعلم التعاونيبر
 المهنيـة التـي     خطواتيتمثل برنامج التدخل المهني في هذه الدراسة بمجموعة من ال         

والموجهـات العلميـة وباالعتمـاد       والمهارات والمبـادئ   قامت بها الباحثة في ضوء المعارف     

ــت   علم التعــاوني كأحــد األســاليب المهنيــة لطريقــة العمــل مــع الجماعــات      علــى أســلوب ال

 :بهدف تنمية الجوانب التالية لجماعة البحث التطبيقي

ــساعدة -١ ــي   مـ ــث التطبيقـ ــة البحـ ــارات   جماعـ ــة مهـ ــي تنميـ ــاونفـ ــشاركة   التعـ والمـ

 .الجماعية وتحمل مسئولية األدوار المناطة إليهن

ــفــيجماعــة البحــث التطبيقــي   مــساعدة  -٢ ــد ب  مــن الجهــد لمواجهــة وحــل    اذل مزي

 .المشكالت التي تعوق أداء األعمال

 إنجاز األ  بين أعضاء جماعة البحث التطبيقي مما يسهل الفعالتدعيم االتصال -٤

 .عمال المطلوبة 

مساعدة جماعة البحـث التطبيقـي علـى مراجعـة انجـازات كـل عـضو فـي ضـوء                     -٥

 .األعمال الجماعية التي قاموا بها

 مـا تــم مـن خطــوات فــي برنـامج التــدخل المهنـي باســتخدام أســلوب      ويمكـن توضــيح 

 :في اآلتيالتعلم التعاوني 

 : المرحلة التمهيدية-١

 :م في هذه المرحلةت

 التي تم توضـيحها فـي        تحديد الجماعة كنسق للعمل معها وفقاً لشروط المعاينة        -١

 .مجاالت الدراسة
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 . بستة أشهر  وقد حددلتدخل المهني افترة الزمنية ال تحديد-٢

 . تحديد األهداف بشكل عام ألعضاء الجماعة-٣

 إجــراء القيــاس القبلــي لجماعــة البحــث بهــدف تحديــد خــط األســاس للوقــوف علــى    ٤

 .المستوى الفعلي لدافعية اإلنجاز لديهن

 :البداياتمرحلة  -٢

 :في هذه المرحلة تم 

 : ما يلي التعاقد مع أعضاء جماعة البحث التطبيقي حول  )ا

 . ها االجتماعات، ومدتها ومكانديد  أيامتح •

االنتظــام فــي الحــضور  (  مثــل  التــي تــسير وتــنظم العمــل  معــايير واللقواعــد اتحديــد •

وعدم الغياب، تنفيذ مسؤوليات العمل الجماعي والفردي، عدم التأخير في تسليم       

ــاز العمـــل   معرفـــة ال شـــك أن و) الواجبـــات، التواصـــل مـــع رئيـــسة المجموعـــة إلنجـ

الجمـاعي ويـسهم بالتـالي فـي تحقيـق          و من كـال الجـانبين يـسهل العمـل           التوقعات

 .أهداف التدخل المهني وهو زيادة دافعية االنجاز للجماعة 

الفرصـة ألعـضاء     إلتاحـة  على تهيئة المناخ المناسب للتلقائية فـي المناقـشة        العمل  )ب

علـى ذلـك    عن آرائهـم ومقترحـاتهم باسـتخدام أسـاليب محفـزة            ر  العمل الجماعة للتعبي  

 .كالدعم والتشجيع مما يزيد من التفاعل والمشاركة كأحد أهداف التعلم التعاوني

 .تكوين العالقة المهنية بين الباحثة وأعضاء الجماعة )د

لمشاركة كفريـق عمـل واحـد إلنجـاز مهـام العمـل        لتوجيه أعضاء جماعة البحث     )ه

 .المطلوب في الوقت المحدد

 لجماعـة البحـث التطبيقـي واإلمكانـات التـي يمكـن        توضيح أهـداف التـدخل المهنـي      ) و

 .استثمارها أثناء تنفيذ برنامج التدخل المهني

الـــشرح التفـــصيلي لبرنـــامج التـــدخل المهنـــي واألنـــشطة المنفـــذة لتهيئـــة أعـــضاء         )ز

 .الجماعة للتفاعل مع برنامج التدخل المهني
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 .المرحلة التنفيذية-٣

 مـــع جماعـــة البحـــث باحثـــة الدوريـــة الجتماعـــاتا هـــذه الخطـــوة مـــن خـــالل  تتبلـــور

التــي كانــت تركــز فيهــا علــى التفــاعالت والعالقــات واالتــصال وتوجيــه التفاعــل  التطبيقــي و

