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Abstract 

This paper deals with the subject of harmony in the dimensions of 

citizenship: Cognitive, behavioral and emotional among university students, and 

the citizenship time orientation within each of these dimensions about past, present 

and future of their society. We used the descriptive analytical method; the 

researcher constructs a citizenship questionnaire to measure the mentioned 

dimensions. The researchers developed two versions of the questionnaire; self-

report and a peer description version. After having the study tool validated and 

having its reliability calculated, the researchers applied it on a randomly chosen 

sample constituted 199 students at the Collage of Applied Sciences in Nizwa 

(Oman). The results indicated that the highest mean of scores was the past oriented 

subscale, then the present oriented subscale and in the last place the future oriented 

subscale.  The differences are statistically significant at the 0.000 significance 

planed by using the coefficient Wilks' Lambda. Multivariate test showed no 

significant effect of the students’ progress in their years studies neither on the 

averages of the dimensions (cognitive, emotional, and behavioral) nor on the 

dimensions of the citizenship time-orientation. On the other hand, the results 

indicated statistically significant differences between the two copies of the scale 

(self-report versus description colleagues) on the emotional and behavioral 

dimensions in favor of self-report. These results indicate that the use of self-report 

scales to measure the citizenship among groups is less reliable than measures of 

peer description scales.  

       

Key words: citizenship Dimensions, Cognitive, Behavioral, Emotional, Citizenship 

Time Affiliation, Harmony of citizenship Dimensions 
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 لخصامل

يتناول البحث موضوع التناسق يف أبعاد املواطنة فكراً وسلوكاً ووجداانً لدى فئة الشباب اجلامعي، ضمن توجه كل من 
الوصفي التحليلي، هذه األبعاد حنو ماضي وحاضر ومستقبل جمتمعه الذي ينتمي إليه. اعتمد البحث املنهج 

واستخدم الباحثان مقياساً صمماه انطالقاً من األبعاد املذكورة. اعتمد الباحثان نسختني للمقياس، تقوم األوىل منهما 
على سؤال املفحوص عن مدى انطباق العبارات عليه نفسه )التقرير الذايت(، بينما قامت النسخة الثانية بتوجيه 

وك زمالئه من الطلبة )وصف الزمالء(. مت التأكد من صدق املقياسني وثباهتما.  السؤال للمفحوص ليقوم بوصف سل
طالبًا وطالبة من سنوات الدراسة األربعة يف الكلية التطبيقية يف مدينة نزوى مت اختيارهم  199ضمت عينة البحث 

لدرجة األوىل، تاله احلاضر، وحل ابلطريقة العشوائية. وقد دلت النتائج على وجود ميل يف التوجه الزمين حنو املاضي اب
 0.000التوجه حنو املستقبل ابلدرجة الثالثة، وكانت الفروق بني املتوسطات دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

. مل تظهر فروق دالة يف املتوسطات العامة ألبعاد  املقياس )املكون املعريف، Wilks' Lambdaابستخدام معامل 
 يف توزعها على األبعاد  الزمنية تبعًا لسنوات الدراسة. من جهة أخرى، دلت النتائج على الوجداين، والسلوكي( وال

وجود فروق دالة إحصائيًا بني نسخيت املقياس )التقرير الذايت مقابل وصف الزمالء( على البعدين االنفعايل والسلوكي 
الذايت مقابل وصف الزمالء فروقاً  ملرصودة بني التقريرلصاحل التقرير الذايت. أما ابلنسبة للبعد املعريف فلم تكن الفروق ا

التقرير الذايت يف قياس املواطنة لدى األفراد هي أقل النتائج على أن استخدام مقاييس  ذات داللة إحصائية. تدل هذه
 موثوقية من مقاييس وصف املفحوصني لزمالئهم الطلبة. 

 

السلوكي، الوجداين، االنتماء الزمين يف املواطنة، تناسق مفاهيم   أبعاد املواطنة، املعريف،الكلمات املفتاحية: 
 .املواطنة
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 : املقدمة
ميكن القول أن االهتمام مبوضوع املواطنة قدمي قدم التاريخ. وتعود  احلوارات املكتوبة حول املوضوع إىل القرن السابع 

وا مواطنني ومن ال يرتقون إىل ذلك يكون قبل امليالد حيث تناوله اإلغريق مث الرومان ابلنقاش لتحديد من يستحقون أن
وتغريت طريقة  نقاش موضوع املواطنة بتغري أساليب احلياة االجتماعية وتعقد نظم احلكم وادارة فيها، إىل درجة أن كل 

والعاملي قد أثر يف تناول مسائل املواطنة ومفاهيمها أو املفاهيم  تغري أساسي يف احلياة السياسية على املستوى اإلنساين
 ، كتحديد  احلقوق والواجبات أو العقد االجتماعي أو حقوق اإلنسان أو النظام العاملي وغري ذلك.  1ملرادفة هلاا

من هنا يكون من الطبيعي أن تظهر مفاهيم كثرية تتعلق ابملواطنة، كمفاهيم املواطنة العاملية، واملواطنة االلكرتونية، 
 Organizational)  اهيم املواطنة جلهة العمل أو للشركة العملواملواطنة الفاعلة أو املسؤولة، بل وحىت مف

Citizenship)  .اليت ترتجم إىل العربية أحياانً ابلوالء التنظيمي 
ولئن كانت الدراسات كثرية حول املواطنة، إال أن غالبية البحوث املهتمة مبسالة املواطنة تنتمي عادة إىل علم 

، واندراً  5أو العلوم السياسية 4، أو علم الرتبية، وخاصة دراسات تربية املواطنة3سي، أو علم االجتماع السيا2االجتماع
ما وجدت دراسات عربية تسلط الضوء على مسائل اجلوانب النفسية املتعلقة ابملواطنة من وجهة نظر علم  النفس. 

سان، فإهنا حني يتم حبثها يف علم النفس ورغم أن كثرياً من مفاهيم املواطنة وجذورها تتعلق أساساً ابحلياة النفسية لإلن
تسمى مبسميات غري املواطنة. من هنا، جند أحبااثً تتناول التكيف االجتماعي، وأخرى تتعلق ابهلوية ومراحل تشكلها، 
ا أو ابلعالقة ابآلخر أو حبماية احلدود الفردية يف العالقة مع اآلخرين )توكيد الذات( أو ما شابه ذلك، مما دفعنا يف هذ

البحث إىل حماولة دراسة املواطنة من وجهة نظر نفسية، بغية ربطها مستقباًل ابلصفات النفسية للفرد وقدرته على 
 . املواءمة بني املكوانت املعرفية واالنفعالية والسلوكية املرتبطة ابملواطنة

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
تكاد أن تكون يف جمملها تصنيفات اجتماعية جملاالت ممارسة املواطنة يف األدبيات أبعادًا  يتناول احلديث عن أبعاد

احلقوق والواجبات، وحناول املواطنة، كاهلوية الوطنية، واالنتماء، واملسؤولية االجتماعية، واملشاركة السياسية واملدنية، و 
افرتاضي،  البحث أن ندرس املواطنة من خالل منظور نفسي وعلى هذا األساس مت تشكيل موديل نظري يف هذا

                                                           
 .2014بوزاين،  ؛2010حسني،  ؛2006املعمري،    1
 .2014بوزاين،    2
 .2003وطفة، علي    3

 .2006املعمري،    4

 .2010حسني،   5
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يعطي للمواطنة من املنظور النفسي أبعادًا خمتلفة عن تلك  اآلتية من جماالت علم االجتماع وعلم السياسة. وأييت 
تصوران هذا نتيجة لتحليل أدبيات علم النفس املتعلقة حباجات اإلنسان إىل التكيف مع البيئة االجتماعية احمليطة به، 

، ثقته هبذا  اآلخر واليت ال تنفصل عن 6ته ولآلخر، مث تعلقه ابآلخر يف صورة األموالذي يتوسع ابتداء من إدراكه لذا
ثقته بنفسه وابلبيئة من حوله، مث تطور هذا التعلق إىل إحساس اإلنسان الفرد منذ الطفولة ابالنتماء إىل منظومات 

قران أو احلي، فالتنظيمات االجتماعية اجتماعية عدة تبدأ ابألسرةالنووية فاألسرة املمتدة، مث املدرسة، فمجموعات األ
اآلتية عن اهلواايت، كالنوادي الرايضية أو الفرق املوسيقية أو الفرق الكشفية وغري ذلك، مث االنتماء االجتماعي إىل 

 . هذا النمو التدرجيي لعالقات اإلنسان ابلبيئة  االجتماعية يرتافق يف العادة مع تشكيل7اجملتمع العام، كدولة وهوية
مشاعر وعواطف ومعارف وأمناط سلوك حنو هذه البيئة. ومن هنا اخرتان أن حنلل مفهوم املواطنة إىل إىل ثالثة أبعاد 

 أساسية، وهي البعد املعريف، فالبعد السلوكي مث البعد الوجداين. 
اترخيهم وحاضرهم  يشمل البعد املعريف ما ميتلكه املواطن الفرد من بنية فكرية ومعارف عن وطنه وأهل وطنه، تشمل

ومستقبلهم. يف حني يشمل البعد الوجداين مشاعره اليت يعيشها جتاه هويته احمللية والوطنية وما ميثلها، أما البعد 
السلوكي فيعلق مبمارسات املواطن الفرد ضمن بيئته االجتماعية وتفاعله ومشاركته ومدى أدائه ألدواره املختلفة اليت 

 أتى اهتمام البحث يف سؤاله  األول: تتعلق هبذا كله. ومن هنا 
كيف تتوزع درجات أفراد عينة البحث على مقياس يقيس املواطنة انطالقًا من أبعادها الفكري  -

 والوجداين والسلوكي؟
ما يشري إىل أن العالقة بني املواطن والوطن هي أيضًا يف جوهرها عالقة  8من جهة أخرى، وجدان يف أدبيات كثرية

ن، وحاضره ومستقبله، وهي مسألة جديرة أيضًا ابلبحث. ميكننا إذا أن نربط كل بعد من أبعاد مباضي هذا الوط
املواطنة )أفكاراً ووجداانً وسلوكاً( مبوقف وانتماء الفرد حنو كل من ماضي الوطن وحاضره ومستقبله، مبا حيويه كل من 

األبعاد  الزمين ألحد هذه األبعاد أقوى منتماء هذه األزمنة من عناصر إجيابية أو سلبية. ماذا حيصل إذا كان االن
 األخرى؟ من هنا يهتم هذا البحث ابلسؤال الثاين: 

 يف عينة البحث.  مين للمواطنة لدى الشباب اجلامعيما هو شكل االنتماء الز  -
اطنة، وإمكانية تنوع وفيما نقدم يف هذا البحث إجابة عن السؤالني السابقني، فإننا أيضًا انتبهنا إىل مسألة تقييم املو 

طرق هذا التقييم. وكما هو معروف ميكن أن يكون التقييم للمواطنة من خالل تقييم الفرد نفسه بنفسه، أو أن يقوم 

                                                           
 2003قنطار،     6
 2010كونسن،     7
 .2004، مكروم، 2006، املعمري، 2009، درويش، 2014بوزاين،    8
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على تقييم الفرد لسلوك اآلخرين. اخرتان يف حبثنا هذا أيضًا أن نقارن بني هذين الشكلني من أشكال التقييم )التقييم 
السؤال  (، وابلتايل يكون Description colleagues ، أو تقييم الفرد لزمالئهSelf Repportالذايت للفرد 

 الثالث يف هذا البحث: 
الذايت،   -)نوعي التقييم   نتماء الزمين للمواطنة، تعزى إىلهل توجد فروق يف أبعاد املواطنة ويف اال -

 ني؟وتقييم املفحوص لزمالئه من حوله(، أو إىل السنة الدراسية للمفحوص

 أهداف الدراسة
يتمثل اهلدف الرئيس هلذا البحث يف التعرف توزع أبعاد املواطنة لدى عينة البحث من الشباب اجلامعي، من خالل 
إىل مدى التوازن بني أبعاد املواطنة لدى أفراد عينة البحث من حيث قوة كل من املكوانت املعرفية، والسلوكية، 

الوجدانية والسلوك  ين )املاضي فاحلاضر مث املستقبل( هلذه املعارف واملشاعروالوجدانية، ومن حيث االنتماء الزم
 املمارس. 

كما يهدف البحث إىل التعرف إىل الفروق اليت ميكن أن جندها بني وصف املفحوص لنفسه )من حيث أبعاد 
ا أن  االعتماد على املواطنة( ووصفه لزمالئه من حوله. إن مراجعة عدد من مقاييس  املواطنة )شاهد( قد بني لن

التقرير الذايت هو الشائع عادة يف قياس املواطنة، مما طرح أمامنا السؤال عن مدى تدخل العوامل النفسية اليت ميكن هلا 
أن هتدف أحياانً إىل حتسني الصورة الذاتية بشكل شعوري أو ال شعوري، مبعىن إعطاء اإلجاابت اليت يتصور الفرد أهنا 

تنسجم مع ما هو مرغوب اجتماعياً، يف حني قد خيتلف متامًا وصفه لغريه من حوله نظراً لتضاؤل هي اإلجاابت اليت 
 حجم هذه الدفاعات النفسية أثناء احلديث عن اآلخرين. 

 أمهية الدراسة
نطقة تنبع أمهية الدراسة أساسًا موضوعها الذي يتزايد االهتمام به يف األعوام األخرية على مستوى اخلليج العريب وامل

العربية على العموم. فموضوع  املواطنة، ودور املواطن القادر على املوازنة بني حقوقه وواجباته، وبني سلوكه وقيمه 
املعرفية اليت يؤمن هبا هو أمر يتزايد أمهية يف ضوء التغريات السياسية الكبرية اليت تعصف ابملنطقة، الظواهر الشاذة اليت 

، من حروب واقتتاالت وظهور التطرف الديين وشيوع اخلوف من العنف املتفشي واملرتبط تعاين منها املنطقة والعامل
هبذا التطرف بشكل أساسي. هنا يبدو أن أمهية التوازن يف بنية املواطنة تصبح هدفًا أكثر أمهية لتحصني اجملتمعات 

 والبالد من األخطار احملدقة هبا.
راسة حني أنخذ بعني االعتبار دور املواطنة املتوازنة يف حتصني اجملتمعات من كما تزداد أمهية املوضوع الذي تتناوله الد

انتشار امليل الزائد حنو املاضي كما نراه يف افكار وممارسات يكاد أصحاهبا يعيشون املاضي البعيد، يعيشون آالمه 
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يد. هذا امليل الزائد حنو املاضي واجنازاته ويتوحدون مع أحداثه كأمنا هي أحداث متر ابألمة اليوم وليس ابألمس البع
لدى فئات من الناس، يرتافق لألسف مع ضعف الصلة ابلواقع احلاضر الذي تعيشه األمة، كما ويتناقض مع 

 متطلبات املستقبل وآفاقه. 
 ومما يرفع من أمهية البحث أنه ميكن أن يسلط الضوء على البنية املتوازنة للمواطنة من الناحية السيكولوجية، وهي

 انحية ندرت الدراسات حوهلا يف دراسات املواطنة ابللغة العربية على األقل، يف حدود علم فريق البحث. 
ولعلنا نزيد على كل ما سبق أن للبحث أمهية يف البدء بدراسة موضوع املواطنة من وجهة نظر متعددة االختصاصات، 

استعماهلا مجيعًا ميكن أن يغين موضوع املواطنة  فلكل اختصاص مسلماته وأدواته وجماالته، وحماولة العمل على 
 كموضوع للبحث العلمي بشكل كبري. 

 مصطلحات الدراسة
 تناول البحث عدداً من املتغريت  اليت شكلت مصطلحاته األساسية ومت بناء مقياس البحث على أساسها. 

 أبعاد متثل مفاهيم املواطنة:  -
 البعد املعريف للمواطنة:  -
 لمواطنة: البعد الوجداين ل -
 البعد السلوكي للمواطنة -
 االنتماء الزمين يف  املواطنة -
 االنتماء  الزمين املتوازن -
 االنتماء الزمين غري املتوازن يف املواطنة -

 :اإلطار النظري للبحث
لقد انطلق البحث يف حماولة التعرف إىل بنية مفاهيم املواطنة انطالقًا من منظور نفسي، يتم خالله تصنيف هذه 

عاد مبا يسهل التعامل معها ابالعتماد على التقدم الكبري الذي تشهده العلوم النفسية يف هذه األايم. وزاد من األب
قناعتنا يف البحث عن هذا النموج املقرتح أن راينا ندرة شديدة يف تناول مفاهيم املواطنة يف البحوث العربية من زاوية 

ولت املواطنة هو النظر إليها كمتحولة يهتم هبا علم االجتماع وعلم نفسية، فالسائد واملعتاد يف البحوث اليت تنا
االجتماع السياسي، أو كموضوع من موضوعات علم الرتبية وخاصة الرتبية الوطنية، يف حني أن املفاهيم اليت يشيع 

إن املواطنة عالقة حبثها عند احلديث يف أمور املواطنة هي بطبيعتها مواضيع مت حبثها كثريًا يف علم النفس وفروعه. 
ابلبيئة احمليطة، وابلطبع فهي ال تقتصر على عالقة الفرد ابلدولة، بل هي أيضًا إسهام ومشاركة للفرد يف حياة جمتمعه، 
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، وهي هبذا املعىن واحد من جماالت دراسة التكيف االجتماعي، كذلك  9وموقف أيخذه الفرد من هذا اجملتمع أيضاً 
ها وانتماء الفرد إليها، وعن أثر اجلماعات الصغرية مث الكبرية يف إكساب الفرد هويته فاحلديث عن اجلماعات وتشكل

االجتماعية، وكذلك احلديث عن صراعات األدوار واالنتماءات، وعن نشأة القيم مث تطورها، وعن طبيعة إدراك الفرد 
لها موضوعات شائعة يف علم للجماعة وتشكيل الصور الذهنية السلبية أو االجيابية حول تلك اجلماعات هي ك

ومن هنا اخرتان كمدخل لبناء   10النفس االجتماعي، وابألخص يف ذلك الفرع املنبثق عنه ابسم علم النفس السياسي
هذا املوديل النظري لدراسة املواطنة أن ندرس بنيتها انطالقًا من أبعاد معروفة يف الدراسات النفسية، ومفيدة يف فهم 

جية والبيداغوجية يف نفس الوقت. من هنا قسمنا مفهوم املواطنة إىل أبعاد ثالثة:  املعريف التداخالت السوسيولو 
واالنفعايل، والسلوكي.  هذه األبعاد متكاملة فيما بينها، وال ميكن فهم أحدها بعيداً عن اآلخر، فهي يف عالقة تفاعل 

فسية حول أمهية العامل املعريف يف تفسري السلوك متبادل كل منها يؤثر ابآلخر ويتأثر به. لقد تكاثفت الدراسات الن
اإلنساين وظهرت  النظرايت املعرفية يف علم النفس لتفسري الظواهر املتعلقة ابلسلوك اإلنساين انطالقًا من طريقته يف 

ناها، فتفسري التفكري والتعامل مع الوقائع، تلك املعارف اليت قد تصبح مبثابة الفيلرت الذي متر عربه الوقائع لتكتسب مع
وعزو الوقائع هو الذي يعطيها معىن ضمن السياق االجتماعي وضمن السياق الفردي النفسي على السواء. أما 
الناحية الوجدانية االنفعالية فهي تشكل الطاقة الدافعة للسلوك، اليت تعطيه االستمرارية واملثابرة، يف حني أن البعد 

ى شكل أفعال وردود أفعال تبدأ ابلبسيط منها، كردود الفعل املشروطة اليت ال السلوكي يتعلق مبا يظهر من اإلنسان عل
تتطلب تفكريًا عميقاً، بل ورمبا تتجاوز التفكري أحيااًن لتأيت على شكل ردود أفعال غري حمسوبة. تتضمن أشكال 

رغم أهنا قد ال تبدو  السلوك أيضًا عادات، تكتسب قوهتا من تكرارها، لتصبح أمناطًا راسخة يصعب التغلب عليها
مفيدة للفرد. وتتعقد السلوكيات لتصل إىل أفعال حمسوبة مرتكزة بشكل أكرب إىل البىن األخرى )املعرفية أو 

 الوجدانية(.

 

                                                           

 . orgida et.al. 2009B؛  1420بوزاين،    9 

10   Borgida et.al. 2009 
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 (: موديل مقرتح ألبعاد املواطنة1الشكل )

ت شديدة، تطال بناها وال شك أن ما متر به املنطقة من حتدايت ملفاهيم املواطنة، من حيث تعرض اجملتمعات هلزا
الفكرية أواًل، وهتز الوجدان بكثرة اآلالم واملخاوف النامجة عن اخلسارات الكبرية يف الصراعات اليت يشهدها العامل  
ككل، قد أدت مجيعها يف الفرتة األخري إىل أن تنشأ اصطفافات جديدة ويعاد إحياء اصطفافات قدمية، يعيش 

وسلوكيات أتت من املاضي، يف حني حياول البعض االبتعاد عن مكوانت املاضي البعض يف انتماء ملفاهيم ومشاعر 
والتنكر هلا والبحث عن هوايت جديدة ال صلة هلا جبذور اجملتمع الذي يعيش فيه، يف حني يطمح البعض إىل حتقيق 

هذا الواقع  رؤى مستقبلية وأحالم قد أتيت من واقع آخر غري واقع احلاضر املعاش، بل ورمبا يف انفصال عن
واالمكانيات اليت يتيحها. قد كان هلذا كله أثر يف اختياران ملسألة االنتماء الزمين، كوجه إضايف لألبعاد املعرفية 
والوجدانية والسلوكية، كيف ينظر املواطن املعاصر إىل ماضي أمته؟ كيف يتعامل مع اإلجيايب ومع السليب يف هذا 

وكيف يتعامل مع احلاضر؟ ليس لدينا افرتاضات مسبقة، غري أننا نريد فحص هذا املاضي؟ كيف يتعامل مع املستقبل؟ 
وقياسه يف عينات متنوعة من املواطنني الشباب الذين يعيشون احلاضر ويقتبسون من املاضي ويتطلعون للمستقبل.  

ذا االنتماء كيف سيكون اي ترى شكل انتماء الشباب اجلامعي لكل من املاضي واحلاضر واملستقبل؟ هل قوة ه
متوازية؟ منسجمة؟ هل هنالك ميل ألحد هذه األزمنة على حساب الزمن اآلخر؟ نقوم بقياس هذا امليل طبعًأ يف 
أبعاد بعضها معريف، وبعضها وجداين، وبعضها سلوكي. قمنا بتمثيل هذه األبعاد يف املخطط البياين املبني يف الشكل 

(1   .) 
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 منهج الدراسة وإجراءاهتا

 دراسة: منهج ال
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، حيث أن هذه الدراسة مهتمة أواًل برصد الوقائع كما هي دون أي 

يف توزعها على جمتمع البحث، مث معرفة الفروق بني عدد من األبعاد الفرعية اليت  اتدخل فيها، وذلك بتتبع متغرياهت
 . ائص اليت تتوزع عليها عينة البحثذه النتائج انطالقاً من اخلصتتوزع عليها هذه املتغريات، واملقارنة بني ه

 جمتمع الدراسة وعينتها
قامت هذه الدراسة ابستهداف طلبة الكلية التطبيقية يف نزوى، حبكم طبيعة ختصصهم التطبيقي من جهة، وحبكم 

افظة تتوسط سلطنة عمان وميكن فئتهم العمرية من جهة أخرى، وحبكم كون الكلية تقع يف حمافظة الداخلية، وهي حم
توزع طلبة الكلية التطبيقية تبعاً  1أن يفد إليها الطلبة من أحناء سلطنة عمان بسهولة ويسر. ونوضح يف اجلدول رقم 

 للجنس والسنة الدراسية. 
 

 توزع طلبة الكلية التطبيقية يف مدينة نزوى حسب اجلنس والسنة الدراسية -(: جمتمع البحث 1اجلدول )

 اجملموع عدد اإلانث عدد الذكور سنة الدراسيةال
 343 291 52 التحضريية

 197 183 14 السنة األوىل
 269 247 22 السنة الثانية
 266 261 5 السنة الثالثة
 277 209 68 السنة الرابعة

 1352 1191 161 اجملموع
 

ه إىل الطالب الذين حيضرون يف املساقات اليت أما عن عينة البحث فقد مت مجعها ابلطريقة العرضية، حيث قمنا ابلتوج
تعترب متطلبات عامة يف الكلية، للحصول على طلبة من اجلنسني ومن كل السنوات، حبظوظ متثيل متساوية للجميع. 

طالبًا وطالبة، أتى العدد األكرب منهم من اإلانث، مقابل عدد أقل من الذكور  199وقد تشكلت عينة البحث من 
إانث(، يف حني توزعت النسبة األكرب منهم على السنوات الدراسية الثالثة والرابعة. اجلدول  26قابل إانث، م 173)
 يعرض توزع أفراد العينة من حيث السنة الدراسية واجلنس.  2
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(: عينة البحث وتوزعها حسب السنة الدراسية واجلنس2اجلدول )  

Year Females Males Sum 

1 56 6 62 

2 36 7 43 

3 44 2 46 

4 29 4 33 

5 8 7 15 

sum 173 26 199 
 

( 3%، موزعني حسب السنوات واجلنس، ويبني اجلدول )14.7وهكذا فقد بلغت نسبة العينة إىل اجملتمع األصلي 
 النسب املئوية للعينة بشكل تفصيلي مقارنة مبجتمع البحث تبعاً للسنة واجلنس. 

 
 ارنة ابجملمع األصلي تبعاً للسنة الدراسية واجلنس(: النسبة املئوية للعينة مق3اجلدول )

السنة 
 الدراسية

 اجملموع عدد اإلانث عدد الذكور

 العينة اجملتمع العينة اجملتمع العينة اجملتمع  
 62 343 56 291 6 52 التحضريية

% 11.5 19.2 18.1 
 43 197 36 183 7 14 السنة األوىل

% 50.0 19.7 21.8 
 46 269 44 247 2 22 السنة الثانية

% 9.1 17.8 17.1 
 33 266 29 261 4 5 السنة الثالثة

% 80.0 11.1 12.4 
 15 277 8 209 7 68 السنة الرابعة

% 10.3 3.8 5.4 
 199 1352 173 1191 26 161 اجملموع

% 16.1 14.5 14.7 
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 أداة البحث وخصائصها السيكومرتية
قام فريق البحث بتصميم  استبيان خاص ابلبحث ابسم مقياس مستوى متثل مفاهيم املواطنة. وقد تضمن املقياس  

 األبعاد التالية: 

متت صياغة األسئلة حبيث تتناول عالقة املفحوصني مباضي عمان وحباضره وكذلك  الزمين للمواطنة:البعد  .1
 مبستقبله. 
o  :بنداً.  18املاضي 

 ع كتب التاريخ العماين بني فرتة وأخرى ليكون لدي إملام جيد بتارخينا.أطالومثاهلا: 

o :بنداً. ومثاهلا:  38 احلاضر 
 يهتم الطلبة جبمع املعلومات املتعلقة ابملشكالت االجتماعية يف اجملتمع العماين.

o  :بنود، مثاهلا: 10املستقبل 
  ف حيتاج إليها يف املستقبل. أختار يف دراسيت تعلم موضوعات أعتقد أن اجملتمع العماين سو 

 البعد الثاين: مستوايت متثل مفاهيم املوطنة:  .2
o  :بنداً. مثال:  21املستوى املعريف 

 .حيفظ الطلبة أمساء أجدادهم متسلسلة خلامس جد أو أكثر 
o  :بنداً. مثال: 15املستوى الوجداين 

 .أشعر ابلفخر حينما أشرح لشخص غري عماين بعض عاداتنا وتقاليدان 
o بنداً. مثال:  30ستوى السلوكي: امل 

 .يبتعد الطلبة عن تداول األخبار غري املؤكدة 
ابإلضافة إىل ذلك، مت تصميم . (4وهكذا أصبحت بنود املقياس موزعة على األبعاد السابقة كما يبينه اجلدول )

ن التقرير الذايت نسختني من املقياس، حبيث تقيس النسخة األوىل مسستوى متثل مفاهيم املواطنة انطالقًا م
(، يف حني تتضمن الصورة الثانية أسئلة مكافئة تقيس مستوى متثل أبعاد SRللمفحوص )اختصارًا دعوانها 

 (. FRاملواطنة كما يراها املفحوص عند زمالء دراسته )
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 (: توزيع بنود املقياس على األبعاد الزمنية ومستوايت متثل مفاهيم املواطنة4اجلدول )
 اجملموع سلوكي وجداين معريف 

 18 6 6 6 االنتماء للماضي
 38 21 6 11 االنتماء للحاضر

 10 3 3 4 االنتماء للمستقبل
 66 30 15 21 اجملموع
 

 البند التايل يف النسختني بطريقتني خمتلفتني: متت صياغة مثالً 

 كطالب، أان أعرف حقوقي املنصوص عليها يف القانون اجلامعي. )التقرير الذايت( -
 عرف الطلبة حقوقهم املنصوص عليها يف القانون اجلامعي. )وصف الزمالء(.ي -

مت توزيع املقياس بنسختيه على جمموعة من الباحثني يف جمال العلوم االجتماعية وخاصة يف جمال املواطنة، ومت 
ومت حذف بعض األخذ ابلتعديالت اليت اتفق عدد منهم عليها، وكان معظم التعديالت يتعلق ابلصياغة اللغوية، 

البنود اليت ارأتى احملكمون عدم إدراجها ليتناسب املقياس مع الثقافة السائدة يف السلطنة، أما من حيث أبعاد 
 االستبيان فلم جير احملكمون عليها أي تعديل. 

