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  اعد النشر �المجلةقو

ا ذات الصـلة بهـ العلـومو�افـة  عـالممجال الفنون واإل ترحب المجلة �ال�حوث والدراسات العلم�ة في

 التي لم �سب� نشرها.

تنشر المجلـة مراجعـات وعـروض الكتـب العلم�ـة فـي شـتى صـنوف المعرفـة المتعلقـة �ـالفنون   - 1

نشــطة العلم�ــة فــي مجــال الفنــون عــالم، �مــا تنشــر التقــار�ر عــن المــؤتمرات والنــدوات واألواإل

 عالم.واإل

 Simpifiedو�خ�  A4تقدم ال�حوث والدراسات والعروض �اللغة العر��ة مطبوعة على ورق  - 2

Arabic لل�حــوث العر��ــة وTimes New Roman نجلیز�ــة لل�حــوث الم�تو�ــة �اللغــة اإل

علـــى أن  صـــفحة 25ن ال یز�ـــد حجـــم ال�حـــث عـــن أللعنـــاو�ن علـــى  16للمـــتن و 14و�حجـــم 

 .   1.5تكون المسافة بین االسطر

 سم).2.5سم) وهوامش جانب�ة (2.5ك في جم�ع صفحات ال�حث هامش علو� وسفلي (یتر  - 3

لكترون�ـة علـى إضـافة الـى نسـخة إ ،تتلقى المجلـة ثـالث نسـخ مـن ال�حـث مطبوعـة �ـالكمبیوتر - 4

CD لــى الهــوامش إ علــى أن ��تــب اســم ال�احــث وعنــوان ال�حــث علــى غــالف مســتقل، و�شــار

 متها في نها�ة ال�حث �ش�ل متسلسل.والمراجع في المتن �أرقام ، وترد قائ

 صحابها.أ�حاث التي ال تقبل للنشر ال ترد الى تخضع �ل ال�حوث للتح��م  العلمي، واأل - 5

 :ت�ةیلتزم ال�احث بترتیب ال�حث وفقًا للخطوات اآل - 6

 لمة.15یتجاوز ( ولى من ال�حث �شر� األالعنوان: ��ون في الصفحة األ� ( 

 )أن یت�عـــه الكلمـــات المفاتح�ـــة و ) �لمـــة 250الملخـــص �اللغـــة العر��ـــة : ال یتجـــاوز

 التي ال تقل عن ثالث �لمات.
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 تقدمـه عنـوان و  ،نجلیز�ـة : �ـأتي فـي نها�ـة ال�حـث �عـد المراجـعالملخص �اللغة اإل�

) �لمـــة وأن تت�عـــه �250حیـــث ال یتجـــاوز ( ،نجلیز�ـــة والملخـــصال�حـــث �اللغـــة اإل

 ح�ة التي ال تقل عن ثالث �لمات.الكلمات المفات

  یلتــــزم ال�احــــث �ات�ــــاع الخطــــوات المنهج�ــــة المتعــــارف علیهــــا فــــي ال�حــــث العلمــــي

هــداف والتســاؤالت أو الفرضــ�ات إن وجـــدت وتتضــمن مقدمــة ومشــ�لة ال�حـــث واأل

 دوات جمـع الب�انـات والمفـاه�مأومنهج ال�حـث وعینتـه وحـدوده الزمان�ـة والم�ان�ـة  و 

 تخدمة في ال�حث ثم عرض النتائج وخالصة ال�حث . والمصطلحات المس

 تي:را�� اآلال�قوم ال�احث بوضع �حثه في القالب الموجود �موقع المجلة على 

/journal/mediamisuratau.edu.ly.http://www 

 یلتزم ال�احث بتعبئة النماذج المرفقة بهذه الشرو� . - 7

 :تيتتلقى المجلة المراسالت على العنوان اآل - 8

  لیب�ا-جامعة مصراته –عالم �ل�ة الفنون واإل

 mediajournal@media.misuratau.edu.lyلكتروني:إبر�د 
  0913726433/          051-5224878 هاتف : لالستفسار       

                                 

  

  

  

  

  

http://www.misuratau.edu.ly/
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  �لمة العدد

ي االتصال واإلعالم تطورًا �بیرًا �عد ثورة االتصال والمعلومات الت�شهد مجال 

�شتى  أسقطت الحواجز وفتحت السموات أمام الناس للتواصل وت�ادل المعلومات

ر�ة أش�الها وأنواعها، حتى تحققت نبوءة (مارشال ماكلوهان) في تحول العالم إلى ق

س �شتى صنوفهم ومستو�اتهم عالم�ة صغیرة، قر�ت ال�عید وجعلته في متناول النا

ن في دارسیالثقاف�ة والعلم�ة. هذا التطو�ر المذهل ألقى حمًال �بیرًا على ال�احثین وال

لك مجال االتصال واإلعالم، ودفعهم إلى مواصلة ال�حث والتحلیل في أ�عاد وآثار ذ

 التطور، ل�شمل من جدید العناصر االتصال�ة الرئ�سة منها والفرع�ة، في محاولة

ت سبرغور الظواهر والمش�الت التي تنجم عن هذا التطور، لذلك انطلقت في السنوال

القلیلة الماض�ة �حوث االتصال واإلعالم، لتر�ز على االتصال الرقمي، �ونه 

  أص�ح العصب الرئ�سى في المجتمع الحدیث.

سة مجلة �ل�ة الفنون واإلعالم لم تكن استثناًء، حیث سعت من خالل أعدادها الخم 

عدد السا�قة إلى إ�الء اإلتصال اإللكتروني الجانب األكبر من �حوثها، وفي هذا ال

 وغیره نوعت المجلة �حوثها لتشمل مجالي الفنون واإلعالم �ش�ل عام، إضافة إلى

أ�حاث االتصال اإللكتروني فاتحة المجال أمام ال�احثین من �ل م�ان لل�حث 

لمش�الت، وتشخ�ص الظواهر ال�حث�ة والتحلیل وتقد�م الرؤ� والمقترحات لحل ا

ل .والمجلة إذ تصدر عددها السادس فإنها تتوجه �الش�ر والتقدیر والعرفان إلى �

عدد، ال�احثین واللجنة االستشار�ة وهیئة التحر�ر على ما بذلوه من جهود في هذا ال

 وتجدد الدعوة إلى جم�ع ال�احثین لمواصلة ال�حث والتواصل مع المجلة للمشار�ة

  في األعداد القادمة.                                            

  لتحر�رائ�س ر                                                                  
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  في رسوم البدائي �الفناألش�ال و الخطو�  ظاهرة

  أكاكوس و تاسیلي ج�ال

  د. نجالء علي الصادق المقطوف

  جامعة مصراتة�ل�ة الفنون واإلعالم /

Najlaelsadek84@gmail.com 

 ال�حث:ملخص 

   

یـــتلخص ال�حـــث مـــن خـــالل مـــا تـــم طرحـــه مـــن مشـــ�لة ال�حـــث والتـــي       

تتجســـد فـــي (ظـــاهرة الخطـــو� و األشـــ�ال �ـــالفن البـــدائي فـــي رســـوم ج�ـــال 

أكـــاكوس و تاســـیلي ) �حیـــث تناولـــت ال�احثـــة جمال�ـــات العمـــل الفنـــي مـــن 

ــــر لقــــوة الخــــ�  خــــالل الخطــــو� واألشــــ�ال وتنوعهــــا بتعــــابیر مختلفــــة لتعبی

یز بها االش�ال في �ل حق�ـة زمن�ـة للفـن البـدائي و�ظهـر والحر�ة التي تتم

مـــد� التطـــور �ـــل فتـــرة عـــن اآلخـــرة واخـــتالف اإلشـــ�ال الخط�ـــة والســـمات 

الفن�ة مـن خـالل الرسـوم والنقـوش، �مـا تناولـت ال�احثـة هـدف رئ�سـي وهـو 

محاولـــة الكشـــف عـــن ��ف�ـــة توظیـــف العناصـــر الفن�ـــة فـــي عـــرض وتحلیـــل 

�ة لكل حق�ة بتسلسلها الم�اني والزمني (بج�ال مد� تطور اإلش�ال التعبیر 

اكـــاكوس و تاســـیلي) وتـــأتي أهم�ـــة الرســـوم الصـــخر�ة �الجمال�ـــات الخط�ـــة 

والشــ�ل�ة �ظــاهرة للصــور البدائ�ــة لكونهــا طاقــة فن�ــة �امنــة �حیــث تتجســد 

األف�ار �الوان مبتكره من الطب�عة تجمع المعنى بین حقائ� التش�یل الفني 

فـــي رســـم فطـــر� علـــي ســـطح صـــخر� �حـــاكي الح�ـــاة وعناصـــر األســـطورة 

البدائ�ة، �ما تضمن ال�حث تساؤالت متعـددة عـن العناصـر الفن�ـة التـي تـم 

توظ�فهــا للرســم او الــنقش فــي الكهــوف الصــخر�ة لالنســان البــدائي و مــد� 

mailto:Najlaelsadek84@gmail.com


  ليو تاسی أكاكوس في رسوم جبال الفن البدائيبواألشكال  طظاھرة الخطو /د. نجالء علي المقطوف 

 
 

تطـــور �ـــل فتـــرة عـــن اآلخـــرة مـــن فتـــرات الفـــن البـــدائي (بج�ـــال اكـــاكوس و 

اختالف اإلش�ال الخط�ة والسـمات الفن�ـة تاسیلي) �ما تضمنت التساؤالت 

المختلفــة للرســوم البدائ�ــة، وٕالــي أ� مــد� تتمیــز �ــل حق�ــة أو مرحلــه عــن 

االخـــر� وهـــل تكـــرار الخطـــو� واإلشـــ�ال فـــي تعبیـــر اإلنســـان البـــدائي �مـــا 

تضمن ال�حث فروض الدراسة من حیث توجد عالقة فن�ة عم�قـة فـي رسـم 

لفن�ــة والبیئــة المح�طــة �ــه واخــتالف اإلنســان البــدائي للخطــو� واإلشــ�ال ا

توظیــف الخطــو� واإلشــ�ال والعناصــر الفن�ــة �ــاختالف المراحــل والفتــرات 

الزمن�ة والتي تنحصر فـي دراسـة الرسـوم التـي أنجـزت خـالل الفتـرة الواقعـة 

آالف سنة قبل الم�الد، والحدود الم�ان�ة التي تنحصر  10ألف و 30بین 

، �مــا تضــمن إجــراءات ال�حــث حصــر فــي منطقــة ج�ــال اكــاكوس وتاســیلي

للق�م الجمال�ة والتش�یل�ة للمراحل الفن�ة للرسـوم الصـخر�ة، وعـرض مراحـل 

الرسوم البدائ�ـة فـي جـدول زمنـي لتوضـ�ح التسلسـل الزمنـي والتحلیـل الفنـي 

للرســـوم الصـــخر�ة لمراحلـــه المختلفـــة �حیـــث اســـتخدام تحلیـــل یوضـــح القـــ�م 

تـــي تـــم اخت�ـــارهم عشـــوائ�ًا واهتمـــت الفن�ـــة فـــي �عـــض الرســـوم الصـــخر�ة ال

ال�احثــة فــي ابــراز طــرق اكتشــاف الرســومات الصــخر�ة فــي ج�ــال أكــاكوس 

وتاسیلي عبر الزمن واألسالیب والتقن�ات المستخدمة في تنفیذ لوحات الفن 

  الصخر�.

من خالل العرض الساب� بینت هـذه الدراسـة أن ظـاهرة الخطـو� واالشـ�ال  

على الفن �المفهوم الحدیث حیث ان الفن یتطور  للفنون البدائ�ة أنما تعبر

مــن مرحلــة الــي اخــر� حســب التنــوع وحســب المراحــل التــي مــر بهــا إنســان 

زمن�ــًا تلـــك الفتــرة مـــن الفــن رمـــز� ألــي فـــن �قتــرب مـــن الرســم الـــواقعي فـــي 
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ــــال  ـــدائي بج� ــــالفن البـ ــــدائي ف ــــة لإلنســــان الب ــــة والفن� ــل الزمن� �عــــض المراحــ

  اكاكوس و تاسیلي.

  ال�حث: مةمقد    

التعر�ـــف �ـــالفنون البدائ�ـــة ضـــرورة مهمـــة أل� مجتمـــع  ىإن الحاجـــة إلـــ     

فـي لیب�ـا یوضـح التطـور للمجتمعـات  لفن الصخر� ل متنوع مواض�ع الرسو ف

 اخــــتالف الحقــــب ىیرجــــع إلــــ فــــي أ� زمــــان وم�ــــان عبــــر العصــــور وهــــذا

تـــم اكتشــاف أول رســـم مــن رســـوم ( فقــد  المتتال�ــة التــي مـــرت بهــا المنطقـــة

م، و�قــدر عمــر هــذه الرســوم �أنهــا أنجــزت خــالل 1879الكهــوف إلــى عــام 

، ورســــوم ) 1( )آالف ســــنة قبــــل المــــ�الد 10ألــــف و 30الفتــــرة الواقعــــة بــــین 

تصـــور معظمهـــا  و الحائط�ـــة المحفـــورة والملونـــةالكهـــوف تتضـــمن الرســـوم 

 ان األول علــــى اصــــط�ادها، إذ تتمیــــزالحیوانــــات التــــي �ــــان �عــــ�ش اإلنســــ

عظ�مــــة فــــي التعبیــــر عــــن القــــوة والحر�ــــة واالنــــدفاع وحیو�ــــة  ة�قــــو الرســـوم 

لتحقیــ� ذلــك، فهــي تتمیــز الضــوء والظــل الشــ�ل، والتجســ�م بــدون اســتخدام 

أن مواضـــ�ع الرســـوم الم�تشـــفة معظمهـــا  المالحـــ��الدقـــة التامـــة والحر�ـــة، 

ألشـــ�ال إنســـان�ة فـــي مشـــاهد مـــن الح�ـــاة، والتجمعـــات ال�شـــر�ة، وعمل�ـــات 

الصید، ومجموعات من الص�ادین في وضع�ات مختلفة ومتنوعة، رسـمت 

  .�عدة أسالیب تتراوح بین الش�ل الطب�عي الم�س� والش�ل المجرد

البــدائي مــن  لإلنســانفنــي یتضــمن ال�حــث دراســة لجمال�ــات العمــل ال       

وتنوعهــا بتعــابیر مختلفــة حیــث تطرقــت ال�احثــة  واألشــ�الخــالل الخطــو� 

أكــاكوس و  ج�ـال(فـي رسـوم  الفن البـدائي�ــالخطـو� واألشـ�ال  ظـاهرة ىإلـ

اءلت ودرست �عض الفروض التي تس وأهدافها  أهمیتهامن حیث  )تاسیلي
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�نـــوع مـــن التنـــوع  ألخـــر� تطـــور هـــذه الرســـوم مـــن مرحلـــة  �فیهـــا عـــن مـــد

منطقـــة  (وتــم تحدیـــد حـــدود الدراســة الم�ان�ـــة فـــي ،الفنـــان البـــدائي ألســالیب

نجــاز هــذه الرســوم إالحــدود الزمن�ــة فــي فتــرة  و )تاســیلي ج�ــال اكــاكوس و

سـنة  اإللـف 10 إلـي إلـف �30حق�ة زمن�ة متكاملة من الفترة الواقعـة بـین 

المـنهج الوصـفي التحلیلـي  وحددت ال�احثة منهج�ة الدراسة فـي قبل الم�الد 

�حیـــث یـــتم حصـــر القـــ�م الجمال�ـــة الفن�ـــة والتشـــ�یل�ة لهـــذه الفنـــون وعـــرض 

�عـــض المصـــطلحات  و والتحلیـــل الفنـــي للرســـوم البدائ�ـــة التسلســـل الزمنـــي

 ضــحالصــخر�ة لیتالكتشــاف الرســوم  تار�خ�ــة بنبــذة بــدأو�، ثالمعن�ــة �ال�حــ

ـــــة تار�خ�ـــــا المجـــــال النظـــــر� للفنـــــون  ـــــك تتطـــــرق ال�احثـــــة  ،البدائ� و�عـــــد ذل

ون ال�حــث وهــو الظــواهر الفن�ــة  المختلفــة فــي الرســوم البدائ�ــة مــن ملمضــ

  . المتنوعةالفن�ة  واألش�الخالل الخطو� 

الفنون �ــــ�ــــالرغم مـــن أهم�ــــة الدراســــات الفن�ـــة المتعلقــــة   :حــــثل�ا مشــــ�لة

ي حیــث دراســة الفــن البــدائالزالــت تعــاني نقصــًا شــدیدًا مــن  أنهــا إالالبدائ�ــة 

خ �مــا أشــار المــؤر  حضــارة محل�ــة دو�عــ ذاتــهب اً قائمــ اً فنــ �اعت�ــاره فــي لیب�ــا 

 جمال�ــةالفن�ــة و الق�م �ــال بثرائهــافهــذه المنطقــة تتمیــز إلــي ذلــك ، هنــر� لــوت

مــن نقــوش الرســوم و هــذه ال ىإلقــاء الضــوء علــ ىتحتــاج إلــفهــي تار�خ�ــة الو 

التـي تتمیـز بهـا �ـل  المختلفـة األسـالیبو  لخطـو� واألشـ�الا ظـاهرةحیث 

ـــة  مـــن �حیـــث یـــتم دراســـتها وتحلیلهـــا  األخـــر� مختلفـــة عـــن  مرحلـــه أوحق�

  .الفني لكل حق�ة وما مد� التطور الناح�ة الفن�ة و الجمال�ة

ـــ� هـــذا ال�حـــث مـــن هـــدف رئـــ�س   : �حـــثأهـــداف ال وهـــو محاولـــة ینطل

مـد� تطـور العناصر الفن�ة في عرض وتحلیـل الكشف عن ��ف�ة توظیف 
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 )بج�ال اكـاكوس و تاسـیلي (البدائيالتعبیر�ة لكل حق�ة فن�ة للفن  ش�الاأل

  هذا الهدف األهداف الفرع�ة التال�ة : ىو�نبث� عل

وعة التي تم توظ�فها في عـرض الفن�ة المتنأنواع العناصر  ىالتعرف عل .1

 البدائ�ة بج�ال اكاكوس وتاسیلي. اإلعمال مضمون 

وتطورهــا مــن مرحلــة الكشــف عــن العالقــة بــین العناصــر الفن�ــة المتنوعــة  .2

 الفن البدائي. مرحلة في إلى

 مــــن فــــي الرســــوم الصــــخر�ة المختــــارة بنــــاء العمــــل الفنــــي علــــىالتعــــرف  .3

 حیث الخطو� واألش�ال الفن�ة. الرسوم البدائ�ة

 اقضة في الفن البدائي �ما�ات المتنوالتر�ی المساهمة في فهم التش��الت .4

 البدائ�ة لإلنسان. الح�اة في �مثلها

 تــأتي مــن أهم�ــة الرســوم الصــخر�ة �الجمال�ــات الشــ�ل�ة   : �حــثأهم�ــة ال

 كامنة فـي نفـس اإلنسـانالللصور البدائ�ة التي تعید الرؤ�ة لطاقة والخط�ة 

وتتجســــد األف�ــــار �مــــادة  ، البــــدائي  فتتــــداخل الرؤ�ــــة المت�اینــــة فــــي الــــزمن

الجسد ، و�لون العاطفة حیث یجمع المعنى بین حقائ� التشـ�یل وعناصـر 

   .األسطورة  بج�ال اكاكوس و تاسیلي
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  تساؤالت ال�حث:

ظـاهرة  دوهـل تعـ البـدائي؟الـذ� تـم توظ�فهـا فـي الفـن ما العناصر الفن�ة  .1

 الصخر�ة؟في الرسومات  تكررت

بج�ــال (مــن فتــرات الفــن البــدائي  ألخــر� امــا مــد� تطــور �ــل فتــرة عــن  .2

الســـمات الفن�ـــة  خط�ـــة والشـــ�ال فـــي اخـــتالف األ )اكـــاكوس و تاســـیلي

 المختلفة؟

فــــي  )بج�ــــال اكــــاكوس و تاســــیلي(الفــــن البــــدائي  ینطبــــ� أ� مــــد� إلــــى .3

لخطـو� واألشـ�ال التـي تتمیـز بهـا �ـل ا مـن حیـث مضمون العمل الفني

 .؟األخر� مختلفة عن  ةمرحل أوحق�ة 

 دشـــ�ال فـــي التعبیـــر عنـــد اإلنســـان البـــدائي تعـــتكـــرار الخطـــو� واألهـــل  .4

  . ؟أنها تعبیر لحالة ح�ات�ة لهذا اإلنسان وظاهرة فن�ة جمال�ة أ

  الدراسة:فروض 

 ة عم�قـــــة فـــــي رســـــم اإلنســـــان البـــــدائي توجـــــد عالقـــــة فن�ـــــ: الفــــرض األول

 والبیئة المح�طة �ه. الفن�ة  للخطو� واإلش�ال

  شــــ�ال والعناصــــر الفن�ــــة توظیــــف الخطــــو� واألالفـــرض الثــــاني: یختلــــف

  �اختالف المراحل والفترات الزمن�ة.