نحــو التعــاون والمــشاركة الجماعيــة بهــدف تحقيــق دافعيــة اإلنجــاز للجماعــة ويمكــن          

 :     توضيح ما تم في المرحلة في اآلتي 

 .   التطبيقي وخطواته توضيح المعارف النظرية عن موضوع البحث) أ

تقسيم مسئوليات العمل بـين أعـضاء الجماعـة بحيـث تقـوم كـل مجموعـة مـن                  ) ب

بإنجــاز مهــام معينــة مكملــة لبعــضها الــبعض ممــا يتــيح الفرصــة  ) ٤، ٣، ٣(أعــضاء الجماعــة 

 مـع تعيـين مـسئولة       لجميع األعضاء المشاركة في األعمال وتحمل المـسئولية الجماعيـة         

 .ها متابعة سير عمل المجموعةعن كل مجموعة مهمت

لتركيز على استثمار طاقـات وقـدرات أعـضاء الجماعـة لتوجيههـا نحـو مـساعدة            ا) ج

 .بقية األعضاء الذين يعانون من صعوبات في إنجاز المهام

لمرتبطــة بإنجــاز ا علــى مواجهــة المــشكالت والــصعوبات  اعــة أعــضاء الجمتــدريب) د

 . المشكالت التي تعترض إنجاز األعماليخط على وضع بدائل لتومساعدتهن. المهام

 لجميــع األعــضاء للمــشاركة فــي المناقــشة الجماعيــة والتعبيــر عــن  ة الفرصــإتاحــة) ه

 . لضمان المشاركة الجماعية داخل االجتماعوجهات نظرهم

ــال       ) و ــاز األعمـ ــاون إلنجـ ــى التعـ ــشجيعهن علـ ــة وتـ ــضاء الجماعـ ــدرات أعـ ــتثارة قـ اسـ

 .المطلوبة في وقتها المحدد

 عــضوات الجماعــة علــى زيــادة الدافعيــة لإلنجــاز واكتــساب المهــارات مــن  شجيعتــ) ز

ــرامج نــشطة أ ممارســةخــالل  ــة خاصــة بالبحــث التطبيقــي،    (الب ورش عمــل، دورات تدريبي

 ).مناقشات الجماعية، محاضرات

 إلــى  اإليجابيــة االتجاهــات والقــيمتــدعيم القيــادات داخــل الجماعــة فــي  مــساعدة) ك

 .ةبقية عضوات الجماع
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مناقــشة عــضوات الجماعــة فيمــا تــم إنجــازه ومــا لــم يــتم إنجــازه للوقــوف علــى            ) ل

الصعوبات والمعوقات حتى يمكن تقليل تأثيرها وأيضاً تحديد البدائل والحلول التي يمكـن      

 .أن تقوم بها الجماعة من أجل إنجاز المهام وذلك بداية كل اجتماع

حتيــاج ال) اجتمــاع فــردي (عــات العمــل مــع بعــض أعــضاء الجماعــة خــارج االجتما   ) م

 .بعض أعضاء الجماعة التركيز في تقديم المساعدة وتذليل الصعوبات التي تواجههن

حديد دافعية أعضاء الجماعة نحو إنجاز األعمال وارتباط ذلـك بأهـداف الجماعـة            ت) ن

ككــل وتحديــد الفوائــد التــي ســوف تعــود علــيهن مــن خــالل التعــاون كفريــق عمــل إلنجــاز 

 .المهام

مالحظــة التغييــر الحــادث فــي العالقــات واالتــصال واكتــساب المهــارات المرتبطــة  ) ت

 .باإلنجاز

خـالل هـذه   ومما تجـدر اإلشـارة إليـه إلـى أن الباحثـة قامـت بالعديـد مـن األدوار المهنيـة                

حقــق أهــداف التــدخل المهنــي لهــذه  ويبمــا يتناســب مــع طبيعــة الموقــف المهنــي  المرحلــة 

 : منهاالدراسة

 وذلك من خالل تعليم الجماعة مهارات حل المشكلة واتخـاذ القـرارات             مدور المعل 

 .واالتصال الفعال والعمل الجماعي 

  لتحفيز الجماعة للمشاركة في انشطة البرنامج الموجه دور

 من خالل التقـويم المـستمر الجتماعـات الجماعـة باسـتخدام التـسجيل               دور المقوم 

ع مــن أهــداف التــدخل المهنــي والكــشف عــن والمالحظــة للوقــوف علــى مــا حققــه االجتمــا