كرونباخ ألفا، حيث أن أداة البحث حتتوي على مستوايت متعددة   –مت احتساب معامل االتساق الداخلي 
 (. FR)نسخة  0.94(، مقابل SR)نسخة  0.88ة، وقد بلغت قيمة كرونباخ ألفا لالستبيان  ككل لإلجاب

وهي نتيجة  0.83مت التحقق من الثبات بطريقة التجزئة النصفية، فبلغت قيمة معامل ارتباط سبريمان وبراون 
املرة األوىل والثانية درجة مقدارها مقبولة، أما اختبار اإلعادة فقد بلغت نسبة االرتباط بني درجات املستجيبني يف 

 ، وهي نتيجة مرضية أيضاً. 0.89

 نتائج الدراسة
للبحث حول كيفية توزع درجات أفراد عينة البحث على مقياس  اإلجابة عن السؤال األولفيما خيص 

ت عينة يقيس املواطنة انطالقًا من أبعادها الفكري والوجداين والسلوكي فقد قمنا ابحتساب متوسطات إجااب
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(، ومن 5البحث بشقيها )التقرير الذايت، مث وصف الزمالء، مث كامل العينة( فأتت النتائج كما يبينها اجلدول )
(، وقد بلغت قيمة 5إىل  1الواضح أن متوسطات الدرجات قد أتت كلها فوق وسيط التوزيع اخلماسي )من 

وهي تعترب قيمة عالية ( 3.4354) د مقداراملتوسط العام للمتوسطات لكامل عينة البحث على مجيع األبعا
تدل على أن الشباب اجلامعي يتحلى بدرجة أميل إىل االرتفاع يف أبعاد املواطنة املقاسة لديه، وقد كانت 
متوسطات البعد الوجداين هي األعلى، تلتها متوسطات البعد السلوكي، لتحل متوسطات البعد املعريف يف الرتتيب 

تيب اثبتًا سواء يف جمموعيت التقرير الذايت أو وصف الزمالء، وكذلك يف حساابت اجملموع األخري. كان هذا الرت 
 الكلي لكامل أفراد عينة البحث.  

ويبدو لنا أن ارتفاع متوسطات البعد الوجداين، يشري إىل طبيعة العالقة يف هذه املرحلة العمرية )فرتة الدراسة 
من فيها وجداين بطبيعته، فالعاطفة جتاه الوطن واجملتمع الذي يعيش فيه اجلامعية( مبفاهيم املواطنة، وأن املهي

الشاب االجتماعي تكون هنا أعلى من مقدار املعلومات واملعارف املتشكلة لديه حول هذا الوطن، وال غرو 
دوائر معارف  فاالحتكاك مع احلياة اجلامعية واخلروج من الدائرة األضيق حلياة املدرسة يرافقه يف العادة اتساع يف

الطالب اجلامعي عن اإلطار األضيق قلياًل يف املرحلة املدرسية، مما ميكن أن يعزز لديه أكثر العواطف والوجداانت 
 املرتبطة جبدة اخلربة يف االنتماء ومعايشة مكوانت جمتمع أمشل وأوسع. 

 

 ملعريف، الوجداين والسلوكي((: املتوسطات واالحنرافات املعيارية ألبعاد مفاهيم املواطنة )ا5اجلدول )
    COGN EMOTION BEHAV 

SR 

Self-Report 

 

 

Mean 3.3074 3.7508 3.6364 

N 99 99 99 

Std. Deviation 
.41626 .39654 .43985 

FR 

Friends 

Description 

 

Mean 3.2686 3.4487 3.2790 

N 100 100 100 

Std. Deviation 
.36889 .40500 .36811 

Total 

 

 

Mean 3.2879 3.5990 3.4568 

N 199 199 199 

Std. Deviation .39266 .42753 .44226 

 

ولدى التحقق من شكل توزيع متوسطات الدرجات يف األبعاد الثالثة وجدانها أقرب ما تكون إىل التوزيع الطبيعي، 
 .لدرجات( لتوزيع ا3و  2بدون التواء ظاهر يف شكل التوزيع، وهو ما بينه الشكالن )
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 (: التمثيل البياين لتوزع متوسطات درجات األبعاد املعريف والوجداين والسلوكي2الشكل )

 
 

 

 السلوكي فالوجداين –(: منحىن تكراري لتوزع درجات عينة البحث على أبعاد املواطنة: املعريف 3الشكل )
 

ى بنية أبعاد املواطنة بني أفراد العينة من يرى الباحثان يف هذا التوزع القريب من االعتدايل عالمة مطمئنة عل
الشباب اجلامعي، فمعظم املفحوصني يظهرون درجات معتدلة ابملقارنة مع جمتمع البحث، وقلة هي أعداد 
املفحوصني الذين أحرزوا درجات مبالغ فيها زايدة أو نقصاانً على كل أبعاد املقياس املذكورة. يعزز هذا يف الواقع 

بيات سابقة حول متيز اجملتمع العماين فيما يتعلق ابنتمائه الوطين البعيد عن الغلواء أوامليل املبالغ ما تشري إليه أد
 فيه يف املسائل املتعلقة ابلوطن واملواطنة.  

املتعلق بتوزع االنتماء الزمين للمواطنة لدى الشباب اجلامعي  يف عينة  ابلسؤال الثاين النتائج املتعلقةأما عن 
د أظهرت النتائج تقارابً بني املتوسطات اليت حصلت عليها العينة املدروسة ككل، يف كل من االنتماء البحث، فق

الزمين للماضي واحلاضر واملستقبل. ولو أردان ترتيب املتوسطات اليت حصلنا عليها لوجدان أن البعد التابع للزمن 
( وبفارق ضئيل أتى املاضي مبتوسط 3.387قبل )( يليه املست3.47احلاضر قد احتل املرتبة األوىل يف ارتفاعه )

(. ينطبق هذا الرتتيب على كلتا جمموعيت اإلجاابت )التقرير الذايت ووصف الزمالء(. ويدل هذا 3.388مقداره )
التوزيع على توازن جيد بني التوجه حنو املاضي وبني التوجه حنو املستقبل، يف حني احتل متوسط التوجه حنو 

 بني التوجهني السابقني. احلاضر الصدارة 

3
3.2
3.4
3.6
3.8

SR

FR

Total

COGN

4.003.503.002.50

F
re

q
u

e
n

c
y

12

10

8

6

4

2

0

COGN

Mean =3.27 

Std. Dev. =0.369 

N =100
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 (FR-SR) (: املتوسطات واالحنرافات املعيارية لتوزع االنتماء الزمين تبعاً لشكلي االختبار6اجلدول )

    PAST PRESENT FUTURE 

SR Mean 3.5758 3.5787 3.4455 

Self-Report N 99 99 99 

  Std. Deviation .54931 .35167 .58646 

FR Mean 3.2000 3.3639 3.3310 

 Friend Discription N 100 100 100 

  Std. Deviation .45278 .31769 .46291 

Total Mean 3.3869 3.4708  3.3879 

  N 199 199 199 

  Std. Deviation .53603 .35108 .52978 

 
 
 

 
 (: متوسطات االنتماء الزمني لعينة البحث4الشكل )

 

سؤال الثالث، فيما خيص داللة الفروق يف االنتماء الزمين للمواطنة، تعزى إىل  ولإلجابة عن الشق األول من ال
(، قمنا ابختبار 6الذايت،  وتقييم الفحوص لزمالئه من حوله، واليت أوردانها سابقًا يف اجلدول ) -نوعي التقييم  

لنسبة لبعدي املاضي ( اب0.000لتلك النتائج، وتبني لنا أن الفروق دالة مبستوى داللة  )أثر اجملموعات 
(. 7( فيما خيص املستقبل )اجلدول 0.128غري دال )(FR-SR)واملستقبل، يف حني تبني أن أثر نوعي التقييم 

وكما أوضحنا سابقاً، أتى الفرق لصاحل التقييم الذايت، أي أن املفحوص الذي يصف نفسه، قد قيم ارتباطه 
 صف زمالءه. ابملاضي وابحلاضر بشكل أعلى من املفحوص الذي ي

من حيث أبعاد املواطنة )املعريف والوجداين والسلوكي(، فقد  (SR – FR)أما الشق الثاين واملتعلق بـداللة الفرق بني 
اي أن التقرير الذايت  SR( أن هذه الفروق موجودة وهي فروق لصاحل 8تبني من اإلحصاء الوصفي املبني يف اجلدول )

املعريف، فالوجداين، فالسلوكي( أعلى من متوسطات إجاابت وصف املفحوص  قد كان يف مجيع املتوسطات )البعد
 لزمالئه. 

 

3.3
3.35
3.4

3.45
3.5

Mean

Mean
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 Tests of Between-Subjects Effects     (6اجلدول )

Source 

Dependent 

Variable 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial 

Eta 

Squared 

Corrected 

Model 

PAST 7.024(a) 1 7.024 27.749 .000 .123 

PRESENT 2.294(b) 1 2.294 20.438 .000 .094 

FUTURE .652(c) 1 .652 2.338 .128 .012 

Intercept PAST 2284.009 1 2284.009 9022.997 .000 .979 

PRESENT 2397.894 1 2397.894 21363.715 .000 .991 

FUTURE 2284.479 1 2284.479 8194.604 .000 .977 

Type PAST 7.024 1 7.024 27.749 .000 .123 

PRESENT 2.294 1 2.294 20.438 .000 .094 

FUTURE .652 1 .652 2.338 .128 .012 

Error PAST 49.867 197 .253       

PRESENT 22.112 197 .112       

FUTURE 54.919 197 .279       

Total PAST 2339.685 199         

PRESENT 2421.615 199         

FUTURE 2339.720 199         

Corrected 

Total 

PAST 56.891 198         

PRESENT 24.406 198         

FUTURE 55.571 198         

 
 

Descriptive Statistics (:7اجلدول )  

 األبعاد املعرفية والوجدانية  والسلوكية. حسب  SR-FRاملتوسطات واالحنرافات ا ملعيارية لتوزع درجات 

   Mean 

Std. 

Deviation N 

COGN SR 3.3074 .41626 99 

FR 3.2686 .36889 100 

Total 3.2879 .39266 199 

EMOTI

ON 

SR 3.7508 .39654 99 

FR 3.4487 .40500 100 

Total 3.5990 .42753 199 

BEHA

V 

SR 3.6364 .43985 99 

FR 3.2790 .36811 100 

Total 3.4568 .44226 199 
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( ان 9وملعرفة داللة هذه الفروق، قمنا ابستخدام حتليل التباين املتعدد العوامل، فتبني كما يظهر يف اجلدول )
يف .  يف حني مل تكن الفروق (Sig.  .000)هذه الفروق هي يف البعدين االنفعايل والسلوكي فروق اساسية ودالة 

( فروقاً دالة. تعين هذه النتيجة أن مسألة االعتماد على مقاييس التقرير الذايت يف SR)وإن كانت لصاحل  املعريف البعد
قياس مفاهيم املواطنة هي مسألة ذات أتثري أساسي على النتائج، وميكن رد هذا التأثري إىل العامل النفسي ابلدرجة 

وصني السعي للظهور بصورة حسنة فيما خيص سلوكهم وانفعاالهتم األوىل، حيث أن التقييم الذايت ينشط لدى املفح
وأفكارهم حول املواطنة، ولعل الصورة اليت يعطيها الفرد عن تقييمه ملفاهيم املواطنة لدى الزمالء تفسح اجملال بشكل 

أقل موثوقية  أكرب لظهور صورة بعيدة عن )املقاومة أو حتسني الصورة الذاتية(، مما جيعل استخدام الوصف الذايت
 للحصول على صورة أقرب للموضوعية والواقعية. 

 Multivariate Tests (:8اجلدول )
 

Effect  Value F Hypoth
esis df 

Error df Sig. Partial Eta 
Squared 

Intercept Pillai's Trace .990 6581.546 3.000 195.00 .000 .990 

  Wilks' Lambda .010 6581.546 3.000 195.00 .000 .990 

  Hotelling's 
Trace 

101.255 6581.546 3.000 195.00 .000 .990 

  Roy's Largest 
Root 

101.255 6581.546 3.000 195.00 .000 .990 

Type Pillai's Trace .258 22.602 3.000 195.00 .000 .258 

  Wilks' Lambda .742 22.602 3.000 195.00 .000 .258 

  Hotelling's 
Trace 

.348 22.602 3.000 195.00 .000 .258 

  Roy's Largest 
Root 

.348 22.602 3.000 195.00 .000 .258 

an Exact statistic 

b Design: Intercept+Type 

أما فيما يتعلق ابلفروق تبعًا للسنة الدراسية بني متوسطات درجات املفحوصني على أبعاد املقياس )معريف، وجداين، 
(، وفيه نالحظ أن متوسط البعد الوجداين كان 9فقد أتت على النحو املبني يف اجلدول ) كي( تبعاً للسنة الدراسيةسلو 

هو األعلى يف مجيع السنوات الدراسية، يتلوه البعد السلوكي، وحيل البعد املعريف أخرياً، وهذا متكرر يف كل السنوات. 
يف صوريت االستبيان بقي هو نفسه يف سنوات الدراسة توسطات اإلجابة يعين هذا أن ترتيب أبعاد املواطنة من حيث م

مجيعها، ومل يتأثر عرب سنوات الدراسة. وللتأكد من داللة التغريات الظاهرة يف متوسطات أبعاد املقياس تبعاً للسنوات، 
 (.  10ما هو مبني يف اجلدول )احملتسبة كلها دون داللة إحصائية ك Fقمنا ابستخدام حتليل التباين الثنائي، وأتت قيم 
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(: متوسطات املفحوصني موزعني على السنة الدراسية،واألبعاد املعريف، والوجداين والسلوكي.9اجلدول )  
Year   COGN EMOTION BEHAV 

first year Mean 3.2488 3.6000 3.4720 

 N=62 Std. Deviation .38342 .42198 .43303 

Second year Mean 3.1573 3.5349 3.4473 

 N=43 Std. Deviation .39794 .45646 .45520 

third year Mean 3.3188 3.5899 3.4196 

 N=46 Std. Deviation .38840 .44754 .49793 

fourth year Mean 3.4026 3.6646 3.4929 

 N=33 Std. Deviation .31768 .42573 .38593 

fifth year Mean 3.4762 3.6622 3.4556 

 N=15 Std. Deviation .46692 .31418 .42588 

Total Mean 3.2879 3.5990 3.4568 

 N=199 Std. Deviation .39266 .42753 .44226 

 

 (: داللة الفروق بني متوسطات أبعاد املقياس تبعاً للسنوات الدراسية اخلمسة يف الكلية التطبيقية10اجلدول )

Source 

Dependent 

Variable 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Year COGN 1.838 4 .460 3.108 .017 .060 

EMOTION .383 4 .096 .519 .722 .011 

BEHAV .125 4 .031 .157 .960 .003 

EMOTION 2613.791 199         

BEHAV 2416.650 199         

Corrected 

Total 

COGN 30.527 198         

EMOTION 36.191 198         

BEHAV 38.728 198         

نفهم من هذه النتيجة أن البنية األساسية ملفاهيم املواطنة مل تتغري بتأثري السنوات الدراسية اليت أمضاها الطالب يف 
حلة ما قبل الدراسة اجلامعية مل تتأثر ابخلربة اجلديدة دراسته اجلامعية، وهذا يعين أن هذه األبعاد اليت مت تشكيلها يف مر 

املكتسبة يف سنوات الدراسة أتثراً يعدل بنيتها. يفسح هذا اجملال للتفكري بشأن دور التعليم العايل يف ترسيخ أو تعديل 
طنة من الناحية النفسية بنية مفاهيم املواطنة، وهو حيتاج إىل مزيد من البحث يف دوره يف إغناء بنية وأبعاد مفاهيم املوا

 لدى الطلبة يف مؤسسات التعليم العايل على العموم. 
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 املقرتحات
 اعتماداً على نتائج هذا البحث إىل يقدم الباحثان املقرتحات البحثية التالية: 

التوسع يف عينة البحث ليضم طلبة مؤسسات تعليم عال ذات اختصاصات أخرى ملقارنتها مع نتائج هذه  -1
 والتحقق من أثر االختصاص على  بنية أبعاد املواطنة.  الدراسة

نظرًا لطبيعة االختصاص يف الكلية التطبيقية، فإن عدد الذكور كان قلياًل نسبيًا ابملقارنة مع أعداد اإلانث،  -2
وهلذا مل يقم الباحثان يف هذا البحث بعمل مقارنة بني الذكور واإلانث يف متحوالت البحث. من هنا نوصي 

بحوث القادمة إدخال متغرية اجلنس ملزيد من الدقة يف وصف أبعاد املواطنة لدى طلبة مؤسسات التعليم يف ال
 العايل.

إيالء مزيد من االهتمام مسألة دور الربامج املقدمة يف التعليم العايل يف تعديل أو إغناء بنية أبعاد املواطنة  -3
ة لدى تالميذ املراحل الدراسية املدرسية املختلفة مع لدى الطلبة اجلامعيني، من خالل مقارنة أبعاد املواطن

  طلبة مؤسسات التعليم العايل.   
وقد يكون من املفيد متابعة للمقرتح السابق أن يتم تبيان التأثري النوعي لألنشطة أو املساقات التعليمية على   -4

 كل من أبعاد املواطنة لدى طلبة التعليم العايل. 
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ABSTRACT 

 

This paper an Empirical Study aims to measure the impact of Networks 

(relationships and Ties for entrepreneurs) in access to available sources of finance 

to small and medium-sized Enterprises in Libya through three variables 

(Managerial networks, Business networks and Family, and friends networks), the 

data has been collected by questionnaire using Quintet Likert scale. The sample 

size was 347 owners of small and medium size enterprises, Amos statistical 

program is the tool to analyze the link and influence relationships between 

Variables. The results showed that there are a positive impacts of business 

networks and family, friends Networks in access to sources of Finance. However, 

the Managerial networks has negative impact on entrepreneurs access to sources of 

Finance. 
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 لخصامل

هذه الورقة دراسة تطبيقية هتدف اىل قياس أتثري الشبكات )العالقات والروابط إلصحاب املشاريع( يف الوصول ايل 
متغريات هي )الشبكات االدارية، مصادر التمويل املتاحة للمشاريع الصغرية واملتوسطة يف ليبيا من خالل ثالث 

شبكات االعمال، شبكات العائلة واالصدقاء(، من خالل البياانت اجملمعة بواسطة االستبيان املصمم مبقياس ليكرث 
من أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة، وقد مت حتليل عالقات االرتباط والتأثري ملتغريات  347اخلُماسي لعـــدد 

، و أظهرت النتائج أن هناك أتثري اجيايب لشبكات االعمال وشبكات العائلة مج اموس االحصائيالدراسة بواسطة بران
واالصدقاء يف وصول أصحاب املشاريع ايل مصادر التمويل املتاحة، غري أن الشبكات اإلدارية ذات أتثري سليب يف 

 وصول أصحاب املشاريع ايل مصادر التمويل.

 –التمويل  –املشاريع الصغرية واملتوسطة  -الشبكات االجتماعية –رية كلمات مفتاحيه: الشبكات االدا
 .أصحاب االعمال
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(1) Park, J., B. Lim and J. Koo, 2008, Developing the Capital Market to iden and Diversify SME Financing: The Korean 

Experience. Korea Institute of Finance, Korea. 
(2) Musara Mazanai and Olawale Fatoki. 2011." Access to Finance in the SME Sector: A South African Perspective" 

Asian Journal of Business Management. p58. 

  .مقدمة1

التكيف مع  ىيف عصر يتميز ابلسرعة واملرونة واالبتكار، تظهر فيه املشاريع الصغرية واملتوسطة قادرة عل       
متطلبات الظروف املتغرية واحملافظة على االستمرار والنجاح، غري أن هذه املشاريع تعاين من صعوبة يف الوصول ايل 

عتمد بشكل كبري على كفاءة وامكانيات أصحاب املشاريع وشبكات مصادر التمويل، ومبا أن هذه املشاريع ت
العالقات اليت تربطهم ابألخرين واليت يفرتض اهنا تؤدي دورًا حيواًي يف الوصول اىل املوارد املالية و خفض التكاليف 

وال من قبل يف ظل عجز بني حجم الطلب على األم ،ت السوق وبناء املزااي التنافسيةواالستجابة بسرعة ملتطلبا
وتظهر  املشاريع الصغرية واملتوسطة وحجم األموال املعروضة من مؤسسات التمويل، وهو ما يعرف ابلفجوة التمويلية

املشاريع الصغرية واملتوسطة أصحاب ، ويُرّجع البعض األسباب الرئيسة وراء عدم وصول هذه الفجوة ألسباب خمتلفة
 صاحب هو املشروع مالك وااللغاء، التأسيس سهولة وهي تكوينها مميزات )ايل مصادر التمويل ايل السمات الغريبة 

املميزة هلا عن الشركات االخرى، يف  مالية( سجالت وجود عدم ، حمدود املال رأس إداري، هيكل وجود عدم القرار،
، ويـــرى (1)(2008وآخرون،  Parkحني يرى آخرون أن السبب هو عيوب السوق يف جانب العرض )

 اال أن ،كافيةتبدو  الرغم من أن األموال املتاحة يف سوق التمويل  ىعلانه Maas (2006 ) و Herringtonــ
الصعوبة تكمن يف الوصول إىل هذه األموال، خاصة ابلنسبة للشركات الصغرية واملتوسطة املبتدئة فقدرة هذه الشركات 

ادة اهليكلة واالبتكار ومجيع هذه االستثمارات تتطلب على النمو تعتمد إىل حد كبري على القدرة على االستثمار و إع
 .(2)(Fatoki،2011و  Mazanaiالوصول إىل التمويل ) آليةرأس املال وابلتايل 
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(3)-Borgatti, Stephen P. Foster, and Pacey C.2003. "The Network Paradigm in Organizational Research: A Review 

and Typology". Journal of Management 2003 29(6) 991–1013 
(4) -Gulati, Ranjay.1998. Alliances and Networks. Strategic Management Journal. Vol. 19, 293–317 (1998). 
)5)- Akbar Khodabandehloo.2014." Networking for regional development": a case study. Euro Med Journal of 

Business. Vol. 9 No. 2, 2014 pp. 149-163. 

 مفهوم الشبكات  .2

يظهر مفهوم الشبكة يف سياقات عديدة وحيتوي معاين خمتلفة، فعلى سبيل املثال العالقات داخل األسرة أو       
لنادي وايضا روابط التعاون و االتصاالت بني الشركات، والعالقات بني اجلماعات ذات اهلدف الواحد احلي وأنشطة ا

العشرين عندما اكد  إىل عقد الثالثينيات من القرن (Networksداخل اجملتمع ،يعود ظهور مفهوم الشبكات )
Dickson Roethlisberger &  نظمات الرمسية.  على أمهية الشبكات غري الرمسية للعالقات يف امل 

Laumann ( يرو 1983واخرون )جنب  أن الشبكة تتكون من جمموعة من الفاعلني أو العقد جنبا اىل ن
مع جمموعة من نوع حمدد من الروابط اليت تصل بينها مثل الصداقة، هذه الروابط تتواصل من خالل نقطة هناايت 

صال ليست مرتبطة بشكل مباشر، كما أن منط أ هي مشرتكة لتشكيل مسارات تربط العقد بشكل غري مباشر واليت
 العالقات يف أي شبكة يرجع اىل نوع اهليكل ، وقيمة وقوة العقد داخل هذا اهليكل.

 Foster  (2003)(3)  الشبكة هي جمموعة من اجلهات الفاعلة متصلة بواسطة جمموعة من يرى أن
عة من العالقات الديناميكية، كتحالف عدد كبري من يعرف الشبكة أبهنا" جممو  Gulati (1998)(4) ،الروابط" 

املمثلني" لذلك فأن جزء كبري من حتليل القيمة النظرية للشبكة ينبع من متيز هياكل الشبكة وموقع كل عقدة من 
العامل كشبكة فأن هيكل الشبكة  ىلنتاجها وعالقتها ابلنسبة جملموعة العقد يف اهليكل، فمثال اذا نظران اإالعقد و 

)دوله( تتحدد من خالل موقع وخمرجات هذه الدولة ابلنسبة لباقي هن قيمة كل عقدأتكون من الدول اليت هي عقد و ي
 يف التطوير التنظيمي من الصناعة اىل هف الشبكة أبهنا "مرحلعرّ فCastell (2010 ) ، اماالدول

 .(5)(Akbar ،2014؛  Halgin2011, Borgatti &اخلدمة")
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 التعليم، اجتماع علم درس االجتماع، علم لرابطة رئيسا انتخب شيكاغو، جامعة -امريكي اجتماع عالم( ،1995 -1926) كولمان صموئيل جيمس -*

الجتماعيا المال رأس" لمصطلح المستخدمين أقرب من واحدا وكان العامة، والسياسة ". 
-(6)  Lopes, Humberto, E, Garcia.2004." Theoretical Reflections About the Concept of Social Networks". RAC, v.  8, n. 

1, Jan./Mar. 2004: 179-200 

 اتأسباب خلق الشبك .3

ملفهوم الشبكات مكاان ابرزا يف جماالت متنوعة مثل األنثروبولوجيا، وعلم النفس، وعلم االجتماع اما يف جمال 
أن هناك ثالثة أسباب وراء تزايد اإلهتمام مبفهوم  Nohria & Ecclesالسلوك التنظيمي، فيعتقد العاملني 

زايدة شدة التنافس بني الشركات الفردية الصغرية خالل الشبكات، أوهلا، ظهور ما يسمى "ابلتنافسية اجلديدة " وهي 
عقدي السبعينات والثمانينيات من القرن العشرين يف املناطق اإلقليمية يف الوالايت املتحدة األمريكية وأورواب والياابن، 

القدمي هو الشركة حيث كان مفهوم املنافسة اجلديدة يتعارض مع املفهوم القدمي يف نقطة مهمة، إذ كان منوذج املنظمة 
ن من مسات املنافسة اجلديدة هي شبكة من الروابط اجلانبية واألفقية أاهلرمية الكبرية، اما منوذج املنظمة اجلديد فيعترب 

داخل وبني الشركات، اما السبب الثاين لزايدة االهتمام ابلشبكات له عالقة ابلتطورات التكنولوجية اليت جعلت 
توفري بدائل وسبل جديدة للشركات لتنظيم عملياهتا الداخلية وعالقاهتا مع الشركات اليت  املعلومات متاحة فضال عن

املاضية كان  30االكادميية على مدى السنوات الـــــ رفةــــــــــــــــروع املعــــــــــاما نضوج حتليل الشبكة كفرع من ف تتعامل معها،
 .(6)(Lopes،4200السبب الثالث لالهتمام ابلشبكات  )

 

 ( Networking Theoryنظرية الشبكة ) 4

، حيث يفرتض العلماء أن الناس ينشؤون منوذج املصلحة الذاتية العقالنيةيُفسر منوذج تنظيم الشبكة من خالل       
جمموعات من خالل العالقات الديناميكية من أجل تعظيم تفضيالهتم ورغباهتم الشخصية اخلاصة هبم، وميكن  يف

يف  James Colemanاالجتماع علم عمال الشبكة ايل عامل أوذج مدرسة املصلحة الذاتية العقالنية داخل إرجاع من
 .*1988عام 

نطالقا من املصلحة الذاتية، و يربز هنا أساس لنظام إن التفاعالت مع كل جهة تعمل أيرى  Colemanالعامل       
حياول تعظيم مصاحله الفردية، وكل عضو يف الوقت نفسه اجتماعي )مثل جمموعة صغرية( يف حني أن كل عضو فاعل 
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(7) -Katz, Nancy؛ Lazer, David؛ Arrow, Holly and Contractor, Noshir. 2004." Network theory and small Groups". 

Small group Research, Vol. 35 No. 3, June 2004 307-332-2004 Sage Publications. 
(8) -Granovetter, Mark.1985. "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness". American 

Journal of Sociology.Vol. 91, No. 3 (Nov., 1985), pp. 481-510. 
(9)-Li, Yuan & Chen, Haowen & Yi Liu & Peng, Mike W.2012." Managerial ties, organizational learning, and 

opportunity capture: A social capital perspective". Asia Pac J Manag , DOI 10.1007/s10490-012-9330-8. 