 :ة الفلسـف�ة والعقائد�ـو  المناخ�ـة المتغیـرات وجد عالقة بینت الفرض الثالث

تعبــر  ي إنتــاج فنــون ذات مفــاه�م جمال�ــةللفتــرات الســا�قة للفــن البــدائي فــ

 .عن �ل فترة بذاتها

: تنحصــر حــدود الدراســة فــي دراســة  الحــدود  الزمن�ــة : �حــثحــدود ال 

آالف ســنة  10ألــف و 30الرســوم التــي أنجــزت خــالل الفتــرة الواقعــة بــین 
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ج�ـــال اكـــاكوس و  : تنحصـــر فـــي منطقـــة الحـــدود الم�ان�ـــة، قبـــل المـــ�الد

  تاسیلي .

اعتمــدت ال�احثــة أساســًا علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــي   منهــــج ال�حــث:

البــدائي بج�ــال الٌمقــارن �حیــث  یــتم وصــف وتحلیــل �عــض األعمــال الفن�ــة 

ــــًا اكــــاكوس و تاســــیلي  الظــــواهر الممیــــزة للخطــــو� والتــــي �ظهــــر فیهــــا جل�

  . واألش�ال

  إجراءات ال�حث: 

للمراحـــل لقـــ�م الجمال�ـــة والتشـــ�یل�ة احصـــر تضـــمنت إجـــراءات ال�حـــث  .1

  .الفن�ة للرسوم الصخر�ة بج�ال أكاكوس وتاسیلي

ـــة فـــي جـــدول زمنـــي لتوضـــ�ح التسلســـل  .2 ــل الرســـوم البدائ� عـــرض مراحـ

 الزمني والتحلیل الفنـي للرسـوم الصـخر�ة فـي ج�ـال اكـاكوس و تاسـیلي 

  المختلفة . لمراحله

  مصطلحات ال�حث:

ـــة  فهـــم  علـــىأحـــد المصـــطلحات الجامـــدة التـــي تعـــین :(Primitivism)البدائ�

  .)2(المتغیرات الهائلة التي �مثلها اإلنسان في تنوعاته الكثیرة

عالمـة تنـتج �قصـد الن�ا�ـة عـن عالمـة أخـر� مرادفـة لهـا، : (Symbol) لرمزا

وجه أ�قوني �ـالخوف، والفـرح،  له شيء ل�س على داالً  الرمز �ص�ح ومن هنا

   . )3(الذ� �ان یهتم �ه العلم هذا وأطل� على وغیر ذلك،

فترات تأر�خ األحداث  إلىتقس�م الزمن   وهي :)chronology(لكرونولوج�ا ا

  .الزمنيو ترتیبها وفقا لتسلسلها  لألحداثتعیین التوار�خ الدق�قة 
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ثــاني أدوار الفــن الصــخر� ): Round Headالمســتدیرة ( الــرؤوسمرحلــة 

"، وسـمي بـذلك نسـ�ة Henry Lott" حسـب �رونولوج�ـة مـور� و"هنـر� لـوت" 

س ال�شــر المنقوشــة علــى الصــخور �شــ�ل دائــر� دونمــا أ�ــة ؤو إلــى أشــ�ال ر 

  مالمح.

ثالـث أدوار الفـن الصـخر�، وقـد تمیـز ): Pastorals Periodمرحلـة الرعـاة (

 هذا الدور �اإلتقان التام في لوحات الفن الصـخر� سـواء �ـان نقشـًا أم رسـمًا،

  قطعانهم على هیئة مجموعات.وف�ه �ظهر الرعاة مع 

را�ــــع أدوار الفــــن الصــــخر�، و�مثــــل  ):Horse Periodمرحلــــة الحصــــان (

المرحلــة التــي دخــل فیهــا الحصــان المنطقــة، وتظهــر فــي هــذا الــدور الخیــول 

  التي تجر العر�ات.

ــة  الجمــل (   �مثــل هــذا الــدور المرحلــة األخیــرة مــن ):Camel Periodمرحل

فیها الجمل المنطقة، وترجع نقوش هذا الـدور إلـى الفن الصخر�، التي دخل 

  .)4(المرحلة التار�خ�ة

اسـم تـادرارت فـي لهجـة "التاماهـاق" :(Tadarat Acacus)  تادرارت األكـاكوس

تعنـــي نقـــ�ض تاســـیلي، و�ـــدل األول علـــى �تـــل صـــخر�ة �بیـــرة، أمـــا تاســـیلي 

  ف�عني تش��الت أقل شأًنا.

صـخر�، أ� المنقوشـات الصـخر�ة الفـن الأو :)Rock Artالرسـوم الصـخر�ة (

 )5(ْت على الصخور سواء فـي الصـحراء أو داخـل المخـابئ والكهـوفذالتي ُنف

"وهي ع�ارة عن رسوم ونقوش وجدت على الصخور الجبل�ـة، وعلـى الجـدران 

 .)6(الداخل�ة ل�عض الكهوف، و�رجع أقدمها إلى األزمنة الحجر�ة القد�مة"
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  ج�ال أكاكوس وتاسیلي:اكتشاف الرسومات الصخر�ة في 

 ج�ـال صـخر�ة أكـاكوس : لج�ال أكاكوسالمـــوقــع الــجـغـرافــــي اوال : 

تقــع فــي المنطقــة المتعــارف علــى تســمیتها المثلــث اللیبــي الجزائــر� النیجــر�، 

ي مـرورًا �ـالجنوب اللیبـي، وهـ ائر غر�ًا إلى شمال النیجر شـرقاً وتمتد من الجز 

ــد حـــوالي  �یلــــومتر عــــن مدینــــة (غــــات  100ضـــمن الصــــحراء الكبــــر�، وت�عــ

، وهــــذه الج�ــــال تتكــــون غالبیتهــــا مــــن صــــخور صــــماء شــــدیدة Ghatاألثر�ــــة) 

یرجــع ) خر�طـة لیب�ـا 2) (شــ�ل1الصـال�ة تتخللهـا أح�انـًا �ث�ــان رمل�ـة ( شـ�ل

م، و�قــدر عمــر هــذه 1879اكتشــاف أول رســم مــن رســوم الكهــوف إلــى عــام 

آالف سـنة قبـل  10ألـف و 30الرسوم �أنها أنجـزت خـالل الفتـرة الواقعـة بـین 

وتصـور ط�ة المحفـورة والملونـة الم�الد، ورسوم الكهوف تتضمن الرسوم الحائ

وهـــي  �عـــ�ش اإلنســـان األول علـــى اصـــط�ادهامعظمهـــا الحیوانـــات التـــي �ـــان 

ا إلیهــا قــوة تعبیر�ــة عظ�مــة فــي واقع�ــة شــدیدة، مضــافً  تتمیــز �حیو�ــة فائقــة، و

 دام اإلضــاءة والظــلالحر�ــة واالنــدفاع وحیو�ــة الشــ�ل، والتجســ�م بــدون اســتخ

تشـمل ذلك الرت�اطها �المناط� التي و ، فهي تتمیز �الدقة التامة لتحقی� ذلك،

  .) 7(تخذها اإلنسان في ذلك العصر مأو� یلجأ إلیها�هوًفا وسالسل جبل�ة أ
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إن اكتشـــاف النقـــوش  :تاســـیليلج�ـــال المـــوقـــــع الــجـغـرافـــــــي ثان�ـــا : 

م عنـــدما قـــام عـــالم 1956والرســـوم الصـــخر�ة �منطقـــة تاســـیلي �ـــان فـــي عـــام 

�اصــطحاب �عثــة علم�ــة لمنطقــة  H. Lhoteالحیــوان الفرنســي (هنــر� لــوت) 

ج�ال تاسیلى، والتي استمرت تقر��ًا عامًا ونصف العام استطاعت خالل هذه 

د هــــذا االكتشــــاف مــــن الفتـــرة استنســــاخ آالف النقــــوش والرســــوم الملونــــة، و�عــــ

م �انــت 1847وفــي ســنة ، لعظ�مــة فــي منطقــة الصــحراء الكبــر� الم�تشــفات ا

إلــى �ســاتین نخــل عــین  وحــدة عســ�ر�ة فرنســ�ة استكشــاف�ة ســائرة فــي طر�قهــا

الح� الطبیب وأحد الض�ا�  قر�ة جزائر�ة صغیرة جنو�ي وهران،سفار، وهي 

ألسـود وأ�قـار ونعـام رسوًما غیر عاد�ة على الجـدران الصـخر�ة، وهـي صـور 

وغــزالن وأنــاس �صــطادون هــذه الحیوانــات �ــالقوس والنشــاب، و�ــان اكتشــاف 

 س) رس ل او  )1ل 

  و 

  وارل  ( ن ب درارت  اوس ، 

) رط )  ن ب 2ل (   

  درارت أوس، ف. وري)
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المــالزم بر�نــان الضــا�� فــي فرقــة الجمــال لوحــات حجر�ــة مهمــة فــي تاســیلي، 

و�هذا الحدث زار هنر� لوت مواقعها �صـح�ة عـدد مـن الخبـراء فـي الجغراف�ـا 

دون   م، حال1939ة الثان�ة عام وآثارها، إال أن اندالع نیران الحرب العالم�

دراسة واكتشاف اللوحات الصخر�ة، ولم یتم تجهیز أ�ة حملة اكتشاف إال في 

م، (�قــول هنــر� لــوت إن مــا رأینــاه فــي متاهــات صــخور تاســیلي 1956عــام 

�فــوق أقصــى مــا �م�ــن أن �صــل إل�ــه الخ�ــال، فقــد وجــدت رســومات تصــور 

انــــت �عــــض تلــــك األشــــ�ال تنفــــرد األشــــ�ال ال�شــــر�ة والحیوان�ــــة �ــــاآلالف، و�

وتتف� ال�احثة مع اآلراء التي تؤ�د وجـود ،  )8( لوحدها �موضوعها وش�لها)

، تتعلــ� �الح�ــاة الیوم�ــة التكــو�ن ةمختلفــة معقــد ي جماعــات�شــر یجتمعــون فــ

االعت�اد�ــة، أو �ــالوجود الروحــي والــدیني لمختلــف األقــوام التــي تتا�عــت علیهــا 

وتوجـــد بهـــا األســـالیب والمواضـــ�ع والعـــدد الهائـــل مـــن الرســـوم المضـــافة فـــوق 

رسوم أقدم منها، فقد وصف (هنر� لوت �ثرة اللوحات المرسومة في تاسـیلي 

ار�خ فـي العـالم �لـه فقـد �انـت هنـاك صـور �أنه أعظم متحف فني لما قبل الت

  التـــي هـــي �ـــالحجم الطب�عـــي لنســـاءذات میـــزة جمال�ـــة عال�ـــة جـــًدا �الصـــور 

ونجد بین هذا العدد الكبیر من اللوحات أسلو�ین �ارز�ن أحدهما رمز�، وهذا 

األسلوب أقدم و�لوح أنه مـن صـنع  فنـانین مـن الزنـوج، وأمـا األسـلوب اآلخـر 

فــي محاكاتــه للطب�عــة و�ظهــر ف�ــه تــأثیر واد� النیــل  فهــو أحــدث وهــو صــر�ح

  ). 9( ��ل وضوح

 األسـالیب والتقن�ــات المســتخدمة فــي تنفیــذ لوحــات الفــن الصــخر�: .1

الصــحراء الكبــر� مــن أعظــم منــاط� العــالم التــي عرفــت الفــن الصــخر�  دتعــ

الــذ� ظهــر عل�ــه التعقیــد أكثــر مــن الفــن الصــخر� فــي جنــوب إفر�ق�ــا وســبب 
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فــي الفــن الصــخر� الصــحراو� ر�مــا ��ــون راجعــًا إلــى أنــه قــد نفــذ هــذا التعقیــد 

مـن أجنـاس مختلفـة جـاءت مـن منـاط� مختلفـة، وعاشـت فـي أزمـان مختلفــة، 

أنتجـت أشـ�ال فنهــا الخـاص، و�نقســم الفـن الصـخر� الصــحراو� إلـى النقــوش 

وتصــــور  ســــوم الحائط�ــــة المحفــــورة والملونــــة الكهــــوف الر  تتضــــمن والرســــوم

ول علــى اصــط�ادها و��ف�ــة ات التــي �ــان �عــ�ش اإلنســان األمعظمهــا الحیوانــ

  . )10(استئناسه لها ومراحل التمدن التي مر بها عبر الفترات الزمن�ة 

   التطور الزمني للرسوم الصخر�ة بج�ال اكاكوس وتاسیلي 

إن الزمن �العقل، ال �م�ن معرفة ذاته أو )�Kubler( )قول (�و�لر 

إال �مالحظة التغیر والث�ات، وٕادراك تتا�ع جوهره، فنحن ال نعرف الزمن 

على مق�اس زمني یتم عن  دث في األوضاع المستقرة، فالحصولالحوا

طر�� ترتیب مسلسل لجم�ع أنواع مجاالت الفنون وتتا�عها، فاآلثار الفن�ة 

ذات الطا�ع الماد� تكاد تكون الوحیدة التي عمرت حتى یومنا هذا، أما 

والرقص وجم�ع الفنون األخر� التي یرت��  اإلنتاج الخاص �الموس�قى

التعبیر عنها �مدة زمن�ة فن�اد ال نعرف عنه شیًئا، و�تم التحق� غالً�ا من 

 )(أش�ال الزمن من خالل أح�ام ق�اس�ة منتزعة من العلوم البیولوج�ة

عند حٍد   تقف  (أما الفترات التي تفصل بین األعمال فال )11(والتار�خ�ة

وعها من حیث الش�ل والمحتو�، �ما أن نها�ة عمل ما معین في مد� تن

و�دایته أمران ال �م�ن تحدیدهما �سهولة؛ لذا فقد �عتمد على مد� التقارب 

تم�ن �شيء من تأو الت�اعد في السمات العامة لتلك األعمال لكي 

ال�احثة  بدأتلذا  ،)12(الموضوع�ة من معرفة مواعید البدا�ات والنها�ات)

معرفة تار�خ  ل�سهل�استعراض التقس�م المستند إلى واقع التسلسل الزمني، 
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على المواض�ع والمناخ�ة  ال�شر�ة، �ما اتف� عل�ه متناولو التأثیرات البیئ�ة

واألسالیب التقن�ة التي تناولها اإلنسان البدائي، والعناصر والسمات الش�ل�ة 

  المرت�طة �الفنون البدائ�ة.

ــــال األكــــاكوس وتاســــیلي:أدوار ا هــــذا الجــــدول  لفــــن الصــــخر� بج�

�ســــتهدف تلخــــ�ص ولــــ�س حــــل المشــــ�الت الرئ�ســــة المتعلقــــة �الكرونولوج�ــــة 

النســب�ة للفنــون الصــخر�ة الصــحراو�ة، وقــد وردت �ــه الفئــات والفــروع ألعمــال 

لتنظــ�م  التــي تتبــین محاولــة فنــون األكــاكوس الصــخر�ة مــن منقــوش ومرســوم

جبل�ة والفنون الصخر�ة عامة على أسس موضوع�ة ترت�� فنون هذه الكتلة ال

�مر�ب واسع من اللوحات من مختلف األسالیب واألوضـاع، وتتصـف �شـ�ل 

  .)13(ممیز

  مراحل الفن الصخر� في العصور القد�مة: 
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رىراء اا  رر ا ومرم ا  

صــبر� عبــد الغنــي تقســ�ًما �ســتند  ال�احــث دراســة مــعتتفــ� ال�احثــة  

إلى الش�ل والموضوع بجانب األسلوب المستخدم لمعرفة الـزمن الـذ� أنتجـت 

ــ ف�ــه األعمــال الفن�ــة فــي إفر�ق�ــا الفــن البــدائي فــي  ىو�نطبــ� هــذا التقســ�م عل

وقـــد قســـمت تلـــك األزمنـــة إلـــى أر�ـــع حقـــب ممیـــزة، تـــوجز ال�احثـــة هـــذه  ،لیب�ـــا

  :على االتيدوار، وهي الحقب التي عرفها ال�عض �األ

وا دور :ا وت اواعد هذا الدور من أقدم األدوار  ا�

التي ظهرت في الصحراء، حیث �مثل أسلو�ًا من أسالیب الفن الصخر�، 

و�رجح �عض ال�احثین أنه �عود إلى فترة تار�خ�ة قد�مة جدًا، و�قتصر هذا 

رسوم ملونة �م�ن أن تنسب لهذا الدور على النقوش فق�، فال توجد أ�ة 

 Babulusعصر ال�ابولوس القد�م :الدور، �ما سمي هذا العصر

Antiques   أو (الثیتل) الذ� �شیر إلي الجاموس اإلفر�قي القد�م، والذ�

نقش في أحجام ضخمة و�قرون طو�لة م�الغ فیها، والذ� یبدو أنه عاش 

ولقد جسد  ق. م 10000 – 6000حوالي  خالل عصر الهولوسین، أ�

حیوان ال�ابولوس وعدد من الحیوانات الضخمة التي تحتاج غال�ًا إلى �م�ات 

(ش�ل  والزراف والتماس�ح وأفراس النهر �بیرة من الماء والحشائش مثل الفیلة

) على جدران الصخور في العراء، وعلى سفوح ج�ال أكاكوس، وأ�ضًا 3

وش لحیوانات أخر� �الفهود والنعام والوعول، تظهر في هذه الفترة نق
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وضع أساس  في الرسم والنقشاألسلوب والتقن�ة ف�اإلضافة إلى المواشي 

رئ�س لترتیب زمني �حدد الفترة الزمن�ة التي تم فیها تنفیذ هذا النوع من 

  النقوش. 