 .الصعوبات لمواجهتها

 :كما اعتمدت الباحثة في هذه المرحلة على عدد من االستراتيجيات المهنية منها

 :ستراتيجية إعادة بناء المفاهيما) ا 

تركــز هــذه االســتراتيجية بتقــديم رؤيــة جديــدة فــي الفهــم والتفكيــر ممــا يزيــد مــن       ت

جماعة من خالل المناقـشات الجماعيـة وورش العمـل والمحاضـرات            دافعية اإلنجاز لدى ال   
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  أسـلوب الـتعلم التعـاوني والـذي كـان لـه              سـتخدام المنفذة خالل فتـرة التـدخل المهنـي وبا        

تــذليل التــي أســهمت ب و المختلفــة دور فــي مــساعدة الجماعــة علــى اكتــساب المهــارات     

  .التطبيقيخاصة بالبحث معرفية الالمعلومات بالالصعوبات المرتبطة  

 :ستثارة النشاطاستراتيجية ا )ب

هــــدفت هــــذه االســــتراتيجية إلــــى زيــــادة دافعيــــة اإلنجــــاز خاصــــة مــــع األعــــضاء غيــــر  

 وحـث األعـضاء   ، المشاركين في أعمال الجماعة فمن خالل التدعيم والتشجيع واإلقنـاع     

ــة جوانــب المــسئولية االجتماعيــة         ــى التعــاون كــان دافعــاً بتحــسين المــشاركة وتنمي  عل

 .لديهن وزيادة قدرتهن على انجاز المهام

 :ستراتيجية العصف الذهنيا )ج

هدفت هذه االستراتيجية إلى تنشيط قدرة أعضاء الجماعة على توليد أفكـار جديـدة              

والتي من الممكن طرحها للنقـاش واتخـاذ قـرار بـشأنها فـي حـال اتفـاق أعـضاء الجماعـة                       

مـال، كمـا سـاعدت علـى هـذه االسـتراتيجية            حيالها واالستفادة منها في إنجـاز مهـام األع        

في تحقيق التثقيف الذاتي واالتصال الفعال والتفكيـر المنطقـي فـي مناقـشة بـدائل لحلـول                  

 .المشكالت

 :ستراتيجية التعلم الذاتيا )د

تستهدف هذه االستراتيجية إلـى توظيـف قـدرات وإمكانـات أعـضاء الجماعـة الذاتيـة            

المهـارات عـن طريـق االطـالع  والبحـث فـي الكتـب        من أجل اكتساب المعـارف العلميـة و       

والرسائل العلمية ومحاولة تلخيصها ومناقـشتها فـي اجتماعـات الجماعـة ليـستفيد بقيـة                 

أعضاء الجماعة من المعلومات مما يزيد من الفهم واإلدراك وتذليل الـصعوبات المرتبطـة              

 .بالبحث التطبيقي

 :مرحلة اإلنهاء -٥

 األعمال المتفق عليها وتحقيق األهداف وتم فـي هـذه   هي مرحلة إنهاء العمل وإنجاز   

 :المرحلة ما يلي
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 . مع الجماعة اإلنهاء التدريجي للعمل مع الجماعة بتقليل االجتماعات)ا

 .تطبيق القياس البعدي على الجماعة )ب

 :التركيز على ما تم إنجازه ومدى التقدم الذي احرزته الجماعة وفقا لما يلي) ج

قياســين القبلــي والبعــدي للوقــوف علــى مــدى تحقيــق هــدف التــدخل المقارنــة بــين ال •

 ).زيادة دافع اإلنجاز باستخدام أسلوب التعلم التعاوني(المهني 

 .تحليل محتوى التقارير الدورية التي كانت تسجل بعد نهاية كل اجتماع  •

 :لتغيرات الحادثة على أعضاء الجماعة وفقا للمؤشرات التاليةمالحظة ا •

مـن أعـضاء        هارات التقييم الذاتي من خالل إتاحـة الفرصـة لكـل عـضو              اكتساب م ) ا

 .الجماعة بتقييم ما تم إنجازه مما حسن من دافعية اإلنجاز لديهن

 تعـاوني  مهـارات العمـل الجمـاعي والمـشاركة إلنجـاز األعمـال بـشكل         اكتساب) ب

 .وبروح الفريق الواحد

هــة المــشكالت بــشكل جمــاعي زيــادة قــدرة أعــضاء الجماعــة وفــاعليتهم لمواج) ج

 .والتفكير في وضع بدائل لتذليل الصعوبات

               زيـــــادة اإلدراك والفهـــــم للتغيـــــر اإليجـــــابي الـــــذي طـــــرأ علـــــى الجماعـــــة ومـــــا تـــــم )  د

 .من قيقه اهدافتح

 