مرتبط بغريه ألنه هو أو هي ضمن عالقة مرتابطة مع اآلخرين، تفرض قيود على حد سواء من خالل سلوك الفاعلني 
كل   أن خرين وتنظم حدود السعي الذايت، وتقابل هذه القيود بواسطة السعي لزايدة فرص احلصول على موارد حيثآلا

تراكم املوارد  د يف خلق عالقات كاستثمار لزايدةفراألفاعل حيصل علي جزء عن طريق اآلخر، من هنا يركز اعضو 
االجتماعية اليت متثل جمموع املوارد الفعلية أو الظاهرية، اليت تعود على الفرد أو جمموعة حبكم امتالك شبكة دائمة أو 

 .(7)(2004واخرون ، Katz(عالقات مؤسسية 

 

 الشبكاتنواع أ 5

 -ن األكثر شيوعا منها هي :أنواع متعددة غري أ اىلميكن تصنيف الشبكات 

وهي العالقات الناشئة عن التواصل يف  -(:Network of social ties) شبكات العالقات االجتماعية -
احمليط االجتماعي مثل العالقات مع األصدقاء واألقارب والعائلة وايضا العالقات مع أعضاء املنظمات 

 .(8)(1985Granovetter, 1988; Coleman ,والنوادي االجتماعية )
 مع كبار املديرين( هالعالقات والروابط املمتد)وهي  -(:Managerial Networks) الشبكات االدارية -

أبهنا " جمموعة من العالقات احملدده رمسيا بني الرؤساء  Ibarraعرفها الشبكات الرمسية يُ  واحيااًن تسمى
يضا أواليت جيب أن تتفاعل إلجناز مهمة حمددة "واحياان تسمى وظيفيًا  وبني اجلماعات املتباينة واملرؤوسني

حيث أن  (Networks with Government officialsالشبكات مع املسؤولني احلكوميني )
نظرا  العالقات مع املسؤولني احلكوميني مهمة لكثري من شركات القطاع اخلاص يف اقتصادايت الدول الناشئة

 .(9)( 2012واخرون، Liتساع هيمنة احلكومة )إل
 ، Hanson & Krackhardtكل منيشّبه  ( The informal Networks) الشبكات غري الرمسية -
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(10)- Castell, Mmnuel & Noshir Contractor. 2011."Prologue to the Special Section: Network Multidimensionality in 

the Digital Age". International Journal of Communication 5 (2011), 788–793. 

جلهاز العصيب للكائنات احلية، حينما تكون الشبكات الرمسية ابالشبكات غري الرمسية يف املنظمات  1993)
 .(10)(2011واخرون، Castell  ية يف عملها)متثل العظام وهي تكمل الشبكات الرمس

تعرف أبهنا جمموعة من العالقات املتبادلة املتصلة بني  -(:Business networks) شبكات األعمال -
 الشركات عن طريق األنشطة اليت تؤديها واملوارد اليت تطلبها. 

ختتلف عن وهي ال( The Vertical and horizontal networks) الشبكات الرأسية واألفقية -
ن الشبكات الرأسية هي العالقات التعاونية بني ابملوردين واملنتجني واملشرتين، أحيث شبكات االعمال كثرياً، 

اما  ،واليت هتدف إىل حل مشاكل التسويق مثل حتسني كفاءة اإلنتاج، أو استغالل الفرص املتاحة يف السوق
حل مشكلة التسويق املشرتكة  املصنعني الذين يريدون الشبكات االفقية فهي شبكات العالقات التعاونية بني

 بينهم، وحتسني كفاءة اإلنتاج، أو استغالل فرص السوق من خالل تعبئة املوارد واملشاركة فيه.
 هي شبكات االتصال اليت تقدم املعلومات واملوارد مباشرة للمشروع . -شبكات مباشرة : -
تساهم يف احلصول على املوارد املالية من خالل العمل  هي شبكات االتصال اليت  -شبكات غري مباشرة: -

 كمصدر وسيط من خالل مساعدة اصحاب املشاريع اجلديدة لالتصال مبقدمي التمويل و املوارد.
 

 مصادر متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة -6

السلف والقروض  مصادر التمويل املتاحة يف أي اقتصاد كثرية ومتعددة منها التمويل الرمسي املتمثل يف
والتسهيالت من املصارف التجارية واملتخصصة، والتمويل عن طريق االسهم والسندات، واالئتماانت التجارية على 
البضائع، ومصادر متويل غري رمسية مثل التمويل الذايت واالقرتاض من العائلة واالصدقاء ومجعيات التناوب االدخارية، 

وسوق  املصارف مثل الرمسية القنوات من التمويل اىل الوصول يف صعوابت تواجه سطةواملتو  الصغرية اال أن املشروعات
 أهنا علي الغالب يف يصنفها املشروعات هلذه القانوين التكوين ألن نظراً  االخرى االقراض االوراق املالية ومؤسسات

 االجل طويلة أو قصرية ائتمانية قروضاً  املشروعات هذه منح تفضل التجارية ال املصارف فأن لذلك فردية، مؤسسات
لذلك  العيين، كالضمان  القرض علي للحصول والضماانت الشروط غري قادرة على تلبية املؤسسات تلك أن بدعوى
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(11)  .الية والمصرفية االكاديمية العربية للعلوم الم". المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهميتها ومعوقاتها ."ماهر حسن المحروق و أيهاب مقابله -

 عمان .
)12( B Uzzi, JJ Gillespie. 2002." Knowledge spillover in corporate financing networks: Embeddedness and the firm's 

debt performance". Strategic Management Journal 23 (7), 595-618. 
(13)- Batjargal, Bat.2007." Network triads: transitivity, referral and venture capital decisions in China and Russia". 

Journal of International Business Studies . 38, 998–1012, p998-1012. 

الذايت)الشخصي( او العائلة واالصدقاء او ادخال  التمويل اىل االحيان أغلب يف املشروعات أصحاب هذه يلجأ
 و احملروق)املتاحة هلا مما حيد من تطورها وازدايدها  املالية االمكانيات حدود يف تعمل فهي وابلتايل شريك مستثمر

،أيضًا يف ليبيا اغلب املستثمرين يعتمدون على التمويل غري الرمسي Terungwa،2012)(11) ؛2006مقابله،
 ويتجنبون التعامل مع املصارف الربوية.

 

 الدراسات السابقة  7

آاثر عالقات الشبكات على سلوك  و، دور الشبكات عنلبحث يف ااجلهد بدل الباحثني قدرا كبريا من   
 مهارة التواصل هو (Uzzi،1997؛ Granovetter, 1995,Zhao and Aram,1973األفراد و املنظمات )

جمموعة من الباحثني درسوا دور (Klerk،2010اخلاصة) الشبكات يبنوا ويطوروا أن املديرين مصلحة من وأنه احلياة
( و ميكن حتديد هذا الدور يف تقدمي ,Zhang, 2003Wong, and Sohاملوارد ) ات يف الوصول اىلالشبك

قتناء املوارد املالية من خالل العمل كمصدر إمعلومات مباشرة لتوفري املوارد الالزمة ملشروع جديد او املسامهة يف 
 Jenssen كل من  يف هذا الصدد  وجداإلحالة عن طريق مساعدة مشاريع جديدة لالتصال مبقدمي املوارد، و 

أن العالقات القوية هي األكثر فعالية يف احلصول على املوارد  Uzzi  &Gillespie  (2002)(12) ( ؛2001)
ن  الروابط الضعيفة هي مهمة كقنوات للمعلومات، بينما العالقات القوية أاملالية، ومن بني النتائج اليت توصلوا اليها 

الباحثني الذين  ون التمويل، وير اىلن من الوصول كّ ن مزيج من العالقات القوية والضعيفة ميُ أهي مهمة للتحفيز و 
ن اخلصائص اهليكلية والعالئقية املثلى للشبكة يف املشروع اجلديد أيركزون بشكل خاص على شبكات املشروع اجلديد 

أكد هذه النتيجة  Batjargal (2007)(13)تتوقف على عملية تنظيمية معينة أو مرحلة دورة حياة املشروع اجلديد، 
يف سياق رأس املال االستثماري و التمويل، كما درس أتثري العالقات الديناميكية والثقة الشخصية إلصحاب رؤوس 

واعتمد نظراي علي فرضية لزوم وتعد الشبكة  ،األموال يف الصني و روسيا على اإلحاالت وقرارات االستثمار
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(14) - Weerawardena, Jay and Mort, Gillian Sullivan.2006." Investigating social entrepreneurship: A multidimensional 

model". Journal of World Business 41 (2006) 21–35. 

حبث يف أتثري العالقات والشبكات علي التبادل التجاري يف جنوب صحراء أفريقيا  Fafchamps، االجتماعية
واثبت أن تكاليف املعامالت يؤدي بطبيعة احلال ابملستثمرين يف السوق للدخول يف عالقات جتارية طويلة األجل، 

 Mort  &Weerawardenaهذه العالقات تشكل شبكات األعمال اليت تؤثر يف  شكل خمرجات السوق، 

كدوا أن أالتنافسية عرب احلدود، و  حققوا يف دور الشبكات يف التدويل واألعمال الرايدية، اليت تدفع اىل (14)(2006)
 سهل تطوير املنتجات.ستغالل الفرص املتاحة يف السوق كما تُ إقدرة الشبكات متكن من حتديد و 

  -:نأمما سبق تفرتض الدراسة     

 ايب يف تسهيل الوصول اىل مصادر التمويل .أتثري إجيلشبكات االدارية ل  -1

 أتثري إجيايب يف تسهيل الوصول اىل مصادر التمويل.شبكات االعمال ل -2

 أتثري إجيايب يف تسهيل الوصول اىل مصادر التمويل.شبكات العائلة واالصدقاء ل -3

 ( منوذج الدراسة1منوذج رقم )                                     

 

 راسةمنهجية الد 8

صحاب املشاريع أهذه الدراسة التطبيقية تبحث يف دور الشبكات )العالقات والروابط( اليت يستخدمها         
الصغرية واملتوسطة يف التأثري للوصول اىل مصادر التمويل املتاحة سواء الرمسية منها او غري الرمسية يف ليبيا، ويف سبيل 
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صحاب أمبقياس ليكرث اخلماسي كأداة جلمع البياانت املطلوبة حول أراء ستخدام االستبانة إقياس هذا التأثري مت 
( مالك او مدير مشروع ابختيار عشوائي ملشاريع 347املشاريع املستهدفني واُجري التحليل على عينة تتكون من )

ــرافية مصراته( وهي ختتلف من حيث اخلصائص الدميغ -سبها-خمتلفة النشاط يف ثالث مناطق من ليبيا )طرابلس
 equationوالبنيوية والسكانية، ولتحقيق الدقة واجلــودة يف حتليل البياانت اجملمعة مث إستخدام منــــوذج املعادلة البنائية 

modeling (SEM) structural  اجملمعة عن طريق امليدانية ختبار النموذج النظري وحتليل البياانت إلتصميم و
 (.AMOSاالحصائي أموس ) التحليل

 الرتبة النسبة املئوية التكرار الفرتة ملتغريا

مـــــر
الع

 
 5 8.4 % 29 سنه 25اقل من 

 2 28 % 97 سنة 33ايل    26من 
 3 24.8 % 86 سنة 41ايل   34من 
 1 29.7 % 103 سنة 49ايل   42من 

 4 9.2 % 32 سنة  50اكرب من 

مـــي
تعلي

ى ال
تـــو

ملس
ا

 

 4 % 11 38 ماجستري
 1 % 52.2 181 جامعيةشهادة 

 2 % 14.7 51 شهادة دبلوم عايل
 5 % 6.3 22 مستوى الشهادة االعدادية

 3 % 11.8 41 شهادة اثنوية
 6 % 4 14 بدون تعليم

ــــرة
خلبـــــ

ا
 

 1 % 30 104 سنوات 5من سنة ايل 
 2 % 25.9 90 سنوات 10ايل  6من 
 3 % 15 52 سنة 15ايل  11من 
 4 % 14.7 51 سنة 20 ايل 16من 
 6 % 5.5 19 سنة 25ايل  21من 

 5 % 8.9 31 سنة 26اكثر من  

 للعينة ( البياانت الدميغرافية1رقم)ل جدو               اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة     9

ن النسبة أ( 1يالحظ من اجلدول رقم )    
االكرب من املبحوثني من أصحاب املشاريع 

سنة بنسبة  49-42عمارهم ما بني أتراوحت 
% من حجم العينة ، يلها 29.7متوسطة 

% 28سنة وبنسبة  33 – 26الفئة من 
 50ن اعمار العينة اكرب من % م 9.2وكان 
صحاب أاما املستوى التعليمي فقد كان  سنة،

% من  52.2الشهادات اجلامعية ميثلون 
حجم العينة يليها شهادة الدبلوم التخصصي 

شهادة الثانوية بـــــنسبة ال% مث  14.7بنسبة 
 4% من حجم العينة، وكانت نسبة  11.8

% فقط من العينة بدون تعليم، أما خبصوص 
طول فرتة التعامل  ىواليت تدل عل خربة العمل

يف جمال معني واليت تنشأ عنها عالقات 
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)15(- بقراءة اخري قصر مدة الخبرة يدل على ان هناك مشاريع جديدة عمرها اقل من خمس سنوات مما يؤكد ان 29% من العينة خاضوا مؤخراَ 

 تجربة البحث عن التمويل إلنشاء مشاريعهم.

% 25.9غري أن اكثر من  (15)ات% لديهم خربة قصرية اقل من مخس سنو 30االعمال فأظهرت بياانت العينة أن 
 من حجم العينة ميتلكون خربة 

 الوســــط  بعد القياس
 احلسايب

االحنــراف 
 املعياري

 الرتبــة

   صعوابت التمويل
 5 0.868 3.78 السؤال االول
 2 0.815 4.03 السؤال الثاين
 6 1.214 3.46 السؤال الثالث
 3 0.87 3.95 السؤال الرابع

 1 0.839 4.09 السؤال اخلامس
 4 1.106 3.90 السؤال السادس
   الشبكات االدارية

 2 1.03 3.22 السؤال االول
 4 1.069 2.96 السؤال الثاين
 1 0.944 3.54 السؤال الثالث
 3 1.026 3.20 السؤال الرابع

   شبكات االعمال
 2 1.035 3.43 السؤال االول
 3 0.914 3.70 السؤال الثاين

لثالسؤال الثا  4.32 0.678 1 
 4 1.109 3.13 السؤال الرابع

  شبكات العائلة واالصدقاء
 2 0.981 3.71 السؤال االول
 3 0.9 3.53 السؤال الثاين
 1 0.74 3.93 السؤال الثالث
 4 1.063 3.52 السؤال الرابع

         إجاابت املبحوثني ( اجتاهات2جدول رقم )       % من العينة خربهتم تزيد 15سنوات ، وأن  10متتد ايل 
ن هناك توافق يف عمر وخربة أونالحظ  ،سنة 15عن 

% منهم كما اشران 28املبحوثني خيدم هدف الدراسة، فنسبة 
% خربهتم 30سنة وايضاً نسبة  33-26ترتاوح اعمارهم من 

سنوات مما يشري اىل أن نسبةكبرية من املبحوثني  5اقل من 
وا مصدر من مصادر التمويل انشاؤا مشاريع جديدة واستخدم

نوع من الشبكات، رمبا من خالل احلالية  املتاحة خالل الفرتة 
 من تسمحن لديهم مدخرات أ يشريفمتوسط عمرهم ال 

                      .أتسيس

 ن الوسط احلسايبأ( يتبني 2رقم)املقابل من خالل اجلدول 
اس للمقي االفرتاضيجاابت العينة جتاوز الوسط إألغلب 

صحاب املشاريع يف ليبيا أ( مما يدل على ان أغلب 3وهو)
التمويل  يوافقون على اهنم يواجهون صعوابت يف الوصول اىل

ختالف االسباب والغالب منهم يؤكدون على أن إابلرغم من 
هو سبب مهم يف صعوبة مع الدولة عدم وجود عالقات 

امس ، ويظهر ذلك يف السؤال اخلالرمسي الوصول ايل التمويل
ليس لدي والرابع )ليس لدي عالقات للحصول على القرض/

حيث جتاوز الوسط احلسايب اصدقاء وعائلة مقتدرين( 
( وهي منطقة )موافق بشده(، 4إلجاابت املبحوثني الرقم )
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نسبة ملتغري الرتبة الثانية، اما ابليف وايضاً عدم القدرة على دفع الضماانت حمور السؤال الثاين من االسباب املهمة وجاء 
( وهي منطقة موافق وكان اعلى 3يضًا كان متوسط اغلب االجاابت يتجاوز متوسط املقياس )أشبكات االعمال 

صحاب املشاريع حيافظون علي عالقات متينة مع الزابئن أاغلب  ويبني ان 4.32ابت السؤال الثالث متوسط إلجا
بكات االدارية واملقصود به العالقات مع االدارات واهليئات واملوردين للوصول ايل التمويل، اما خبصوص متغري الش

ن العالقات أ( ما يعين ان االغلبية يوافقون على 3احلكومية فكان املتوسط احلسايب لإلجاابت يفوق متوسط املقياس )
قاء فاملتوسط مر ملتغري العالقات مع العائلة واالصدآل، كذلك االرمسي مع احلكومة تزيد من فرص احلصول على التمويل

صحاب املشاريع أبن العالقات االجتماعية هلا دور أ( ما يدل علي وعي 3)االفرتاضي احلسايب جتاوز متوسط املقياس 
 يف الوصول ايل التمويل.

 

 قياس املصداقية والثبات ألداة القياس 10

من اجله، ولغرض يقصد هنا التأكد من مدي مالئمة اداة الدراسة )االستبيان( لقياس اهلدف الذي صممت 
( لقياس تباث اداة Cornbach Alphaستخراج قيمة معامل االتساق الداخلي الفا كرونباخ)إحتقيق ذلك يتم 

يضا صدق التمايز أ( و Validity Convergentالدراسة، ومن مت حساب قيمة صدق التقارب )
(Discriminant Validityلقياس صد )دراسة.بناء الدراسة يف عكس الواقع النظري لل ق 
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 .SPSS يقيس مدي ترابط الفقرات بين المتغيرات ويتشابه مع مقياس الفا كرونباخ في برنامج الــAmos)15(- مؤشر الموثوقية المركبة في برنامج 

(17) Hair, Jr., J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis (5th ed.). New 
York:Macmillan Publishing Company. 

 ( قياس موثوقية وصدق الدراسة3جدول رقم )

املوثوقية  املتغريات
 املركبة
CR 

متوسط 
 التباين
VE 

 قيمة معامل االرتباط

شبكات 
 االعمال

الشبكات 
 اإلدارية

شبكات العائلة 
 واالصدقاء

صعوابت 
 التمويل

    1 0.742 0.890 شبكات االعمال

   1 0.610 0.804 0.927 الشبكات االدارية

  1 0.290 0.740 0.753 0.858 شبكات العائلة واالصدقاء

 1 0.140 0.360 0.260 0.888 0.957 صعوابت التمويل

                        

        

 

 

 

 

 

 اجلدول من إعداد الباحث حسب خمرجات نتائج حتليل الدراسة

متع ابلثبات واملصداقية فمن خالل  شرتاطات جيب حتقيقها إلعتبار أن اداة الدراسة تتإهناك عدة قيم و 
 Composite)(16)املركبة قد حتقق من خالل مؤشر املوثوقية املطلوب ن شرط الثباتأ( يتضح 3اجلدول رقم )

Reliability وهي تزيد عن النسبة  0.858( فقد كانت اقل قيمة يف متغري شبكات العائلة واالصدقاء وبلغت
 Hairوهي موافقة لــما يرى  0.70اكرب من  يضاأ( و 1970)Nunnally ( من قبل0.60)اكرب من  املوصى هبا

ختبار صدق اداة الدراسة من خالل صدق التقارب والذي يقيس درجة التقارب بني إ،كما مت (17)(1998واخرون )
ـ فقرات املتغري مع بعضها البعض )البناء( ويف ذات الوقت ايل أي مدى خيتلف متغري عن متغري اخر او ما يسمى بــ

 (.Multicollinearity)عدم وجود 
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)18( -Pallant, J. (2001). The SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using SPSS for Windows 

(version 10). St Leonards, NSW: Allen & Unwin. 

 التحليل العاملي التوكيدي 11

ميكن أن تفسر العالقات يهدف التحليل العاملي اىل التحقق من صحة متثيل الفقرات للعوامل املؤثرة اليت 
بني عدد من الظواهر الواقعة، وبصورة ادق فأن التحليل العاملي يتمثل يف خفض واختزال مكوانت جداول االرتباط 
اىل اقل عدد ممكن ليسهل تفسريها، ووصف عالقات التغاير بني عدد من املتغريات بداللة عدد قليل من املقادير 

 (.2014مى العوامل)فرج و خليل،العشوائية غري املشاهدة واليت تس

 ( التحليل العاملي التوكيدي ملتغريات الدراسة2شكل رقم )

 

 Factor)االربع(  تظهر قيم درجة تشبع املتغريات 1من خالل منوذج التحليل العاملي التوكيدي رقم )      

Loading( جيدة حيث كانت اقل قيمة هي )وهي موافقة ملا جاء 89( واكرب قيمة هي)39( من الفقرات)االسئلة )
مستجوب يكفي ان تكون قيمة تشبع  300اليت تكون اكرب من  أن العينة ون( حيث ير 2006واخرون) Hairبه 

( 0.61، كما كان االرتباط بني متغري الشبكات االدارية مع شبكات االعمال بقيمة)30املتغري من الفقرات اكرب من 
( وكان االرتباط بني شبكات االعمال مع متغري شبكات العائلة 0.74ومع شبكات العائلة واالصدقاء بقيمة )

وجاء إرتباط املتغريات املستقلة مع الوصول اىل التمويل جيد ابستثناء متغري العائلة ( 0.74واالصدقاء بقيمة)
 االرتباط بني املتغريات >كل متغري ميثل ذاته حيث أن ، ولكن بشكل عام يعترب   0.20واالصدقاء كان دون 

   (18)(.Pallant,2001)حسب ما وصى به  0.90
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من قيم  ى( اهنا اعلAVEتدل قيم اجلدر الرتبيعي ملعامل متوسط التباين )(3لرجوع اىل اجلدول رقم)اب
جاءت قيمة املوثوقية املركبة  يضاأو ن الدراسة تتصف ابلصدق التمايزي، أمعامالت االرتباط بني كافة االبعاد مما يؤكد 

(CR اعلى من )أ، و  0.7( يضا كانت قيمةAVE لكل متغريين اكرب من )واكرب من قيمة االرتباط بني  0.5 ،
، واجلدول التايل يعرض مقارنة بني قيم اجلدر الرتبيعي للتباين ومربع 6200واخرون،  Hair ذات املتغريين حسب

 االرتباط بني كل متغريين.

 (AVEتوسط التباين)( مقارنة بني ارتباط املتغريات ومعامل م4جدول رقم )

 املتغريات
الوصول للتمويل 

& شبكات العائلة 
 واالصدقاء

الوصول للتمويل 
 &شبكات االعمال

الوصول للتمويل 
 &الشبكات االدارية

الشبكات االدارية 
&  شبكات 

 االعمال

الشبكات االدارية 
& ش. العائلة 

 واالصدقاء

شبكات االعمال 
& ش. العائلة 

 واالصدقاء 

 0.740 0.290 0.610 0.360 0.260 0.140 االرتباط

 0.778 0.748 0.773 0.815 0.846 0.820 التباين املستخلص.  م
 اجلدول من اعداد الباحث

 

 حتليل نتائج الدراسة 12

صحاب املشاريع يشريون بدرجة كبرية أىل أن ا( 2أشارت نتائج املتوسطات احلسابية الواردة يف اجلدول رقم )        
جتاه إالتمويل اكثر صعوبة يف ظل عدم وجود شبكة من العالقات اجليدة ويظهر ذلك يف  ن الوصول اىلأ على اىل

واخلامس)ليس لذي عالقات للحصول  متوسط إجاابهتم يف السؤال الرابع )ليس لدي اصدقاء وعائلة مقتدرين مالياً(
صحاب املشاريع حيافظون أال أن  (،كما بينت أبعاد شبكات االعم4.09\3.95علي قرض( وكانت على التوايل )

( ويف 4.32جاابت بلغ )إالزابئن ابعتبارهم املورد االول للتمويل مبتوسط املوردين و اواًل على عالقات قوية ودائمة مع 
( و يهتمون بوجود عالقات جيدة مع 3.70املرتبة الثانية بعالقات قوية مع موردي السلع واخلدمات مبتوسط )

الشبكات متغري (، كما بينت ابعاد او فقرات 3.43ى يف ذات اجملال مبتوسط إجاابت بلغ )صحاب االعمال االخر أ
صحاب املشاريع ال يهتمون بوجود عالقات مع اهليئات االدارية احلكومية لتسهيل اجناز اعماهلم ويظهر أاالدارية ان 
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(، 2.96ف احلكومية( مبتوسط بلغ )ذلك يف قيمة متوسط الفقرة الثانية )وجود عالقات مع موظفي اهليئات واملصار 
جناز اعماهلم وليس بشكل مباشر ويتضح ذلك من خالل إعالقاهتم مع رجال االعمال االخرين يف  ىويعتمدون عل

( اما ابلنسبة ألبعاد شبكات العائلة واالصدقاء فقد اظهرت نتائج املتوسطات 3.54جاابت )إالفقرة الثالثة مبتوسط 
، على ارتباطاهتم االجتماعية ويتطلعون ايل توسيع عالقاهتم لدعم انشطتهم التجاريةون صحاب املشاريع حيافظأن أ

ويظهر ذلك من خالل متوسط اجاابت السؤال االول )وجود ارتباطات واسعة مع ألصدقاء والعائلة( والثالث )التطلع 
على ( 5يف اجلدول رقم ) لت البياانت الواردة،كما ذ(على التوايل3.93-3.71لبناء عالقات جديدة( مبتوسط )

اليت تعترب من  RMSEAدرجة عالية من املطابقة بني منوذج الدراسة املقرتح وبياانت الدراسة و يظهر ذلك يف قيمة 
قبول وجناح النموذج النظري  ىويرتتب عليها مدى امكانية متابعة التحليالت االخرى فهي تبني مد املؤشراتهم أ

وهي اقل من القيمة  0.067النموذج احلقيقي مبتغريات صحيحة وقد كانت قيمته والفرضيات املوضوعة يف متثيل 
واليت تبني مدى القبول العام لالطار النظري وامكانية تعميم  2.54( والبالغة ch2/df،قيمة ) 0.080 املعيارية

تباين االبعاد، قدرة النموذج يف اظهار  0.939البالغة  GFIالنتائج على عينة الدراسة ،كذلك فقد دلت قيمة 
 .عن دقة منوذج الدراسة املقرتح يف وصف البياانت 0.929اليت بلغت  CFIوعربت قيمة 

 

 (مؤشرات مطابقة النموذج العلمي مع بياانت البحث امليداين5جدول رقم)             

 القيمة معيار التطابق مؤشرات املطابقة     
 2.542 3  ≥الناتج  Ch-dfدرجات احلرية ÷ مربع كاي 

 929 0.90 ≤الناتج   CFIمؤشر املطابقة املقارن
 939 0.90 ≤الناتج  GFIمؤشر مالئمة التناسب 

 902 0.90 ≤الناتج  TLIمؤشر توكر لويس 
 ** 0.05  ≥الناتج  Pمستوى الداللة  

 0.067 0.08  ≥الناتج  RMSEAجدر م مربع اخلطأ التقرييب )
  العتماد على خمرجات التحليلاجلدول من أعداد الباحث اب        

وابإلضافة ايل البياانت املبوبة اعاله يف اجلدول ميكن مالحظة النتائج وداللتها على منوذج الدراسة الذي يُظهر مجيع 
 العالقات والتأثري بني املتغريات.



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 3, 2016 

           

 
 39 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

  ( منوذج الدراسة البنائي3شكل رقم)

 

 

 

 اختبار الفرضيات وحتليل النتائج 13

ن تتحقق من خالل أاح الفرضية ومن مث قبوهلا او ورفضها هناك بعض املؤشرات جيب الختبار مدى جن  
( ويرمز هلا critical ratio for regression weightsخمرجات النتائج وهي قيمة النسبة احلرجة ألوزان االحندار)

ال تتجاوز  P-Value(، وقيمة Hairلتكون فرضية انجحة) 1.96( وجيب ان تزيد قيمتها عن CRابلرمز )
0.050. 
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 ( تقديرات اوزان االحندار5جدول رقم )

 Estimate S.E. C.R. P املتغــــريات
 *** 4.065 0.149 0.606 صعوابت التمويل شبكات االعمال 
 0.019 2.348- 0.161 0.377- صعوابت التمويل الشبكات االدارية 

 0.031 2.153 0.252 0.543 صعوابت التمويل العائلة واالصدقاء شبكات 
 Out potاجلدول من اعداد الباحث ابالعتماد علي جدول خمرجات النتائج    

ونرفض حققت املؤشرات املطلوبة، الفرضية الثانية والثالثة حيث أهنا  فاننا نقبل(  5ابلنظر ايل اجلدول رقم )
 ويل( الن النتيجة كانت سلبية بقيمةالتم يف تسهيل الوصول اىلجيابية إ)للشبكات االدارية عالقة  االوىلالفرضية 
 وتسهيل)توجد عالقة اجيابية ذات داللة احصائية بني شبكات االعمال  الثانية( اما الفرضية -0.377)تقديرية 

 CR =4.065ن أ( وهي ذات داللة احصائية حيث 0.606الوصول للتمويل( فكانت نتيجتها موجبة وبقيمة )
ة الثالثة )وجود عالقة اجيابية ذات داللة احصائية بني شبكات العائلة واالصدقاء ، وايضاً الفرضي1.96وهي اكرب من 

= P-Value( وقيمة 0.543الوصول للتمويل( مقبولة وذات داللة احصائية حيث كانت القيمة املقدرة ) وتسهيل
نية والثالثة ونرفض الفرضية ، وابملقارنة مع النموذج النظري فأننا نقبل الفرضية الثا( وهي ذات داللة احصائية0.031)

 االوىل.
 ( تـأثري املتغريات املقنن6جدول رقم )

صعوابت الوصول 
 للتمويل

 شبكات العائلة واالصدقاء الشبكات االدارية شبكات االعمال
0.584 0.503- 0.358 

 
ا أتثري يف صحاب املشاريع هلأن شبكات االعمال اليت يكوهنا أمن خالل اجلدول اعاله تشري النتائج اىل 

ن زايدة العالقات ابلنسبة ألصحاب املشاريع بوحدة أالتغلب على صعوابت الوصول ايل مصادر التمويل يف ليبيا و 
ن لدى أصحاب املشاريع قناعة أبنشاء أ، ويعكس ذلك من الوحدة (0.584التمويل بــــــــ)تسهل الوصول اىل واحدة 

التمويل اما يف  القطاعات االخرى بغية الوصول اىل واس اجملال عالقات جيدة مع رجال االعمال االخرين يف نف
شكل عيين او أتجيل الدفع او ما يسمح به من خالل التبادالت التجارية، اما ابلنسبة للشبكات االدارية فقد كان 

حدة ال ( فزايدة العالقات مع اجلهات احلكومية بوحدة وا0.503-أتثريها سليب يف تدليل صعوابت التمويل وبلغ )
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(19)- Kalsom Abd Wahab, and Khalid Hassan Abdesamed.2012." Small and Medium Enterprises (SMEs)Financing 

Practice and Accessing Bank Loan Issues -The Case of Libya" .World Academy of Science, Engineering and 
Technology Vol:6 2012-12-27. 
 