    

  

            

  

  

  

  

  

   

  

  

 ) Barda او (رداي رن   رة )  ب  -) أ4ل (

  اوي وب ازء ار                                             

  

   هم الممیزات الفن�ة لهذه الحق�ة:أ

 .عتمد الرسم على الخ�، محفوًرا أو مرسوًما، و�تسم �اإلیجاز وال�الغة�  
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�أسلوب واقعي، مع االهتمام بوضع  ترسم الحیوانات دائًما من الجانب

التفاصیل في أجزاء الحیوان، وأغلب رسومات هذه الحق�ة تتمیز ��بر 

  .)14(أ_ب)  4مساحتها �ما في ش�ل (

  

  وا قار اة رة �حق��عض ال�احثین �ضعون هذه الفت،  ا

 اش�ة،تر��ة الموهاوس) والحق�ة التال�ة لها، وهي حق�ة امستقلة بین حق�ة (ال�

رسوم أ� بین فترة الص�ادین وفترة الفالحین، و�طلقون على رسوم هذه الفترة "

  .)15(العصر العتی�"

ذه ا زات مأ  

  ظهــر فیهــا األشــخاص وقــد ل�ســوا علــى وجــوهم أقنعــة تشــ�ه إلــى حــٍد�

  �بیر تلك التي استخدمت في غرب إفر�ق�ا ف�ما �عد.

  تختلف رسوم األشخاص على صخور شمال إفر�ق�ا اختالًفا بیًنا عن

تظهر �صورة نمط�ة صغیرة، فیها  حیثرسوم األشخاص في �هوف أورو�ا، 

وس ؤ فرسم بـر اختصار �بیر للجسم، أما اإلنسان في رسومات شمال إفر�ق�ا، 

وس مستدیرة ، و�نصـب االهتمـام أكثـر علـى معالجـة ؤ ال مالمح لها، وذات ر 

ســـام مـــن حیـــث إعطـــاء الصـــدر والیـــدین والـــرجلین صـــفاتها، رغـــم مـــن أن األج

الجسم یرسم �أسـلوب السـیلو�ت، إال أن ال�قـع الب�ضـاء ف�ـه تسـاعد علـى ب�ـان 

  حر�ة الجسم.
  

ا واالنتقال 5حق�ة قطعان الماش�ة أو فترة الر�فیین ش�ل ( ا ،(

نم� الح�اة نفسها صاح�ة من حق�ة الص�ادین إلى حق�ة الر�فیین انتقال في 

التغیر في الشخص�ة عامة، والنفس�ة خاصة، واقتران ذلك �ظهور ف�رة وجود 

ولم ، عالم آخر یتح�م في ح�اة اإلنسان، عالم األرواح الخیرة منها والشر�رة
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�عد العمل الفني المثالي تمث�ًال للواقع فق�، �ما �ان في الحق�ة السا�قة، إنما 

ولم تعد حواس الفالح البدائي تتجه إلى معرفة خواص  أص�ح تمث�ًال لف�رة،

الحیوان و�یئته وهجرته، إنما اتجهت إحساساته وقدراته إلى التخیل واالبتكار 

  .)16(واتسمت أعماله �التلخ�ص ال�عید عن الواقع الملموس أح�اًنا

   ذه ا زات مأ  

 المفترســـة  اختفــاء رســـم الجــاموس البـــر� العتیــ�، غیـــر أن الحیوانــات

نفســـه  األخـــر� اســـتمرت فـــي الظهـــور، لكنهـــا رســـمت �األســـلوب التلخـــ�ص

  الممیز لهذه المرحلة.

  ات�عت رسـوم األشـخاص األسـلوب نفسـه، وتكـون فـي الغالـب مسـلحة

  �األقواس أو العصي المقوسة، وال تظهر الرماح في هذه الحق�ة.

  حــٍد تقتــرب النســب الطب�ع�ــة أح�اًنــا فــي رســوم �عــض األشــخاص إلــى

مـــا �أســـلوب (الســـیلو�ت) المحـــا� بخـــ� خـــارجي انســـ�ابي، وترســـم الماشـــ�ة 

�الســمات نفســها الموجــودة فــي األشــخاص، مــع التأكیــد علــى المفاصــل التــي 

  تتمیز �انتفاخ معبر، مع إحساس بنسب الحیوان.

اا    إلى  قس�مهاتحق�ة الحصان، وقد اتف� العلماء على

   ثالث فترات:
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  ام ا1.50×152 ط ن ا ور ط5 ( ل (

   ن ب  ري وت  رة اران وب ازار

  

 اورة ا  طل� صان، و ها الحتظهر فیها المر��ة أو العر�ة التي یجر�

لى إدر�ج علیها اسم فترة بدء العر�ة، أما أسلوب تعبیر هذه الفترة فقد مال �الت

  ).6اصطالح�ة �ما في ش�ل ( ةأسلوب مرسوم �طر�قة تجر�د�

رة اطلــــ� علیهــــا بــــدء الفروســــ�ة، وتبــــین االنتقــــال مــــن ق�ــــادة  ا�

الحصـــان إلـــى ر�و�ـــه، مـــع ظهـــور رســـوم تظهـــر العر�ـــة أ�ًضـــا، أمـــا الحصـــان 

فیرســم �شــ�ل اصــطالحي أو تخط�طــي، �ــذلك األشــخاص یرســمون �أســلوب 

  الفترة السا�قة نفسه.

  

  ي وتب رر ر ان   ن رة ان ،  ن 6( ل (
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ط اط–    رة ارة،    ا -ا ارا  –) ال 7ل (

ل ا ن  

ارة ا هر ا �ظ�طل� علیها فترة بدء الجمل والحصان، وهن

الجمل ألول مرة وقد بدأ رسمه مع الحیوانات األخر� التي ظهرت في 

ما أولكن �قل رسم الماش�ة لدرجة الندرة �مرور الزمن،  ،الفترات السا�قة  

األسلوب فقد اعترته �عض الخشونة على الرغم من وجود نم� نصف 

 أسلوب نمطي، تاذاطب�عي في األش�ال، بینما نجد أن الفترتین السا�قتین 

  .)17(�عید عن الطب�عة 

اراا  أواخر  وقد ظهر في  )7ش�ل ( حق�ة الجمل �ش�له الممیز

الحق�ة السا�قة، مما جعل العلماء �ضعون له قسًما خاًصا �ه، وتار�خ ظهوره 

 -في الغالب  –غیر متف� عل�ه تماًما فهو �ظهر على الصخور ومعه 

  ذلك حفًرا أو رسًما. أصحا�ه اآلدمیون سواء �ان

ذه ا زات مأ  

  یرســم الحیــوان �أســلوب نصــف طب�عــي، فــال هــو تقر�ــر� الطــا�ع، وال هــو

  اصطالحي، وٕانما یرسم في حیو�ة �حر�ة انس�اب�ة واضحة.
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 ) بوصـــة)، �مـــا تظهـــر  7 - 6تظـــل األشـــ�ال فـــي حجمهـــا الصـــغیر مـــن

  واأل�قار والغزالن.الحیوانات األخر� في هذه الحق�ة مثل الوعول 

  یختفي األسلوب االصطالحي الهندسي في معالجة رسـم األشـخاص �مـا

�ــان متعارفــًا عل�ــه، وقــد دخلــت عل�ــه �عــض اللیونــة فــي الحر�ــات، ومــع 

  .)18(بدء هذه الحق�ة نجد الرماح هي السالح الوحید المرسوم

ــل الزمنـــــي المقتـــــرح الـــــذ� اعتمـــــد علـــــى الشـــــ�ل        و��تمـــــل بهـــــذا التسلســـ

والموضــــوع �أســــاس للتصــــنیف، و�بــــدو واضــــًحا لل�احثــــة أن مســــألة التوقیــــت 

 الزمني الخاصة �المراحـل الفن�ـة المختلفـة، أ� بنظـام تعاقبهـا عبـر الزمـان قـد

فن�ـــــة أساســـــ�ة هـــــي دور  دوراتحلـــــت فـــــي خطواتهـــــا العامـــــة تعاقـــــب خمـــــس 

ن، المســـتدیرة، ودور رعـــاة ال�قـــر والحصــــا الـــرؤوسالكبیـــرة، ودور الحیوانـــات 

ومـــن الواضـــح أنـــه لـــ�س مم�ًنـــا اســـت�عاد توافـــ� وتطـــاب� زمنـــي  ودور الجمـــل

 جزئي بینهما نظرًا ألن ضمن �ل مرحلة �انت األسالیب الفن�ة متعددة وغالً�ا

  مت�اینة ف�ما بینها.

  ار ار وات ا  اطوط  اروت

تتعـــرض ال�احثـــة فـــي هـــذا الجـــزء إلـــى العناصـــر الشـــ�ل�ة فـــي الفنـــون البدائ�ـــة 

كاكوس وتاسیلي ، فالعناصر األساس�ة أإلنسان عصر ما قبل التار�خ بج�ال 

فــي التشــ�یل ال�صــر� �ثیــرة وأهمهــا الخــ�، الشــ�ل، اللــون، الفــراغ، المنظــور، 

�ـة، ولكـن ال�احثـة تهـتم فـي هـذه الكتلة، التماثل، التـوازن، الوحـدة الفن�ـة، الحر 

الدراســة بتطــور العالقــات الخط�ــة عبــر فتــرات زمن�ــة مــن فنــون إنســان عصــر 

ما قبل التار�خ، فال �م�ن الجزم �أن الفنون البدائ�ة قد قامت على أسس فن�ة 

أو تخطــ�� مســب�، وأ�ًضــا ال �م�ــن الجــزم �ــأن تلــك الفنــون قــد قامــت بتلقائ�ــة 
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أن جم�ـع الـدوافع قـد تجمعـت مًعـا لتشـ�ل إلـى حـٍد  مطلقة؛ لـذلك تـر� ال�احثـة

�بیـــر صـــ�غًا محـــددة وتشـــبیهات ورصـــیدًا مـــن الصـــور والرســـومات المختلفـــة، 

ولتمیـــز الفنـــون البدائ�ـــة �طا�عهـــا الخـــاص وتنـــوع العناصـــر الشـــ�ل�ة مـــا بـــین 

عناصر ش�ل�ة سائدة وأخر� ممعنة في المحل�ـة ، وتقصـد ال�احثـة �العناصـر 

 فــردات التشــ�یل التــي �ســتخدمها الفنــان البــدائي لعمــل أو الشــ�ل�ة مجموعــة م

ــــى مجموعــــة مــــن  ــــت مــــن الخر�شــــة المشوشــــة إل (الرســــوم البدائ�ــــة التــــي انتقل

 األش�ال المنظمة، ومن النم� التصو�ر� والتخط�طي إلى أنما� أكثر واقع�ة

ــد شـــــــ�ًال  ـــــن ال�ســـــــ�� إلـــــــى المعقـــــ منهـــــــا إلـــــــى التجر�ـــــــد، ثـــــــم الترمیـــــــز، أ� مــ

  .)19(ومضموًنا)

لخــص الفنــان البــدائي مظــاهر الح�ــاة حولــه مــن حیــوان إلــى منــاظر صــید،  (

ومــــن حفــــالت رقــــص إلــــى مشــــاهد قتــــال تلخ�ًصــــا مناســــً�ا، حیــــث اهــــتم بلــــب 

صــورة، وأهمــل التفاصــیل الصــغیرة، وســجلها دون أن تفقــد صــفاتها المواضــ�ع 

وتظهر الخطو� �أش�ال مختصـرة مـن   )20(وممیزاتها في تجر�د ذ�ي وواضح

نــوع والحجــم والشــ�ل فتنقســم إلــى نــوعین: خطــو� مســتق�مة وخطــو� حیــث ال

منحن�ــة، وتتحــرك الخطــو� داخــل العمــل الفنــي فــي اتجاهــات رأســ�ة وأفق�ــة أو 

  محور�ة، و�ستخدم الخ� في تقس�م الفراغات، وتحدید األش�ال، وٕایجاد 

إحســاس �الحر�ــة، خاصــة عنــد اســتعمال الخطــو� المنحن�ــة، �مــا أن امتــداد 

لمســتق�مة فــي شــ�ل رأســي یخلــ� إحساًســا �الصــال�ة والث�ــات، وعنــد الخطــو� ا

تج نوًعــا مــن الت�ــاین بــین وضــع الخطــو� الســم��ة بجــوار الخطــو� الرف�عــة تنــ

   دائي ما �سمىلفن البازت ـــــــو� التي میـــــــــــر الخطـــــــــ، ولعل من أشه اــــأنواعه
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ا ر، وطوط   ر ارةو ن اروز وات  )8ل (

  .ن ار، درات  ن أ اد ن ر  ل 

بخطـــــو� األشــــــ�ال المحرفـــــة، والخطــــــو� المتعرجـــــة، والخطــــــو� الحلزون�ــــــة، 

 وتتناولهم ال�احثة ما یلي:

رل اطوط ا تشرت ازدهرت في فترة العصر الحجر� القد�م، وقد ان

فـي الكهـوف ، حیــث �انـت تلــك الخطـو� ترســم غالً�ـا فــي المنحن�ـات العم�قــة 

حالكــة الظــالم، وهــذا النــوع مــن الخطــو� یتــألف مــن رســوم مضــلعة مســتدیرة 

) 8ذات خطو� متواز�ة مستق�مة أو متعرجة، و�ها زوا�ا ونق�، و�مثل ش�ل (

 عـــدًدا مـــن هـــذا النـــوع مـــن الخطـــو� فـــي �هـــوف مختلفـــة فـــي فرنســـا وٕاســـ�ان�ا

  وشمال إفر�ق�ا.
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لذلك �ش�ه صوًرا محورة لمساكن، أو أكواخ، أو خ�ام، ما �عض هذه الرسوم 

ًسا ظن ال�عض أنها قد تمثل مساكن لألرواح الشر�رة تجنً�ا لضررها وذلك ق�ا

  على استعمالها عند �عض ق�ائل الزنوج في العصر الحاضر.

روط اطخطــــو� تســــمى الخطــــو� ظهــــرت فــــي رســــوم الكهــــوف   ا

ها (حســـن �اشـــا) أول مظـــاهر الفـــن التصـــو�ر�، حیـــث بـــدأت دالمتعرجـــة، �عـــ

�مجــرد رســومات محفــورة أو مرســومة علــى شــ�ل خطــو� متعرجــة ر�مــا �انــت 

ها أ�ًضــا �عــض العلمــاء أول مظــاهر الفــن، بــل دتقلیــدًا آلثــار الحیوانــات، و�عــ

  أ،ب).-9ش�ل (�ظنها ال�عض أول مراحل الكتا�ات التصو�ر�ة لإلنسان 

  

 

 

  

والخطـو� المتعرجـة ذات أشـ�ال حلزون�ـة ومنحن�ـة متقاطعـة وغیـر متقاطعــة، 

ــا �طلــ� علیهــا Macaroniوقــد اصــطلح علــى تســمیتها (م�رونــي  ) وأح�اًن

) لتشـــا�ه أشــ�الها مــع أشـــ�ال �عــض الفنـــون Arabesqueاســم (أراب�ســك 

  .)21(الزخرف�ة العر��ة

   

  ) Macaroniطوط ر  طوط (رو  أ،ب)-9ل (
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-  زووط اطا   وقــد عرفــت �ــالتكو�ن اللــولبي أو الحلزونــي، وهنــاك

تفسیر �قول إن الخ� الحلزونـي یـوحي �ـاختراق ال�عـد الثالـث، وأنـه ینتقـل مـن 

الفس�ح وهو المأل األعلى إلى أن �صل إلى اإلنسان، و��مـل العالم الخارجي 

و�قـال  )22(اإلنسان في ذاتـه ع�ـارة عـن نقطـة وسـ� األرض ،  ددورته التي تع

  إن الحلزون�ات ظهرت نتیجة دوافع تكن���ة أثناء لف الجدائل لصنع 

  

  

  

  

  

ري) ر ران  وارت ارأة ا (رة  د ا ج)-10ل (

زوء اذات ا طوط ات ا ض  رظ  

ـــة، ور�مـــا جـــاءت مـــن مجـــرد  ـــات الطـــین لصـــنع األوانـــي الخزف� الســـالل أو لف

ة أو القواقــع مالحظــة الفنــان لألشــ�ال الطب�ع�ــة مثــل �عــض الن�اتــات المتســلق

�ال مـن أشـ...، وقد تأخـذ الخطـو� الخاصـة �الحلزون�ـات الحلزون�ة أو غیرها

، ومن المالح� �شـ�ل عـام أن �ـل الحلزون�ـات فـي �عض الحیوانات والطیور

 زخرف�ـــهو�وحـــدة  ال�عـــد عنـــد نقطـــة معینـــة فـــي المر�ـــز الفـــن البـــدائي متســـاو�ة

تتمیــز ســمات التكو�نــات أو التصــم�مات ف المختلفــة،للرســم علــى المســطحات 

  نحن�ة إلى عندما تتجه الخطو� المو الرقة والجمال، �ذات الخطو� المنحن�ة 
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في تحدید الش�ل والمضمون قد تعطي معنى  ماالستدارة سواء في الخطو� أ

  ج).-10ش�ل (   )23( هدوءوالاالسترخاء 

وس ل أم طوط وال  ان ادا  رواظرات ازة 

و  

 ف واررة اطب�عـي، �قصـد �ـالتحر�ف عـدم االلتـزام �األصـل ال   ظ

وهذا ل�س �سـبب العجـز عـن الرسـم والتخطـ�� والتسـجیل، ولكـن بهـدف إبـراز 

أو �صـف �عض المعاني والتأكیـد علیهـا، فالفنـان البـدائي قـد ی�ـالغ أو �حـذف 

أو �طیــل أو �قصــر، فنجــده ال یلتــزم فــي �ــل ذلــك �العــالم المرئــي، والتحر�ــف 

فـــي الفـــن البـــدائي مرحلـــة تلـــت النقـــل مـــن الطب�عـــة فقـــد تـــدرجت األمـــور حتـــى 

وصـــلت إلـــى أن صـــار مـــن المم�ـــن التعبیـــر عـــن الشـــيء �مجموعـــة خطـــو� 

هـا ومساحات وأحجام خط�ـة ملونـة، وفـواتح وغوامـ�، وهـي أشـ�اء �م�ـن إدراك

أشــ�اًال زخرف�ــة بخطــو�  صــارتفــي الشــيء المعبــر عنــه، ولكــن فــي النها�ــة 

، و�نتیجــة الهتمــام الفنــان البــدائي �الحیوانــات قبــل اهتمامــه بتصــو�ر مجــردة 

  . )24(اإلنسان ذاته، "

  

ل  ن   ا أل  طورة ل  )11ل (

ا    تو ن   وسل ا    . و  



  ليو تاسی أكاكوس في رسوم جبال الفن البدائيبواألشكال  طظاھرة الخطو /د. نجالء علي المقطوف 