@       @       @ 
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 :نتائج ومناقشة نتائج الدراسة
 :نتائج الدراسة على المستوى الكمي

فـي ضـوء مـا أسـفرت عنـه نتـائج القيـاس القبلـي ألعـضاء          تـائج الدراسـة   يمكن عـرض ن   

 .الجماعة التجريبية وذلك للتحقق من صحة فرض الدراسة الرئيسي والفروض الفرعية

 )١(جدول رقم 

يوضح الداللة اإلحصائية والفروق المعنوية بين القياس القبلي والبعدي ألعضاء الجماعة 

 ).تحمل المسئولية(األول التجريبية بالنسبة للبعد 
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٠٫٠٣٥ ٩ ٢٫٢٦ ٢٫٤٨٢ ١٫١٧ ٣٫٦٩٥ ٢٫٩٠  ١٠ 

دي ألعــضاء يؤكــد الجــدول الــسابق وجــود فــروق معنويــة بــين القياســين القبلــي والبعــ  

المحــسوبة ) ت(حيــث بلغــت قيمــة ) تحمــل المــسئولية(الجماعــة التجريبيــة بالنــسبة لبعــد 

ممــا يــشير إلــى فاعليــة ) ٩(وبدرجــة حريــة ) ٠٫٠٥(وهـذه دالــة عنــد مــستوى معنويــة  ) ٢٫٤٨٢(

برنـــامج التـــدخل المهنـــي باســـتخدام أســـلوب الـــتعلم التعـــاون فـــي طريقـــة العمـــل مـــع          

اء الجماعـة التجريبيـة فـي نمـو  مهـارة  روح العمـل  التعـاوني                   الجماعات  والذي ساعد أعض    

والمشاركة واالهتمام إلنجاز المهام وفـي وقتهـا المحـدد ممـا أكـد صـحة الفـرض الفرعـي              

توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية بين متوسـط درجـات           " األول للدراسة والذي مؤداه     

تخدام التعلم التعاوني في طريقـة العمـل       للجماعة التجريبية  باس   ،  البعدي/القياس القبلي   

 . مع الجماعات على بعد مهارة تحمل مسؤولية لصالح القياس البعدي للجماعة 
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 )٢(جدول رقم 

يوضح الداللة اإلحصائية والفروق المعنوية بين القياس القبلي والبعدي ألعضاء الجماعة 

 )االتصال(التجريبية بالنسبة للبعد الثاني 
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٠٫٠٠٦ ٩ ٢٫٢٦ ٣٫٦١٩ ٠٫٧٥ ٢٫٣٦ ٢٫٧٠  ١٠ 

يؤكــد الجــدول الــسابق وجــود فــروق معنويــة بــين القياســين القبلــي والبعــدي ألعــضاء   

وهـذه دالـة    ) ٣٫٦١٩(المحـسوبة ) ت(حيث بلغت   ) االتصال(عد  الجماعة التجريبية بالنسبة لب   

أو ممــا يــشير إلــى فاعليــة برنــامج التــدخل المهنــي باســتخدام   ) ٠٫٠٥(عنــد مــستوى معنويــة

أسلوب الـتعلم التعـاوني فـي طريقـة العمـل مـع الجماعـات والـذي سـاعد أعـضاء الجماعـة                   

علومـات  وتـدعيم العالقـات    على المناقشة والمـشاركة واحتـرام آراء اآلخـرين وتبـادل الم       

والتفاعالت اإليجابية مما أسهم في احداث النمو الملحـوظ فـي زيـادة دافعيـة االنجـاز لـدى                   

الجماعة وهذا أكد  صحة الفرض الفرعي الثاني للدراسة والذي مؤداه توجد فـروق معنويـة               

ــين متوســط درجــات القيــاس القبلــي       ــة احــصائية ب ــة البعــدي  للجماعــة التجريب /ذات دالل ي

باســتخدام اســلوب الــتعلم التعــاوني فــي طريقــة العمــل مــع الجماعــات علــى بعــد مهــارة       

 . البعدي للجماعة /االتصال لصالح القياس القبلي 

 ) ٣(جدول رقم 

يوضح الداللة اإلحصائية والفروق المعنوية بين القياسين القبلي والبعدي ألعضاء الجماعة 

 ):مشكالتحل ال(التجريبية بالنسبة للبعد الثالث 
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٠٫٠٠٢ ٩ ٢٫٢٦ ٣٫٠١ ٠٫٤٥ ١٫٤١ ٢٫٠٠  ١٠ 
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ــي والبعــدي ألعــضاء          ــين القيــاس القبل ــة ب ــسابق وجــود فــروق معنوي يؤكــد الجــدول ال