التمويل ويظهر رفض أصحاب املشاريع الولوج يف عالقات مع االدارات واهليئات  تسهيل الوصول اىليؤدي ايل 
( وهو يف منطقة حمايد، كذلك علم 2.96جاابت العينة عن هذه الفقرة فقد بلغ )إجتاه متوسط إ خالل احلكومية من

عليها جيعلهم ال يرون أبمهية املفروضة بسبب الفوائد الربوية أصحاب املشاريع أبن القروض املمنوحة من الدولة حمرمة 
 Eltawel؛ Abd Wahab  &Abdesamed  2012)، وهذا يوافق ات مع رجال الدولة واالداراتعالقهذه ال

2011)(19) . 

فيما يتعلق بشبكات العائلة واالصدقاء اظهرت النتائج أن زايدة شبكات العائلة واالصدقاء بوحدة واحدة 
صحاب املشاريع يعتمدون نسبيًا علي أ( وحده ويفسر ذلك واقعيًا أن 0.358التمويل بـــــ) الوصول اىل هل منيس

التجارية او احلرفية، يؤكد ذلك إنتشار فكرة اجلمعيات االدخارية اليت ينظمها  عائالهتم واصدقائهم يف متويل مشاريعهم
 .االصدقاء فيما بينهم او افراد العائلة

 
 دراسةنتائج ال 14

صحاب املشاريع وغريهم من رجال أتنشأ بني  أثر الشبكات اليت قياسيتمثل اهلدف الرئيس للدراسة يف 
مصادر التمويل، وبناء على دراسة  على املساعدة يف الوصول اىل االداريني كومةاحلعمال واصدقاء واقارب وموظفي أ

 -النتائج اليت توصلت إليها الدراسة: هذه همأ، وفيما يلي عدة نتائج برزتالعالقة بني املتغريات فقد 
عدد كبري من املشاريع الصغرية واملتوسطة تعمل خارج القطاع الرمسي)غري مسجلة( والميكن حتديد نسب  -

 دقيقة عن مصادر التمويل اليت يعتمد عليها أصحاب هذه املشاريع يف متويل أنشطتهم التجارية.
مصادر التمويل، ما ميثل عائق يف  غرية واملتوسطة يف ليبيا اىلتوجد صعوابت يف وصول أصحاب املشاريع الص -

صحاب املشاريع يعتمدون على مدخراهتم اخلاصة وأموال أمر الذي جيعل أغلب آلمنوها وانتشارها، اطريق 
العائلة واالصدقاء يف متويل مشاريعهم وال يستفيدون من القروض املصرفية فمنهم من يرى أبهنا حمرمة شرعاً 

 من اليستطيع تقدمي الضمان املطلوب مقابل القرض. ومنهم
صحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة يف ليبيا يستخدمون شبكات االعمال اليت تنشأ من خالل التعامل مع أ -
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% من صعوابت الوصول ايل التمويل عن 58يدللون ما نسبته بذلك موردي السلع واخلدمات والزابئن وهم 
 طريق هذه الشبكات.

اليت تتكون يف حميط العائلة او امتداد الصداقات يف  شبكات العائلة واالصدقاءصحاب املشاريع على أيعتمد  -
% من صعوابت التمويل يتم 35ن نسبة أظهر النتائج ، وتُ ماحلصول على التمويل إلنشاء وتطوير مشاريعه

 العائلة واالصدقاء.  شبكات التغلب عليها عن طريق
اليت تنشأ بني أصحاب املشاريع وموظفي املؤسسات احلكومية أي دور يف  ال تشكل الشبكات اإلدارية  -

بل أن أتثريها سليب يف الوصول اىل مصادر التمويل يفسر ذلك أن  مصادر التمويل تسهيل الوصول اىل
اغلب التمويل غري رمسي فالعالقات مع موظفي احلكومة توصل اىل التمويل الرمسي غري املرغوب فيه من قبل 

 .املشاريع نتيجة التعامل ابلراب أصحاب
 

 التوصيات 15
تدخل الدولة الجياد ألية لتوفري مصادر متويل رمسية توافق الشريعة االسالمية لدعم املشاريع الصغرية  -

 واملتوسطة.
تصميم آليه إدارية لالستفادة من العالقات واالرتباطات اليت تربط العاملني واملوظفني داخل املؤسسات  -

 دمية واملالية ابلزابئن احملتملني.االنتاجية واخل
تشجيع حتّول نظام مجعيات اإلدخار العائلية ومجعيات إدخار االصدقاء اىل شركات ادخارية إستثمارية  -

مسامهة لتشجيع االعمال الرايدية بني الشباب واملسامهة ضمنيًا يف حل مشكلة التمويل للمشاريع الصغرية 
 واملتوسطة.

لربانمج الوطين لتشجيع املشاريع الصغرى واملتوسطة يف ليبيا ليتسىن له رفع دعم ومنح صالحيات اوسع ل -
 مستوى اداء هذه املشاريع واالستفادة منها يف دعم عجلة التنمية االقتصادية.
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ABSTRACT 

 

This study focused on one of the important issues pertaining to the commercial 

banks operating in Libya, this paper aims to understand the impact of culture on 

the perceived quality of services, which in turn leads to customer satisfaction in 

the Libyan banking sector. In addition, it will be important to explore the 

customers of commercial banks' culture in Libya, public or private. To 

implement this study questionnaire was distributed to commercial banks' 

customers and the number of questionnaires (329) and conducted statistical 

analysis of the results of the exit and customer feedback commercial banks. This 

study has concluded that some of the dimensions of a culture is very important, 

especially collective effect, manhood, and to avoid uncertainty. On the perceived 

quality of the service and thus customer satisfaction Libyan banks. Moreover, the 

public is more concerned banks on customer satisfaction compared to private 

banks. Study have a significant impact for the managers of the Libyan 

commercial banks, which will help them to work out new strategies for their 

business. It is expected that Atefid other aspects of the banking sector, where the 

dimensions of culture and contentment and others in this area. 
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 لخصامل

 هذه ترتكز هذه الدراسة على واحدة من املوضوعات املهمة اليت ختص املصارف التجارية العاملة يف ليبيا، فإن
 املصريف القطاع يف العمالء رضا إىل يؤدي بدوره الذي املدركة اخلدمات جودة على الثقافة أتثري فهم إىل هتدف الورقة
 أو العامة ثقافة العمالء املصارف التجارية العاملة يف ليبيا استكشاف املهم من سيكون ذلك، إىل ابإلضافة. اللييب

ولتنفيذ هذه الدراسة مت توزيع االستبيان على عمالء املصارف التجارية وكان عدد االستبياانت . اخلاصة
التجارية. وقد توصلت  هذه الدراسة بنتائج  وأراء  العمالء ابملصارف  للخروج اإلحصائي التحليل (وأجريت329)

 اخلدمة على جودة. اليقني عدم وجتنب الرجولة، اىل ان بعض أبعاد الثقافة هلا أتثري هام جدًا خصوصا اجلماعية،
 رضا على قلقا أكثر هو العامة فإن املصارف ذلك، على وعالوة. املصارف الليبية العمالء رضا وابلتايل إىل املدركة

ابلنسبة ملدراء املصارف التجارية الليبية واليت سوف تساعدهم  الدراسة هلا أتثري كبري. اخلاصة للمصارف مقارنة العمالء
 الثقافة حيث أبعاد املصريف القطاع من أخرى جوانب يتفيد أن املتوقع ومن. جديدة ألعماهلم اسرتاتيجيات على عمل

 والرضا وغريها يف هذا اجملال.
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  .مقدمة1

أي بلد، مبا يف ذلك البلدان ذات الدخل املنخفض اليت تولد يف  قطاع اخلدمات يلعب دورا هاما يف اقتصاد 
٪ من الناتج احمللي اإلمجايل اإلمجايل يف معظم البلدان، ولكن أيضا تساعد يف خلق 50كثري من األحيان أكثر من 

(. لقد أصبحت قضية جودة اخلدمات 2008فرص العمل واملدخالت واخلدمات العامة لالقتصاد )كايل وآخرون، 
رضا العمالء دائما ابهتمام األكادمييني والتسوقيني ملمارسة أعماهلم . وأكدوا أبرز العلماء أن نوعية اخلدمة تلعب دورا و 

. وتعترب جودة اخلدمات  املفتاح لقياس رضا واصلة ميزهتا التنافسية يف السوقهاما يف  مساعد مدراء  الشركات على م
 (Murugiah &Akgam،(2015 منظمة واملفتاح إستمرار بقائها كمنظمةالعمالء الذين هم شراين احلياة ألية 

 (. 2013و) خفافة، والشافعي، 

مع ذلك، فإن األدلة من األدبيات والدرسات السابقة أشرت إىل أن ثقافة العمالء من العوامل اهلامة جدا 
) امليار ،  يف القطاع املصارف الليبية اليت هلا أتثري على جودة اخلدمة، وابلتايل سيكون هلا أتثري على رضا العمالء

قال هوفستيد إن الدول هي مصدر قدر كبري من احلالة النفسية املشرتكة ملواطنيها. ولذلك، تطبيق  .(2011
. وهلذا البحث نظرة على الثقافة من حيث الثقافة الوطنية اليت قايف هوفستيد على املستوى الفرديالتصنيف الث

(. ويعتقد أن هذا املفهوم للثقافة هو ذات الصلة لبحث جودة اخلدمة. والسبب هو، عادة 1991اعتمدهتا هوفستد )
شركات اخلدمات حتاول إجياد توازن مناسب بني توحيد والتكيف بروتوكوالت اخلدمات واملواصفات ملقدمي اخلدمات 

ت رغبات العمالء جه النقص وتلبي(. وجودة اخلدمة  متكن املديرين يف املنظمات صياغة املفاهيم لتحديد أو 2014) 
(، وينبغي قياس جودة اخلدمة من وجهة نظر العمالء، والذي جيلب  1988، زيثمال، وبريي ). ومع ذلك، وفقا

رضا. واالرتياح هو عملية دائمة ومستمرة  ال ينبغي أن ينظر إليه على أهنا اثبثة بل هي متغرية قابله للقياس،)اقدارة، 
ل الرتكيز على العمالء واالهتمام ابهليئات العامة ومنح قروض كبرية هلا. وايضا تسبب ضعف ( ونظرًا إلمها2012

االتصال بني املصارف التجارية وفروعها املنتشرة يف احناء ليبيا، واعتماد طرق تقليدية يف حتويل املبالغ والبطء يف تنفيذ 
ف الليبية. وهي حباجة إىل الرتكيز على حتسني جودة هذه العمليات األمر الذي أدى إيل قلة رضا العمالء يف املصار 

( أيضا أتثري الثقافة على سلوك االتصاالت بني املوظفني والعمالء يف 2008اخلدمات املصرفية. )أبو بكر ،
 ونظرا للتطورات السريعة والعوملة وقد أجرب مجيع املصارف بضرورة إعادة النظر يف سياساهتا. املؤسسات املالية  الليبية.
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وابلتايل، جيب على املصارف امتالك املعرفة حول جودة اخلدمة ورضا العمالء من أجل البقاء على قيد احلياة يف 
 السوق.

 

 الدرسات السابقة .2

( أن الثقافة كوحدة سلوك تضم 2010مت تعريف الثقافة يف األدب من قبل خمتلف العلماء. يصف )شني،
( أن الثقافة هي نظام من 2001جمموعة تشرتك يف اهلدف والفكر. وعالوة على ذلك، أشار) سيفاكومار وانكاات ،

( 1991) هوفستيد وآخرون. ع ذلك،التفكري واملشاعر واألداء الذي مت اضافته ضمن معتقدات وقيم األفراد. وم
يصف الثقافة ابعتبارها االختالف بني أفراد اجملتمع آلخر بسبب سلوك األفراد ملشرتكة. وعالوة على ذلك، فقد أكد 

تعرف الثقافة أبهنا جمموعة من القيم أو تصرفات األفراد داخل دولة ما أو تنظيم معني وتتصف بعدة العلماء أن الثقافة 
 خصائص هي:

 Hoecklin)ا جمموعة من املعاين املشرتكة اليت ختص جمموعة من األفراد وتتصف ابلنسبية، كما أهنا مكتسبة أهن

وتعترب القيم الثقافية أحد األبعاد الرئيسية لثقافة الشعوب، فالقيم هي عبارة عن املعتقدات األساسية لألفراد  (1995
ما ال جيوز وما هو سيء وما هو جيد للتصرفات واألفعال. وهي اليت حتدد ما هو صحيح وما هو خاطئ وما جيوز و 

فاملعتقدات والقيم الثقافية توجه سلوك األفراد وغالباً ما ينتج عنها تباين يف املمارسات اإلدارية  (2005)أبو قحف ، 
اليت ينوي من دولة ألخرى وهنا يقع على عاتق املدير الدويل مهمة تشخيص القيم اليت تسود يف الدولة األخرى 
  (2002ممارسة النشاط فيها وذلك حىت يتمكن من فتح قنوات االتصال وتبادل املعلومات مع اآلخرين )جواد، 

إن التباين الثقايف ميكن معرفة أمناطه وأتثريه على إدارة األعمال الدولية بعدة طرق أمهها: )التكنولوجيا، كذلك ف
 & Chaot) .لعمل مع احلكومة، طرق السلوك والتصرف وغريهااالجتاهات اإلدارية، فلسفة اإلدارة، عالقات ا

linger, 1999). 

من أفضل الدراسات اليت شخصت مالمح الفكر اإلداري  (Hofestede, 1984-1991)تعترب دراسات هوفستد 
بناًء على تباين يف اجملتمعات العاملية اعتمادًا على املنظور الثقايف حيث أن النظم واملمارسات اإلدارية تتباين وختتلف 

هوفستد   IBMعن طريق حتسني اداء الثقافات وكل منوذج إداري سيتأثر ابلثقافة الوطنية اليت تنتمي إليها كل مؤسسة
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عامل إداري هولندي أعطى مهمة تطوير الوضع اإلداري يف شركة العاملني يف الشركة حيث قام بتوزيع حوايل 
أبعاد ساعدت فيما بعد على تشخيص  4من خالل هذه الدراسة ( استبانة على العاملني وتبني له 100000)

وكانت تلك األبعاد  IBMوتفسري أسباب وجود االختالفات الظاهرة واملنتشرة يف كافة املكاتب العاملة لشركات 
االكتشاف األساسي الذي استطاع هوفستد من خالله تفسري أسباب وجود االختالفات الثقافية وفسر من خالهلا 

تعدد الثقافات واختالفاهتا وقدم هوفستد نظريته وبني أمهية األخذ ابالعتبار االختالفات الثقافية يف فهم مسألة 
هلا  ومع ذلك، فان مخسة أبعاد للثقافةسلوكيات وانطباعات األفراد داخل التنظيمات بناًء على األبعاد األربعة التالية:

 اخلمسة يف ما يلي: أتثري على اجملتمع، و األفراد. وسنناقش األبعاد

يتم توزيع مدى أعضاء أقل قوة من املؤسسات (power distance): مسافة السلطة او النفوذ الوظيفي  ..12
( وابلتايل مسافة الطاقة 1991واملنظمات داخل البلد ويتوقع أن تقبل السلطة غري متكافئ" )هوفستيد وآخرون. 

ة من حيث السلطة والثروة. على العكس من ذلك، على مسافة العالية تشري إىل مستوى عال من عدم املساوا
 منخفضة الطاقة تشري املزيد من املساواة والتعاون بني املستوايت. 

 individuality / collectivity)). الفردية خبالف اجلماعية : 2

 ,يف حني اجلماعية هي عكساجلماعية: "تنتمي إىل اجملتمعات اليت العالقات بني األفراد هي فضفاضة" الفردية مقابل 
والعكس،    (1991)هوفستيد وآخرون. تشري عالية الفردية أن األفراد من ثقافة قلقون مع مصلحتهم الذاتية،

 واخنفاض النزعة الفردية تعين السند القوي للجماعات. 

يف الغالبية  :  "إن منط دور اجلنس املهيمن(muscularity / femininity)الذكورية خبالف األنثوية  -.2 3
العظمى من اجملتمع التقليدية واحلديثة على حد سواء" عالية الذكورة تشري إىل أن الذكور يسيطرون بشكل كبري على 

 . (1991)هوفستيد وآخرون. اجملتمع. منخفضة الذكورة تشري إىل اخنفاض مستوى التمييز بني اجلنسني
مدى أعضاء ثقافة يشعرون أبهنم مهددون من قبل : "إىل أي (uncertainty avoidance)جنب اجملهول  -2

حاالت مؤكدة أو غري معروف ارتفاع جتنب عدم اليقني يشري إىل أن هناك قبوال منخفضة من الغموض. 
اخنفاض عدم اليقني يشري قلق أقل للغموض الذي يعين أن اجملتمع هو أكثر  (1991)هوفستيد وآخرون. لتجنب

 انفتاحا على املخاطر. 
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 (long term orientation)النظرة طويلة األجل للمستقبل  2.5 
وتبني وجهة نظر أفراد اجملتمع حنو املستقبل من حيث الرتكيز على اجلانب طويل األجل وتقبلهم للتغيري أم الرتكيز على 

من خالل متسكهم ابجلوانب التقليدية واعتزازهم ابملاضي وعدم  (1991)هوفستيد وآخرون. اجلانب قصري األجل
  تقبل التغيري .

 

 . جودة اخلدمة 3
من أجل عرض الشركة للوصول إىل العمالء هناك حاجة للخدمات. تعتمد هذه اخلدمات على نوع املنتج وخيتلف يف 

نطقة اليت يتم استخدام هذا املصطلح. خمتلف املنظمات. ميكن تعريف اخلدمة يف العديد من الطرق اعتمادا على امل
وحيدد املؤلف اخلدمة أبهنا "أي فعل غري املادي أو األداء الذي يقدم أحد األطراف إىل اآلخر الذي ال يؤدي يف 

(. يف كل شيء، اخلدمة كما ميكن تعريفها أبهنا عرضا غري املادي من طرف 2009ملكية أي شيء" )كوتلر وكيلر 
 املال من أجل املتعة.  إىل آخر يف الصرف من

اجلودة هي واحدة من األشياء اليت تبدو للمستهلكني يف العرض الذي حيدث اخلدمة لتكون واحدة )سليمان، 
Polegato  ميكن أيضا تعريف اجلودة وجممل السمات واخلصائص ملنتج أو اخلدمات اليت حتمل 2009وآخرون .)

(. ومن الواضح أن نوعية هي أيضا 2002الضمنية )كوتلر وآخرون، على قدرهتا على تلبية االحتياجات املعلنة أو 
 ذات الصلة لقيمة عرضا، واليت ميكن أن تثري االرتياح أو عدم الرضا من جانب املستخدم. 

جودة اخلدمة يف اإلدارة والتسويق األدب هو مدى إدراك العمالء لتلبية اخلدمة و / أو تتجاوز توقعاهتم على سبيل 
( وهكذا ميكن جودة 2005(، استشهد يف بوين وديفيد، 1990النحو احملدد من قبل )زيثمال وآخرون املثال على 

اخلدمة أنوي أن  أكون يف الطريقة اليت يتم تقدمي العمالء يف املؤسسة واليت ميكن أن تكون جيدة أو سيئة. 
Parasuraman ورات اخلدمة" اخلدمة أبهنا "اخلالفات بني توقعات العمالء والتص حيدد جودة

(Parasuraman ،1988 على أهنا الفرق بني املتصورة واخلدمة املتوقعة كان وسيلة  اخلدمة)جودة وقالوا ان قياس
 صاحلة وميكن جعل إدارة لتحديد الثغرات إىل ما تقدمه من اخلدمات. 
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 . رضا العمالء 4
مالء على مدى السنوات القليلة املاضية شهدت املؤسسات املالية املنافسة الشديدة وتغري من حيث توقعات الع

(. وقد أدت املنافسة الشديدة واملتطورة ما ال هناية مطالب العمالء يف مجيع البنوك لتحديد 1996)تشنغ وآخرون، 
(. رضا العمالء هو املفتاح من أجل البقاء يف السوق. تكلفة 2009الدوافع من رضا العمالء والء )لينكا وآخرون، 

ميل جديد هي أكثر بكثري من تكلفة اإلبقاء على العمالء احلاليني. يتم إعطاء العمالء أولوية احلصول على ع
قصوى، وفقا لتوقعاهتم، وجيري تطوير منتجات وخدمات جديدة للوفاء هبا مع الرتكيز بشكل خاص على جودة 

؛. أشفق 2014 ؛ سعيد وآخرون1993اخلدمة. مفاهيم جديدة للتسويق واالسرتاتيجيات )إنوي وآخرون، 
(، وتويل اهتماما أكرب لتحديد احتياجات العمالء وتوقعاهتم )مورغان، 2011؛ خالد وآخرون، 2010وآخرون، 

(. هو الدافع وراء اهتمام 1995؛ وثويتس وفري، 1993(، وتقدمي نوعية عالية من اخلدمة للعمالء )لويس، 1989
ا العمالء مع املنتج أو اخلدمة، ورغبة أكرب أن يوصي شخص إىل حد كبري إدراك أن نتائج جودة خدمة عالية يف رض

 ( .1996آخر الستخدام اخلدمة، اخنفاض يف الشكاوى وحتسني احملافظة على العمالء )زيثمال وآخرون، 
، بدل الباحثني قدرا  يف الدراسات السابقة حول دور أتثري الثقافة على جودة اخلدمة مما يؤدي إىل رضا العمالء  

اهلرش،   ؛ 2012العجمي، ,1995 ؛ 2011من اجلهد للبحث يف آاثر الثقافة على جودة اخلدمات )امليار،كبريا 
أن ثقافة العمالء من العوامل اهلامة جدا اليت هلا أتثري على جودة اخلدمة، وابلتايل يكون هلا أتثري على رضا ( 2008

ة احمليطة ابملصارف واليت جيي دراستعا ومعرفة توجهات العمالء يف القطاع املصارف الليبية وهي تعترب من اهم البيئ
وايضا جمموعة من الباحثني درسوا أتثري جودة العمالء ورغباهتم وثقافتهم والثقافة املنتشرة لكي أتخد يف احلسبان. 

(  و ميكن حتديد 2012؛ الفقهاء،2007؛ نورالدين، 2000؛ ابو موسي،2013)خفافة ،  اخلدمة و رضا العمالء
ري اجلودة اخلدمات على رضا العمالء من خالل املنافسة الشديدة واملتطورة ما ال هناية مطالب العمالء يف مجيع أتث

(. رضا العمالء هو املفتاح من أجل البقاء يف 2009البنوك لتحديد الدوافع من رضا العمالء والء )لينكا وآخرون، 
ن تكلفة اإلبقاء على العمالء احلاليني. يتم إعطاء السوق. تكلفة احلصول على عميل جديد هي أكثر بكثري م

العمالء أولوية قصوى، وفقا لتوقعاهتم وجيري تطوير منتجات وخدمات جديدة للوفاء هبا مع الرتكيز بشكل خاص 
؛. 2014؛ سعيد وآخرون 1993على جودة اخلدمة. مفاهيم جديدة للتسويق واالسرتاتيجيات )إنوي وآخرون، 

(، وتويل اهتماما أكرب لتحديد احتياجات العمالء وتوقعاهتم 2011؛ خالد وآخرون، 2010أشفق وآخرون، 
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(. هو الدافع 1995؛ وثويتس وفري، 1993(، وتقدمي نوعية عالية من اخلدمة للعمالء )لويس، 1989)مورغان، 
دمة، ورغبة أكرب أن وراء اهتمام إىل حد كبري إدراك أن نتائج جودة خدمة عالية يف رضا العمالء مع املنتج أو اخل

يوصي شخص آخر الستخدام اخلدمة، اخنفاض يف الشكاوى وحتسني احملافظة على العمالء )زيثمال وآخرون، 
1996. ) 
من هنا ابعاد الثقافة هلا دور ابلغ األمهية يف رضا العمالء والسيما يف ظل املنافسة الشديدة بني املصارف       

 التجارية  ألهنا تدعم فرص االستثمار وتزيد التنمية االقتصادية أبنواعها ومن مت املسامهة يف التنمية.

 .زايدة جودة اخلدمة وابلتايل رضا العمالء مما سبق تفرتض الدراسة ان الثقافة هلا أتثري اجيايب يف 

 

 ( منوذج الدراسة1شكل رقم )                                     
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 منهجية الدراسة .5

مصارف قطاع العام واخلاص يف مدينيت  أكرب ثالثةمت مجع البياانت من العمالء الذين يتلقون اخلدمات من      
استبيان وكانت العينة الصاحلة  343وقد مت قياس هذه الدراسة ابالستبيان حيث مت  جتميع مصراتة.  طرابلس و

= أوافق  5= ال أوافق بشدة إىل  1استبيان ، وابستخدام مقياس ليكرت مخس نقاط ترتاوح بني  329لالستعمال 
مادة: ستة بنود اجلماعية،  26( مع 2011مت اعتماد البنود قياسات أبعاد الثقافة وفقًا ) العجمي وآخرون، بشدة. 

ستة بنود التوجه على املدى الطويل، أربعة بنود للرجولة، مخسة بنود لتجنب عدم التأكد، ومخسة بنود ملسافة السلطة. 
عناصر أربعة بنود مللموسية، مخسة بنود للموثوقية، أربعة  21مت اعتماد البنود لقياس أبعاد جودة اخلدمة املدركة من

(. واعتمدت البنود قياسات   1994أربعة بنود لالستجابة، وأربعة بنود على التعاطف ) براسرمان. بنود لضمان، 
ولتحقيق الدقة واجلــودة يف حتليل البياانت اجملمعة مث  (.2013وأخرون.  هرضا العمالء من مخسة بنود.) خفاف

لتصميم واختبار النموذج النظري  equation modeling (SEM) structuralإستخدام منــــوذج املعادلة البنائية 
 (.Smart PLSوحتليل البياانت اجملمعة عن طريق الربانمج االحصائي)
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 ( البياانت الدميغرافية للعينة1جدوا رقم)              اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة .6

( ان النسبة االكرب من 1يالحظ من اجلدول رقم )
املبحوثني من أصحاب املشاريع تراوحت اعمارهم ما بني 

% من حجم 427.7متوسطة سنة بنسبة  29-39
سنة وبنسبة  59 – 49العينة ، يلها الفئة من 

 50% من اعمار العينة اكرب من  2.7% وكان 26.4
سنة، ، اما املستوى التعليمي فقد كان اصحاب 

% من حجم العينة  53.8الشهادات اجلامعية ميثلون 
% مث شهادة  18.8يليها شهادة الدبلوم املتوسط بنسبة 

% من حجم العينة،  13.4ايل بـــــنسبة الدبلوم الع
% فقط من العينة بدون تعليم، أما  2.7وكانت نسبة 

خبصوص الوظيفة واليت تدل علي نوع العمل او املهنة 
% هم من املوظفني، 78.4فأظهرت بياانت العينة أن 

% من رجال األعمال، بينما جند أن 11.9وكانت نسبة 
% من حجم العينة يهم 4% من حجم العينة، غري أن 4.6ه فكانت نسبتهم % بدون عمل اما الطلب1.2نسبة هي 

متقاعدون  وكبار يف السن مما يشري اىل أن نسبة كبرية من املبحوثني كانوا من املوظفني و ايستخدموا املصارف وهي 
 الفئة األكرب من الذين يستفيدون من خدمات املصارف.