 
 

  

 طرة االمقصـود �ظـاهرة التسـط�ح أن یرسـم الفنـان رسـوًما بخطـو   ظ �

مــن خــالل توز�ــع عناصــر اللوحــة علــى وتشــ��الت شــ�ه انفراد�ــة، و�ــتم ذلــك 

مستو� سطح واحد داخل مساحات خال�ة ال تعطي إحساًسـا بتكتـل األحجـام، 

�مــا یبتعــد الفنــان عــن اســتخدام المنظــور فــي تصــو�ر األ�عــاد، ومــن الســمات 

الممیــزة للفـــن البــدائي، والتـــي تعـــد ظــاهرة تشـــترك فیهـــا معظــم الفنـــون البدائ�ـــة 

المســاحات المســطحة ذات ال�عــدین عــدا �عــض  إهمــال ال�عــد الثالــث، وٕاظهــار

�ـان لبـدائي الفنـان اف )11شـ�ل ( اللوحات التي وجد فیها �عد وعم� �سـ�طان

ــذ� هـــــو جـــــوهر ح�اتـــــه،  ـــ�ل الحیـــــوان الـــ ــــ�� لشــ همـــــه الحصـــــول علـــــى تخطـ

، ولكن من المست�عد أن ��ون الفنان البدائي لم یدرك العالقة بین )25(وحر�اته

أن قطعـــة حجــر مـــا تشـــغل حیـــًزا فـــي الفضـــاء  األجســام والفضـــاء، ولـــم �شـــعر

 بدائي لم تخـلُ ، ومن المالح� للوهلة األولى أن صور الفن ال �أ�عاده الثالث�ة

الفنون البدائ�ـــة ال تعنـــي (الوصـــف�ة) �قـــدر مـــا تعنـــي فـــ ، تماًمـــا مـــن المنظـــور

الرؤ�ة الف�ر�ة لألش�ال التي ضاعفت من االهتمام �ـالخطو� المسـطحة دون 

ــــي ظللــــت االهتمــــام �ال ــــات الت ــــ�عض الحیوان ــــاك صــــور ل ــــت هن �عــــد، وٕاذا �ان

أجسامها �حیث �عطي هذا الظل إ�حاًء �التجس�م مـع التر�یـز علـى إبـراز أهـم 

خصــــائص األشــــ�اء فــــي ســــ�طرة مـــــن الخطــــو� التعبیر�ــــة وال�ســــ�طة لتـــــؤد� 

  .)26(األش�ال المرسومة دورها الوظ�في والجمالي

دع ارة اظ  الفنون و الش�لي في الرسوم الصخر�ة وجد الخداع 

تي �ة الالحضار�ة القد�مة �ش�ل تلقائي یتف� والطب�عة الفطر�ة والنظرة التلقائ

  اتسمت بها فنونهم.
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الجدار�ة عناصـر  ولعل الفنان البدائي �ح�م خبرته الفن�ة قد أعطى تصاو�ره 

اف�ة وأشــ�اًال مســطحة أضــاف إلیهــا الطــا�ع الخ�ــالي الســحر� المتمثــل فــي شــف

خلــ� أوضــاع مســتحیلة مــن  حیــث �الحــ�: )13-12األجســام المعتمــة شــ�ل (

ناح�ة رؤ�تها، و�رجع السبب في حدوث هذه الرؤ�ة إلى محاولة إدراك صـورة 

بخطــو� مفصــلة أو محــورة للحصــول علــى صــورة ثالث�ــة األ�عــاد مــن صــور 

)، ممـــا یتســـبب فـــي أن العـــین تعطـــي إدراك�ـــة خاطئـــة 14ذات �عـــدین شـــ�ل (

، مثل اللجوء إلى تصغیر �عـض الوحـدات فـي المقدمـة، وتكبیـر الـ�عض للمخ

اآلخر منهـا فـي الخلف�ـة، وهـو ع�ـس مـا یتفـ� مـع قواعـد المنظـور، ممـا ینـتج 

  عنه تناقض في الرؤ�ة وٕاحداث التشتیت ال�صر� عند رؤ�ة هذه األش�ال

اســتغالل الفنــان لعمل�ــات التكثیــف غیــر المنــتظم لــ�عض الوحــدات والعناصــر �

في �عض جوانب اللوحة، بجانب االتجاه �مسارات �عض الوحدات فـي اتجـاه 

 )27(و�ر� (صبر� عبد الغني)،  لل�عض اآلخر في العمل الفني نفسهمخالف 

یلجــأ فــي أحــوال �ثیــرة إلــى عــدة طــرق عنــد ابتكــار الشــ�ل  البــدائي أن الفنــان

  ل�عطي قناعة بذلك اإلحساس ومنها:

وظ ل  ) د ظر ودع  ذات طوس12ل (

 وادي ومردار اا   أدوار أ–  

 ل أوس
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ت�ــادل الشــ�ل واألرضــ�ة: وهــذا النــوع مــن الخــداع قــائم علــى إحــداث التشــتیت  

ال�صــر� للعــین مــن خــالل التنــاوب الحــادث بــین الشــ�ل واألرضــ�ة فــي وقــت 

  ).15واحد على ش���ة العین ش�ل (

إضافة أكثر من عنصر مع استخدام زخارف وخطو� �ثیرة ومتنوعة دون 

ترك فراغ في الجدران، وقد یرجع ذلك إلى التعبیر عن حالة (س��ولوج�ة) 

ن األماكن الخال�ة قد تس�نها األرواح الشر�رة، اعتقاًدا من الفنان البدائي أ

 "وقد أطل� علماء الجمال على هذا األسلوب اصطالح (الفزع من الفراغ)

  .)28()"16ش�ل (

  

  

  

  

  

  

ران  رة  و16(  ل (

رب ادور اروي ادم، وظ 

  طر طوط ندام اا

  ا در  رظ د

ادام اط وا ودد 

) ثیران مع رعاة في وضع تر�یب الدور الرعو� القد�م، ونالح� هنا 14ش�ل (

استخدام الفنان للخطو� �طر�قة دق�قة �ظهر فیها قدرته العال�ة على استخدام 

  الخ� والمساحة وتحدید األش�ال

ورة   رة   )15ل (

اظم ار  اراغ، ن ر 

ال واوع وق اراغ اح دون 

اد ط ارض،  ن أن دال 

ال   اض، (أ رت 

  اوول اوداء)، رة اران
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لا  ظم  ا التشـ�یل�ة فـي مجموعهـ�ضع الفنان البـدائي عناصـره

�وحـدة واحــدة مشــتر�ة، وٕان أبــد� أح�اًنــا شــیئًا مــن العــزل أو الفصــل فــي تلــك 

العناصــر لتأكیـــد أهم�ـــة عنصــر مـــا �ـــالحیوان، أو إبــراز الق�مـــة العقائد�ـــة فـــي 

�ما �الح� استخدام خطو� بلون مه�من ومس�طر، وهـو لـون قر�ـب  ش�ل ما

طـو� ذات األلـوان األخـر� خطوطـًا من البیئة �ـاللون البنـي لتصـ�ح �ـاقي الخ

تا�عة.�ما �حق� الفنـان البـدائي التـوازن عـن طر�ـ� توز�ـع الخطـو� وعالقاتهـا 

و�م�ـن لل�احثـة تفسـیر حـدوث ،  ضوع على المسـاحات فـي العمـل الفنـي�المو 

االتزان عبر العالقات الخط�ة والوحـدة فـي العمـل الفنـي فـي ضـوء خصـائص 

  العمل الفني في الش�ل:

حیـــث إن خصـــائص التشـــا�ه تمیـــل إلـــى التجم�ـــع فـــي صـــ�غ  التشـــا�ه: .1

 ) نر� العناصر الخط�ة لألش�ال 17موحدة �م�ن إدراكها، ففي الش�ل (

اآلدم�ة تمیل �فعل عمل�ات التنظ�م اإلدراكي والخصـائص المتشـابهة  .2

إلــى التجمــع علــى هیئــة صــفوف رأســ�ة، و�هــذه العالقــات الخط�ــة المتشــابهة 

  

  

  

  

) رسومات تعبر عن رجال ونساء یرقصون مغنیین (فترة الرءوس 17ش�ل (

 متطورة مع تأثیر مصر�  المستدیرة) 
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والمتوازنـة أعطــى الفنـان مبــدأ الســ�ادة والسـ�طرة علــى مجــال الرؤ�ـة ممــا حقــ� 

  أعلى ق�مة لالتزان.

ــــارب: -2 ــــا فــــي تحدیــــد صــــ�غ وتكو�نــــات  التق حیــــث تلعــــب المســــافة دوًرا مهًم

حــــ� ف�ــــه تكــــو�ن ) نال18( ، فالشــــ�ل شــــ�ال مــــن خطــــو� ودالالت رمز�ــــةاأل

لألشـــ�ال اآلدم�ـــة مـــوزعتین علـــى  اإلنســـان�ة  مـــن العناصـــر ةمجموعـــل خط�ـــة

ولعــل خاصــ�ة ،  مــا مســافات بین�ــة متســاو�ة تقر�ً�ــاطرفــي الصــورة تجمــع بینه

ـــین العناصـــر ســـواء �انـــت فـــي الت ـــدائي ب قـــارب فـــي التخطـــ�� عنـــد الفنـــان الب

الشــ�ل أو الدرجــة أو فــي الحر�ــة تضــفي علــى العمــل الفنــي الوحــدة والتــرا��، 

  مما ال یدع مجاًال للتشتیت ال�صر� عند رؤ�ة العمل.

ائي، وقد �م�ن تفسیره ملمح آخر من مالمح الش�ل في الفن البد  التماثل: -3

ان البـدائي بوجـه عـام إلـى اعت�ـار األشـ�اء المختلفـة �مـا لـو �انـت �میل اإلنس

متشــابهة بــل متماثلــة، أو علــى األصــح رؤ�ــة التشــا�ه والتماثــل فــي االخــتالف 

 �ما �الحـ� أن،  ، واعت�ار تلك الذات مر�ز الكون والت�این، ونظرته إلى ذاته

حـــــور معظــــم الترتی�ـــــات المتماثلــــة تكـــــون إلـــــى ال�مــــین وٕالـــــى ال�ســــار حـــــول م

عمود�، والترتی�ـات التـي تكـون ألعلـى وأسـفل حـول محـور أفقـي تكـون أكثـر 

السـبب فــي ذلــك إلــى غ�ــاب  )Franz Boas()29نـدرة و�رجــع (فرانــز بــوز 

ــ ى الحر�ــات المتماثلــة رأســً�ا ف�مــا عــدا حر�ــات األذرع ارتفاًعــا وانخفاًضــا، وٕال

  ندرة األش�ال الطب�ع�ة المتماثلة رأسً�ا.
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اعتمد الفنان البـدائي علـى خاصـ�ة التراكـب، بوضـع مسـاحات أو  التراكب: -4

أجزاء من العنصر فوق أجزاء مساحات أخر� على سطح العمـل الفنـي، ممـا 

�ــالعم�، أو یلجــأ الفنــان إلــى وضــع أجــزاء لكــي تغطــي أجــزاء �عطــي إحساًســا 

أخــر�، ممــا �عطــي إحساًســا �التــدرج الخطــي لعناصــر اللوحــة مــن األمــام إلــى 

 ).19الخلف في أسلوب �حق� نوعـًا مـن الشـفاف�ة فـي العمـل �مـا فـي شـ�ل (

قــد بنــي علــى االفتراضــات  -مــن وجهــة نظــر ال�احثــة  -ولعــل هــذا التفســیر 

، لــذلك تضــع ال�احثــة فــي االعت�ــار أن هــذه علــم الفــنیــوحي �ــه الشــ�ل�ة ومــا 

األعمال قد توافدت علیها أج�ال، ومن المحتمل أنهم أضافوا إلى تلك الرسوم 

  .ما یؤ�دها أو حذفت منها أجزاء لت�قى أجزاء أخر� في خلف�ة العمل

غالً�ا ما تختلف الرسوم على الجدران في أسلوب التنفیذ تر� ال�احثة انه  

الفني لهذه الجدار�ات، ول�س هناك أسلوب فني واحد أو نم� فني واحد مت�ع 

  في جم�ع الكهوف مثل ما نر� تراكب وتراكم الرسوم فوق �عضها ال�عض 

على الجدار نفسه، فتظهر الرسوم �ش�ل خطي متداخلة ومتشا��ة مع 

، و�ذلك عدم خطو� منحرفة أو متقار�ة أو متماثلة  أو �عضها ال�عض

  

  

  

-  ل أوس  –) ط ر ن ار ر ارة 19ل (

ءات واذات إ  طوط در ل براا  
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  الحیوانات المختلفة اإلنسان و التناسب الش�لي في األ�عاد واألحجام بین

حیث إن رؤ�تنا الفراغ�ة للمشهد تتطلب أن ��ون  (،من حیث األحجام 

الحیوان ال�عید في اللوحة �حجم أصغر من الحیوان القر�ب الذ� ��ون �حجم 

  .)30() لقواعد المنظور الهندسي أكبر ط�ًقا

وقــد تجــد الفنــان �عبــر عــن الحر�ــة �شــ�ل جیــد، و�ــذلك عــن األ�عــاد الفراغ�ــة 

ف�ظهـــر فـــي األقـــرب للنـــاظر، وهـــذا �عطینـــا أدلـــة مبهـــرة حـــول تنـــوع عالقـــات 

التناسـب الفراغــي عنــد فنــان عصـر مــا قبــل التــار�خ، وأنـه تكــون نتیجــة للــوعي 

هر بوضوح ف�ما �عرف �اللوحات المشـهد�ة والقصد ول�س العشوائ�ة، وهذا �ظ

  اء متجاورة نستط�ع أن التي ف�ر فیها ونفذها الفنان �ش�ل متكامل ول�س أجز 

ونفذت ��ل متكامل فـي ج�ـال أكـاكوس لوحة المشهد التي ابتكرت، نراها في 

  ). 20ش�ل (

  

سـیر برشـاقة فـي األخر� التي تصور قط�ًعا مـن الثیـران التـي تولوحة المشهد 

وتالحــ� ال�احثــة فــي هــذا المشــهد عنا�ــة �التفصــیل والحر�ــة، فقــد اتجــاه واحــد 

أظهرها الفنان �ش�ل أوضح �ما أظهر تفاصیل دق�قة لم ��ـن یهـتم بإظهارهـا 

  

   

و د ا ور ط ن اران ر ر20(   ل (

   اه واد

   ًن ب د ادن م
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بـل لــون ، أن الفنـان لـم ��تـِف فـي الرسـم �ـالخطو� الخارج�ـة فقـ� مـن قبـل، و 

الجســم �لــه، ثــم حــاول التجســ�م، مثــل مــا نجــده فــي لوحــة المشــهد�ة لــزوج مــن 

ـــال أكـــــاكوس  ــ ـــــدور الرعـــــو� القـــــد�م) بج� ـــــین (ال ــــي مســـــتو�ین مختلف ـــــران فـ الثی

ـــى التعبیـــر عـــن الحر�ـــات المختلفـــة ) 21شـــ�ل( ، وٕابـــراز �عـــض التفاصـــیل إل

  . )31(ح�ة تف�ض حر�ة ونشاًطالحیوانات 

  

  

  

  

ر ن (ادوو د زوج ن اران  ون  )21ل (       

  اروي ادم) ل أوس

   ًن ب دارارت أوس

"�اإلضــافة إلــى تطــور الرســوم إلــى مواضــ�ع معبــرة ول�ســت رســوًما منفصــلة، 

المشـهد فـي أشـ�ال متنوعـة مـن الرسـومات ونستط�ع أن نر� مقاطع من ذلك 

  .)32(الصخر�ة في العالم سواء في ج�ال أكاكوس وتاسیلي أو غیرها

�مـــا تالحــــ� ال�احثــــة أن فنــــان العصــــور الحجر�ــــة نفــــذ عدیــــدًا مــــن المشــــاهد  

�استخدام الخطو� الخارج�ة لألش�ال الحیوان�ة واألش�ال اإلنسان�ة فق� بدون 

تلــو�ن جســم األشــ�ال، بــل ظهــرت الحیوانــات واألشــ�ال اآلدم�ــة فــي خطــو� 

ذه متراكمـــة فـــوق �عضـــها الـــ�عض، �اســـتخدام الشـــ�ل الخـــارجي للحیوانـــات، هـــ

العقل�ة الواع�ة لفنان العصور الحجر�ة والحس الفني الذ� �ـان یتمتـع �ـه هـو 
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مــا جعلــه �طــور مــن أســالی�ه الفن�ــة و�ســتحدث أســالیب جدیــدة تبهــر �ــل مــن 

ینظر إلیها و�تأملها، ومن األسالیب المنفذة بهذا األسلوب لوحة مشهد لماعز 

الـدور الرعـو�  -ومشـهد لقط�ـع صـغیر مـن الثیـران  بتشونیت بج�ـال أكـاكوس

  . )33( )22وان أمیل، أكاكوس أش�ال ( -�م القد

ا  

ة الخطو� هر رض الساب� بینت هذه الدراسة أن ظامن خالل الع

تجر�د�  الحدیث فنتعبر عن فن �المفهوم  نماإللفنون البدائ�ة  ش�الواأل

من فن  الفترةتلك  إنسانیتطور من حیث التنوع حسب المراحل التي مر بها 

الزمن�ة والفن�ة لي فن �قترب من الرسم الواقعي في �عض المراحل إرمز� 

یزة ممظواهر  ةعدله كاكوس و تاسیلي أبج�ال  لفن البدائيفا لإلنسان البدائي

تطور �ل فترة المد� �ظهر و للخطو� واألش�ال التي تتمیز بها �ل حق�ة 

من خالل  الفن�ة المختلفةالسمات و  ش�ال الخط�ةاختالف األعن اآلخرة من 

  .الرسوم والنقوش

توا  

للكشف عن  �نحاجة ماسة إلى �حث وتنقیب مستمر تار�خ لیب�ا القد�م في  

جاء  تار�خ لیب�ا القد�مة ش�ه مجهول، وما قیل ف�هاغوار هذا الفن المحلي  ف

م�عثًرا و�ت�ه مؤرخون غیر لیبین، ولم یتصد� المؤرخون اللیبیون لذلك 

  .الموضوع إال �عد الحرب العالم�ة الثان�ة

 ،م�ةوالعل منها في ال�حوث الدراس�ة لالستفادة بدائ�ةتوثی� جم�ع اللوحات ال .1

 . ثر�ة والفن�ةالتار�خ�ة واألو 
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تنقیب عن المناط� المجاورة لهذه المنطقة لل�حاث حدیثة أعمل دراسات و  .2