) ٣٫٠١(المحــسوبة ) ت(حيــث بلغــت ) حــل المــشكالت(لتجريبيــة بالنــسبة لبعــد الجماعــة ا

ــة    ــد مــستوى معنوي ــدخل المهنــي باســتخدام       ) ٠٫٠٥(عن ــامج الت ــة برن ــى فاعلي ممــا يــشير إل

أسلوب الـتعلم التعـاوني فـي طريقـة العمـل مـع الجماعـات والـذي سـاعد أعـضاء الجماعـة                   

تعامـل مـع المـشكالت التـي تـواجههم فـي       التجريبية على أن يكونـوا أكثـر إيجابيـة عنـد ال      

أثناء إنجاز المهام والتفكير بالحلول والبدائل الممكنة لتجـاوز هـذه المـشكالت ممـا أكـد             

توجـد فـروق معنويـة ذات داللـة احـصائية بـين       " صحة الفـرض الفرعـي الثالـث للدراسـة وهـو      

تعلم التعـاوني  للجماعة التجريبيـة باسـتخدام الـ    . البعدي  /متوسط درجات القياس القبلي     

في طريقة العمل مع الجماعات علـى بعـد مهـارة حـل المـشكالت لـصالح القيـاس البعـدي                      

 .للجماعة 

 )٤(جدول رقم 

يوضح الداللة اإلحصائية والفروق المعنوية بين القياسين القبلي والبعدي ألعضاء الجماعة 

 التجريبية بالنسبة للقياس ككل
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٠٫٠٢٨ ٩ ٢٫٢٦ ٢٫٦١٧ ٣٫٦٧ ١١٫٦١ ٩٫٦٠  ١٠ 

الجـــدول الـــسابق يؤكـــد علـــى وجـــود فـــروق معنويـــة بـــين القياســـين القبلـــي والبعـــدي  

) ٢٫٦١٧(المحـسوبة   ) ت(لغـت   ألعضاء الجماعة التجريبية بالنسبة للمقياس ككل حيث ب       

مما يشير إلى فاعلية برنـامج التـدخل المهنـي باسـتخدام أسـلوب              ) ٠٫٠٥(بمستوى معنوية   

التعلم التعاوني في طريقة العمل مع الجماعـات والـذي أسـهم فـي تحـسن مـستوى األداء            

وتحمــل مــسئولية األدوار والتعــاون فيمــا بيــنهن والمــشاركة والتفاعــل اإليجــابي وتــدعيم    

تواصل بـين االعـضاء واالهتمـام بالمـشكالت الطارئـة والتفكيـر المنطقـي بوضـع الحلـول                   ال

واقتراح البدائل لمواجهة هذه المشكالت  باستخدام األساليب المحفزة في بيئـة البحـث       
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كالتــدعيم  والتحفيــز التعــاوني واســتثارة الجماعــة للــتعلم الــذاتي وبنــاء المفــاهيم  وتبــادل   

علـــى التفكيـــر ممـــا هيـــئ المنـــاخ الجيـــد لتحقيـــق  أحـــداث التغييـــر   اآلراء وتنـــشيط القـــدرة 

 .اإليجابي نحو زيادة دافعية اإلنجاز لجماعة البحث التطبيقي

وبهذا تم التأكد من صحة فرض الدراسة الرئيسي والـذي مـؤداه توجـد فـروق معنويـة         

ة البعــدي للجماعــة التجريبيــ  /ذات داللــة احــصائية بــين متوســط درجــات القيــاس القبلــي       

باستخدام التعلم التعاوني في طريقة العمل مـع الجماعـات وزيـادة دافعيـة االنجـاز لـصالح             

 .القياس البعدي للجماعة 

 :نتائج الدراسة كيفياً. ٢

 :دلت نتائج تحليل محتوى التقارير الدورية للجماعة التجريبية على ما يلي

خـالل إدراك وفهـم      زيادة دافعية أعـضاء الجماعـة فـي إنجـاز البحـث التطبيقـي مـن                  -

أعضاء الجماعة للمسئولية االجتماعية واالهتمام بما يسند لهن من أعمال بعد مـا كانـت            

 .هذه الناحية محدودة في بداية العمل مع الجماعة

زيادة رغبة وقدرة أعضاء الجماعة في العمل بشكل تعاوني أسـهم إلـى حـد كبيـر        @ 

قـشة والحـوار واحتـرام اآلراء ممـا دعـم           في تدعيم التواصـل وزيـادة التفاعـل بيـنهن والمنا          