 

 

 

 

 النسبة املئوية التكرار املتغري 

مـــــر
الع

 

 % 4.3 14 سنه 29 ايل18من  
 %47.7  157 سنة 39ايل    29من 
 % 18.8 62 سنة 49ايل   39من 
 % 26.4 87 سنة 59ايل   49من 

 % 2.7 9 سنة  59اكرب من 

مـــي
تعلي

ى ال
تـــو

ملس
ا

 

 % 1.2 4 دكتوراه
 % 10 33 ماجستري

 % 53.8 177 شهادة جامعية
 % 13.4 44 شهادة دبلوم عايل

 % 18.8 62 متوسطشهادة دبلوم 
 %2.7 9 بدون تعليم

يفة
لوظ

ا
 

 % 4.6 15 طالب
 % 78.4 258 موظف

 % 11.9 39 رجال اعمال
 %1.2 4 بطالة) بدون عمل(

 % 4 13 متقاعد
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 قياس املصداقية والثبات ألداة القياس .7

ويقصد هنا التأكد من مدي مالئمة اداة الدراسة )االستبيان( لقياس اهلدف الذي صممت من اجله، 
( لقياس تباث Cornbach Alphaولغرض حتقيق ذلك يتم استخراج قيمة معامل االتساق الداخلي الفا كرونباخ)

 )دق التمايز( وايضَا صValidity Convergentاداة الدراسة، ومن مت حساب قيمة صدق التقارب )
Discriminant Validity الدراسة يف عكس الواقع النظري للدراسة. اداة( لقياس صدق 

هناك عدة قيم واشرتاطات جيب حتقيقها العتبار أن اداة الدراسة تتمتع ابلثبات واملصداقية فمن خالل  
( Composite Reliability( يتضح ان شرط الثبات قد حتقق من خالل مؤشر املوثوقية املركبة )3اجلدول رقم )

( وهي موافقة لــما 0.70وهي تزيد عن النسبة املوصى هبا )اكرب من  0.880فقد كانت اقل قيمة يف أبعاد الثقافة 
(. كما مت اختبار صدق اداة الدراسة من خالل صدق التقارب والذي يقيس درجة 1998يرى ) هري، واخرون ،

عض )البناء( ويف ذات الوقت ايل أي مدى خيتلف متغري عن متغري اخر او ما التقارب بني فقرات املتغري مع بعضها الب
 (.Multicollinearityيسمى بـــ )عدم وجود 

 
 ارتباط متغريات الدراسة( قياس 2جدول رقم )                       

 اجلدول من إعداد الباحث حسب خمرجات نتائج حتليل الدراسة

 قيمة معامل االرتباط املتغري        

 رضا العمالء جودة اخلدمات جتنب عدم اليقني مسافة السلطة الذكورية توجة طويل املدى اجلماعية

       0.742 اجلماعية

      0.782 0.397 توجة طويل املدى

     0.874 0.446 0.405 الذكورية

    .8450 0.785 0.330 0.303 مسافة السلطة

   0.889 0.577 0.625 0.374 0.416 جتنب عدم اليقني

  formative 0.671 0.523 0.674 0.435 0.624 جودة احلدمات

 0.860 0.650 0.776 0.534 0.655 0.422 0.540 رضا العمالء
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( هذا النوع من التحليل مهم إلظهار العالقات الفردية بني 1ان اهلدف من اجراء حتليل االرتباط هو  ثالثة اغراض )
( يستخدم التحليل للكشف عن مشكلة االرتباط 3يستخدم التحليل لدراسة العالقة بني املتغريات .)( 2املتغريين .)

ية بني الذايت. و  على وجه اخلصوص فان هذه الدراسة استخدمت حتليل االرتباط لتحديد قوة و اجتاه العالقة اخلط
يقني، جودة طويل املدي، جتنب عدم ال ، اجلماعية، الذكورية، مسافة السلطة، توجةسةاملتغريات السبعة للدرا
واظهرت النتائج . رتباط جلميع متغريات هذه الدراسة( يعرض نتائج حتليل اال2اجلدول رقم ) .اخلدمات، رضا العمالء

(عند   =0.742r=   ،0.889 rان العالقة بني كال من  ابعاد الثقافة  وجودة اخلدمات املدركة كبرية على التوايل )
( عند  =0.860rبينما العالقة بني جودة اخلدمات املدركة و رضا العمالء عالقة قوية )، 0.01وية مستوى معن

  0.05مستوى معنوية 
 الدراسة وثوقيةامل ( قياس3جدول رقم )

First order construct AVE CR 
Collectivism/ 0.880 0.551 اجلماعية 

Long term orientation/ 0.887 0.611 توجه طويل املدى 
Masculinity / 0.928 0.765 الذكورية 
Power distance / 0.909 0.714 مسافة السلطة 

Uncertainty avoidance / 0.918 0.790 عدم اليقني جتنب 
Assurance / 0.940 0.797 األمان 
Responsiveness   / 0.934 0.825 االستجابة 

Empathy /   0.928 0.764 التعاطف 
Tangibility   / 0.926 0.807 ملموسية 
Reliability   / 0.925 0.711 املوثوقية 

Customer satisfaction / 0.934 0.739 رضاء العمالء 
 اجلدول من إعداد الباحث حسب خمرجات نتائج حتليل الدراسة       

( اهنا اعلي من قيم معامالت AVEالتباين )( تدل قيم اجلدر الرتبيعي ملعامل متوسط 2وابلرجوع ايل اجلدول رقم)
( CRاالرتباط بني كافة االبعاد مما يؤكد ان الدراسة تتصف ابلصدق التمايز، وايضَا جاءت قيمة املوثوقية املركبة )

، واكرب من قيمة االرتباط بني ذات  0.5( لكل متغريين اكرب من AVE، وايضَا كانت قيمة ) 0.7اعلى من 
 (. 6200واخرون،  (Hair املتغريين حسب
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 اختبار الفرضيات وحتليل النتائج .8
الختبار مدى جناح الفرضية ومن مث قبوهلا او ورفضها هناك بعض املؤشرات جيب ان تتحقق من خالل 

وجيب ان تزيد قيمتها عن  (t _ value( ويرمز هلا ابلرمز )t _ value)اجلدولية   tخمرجات النتائج وهي قيمة 
معامالت مسار متثل العالقة املفرتضة  .0.050ال تتجاوز  P-Value(، وقيمة Hairفرضية انجحة)لتكون  1.96

كما  PLS وميكن االستدالل على معامالت مسار الفردية للنموذج اهليكلي Hair  ،holt، (2013aبني بنيات )
مت قياس معامالت مسار النموذج معامالت بيتا موحدة من العاديني الساحات االحندار األقل. يف هذه الدراسة، وقد 

 .ختبار عينات أهم معامالت االحندارإإعادة  1000اهليكلي، وكان يستخدم اإلجراء 
 

 ( نتائج حتليل الفرضيات4جدول رقم )

 Beta SE t-value 2R Decision املتغــــريات

 مقبولة 0.683 **9.513 0.036 0.340 اجلماعية / تصورات جودة اخلدمات

 مرفوضة  0.314 0.046 0.014 طويل املدى / تصورات جودة اخلدماتتوجه 

 مقبولة  **6.984 0.052 0.361 الذكورية / تصورات جودة اخلدمات

 مرفوضة  1.508 0.051 0.077- مسافة السلطة / تصورات جودة اخلدمات

 مقبولة  **8.480 0.044 0.372 اجتنب عدم اليقني / تصورات جودة اخلدمات

 مقبولة 0.622 **22.545 0.035 0.788 تصورات جودة اخلدمات/ رضا الزبون

   NS= Not Supported, PSQ= Perceived service quality, ** p<0.01 

يف املائة  68.3. فإنه يشري إىل أن 0.683للحصول على جودة اخلدمة املدركة هي  R2 أظهرت النتائج أن قيمة
. فإنه يشري إىل أن 0.622لرضا هو  R2 تفسري أبعاد الثقافة. وعالوة على ذلك، قيمةمن التباين يف الرضا وميكن 

يف املائة من التباين يف الرضا وميكن تفسري ذلك من خالل جودة اخلدمة املدركة. استنادا إىل فرضيات هذه  62.2
، (B = 0.340 ،P <0.01) عيةالدراسة، مت اختبار اآلاثر املباشرة بني املتغريات. وتشري النتائج إىل أن اجلما

لدينا عالقة كبرية مع  (B = 0.372 ،P <0.01) ، وعدم اليقني جتنب(B = 0.361 ،P <0.01) الذكورة
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 H6 ابإلضافة إىل ذلك، و كانت الفرضية   .H5، وH1  ،H3 نوعية اخلدمة املدركة. وهكذا، مت قبول ودعم
( أيضا.   (P <0.01،  (B = 0.788)مع رضا العمالء مقبولة وهي جودة اخلدمة املدركة لديه عالقة كبرية

و  نالحظ من خالل اجلدول أعاله ان جودة اخلدمة املدركة مع توجة طويل املدى و مسافة السلطة كانت مرفوضة،
الباحث أن عمالء املصارف التجارية ال ميتلكون مساحة واسعة من الوعي يف ضمان املستقبل وهناك ختوف  جحير 

عامل مع املصارف التجارية و يعزى الباحث ذلك اىل االوضاع األمنية واالنشطار السياسي احلاصل يف وغموض يف الت
ليبيا اآلن، وكذلك  فان ادراك العمالء ملسافة السلطة كان مرفوضا ألهنم يعتقدون أن مسافة السلطة العالية تشري إىل 

 صحيح.مستوى عال من عدم املساواة من حيث السلطة والثروة، والعكس 

 

 التوصيات .9
  ميكن عرض جمموعة من التوصيات تتمثل يف:        

 افظة عليها وكسب ثقةأجل احمل ان تقوم الدولة بعمل جسر من الثقة بينها و بني املصارف التجارية وعمالئها من -1
 .السوق يف ظل هذه املنافسة

زايدة ية جيدة لدى املواطنني، ابلتايل يف رسم صورة ذهن تعزيز ثقة الزابئن يف مصارفهم التجارية يف ليبيا مما يساهم -2
 تقدمي خدمات أفضل. موارد املصارف وانعكاسه

ـــــار واملســـــتثمرين واملقـــــاولني لالســـــتفادة مـــــن اخلـــــدمات ا -3 ـــــدفع التســـــهيالت حتفيـــــز التجـــــار الكب ـــــةملصـــــرفية ل ، االداري
  .من خالل محالت التوعية و التعريف أبمهية املصارف التجارية

ــــــدريب و التطــــــوير ،مســــــتوى كفــــــاءة العــــــاملني ابملصــــــارف رفــــــع  -4 ــــــات مــــــن خــــــالل الت ، و مشــــــاركة دعــــــم اهليئ
و غريهــــــــا  ،، و منظمــــــــات االغاثــــــــةكاملؤسســــــــات اخلرييــــــــة و دور الرعايــــــــةاالجتماعيــــــــة الــــــــيت ال هتــــــــدف اىل الــــــــربح ،

 ثقة العمالء هبا. ، و اليت تساعد على زايدة الوعي أبمهية هذه املؤسسات و زايدةمن النشاطات امللموسة
ـــــــام ابملزيـــــــد مـــــــن األحبـــــــاث والدراســـــــات األكادمييـــــــة حـــــــول جـــــــودة اخلـــــــدمات واملصـــــــارف التجاريـــــــة هبـــــــدف  -5 القي

ـــــــى تقـــــــدمي  ـــــــق ابلعوامـــــــل املســـــــاعدة عل ـــــــة االقرتاحـــــــات املناســـــــبة خاصـــــــة فيمـــــــا يتعل مســـــــاعدة املختصـــــــني وتقـــــــدمي كاف
 خدمات افضل. 
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قبل السلطات يف ليبيا اليت هي املسؤولة عن تطوير القطاع املصريف ستكون الدراسة مفيدة لصنع السياسات من   -6
 .يف ليبيا
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ABSTRACT 

 

The study aims at recognizing the barriers that face the extracurricular students’ 

activities, in Buraidah National colleges, form the students’ point of views and 

teaching staff. The study sample consisted of (600) members from students and 

teaching staff who were chosen randomly from the study community, the 

Researcher used the questionnaire that consisted of (22) paragraphs distributed 

into four scopes and it was confirmed from the credibility and the stability of the 

questionnaire. The study reached to most significant barriers, like the 

environmental, the community, the administrative, the organizational, and finally 

the humanitarian. Alike the study showed the lack of statistical significant 

differences at the significance level (α ≥ 0.05) for the students’ responses in all 

the questionnaire scopes that are ascribed to the two variances of gender and 

specialties ((Literary / scientific), alike the lack of differences for the teaching 

staff responses in all the questionnaire scopes that are ascribed to the two 

variances of gender and specialties ((Literary / scientific). There are significant 

differences for the favor of the Literary specialties except the human barriers, 

while there are statistical significance differences between the teaching staff and 

the students in all the questionnaire areas for the favor of the teaching staff 

except the administrative and the organizational barriers, as there are no 

differences between them. 

Key words: (the extracurricular students’ activities-Barriers-Colleges). 
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 مةلخــــص الدراســــ 

هتدف الدراس  إىل التعرف عةلى املعوقات اليت تواجه األنشط  الطالبي  الالمنهجي  يف كةليات بريدة من 
( طالبًا وعضو هيئ  تدريس مت 600وجه  نظر الطةلب  وأعضاء هيئ  التدريس. وتكونت عين  الدراس  من )

( فقرة موزع  عةلى أربع  22جمتمع الدراس ، واستخدم الباحث استبان  مكون  من )اختيارهم بطريق  عشوائي  من 
جماالت ومت التأكد من صدق وثبات االستبان . وتوصةلت الدراس  إىل أن أكثر املعوقات هي املعوقات البيئي  

ت الدراس  عدم وجود واجملتمعي  يةليها املادي  مث اإلداري  والتنظيمي ، وأخريًا املعوقات البشري . وكذلك أظهر 
( الستجاابت الطةلب  يف مجيع جماالت االستبان  تعزى α ≤ 0.05فروق ذات دالل  إحصائي  عند مستوى )

ملتغريي اجلنس، والتخصصات )أدبي  / عةلمي (، أيضًا عدم وجود فروق الستجاابت أعضاء هيئ  التدريس يف 
)أدبي  / عةلمي (. توجد فروق لصاحل التخصصات مجيع جماالت االستبان  تعزى ملتغريي اجلنس، والتخصصات 

األدبي  ما عدا املعوقات البشري ، كما توجد فروق ذات دالل  إحصائي  بني أعضاء هيئ  التدريس والطةلب  يف 
 مجيع جماالت االستبان  لصاحل أعضاء هيئ  التدريس ما عدا املعوقات اإلداري  والتنظيمي  ال توجد فروق بينهم.

 الكةليات(. -معوقات  -تاحي : )األنشط  الطالبي  الالمنهجي  الكةلمات املف
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 الفصل األول: اإلطار العام لةلبحث

 : ـمقدم

يتضمن املنهج اجلامعي مبفهومه احلديث، كل ما تقدمه اجلامعة لطالهبا حتقيقًا ألهدافها الرتبوية الرامية إىل رعاية منوهم 
ولتحقيق هذه األهداف فإنه جيب أال تقتصر برامج التعليم اجلامعي على  .والنفسية واالجتماعيةاملتكامل من مجيع اجلوانب العقلية 

العالقات التقليدية بنب األستاذ وطلبته يف قاعات الدراسة بل تتعدى ذلك إىل ما هو أبعد حبيث تتضمن تلك الربامج أنشطة وفعاليات 
ا صقل شخصيته وتنمية مهاراته وقدراته على حل املشكالت اليت تواجهه ومواقف متنوعة ليتمكن الطالب من خالل املشاركة فيه

 واختاذ القرارات املالئمة يف مواقف احلياة املختلفة، ابإلضافة إىل متكينه من اكتساب املعارف واملهارات األساسية اليت تعده إعداداً 
وانطالقًا من ذلك املفهوم، فقد احتلت األنشطة الطالبية  .لفةمناسبًا للمشاركة يف خدمة اجملتمع وتطوره يف اجملاالت احلياتية املخت

 .(1)الالمنهجية ابجلامعة أمهية خاصة يف برامج اجلامعات ابعتبارها رافداً أساساً للعملية التعليمية

 :البحث مشكةل 

لرمم من اهتمام اجلامعات املختلفة ابألنشطة الطالبية ودعمها مادًا ومعنواً، وحرصها الدائم على أ  تكو  ضمن اب
خططها الدراسية وبراجمها اجلامعية، إال أ َّ كثرياً من الدراسات يف أماكن متعددة قد أظهرت أ  مشاركة الطالب يف األنشطة الطالبية 

جه قصور عدة مثل: عدم توافر األماكن املناسبة ملمارسة األنشطة، ونقص األدوات واألجهزة الالزمة لتلك املختلفة ضعيفة، وتشوهبا أو 
املمارسة، وقلة مشاركة األساتذة يف األنشطة الطالبية، وعزوف عدد كبري من الطلبة عن االشرتاك يف هذه األنشطة األمر الذي دفع 

كليات بريدة   يف االنشطة الطالبية الالمنهجية عوقات اليت تواجهاملإللقاء الضوء على الباحث على القيام هبده الدراسة اليت تسعى 
 األهلية ابململكة العربية السعودية.

 :البحث تساؤالت

 :التايل الرئيسي السؤالبحث ال تساؤالت تضمنت

 األهةلي ؟ بريدة كةليات يف الالمنهجي  الطالبي  األنشط املعوقات اليت تواجه  ما

 :اآلتية الفرعية األسئلة الرئيسي السؤال هذا من ويتفرع

 ؟لبةالط نظر وجهة من األهلية بريدة كليات يف الالمنهجية الطالبية األنشطة تواجه اليت املعوقات هي ما ((1
                                                           

، ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر العاملي "الرعاية الطالبية لطالب مرحلة التعليم العايل: جامعة امللك سعود منوذجاً "ه(، 1422العثما  عبد هللا وآخرو  ) (1)
 .776 -737ه، جامعة امللك سعود، الراض، ص 28/8/1422 -26عن خادم احلرمني الشريفني وإجنازاته )احملور الرتبوي( يف الفرتة من 
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    هيئة اعضاء نظر وجهة من األهلية بريدة كليات يف الالمنهجية الطالبية األنشطة تواجه اليت املعوقات هي ما (2)

 ؟التدريس    

  بريدة كليات يف الالمنهجية الطالبية األنشطة معوقات جتاهبة الطل بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل (3)

 ؟)، التخصصات )عملية / أدبيةاجلنس من كل ملتغريات تبعاً  األهلية

 يف الالمنهجية الطالبية األنشطة معوقات جتاههيئة التدريس  أعضاء بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل (4)
 ؟)، التخصصات )عملية / أدبيةاجلنس من كل ملتغريات تبعا األهلية بريدة كليات

 الالمنهجية الطالبية األنشطة معوقات جتاه التدريس هيئة وأعضاء الطلبة بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل (5)
 األهلية؟ بريدة كليات يف

 :البحث أهداف

 :إىل البحث يهدف

 .فيها الطلبة ومشاركة الالمنهجية الطالبية األنشطة إقامة معوقات ةمعرف (1)

 تبعا بني الطلبة األهلية بريدة كليات يف الالمنهجية الطالبية األنشطة معوقات جتاه اجلوهرية الفروق على التعرف (2)
 .)التخصصات )عملية / أدبية ،اجلنس من كل ملتغريات

 هيئة وأعضاء الطلبةوبني  األهلية بريدة كليات يف الالمنهجية الطالبية األنشطة معوقات جتاه اجلوهرية الفروق بيا  (3)
 .التدريس

 :البحث أمهي  

 :اآليت إىل البحث هذا أمهية ترجع

 الطالبية ابألنشطة االهتمام بضرورة تنادي واليت ، احلديثة الرتبوية لالجتاهات استجابة البحث هذا لميث (1)
 .التعليم بتطوير الوثيق ارتباطها وأتكيد اجلامعات، يف الالمنهجية

 ووضعها ، الطالبية ابألنشطة االهتمام من مزيد إىل ابجلامعة املناهج وواضعي اجلامعية الربامج خمططي عناية هتوجي (2)
 .اجلامعية الربامج من املناسب املكا  يف
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 .فيها الطلبة ومشاركة الالمنهجية األنشطة إقامة معوقات معرفة حماولة (3)

 .واجلامعات التعليم وزارة يف الالمنهجية الطالبية ابألنشطة مهتم هو من كل البحث هذا نتائج تساعد دق (4)

 .اجملال ذات يف واملختصني الباحثني البحث هذا من يستفيد أ  يتوقع اكم (5)

 :البحث فرضيات

 الطالبية األنشطة معوقات جتاهبة الطل بني (α ≥ 0.05عند مستوى داللة ) إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (1)
 .)اجلنس، التخصصات )عملية / أدبية من كل ملتغريات تبعا األهلية بريدة كليات يف الالمنهجية

 معوقات جتاهأعضاء هيئة التدريس  ين (α ≥ 0.05عند مستوى داللة ) ب إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (2)
 .): اجلنس، التخصصات )عملية / أدبيةمن كل ملتغريات تبعا األهلية بريدة كليات يف الالمنهجية الطالبية األنشطة

 معوقات جتاه التدريس هيئة وأعضاء الطلبة بني (α ≥ 0.05عند مستوى داللة ) إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (3)
 .األهلية بريدة كليات يف الالمنهجية األنشطة

 :البحثوعين  جمتمع 

-2015) للعام اجلامعي البحث من مجيع طالب وطالبات كليات بريدة األهلية وامللتحقني ابلربانمجيتكو  جمتمع 
 .، وكذلك أعضاء هيئة التدريس ومسؤويل األنشطة يف تلك الكليات(م2016

ابلكليات، ( من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 600وقد مت اختيار عينة ممثلة من اجملتمع األصلي بطريقة عشوائية وعددها )
 ( أعضاء هيئة التدريس.150( طلبة، )450وتتكو  من )
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 :البحث مصطةلحات

 :الطالبي  األنشط  1-

تلك الربامج اليت تنفذ إبشراف املؤسسة التعليمية وتوجيهها، واليت تتناول كل ما يتصل "تعرف األنشطة الطالبية أبهنا: 
االرتباط ابملواد الدراسية، أو اجلوانب االجتماعية والبيئية أو األندية ذات االهتمامات اخلاصة ابحلياة الدراسية وأنشطتها املختلفة ذات 

 .(2)"ابلنواحي العملية أو العلمية أو الراضية أو املوسيقية أو املسرحية

وفقًا مليوهلم  جممل الربامج واألنشطة اليت ميارسها الطلبة داخل اجلامعة، أو الكلية، أو خارجها " :وتعرف أيضا أبنه
ت واستعداداهتم وقدراهتم ووفق اإلمكاانت املتاحة هلم، واليت تكو  مرتبطة ارتباطًا مباشرًا أو مري مباشر ابألنشطة املنهجية، و تتم حت

 .(3)"إشراف اجلامعة سعياً لتحقيق أهداف العملية التعليمية

 :Extracurricular Activities الالمنهجي  األنشط  2-

تَعرف األنشطة و  الالمنهجية، أو األنشطة الالصفية. تسميات خمتلفة للنشاط الرتبوي اجلامعي ومنها األنشطةظهرت 
مجيع ألوا  األنشطة االجتماعية والراضية والفنية والعلمية اليت متارس بطريقة حرة ومنظمة للرتويح أو الكتساب ا: "الالمنهجية أبهن

 .(4)"األكادمييةمهارات خارج نطاق الدراسة 

كل ما تقدمه كليات بريدة األهلية لطلبتها من األنشطة أبنواعها املختلفة الثقافية ويعرفها الباحث إجرائيًا أبهنا: 
واالجتماعية والدينية والوطنية والراضية واحملاضرات والندوات والدورات والرحالت ومريها مما ال يدخل يف إطار املناهج الدراسية 

 اجلامعية.

  

                                                           

تقييم مسامهة األنشطة الطالبية كأحد أدوات طريقة العمل مع اجلماعات يف تدعيم مهارة اختاذ القرار للمرأة املصرية: (، "2011، سلطانه )معاذ (2)
 .370، ص8، ج31مصر، ع -جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية دراسة مطبقة على طالبات جامعة أسيوط"، 

(، "اجتاهات طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية حنو ممارسة األنشطة الطالبية"، جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم 2003عدان  )، العضايلة (3)
 .96النفس، سورا، اجمللد األول، العدد الرابع، ص 

(4) Mackown C. Harry (1982),  Extra Curricular Activities, 3rd Ed., (New York. The Macmillan Co. 1982. 

http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=512629
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=512629
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=512629
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 الدراسات السابق :

يف األنشطة الطالبية  الكويت هدفت الدراسة إيل معرفة مدى مشاركة طلبة جامعة :(5)2002) ،الدعيج)دراس   -
( 200) تكونت منوقد صمم الباحث استبانة جلمع املعلومات مت توزيعها على عينة عشوائية  .وأسباب عزوفهم عن املشاركة فيها

وتوصلت الد راسة إىل أ  األسباب اليت تعيق مشاركة طلبة اجلامعة يف األنشطة الطالبية  .الكليات املختلفة ابجلامعة طالب وطالبة من
وأماكن ممارسة األنشطة،  أسباب تتعلق ابلطالب من حيث عدم معرفة الطالب مبواعيد: من وجهة نظرهم تشمل سبعة جماالت هي
طة الطالبية، وأسباب تتعلق ابجلانب الدراسي ومنها زادة العبء الدراسي على الطالب، وشعور الطالبات ابخلجل من ممارسة األنش

والتعارض بني مواعيد الدراسة  واألنشطة، ، وأسباب تتعلق ابجلانب التنظيمي من حيث عدم التجديد يف األنشطة، وعدم وجود 
رة  جمموعة من الطلبة على األنشطة الطالبية، وأسباب حوافز مادية ومعنوية، ، وأسباب تتعلق ابجلانب االجتماعي من حيث سيط

وأخريا أسباب  .تتعلق ابجلانب الفين يف ممارسة األنشطة؛ وأسباب تتعلق بنقص اإلمكاانت واألدوات الالزمة ملمارسة األنشطة الطالبية
 .تتعلق ابلطبيعة وظروف الطقس يف الكويت

إىل استقصاء قيمة التنوع يف األنشطة،  وأثر هذا التنوع يف  هدفت الدراسة :Chang, J. 2002 (6))  )ـــدراس -
اشرتاك الطالب يف كلية اجملتمع يف األنشطة الطالبية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، ومن وجهة نظر املسئولني القائمني على األنشطة 

وكانت أدوات  .من طالب كلية اجملتمع االبً ط (180)استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من  .الطالبية
األنشطة  من الطالب هدف اشرتاكهم يف (%76)وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها أ  . الدراسة عبارة عن استبانة

على األنشطة الطالبية يف كلية من املسئولني القائمني  (%65) الطالبية هو التسلية والرتفيه والتنوع وحصوهلم على اخلربة املباشرة ، وأ 
ختلف اجملتمع بينوا أ  اثر األنشطة املقامة يف الكلية املتجددة واملستمرة واملتنوعة اجيايب وهو السبب الرئيسي يف زادة اشرتاك الطالب مب

 .التخصصات يف األنشطة

مشاركة الطالب يف أنشطة  هدفت الدراسة إىل تقصي أسباب ضعف : (7)(2003 أخرس،)العنزي وانئل  دراس  -
. وقد صمم الباحثا  استبانة جلمع املعلومات مت توزيعها على عينة عشوائية من طالب  العربية السعودية كليات املعلمني يف اململكة

وتوصلت الدراسة إىل أ  من أهم أسباب ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة  فرداً. (468)كليات املعلمني ابململكة بلغ حجمها 

                                                           

، "أسباب عزوف طلبة جامعة الكويت عن االشرتاك يف األنشطة الطالبية"، اجمللة الرتبوية، العدد الرابع والستو ، (2002)الدعيج،عبد العزيز دعيج  (5)
 .67 – 108الكويت  ص ص 

(6) Chang, June (2002), "Student Involvement in the Community College: A Look at the Diversity and Value of 

Student Activities and Programs". ERIC, 21 pp 48-76 (ED470922). 

، "مشاركة طالب كليات املعلمني يف األنشطة بني اإلقبال والعزوف"، ورقة عمل مقدمة يف احللقة النقاشية (2003)، خالد عو ، وانئل اخرسالعنزي (7)
على هامش لقاء عمداء شؤو  الطالب جلامعات ومؤسسات التعليم العايل بدول جملس التعاو  لدول اخلليج العربية يف عن النشاط الطاليب املقامة 

 .55-27هـ، جامعة امللك سعود، الراض، ص ص 20/3/1424-19الفرتة من 
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، النشاططالبية: كثرة االختبارات مع اختالف مواعيدها، وازدحام جدول الطالب الدراسي، وجهل بعض الطالب أبمهية ال  وقلة تربواا
 . احلوافز

هدفت الدراسة إىل التعرف على العوامل املؤدية إىل ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة : (8)2005)، السبيعي) دراس  -
استخدم الباحث استبانة جلمع املعلومات مت توزيعها على عينة بلغ حجمها و التعاو  واملشاركة من قبل الطالب مع مريه، و  الطالبية

طالب من كليات خمتلفة يف اجلامعة، وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج كا  من أمهها أ  نسبة الطالب مري  (1200)
ما أ  واقع مشاركة الطالب يف األنشطة الطالبية ضعيف بصفة عامة، وأ  األنشطة الطالبية املشاركني يف األنشطة الطالبية عالية، ك

 .األنشطة الثقافية األكثر ممارسة يف اجلامعة هي األنشطة االجتماعية يليها األنشطة الراضية يليها

هدفت الدراسة إىل التعرف على االجتاهات احلديثة املتعلقة بطبيعة األنشطة الرتبوية : (9)2006) ،الشمري) دراس  -
ومعرفة مدى حتقق هذه األنشطة وحتديد املعوقات اليت تواجهها، واستخدمت الدراسة أربع أدوات هي االستبانة واملقابلة واملالحظة 

واملعلمني والطالب ورواد النشاط ومشريف النشاط  دراء والوكالءمن خمتلف امل (223)وورش العمل، واليت طبقت على عينة مكونة من 
وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كا  من أمهها أ  أبرز معوقات األنشطة الرتبوية هي ازدحام اليوم الدراسي  .مبنطقة حائل

 .املخصص للنشاطابملقررات، ونقص األدوات واألجهزة واخلامات املخصصة للنشاط، وقلة الوقت 

هدفت الدراسة إيل التعرف علي العالقة بني جناح الطالب وبني مشاركته يف : (10)(Burnett, 2006دراس  ) -
األنشطة يف املؤسسات ذات املستوى فوق املتوسط كما ركزت علي أمهية النشاط الطاليب ودوره يف زادة اإلجناز األكادميي ومستوي 

وتوصلت نتائج الدراسة إيل ارتفاع مستوي . علي عينة من طالب كلية اجملتمع جبامعة جنوب كاليفورنياالتحصيل، وقد أجريت الدراسة 
التحصيل األكادميي للطالب املشرتكني يف األنشطة  عن الطالب الذين مل يشرتكوا، ابإلضافة إيل زادة ارتباط الطالب الذين اشرتكوا 

 .يف األنشطة ابلكلية أكثر من مريهم

هدفت الدراسة إىل تقومي األنشطة الطالبية بكلية املعلمني جبامعة امللك سعود، و التعرف : (11)(2008)موسي دراس   -
لية املعلمني، واليت طبقت على عينة كواستخدمت الدراسة استبانة وجهت لطالب  . على أبرز الصعوابت اليت تواجه تلك األنشطة

                                                           

ووسائل التغلب عليها من وجهة نظر الطالب  (، "العوامل املؤدية إىل ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الطالبية2005السبيعي، خالد صاحل ) (8)
 .109-55، ص94جبامعة امللك سعود"، رسالة اخلليج العريب ع. 