 . شف �عدتوالتي لم تك

 كاكوس وتاسیلي أحضارة الفن البدائي بج�ال فالم وثائق�ة عن أعمل  .3

 جتماع�ة واالقتصاد�ة فيالفن�ة واال وتوض�ح األهم�ة الحضار�ة وم�انتها

غر�یین  المنطقة، خاصة أنها حضارة محل�ة بإقرار من علماء ومؤرخین

رث إمن براز ما تحتو�ه وذلك إلعراقتها درسوا هذه المنطقة �فنها و 

 . حضار� 

 معالمها حضارة الكتشاف موطنها واهملس�اح�ة لهذه التسهیل الز�ارات ا .4

 . مورد دخل س�احي لل�الدكون تلاحد� المعالم الس�اح�ة في لیب�ا  فهي

تسهیل وصول ال�احثین والدارسین في �افة المجاالت المتخصصة في  .5

 ز�ارة هذه المنطقة.  لثار والفنون والتار�خ اآل
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 والمعاصرة في التصو�ر ال�مني المعاصر لد� الفنانین الش�اب األصالة

 د�تور/ منیر سعید محمد الحمیر� 

 أستاذ مساعد �قسم التر��ة الفن�ة

ال�من –بجامعة الحدیدة  مید �ل�ة الفنون الجمیلةوع  

  ال�حث:ملخص 

إن الفن الحدیث في ال�من �مر �حاالت تخ�� وتأرجح ما بین التمسك 

فأص�ح تأكید  إلینا،�األصالة والتراث و�ین الهرولة إلى الحداثة الغر��ة الوافدة 

الهو�ة إش�ال�ة �م�ن تلمسها مبدئ�ا في أغلب أعمال الفنانیین الش�اب �المعارض 

ص ال�صر� الحدیث وعدم الوعي �المعاییر واألسالیب المت�عة في بناء الن العامة،

هذه  اقتصرتواألسس التش�یل�ة المنظمة لعناصر النص ال�صر� المعاصر. وقد 

عرض وتحلیل نماذج من األعمال الفن�ة في المعرض التش�یلي  على الدراسة

 والتيم. 2014م حتى الدورة الرا�عة 2008العام للش�اب إبتداًء من الدورة األولى 

لهذه الفترة  االخت�ارب حدیثة ومعاصرة و�مفردات محل�ة. و�ان سبب تحمل تجار 

الزمن�ة هو الملتقى العام للش�اب في عرض أعمالهم الفن�ة �فضل تأس�س 

 هإلى حراك تش�یلي فاعل یتنافس ف� مما أد� للش�اب،المعرض التش�یلي العام 

عط�ات العصر الش�اب �عرض مهاراتهم اإلبداع�ة ومنجزاتهم الفن�ة المواك�ة لم

ومن هذا التفاعل والتنافس والتجمع التش�یلي السنو� في المعرض، أت�ح  الحدیث،

لل�احث تحدید المش�لة وحصر الفترة الزمن�ة التي تفي موضوع الدراسة للحصول 

على نتائج شاملة ومهمة. ومن خالل التحلیل والقراءة التش�یلة لألعمال الفن�ة 

النتائج التي من خاللها نستط�ع التعرف  ستطاع ال�احث أن �ستخلص �عضا

 استلهامالش�اب في  الفنانینعلى نواحي الضعف والقوة للقدرات اإلبداع�ة لد� 
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  المقدمة:

ا�عة نهو�ة ثقاف�ة  ألنها�ثیرًا ما �شار إلى التراث على أنه هو األصالة 

ث من التراث وتا�عة له، ولكي نؤ�د هو�تنا یجب علینا أن نحاف� على الترا

إل�ه، فاألصالة مشتقة من أصل الشيء وجذره،  �انتمائناونخلص له ونعتز 

ى �معنى الهو�ة الثقاف�ة المستقلة عن اآلخر�ن وهو األمر الذ� �حیلنا إل

  هو الذ� �ش�ل شخصیتنا الحضار�ة وهو�تنا الثقاف�ة. ألنهالتراث 

 الشعوب،وحضارة ورقي  تراثوللفن التش�یلي دور �بیر في إبراز 

�اته تفاصیل ح�اة تلك الشعوب في ضمن منتج فني معاصر �حمل في ط

�فرض علینا فهم وتجدید طب�عة التراث  األمر الذ�شتى المجاالت. 

رة والمعاصرة، وتحلیل تلك العالقة الثنائ�ة وف� معاییر نقد�ة معاصرة قاد

ي االصالة والخل� من جهة، وتحدید مظاهر النسخ والتقلید�ة الت منهجهعلى 

  دد المعاصرة من جهة اخر�.تفتقر لروح االصالة والخل� �ص

على المرء أن یتكهن �ما ستومئ �ه الفنون  الصعبلقد أص�ح من  

ن هو استكمال لالتجاهات اآلالتش�یل�ة خالل القرن الحالي، فما نع�شه 

المفردات المحل�ة التي تثبت الهو�ة واألصالة وص�اغتها في نص �صر� معاصر 

ضمن  وتأصیل،التراث �هو�ة  استلهام(حدیث). وتقی�م الوعي اإلبداعي في 

ل الفني �أسلوب معاصر. وقد اعتمد ال�احث في هذه الدراسة على مفردات العم

المنهج الوصفي التحلیلي النقد� والمنهج الس�م�ائي أسلو�ا في تناول الظاهرة 

وجمع الحقائ� المتعلقة بها من خالل تحلیل ونقد نماذج من أعمال الفنانین 

 ال�منیین.

 لتصو�ر المعاصرا –لمعاصرة ا –األصالة  ح�ة:الكلمات المفتا
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ولكن �حجم أوسع وأسرع من  الیوم،ساحة اإلبداع الفني  ىالفن�ة الموجودة عل

  البدا�ات. 

�اإلضافة إلى أن التطور التكنولوجي الذ� �م�� اللثام عن �م هائل 

، وثورة االتصاالت وتوفر قدر �بیر الفن�ةمن األف�ار والرؤ� واالتجاهات 

، على �ل الثوابت الراسخة �أذهاننامن حر�ة التف�یر والتعبیر وٕاضافة الجدید 

رن للكشف عن فإن �ل ذلك �عطي مؤشرا لإلم�ان�ات المتاحة لفنان هذا الق

صالة لیوم. لهذا �أتي موضوع ال�حث (األآفاق جدیدة غیر معروفة لنا ا

  والمعاصرة في التصو�ر ال�مني المعاصر لد� الفنانین الش�اب).

دراسات متعددة وأنجزت �حوث عدیدة حول  اهتمتففي عالمنا العر�ي  

الحاجة إلى مواك�ة  هادعت إلی األخیرةالتراث والفن التش�یلي، خالل العقود 

  العصر وصوال إلى البن�ة الحضار�ة العر��ة الحدیثة.

ف�ر�ة وفن�ة عدیدة حول (األصالة والمعاصرة)،  قضا�اومن ثم طرحت 

لتي مازال الحوار ال�ة والعالم�ة) و(مفهوم التحدیث) وغیرها من األمور (المح

�ة تتصل وترت�� �موضوع هذه الدراسة حول (��ف وهيیدور حولها، 

 من مفردات البیئة المحل�ة والموروث الحضار� في تأصیل فنون  االستفادة

لى مفهوم إل الفني یرقى المعاصرة وف� ص�اغة موضوع و�ناء تش�یلي للعم

مفردات البیئة وعناصر التراث والقدرة على  استلهام) أو ��ف�ة المعاصرة

ص�اغتها في نص �صر� معاصر �حیث تتعال� مع �اقي المفردات 

  للموضوع و�تمظهر حدیث ومعاصر.

ین أر�ع نالفن�ة التش�یل�ة الحدیثة ع الحر�ةففي ال�من ال یز�د عمر  

الواضحة التي تحمل  الخاصةعامًا، لم یتبلور فیها غیر القلیل من الرؤ� 

عب� التراث ووهج الحداثة، وذلك نظرا للظروف االجتماع�ة والثقاف�ة التي 
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مرت بها ال�من، ومازالت في حالة إعادة بناء لكل مقوماتها لتكون قادرة على 

  )1( دخول دائرة التطور التكنولوجي أو على األقل مسایرته وترو�ضه.

التمسك إن الفن الحدیث في ال�من �مر �حاالت تخ�� وتأرجح ما بین 

ص�ح فأ إلینا،�األصالة والتراث و�ین الهرولة إلى الحداثة الغر��ة الوافدة 

الش�اب  الفنانینتأكید الهو�ة إش�ال�ة �م�ن تلمسها في أغلب أعمال 

 �المعارض العامة، واألسالیب المت�عة في بناء النص ال�صر� الحدیث وعدم

الوعي �المعاییر واألسس التش�یل�ة المنظمة لعناصر النص ال�صر� 

  المعاصر.

وفي هذا الصدد س�عمل ال�احث في هذه الدراسة على عرض وتحلیل 

 �ما سبعرفة �عض األعمال الفن�ة المعاصرة للفنانین ال�منیین الش�اب لم

  ذ�ره �حسب معاییر أدوات النقد الحدیثة لمثل ه�ذا نصوص.

  مش�لة الدراسة:

تكمن إش�ال�ة هذه الدراسة في مسألة اإلبداع الفني وف� استلهام 

 االتجاهاتصر �حمل خصائص مفردات األصالة في نص �صر� معا

 جمتزاواال، والقدرة على الص�اغة التش�یل�ة وف� حالة من التفاعل الحدیثة

لى النضوج الف�ر� والتقني، إلألصالة والمعاصرة في عمل فني یرقي 

 الش�اب الفنانینوالكشف عن المنظور الفلسفي والمنهج الثقافي لد� شر�حة 

  في المرحلة أو الحق�ة الزمان�ة المحددة لهذه الدراسة.

  حدود الدراسة:

هذه الدراسة في عرض وتحلیل نماذج من األعمال الفن�ة في  اقتصرت

م حتى 2008من الدورة األولى  ابتداءالتش�یلي العام للش�اب  المعرض
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تحمل تجارب حدیثة ومعاصرة و�مفردات  والتيم. 2014الدورة الخامسة 

�تأصیل .. وتم اخت�ار عینات قصد�ة تتواف� مع هدف الدراسة  محل�ة

لهذه الفترة الزمن�ة هو الملتقى  االخت�ار. و�ان سبب  )2( �أصالة ومعاصرة

العام للش�اب في عرض أعمالهم الفن�ة �فضل تأس�س المعرض التش�یلي 

الش�اب �عرض ه إلى حراك تش�یلي فاعل یتنافس ف�العام للش�اب ، مما أد� 

مهاراتهم اإلبداع�ة ومنجزاتهم الفن�ة المواك�ة لمعط�ات العصر الحدیث ، 

هذا التفاعل والتنافس والتجمع التش�یلي السنو� في المعرض، أتاح ومن 

لل�احث تحدید المش�لة وحصر الفترة الزمن�ة التي تفي موضوع الدراسة 

  للحصول على نتائج شاملة ومهمة.

  هدف الدراسة:

یتحدد هدف الدراسة في الكشف عن نواحي الضعف والقوة للقدرات 

المفردات المحل�ة التي تثبت  استلهامي الش�اب ف الفنانیناإلبداع�ة لد� 

الهو�ة واألصالة وص�اغتها في نص �صر� معاصر (حدیث). وتقی�م الوعي 

التراث �هو�ة وتأصیل ضمن مفردات العمل الفني  استلهاماإلبداعي في 

  �أسلوب معاصر.

  أهم�ة الدراسة:

  تكمن أهم�ة الدراسة في اآلتي:

إن ندرة الدراسات النقد�ة الجادة في تقی�م وتقو�م مسار التصو�ر  -1

ال�منیین الش�اب  الفنانین واتجاهاتال�مني المعاصر �ش�ل عام 

الحدیثة والمعاصرة �ش�ل خاص، تدفع ال�احث لدراسة هذا الجانب 

للتعرف على نم� أو أسلوب التأصیل وٕاث�ات الهو�ة المحل�ة ضمن 

ال�منیین الش�اب �اتجاهات حدیثة  ینللفنانالنصوص ال�صر�ة 
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من تقی�م القدرات اإلبداع�ة في تجسید المفردات  واالستفادةمعاصرة، 

ال�منیین الش�اب، حیث  الفنانینالمحل�ة بتقن�ة وأسلوب حدیث، لد� 

ومسار الفن التش�یلي ال�مني،  اتجاهتحتل هذه الفئة م�انة هامة في 

مما یتطلب االهتمام بها �اعت�ارها أهم مرحلة فن�ة من مراحل ح�اة 

 الفني. انطالقهالفنان، وأساس 

 �اإلضافة إلى ذلك فإن نتائج هذه الدراسة تساعد على الق�ام �مز�د -2

 من ال�حث للتعرف على العوامل والمتغیرات التي قد تسهم �االرتقاء

 الش�اب اإلبداع�ة ونموها، والحد من أثر العوامل نینالفنا�قدرات 

 التي قد تؤد� إلى تراجع وانحدار تلك القدرات اإلبداع�ة.

 منهج�ة الدراسة:

التحلیلي النقد� والمنهج الس�م�ائي  الوصفياعتمد ال�احث المنهج 

قد أسلو�ا في تناول الظاهرة وجمع الحقائ� المتعلقة بها من خالل تحلیل ون

  من أعمال الفنانین ال�منیین الش�اب للوصول إلى النتائج.نماذج 

  مصطلحات الدراسة:

ك �المدون أدناه لتكرار ورودها في الدراسة وتشا� المصطلحاتتتحدد تعر�ف 

  معانیها:

المنط� ، ومن الوجهة الس�م�ائ�ة فإن  �حسبو�عنى تقابل حدین : تضایف

التضایف �عني تقابل حدین أو خاصیتین �حیث یتوقف �ل منهما على 

اشتغاله على تضا�فه مع  تصور األخر ، فاألسود في التصو�ر یتوقف

 )3( ، وال�قعة تتضایف مع السطح حیث تتش�ل خواص جدیدة .األب�ض

من المم�ن استعمال عناصر التصو�ر على سطح اللوحة : التعال� والداللة
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معمار على  تسم�ةلقصد�، وسوف نطل� افتراضا ا�نوع من أنواع البناء 

بني بها صرح هذا المعمار یُ ، وسنر�ز على الطر�قة التي اللوحة التش�یل�ة

، فمثلما تقوم �ل قطعة من الحجر والمواد األخر� بدور یدعم القطع ونسقه

  األخر�.

 ،ومثلما البناء �أكمله هو بن�ة مر��ة من عناصر ووحدات عدیدة ومتنوعة

�ذلك تستط�ع �ل عالمة من الفرشاة أن تبني سطح اللوحة �طر�قة معمار�ة 

فثمة ما  العالقات،وض�� هذه  العناصر،من خالل العالقات القائمة بین 

ألمر یدل على أن بین هذه العالقات ما هو أساسي وما هو ثانو� وتا�ع 

لعالقات بین العناصر التي یتر�ب منها العمل الفني جم�عًا هي ااآلخر أن 

وهذه  ورق.ألوان وقطع قماش وخطو� وقصاصات أو  عین�ة:صالت 

العناصر �م�ن �التأكید أن تفصل عن األش�اء بذاتها و�عاد تكو�نها أو 

 ها في أش�اء أخر� غیر أنها ت�قى على المستو� ذاته من عین�ةاضاستعر 

  )4( للتف��ك وٕاعادة التر�یب. التقلیب،هذه األش�اء فهي تخضع لالستعمال أو 

  والمعــاصــرة:األصــالـة  

تتعدد التعر�فات لمفهوم األصالة والمعاصرة وأص�حت إش�الیتها من 

ألن لكل امة  ذلكو  �عید، زمنالقضا�ا المستجدة على الساحة الف�ر�ة منذ 

موروثها الحضار� تناقلته عبر األج�ال، ولكل أمة من األمم علمائها 

 والمراجع التيومف�ر�ها الذین أعطوا عصارة ف�رهم فألفوا اآلالف من الكتب 

، و�رت�� ودراساتنا األكاد�م�ةتعد الى یومنا هذا المصدر الوحید في ا�حاثنا 

) إال و�قال صالةأفال �قال (فهوم األصالة جدل�ًا، مفهوم المعاصرة �م

  "معاصرة"، والع�س صح�ح.

األصالة والمعاصرة موضوع "یتحادث ف�ه العامة والخاصة. و��اد 
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�انت قض�ة األصالة  ولما. )5(یجمع الكل على أن هذا موضوع العصر"

والمعاصرة تظهر " �صورة حادة في لحظات تحول المجتمعات وانتقالها من 

تمامًا �ما حدث في المجتمع العر�ي أثناء نزول  )6( ".مرحلة إلى أخر� 

�ما اعتاد  –اإلسالم وانتقاله من مرحلة الجاهل�ة  رسالةالوحي وتلقي 

الجدید. فإنها تظهر من  والمجتمعلى مرحلة االسالم إ –المف�رون تسمیتها 

جدید في "اللحظة الحضار�ة التي نمر بها الیوم. و�أنها المنط� الذ� ال 

  )7( ".�ل مرحلة انتقال�ة من عصر إلى عصرغنى عنه في 

� عمل یبرز ف�ه نوع أن تكون صفة تطل� على أواألصالة �م�ن 

ن تدل على أصالة �م�ن ن هذه األألى إذ �شیر ال�عض إبداع. نواع اإلأمن 

و �الهما معا وهناك من یتف� مع أحدهما زمني واآلخر منهجي، أمعنیین، 

 الزمن،لى إشارة و�ست�عد اإل المعنیین،المفهوم حیث �میز بین هذین  هذا

خر� أن �و��ة أ، بینما نجد )8( الزمنصیل یتجاوز مفهوم ن األأساس أعلى 

لى ر�� هذا المفهوم �الماضي و�التراث، مما �عني إمن المف�ر�ن تعمد 

ن ألى الماضي �حیث إن االصیل ینتمي زمن�ا ألى إشارة الضمن�ة اإل

�ان نسب�ا، وه�ذا نجد زاو�تین مختلفتین  صالة تنحصر في القد�م واناأل

  لرؤ�ة المفاه�م من خالل طروحات المف�ر�ن.

ومع �ل هذا إال أننا نجد اتفاقا على �عض الخطو� العامة لمفهوم 

  )9( االصالة ندرجها ف�ما یلي:

مة أبداع یختلف بین ن �ان اإلإ و  االبداع،صالة تحو� صفة ن األإأوًال: 

ذ تستمد إصالة مرت�طة خصوص�ا �الثقافة، ن األأخر�، مما �عني أو 

  ة.ق�مها الداخل�ة من الق�م التي تفرزها الثقافة الواحد
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�معنى قابل�ة  )،صالة تحو� ضمن تر�یبها الداخلي (حر��ةن األإ ثان�ًا:  

  التطور والتجدید.

ضرورة التعبیر عن الواقع الذ� انبثقت عنه األصالة، اذ ال ��ون  ثالثًا:  

االصیل �ذلك في بیئة غر��ة عن ق�مه الداخل�ة التي منها �ستمد 

صیل داللة ایجاب�ة فاعلة في الحاضر، مما صالته، وان لم تكن لألأ

  �ستلزم الصدق في التعبیر، فال �م�ن ان ��ون االصیل اص�ال.