 .العالقات والتماسك وساعد في عملية إنجاز مهام البحث المطلوبة

زيادة اهتمام أعضاء الجماعة في مناقشة المشكالت والصعوبات التـي واجهـتهم     @ 

أثناء إنجاز المهام مع اقتـراح بـدائل ممكنـة لمواجهـة هـذه المـشكالت بـشكل جمـاعي                

لمــسئولية الجماعيــة تجــاه هــذه المــشكالت وترجــع هــذه التغيــرات   ممــا يعنــي تحملهــم ا

والنمو الحادث في الجماعة إلى فاعلية برنامج التدخل المهنـي باسـتخدام أسـلوب الـتعلم                

التعاوني والذي ساعد أعضاء الجماعة على اكتساب أنماط سـلوكية مرغوبـة نحـو زيـادة                  

قبـول فـرض الدراسـة الرئيـسي وفـروض      دافعية اإلنجاز لدى األعـضاء ذلـك األمـر يـدعو إلـى       

 .الفرعية
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وفــي اطــار الطــرح الــسابق مــن المعطيــات النظريــة ونتــائج الدراســات الــسابقة ونتــائج  

الدراسة الحالية يتضح أهمية الدور الذي يمكن أن تسهم به طريقة العمـل مـع الجماعـات          

ادة دافعيــة  باســتخدام اســلوب الــتعلم التعــاوني كأحــد األســاليب المهنيــة الحديثــة  لزيــ        

 .االنجاز للجماعة 

 

@      @     @ 
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 المراجع العربية

 محدداتـــه ومبرراتـــه وســـائطه اإلســـكندرية، درا -التعلـــيم العـــالي اإللكترونـــي ). ٢٠٠٦(رمـــزي عبـــدالحي •

 .الوفاء، ط

أثـــر اســـتراتيجية الـــتعلم التعـــاوني باســـتخدام الحاســـوب علـــى التحـــصيل   ). ٢٠٠٩(إحـــسان كـــسناره •

 مجلـة كليـة   -لمؤجـل لطـالب مقـرر تقنيـات التعلـيم مقارنـة مـع الطريقـة الفرديـة التقليديـة             المباشر وا 

 ).١( العدد -التربية، جامعة أم القرى، المجلد األول 

أثر استخدام اسـتراتيجية الـتعلم التعـاوني وتنميـة بعـض المهـارات النحويـة لـدى         ). ١٤٢٩(خلف العنزي   •

 جامعـة أم القـرى،    -ول الثانوي، رسالة ماجستير غيـر منـشورة         الطالب المعوقين سمعياً في الصف األ     

 .مكة المكرمة

ــضغوط        ) ٢٠٠٥(يــسري حــسنين   • ــز علــى المهــام فــي خدمــة الجماعــة والتخفيــف مــن ال نمــوذج التركي

 كليـة الخدمـة     -جامعـة حلـوان     ) ١٦٠(امعي في عصر المعلومات، المؤتمر العلمي       \الحياتية للشباب الج  

 .االجتماعية

 .أساسيات الممارسة في خدمة الجماعة، القاهرة، مكتبة زهرة الشرق) ٢٠٠٣(ل إبراهيم نبي •

فعالية جماعات الشباب الريفي في تحقيق األهداف التنمويـة، مجلـة دراسـات        ) ٢٠٠٠(ماجدي محفوظ    •

 . القاهرة، جامعة حلوان-الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، العدد الثامن

ــ • الـــتعلم التعـــاوني، اســـتراتيجية أصـــيلة فـــي التـــدريس، الريـــاض،   ). ٢٠٠٨(ى الغامـــدي منيـــر الحـــريش، منـ

 .مؤسسة المفردات للنشر والتوزيع، ط

فعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية بعـض مهـارات البحـث             ). ٢٠١٢(صبري الطراونة    •

منــشورة، عمــان، جامعــة الــسلطان التـاريخي لــدى تالميــذ الــصف الثالـث إعــدادي، رســالة ماجــستير غيـر    

 .قابوس

بتكارى والتحصيل الدراسي لـدى     التأثير استخدام التعلم التعاوني على التفكير ا      ) ١٩٩٦(حسن العارف   •

للجمعيـة  ) ٨(تالميذ الصف الخامس االبتـدائي المتـأخرين دراسـياً فـي مـادة العلـوم، فـي المـؤتمر العلمـي              

 .ة، جامعة عين شمسالمصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهر
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فاعليــة اســتخدام الــتعلم التعــاوني المــوديالت التعليميــة فــي تــدريس العلــوم ) ١٩٩٨(محمــد عبــدالعزيز  •

على التحصيل الدراسي وتنمية مهارات عملية التعلم لدى تالميذ المرحلة اإلعداديـة، رسـالة ماجـستير             