، "مدى حتقق األنشطة الرتبوية ابملدرسة الثانوية"، دراسة ميدانية على مدارس البنني مبدينة حائل، رسالة ماجستري، (2006)الشمري، حممد مبارك  (9)
 الراض. .جامعة امللك سعود

(10) Burnett, Daria Shockley (2006), "The relationship of student success to involvement in student activities in a two-

year institution", Ed. D. Thesis, United States - California: University of Southern California. 

ألنشطة الطالبية بكلية املعلمني جبامعة امللك سعود"، رسالة ماجستري، كلية العلوم االجتماعية، جامعة امللك سعود، ، "تقومي ا(2008)موسى، هاين  (11)
 الراض.
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طالبًا من شعب متنوعة، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كا  من أمهها أ  من أكثر الصعوابت اليت  (362)مكونة من 
عدم وجود - ضعف عوامل اجلذب يف األنشطة  - املقررات وتعارض مواعيدها مع ممارسة األنشطة هي: كثرةتواجه األنشطة الطالبية 

قلة األماكن املخصصة ملمارسة - أعضاء هيئة التدريس الطالب ملمارسة األنشطة عدم تشجيع- دليل ابألنشطة وأهدافها يف الكلية
 األنشطة يف الكلية.

 :(12)"ممارس  طالب جامع  القصيم لألنشط  الطالبي ( بعنوان "2010دراس  عبد احلسيب ) -

هدفت إىل الكشف عن اجتاهات طالب جامعة القصيم حنو األنشطة الطالبية، والتعرف على واقع ممارسة طالب اجلامعة 
لألنشطة الطالبية، والكشف عن معوقات ممارسة طالب اجلامعة لألنشطة الطالبية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي يف حتقيق 

طالب من الكليات اخلمسة جلامعة القصيم. وتوصلت ( 340)ة، وتكونت عينة الدراسة من أهدافها، واالستبانة املوجهة كأداة للدراس
الدراسة على أ  ممارسة الطالب لألنشطة أبنواعها املختلفة جاءت ضعيفة جداً، وأ  اجتاه الطالب حنو األنشطة الطالبية جاء موجباً، 

 توى الدراسي، واملعدل الرتاكمي.وال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغريات الكلية، واملس

هدفت الدراسة إىل التعرف على العوامل املؤدية لضعف مشاركة طالب الكلية اجلامعية : (13)2010)دراس  )حكيم،  -
مبحافظة اجلموم عن املشاركة يف األنشطة الطالبية من وجهة نظر الطالب، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، ومت اختيار عينة الدراسة 

( طالب، وأعد الباحث استبانة مبا يتناسب مع طبيعة الدراسة، وأفراد العينة. وتوصلت 114طالب الكلية اجلامعية وعددهم ) من
 الدراسة على أ  ازدحام اليوم الدراسي ابملقررات الدراسية، وعدم مناسبة مواعيد النشاط مع مواعيد احملاضرات من أكثر العوامل املؤدية

 الب يف األنشطة الطالبية يف اجلامعة.على ضعف مشاركة الط

املشاركة  عن املفتوحة القدس جامعة طلبة عزوف أسباب معرفة إىل الدراسة هدفت: (14)(2012دراس  )حجازي،  -
 السكن، الرتاكمي، مكا  التعليمي، املعدل املستوى متغريات اجلنس، من كل أثر وحتديد نظرهم، وجهة من الطالبية ابألنشطة

 العشوائية، الطبقية ابلطريقة اختيارهم مت وطالبة ( طالباً 150من ) الدراسة وتكونت عينة العمل. ، حالة االجتماعية، احلالة التخصص،
 والثاين البياانت األولية ألفراد العينة، يتضمن األول قسمني من مكونة استبانة يف متثلت أداة الباحثة أعدت الدراسة ولتحقيق أمراض

طلبة  عزوف أسباب املستوى يف عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال  إىل عدة نتائج منها: الدراسة وتوصلت الفقرات . تضمن
                                                           

، اجلزء 34(، "ممارسة طالب جامعة القصيم لألنشطة الطالبية"، جملة كلية الرتبية، جامعة عني مشس، مصر، العدد 2010عبد احلسيب، مجال ) (12)
 الرابع.

(، "عوامل ضعف مشاركة طالب الكلية اجلامعية مبحافظة اجلموم يف األنشطة الطالبية من وجهة نظر الطالب"، جملة 2010حكيم، عبد احلميد ) (13)
 .108القراءة واملعرفة، مصر، العدد 

وجهة نظرهم"، مؤمتر "األنشطة ، "أسباب عزوف طلبة جامعة القدس املفتوحة عن املشاركة ابألنشطة الطالبية من (2012)حجازي، نظمية  (14)
 .2012إبريل  2الالمنهجية يف اجلامعات الفلسطينية واقع وحتدات" مؤمتر، 



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 3, 2016 

           

 
 56 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

 فروق الدراسي، والتخصص. توجد ملتغري اجلنس، املستوى تبعا نظرهم وجهة من الطالبية ابألنشطة عن املشاركة املفتوحة القدس جامعة
 تبعا نظرهم وجهة من الطالبية ابألنشطة املشاركة عن املفتوحة القدس جامعة طلبة عزوف أسباب املستوى يف عند إحصائية داللة ذات
 املعدل الرتاكمي لصاحل املعدل الرتاكمي األقل. ملتغري

هدفت الدراسة إىل تعرف أسباب عزوف طلبة اجلامعة اإلسالمية عن املشاركة : (15)(2013دراس  )شةلدان، والندمي، -
وسبل التغلب عليها، استخدم الباحثا  املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته ملثل هذه الدراسات، وبلغت عينة الدراسة ابألنشطة الطالبية 

( فقرة، وكا  من نتائج الدراسة ما يلي:من أكثر األسباب اليت متنع 22( طالبًا وطالبة، وصمم الباحثا  استبانة مكونة من )317)
بية هو ازدحام اليوم الدراسي ابملواد الدراسية حبيث ال جيد الطلبة الوقت الكايف ملمارسة تلك الطلبة من املشاركة ابألنشطة الطال

األنشطة، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس )ذكر، أنثى(، الكلية )علمية، إنسانية(، واملعدل الرتاكمي )جيد 
 فأقل، جيد جداً، امتياز(.

 السابق :التعةليق عةلى الدراسات 

هدفت مالبية : وجد الباحث ما يلي من خالل استعراض الدراسات السابقة، اليت تناولت االنشطة الطالبية الالمنهجية
 ،السبيعي)ضعف مشاركة الطلبة عن املشاركة يف األنشطة الالمنهجية مثل: دراسة  الدراسات التعرف علي أسباب عزوف أو

،  (2013 (، دراسة )شلدا ، والندمي،2012 ، دراسة )حجازي،2010) ،حكيم)، دراسة 2006)، الشمري، دراسة )2005)
، (Burnett, 2006التحصيل  مثل: دراسة ) أثر النشاط الالصفي علىعلي كما هدفت بعض تلك الدراسات التعرف 

. وقد اتفقت الدراسة احلالية مع االستبانة كأداة رئيسية للدراسة، و  استخدمت مالبية الدراسات السابقة املنهج الوصفي التحليليو 
 كأداة للدراسة، واختلفت عنهم يف جمتمع وعينة الدراسة.  واالستبانةيف استخدام املنهج الوصفي التحليلي،  مالبية الدراسات السابقة

 ريـار النظـطاإل: الفصل الثاين

 مفهوم األنشط الطالبي  الالمنهجي :

 منها:  عريفاتتعرف األنشطة الطالبية الالمنهجية بعدة ت

  دائرة املعارف األمريكي  النشاط الطاليبتعرف (Encyclopedia of American:)  أبنه" يتمثل يف الربامج
اليت تنفذ إبشراف وتوجيه املؤسسات الرتبوية، واليت تتناول كل ما يتصل ابحلياة التعليمية وأنشطتها املختلفة، سواء ذات 

                                                           

، "أسباب عزوف طلبة اجلامعة اإلسالمية عن املشاركة  ابألنشطة اجلامعية وسبل التغلب عليها"، املؤمتر الدويل (2013)شلدا ، فايز، والندمي، ران  (15)
 .-73 99م(، ص2013فرباير   13-12طالب )طلبة اجلامعات الواقع واآلمال،االول لعمادة شئو  ال
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ابجلوانب االجتماعية والبيئية، أو ذات االهتمامات اخلاصة ابلنواحي العملية، أو العلمية، أو االرتباط ابملواد الدراسية، أو 
 .(16)الراضية، أو املوسيقية، أو املسرحية، أو املطبوعات"

  كل ما يشرتك فيه املتعلم داخل املؤسسات التعليمية وخارجها من أعمال تتطلب مهارات اأبهن (شحاته والنجار)ويعرفها" :
وقدرات عقلية أو يدوية أو عملية، نظامية أو مري نظامية، تعود عليه مبزيد من اخلربات اليت تدعم تعلمه ملوضوعات 

 .(17)متنوعة"

 ( أبهنا:" جممل الربامج واألنشطة اليت ميارسها الطالب داخل اجلامعة، أو الكلية، أو املدرسة، أو محاد، الةلوحويعرفها )
عداداهتم وقدراهتم وفق اإلمكاانت املتاحة هلم، واليت تكو  مرتبطة ارتباطًا مباشرًا أو مري مباشر خارجها، وفقًا مليوهلم واست

 .(18)ابألنشطة املنهجية، وتتم حتت إشراف املؤسسة التعليمية سعياً لتحقيق أهداف العملية التعليمية املنشودة"

  كل ما تقدمه كليات بريدة األهلية لطلبتها من  يف هذا البحث أبهنا: االنشط  الطالبي  الالمنهجي  اجرائياً وتعرف"
األنشطة أبنواعها املختلفة الثقافية واالجتماعية والدينية والوطنية والراضية واحملاضرات والندوات والدورات والرحالت ومريها 

 .مما ال يدخل يف إطار املناهج الدراسية اجلامعية"

ابجلامعات ض األدبيات الرتبوية أنه ليس هناك اتفاق أو حتديد اثبت ألنواع األنشطة الطالبية كما يتضح من خالل استعرا
اليت ميكن أ  متارس يف أي مؤسسة تعليمية، إال أ  حجم  أ  هناك العديد من األنشطة الطالبية (19)(AlKin,1992يشري ) حيث

واإلمكاانت املادية والبشرية، تلعب دورًا أساسيًا يف أنواع األنشطة املتاحة، يف اجملتمع، ة ، والثقافة السائد(أي عدد الطلبة) املؤسسة
 وحجمها، وتقسيماهتا.

 أمهي  األنشط  الطالبي  يف تكوين شخصي  الطالب اجلامعي:

والنفسية تسهم األنشطة الطالبية اليت ميارسها املتعلم داخل اجلامعة أو خارجها يف صقل شخصيته، وتنمية قدراته املعرفية 
 :(23()22()21()20)واالجتماعية والصحية، وقد حدد عدد من الباحثني أمهية األنشطة الطالبية يف النواحي التالية

                                                           
(16) Encyclopedia of Educational research, 6th ed. V.2, 1992. Ed: Marvin C. Alkin, P.68. 

 .62، معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ص (2003)شحاته، حسن والنجار، زينب  (17)
املؤمتر  درجة تقبل طالبات اجلامعة اإلسالمية لألنشطة الطالبية ومدى إقباهلن على ممارستها، ،(2013)محاد، خليل عبد الفتاح، اللوح، أمحـد حسن  (18)

 .285م(، اجلامعة اإلسالمية، فلسطني ص.2013فرباير 13-12الدويل االول لعمادة شئو  الطالب )طلبة اجلامعات الواقع واآلمال، 
(19) http://www.iu.edu.sa/administrations/Educational/Teacher/Pages/EducationalActivities.aspx. 

أسبـاب عزوف طلبة اجلامعة اإلسالمية عن املشاركة  ابألنشطة اجلامعية وسبل التغلـب عليها، املؤمتر الدويل االول لعمادة ، (2013)شندا ، فايز والندمي، ران  (20)
 .84-83فرباير(، اجلامعة اإلسالمية، فلسطني، ص   13-12شئو  الطالب )طلبة اجلامعات الواقع واآلمال،
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إ  الصحة البدنية للطالب تستفيد من أنواع معينة من النشاط الطاليب، كأنواع الراضة البدنية : حتقيق الصح  البدني  -1
 األنشطة مجيعها تدرب اجلسم وتنميه.املختلفة، والكشافة، واجلوالة، وهذه 

ومن األهداف الرتبوية اليت يسعى الرتبويو  لتحقيقها استثمار الطالب ألوقات فرامهم إبشباع استثمار وقت الفراغ:  -2
ألدبية والفنية رمباهتم وهوااهتم مبا يعود عليهم ابلنفع من خالل ممارستهم ألنواع الراضة املختلفة واملشاركة يف اجلمعيات الدينية وا

 ومريها.

تعمل األنشطة الطالبية على تنمية بعض املهارات األساسية للتعلم  تنمي  املهارات األساسي  لةلتعةلم الذايت واملستمر: -3
 الذايت واملستمر، وخاصة اليت تتضمن قراءة الكتب واملراجع، وكتابة التقارير، واالشرتاك يف املناقشات املفيدة.

متكن األنشطة الطالبية يف اجلامعة الطالب من اكتساب املهارات واخلربات من خالل ت االجتماعي : تنمي  العالقا -4
 االشرتاك يف اجلماعات املختلفة حيث يكتسبو  صفات من شأهنا تنمية العالقات االجتماعية السليمة.

ية االعتماد على النفس نتيجة يعمل النشاط الطاليب اجلامعي على تنمتنمي  القدرة عةلى االعتماد عةلى النفس:  -5
 للمواقف العديدة واملتنوعة اليت يتطلبها النشاط.

ينمي النشاط الطاليب اجلامعي القدرة على التخطيط ورسم اخلطط اجلماعية، سواء يف تنمي  القدرة عةلى التخطيط:  -6
 األنشطة الراضية املختلفة، أو يف أنشطة اجلماعات املتنوعة.

يساعد النشاط الطاليب على اكتشاف مواهب الطالب وقدراهتم وصقلها  شاف مواهب الطالب:املساعدة يف اكت -7
 واالستفادة منها.

تنمي عادات و : تقدم األنشطة الطالبية معلومات وأفكارًا عن اخلدمات العامة، واملؤسسات احمللية، تنمي  املواطن  -8
 .احرتام حقوق الغريومهارات العمل اجلماعي سواء كتابعني أو قادة، مع 

 أهداف األنشط  الطالبي  الالمنهجي :

                                                                                                                                                                                           

الب الكلية اجلامعية مبحافظة اجلموم يف األنشطة الطالبية من وجهة نظر الطالب"، جملة "عوامل ضعف مشاركة ط ،(2010حكيم، عبد احلميد ) (21)
 .108القراءة واملعرفة، مصر، العدد 

، اجلزء الرابع، جامعة عني مشس، 34"ممارسة طالب جامعة القصيم لألنشطة الطالبية "، جملة كلية الرتبية، العدد  ،(2010عبد احلسيب، مجال ) (22)
 .مصر

(، العوامل املؤدية إىل ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الطالبية ووسائل التغلب عليها من وجهة نظر الطالب 2005السبيعي، خالد صاحل ) (23)
 .71-69جبامعة امللك سعود. مرجع سابق، ص
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تعترب األنشطة الطالبية الالمنهجية جمال خصب يهدف إىل ممارسة املواقف واخلربات اليت حيتاج إليها الطالب عند خترجهم 
تنمية شاملة ومتكاملة ومتوازنة، فقد  إىل احلياة العامة، ونظراً ألمهية هذه األنشطة، ودورها يف تكوين شخصية طلبة اجلامعات، وتنميتها

 اهتم املربو  بتحديد أهداف األنشطة الطالبية الالمنهجية، وهذه األهداف كثرية، ومتنوعة، فقد ذكرها الكثري من الباحثني و الرتبويني،
 :(28()27()26()25()24) وميكن تناول بعض هذه األهداف على النحو التايل

 . أجله من ويضحي به ويعتز بوطنه يرتبط صاحلاً  مواطناً  ليصبح للطالب املتكاملة الشخصية بناء 1-

 السلوك على الطالب تدريب فرص الديين النشاط يتيح حيث هبا، والتمسك اإلسالمية الرتبية مبادئ تعميق 2-
 .ومعامالهتم عالقاهتم يف اإلسالمي

جمموع اخلربات  الفرصة لالستفادة منأتكيد اجلانب املعريف بشكل عملي تطبيقي. إذ أ  جماالت النشاط تتيح  3-
 اليت يكتسبها الطالب بطريقة عملية تؤدي إىل إدراك طبيعة العالقات التكاملية، وأثرها يف احلياة العملية.

تنمية قدرات الطالب العقلية واجلسمية، وإبراز ميوهلم، وتشجيعهم على ممارسة أسلوب التفكري العلمي يف مواقف  4-
 ممارسة التعلم الذايت واملستمر يف اجملاالت احلياتية املختلفة.عملية وجتريبية، و 

 تنمية الروح الراضية واللياقة البدنية واحلركية، عن طريق ممارسة األنشطة الراضية املختلفة. 5-

العمل على عالج بعض مشكالت الطالب النفسية واالجتماعية، مثل االنطواء واخلجل وعدم القدرة على حتمل  6-
 املسؤولية.

ربط احلياة الدراسية ابحلياة االجتماعية احمليطة، وذلك عن طريق األنشطة اليت هتدف إىل التعرف على املؤسسات  7-
 االجتماعية يف البيئة.

 تعويد الطالب على حسن استثمار أوقات الفراغ، وإكساهبم املهارات الالزمة ملمارسة ألوا  األنشطة املختلفة. 8-

 ب على القيادة والطاعة، وحب العمل واحرتام العاملني، وتقدير العمل.تدريب الطال 9-

                                                           
 .98-96، مكتبة الفالح، الكويت، ص(2)، النشاط املدرسي، ط (1987)عبد الوهاب، جالل  (24)
 .78-75، عامل الكتب، القاهرة، ص5تطبيقاته، ط –أهدافه  –(، النشاط املدرسي، أسسه 1995فكري حسن )را ،  (25)

(26) Marvin C. Alkin, (1994), Encyclopedia of Educational research, 6
th

 ed. V.2, P.5801-5802. 

(27) Clark, Burton R. & Neave, Guy, (1992), Encyclopedia of Higher Education. Vol.3, P.1335. 

(28) Jackson, Philip W. (1992), Handbook of Research on Curriculum. Macmillan Publishing 

Company.NewYork.P.1007. 
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واحرتام آراء اآلخرين،  ممارسة التفكري العلمي، وتنمية قدرات الطالب يف التجديد واالبتكار، والتعبري عن الرأي، 10-
 والعمل مببدأ الشورى يف التعامل، وتذوق الفن واإلحساس ابجلمال.

اإلبداعي يف مواقف  ملعرفية والعقلية اجلسمية للطلبة، وإبراز ميوهلم وتشجيعهم على ممارسة التفكريتنمية اجلوانب ا 11-
 علمية وعملية.

 :معوقات األنشط  الطالبي  الالمنهجي 

 العديد من املصاعب واملعوقات اليت ابلرمم من األمهية اليت حتتلها األنشطة الطالبية يف اجلانب الرتبوي فإنه قد تواجهها
يف ( Rider University. )دريوقد أورد مركز األنشطة الطالبية جبامعة را،  تطفئ بريقها وتعيق انتشارها وتطبيقها يف اجلامعات

تعزو إىل افتقارها لعناصر التشويق واملتعة والرتفيه، وضعف عوامل اجلذب يف الطالبية  أ  معوقات األنشطة: (29)تقريره السنوي
 .ة ابجلوانب األكادميية، كما ال توجد حمفزات لتشجيع الطالب على االشرتاك يف األنشطةيألنشطة الالمنهجاألنشطة، وعدم ارتباط ا

  

                                                           
(29) Student Activities Center Alterations, Rider University, Lawrenceville, New Jersey (2002), Design Cost 

Data. ERIC, v46 n5 p36 - 39 (EJ655658). 
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 راءاتــــ  واإلجــــالطريقالثالث: الفصل 

 مقـدم :

يتناول هذا الفصل وصفاً ملنهج الدراسة، واألفراد جمتمع الدراسة، وكذلك أداة الدراسة املستخدمة وطرق اعدادها، وصدقها، 
 وثباهتا، كما يتضمن هذا الفصل وصفاً لإلجراءات اليت قام هبا الباحث يف تقنني أدوات الدراسة وتطبيقها، وأخرياً املعاجلات االحصائية

 عليها يف حتليل نتائج الدراسة. اليت مت االعتماد 

 .من أجل حتقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي التحليليمنهج الدراس : 

 للعام ابلربانمج وامللتحقني األهلية بريدة كليات وطالبات طالب مجيع من البحث جمتمع يتكو جمتمع وعين  الدراس : 
 .الكليات تلك يف األنشطة ومسؤويل التدريس هيئة أعضاء وكذلك ،)م2016-2015) اجلامعي

 تتكو  ( من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ، و600وعددها ) عشوائية طريقةب األصلي اجملتمع من ممثلة عينة اختيار مت وقد
( استبانة بنسبة اسرتداد 527.وقد مت اسرتداد ) ( عضو هيئة تدريس ومسؤول أنشطة150( طالب وطالبة، و)450ن )م
 ( استبانة خاصة أبعضاء هيئة التدريس ومسؤويل األنشطة ابلكليات.113( استبانة خاصة ابلطلبة، و)394%( منهم )87.83)

االنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة األهلية ابململكة العربية  معوقاتمت إعداد استبانة حول أداة الدراس : 
 رئيسيني مها:  منيقسالسعودية. وتتكو  استبانة الدراسة من 

األنشطة الطالبية الالمنهجية ويتكو  وخيتص مبعوقات  ، والقسم الثاين القسم األول وخيتص ابلبياانت واملعلومات عن اجمليب
مجتمعية الـبيئية و املعوقات ال( فقرات، 3املادية )املعوقات  ( فقرات،7االدارية والتنظيمية )املعوقات ( فقرة موزعة كالتايل: 22من )

 ( فقرات.8البشرية )املعوقات ( فقرات، 4)

كالتايل: )موافق   ( اخلماسي لقياس استجاابت أفراد العينة على فقرات االستبانةLikertوقد مت استخدام مقياس ليكرت )
 بشدة، موافق، حمايد، مري موافق، مري موافق بشدة(.

وقام الباحث ابلتأكد من صدق . االستبانة ما وضعت لقياسهيقصد بصدق االستبانة أ  تقيس أسئلة صدق االستبان : 
 االستبانة بطريقتني مها:
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من أفراد ( 9على جمموعة من السادة احملكمني وأتلفت من ) (30)مت عرض االستبانة يف صورهتا األوليةصدق احملكمني:  -1
متخصصة يف املناهج وطرق تدريس وعلم النفس وإدارة  عضاء هيئة التدريس جبامعة القصيم احلكومية، وكليات بريده األهلية ابلقصيمأ

وقد استجاب الباحث آلراء األساتذة احملكمني وقام إبجراء ما يلزم من حذف وتعديل لفقرات االستبانة وجماالهتا يف  (31)املوارد البشرية
 .(32)ضوء مقرتحاهتم وبذلك خرجت االستبانة يف صورهتا النهائية

وقد مت ذلك من خالل حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة وكذلك االتساق  صدق االتساق لالستبان : -2
( وابلتايل تعترب فقرات االستبانة صادقة 0.05وكانت معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )البنائي جملاالت االستبانة. 

 ملا وضعت لقياسه.

( لقياس ثبات االستبانة Crombach's Alphaمت استخدام طريقة الفا كرونباخ ) :Reliabilityثبات االستبان  
 .0.934معامل الثبات كانت قيمة ، و 

 

 الرابع: نتائـج الدراسـ  ومناقشتهـاالفصل 

أفراد العينة من الطلبة وأعضاء هيئة  الستجاابتيتضمن هذا الفصل عرًضا ألهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ابلنسبة 
 التدريس بكليات بريدة األهلية هبدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا.

لإلجابة عن السؤال الرئيسي للدراسة والذي ينص على "ما هي املعوقات اليت تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات 
 ة وأعضاء هيئة التدريس ابلكليات؟".بريدة األهلية من وجهة نظر الطلب

قام الباحث ابلتحليل اإلحصائي الستجاابت أفراد العينة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وإمجايل أفراد العينة ابلنسبة 
والذي متثل املعوقات اليت تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية، وتتضمن هذه املعوقات كل من املعوقات اإلدارية  لالستبانةلعبارات 

 والتنظيمية، املعوقات اإلدارية، املعوقات البيئية واجملتمعية، واملعوقات البشرية، واجلداول التالية توضح ذلك:

 

 

                                                           

 .(1ملحق رقم ) (30)

 .(2ملحق رقم ) (31)

 .(3ملحق رقم ) (32)
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  لالستبان استجاابت الطةلب  عةلى عبارات: 

 (3رقم )جدول 

النسب املئوي  واملتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياريـ  واألوزان النسبي  الستجاابت الطةلب  عةلى املعوقات اليت 
 تواجه األنشط  الطالبي  الالمنهجي  يف كةليات بريدة

 العبـــارات م

 ات )%(ـاالستجاب
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
النسيب 
)%( 

موافق   الرتتيب
غري  حمايد موافق بشدة

 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

  73 3.83 3.65 :املعوقات اإلداري  والتنظيمي  ككلأواًل: 
ضـــعض وضـــوح أهـــداف األنشـــط  الطالبيـــ  الالمنهجيـــ   1

 لدى بعض القائمني عةليها يف الكةليات.
24 34 26 11 4 3.62 1.1 72.4 3 

الطالبيــ  الالمنهجيــ  قةلــ  األدلــ  املتخصصــ  يف األنشــط   2
 واملواكب  لةلتطورات احلاصةل  يف امليدان الرتبوي.

19 40 28 11 3 3.64 1 72.8 2 

ازدحــام اليــوم الدراســي ابحملاضــرات وضــيق الوقــت املتــاح  3
 ملمارس  األنشط  الطالبي .

36 31 19 10 5 3.80 1.2 76 1 

يف األنشــط  االهتمــام ابلنــواحي املظهريــ  واالحتفاليــ  والتنافســي   4
 الطالبي  الالمنهجي  عةلى حساب اجلوانب الرتبوي .

22 35 26 11 6 3.58 1.1 71.6 5 

ضـــعض التأهيـــل األكـــاددي واإلعـــداد الرتبـــوي لةلقـــائمني  5
 عةلى األنشط  الطالبي  الالمنهجي .

18 31 32 14 4 3.42 1.1 68.4 7 

ضـــعض املعـــايري الدقيقـــ  والواضـــح  الـــيت يـــتم يف ضـــوئها  6
 اختيار القائمني عةلى األنشط  الطالبي  الالمنهجي .

20 31 33 11 5 3.50 1.1 70 6 

عـــــدم مراعـــــاة الفـــــروق الفرديـــــ  واملراحـــــل العمريـــــ  بـــــني  7
 الطالب عند التخطيط لألنشط  الطالبي  الالمنهجي .

25 27 29 14 4 3.60 1.1 72 4 

  74.4 1 3.72 اثنًيا: املعوقات املادي  ككل:

ــ   8 امليزانيــات واملخصصــات املاليــ  املرصــودة لألنشــط  قةل
 الطالبي  الالمنهجي .

29 34 23 11 4 3.70 1.1 74 2 

نقـص األدوات وااامـات الالزمـ  لتنفيـذ بـرامج األنشــط   9
 الطالبي  الالمنهجي .

28 30 27 11 5 3.68 1.1 73.6 3 

ضعض احلـوافز التشـجيعي  املاديـ  واملعنويـ  لةلمتميـزين يف  10
األنشط  الطالبيـ  الالمنهجيـ  مـن أعضـاء هيئـ  التـدريس 

 وطةلب  وطالبات.