�الجذور  االرت�ا�معنى  األصالةة معنى التحدیث تتخذ و�ما تتخذ المعاصر   

). فاألصالة من الناح�ة (الهو�ة هما نسم�وهو  والثقاف�ة،ف�ة التار�خ�ة والجغرا

لمواجهة مواقف  ل مبتكرة بناًء على خبرات سا�قةالنظر�ة هي إیجاد حلو 

 تفرضها متغیرات جدیدة. ینطب� هذا التعر�ف من الناح�ة الس��ولوج�ة على

وتختلف النتیجة من  معینة.لمثیرات  استجا�ةاإلبداع الفني من حیث أنه 

  )10( �ل حسب هو�ته. أما في العلم فتتوحد النتائج لد� الجم�ع. آلخر،فنان 

ومما سب� یلح� أن هناك تر�یزًا على ماه�ة األصالة ومستو� وطب�عة 

مطا�قة التراث أو  يال تعنالعالقة القائمة بینها و�ین التراث والمعاصرة وأنها 

عنه �سمة للعصر ومحتواه، وٕاضافة إلى ذلك إن األصالة تتمثل في  االبتعاد

�ل من  �حتو�ه مجمل الخبرات الش�ل�ة التي تؤثر في الفنان وتثر� �ل ما

  والعقل ال�شر�. الحس

في  األصالةومن هذا المنطل� �م�ن توض�ح قصد�ة مصطلح 

موضوع الدراسة على أنها است�عاب الخصائص المحل�ة، المستمدة من البیئة 

مع األخذ �عین  محتو�اتها،م�نوناتها وفك رموزها وهضم  واست�عابوالتراث 

وٕاعادة إنتاجه في إطار جمالي واع  نع�شه،عامل الزمن الذ�  االعت�ار

إلى  اءاالنتمو�حق�  مستجداته،قابل للحوار مع  عصر�ة،�متطل�ات 
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  شخص�ة تراث�ة متمیزة �أسسها الجمال�ة.

�الجذور التار�خ�ة والجغراف�ة  االرت�ا�و�ما تتخذ األصالة معنى 

 ءاالرتقاتتخذ المعاصرة معنى التحدیث أ�  -�ما ذ�ر سا�قاً  -والثقاف�ة 

بثقافة المجتمع من خالل إم�اناته الماد�ة والذهن�ة، في ضوء التراث. 

حر�ات التطور�ة (التقّدم�ة) في المجتمع، وهي والمعاصرة صنف من ال

تختلف عن "الموضة"، وٕان "لف� عصر� مشت� من عصر، فالعصر� ما 

ینسب إلى عصر. و�ما أن �ّل الناس عاشوا أو �ع�شون في عصر ما، 

ف�لهم عصر�ون". وهذا یختلف عن المعاصرة فهي قبل �ّل شيء "تفتح على 

وعلى األف�ار التي تسود الفترة حصیلة المعارف والفنون والتقن�ات، 

  )11( ".المع�شة

ما إن المعاصرة ال تعني رفض التراث وال القطع�ة مع الماضي �قدر 

لتقدم إلى مستو� یواكب ا واالرتفاع�طر�قة التعامل مع التراث  االرتقاء يتعن

الحاصل على الصعید العالمي، برؤ�ة حدیثة ومنهج�ة. وهي ظاهرة تار�خ�ة 

ها ��ل الظواهر التار�خ�ة المشروطة �ظروفها، والمحدودة �حدود زمن�ة ترسم

  )12( الصیرورة على خ� التطور.

دور أص�حت الفنون الجمیلة في هذا العصر تلعب دورًا ثقاف�ًا مواز�ًا ل

دب والشعر والمسرح والموس�قى، وأص�ح الفنان صاحب رسالة ورأ� األ

خر�ن، مما جعله متا�عًا للتغیرات آلوفلسفة وأسلوب وشخص�ة تمیزه عن ا

ثقافته في تقد�م تراثه و  الحدیثةمن التقن�ات  واالستفادةالعالم�ة في مجاله، 

  من خالل عمله الفني. ومتحضر �ش�ل راقٍ 

ف�ر�ة وفلسف�ة تفصح عن مد�  ةأص�ح ق�مإن العمل الفني المعاصر 
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راث تالوعي والتحضر لألمم والشعوب، لهذا فإنه من الضرور� دراسة ال

ق�مه التصم�م�ة، من حیث مقوماته وأ�عاده، وق�مته المجردة،  واست�عاب

سلوب في تناول العناصر التش�یل�ة التي تع�س األمثل للتقن�ة واأل واالخت�ار

  )13( ذ� تن�ع منه.حسًا ممیزًا �العصر ال

ن مفهوم المعاصرة ارت�� بإنجاز العمل الفني المتكامل الذ� �متلك إ

بل  ،هو�ته الوطن�ة. فالمعاصرة بهذا المعنى ل�ست تقلیدًا لألسالیب األخر� 

هي إبداع العمل الذ� تتمثل ف�ه روح العصر دون تقاطع مع الحلقات 

و�اعت�ارها نزعة عالم�ة ، إنما هي في الوقت نفسه ، المشرقة للموروث 

) أو فالحداثة أو المعاصرة ل�ست فن (العبث ،عن الذاتمحاولة للتعبیر 

والتقن�ات، لم  فاألش�ال ،ول�ست هي رمز�ة خالصة التمرد من أجل التمرد 

لأل�عاد الجمال�ة بل �انت منذ (مون�ه) و(غو�ا) وتجارب تكن مضادة 

، تجر�ة ت�حث عن لغة تمثل عصرها لنهضةا أنجزه عصر ا) وم(رامبرانت

  )14( في مجال االبتكار األصیل .

الحداثة في الفن �انت استجا�ة للذات في  أو المعاصرةن أمعنى هذا 

�حثها عن المعنى الجمالي اإلنساني، و�حثها الدائم عن أسالیب یتمثل ف�ه 

�عیدًا عن  واالبتكارات،الصدق والتجدید في عالقة متكاملة تمثل المهارات 

ال �عم� للتجر�ة الفن�ة فحسب بل ، مع تأكید األصالة األسالیب التقلید�ة

ألصالة ال نلغي �ُ�عد لمسار اإلبداع برمته. �معنى أننا عندما ن�حث عن ا

. وعلى الع�س عند التحدیث والمعاصرة ال نلغي األصالة التجدید وضروراته

ولكن �ش�ل یتواف� مع التحدیث في النص  المضافة،التي تؤسسها التجارب 

الفن حر�ة عنها. ف اً ومتعا�ش مع التقن�ة العامة لبن�ة الش�ل ال غر�� � ال�صر 

، �ما أثبت تار�خ الفن العام منذ عصر الكهوف، متواصلة وصیرورة دائمة
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، بل لم تولد التجارب الجدیدة إال ال تتقاطع مع األصالة واالنتماء فالحداثة

استلهام حقائ� اإلنسان ، حر�ة یها حر�تها الداخل�ةققت فلضرورات تح

. وهذا المفهوم ال یتعارض مع ف�رة استلهام الموروث أو تمثل وجمال�اته

  )15( تجارب الشعوب.

 التيوٕاذا �انت للشعوب القد�مة في التراث الفني فلسفتهم الخاصة 

رة تمیزوا بها، فیجب أن ��ون لفنان العصر الحدیث فلسفته وممیزاته في بلو 

إنتاجه الفني �ش�ل خاص ومعاصر نا�ع من ظروف عصره، وممتزجًا  اتجاه

  )16( �علومه وثقافته المستحدثة ومع تراثه الحضار� والفني.

ولهذه الصلة بین التراث الفني القد�م �عنصر من عناصر األصالة 

�ل منها في تفسیر  اجتهدتتج الفني المعاصر، هناك وجهتا نظر و�ین المن

حدیث.  ، ولكن �مفهوماهذه الصلة لخل� نوع من التواصل بین �ًل منهم

  أرسطو) والثان�ة مثلها الفیلسوف (جون دیو�).فاألولى مثلها الفیلسوف (

�ست لالفن محاكاة للطب�عة" والمحاكاة هنا ) "أرسطو: تمثلت بنظرة (األولى  

تقلیدًا للطب�عة ولكنها محاكاة لطر�قة فعل وأداء الطب�عة لخل� 

ل إنتاجها دون النتیجة المؤد� إلیها. و�محاكاة هذا المفهوم في مجا

الفن المعاصر �م�ن تحقی� نوع من الوحدة العضو�ة بین العناصر 

تحمله من خصائص منفردة تجعل من العمل الفني  من جهة وما

 ز بلغة �صر�ة وحس�ة لم �ماثله فیها عمل آخر فينتاجًا خاصًا یتمی

  عصر من العصور.

جون دیو�) حین أراد التجدید في الفلسفة : تمثلت �ما قام �ه (الثان�ة  

�صفة عامة والمنط� �صفة خاصة ل�سایر العلم الحدیث. حیث أنه 
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ل�س من الضرورة أن �فرض المنهج �ما هو على علوم عصرنا، 

نحاك�ه في الوظ�فة التي حققها هذا العلم ولكن األجدر بنا أن 

لعصره وأن نجتهد في تحقی� وظ�فة مناظرة لعلوم العصر 

  )17(الحالي.
  

  الش�اب: الفنانیناألصالة والمعاصرة في التصو�ر ال�مني المعاصر لد� 

�ادت السنوات األخیرة من القرن العشر�ن تفتقد إلى تجارب تتمتع 

محدود للغا�ة من التش�یلیین الش�اب  �قدر من الخصوص�ة، �استثناء عدد

یل اللوحات الذین تحمل أعمالهم مالمح خاصة �م�ن أن تمیزها عن س

لش�اب) من دارسین وهواة. وهؤالء األخیر�ن یتكئون االمتشابهة للفنانین (

على عالقة صرفة �الواقع لعدة أس�اب لعل أهمها یتمثل في أن اعتماد النقل 

یهم مآزق ولوج الت�ارات الحدیثة التي تقتضي الحرفي من البیئة �سهل عل

  )18( الكثیر من الدراسة واالشتغال الذهني والتجر�ب.

وفي المقابل قد یجد ال�عض منهم أنه یتواجد في مح�� �سهل تكر�س 

والتعبیر� والتسجیلي من  حیث تفتح السوق ذراعیها للم�اشرة ،لتوجههذا ا

عل�ه األم�ة الفن�ة مع أم�ة الفنان . و�تجاوب الجمهور الذ� تغلب األعمال

  )19( واالبتعاد عن ت�عات وأع�اء ال�حث.

و�ما �الح� أن المتغیرات الخارج�ة فرضت أش�الها ��ل شروطها 

إلى صم�م الفن، و�ان له أثر رئ�سي في الذائقة ولم �قتصر تأثیره على 

الذ� لم �قدر على الخالص  -المنتج  –المتلقي فحسب. بل وفي المبدع 

من هذا المؤثر �ونه احتل حیزًا من شخصیته، و�التالي هو�ته وذاته الفن�ة. 

هذه األخیرة التي غال�ًا تتش�ل من مقومات �ثیرة ومن بین تلك المقومات 

�طب�عة الحال ثقافة وف�ر العصر. وهو ماال �عني أن فرد�ة الفنان والتجر�ة 
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معزولتین تمامًا عن  �ما فیهما من تمرد وثورات وتجاوز للزمان، �ظالن غیر

المؤثرات المشار إلیها. فالفنان ذات قدرة تر� ما ال یراه الجموع، ولذا تصر 

على الخروج من السرب وطرح رؤ�ة قد تسب� زمنها. إال أنه من جهة أخر� 

�ع�ش في العالم. و�تأثر �ه بدءًا من عالمه الصغیر وانتهاًء �المعنى األوسع 

 - ع الخارج أثرًا قو�ًا على تصوراته الف�ر�ة للكلمة، ولذا تترك معا�شته م

  )20( الجمال�ة، ومن ثم على نصوصه وأش�اله.

إن تنوع وثراء البیئة ال�من�ة في مختلف أش�الها للم�ان، ومالمح 

بیئ�ة متنوعة تجمع بین الشواطئ والسهول والج�ال والصحراء، فضًال عن 

ل لتفاع� تدفع الفنان إلى امختلف الفنون الشعب�ة والمعمار�ة والزخرف�ة األخر 

  والتف�یر وال�حث عن أسلوب �ستوعب حر�ة المعاصرة وتأكید األصالة.

هذا التفاعل ��َون الخبرة المعرف�ة والصور الذهن�ة ��ل أش�الها، 

�م التنظم مواد التقلید والمحاكاة و ضوالبیئة هي �شر�ة مثلما هي ماد�ة والتي ت

 الماد�ة فتحول خالل الوس�� اإلنساني إلىاالجتماعي مثلما تظم الجوانب 

 لفنانم�ونات داخل�ة تتفاعل بین ذات وعالم، و�التالي ل�ست الخبرة �النس�ة ل

خبرة ماد�ة خالصة أو ذهن�ة �حتة �عیدًا عن طغ�ان هذا الموضوع أو تلك 

  الذات .

فالخبرة الرؤ�و�ة في الرسم تتراكم �ش�ل فرد� وتنظم ضمن معرفة 

ناس قاف�ة الخبرة، فتكون الثقافة حینها " أسلوب �لي لح�اة الجمع�ة تكون ث

في مجتمع ما " وتتمثل حینها في العموم�ات التي تحتو� على �ل أصول 

وم�اد� النظام العام والخصوص�ات هي تلك التي تمثل أنما� التف�یر 

  )21( والعمل والسلوك التي تختلف في العموم�ات �الغالب.
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ئة أثرًا ت�ادل�ًا �الفن �أسلوب و�رؤ�ة و�منهج فهي ن للبیإو�م�ننا القول 

وألن  ،تزود الفن �مفردات عامة وحتم�ة عن الم�ان والزمان والموضوع

المنهج الفني �حرف و�ختزل و�مسح أغلبها �قصد إغراب المرجع، فالبیئة 

الشعب�ة في ال�من تمتلك جملة خصائص وهي ترت�� �التف�یر و�جغراف�ة 

  �ی�ة الواقع االجتماعي .المح�� و�ذلك بتر 

إال أن الترحیل الذ� یخطه المنجز الفني عبر الم�ان�ة أو الزمان�ة 

بنفس هیئته إلى الحاضر �حفز الواعي عبر المح�� البیئي والفن على الرسم 

غیره ولهذا فإن فهم  املحدوث متغیرات المستقبل سواء  على أساس ق�اسي 

تند إلى أثر تلك الحقائ� الجوهر�ة فضًال هذه البیئة الفن�ة فن�ًا وجمال�ًا �س

عن أهم�ة است�عاب الق�مة اإلنسان�ة والحضار�ة لهذه البیئة �ذلك تمیز 

األسلوب والمنهج لذلك الترحیل بین إنز�احاته الفعل�ة في حدوث وٕام�ان�ة 

   )22( حدوث و�ین ما �حدث فعًال للمستقبل عن ذلك الماضي.

وسائ� مرجع�ة تستمد جذورها  عمومًا الخطاب ال�صر� �ستند على

، له �عض األسس في التجر�ة االجتماع�ة اً خارج� اً من الهو�ة بوصفها م�عوث

فالتجر�ة التش�یل�ة ال�من�ة لد� الش�اب  ذات الن�هة المحل�ة للواقع ال�مني.

تسعى الستثمار �امل طاقة تأثیر البیئة ومحاولة التوفی� بینها و�ین حرف�ة 

ن أن تضیف مساحات واسعة للرؤ�ة ال�صر�ة والتر�یب وظ�ف�ة مترا�طة �م�

الفني، و�مساعدة عوامل البیئة االجتماع�ة في ال�من والتي تظهر في النتاج 

من مصادر محل�ة "  المستوحاةالتصو�ر� من خالل األش�ال والعناصر 

�اعت�ار الفن هو عمل�ة مستمرة للتمثیل واالنع�اس من خالل الحصول على 

�م�ة �بیرة من المعلومات البیئ�ة، ومن خالل امتزاجها �الذات المبدعة یتم 

   )23(.ص�اغتها في أش�ال فن�ة جدیدة "
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 الفنانینومن خالل تحلیل نماذج من األعمال الفن�ة ل�عض من 

لنا التعرف على طب�عة التأصیل والمعاصرة، وٕالى أ� حد  الش�اب �م�ن

�ه استطاع الفنان أن یجد لنفسه ولمجتمعه فنًا یرت�� بتار�خه العر�� وماض

  المجید دون أن �فقد انفتاحه على عصره .

ع وهذا التحلیل ل�س �ل�ا وال نهائ�ا، وال �م�ن أن ��ون �ذلك في جم�

 ادتناق، أو هو نتاج فرض�ة مس�قة للقراءة األحوال، إنه نتاج زاو�ة نظر معینة

إلى عزل سیرورة ضمن سیرورات أخر� تشتمل علیها نس�ة �بیرة من 

األعمال الفن�ة للفنانین الش�اب في التصو�ر ال�مني المعاصر، حیث تم 

نماذج من األعمال والتعامل معها �اعت�ارها موضوع ال�حث الذ�  اخت�ار

تنظ�م العناصر والمفردات في النص س�قودنا إلى خالصات �عینها. ف

ال�صر� وف� هذه الفرض�ة هو الذ� یبرر النم� التأو�لي الذ� س�عرضه 

م�نون النص ال�صر�، وهو الذ� �فسر الخالصات  الستنطاقال�احث 

  الدالل�ة التي س�صل إلیها ال�احث في نها�ة التحلیل.
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  التش�یلین ال�منیین الش�اب الفنانینتحلیل نماذج من أعمال 

  (النموذج األول)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (رأس یتأسس العمل على تموضع مفردتین مه�منتین المسح ال�صر�:

فضًال عن مفردات أخر� مصاح�ة تحتضنهما من  )امرأةحصان +رأس 

+ ق�اب + أشرطة زخرف�ة +  ال�صر� ( خناجر �من�ة أعلى وأسفل النص 

  أ ). -1خطاطة (  وردة).

من  نلتمس، �حیث مفردات النص بتر�یب خاص �الفنانةتتمظهر و�ما 

على األهم والمه�من (رأس المرأة +  �االستنادخاللها النس� الدال للنص 

  ب ).  -1رأس الحصان).خطاطة ( 

على نسیج من العالقات التأو�ل�ة والخطاب�ة والتراث�ة  قائمة بن�ة النص

والمثبتة �مرجع�ات متش�لة في البیئة الواقع�ة، یتخذ نص العمل بذلك صورة 

وعاء حاو� الفتراضاتنا الخاصة وتأو�التنا وقراءتنا الراهنة ، فضًال عن بن�ة 

 أسم الفنان: فاطمة الشریف  - سم العمل :األصالة ا

 م . 2009االنجاز :سنة  -سم  x 180سم  120المقاس :  -وع العمل: ألوان زیتیة على قماش ن

 )ب-1خطاطة ( )1ش�ل ( أ)-1خطاطة (
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ة الفهم واالفتراضات المس�قة لدینا من خالل التقاء هذا النص �الهو�

  والتأصیل.

 حمر +األلوان الحارة (األو�ر+ األ اشتغالیتحدد العمل على  البن�ة اللون�ة:

لى األمام ( حضور إالفاتح) تدفع �عض التعیینات  البرتقالي + األخضر

ووضوح) لله�منة واألهم�ة ( رأس المرأة + رأس الحصان+ مفردات تراث�ة 

 لى الخلف لتش�لإومعمار�ة). تنزل� األلوان ال�اردة ( أزرق بتدرجاته ) 

  قاعدة تستند علیها التعیینات.