 .غير منشورة جامعة الزقازيق، كلية التربية ببنها

فاعليــة الــتعلم التعــاوني فــي اكتــساب طــالب الــصف األول ثــانوي مهــارة القــراءة    ) ٢٠٠١(ى محمــد موســ•

 .جامعة عين شمس) ٧٤(الناقدة، مجلة دراسات المناهج وطرق التدريس العدد 

فاعلية استخدام التعلم التعاوني في تـدريس الـسكرتارية التطبيقيـة العربيـة فـي            ) ٢٠٠٢(صابر محمود    •

ــة دراســات فــي المنــاهج وطــرق التــدريس، العــدد       تحــصيل المفــاهيم واك  ) ٧٩(تــساب المهــارات، مجل

 .جامعة عين شمس

إطــار نظــري الســتخدام أســلوب الــتعلم التعــاوني فــي تــدريس تالميــذ ذوي اإلعاقــات   ). ٢٠٠٣(زيــد البتــال  •

 .البسيطة في برامج الدمج بالمدارس العادية، مجلة اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس

أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس الدراسات االجتماعية علـى           ). ٢٠٠١(ان  خالد عمر  •

التحصيل المعرفي لدى تالميذ الصف اإلعداد وتنميـة وعـيهم بـبعض المـشكالت االقتـصادية المحيطـة                  

 .بهم، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة جنوب الوادي، كلية التربية بسوهاج

نمــوذج المــشاركة المجتمعيــة فــي العمــل مــع جماعــات الفتيــات بالجامعــة لتنميــة     ) ٢٠١١(أمــل عــوض  •

 .مهارات التطوع، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية

بيئــة التــدريس علــى البحــث وعالقتهــا باتجاهــات طــالب الدراســات العليــا نحــو   ) ٢٠١٠(خلــف عبــدالجواد  •

 .، كلية الخدمة االجتماعية)٦(، القاهرة، جامعة حلوان، المجلد )٢٣ (البحث، المؤتمر العلمي

، واقع استخدام البحث العلمي في الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية، مجلة           )٢٠٠٦(سمير منصور    •

 ١الجزء) ١٨(دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، جامعة حلوان، العدد 

الشخصية، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة،        ) بعة تاريخ بدون ط (نعيمة الشماع    •

 .القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية

فاعليـة اسـتراتيجية الـتعلم والتغلـب علـى قلـق التحـصيل لـدى           ) ٢٠٠١(إسماعيل بدر، أشرف عبـدالقادر       •

 .اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمسمركز ) ١٤(طالب الجامعة، مجلة اإلرشاد النفسي، العدد 
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العالقة بين ممارسة خدمة الفرد الجماعية وزيادة دافعيـة اإلنجـاز لـدى التالميـذ             ) ٢٠٠٤(ممدوح دسوقي    •

القاهرة، الجزء األول، جامعـة حلـوان، كليـة الخدمـة      ) ١٧(منخفضي التحصيل الدراسي، المؤتمر العلمي      

 ).١(االجتماعية الجزء 

فاعليــة برنــامج إرشــادي قــائم علــى اســتراتيجية الــتعلم التعــاوني فــي تحــسين  ). ٢٠٠٧(هــشام الخــولي  •

بعض حاالت التـأخر الدراسـي، اإلسـكندرية، دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنـشر، دراسـات وبحـوث علـم                        

 .النفس والصحة النفسية

 نحـو التـسامح لـدى    الـتعلم التعـاوني فـي خدمـة الجماعـة وعالقتـه بتنميـة االتجـاه        ) ٢٠١١(محمد شرقاوي   •

 .جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية) ٢٤(الشباب، المؤتمر العلمي 

 .الدافعية لإلنجاز، القاهرة دار غريب للطباعة والنشر) ٢٠٠٠(عبداللطيف خليفة  •

 .علم النفس التربوي، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة) ٢٠٠٠(صالح أبو جابر  •

، الدافعية لإلنجاز وعالقتها بمستوى الذكاء االنفعـالي لـدى طلبـة الجامعـة العربيـة                )٢٠١٣(ريماس ذاكر    •

المفتوحة، فرع األردن، عمان، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية،      

 ).١( مجلد ، األردن

ل مــع الجماعـات، الريــاض،  ، أساســيات ممارسـة طريقــة العمـ  )٢٠٠٠(صـالح أبوعبـاة، عبدالمجيــد طـاش     •

 .مكتبة العبيكان

، األساســـيات فـــي العمـــل مـــع الجماعـــات، الفيـــوم، دار المـــروة للطبـــع والنـــشر  )١٩٩٦(عـــادل مـــصطفى  •