29 30 24 12 5 3.71 1.2 74.2 1 

  72.8 1 3.64 اثلثًا: املعوقات البيئي  واجملتمعي :

ضعض القناع  بقيم  األنشط  الطالبيـ  الالمنهجيـ  لـدى  11
 بعض اإلداريني وأعضاء هيئ  التدريس ابلكةليات.

24 3 28 12 6 3.50 1.2 70 4 

النظرة القدد  والسةلبي  لألنشـط  الطالبيـ  عةلـى إهنـا جمـرد وسـيةل   12
 لةلرتويح والتسةلي  فقط وال صةل  هلا ابملنهج.

24 32 25 13 5 3.65 1.1 73 1 

 2 72.4 1.1 3.62 4 12 26 32 26ضعض التواصل والعالقات بـني الكةلبـات واجملتمـع احملـيط  13
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 العبـــارات م

 ات )%(ـاالستجاب
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
النسيب 
)%( 

موافق   الرتتيب
 حمايد موافق بشدة

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 هبا.
وقةلــــ  التشــــجيع إلبــــداعات الطــــالب ضــــعض االهتمــــام  14

 وإجنازاهتم يف جماالت األنشط  الطالبي  الالمنهجي .
28 30 26 11 6 3.58 1.2 71.6 3 

  70.4 0.86 3.52 رابًعا: املعوقات البشري :

ضــــــــعض شخصــــــــي  بعــــــــض رواد األنشــــــــط  وافتقــــــــارهم  15
 لةلمهارات وااربات القيادي .

24 27 30 15 4 3.49 1.1 69.8 5 

قةلـــ  املفـــرغني مـــن رواد األنشـــط  الطالبيـــ  الالمنهجيـــ  وإثقـــال   16
 كاهةلهم أبعمال ومهام أخرى ال صةل  هلا ابألنشط .

18 32 29 13 8 3.42 1.2 68.4 7 

ازدحام جداول بعـض أعضـاء هيئـ  التـدريس وعـدم تـوفر  17
الوقــت الكــايف لــديهم لعشــراف عةلــى األنشــط  الطالبيــ  

 الالمنهجي .

29 34 25 7 4 3.80 1.1 76 1 

نقـــص ااـــربة وافتقـــاد املهـــارة لـــدى بعـــض أعضـــاء هيئـــ   18
 التدريس املشرفني عةلى األنشط  الطالبي .

20 35 29 11 5 3.51 1.1 70.2 4 

عدم اقتنـا  بعـض أوليـاء أمـور الطـالب والطالبـات بقيمـ   19
 وأمهي  األنشط  الطالبي  الالمنهجي  ألبنائهم.

18 28 33 12 9 3.30 1.2 66 8 

اعتقــاد بعــض الطةلبــ  أن االشــرتاط يف األنشــط  الطالبيـــ   20
 الالمنهجي  يعيق حتصيةلهم الدراسي.

24 32 24 13 7 3.53 1.2 70.6 3 

استئثار شرحي  معين  مـن الطةلبـ  ابالسـتفادة مـن األنشـط   21
 الطالبي  الالمنهجي  دون غريهم.

23 30 28 14 6 3.48 1.2 69.6 6 

ســوء اختيــار بعــض الطةلبــ  لألنشــط  الــيت ســيةلتحقون هبــا  22
 واليت ال تتوافق مع قدراهتم واستعداهتم.

22 32 30 9 6 3.56 1.1 71.2 2 

  72.2 0.81 3.61 ككل  اإلستبان 

 

بريدة األهلية( ( رأي الطلبة يف عبارات االستبانة )املعوقات اليت تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات 3يوضح جدول رقم )
 وذلك على النحو التايل:

 أواًل: املعوقات اإلداري  والتنظيمي :

%(، كما 73( بوز  نسيب )3.65( أ  املتوسط احلسايب للمعوقات اإلدارية والتنظيمية ككل )3يتبني من اجلدول رقم )
(، وأوزا  نسبية ما بني 3.42 – 3.80والتنظيمية ما بني )تراوحت املتوسطات احلسابية لعبارات االستبانة اخلاصة ابملعوقات اإلدارية 

%(. وهذا يدل على وجود معوقات إدارية وتنظيمية تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة من وجهة 68.4 -% 76)
 (.3نظر الطلبة، ومت ترتيب هذه املعوقات وفقاً لألوزا  النسبية كما يوضحها اجلدول رقم )
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(، ودراسة )حكيم، 2006(، دراسة )الشمري، 2003وقد اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة )العنزي، وانئل أخرس، 
( يف أ  أبرز املعوقات اليت تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية ازدحام اليوم الدراسي ابحملاضرات وضيق الوقت املتاح ملمارسة 2010
 األنشطة.

 اثنًيا: املعوقات املادي :

%(، كما تراوحت 74.4( بوز  نسيب )3.72( أ  املتوسط احلسايب للمعوقات املادية ككل )3يتضح من اجلدول رقم )
 -% 74.2(، وأوزا  نسبية ما بني )3.68-3.71املتوسطات احلسابية لعبارات االستبانة اخلاصة ابملعوقات املادية ما بني )

األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة من وجهة نظر الطلبة. وقد مت  %(. وهذا يدل على وجود معوقات مادية تواجه73.6
 (.3ترتيب هذه املعوقات وفقاً لألوزا  النسبية كما يوضحها اجلدول رقم )

( 2006(، ودراسة )الشمري، 2003(، ودراسة )العنزي، وانئل 2002وقد اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة )الدعيج، 
 وقات اليت تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية نقص األدوات واألجهزة واخلامات، وقلة احلوافز املادية واملعنوية.يف أ  أبرز املع

 اثلثًا: املعوقات البيئي  واجملتمعي :

%(، كما 72.8( بوز  نسيب )3.64( أ  املتوسط احلسايب للمعوقات البيئية واجملتمعية ككل )3يتبني من اجلدول رقم )
(، وأوزا  نسبية ما بني 3.50 – 3.65املتوسطات احلسابية لعبارات االستبانة اخلاصة ابملعوقات البيئية واجملتمعية ما بني )تراوحت 

%(. وهذا يدل على وجود معوقات بيئية وجمتمعية تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة األهلية من 70 -% 73)
 (.3ب هذه املعوقات وفقاً لألوزا  النسبية كما يوضحها اجلدول رقم )وجهة نظر الطلبة. وقد مت ترتي

( يف أ  أكثر املعوقات اليت تواجه األنشطة الالمنهجية ضعف 2008وقد اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة )موسى، 
 القناعة هبا واالعتقاد أبهنا مضيعة للوقت.
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 رابًعا: املعوقات البشري :

%(، كما تراوحت 70.4( بوز  نسيب )3.52( أ  املتوسط احلسايب للمعوقات البشرية ككل )3يتبني من اجلدول رقم )
 -% 76(، وأوزا  نسبية ما بني )3.30 – 3.80املتوسطات احلسابية لعبارات االستبانة اخلاصة ابملعوقات البشرية ما بني )

نهجية يف كليات بريدة األهلية من وجهة نظر الطلبة. وقد %(. وهذا يدل على وجود معوقات بشرية تواجه األنشطة الطالبية الالم66
 مت ترتيب هذه املعوقات وفقاً لألوزا  النسبية.

%( وهذا يدل على 72.2( بوز  نسيب )3.61ككل )  لالستبانة( أ  املتوسط احلسايب 3كما يتضح من اجلدول رقم )
 طبًقا لوجهة نظر الطلبة. وجود معوقات تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة
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  االستبان استجاابت أعضاء هيئ  التدريس عةلى عبارات: 

 (4جدول رقم )

النسب املئوي  واملتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياريـ  واألوزان النسبي  الستجاابت أعضاء هيئ  التدريس عةلى 
 يف كةليات بريدةاملعوقات اليت تواجه األنشط  الطالبي  الالمنهجي  

 العبـــارات م

 ات )%(ـاالستجاب
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
النسيب 
)%( 

موافق   الرتتيب
غري  حمايد موافق بشدة

 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

  70 0.82 3.50 :املعوقات اإلداري  والتنظيمي  ككلأواًل: 
الالمنهجيـــ  ضـــعض وضـــوح أهـــداف األنشـــط  الطالبيـــ   1

 لدى بعض القائمني عةليها يف الكةليات.
16 44 21 14 5 3.52 1.1 70.4 4 

قةلــ  األدلــ  املتخصصــ  يف األنشــط  الطالبيــ  الالمنهجيــ   2
 واملواكب  لةلتطورات احلاصةل  يف امليدان الرتبوي.

18 42 26 12 2 3.60 0.98 72 2 

املتــاح ازدحــام اليــوم الدراســي ابحملاضــرات وضــيق الوقــت  3
 ملمارس  األنشط  الطالبي .

34 40 13 12 1 4 1 80 1 

االهتمــام ابلنــواحي املظهريــ  واالحتفاليــ  والتنافســي  يف األنشــط   4
 الطالبي  الالمنهجي  عةلى حساب احلوانب الرتبوي .

18 38 22 18 4 3.48 1.1 69.6 5 

ضـــعض التأهيـــل األكـــاددي واإلعـــداد الرتبـــوي لةلقـــائمني  5
 األنشط  الطالبي  الالمنهجي .عةلى 

20 32 22 24 2 3.41 1.1 68.2 6 

ضـــعض املعـــايري الدقيقـــ  والواضـــح  الـــيت يـــتم يف ضـــوئها  6
 اختيار القائمني عةلى األنشط  الطالبي  الالمنهجي .

17 40 27 12 4 3.53 1 70.6 3 

عـــــدم مراعـــــاة الفـــــروق الفرديـــــ  واملراحـــــل العمريـــــ  بـــــني  7
 لألنشط  الطالبي  الالمنهجي .الطالب عند التخطيط 

13 31 28 23 5 3.20 1.1 64 7 

  70.8 0.91 3.54 اثنًيا: املعوقات املادي  ككل:

ــ  امليزانيــات واملخصصــات املاليــ  املرصــودة لألنشــط   8 قةل
 الطالبي  الالمنهجي .

17 36 31 14 2 3.50 1 70 1 

 نقـص األدوات وااامـات الالزمـ  لتنفيـذ بـرامج األنشــط  9
 الطالبي  الالمنهجي .

15 34 31 19 1 3.42 1 67.4 3 

ضعض احلـوافز التشـجيعي  املاديـ  واملعنويـ  لةلمتميـزين يف  10
األنشط  الطالبيـ  الالمنهجيـ  مـن أعضـاء هيئـ  التـدريس 

 وطةلب  وطالبات.

18 32 33 15 2 3.47 1 69.4 2 

  69.8 0.88 3.49 اثلثًا: املعوقات البيئي  واجملتمعي :

ضعض القناع  بقيم  األنشط  الطالبيـ  الالمنهجيـ  لـدى  11
 بعض اإلداريني وأعضاء هيئ  التدريس ابلكةليات.

13 47 19 18 3 3.51 1 70.2 2 

النظرة القدد  والسةلبي  لألنشـط  الطالبيـ  عةلـى إهنـا جمـرد وسـيةل   12
 لةلرتويح والتسةلي  فقط وال صةل  هلا ابملنهج.

22 40 15 20 3 3.60 1.1 72 1 

ضعض التواصل والعالقات بـني الكةلبـات واجملتمـع احملـيط  13
 هبا.

15 42 24 10 9 3.40 1.1 68 3 

 4 66.4 1.2 3.32 10 18 18 40 14ضــــعض االهتمــــام وقةلــــ  التشــــجيع إلبــــداعات الطــــالب  14
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 العبـــارات م

 ات )%(ـاالستجاب
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
النسيب 
)%( 

موافق   الرتتيب
 حمايد موافق بشدة

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 وإجنازاهتم يف جماالت األنشط  الطالبي  الالمنهجي .
  68 0.73 3.40 رابًعا: املعوقات البشري :

ضــــــــعض شخصــــــــي  بعــــــــض رواد األنشــــــــط  وافتقــــــــارهم  15
 لةلمهارات وااربات القيادي .

10 33 30 20 7 3.21 1 64.2 6 

ــــ   16 قةلــــ  املفــــرغني مــــن رواد األنشــــط  الطالبيــــ  الالمنهجي
ومهـــــام أخـــــرى ال صـــــةل  هلـــــا أبعمـــــال وإثقـــــال كـــــاهةلهم 

 ابألنشط .

18 43 24 13 2 3.6 0.98 72 2 

أعضـاء هيئـ  التـدريس وعـدم تـوفر ازدحام جداول بعـض  17
الوقــت الكــايف لــديهم لعشــراف عةلــى األنشــط  الطالبيــ  

 الالمنهجي .

39 41 12 7 1 4 0.96 80 1 

نقـــص ااـــربة وافتقـــاد املهـــارة لـــدى بعـــض أعضـــاء هيئـــ   18
 التدريس املشرفني عةلى األنشط  الطالبي .

16 36 26 14 8 3.41 1.1 68.2 4 

أوليـاء أمـور الطـالب والطالبـات بقيمـ  عدم اقتنـا  بعـض  19
 وأمهي  األنشط  الطالبي  الالمنهجي  ألبنائهم.

16 32 35 13 4 3.43 1 68.6 3 

اعتقــاد بعــض الطةلبــ  أن االشــرتاط يف األنشــط  الطالبيـــ   20
 الالمنهجي  يعيق حتصيةلهم الدراسي.

13 46 19 18 4 3.40 1.1 68 5 

ابالسـتفادة مـن األنشـط   استئثار شرحي  معين  مـن الطةلبـ  21
 الطالبي  الالمنهجي  دون غريهم.

13 24 27 25 11 3 1.2 60 8 

ســوء اختيــار بعــض الطةلبــ  لألنشــط  الــيت ســيةلتحقون هبــا  22
 واليت ال تتوافق مع قدراهتم واستعداهتم.

8 28 33 24 7 3.20 1.1 64 7 

  70.4 0.66 3.52 ككل  اإلستبان 

 

أعضاء هيئة التدريس يف عبارات االستبانة )املعوقات اليت تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات ( رأي 4يوضح جدول رقم )
 بريدة األهلية( وذلك على النحو التايل:

 أواًل: املعوقات اإلداري  والتنظيمي :

%(، كما 70بوز  نسيب )( 3.50( أ  املتوسط احلسايب للمعوقات اإلدارية والتنظيمية ككل )4يتبني من اجلدول رقم )
(، وأوزا  نسبية ما بني 3.20 – 4تراوحت املتوسطات احلسابية لعبارات االستبانة اخلاصة ابملعوقات اإلدارية والتنظيمية ما بني )

%(. وهذا يدل على وجود معوقات إدارية وتنظيمية تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة من وجهة 64 -% 80)
 أعضاء هيئة التدريس وهذا يتفق أيًضا مع وجهة نظر الطلبة. ومت ترتيب هذه املعوقات وفقاً لألوزا  النسبية.نظر 
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 اثنًيا: املعوقات املادي :

%(، كما 70.8( بوز  نسيب )3.54( يتضح أ  املتوسط احلسايب للمعوقات املادية ككل )4ابلنظر إىل اجلدول رقم )
 -% 70(، وأوزا  نسبية ما بني )3.42 – 3.5عبارات االستبانة اخلاصة ابملعوقات املادية ما بني )تراوحت املتوسطات احلسابية ل

%(. وهذا يدل على وجود معوقات مادية تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة من وجهة نظر أعضاء هيئة 68.4
 هذه املعوقات وفقاً لألوزا  النسبية.التدريس وهذا يتفق أيًضا مع وجهة نظر الطلبة. ومت ترتيب 

 اثلثًا: املعوقات البيئي  واجملتمعي :

%(، كما 69.8( بوز  نسيب )3.49( أ  املتوسط احلسايب للمعوقات البيئية واجملتمعية ككل )4يتضح من اجلدول رقم )
(، وأوزا  نسبية ما بني 3.32 – 3.60ما بني ) تراوحت املتوسطات احلسابية لعبارات االستبانة اخلاصة ابملعوقات البيئية واجملتمعية

%(. وهذا يدل على وجود معوقات بيئية وجمتمعية تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة األهلية من 66.4 -% 72)
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. ومت ترتيب هذه املعوقات وفقاً لألوزا  النسبية.

  :رابًعا: املعوقات البشري

%(، كما 68( بوز  نسيب )3.40( يتضح أ  املتوسط احلسايب للمعوقات البشرية ككل )4ابلنظر إىل جدول رقم )
%(. 60 -% 80(، وأوزا  نسبية ما بني )3–4تراوحت املتوسطات احلسابية لعبارات االستبانة اخلاصة هبذه املعوقات ما بني )

الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة األهلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  وهذا يدل على وجود معوقات بشرية تواجه األنشطة
 وهذا يتفق أيًضا مع وجهة نظر الطلبة. ومت ترتيب هذه املعوقات وفقاً لألوزا  النسبية.

%( وهذا يدل على 70.4( بوز  نسيب )3.52( أ  املتوسط احلسايب لالستبانة ككل )4كما يتضح من اجلدول رقم )
 جود معوقات تواجه األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة طبًقا لوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.و 

 رابًعا: نتائج السؤال الثاين والتحقق من صح  الفرض األول لةلدراس :

عوقات لإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة والذي ينص على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة جتاه م
 األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة األهلية تبًعا ملتغريات كل من اجلنس، والتخصصات، )أدبية / علمية(؟".

ابإلضافة إىل التحقق من صحة الفرض األول للدراسة والذي ينص على أنه: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
الطلبة جتاه معوقات األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات  الستجاابت( بني املتوسطات احلسابية  ≤ 0.05مستوى داللة )

 بريدة األهلية تبًعا ملتغريات اجلنس، والتخصصات )أدبية / علمية(".
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، وذلك Two Independent Samples T-Test( لعينتني مستقلتني Tقام الباحث ابستخدام اختبار )
الفروق بني الطالب والطالبات، وبني التخصصات األدبية والعلمية يف تقديراهتم جتاه معوقات األنشطة الطالبية  للتعرف على داللة

 ( يوضحا ذلك:6(، )5الالمنهجية واجلدولني رقمي )
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 (5جدول رقم )

الالمنهجي  يف   ( ألثر اجلنس عةلى معوقات األنشط  الطالبي Tاملتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياريـ  واختبار )
 كةليات بريدة األهةلي  من وجه  نظر الطةلب 

 العدد اجلنس اجملال
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 (Tقيم  )
مستوى 
 الدالل 

 اإلداري  والتنظيمي املعوقات 
 0.82826 3.7387 209 ذكر

3.825 0.527 
 0.79361 3.4250 183 أنثى

 املادي  املعوقات
 1.00344 3.7412 208 ذكر

1.137 0.196 
 1.06195 3.6215 181 أنثى

 البيئي  واجملتمعي  املعوقات
 1.02912 3.7131 208 ذكر

2.646 0.459 
 0.96023 3.4461 181 أنثى

 البشري  املعوقات
 0.88586 3.5912 208 ذكر

2.082 0.214 
 0.82599 3.4106 182 أنثى

معوقات األنشط  الطالبي  
 ككل  الالمنهجي 

 0.82710 3.6948 209 ذكر
2.595 0.689 

 0.77891 3.4844 184 أنثى
 

 ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيـة عند مستوى داللـة5يتضح من اجلدول رقم )
( ≥ 0.05بني املتوسطات احلسابية لتقديرات الطلبة لواقع األنشطة الطالبية الالمنهجية، ومعوقاهتا، وسبل تطويرها تعزى ) 

 للجنس، وابلتايل يتم قبول الفرض الصغرى.

 ويرى الباحث أن ذلك قد يرجع لعدة أمور:

، إال أ  هذه الفروق مل االستبانةفعلى الرمم من أ  تقديرات الطالب كانت أعلى من تقديرات الطالبات يف مجيع جماالت 
ترقى ملستوى الداللة اإلحصائية وذلك أل  الطالب والطالبات يعيشو  نفس الواقع، كما أ  املعوقات أو املشكالت اليت تواجه 
 الطالب هي نفسها اليت تواجه الطالبات يف ممارسة األنشطة الالمنهجية على اعتبار أهنم يف نفس بيئة الكليات اليت تتضمن األنظمة
والقوانني واللوائح اخلاصة ابألنشطة ومواعيدها وطبيعتها وقد كانت الفروق البسيطة يف املتوسطات احلسابية لصاحل الذكور وقد يعود 
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السبب يف ذلك لكو  الذكور أكثر اشرتاًكا وممارسة  من اإلانث يف األنشطة الطالبية الالمنهجية وابلتايل قد يكونوا على دراية أفضل 
 بواقع األنشطة الطالبية الالمنهجية ومعوقاهتا وسبل تطويرها.من اإلانث 

( يف عدم وجود فروق ذات 2013(، ودراسة )شلدا ، الندمي، 2012وقد اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة )حجازي، 
 داللة إحصائية بني متوسطات الطلبة تعزى ملتغري اجلنس.
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 (6جدول رقم )

( ألثر التخصصات )أدبي  / عةلمي ( عةلى معوقات األنشط  Tاملعياريـ  واختبار )املتوسطات احلسابي  واالحنرافات 
 الطالبي  الالمنهجي  يف كةليات بريدة من وجه  نظر الطةلب 

املتوسط  العدد التخصصات اجملال
 احلسايب

االحنراف 
مستوى  (Tقيم  ) املعياري

 الدالل 

 املعوقات إلداري  والتنظيمي 
 0.80332 3.7074 196 أدبية

 0.83476 3.4771 196 علمية 0.516 2.783

 املعوقات املادي 
 1.02595 3.7715 194 أدبية

 1.03246 3.6000 195 علمية 0.773 1.643

 املعوقات البيئي  واجملتمعي 
 0.99164 3.6452 194 أدبية

 1.01810 3.5329 195 علمية 0.557 1.102

 املعوقات البشري 
 0.82254 3.5907 195 أدبية

 0.89416 3.4232 195 علمية 0.148 1.925

معوقات األنشط  الطالبي  الالمنهجي   
 ككل

 0.78610 3.6820 197 أدبية
 0.82780 3.5101 196 علمية 0.292 2.110

 

( بني املتوسطات  ≥ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيـة عند مستوى داللـة )6يتضح من اجلدول رقم )
احلسابية لتقديرات الطلبة جتاه معوقات األنشطة الطالبية الالمنهجية، تعزى للتخصصات األدبية والعلمية، وذلك يف مجيع جماالت 

 ، وابلتايل يتم قبول الفرض الصغرى.االستبانة

فاألنشطة اليت توفرها الكليات  ويرجع الباحث ذلك إىل عدم ارتباط األنشطة الالمنهجية ابلتخصصات العلمية أو األدبية
 معظمها أنشطة جلميع طلبة الكليات وليس خمصصة لكلية دو  أخرى.

( يف عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات تعزى 2012وقد اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة )حجازي، 
 ملتغري التخصصات )أدبية / علمية(.

 تحقق من صح  الفرض الثاين لةلدراس :نتائج السؤال الثالث وال خامسًا:

لإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة والذي ينص على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أعضاء هيئة التدريس جتاه 
والتخصصات، واقع األنشطة الطالبية الالمنهجية، ومعوقاهتا، وسبل تطويرها يف كليات بريدة األهلية تبًعا ملتغريات كل من اجلنس، 

 )أدبية / علمية(؟".



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 3, 2016 

           

 
 74 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

ض الثاين للدراسة والذي ينص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ابإلضافة إىل التحقق من صحة الفر
أعضاء هيئة التدريس جتاه معوقات األنشطة الطالبية الالمنهجية  الستجاابت( بني املتوسطات احلسابية  ≥ 0.05مستوى داللة )
 دة األهلية تبًعا ملتغريات اجلنس، والتخصصات )أدبية / علمية(".يف كليات بري

( وذلك للتعرف على داللة الفروق بني املتوسطات وفًقا للجنس، والتخصصات )أدبية / Tاستخدم الباحث اختبار )
 (:8(، )7كما يتضح من اجلدولني رقمي )  االستبانةعلمية( جلميع جماالت 
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 (7جدول رقم )

( ألثر اجلنس عةلى معوقات األنشط  الطالبي  الالمنهجي  يف  Tاحلسابي  واالحنرافات املعياريـ  واختبار )املتوسطات 
 كةليات بريدة من وجه  نظر أعضاء هيئ  التدريس

املتوسط  العدد اجلنس اجملال
 احلسايب

االحنراف 
مستوى  (Tقيم  ) املعياري

 الدالل 

 املعوقات اإلداري  والتنظيمي 
 0.80796 3.5335 91 ذكر

 0.84462 3.5415 42 أنثى 0.784 0.052-

 املعوقات املادي 
 0.87940 3.4685 90 ذكر

 0.97725 3.4841 42 أنثى 0.644 0.088-

 املعوقات البيئي  واجملتمعي 
 0.88448 3.5472 90 ذكر

 0.83646 3.2560 42 أنثى 0.911 1.829

 املعوقات البشري 
 0.67153 3.4220 91 ذكر

 0.85228 3.3678 42 أنثى 0.099 0.363

معوقات األنشط  الطالبي  الالمنهجي   
 ككل

 0.64799 3.4955 91 ذكر
 0.68199 3.4123 42 أنثى 0.459 0.664

 

( بني املتوسطات  ≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيـة عند مستوى داللـة )7يتضح من اجلدول رقم )
احلسابية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لواقع األنشطة الطالبية الالمنهجية، ومعوقاهتا، وسبل تطويرها تعزى للجنس، وابلتايل يتم 

 قبول الفرض الصغرى.
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 (8جدول رقم )

األنشط  ( ألثر التخصصات )أدبي  / عةلمي ( عةلى معوقات Tاملتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياريـ  واختبار )
 الطالبي  الالمنهجي  يف كةليات بريدة من وجه  نظر أعضاء هيئ  التدريس

املتوسط  العدد التخصصات اجملال
 احلسايب

االحنراف 
مستوى  (Tقيم  ) املعياري

 الدالل 

 اإلداري  والتنظيمي 
 0.86337 3.6174 70 أدبية

 0.75765 3.4456 63 علمية 0.186 1.222

 املادي 
 0.94533 3.5580 69 أدبية

 0.86314 3.3810 63 علمية 0.313 1.125

 البيئي  واجملتمعي 
 0.95185 3.4457 69 أدبية

 0.79435 3.4643 63 علمية 0.210 0.122-

 البشري 
 0.82862 3.4746 70 أدبية

 0.60050 3.3274 63 علمية 0.004 1.181

معوقات األنشط  الطالبي  
 الالمنهجي  ككل

 0.73513 3.5275 70 أدبية
 0.55749 3.4045 63 علمية 0.082 1.093

 

( بني املتوسطات  ≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيـة عند مستوى داللـة )8يتضح من اجلدول رقم )
تعزى للتخصصات )أدبية / علمية( ما عدا جمال املعوقات البشرية حيث  االستبانةاحلسابية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس يف جماالت 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التخصصات األدبية والعلمية ألعضاء هيئة التدريس لصاحل التخصصات األدبية. وابلتايل يتم 
الباحث ذلك إىل أ  معظم أعضاء هيئة التدريس ما عدا جمال املعوقات البشرية. ويعزو  االستبانةقبول الفرض الصغرى جلميع جماالت 

يف التخصصات األدبية ابلكليات يشاركو  الطلبة يف األنشطة الالمنهجية ابإلضافة لقيام عدد كبري منهم ابإلشراف عليها مما جيعلهم 
 على دراية بطبيعة هذه األنشطة واملشكالت واملعوقات اليت تواجهها.

 والتحقق من صح  الفرض الثالث لةلدراس :سادًسا: نتائج السؤال الرابع، 

لإلجابة عن السؤال الرابع للدراسة والذي ينص على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطلبة وأعضاء هيئة 
 التدريس جتاه معوقات األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة األهلية؟".
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للدراسة والذي ينص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ابإلضافة إىل التحقق من صحة الفرض الثالث 
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس جتاه معوقات األنشطة الطالبية الالمنهجية  الستجاابت( بني املتوسطات احلسابية  ≤ 0.05داللة )

 يف كليات بريدة األهلية".

 (:9روق بني املتوسطات كما يتضح من اجلدول رقم )( وذلك للتعرف على داللة الفTاستخدم الباحث اختبار )

 (9جدول رقم )

 ( وفًقا لوجه  نظر الطةلب Tاملتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياريـ  واختبار )

 وأعضاء هيئ  التدريس

 العدد النو  اجملال
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 (Tقيم  ) املعياري

مستوى 
 الدالل 

 والتنظيمي ات اإلداري  قاملعو 
 0.82623 3.5922 392 طالب

 0.70482 3.5580 133 أعضاء هيئة التدريس 0.150 0.462

 ات املادي قاملعو 
 1.03147 3.6855 389 طالب

 0.78725 3.3952 132 أعضاء هيئة التدريس 0.000 3.368

 ات البيئي  واجملتمعي قاملعو 
 1.00527 3.5889 389 طالب

 0.80629 3.4886 132 أعضاء هيئة التدريس 0.001 1.156

 ات البشري قاملعو 
 0.86208 3.5069 390 طالب

 0.72657 3.4383 133 أعضاء هيئة التدريس 0.022 0.895

معوقات األنشط  الطالبي  
 الالمنهجي  ككل

 0.81072 3.5963 393 طالب
 0.62953 3.4723 133 أعضاء هيئة التدريس 0.000 1.818

 

( بني املتوسطات  ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائيـــة عنــــــد مستـــوى داللــة )9يتضـح من اجلدول رقــم )
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس جتاه معوقات األنشطة الطالبية الالمنهجية يف كليات بريدة األهلية وكانت هذه  الستجاابتاحلسابية 

ريس يف مجيع جماالت االستبانة ما عدا جمال املعوقات اإلدارية والتنظيمية ال توجد فروق بني املتوسطات الفروق لصاحل أعضاء هيئة التد
احلسابية الستجاابت الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. وابلتايل يقبل الفرض الصغرى يف حالة املعوقات اإلدارية والتنظيمية فقط وال يقبل 

 ابلنسبة لباقي جماالت االستبانة.