 ینات: یالتع

مع  �االشتراكیتموضع رأس المرأة به�منة على سطح العمل  رأس المرأة: -

رأس الحصان �مفردتین مه�منتین على النص. فرأس المرأة ینوء 

�محموالت مرجع�ة تثبت الهو�ة وتحددها �المحل�ة. �التعال� مع النس� 

الدال للمفردات الثانو�ة الشارحة. فالتجر�ة التش�یل�ة المعاصرة مس�ونة 

بتصو�ر الجسد، سواء �ش�ل جزئي أو ''�لي''، وهي في عمومها سواء 

واع أو غیر واع، تشتغل وف� محددات التصور اإلسالمي للصورة  �ش�ل

وٕان �انت تحذوها في ذلك دوافع ومرام خصوص�ة. فش�ل رأس المرأة هنا 

جزء من إث�ات الهو�ة، �محموالته التي تفصح عن س�اق تواصلي 

اجتماعي، مأخوذ في عمقه ال�صر� الحر�ي و''الغرائز�'' ، رغم أنها 

�معنى أن  )24( جه هو�ة الجسد والشخص �ما نعلم).مجهولة الوجه (فالو 

 االجتماع�ة�العادات والتقالید  وارت�اطهاهناك تأشیر للمرأة ال�من�ة 

والمعتقدات الدین�ة. و�ر�� هذه الدالالت بداللة رأس الحصان �م�ن لنا 

لى التفسیرات المنطق�ة لقصد�ة إتحدید المسار الصح�ح للتأو�ل والوصول 
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  ب ). – 1ي تجاور وه�منة المفردتین. خطاطة ( النص ال�صر� ف

یتموضع �مفردة مه�منة �الشراكة مع رأس المرأة.  رأس الحصان: -

فالحصان بداللته لد� الثقافة العر��ة وحضارتها القد�مة رمزًا للقوة 

من  ومع�ار للذ�ورة. ،والخصو�ة. و�شار �ه أ�ضًا إلى األصالة والحر�ة

رأس المرأة + رأس الحصان ) �م�ن لنا أن ( هذا التضایف بین المفردتین

ن�شف عن التغییب لش�ل الرجل، ولكنه هنا �حضر �قوة ووضوح �فعل 

  الداللة للبناء الش�لي للنص.  اشتغال

تتحدد أش�ال الق�اب والمحار�ب في أسفل النص إلي  :ومحار�بق�اب  -

 وعدم الخروج عن ما االستقامةدیني یؤ�د  ارت�ا�ال�مین. تفصح عن 

  فضه الدین. ر ی

بین الوحدات الزخرف�ة  األشرطة الزخرف�ة جمعت ما أشرطة زخرف�ة: -

 اشتغاللألز�اء الشعب�ة والفن المعمار� ال�مني القد�م داللة بیئ�ة �فعل 

  مرجع التراث والموروث الشعبي ال�مني.

من التراث ال�مني الذ� یتفاخر �ه الشعب  :الخناجر ال�من�ة (الجنابي) -

   )25(.�الجذور والموروث الحضار�  ةها صل�داللة اجتماع�ة لال�مني، تأتي 

  :االتيمما سب� یتحدد 

استنادًا إلى مدلول األش�ال وتموضعها، فإن التر�یب الدال : المعنى -

للمعنى في األش�ال �قصي الوجه العام لمدلولها في الواقع المعنون 

العالقة الجدل�ة  واشتغال المه�منةتفصح عنه  لى ماإ واالحتكامبـ(األصالة) 

الخاص االمت�از بینهما في بیئة العمل، من هنا أص�ح الموضوع �حمل 

  �عالقة ش�ل رأس المرأة مع �اقي المفردات لصالح (الذات).

حتضنهما أش�ال تأصیل�ة ت -(مرأة + رجل)فحضور(مرآة + الحصان)      
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الرجل)+(المرأة،  قات تخص (المرأة،حضور مشرو� �عال-ومعتقدات

  : االتيفهي تمس  المجتمع)

  ظام الم�ان : ( الدین، العادات والتقالید...).عالقتها بن -

ة ،عالق لمرأة �الرجلخر: العالقات اإلنسان�ة المم�نة.(عالقة اعالقتها �اآل -

  �الصغیر، عالقة الغر�ب). الكبیر

القتها �فضائها : الفضاء العائلي والفضاء العام، فضاء العالقات ع -

  وفضاء التواصل االجتماعي. الخاصة

إذًا �م�ن لنا تلمس المعنى من خالل هذه العالقات في بیئة النص و�یئة 

 الواقع، والتي تفصح عن عالقة المرأة �الرجل وف� أح�ام تفرضها العادات

  والتقالید ومعتقدات دین�ة تقصي الرغ�ات والمتطل�ات الدنیو�ة.

 ص�اغة في وعي یتطلب الحدیثة االتجاهات في الص�اغة التش�یل�ة: -

 �العمل�ة دراكإ وف� للموضوع الم�ونة والمفردات والعناصر االش�ال

 يالفن العمل �ص�ح �ي الجمال�ة، الرؤ�ا وعم� االخت�ار وذ�اء بداع�ةاإل

 تحدید عن النظر و�غض موضوعه، في ق�ماً  ، ص�اغته فيًا ناضج

 الص�اغة نماإ الفنان وأ ینتمي إل�ه العمل الفني معین اتجاه وأ مدرسة

 علىًا قائم ��ون  نأ �شر� مدرسة وأ اتجاه من كثرأ تستغل قد الخاصة

 في المستلهمة والعناصر والمفردات ش�الاأل المعاصرة �سیرورة معاییر

  النص. بناء

في هذا العمل الفني المعنون بــ( األصالة ) في جانب  نالحظه وما

 في وضعت المفردات من ة مفرد �ل البناء التش�یلي لعناصر العمل، أن

 ص�اغة في التقن�ة الحاجة عن ال الموضوع عن التعبیر نحو الدفع سبیل
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في تمظهر الش�ل  بداع�ةاإل مدرك للعمل�ة ،واع النص تش�یل�ًا، أو تلخ�ص

والتجدید وتحقی� العالقة الجدل�ة لمحتو� النص الش�لي،  الحداثة�أسلوب 

 ف�ما التعا�ش وعدم العمل سطع على زاحمهاوت االش�ال تراكب الى اد� مما

 الق�مة یخدم �ما التوز�ع لكل التعیینات واستقرار التضایف لتحقی� بینها

  .بداع�ةاإل

التوض�حي لموضوع العمل  الجانب على ن التر�یز �انأ �معنى

 مما، ععناصر الموضو في ص�اغة  المعاصرة و�رغ�ة صالة)،األـ (ب المعنون 

  التش�یلي. التقن�ة والبناء امام النص راجخا الى د�أ

ه�منت �عض المفردات ( رأس المرأة + رأس الحصان ) �الحجم 

واللون على سطح العمل، مما أد� إلى تراصف �اقي المفردات في 

هذا التراصف مع ه�منة الحجم واللون مع تأرجح  ،المساحات المت�ق�ة

أفقد العمل الق�مة الجمال�ة في توز�ع  ،ص�اغة األش�ال بین الواقع�ة والتجر�د

  الكتل، والق�مة اإلبداع�ة في توظیف األش�ال.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  والمعاصرة في التصویر الیمني المعاصر لدى الفنانین الشباب األصالة

  
68 

 

  )الثاني(النموذج     

  

  

  

  

  

  

  

  

 بیئي.یتأسس العمل على مفردة أ�قون�ة (طائر) ومح��  األش�ال ال�صر�ة:

أعلى النص  ىتتمظهر مفردة الطائر على هیئة الهدهد في الزاو�ة ال�من

ال�صر�. و�ح�� بها ش�ل هندسي (مستطیل) �عمل على تأطیر الهدهد 

قي العمل �الش�ل للهدهد عن �ا واالنفراد�حیث یبرز الخصوص�ة 

 تار�خ�ة تتمظهر البیئي للعمل رموز�ما یتحدد في المح��  ).2(ش�لواللون 

واضحة  لى عالمةإالحمیر� في ال�من القد�م إضافًة  المسند �حروف الخ�

 تتوزع هذه العالمات أو الرموزو أ). -2تش�ه تحدید الهدف. خطاطه (

وني من األش�ال الهندس�ة والتجر�د�ة الناتجة �فعل الت�این الل ضمن مجموعة

  لألزرق واألحمر واألصفر. 

  دالالت:وال البن�ة

الكل�ة عالمة مر�ز�ة � �غطي معظم مساحة العمل �شتغل اللون األزرق الذ

تمنح العالمات األخر� نوعًا من التواف�. و�وظف اللون �تسط�ح هندسي 

 سم الفنان: عادل المجیدي.ا -اسم العمل: بدون 
 م .2013سنة اإلنجاز:  -مقاس العمل: ؟  -نوع العمل: زیت على قماش 

 )2شكل ( 
 أ) - 2خطاطھ ( 
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مثلة �المساحات اللون�ة الم�ونات األخر� المتإلى جانب ذلك نرصد 

اإل�قون�ة لطائر  للمفردة، وهذا المظهر �م�ن رصده في المح�� والتجر�د

حد مظاهره و�دخل في عالقة تر�یب�ة مع أالهدهد الذ� �ش�ل اللون األزرق 

األش�ال األخر� الهندس�ة والتجر�د�ة والجو العام للنص �فعل الت�این اللوني 

  الظل والضوء.لألزرق �

  إذًا فنحن أمام ش�لین على صعید البن�ة:

ش�ل أ�قوني لطائر(هدهد) ینحصر في مساحة هندس�ة (مستطیل)  -

  عن بیئة النص. الحارةتختلف بنیتها اللون�ة 

مساحات وتقط�ع (أش�ال هندس�ة ) �اإلضافة إلي عالمات ثانو�ه وأش�ال  -

  تجر�د�ة.

علینا اآلن أن ن�شف العالقة القائمة بین م�ونات الش�ل األ�قوني     

(الهدهد) و�ین المح�� البیئي المتمثل �المساحات الهندس�ة واألش�ال 

التجر�د�ة األخر� والبن�ة اللون�ة للمح�� التي تدخل في عالقة �صر�ة ت�این�ة 

لى إ �االستنادمز� مع م�ونات المفردة األ�قون�ة (الهدهد)، وتنفتح على أف� ر 

العالمات والرموز الثانو�ة في المح�� البیئي. حیث یرت�� االنتشار اللوني 

لألزرق بتحدید المناخ العام للمح��، الذ� �ضع اللوحة في س�اقها على 

صعید األسلوب و�ؤسس االنتشار في ذات الوقت للم�ان (الجو العام ) 

  �شغل أكبر حیز من مساحة العمل. �اعت�اره

كي نوجد العالقة المرت�طة بین المفردة األ�قون�ة (الهدهد) والمح�� البیئي ول

 واستنتاجلى المرجع في الواقع إ �اإلحالة ةسنعمل على قراءة �ال على حد

  القصد بتأو�ل المعنى، وذلك من خالل التعیینات.

  التعیینات:
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، س�أالهدهد: یرت�� الهدهد هنا �قصة النبي سل�مان والملكة بلق�س ملكة  -

الحضار�  االزدهارتار�خ�ة عرف عنها  ةفهو یؤشر على معط�ات مرحل

ك ي تلالقصد منه التذ�یر �م�انة ال�من ف اً تار�خ� اً مرجع دلذلك �ع ،لل�من

 �العصر الحدیث. والمقارنةالمرحلة المرت�طة �قصة الهدهد 

حروف الخ� ال�مني القد�م: مرجع تار�خي یؤ�د الهو�ة واألصالة  -

 ل�مني وعراقته.لإلنسان ا

عالمة تحدید الهدف: بتموضعها ضمن المح�� للمفردة األ�قون�ة  -

لإلنسان ال�مني  ةهي هنا دعو ف –تحدید الهدف ب –و�داللتها في الواقع 

�قصة الهدهد ��ل معط�اتها هدف یجب  المرت�طة المرحلة�أن یجعل 

 وٕاعادة م�انته وعظمة منجزاته في العصور القد�مة.،تحق�قه

نستخلص من هذا أن الفنان �عمل على تجسید الماضي وم�انة اإلنسان 

  لرموز قد�مة وعقد مقارنة بین الماضي والحاضر. �االستعارةال�مني ف�ه 

  الص�اغة التش�یل�ة:

ل�س هناك س�اق محدد أو مع�ار واضح تم من خالله ص�اغة 

لى النص ال�صر� �مفرداته وأش�اله، بل تم على أساس عشوائي �ستند ع

في تحقی� نص �صر� حدیث �مفردات  والرغ�ةالصور واألش�ال الذهن�ة 

جمال�ة في  اً لهذا فقد العمل ق�م تأصیل�ة �غرض تمجید اإلنسان ال�مني.

تعا�ش المفردات وتضا�فها وتش�یل�ة في بن�ة اللون والش�ل ووعي التجر�د، 

داع أو اإلحساس �اللون أو إب االستلهامفال �م�ن أن نتخلى عن وعي 

التلخ�ص حتى وٕان �ان البناء �أسلوب خاص خارج عن القواعد والنظر�ات 

الحدیثة التجر�ب�ة، ولكي نخرج عن  االتجاهاتالمنظمة لعناصر العمل أو 
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بداع �ضع له معاییر خاصة تضاف إذ�ي �حل � اخت�ارنحتاج إلى  القاعدة

  إل�ه وتدفعه إلى العمل الفني الناضج.

  

  )الثالث(النموذج      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لرجل �ضرب  یتأسس العمل على وحدة �بر� أ�قون�ة المسح ال�صر�:

العمل عالمة مفردة تشتغل على إن  ).3ش�ل ( �الدف ومح�� بیئي تجر�د.

�اإلطار هذه المساحة تتش�ل �مساحات لون�ة ینبني  اً ساحة لون�ة تتحدد لمس�

 دأ)، إذًا نع-3علیها عالمات ثانو�ة لمفردات معمار�ة (قاعدة) خطاطة (

 درجل �ضرب الدف �عل اً واقع� اً اللوحة �عالمة مفردة ألنها تحق� وجود

ب)، ولكن �ون اللوحة -3عالمة مه�منة على سطح العمل خطاطة (

عالمة مفردة �عني أنها تتم عبر خصائصها أ� عبر العالمات الفرع�ة 

 .نبیل الكحصةسم الفنان : ؟. اسم العمل :ا
 م؟.2008سنة االنجاز :؟ المقاس : زیت على قماش. نوع العمل : 

 )3شكل (

  

 أ)-3خطاطة  ( ب)-3شكل (
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بدورها �مراعات تش�لها الواقعي (مجال الرسم)،  دالم�ونة لها، والتي تع

في �لیتها تتر�ب من مجموع  ةوالحال أن اللوحة التي رصدناها �عالمة مفرد

  لها. ةمات أخر� مصاح�ة للمفردة الكبر� وم�ونعال

  :�االتيوتأس�سًا على ذلك �م�ننا تلمس تر�یب العالمات 

 فضاء العمل (سطح اللوحة). -

  األش�ال ال�صر�ة. -

أن فضاء العمل �محموالته تر�یب عالماتي �مساحات لون�ة  وعلى

 (تجر�د)، والتر�یب الش�لي ال�صر� �محموالته أ�ضًا تر�یب عالماتي

  �أش�ال أ�قون�ة و�ن�ات تشبیه�ة.

 فضاء العمل (سطح اللوحة): 

�شتغل اللون الذ� �غطي مساحة العمل الكل�ة عالمة مر�ز�ة تمنح 

األخر� نوعا من التداخل اللوني. �ما �عمل على تجسید م�ونات  العالمات

یتوحد العمل  أخر� تتمثل �المفردات المعمار�ة في الجزء الخلفي للعمل.

   تر�واز        ضر)  التداخل اللوني (أزرق + أخ اشتغال�فعل 

�ما �المس المفرده الكبر�  أخضر مصفر.      )  أصفر (أخضر+

�قدم لنا هذا التأس�س اللوني  لوني (األو�ر + األزرق + البني)التر�یب ال

ق�مة عالمات�ة داخل بن�ة اللوحة. األو�ر+ األزرق + البني = عالمة مر�ز�ة 

 عالمات جود = عالمة سطح. األزرق+تر�واز=السو  حضور = �شف +

  معا

  األش�ال ال�صر�ة:

نسان بز� �مني تقلید� إ�بر� ش�ل ة تتحدد األش�ال ال�صر�ة �مفرد
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المعروف في المناط� الوسطى والساحل�ة، إضافة إلى الحر�ة األدائ�ة 

  ب).-3للش�ل المتمثلة �ضرب الدف. خطاطة (

ال�صر�ة في �اقي سطح العمل �مفردات ش�ال �ما تتوضح األ

 ةمعمار�ة ( نوافذ) وش�ه المنازل على خ� األف� م�ونة �مجملها خلف�ة وقاعد

  أ).-3الكبر�. خطاطة ( المفردةتحمل 

ی�قى لنا مما سلف �شف العالقة الدالل�ة بین األش�ال ال�صر�ة وفضاء 

  الفني. للعمل المضمون من داللة  االقترابالسطح لمحاولة 

إن تعال� الجزئین یوحي بتأكید تراثي، و�إحالة األش�ال والبنى 

لى المرجع في بیئة الوقع یتضح لنا العالقة بین إالتشبیه�ة في بیئة العمل 

الكبر� �فعل المل�س  المفردة واشتغالالمفردات المعمار�ة �تراث معمار� 

  والحر�ة األدائ�ة آللة موس�ق�ة تراث�ة (الدف) �تقالید محل�ة. 

إذا العمل ینغل� عند هذه العالقة ل�فصح عن معنى التسجیل 

مستوحى من العادات والتقالید، و�عبر عن ثقافة شعب�ة  اجتماعيلموضوع 

  محل�ة بتأكید الهو�ة ال�من�ة من خالل الز� الشعبي للرجل.

اقع�ة في یتمظهر العمل �أسلوب متأرجح بین الو  الص�اغة التش�یل�ة:

رجل �ضرب �الدف) و�ین التجر�د في بناء خلف�ة ( ص�اغة المفردة الكبر� 

العمل إلى جزئیین جزء  انقسامالعمل (مفردات معمار�ة)، مما أد� إلى 

مفردات محل�ة،  �استلهامخلفي �أسلوب التلخ�ص یراد �ه مالمسة المعاصرة 

�قون�ة �أسلوب واقعي یراد منه تأكید الهو�ة أوجزء أمامي متمثل �مفرده 

  ل الفني.واألصالة للعم

 الص�غةهذا األسلوب ش�ل حرج تش�یلي لمفردات العمل أفقدها 

، فأص�حت االستلهامالجمال�ة ولیدة التصرف اإلبداعي في إعادة ص�اغة 
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(رجل �ضرب �الدف) في غر�ة عن النص وترفض  المه�منة المفردة

التعا�ش التش�یلي مع �اقي مفردات سطح العمل. مع هذا هناك تصرف واع 

  تموضعها في الجزء الخلفي للعمل. واخت�ار العمارة�ص لمفردات في التلخ

  )الرا�ع(النموذج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .نزار السنفانيسم الفنان: ا ؟.سم العمل :ا
 م؟.2010سنة اإلنجاز: . ؟المقاس : زیت على قماش. نوع العمل:

 

 

 )4شكل (

 

 
 ب)-4خطاطة (

 أ)-4خطاطة (
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األسود (قاعدة) مع المه�من  اشتغالینبني العمل على  ال�صر�:المسح 

 أ)-4خطاطة ( المتمثل �ش�ل (المرأة + الرجل + القمر في طور النمو)

�صاحب  ب).-4خطاطة ( معمار�ة)مفردات فضًال عن العالمات األخر�(

یدخل في �عض + الور�) �ما األلوان الحارة (بنفسجي + أصفر  ش�ل المرأة

األخضر + األحمر) تستمد ق�متها  المرأة (البني + لمحموالت   التحدیدات

مع  لرجلا ش�ل الضوئ�ة من األب�ض= القمر      نور، �سود األب�ض

تعمل هذه  + الجنب�ة)غطاء الرأس(مالمسة األخضر ل�عض محموالته 

على ة والتأكید لى الحضور �قو إاللون�ة على دفع األش�ال المالمسات 

 وان حاره تنزل� �الش�ل إلى األمام �الكشف والوضوح لمااألهم�ة، �ونها أل

�ما �عمل الظل والضوء على تحقی� الت�این بین  هو تعیین وقصد�.