 .والتوزيع، الجزء األول

، الممارسـة المهنيـة لطريقـة العمـل مـع الجماعـات وزيـادة معـدل الدافعيـة إلنجـاز           )٢٠٠٧(عماد حسن    •

، جامعـــة حلـــوان، كليـــة الخدمـــة  )٣(، مجلـــد )٢٠(الجماعيـــة، المـــؤتمر العلمـــي  المـــشروعات اإلنتاجيـــة 

 ).٣(االجتماعية مجلد 

 .المدخل إلى خدمة الجماعة، القاهرة، جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية) ٢٠٠٤(إبراهيم مرعي  •

لقــاهرة العمــل مــع الجماعــات فــي محــيط الخدمــة االجتماعيــة، ا    ). ١٩٨٣(محمــد شــمس الــدين أحمــد    •

 .مطبعة يوم المستشفيات
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عالقة الواقع البيئي بمـستوى الدافعيـة العامـة لطـالب الخدمـة االجتماعيـة،             ) ١٩٩٦(زين العابدين محمد     •

 .، الجزء األول)٧(مجلة القاهرة للخدمة االجتماعية، جامعة القاهرة، العدد 

 .رسالة، علم النفس التربوي، بيروت، مؤسسة ال)١٩٨٥(عبدالمجيد نشواني  •

الدافعيــة لإلنجـــاز فــي العمـــل وتــصور مقتـــرح لــدور طريقـــة خدمــة الفـــرد      ) ٢٠٠٦(عرفــات زيــدان خليـــل    •

 ).٢(جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية مجلد ) ١٣(وزيادتها، المؤتمر العلمي 

اسـتخدام تكنيكــي المناقـشة الجماعيـة، ولعـب الــدور فـي خدمـة الجماعــة       ). ٢٠٠١(صـفاء عبـدالعظيم    •

 .، جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية)١٤(زيادة الدافعية للتفوق لدى الطالب، المؤتمر العلمي ل

التــدخل المهنـي باســتخدام جماعــة األقــران اإليجابيـة لتنميــة دافعيــة اإلنجــاز   ). ٢٠٠٣(فتحـي السيــسي   •

ــوان، كليــة الخدمــة   جامعــة ح) ١(المجلــد ) ١٦(للطــالب المتــأخرين دراســياً، القــاهرة، المــؤتمر العلمــي       ل

 ).١(االجتماعية مجلد 

التدخل المهني بطريقة خدمـة الجماعـة لزيـادة معـدل الدافعيـة لإلنجـاز للكفيفـات،        ). ٢٠١٢(نوال الربيع    •

 كليـــة الخدمـــة -رســـالة دكتـــوراه غيـــر منـــشورة، الريـــاض، جامعـــة األميـــرة نـــورة بنـــت عبـــدالرحمن     

 .االجتماعية

 المكتــب الجــامعي  ، الجماعــات أســس ونمــاذج نظريــة، اإلســكندرية    العمــل مــع  ) ٢٠١٠(الــسيد جــابر   •

 .الحديث

فاعليــة برنــامج تــدريبي لخدمــة الجماعــة فــي تنميــة مهــارات الــذكاء الوجــداني لــدى ) ٢٠١٢(صـفاء خــضير   •

 ).١(الجزء األول، جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية الجزء ) ٢٥(المراهقين، المؤتمر العلمي 

أثر استخدام التعلم التعاوني الجمعي والـتعلم التنافـسي الجمعـي علـى تحـصيل       ) ٢٠٠٤(اني  خالد العدو  •

 .الطالب في الرياضيات واحتفاظهم بالتعلم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ذمار، كلية التربية

ــا فــــي محــــيط الخدمــــة   ). ١٩٩٩(إبــــراهيم رجــــب، نبيــــل صــــادق   • منــــاهج البحــــث االجتمــــاعي تطبيقاتهــ

 .ماعية، القاهرة، مطبعة طنطااالجت

 .أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عمان، دار الثقافة) ٢٠٠٩(كامل المغربي  •
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Abstract: 
 

 

The purpose of this study is to increase the achievement motivation of the 

group work. This was achieved by using cooperative learning as one of the 

techniques of group work. The researcher conducted a quasi-experimental study 

by investigating the effect of an independent variable on a dependent variable. 

Therefore, one group was designed and used as an experimental group. The 

researcher conducted a pre-test on this experimental group. Then, the researcher 

employed the independent variable, the method of cooperative learning in group 

work, on the  experimental group. After six months, the post-test was conducted. 

The results of the study revealed that the use of cooperative learning as an 

experimental method in the group work had a positive effect on the group work. 

Moreover, the achievement motivation of the experimental group was increased. 
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