زو الباحث الفروق بني املتوسطات لفارق اخلربة بني أعضاء هيئة التدريس والطلبة حيث أ  أعضاء هيئة التدريس أكثر ويع
خربة ودراية من الطلبة بواقع األنشطة الالمنهجية، وطبيعتها، وما يواجهها من مشكالت ومعوقات وابلنسبة للمعوقات اإلدارية 
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لطلبة وأعضاء هيئة التدريس إىل أ  الطلبة وأعضاء هيئة التدريس يعانو  مًعا من نفس األنظمة والتنظيمية يعزو عدم وجود فروق بني ا
 واللوائح اإلدارية اليت قد تعوق تنفيذ وممارسة بعض األنشطة الطالبية الالمنهجية.

 قائم  املراجع

 أواًل: املراجع العربي :

، "أسباب عزوف طلبة جامعة القدس املفتوحة عن املشاركة ابألنشطة الطالبية من وجهة (2012)حجازي، نظمية  -1
 .2012إبريل  2نظرهم"، مؤمتر "األنشطة الالمنهجية يف اجلامعات الفلسطينية واقع وحتدات" مؤمتر، 

شطة الطالبية من (، "عوامل ضعف مشاركة طالب الكلية اجلامعية مبحافظة اجلموم يف األن2010حكيم، عبد احلميد ) -2
 .108وجهة نظر الطالب"، جملة القراءة واملعرفة، مصر، العدد 

(، "عوامل ضعف مشاركة طالب الكلية اجلامعية مبحافظة اجلموم يف األنشطة الطالبية من 2010حكيم، عبد احلميد ) -3
 .108وجهة نظر الطالب"، جملة القراءة واملعرفة، مصر، العدد 

"درجة تقبل طالبات اجلامعة اإلسالمية لألنشطة الطالبية ومدى  ،(2013)للوح، أمحد حسن محاد، خليل عبدالفتاح، وا -4
 .288، صمرجع سابقإقباهلن على ممارستها"، 

لة ، "أسباب عزوف طلبة جامعة الكويت عن االشرتاك يف األنشطة الطالبية"، اجمل(2002)عبد العزيز دعيج  الدعيج، -5
 .67 – 108 ، الكويت  ص نيالرتبوية، العدد الرابع والست

 .78-75، عامل الكتب، القاهرة، ص5تطبيقاته، ط –أهدافه  –(، النشاط املدرسي، أسسه 1995را ، فكري حسن ) -6

(، العوامل املؤدية إىل ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الطالبية ووسائل التغلب عليها 2005السبيعي، خالد صاحل ) -7
 .71-69ك سعود. مرجع سابق، صمن وجهة نظر الطالب جبامعة املل

(، "العوامل املؤدية إىل ضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الطالبية ووسائل التغلب عليها 2005السبيعي، خالد صاحل ) -8
 .109-55، ص94من وجهة نظر الطالب جبامعة امللك سعود"، رسالة اخلليج العريب ع. 

 .62، معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ص (2003)شحاته، حسن والنجار، زينب  -9
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، "أسباب عزوف طلبة اجلامعة اإلسالمية عن املشاركة  ابألنشطة اجلامعية (2013)شلدا ، فايز، والندمي، ران  -10
فرباير   13-12ع واآلمال،وسبل التغلب عليها"، املؤمتر الدويل االول لعمادة شئو  الطالب )طلبة اجلامعات الواق

 .-73 99م(، ص2013

، "مدى حتقق األنشطة الرتبوية ابملدرسة الثانوية"، دراسة ميدانية على مدارس (2006)الشمري، حممد مبارك  -11
 الراض. .البنني مبدينة حائل، رسالة ماجستري، جامعة امللك سعود

ة اإلسالمية عن املشاركة  ابألنشطة اجلامعية ، أسبـاب عزوف طلبة اجلامع(2013)شندا ، فايز والندمي، ران  -12
فرباير(، اجلامعة   13-12وسبل التغلـب عليها، املؤمتر الدويل االول لعمادة شئو  الطالب )طلبة اجلامعات الواقع واآلمال،

 .84-83اإلسالمية، فلسطني، ص 

جملة كلية الرتبية، العدد (، "ممارسة طالب جامعة القصيم لألنشطة الطالبية "، 2010عبد احلسيب، مجال ) -13
 ، اجلزء الرابع، جامعة عني مشس، مصر.34

(، "ممارسة طالب جامعة القصيم لألنشطة الطالبية"، جملة كلية الرتبية، جامعة عني 2010عبد احلسيب، مجال ) -14
 ، اجلزء الرابع.34مشس، مصر، العدد 

 .98-96، الكويت، ص، مكتبة الفالح(2)، النشاط املدرسي، ط (1987)عبد الوهاب، جالل  -15

الرعاية الطالبية لطالب مرحلة التعليم العايل: جامعة امللك سعود "ه(، 1422العثما  عبد هللا وآخرو  ) -16
 -26، ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر العاملي عن خادم احلرمني الشريفني وإجنازاته )احملور الرتبوي( يف الفرتة من "منوذجاً 

 .776 -737ه، جامعة امللك سعود، الراض، ص 28/8/1422

(، "اجتاهات طلبة كلية اهلندسة التكنولوجية حنو ممارسة األنشطة الطالبية"، جملة احتاد 2003العضايلة، عدان  ) -17
 .96اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس، سورا، اجمللد األول، العدد الرابع، ص 

، "مشاركة طالب كليات املعلمني يف األنشطة بني اإلقبال والعزوف"، (2003)العنزي، خالد عو ، وانئل اخرس -18
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تقييم مسامهة األنشطة الطالبية كأحد أدوات طريقة العمل مع اجلماعات يف تدعيم (، "2011معاذ، سلطانه ) -19
جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم ة: دراسة مطبقة على طالبات جامعة أسيوط"، مهارة اختاذ القرار للمرأة املصري

 .370، ص8، ج31مصر، ع -اإلنسانية 

، "تقومي األنشطة الطالبية بكلية املعلمني جبامعة امللك سعود"، رسالة ماجستري، كلية (2008)موسى، هاين  -20
 العلوم االجتماعية، جامعة امللك سعود، الراض.

  

http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=512629
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=512629
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=512629
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 اثنًيا: املراجع األجنبي :

21- Burnett, Daria Shockley (2006), "The relationship of student success to 
involvement in student activities in a two-year institution", Ed. D. Thesis, 

United States - California: University of Southern California. 

22- Chang, June (2002), "Student Involvement in the Community College: 
A Look at the Diversity and Value of Student Activities and Programs". 

ERIC, 21 pp 48-76 (ED470922). 

23- Clark, Burton R. & Neave, Guy, (1992), Encyclopedia of Higher 
Education. Vol.3, P.1335. 

24- Encyclopedia of Educational research, 6th ed. V.2, 1992. Ed: Marvin 
C. Alkin, P.68. 

25- Jackson, Philip W. (1992), Handbook of Research on Curriculum. 
Macmillan Publishing Company.NewYork.P.1007. 

26- Mackown C. Harry (1982),  Extra Curricular Activities, 3rd Ed., (New 
York. The Macmillan Co. 1982. 

27- Marvin C. Alkin, (1994), Encyclopedia of Educational research, 6th ed. 
V.2, P.5801-5802. 

28- Student Activities Center Alterations, Rider University, Lawrenceville, 
New Jersey (2002), Design Cost Data. ERIC, v46 n5 p36 - 39 (EJ655658). 

 ا: املواقع اإللكرتوني :اثلثً 

29- http://www.sa.psu.edu/sava/putse/asctivity.html. 

http://www.sa.psu.edu/sava/putse/asctivity.html
http://www.sa.psu.edu/sava/putse/asctivity.html
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30- http://www.iu.edu.sa/administrations/Educational/Teacher/Pages/Educa
tionalActivities.aspx. 
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 املالحق
 .الصور األولي  لالستبان  :(1)مةلحق رقم 

 أمساء السادة احملكمني. :(2مةلحق رقم )

 .لالستبان  نهائي الصور ال :(3مةلحق رقم )
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 (1مةلحق رقم )

  ــ  لالستبانــــور األوليــــالص

 القسم األول:

 )خاص  أبعضاء هيئ  التدريس(: عام  أواًل: معةلومات

 ......................................:  )اختياري(االســم  -1

 : ......................................  الكةليـــــــــــــــــــــ  2-

 أنثي                 ذكـر   :            ـســــــجلنـــــــــا -3

 ماجستري           دكتوراه           :  لـــــــــــــــاملؤه -4

 : ......................................  ــــصـالتخصــ -5

 

 )خاص  ابلطةلب (: عام  اثنًيا: معةلومات

 .: ..................................... )اختياري(االســم  -1

 أنثي                     ذكـر             :  ـســــــجلنـــــــــا -2

 ...................................... :  الكةليـــــــــــــــــــــ  -3

 ...................................... :  التخصــــــص -4

 ......................................:  الفصل الدراسي -5

 ...................................... : ام الدراسيــــــالع -6
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 االستبان :  القسم الثاين: أسئةل

 لألسئةل  التالي : مناسب  تراها ما أو معها تتفق اليت اإلجاب  أمام( √الرجاء وضع إشارة )  

 معوقات األنشط  الطالبي  الالمنهجي  )االداري  والتنظيمي ، بيئي  وجمتمعي ، املادي ، البشري (:

 العبـــــــــــــارات م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      أواًل: االداري  والتنظيمي : 

1 
ضعض وضوح أهـداف االنشـط  الطالبيـ  الالمنهجيـ   لـدى بعـض 

 القائمنٌي عةليٌها يف الكةليات.
     

2 
ضــعض اعتمــاد جهــود عضــو هيئــ  التــدريس يف األنشــط  الطالبيــٌ  

 الالمنهجي  كعنصر من عناصر عمةليٌ  تقودٌه.
     

3 
االنشـط  الطالبيـ  الالمنهجيـ   واملواكبـ  قةل  األدل  املتخصصـ  يف 

 لةلتطورات احلاصةل  يف امليٌدان الرتبوي .
     

4 
ازدحـام اليــٌوم الدراســي ابحملاضــرات  وضـيٌق الوقــت املتــاح ملمارســ  

 األنشط  الطالبيٌ .
     

      .املبالغ  وعدم الواقعيٌ  عند التخطيٌط  لألنشط  الطالبي  الالمنهجي  5

6 
االهتمـــام ابلنـــواحي املظهريـــٌ  واالحتفاليـــٌ  والتنافســـيٌ  يف األنشـــط  

 الطالبيٌ  الالمنهجي  عةلى حساب اجلوانب الرتبويٌ  
     

7 
ضـــــعض التأهيـــــٌل األكـــــاددٌي واإلعـــــداد الرتبـــــوي لةلقـــــائمنٌي عةلـــــي 

 األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي  .
     

8 
ضـــعض املعـــايري الدقيٌقــــ  والواضـــح  الـــيت يــــتم يف ضـــوئها اختيــــاٌر 

 القائمني عةلي االنشط  الطالبي  الالمنهجي  
     

9 
ــٌ  بــنٌي الطــالب عنــد  ــٌ  واملراحــل العمري عــدم مراعــاة الفــروق الفردي

 التخطيٌط لألنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي .
     

      اثنًيا: مادي : 
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 العبـــــــــــــارات م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

10 
قةلــ  امليٌزانيــٌات واملخصصــات املاليــٌ  املرصــودة لألنشــط  الطالبيــ  

 الالمنهجي . 
     

11 
نقـــــص األدوات وااامـــــات الالزمـــــ  لتنفيـــــٌذ بـــــرامج األنشـــــط  الطالبيـــــ  

 الالمنهجي . 
     

12 
ضــــعض احلــــوافز التشــــجيعي   املاديــــ ٌ واملعنويــــ ٌ لةلمتميــــزٌيٌن يف األنشــــط  

 أعضاء هيئ  التدريس وطالب وطالبات.الطالبيٌ  الالمنهجي  من 
     

      اثلثًا: بيئي  وجمتمعي : 

13 
ضــعض القناعــ  بقيٌمــ  األنشــط  الطالبيــٌ  الالمنهجيــ  لــدى بعــض 

 االداريني وأعضاء هيئ  التدريس ابلكةليات.
     

14 
ــ  عةلــى أهنــا  ــٌ  الالمنهجي النظــرة القددٌــ  والســةلبيٌ  لألنشــط  الطالبي

 لةلرتويٌح والتسةليٌ  فقط وال صةل  هلا ابملنهج.جمرد وسيةٌل  
     

15 
ـــٌذ بـــرامج األنشـــط   ـــروح الفريـــٌق الواحـــد عنـــد تنفي غيـــٌاب العمـــل ب

 الطالبيٌ  الالمنهجي .
     

      ضعض التواصل والعالقات بنٌي الكةليات واجملتمع احمليط هبا. 16

17 
ضــعض االهتمــام وقةلــ  التشــجيٌع إلبــداعات الطــالب واجنــازاهتم يف 

 جماالت األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي . 
     

      رابًعا: بشريٌ : 

18 
املركزيٌ  الزائدة من بعض عمداء ووكالء ومـديري الكةليـات املقيـٌدة 

 حلراٌيت رواد األنشط  وإبداعاهتم .
     

19 
األنشــــــط  وافتقــــــارهم لةلمهــــــارات ضـــــعض شخصــــــيٌ  بعــــــض رواد 

 وااربات القياٌديٌ  .
     

20 
تركيٌز االهتمام ابجلوانب األكاددٌي  والتحصيةلٌيٌ  عةلى حساب بقيـٌ  

 جوانب العمةليٌ  الرتبويٌ .
     

     قةلــــ  املفــــرغني مــــن رواد األنشــــط  الطالبيــــٌ  الالمنهجيــــ  وإثقــــال   21
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 العبـــــــــــــارات م
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 ابألنشط كاهةلهم أبعمال ومهام أخرى ال صةل  هلا 

22 
ازدحـام جــداول بعــض أعضـاء هيئــ  التــدريس  وعـدم تــوفر الوقــت الكــايف 

 لديٌهم لعشراف عةلى األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي .
     

23 
قةل  أعضاء هيئـ  التـدريس املتخصصـني وأصـحاب ااـربة القـادريٌن 
عةلى اإلشـراف عةلـى بعـض األنشـط  التخصصـيٌ  كاألنشـط  املهنيـٌ  

 والتقنيٌ  .

     

24 
نقـــص ااـــربة وافتقـــاد املهـــارة لـــدى بعـــض أعضـــاء هيئـــ  التـــدريس 

 املشرفنٌي عةلى األنشط  الطالبيٌ  .
     

25 
عــدم اقتنــا   بعــض أوليــاٌء أمــور الطــالب والطالبــات بقيمــ  وأمهيــ   

 األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي   ألبنائهم.
     

      األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي  وأمهيتٌها .ضعض معرف  الطةلب  أبهداف  26

27 
اعتقاد بعض الطةلب  أن االشرتاط يف األنشـط  الطالبيـٌ  الالمنهجيـ  

 يعيق حتصيةٌلهم الدراسي.
     

28 
إغفال مشارك  الطةلب  يف عمةليٌ  التخطيٌط والتنفيٌذ واإلشراف عةلى 

 األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي .
     

29 
شرحٌي  معينٌـ  مـن الطةلبـ  ابالسـتفادة مـن األنشـط  الطالبيـٌ  استئثار 

 الالمنهجي   دون غريٌهم
     

30 
ــــ  مــــن جمــــاالت األنشــــط  الطالبيــــٌ   تفضــــيٌل الطةلبــــ  جمــــاالت معيٌن

 الالمنهجي  وتكدسهم فيٌها.
     

31 
ســوء اختيــاٌر بعــض الطةلبــ  لألنشــط  الــيت ســيةلٌتحقون هبــا والــيت ال 

 واستعداداهتمتتوافق مع قدراهتم 
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 (2مةلحق رقم )

 أمساء السادة احملكمني

ـــالوظيف اسم احملكم م   ـ

 أستاذ االجتماع جبامعة القصيم بربيدة أ. د/ يوسض محد الرميح 1

 أستاذ العلوم االجتماعية جبامعة القصيم أ. د/ حممود صادق 2

 بريدة أستاذ إدارة املوارد البشرية بكلية أ. د/ سرور عةلي سرور 3

أستاذ املناهج وطرق التدريش بكليات بريدة،  أ. د/ صالح الدين عةلي سامل 4
 وجامعة بنها مبصر

أستاذ مساعد العلوم اإلدارية ورئيس جملس أمناء   د/ عبد هللا صاحل الشيتيوي 5
 كليات بريدة

 رئيس جملس إدارة كليات بريدة د/ إبراهيم عبد العزيز الغصن 6

 املشرف العام على كليات بريدة احمليميدد/ عةلي حممد  7

 أستاذ مساعد العلوم االجتماعية جبامعة القصيم د/ عبد العزيز محود املشيقح 8

 أستاذ مساعد اإلحصاء بكليات بريدة د/ حممد جودة خةليل 9

 أستاذ مساعد علم النفس الرتبوي بكليات بريدة د/ حممد عبد الرمحن األمني 10

 أستاذ مساعد الصحة النفسية بكليات بريدة رضواند/ وليد حممد  11

 أستاذ مساعد إدارة املوارد البشرية بكليات بريدة د/ أمحد حممد عالم 12
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 (3مةلحق رقم )

 لالستبان   الصورة النهائي 

 / أخيت الطالب  بكةليات بريدة األهةلي :طالبالأخي 

 ،،،السالم عةليكم ورمح  هللا وبركاته

ميداني  لةلتعرف عةلى واقع األنشط  الطالبي  الالمنهجي  وسبل تطويرها يف كةليات بريدة األهةلي ، جيرى الباحث دراس  
 من وجه  نظركم، ولرأيكم أكرب األثر يف حتقيق أهداف الدراس  وإثرائها.

تكم عن عبارات االستبان  التالي  بكل دق  وموضوعي ، ولن تستخدم استجاابتكم إال لغرض وذلك من خالل إجااب
 لبحث العةلمي فقط.ا

"ما تقدمه كةليات بريدة األهةلي  لطةلبتها من ألنشط  الطالبي  الالمنهجي  يف هذ  االستبان : ابعةلمًا أبن املقصود 
األنشط  أبنواعها املختةلف  الثقافي  واالجتماعي  والديني  والوطني  والرايضي  واحملاضرات والندوات والدورات والرحالت وغريها 

 يف إطار املناهج الدراسي  اجلامعي ".مما ال يدخل 

 .وارجوا قبول خالص شكري حلسن تعاونكم وفائق امتناين جلهدكم املبذول

 )الباحث(
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 سعادة الدكتور/ عضو هيئ  التدريس بكةليات بريدة األهةلي 

 السالم عةليكم ورمح  هللا وبركاته

جزء من  ييديكم، وهأسئةل  االستبان  اليت بني أتعاونكم ابإلجاب  عةلى  ىل سعادتكم ابلتقدير واالحرتام راجياً إاتوجه 
 .كةليات بريدة األهةلي  يف املمةلك  العربي  السعودي " وسبل تطويرها يف الطالبي  الالمنهجي  األنشط  دراس  بعنوان "واقع

ملا تتمتعون به من دراي  وخربة عةلمي  وعمةلي  حبكم موقعكم يف الكةليات اليت تعمةلون هبا فإنكم قادرون وال شك  ونظراً 
سئةل  املرفق  مبا دكننا من احلصول عةلى تكم العةلمي  واملوضوعي  عةلى األجاابإعةلى املسامه  يف إثراء هذ  الدراس  من خالل 

ألنشط  الطالبي  الالمنهجي  يف ابىل النتائج احلقيقي  عةلمًا أبن املقصود إ، والوصول هداف الدراس أالبياانت الضروري  لتحقيق 
"ما تقدمه كةليات بريدة األهةلي  لطةلبتها من األنشط  أبنواعها املختةلف  الثقافي  واالجتماعي  والديني  والوطني   هذ  االستبان :

 مما ال يدخل يف إطار املناهج الدراسي  اجلامعي ". والرايضي  واحملاضرات والندوات والدورات والرحالت وغريها

 شاكرين لسعادتكم حسن تعاونكم معنا،،،

 )الباحث(
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 : معةلومات عام : القسم األول

 معةلومات خاص  ابلطةلب : -أ

 ............................................. : االســم )اختياري( -1

 أنثي                       ذكـر :           س ـــــــجلنــــــــــا -2

 ............................................. : الكةليـــــــــــــــــــــ   -3

 ............................................. : التخصــــــص  -4

 ............: ................................. الفصل الدراسي  -5

 ............................................. : ام الدراسي ـــــــالع -6

 

 معةلومات خاص  أبعضاء هيئ  التدريس: -ب

 ............................... )اختياري(:عضو هيئ  التدريس اسم  -1

 أنثي                       ذكـر :           س ـــــــجلنــــــــــا -2

 ............................................. : الكةليـــــــــــــــــــــ   -3

 ............................................. :  التخصــــــص  -4

 ماجستري                       دكتوراه :            املؤهــــــــــــــل -5
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 االستبان :  القسم الثاين: أسئةل

 :( أمام اإلجاب  اليت تتفق معها أو ما تراها مناسب  لألسئةل  التالي √وضع إشارة )  ءالرجا

 البشري (: ، بيئي  وجمتمعي ،املادي  ،والتنظيمي معوقات األنشط  الطالبي  الالمنهجي  )االداري  

 اراتـــــــــــــالعب م
موافق 

 بشدة

 موافق

 
 محايد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      االداري  والتنظيمي : :أوالً  

1 
ضــعض وضــوح أهــداف االنشــط  الطالبيــ  الالمنهجيــ   لــدى بعــض 

 القائمنٌي عةليٌها يف الكةليات.
     

2 
ــ  واملواكبــ   ــ  املتخصصــ  يف االنشــط  الطالبيــ  الالمنهجي قةلــ  األدل

 لةلتطورات احلاصةل  يف امليٌدان الرتبوي.
     

3 
ابحملاضــرات  وضــيٌق الوقــت املتــاح ملمارســ  ازدحــام اليــٌوم الدراســي 

 األنشط  الطالبيٌ .
     

4 
االهتمـــام ابلنـــواحي املظهريـــٌ  واالحتفاليـــٌ  والتنافســـيٌ  يف األنشـــط  

 الطالبيٌ  الالمنهجي  عةلى حساب اجلوانب الرتبويٌ . 
     

5 
ضعض التأهيٌل األكاددٌي واإلعداد الرتبوي لةلقائمنٌي عةلـي األنشـط  

 الطالبيٌ  الالمنهجي .
     

6 
ــــاٌر  ــــتم يف ضــــوئها اختي ــــ  والواضــــح  الــــيت ي ضــــعض املعــــايري الدقيٌق

 القائمني عةلى االنشط  الطالبي  الالمنهجي .
     

7 
عــدم مراعــاة الفــروق الفرديــٌ  واملراحـــل العمريــٌ  بــنٌي الطــالب عنـــد 

 التخطيٌط لألنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي .
     

      مادي : :ااثنيً  

8 
قةلـــ  امليٌزانيـــٌات واملخصصـــات املاليـــٌ  املرصـــودة لألنشـــط  الطالبيـــ  

 الالمنهجي . 
     

9 
ــ   ــٌذ بــرامج األنشــط  الطالبي نقــص األدوات وااامــات الالزمــ  لتنفي

 الالمنهجي . 
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 اراتـــــــــــــالعب م
موافق 

 بشدة

 موافق

 
 محايد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

10 
ضــعض احلــوافز التشــجيعي  املاديــٌ  واملعنويــٌ  لةلمتميــٌزيٌن يف األنشــط  

 الالمنهجي  من أعضاء هيئ  التدريس وطالب وطالبات.الطالبيٌ  
     

      بيئي  وجمتمعي : :ااثلثً  

11 
ضـــعض القناعـــ  بقيٌمـــ  األنشـــط  الطالبيـــٌ  الالمنهجيـــ  لـــدى بعـــض 

 االداريني وأعضاء هيئ  التدريس ابلكةليات.
     

12 
 النظـــرة القددٌـــ  والســـةلبيٌ  لألنشـــط  الطالبيـــٌ  الالمنهجيـــ  عةلـــى أهنـــا

 جمرد وسيةٌل  لةلرتويٌح والتسةليٌ  فقط وال صةل  هلا ابملنهج.
     

      ضعض التواصل والعالقات بنٌي الكةليات واجملتمع احمليط هبا. 13

14 
ضــعض االهتمــام وقةلــ  التشــجيع إلبــداعات الطــالب واجنــازاهتم يف 

 جماالت األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي . 
     

      بشريٌ : رابًعا: 

15 
ضعض شخصيٌ  بعض رواد األنشط  وافتقارهم لةلمهارات وااربات 

 القياٌديٌ .
     

16 
قةل  املفرغني من رواد األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجيـ  وإثقـال كـاهةلهم 

 أبعمال ومهام أخرى ال صةل  هلا ابألنشط .
     

17 
ازدحــام جــداول بعــض أعضــاء هيئــ  التــدريس وعــدم تــوفر الوقــت 

 لعشراف عةلى األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي .الكايف لديٌهم 
     

18 
ـــدريس  ـــ  الت ـــدى بعـــض أعضـــاء هيئ نقـــص ااـــربة وافتقـــاد املهـــارة ل

 املشرفنٌي عةلى األنشط  الطالبيٌ .
     

19 
ــ    ــات بقيمــ  وأمهي ــاٌء أمــور الطــالب والطالب ــا   بعــض أولي عــدم اقتن

 األنشط  الطالبيٌ  الالمنهجي   ألبنائهم.
     

20 
اعتقـاد بعـض الطةلبـ  أن االشـرتاط يف األنشـط  الطالبيـٌ  الالمنهجيــ  

 يعيق حتصيةٌلهم الدراسي.
     

     اســتئثار شــرحٌي  معيٌنــ  مــن الطةلبــ  ابالســتفادة مــن األنشــط  الطالبيــٌ   21
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 اراتـــــــــــــالعب م
موافق 

 بشدة

 موافق

 
 محايد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 الالمنهجي   دون غريٌهم.

22 
ســوء اختيــاٌر بعــض الطةلبــ  لألنشــط  الــيت ســيةلٌتحقون هبــا والــيت ال 

 مع قدراهتم واستعداداهتم. تتوافق
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها   المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه،  رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ضوابط النشر   على أبحاثنا شكالً علمياً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست  العلمي

  

 تعليمات للباحثين: 

تحت   (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: )  لقسم النشر ترسل نسختين من البحث  -1

 (. PDF( ، وأخرى بصيغة ) Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد  واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات ) يُكتب البحث بواسطة  -2

 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 الكلمات عن

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman  )،    بما في ذلك الجداول والصور والرسومات

 , ويستنى من هذا العدد المالحق واالستبانات. 

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ية، وسنة النشر بالهجري والميالدي. ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمالعربية واإلنجليزية باللغتين

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي،   -4

وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات 

ادر  المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المص (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC) المفتاحية،

 والمراجع. 

، على أال تزيد كلمات الملخص  باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على  KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على 

 ج والنتائج. مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنه

 يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.  -6

حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار   تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم -7

 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من المراجع األجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة  % 20 كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة   أشهر 3 يعطى الباحث مدة أقصاهامدة تعديل البحوث:  -9 

 الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في   -10

 .تابعة إجراءات النشرعدم م

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12
تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب  •

 .توضع قبل قائمة المصادر والمراجعتسلسلها في المتن؛ على أن 

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود،  •

ثم بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق  

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة  )  الفيديو التوضيحي اتباع طريقة ذلك من خالل هذا 

 ( دفعة واحدة 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا: 

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد 2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 . 145، ص: 2. ج: 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا: وفي 

 . 150، ص:  3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

للمؤلف،   في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق •

 وذلك باتباع الطريقة التالية: 

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز (.2007) .ــة، عبــد الحــق بــن غالــبابـن عطي

 . 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب 

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. ) 

. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة  إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ـــــــــــــ. )ـ

 الخانجي. 

 الكتاب لمؤلفَين اثنين: 

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية. الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 مؤلفين أو أكثر: الكتاب لثالث 

 . كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية. التجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. ) 

 المقالة في مجلة علمية: 

المجلة المصرية للدراسات   (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )

 . 36-27ص  .36. العدد: 12. المجلد: النفسية

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 المقالة في مؤتمر: 

المؤتمر  (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين. الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

.  "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016)عبد الجليل، محمد فتحي محمد. 

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 المؤلفات المترجمة: 

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية. تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

  

 احث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد عند قبول البحث للنشر يوقع الب -13

لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما    -14

 .يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .عدم إبداء األسبابقرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في   -15

16-  ً  يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من  مالحظة:

لفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخا

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة: 

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

 3يوماً )   90 ة ال تزيد عن لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مد 

 لألخذ بالمالحظات .  أشهر(

ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم  

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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اإلسالمية ألمهية معايري جودة البحث مدى إدراك أعضاء هيئة التدريس جبامعة القرآن الكرمي والعلوم   .1
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