ضوئها  ) وتستمدالقاعدة�حیث تستمد األش�ال ظلها من األسود ( األش�ال

  في بیئة العمل. -عالمة مر�ز�ة  -من نور رمز القمر

  الظل والضوء �قسم العمل إلى ط�قتین: واشتغالهذا الت�این 

 ط�قة األسود.  -

 ط�قة األش�ال. -

  ط�قة األسود:

�شتغل األسود الذ� �غطي مساحة العمل الكل�ة عالمة مر�ز�ة تمنح 

العالمات األخر� نوعًا من التواف� اللوني المتمثل �األسود واألب�ض 

حیث تم توظیف األسود  التضاد بینهما. �فعلالمه�منان على فضاء العمل 

�تسط�ح إلى جان�ه نرصد م�ونات أخر� داخل السطح تمثله حر�ة األش�ال 

على  والضوء(المرأة + الرجل) وهي حر�ة تقوم على التقابل و�عمل الظل 
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تحقی� العم� بین األش�ال والمساحة الكل�ة للعمل (األسود)، مما أد� إلى 

  ل التشاكل.عمل عالقة تر�یب�ة مع األش�ال األخر� �فع

من هذه العالقة بین األب�ض واألسود �م�ن لنا رصد عالمة أخر�  

) الذ� ینبث� من رمز القمر في طور النمو الضوء (األب�ض وهي عالمة

سطح العمل، و�م�ن أن نرصده من خالل وظ�فته في  علىلیبرز األش�ال 

�ین و سود التوز�ع والتنظ�م �اإلشارة إلى تفعیل التضاد بین بن�ة التسط�ح لأل

  بن�ة التش�یل �األب�ض.

األب�ض العم� الذ� تنفصل عنه م�ونات ط�قة  دفالجو العام للعمل �ع

 األش�ال و�تأسس هذا االنفصال على قوانین التمییز بین الش�ل والعم�،

  على �شف ووضوح األش�ال �فعل قانون التضاد. االشتغالف�عمل هذا 

  ط�قة األش�ال:

تتمظهر األش�ال بتماثل العمارة والمل�س �مرجع تراثي وحضار� 

 ل�منيلتأكید األصالة والهو�ة، تتحدد العمارة بـ(مفردات من الفن المعمار� ا

غتها ) و�تجسد المل�س (�الز� ال�مني التقلید� للرجل والمرأة) تم ص�االقد�م

ألخر� إلى ه�منة العالمة ا �اإلضافة�أسلوب خاص �الفنان (تلخ�ص)، 

ع (النور) المن�عث من ش�ل القمر في طور النمو �عالمة مر�ز�ة �التعال� م

مفردات - شارحةهذا التعال� �ضیف إل�ة عالمة  ش�ل المرأة وش�ل الرجل.

الروائي للعمل و�فصح �المعنى من خالل الر�� بین  ل��تمل النص -العمارة

  لي:العالقات الدالل�ة لط�قة األش�ال وط�قة األسود �التا
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النص

طبقة األسود

ظالم

لیل

سھر

طبقة 
األشكال

كونیة

قمر

رومانسیة

عمارة

مكان

إنسانیة

رجل وإمرأة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من هذه المتوال�ة الدالة �م�ننا التأو�ل �األتي:

  (رجل و إمرأة + هو�ة الم�ان + رومانس�ة = حاله عاطف�ة)

  الص�اغة التش�یل�ة:

تنسحب �عض األش�ال من التمظهر الواقعي إلى التلخ�ص ب�طئ 

وتردد، و�ظهر ذلك في معالجة ش�ل الرجل والمرأة وماتنوء �ه من 

القرار في تحو�ر الش�ل إلى أكثر من ذلك �أتي  اتخاذمحموالت، فصعو�ة 

نتیجة الخوف �فقدان رموز تأصیل�ة على حساب التجر�د والتحو�ر، �معنى 

محاكات الواقع ومراعات المتلقي في المجتمع مازال �شغل � االلتزامأن 

هاجس الفنان، مع ذلك تعتبر هذه المحاولة بدا�ة في التف�یر �سیرورة التراث 

  ودعوة إلى التصرف اإلبداعي.

�ما أن التنظ�م الش�لي للنص تأثر إلى حد ما �ضغو� التجر�د، 

� �المفردة �حیث ظهر ذلك في تموضع �عض المفردات على حساب األخر 

ش�ل  انزالقبین الرجل والمرأة، مما أد� إلى  المعمار�ة التي تقدمت ما
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الرجل إلى الخلف وٕاضعاف التراسل بین المفردتین المه�منتین على النس� 

جیدة توحي �أن الفنان لد�ه قدرة في  ةالدال للنص مع ذلك فهذا العمل محاول

  . االنت�اهمنتج یلفت  المستقبل من تجاوز هذه اإلش�االت والوصول إلى

  

  )الخامس(النموذج  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 .زیاد العنسيسم الفنان: ا -؟ سم العمل :ا
 م؟.2014سنة اإلنجاز: . ؟المقاس : زیت على قماش.نوع العمل:

 

 

 

 )5شكل (

 أ)-5خطاطة (

 ب)-5خطاطة (
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  المسح ال�صر�:

وأجزاء تف����ة من  المرأةینبني العمل على وحدة رئ�سة محددة �ش�ل 

الوحدة الرئ�س�ة تشغل السطح مع تبلورها إلى أش�ال هندس�ة تتموضع 

�مفردات معمار�ة، حیث تضفي على السطح جو تر�یبي خاص �قترب من 

  أ).-5خطاطة ( األسلوب ألتف���ي والتكعیبي لألش�ال.

  وحدة السطح و�ن�ة العمل:

األحمر البرتقالي بتدرجاته مع  مه�منیؤسس العمل على لون واحد 

تداخل ضئیل لألخضر المصفر والز�توني، یتدرج األحمر البرتقالي على 

سطح العمل لیجسد األش�ال الهندس�ة �حیث �عمل على تحقی� وحدة العمل، 

مستعینًا �ق�مته الضوئ�ة إلبراز األش�ال وتحدیدها عن األخر� حیث �قوم 

في بؤرة العمل �عالمة  المتمر�زةوحدة ش�ل المرأة  تف��كلبناء على ا

  ب).-5مر�ز�ة. خطاطة (

مع سطح العمل بنظام التداخل والتراكب  تنبني العالمة الكبر�  

مع  وتدرجاتهالضوئ�ة لألحمر البرتقالي  الق�مةلألش�ال الهندس�ة و�فعل 

تواجد ضئیل لألخضر المصفر والز�توني �تحدید ل�عض األش�ال وظل 

ل�عضها األخر، هذا التر�یب لبن�ة العالمة الكبر� �أتي في عالقة توافق�ة 

بدرجة الغام� الذ�  نفسه لون�ة تسود العمل ��ل ، یتخللها تحدید اللون 

للون  الضوئ�ة�قترب إلى الظل ، �ما تعمل النها�ة والبدا�ة لألش�ال والق�م 

ت�اعها نم� الفن ال�صر� الذ� اعلى تأطیر الوحدات المف��ة رغم تداخلها و 

�عتمد على الخداع ال�صر� في تحدید األش�ال ، مستغًال النظام التف���ي 

  لألش�ال في بناء النظام العام للعمل.
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 المتمثلة �ش�ل المرأة تظهر المالمح الش�لفي الوحدة المتمر�زة في 

واضحة من خالل التأكید على �عض التفاصیل في تضار�س الجسم 

 �لما ، بینما األش�ال الهندس�ة التي تدور حول الوحدة الكبر� تتالشىاألنثو� 

  ابتعدت عن المر�ز �أسطح هندس�ة �مختلف أنواعها.

ا ي من المر�ز �مهذا النظام لبن�ة العمل �عمل على تفعیل ف�رة التشظ

لحظة انفجار،  التفعیل) ، حیث �سجل هذا  أ – 5هو مبین من الخطاطة ( 

ن األش�ال داخل العمل منطلقة م یؤ�دها اللون والعالمات والحجوم ، فتس�ح

المر�ز �ال قاعدة وتبدو �أنظمة من الشظا�ا المف��ة تصغر وتكبر حسب 

في امتداد  ةالسطح داخلموقعها ، وعند هذه النقطة تبدو العالمات على 

  زمني �حدده فق� إطار العمل.

إن تحدید الش�ل ال�صر� المف�ك إلى عدة أش�ال في هذا العمل 

�قترب من  معمار� وتحلیله مع �اقي التكو�نات الهندس�ة الموح�ة ببناء 

المنازل والوحدات الس�ن�ة ال�عیدة، �م�ن لنا توض�ح التضمین على صعید 

  الش�ل والداللة ، لذلك هناك شیئان �م�ن قولهما عن هذا التر�یب وهما :

ر� التشا�ه : الذ� �م�ن إدراكه بین الوحدة المتمر�زة والوحدات األخ -1

  المصاح�ة ، وهو تشا�ه لوني وخطي.

الحر�ة والمسافة ، فالحر�ة تعطینا اإل�حاء،  االنتظام : وتمثله -2

ى فاألش�ال المشابهة لش�ل المر�ز " ش�ل المرأة " في الجهة ال�من

تتقابل مع األش�ال األخر� في الجهة ال�سر�، فتعطي الش�ل حر�ة 

وهم�ة تعمل على تفعیل �اقي األش�ال في العمل وٕاخراجها من 

  الس�ون.
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عن م�ان و�ائن ، الم�ان  ��شفمما سلف یتضح لنا أن العمل 

�ارت�اطه مع الكائن ( المرأة) �قع على التأشیر بوضع المرأة وعالقتها 

�المجتمع وتقالیده ( الم�ان )، ومن غیر اإلسهاب في الش�ل ن�تشف منه 

  بتقالیده. االلتزامترمیز �المرأة �حاله ق�اس�ة لثقافة المجتمع وتأكید 

  الص�اغة التش�یل�ة:

في تجر�ته على الوحدة اللون�ة أوًال ثم  الفنانفي هذا العمل �عتمد 

المترا�� داخل النص،  االشتغالأسلوب التف��ك للش�ل ال�صر� لیتحق� 

 �ق�مهو�عمد الفنان على التعبیر �أسلوب المفردة الكبر� واللون المه�من 

عن التر�یب  ةالضوئ�ة دون اإلسهاب في الحشو لمفردات أخر� خارج

لص�اغة الش�ل  اإلبداعينظام العام للعمل. نالح� هنا �أن التصرف لل

والش�ل اإلنساني لص�اغة نص  العمارةیوحي �الوعي في توظیف مفردات 

  �صر� �أسلوب حدیث.

  :نتائج الدراسة

إلى  توصلنامن خالل تحلیل ونقد نماذج من أعمال الفنانین ال�منیین الش�اب 

  النتائج التال�ة:

الهو�ة ضمن  إث�اتهناك محاوالت في التأصیل �ان المقصود بها  -1

في �عض  ثما حد، ولكن واتجاهاتهنص �صر� معاصر بتقن�اته 

(عناصر،  استالبالنصوص ال�صر�ة للفنانین الش�اب هو عمل�ة 

أش�ال، مفردات) �ش�لها الواقعي من مرجع�ات مختلفة وٕالصاقها في 

 النص.

 من ةمفرد �ل نأفي البناء التش�یلي لمفردات �عض األعمال وجد  -2

 عن ال الموضوع عن التعبیر نحو الدفع سبیل في وضعت المفردات
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واعي ومدرك  النص تش�یل�ًا، أو تلخ�ص ص�اغة في التقن�ة الحاجة

والتجدید  الحداثةبداع�ة في تمظهر الش�ل �أسلوب اإل للعمل�ة

 الى اد� وتحقی� العالقة الجدل�ة لمحتو� النص الش�لي، مما

 بینها ف�ما التعا�ش وعدم العمل سطع ىوتزاحمها عل ش�الاأل تراكب

 الق�مة یخدم �ما التوز�ع لكل التعیینات واستقرار التضایف لتحقی�

 .االبداع�ة

مفردات التأصیل لد� �عض الفنانین الش�اب  استلهامالوعي في  -3

 وع�ا في طور التش�ل والتبلور.  زالما

�حاول �عض الفنانین ص�اغة المخزون الش�لي المتأثر �البیئة  -4

المعاصرة للوصول إلى  االتجاهاتالمحل�ة �أسلوب خاص �المس 

� النص ال�صر� المعاصر بتأثیرات محل�ة تضمن التأصیل یتحق

األش�ال ال�صر�ة  استغاللخر محاولة آوٕاث�ات الهو�ة، أو �معنى 

 ضمن المح�� البیئي له في ص�اغة نص �صر� معاصر.

  

  

  

  

  

  

  

  



 2018دیسمبر -العدد السادس -السنة الثالثة -الم جامعة مصراتھالفنون واإلعمجلة كلیة 

  

83 

 

  المراجع والهوامش

                                                 
) ح��م العاقل : الحر�ة التش�یل�ة ال�من�ة " البدا�ة وخصوص�ة الحضور " ، الكتاب ، العدد الثاني ، 1(

  .84م، ص2005صیف 

  ) الفنانین الش�اب الذین تم اخت�ار أعمالهم:2(

: من موالید المملكة العر��ة السعود�ة، حاصلة على شهادة ال��الور�وس قسم فاطمة الشر�ف -

) وعضو في بیت الفن 2006-2005التر��ة الفن�ة ��ل�ة الفنون الجمیلة بجامعة الحدیدة (

 �الحدیدة، ومشار�ة في مهرجانات محل�ة وعر��ة.

م، حاصل على ��الور�وس في التر��ة الفن�ة من 1976: من موالید محافظة تعز مجید�عادل ال -

م)، شارك في عدة معارض داخل�ة وخارج�ة، 2009-�2008ل�ة الفنون الجمیلة بجامعة الحدیدة (

 وعضو في بیت الفن �الحدیدة.

من المشار�ات  : ��الور�وس إدارة أعمال، مؤسس ومدیر بیت الفن إب، لد�ه العدیدنبیل الكحصة -

 م.2006في المعارض الداخل�ة والخارج�ة، أقام معرضًا شخص�ًا ببیت الثقافة صنعاء 

م، مؤسس ومدیر بیت الفن التش�یلي بیر�م، ��الور�وس 1983: موالید محافظة إب السنفاني نزار -

 تر��ة فن�ة بجامعة ذمار، 

صل على جائزة رئ�س م، فنان تش�یلي حا1976: من موالید محافظة ذمار ز�اد العنسي -

م، ولد�ه مشار�ات في العدید من المعارض 2006الجمهور�ة للفنون واآلداب (فنون تش�یل�ة) 

  الداخل�ة والخارج�ة.

) �السم محمد جسام : التحلیل الس�م�ائي لفن الرسم  الم�اد� والتطب�قات ، رسالة د�توراه ، غیر منشورة 3(

  6م ، ص 1999قسم الفنون التش�یل�ة ،  ، �ل�ة الفنون الجمیلة ، جامعة �غداد ،

م ، 1980،  1،2تشر�ن  7/ 6) �ل��و�زن�ه ، جان : البنیو�ة ، في الف�ر العر�ي المعاصر ، العدد4(

  44ص

  49م ، ص2002) د. حسن حنفي: التراث والتجدید، منشورات مجد، الط�عة الخامسة ، 5(

  78، ص:1987صرة" ، ط�عة بیروت، "في ف�رنا المعا 1) د. حسن حنفي : قضا�ا معاصرة. ج6(

  49"في ف�رنا المعاصرة"، مرجع ساب� ، ص 1) د. حسن حنفي : قضا�ا معاصرة، ج7(

،  2779) فؤاد ز�ر�ا : األصالة والمعاصرة ما بین االت�اع واإلبداع، صح�فة الوس� ال�حر�ن�ة ، العدد 8(

  م2010أبر�ل  16الجمعة 

صالة والمعاصرة وٕاش�ال�ة العمارة العر��ة بین الماضي والحاضر، ) د. ولید السید : محاضرة حول " اآل9(

  م. مز�د من المعلومات:2002معهد الهندسة المعمار�ة ، مصر، 

 http://rachaiga.yoo7.com/t668-topic  
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) ثروت ع�اشة : التصو�ر اإلسالمي الدیني والعر�ي، المؤسسة العر��ة للدراسات والنشر، بیروت، 10(

  21م، ص1977

) إیناس ص�اح مهنا: منط� الحضارة عند عبد العز�ز الدور� ، مر�ز دراسات الوحدة العر��ة ، 11(

  143م ، ص 2008بیروت ، 

، مر�ز دراسات الوحدة العر��ة، 1) محمد عابد الجابر�: التراث والحداثة "دراسات ومناقشات"، �12(

  16، 15م، ص 1991بیروت، 

مة اإلسالم�ةفي المدرسة العر��ة وأثره في تدر�س مادة التصم�م ) ز�نب السجیني : أسس تصم�م المنمن13(

  57م، ص 1978لمعلم التر��ة الفن�ة، رسالة د�توراه، 

  ) عادل �امل : التش�یل المعاصر في العراق ، موسوعة الفن العراقي، لمز�د من المعلومات:14(

http://www.iraqfineart.com/artic.php?id=135  

  التش�یل المعاصر في العراق، مرجع ساب�) عادل �امل : 15(

) إحسان الر�اعي، وائل الرشدان: إش�ا�ة التواصل مع التراث في األعمال الفن�ة، مجلة جامعة دمش�، 16(

  م.2003المجلد التاسع عشر، العدد الثاني، 

  .94م، ص 1993) جون دیو�: الفن خبرة، ترجمة ثر�ا إبراه�م، دار نهضة مصر، القاهرة، 17(

 13» مؤسسة العفیف» الثقافة في ال�من الواقع وآفاق المستقبل «من أوراق العمل التي قدمت لندوة ) 18(

  م .2004د�سمبر 25-

، 1173سبتمبر، العدد  26) د. آمنة النصیر�: التش�یل ال�مني وأسئلة المستقبل، جر�دة 19(

  م، للمز�د من المعلومات:3/2/2005

www.26september.com/pageC.asp?ID=15176  

) توماس مونرو : التطور في الفنون، الجزء الثالث ترجمة : محمد علي أبو دورة ، لو�س إس�ندر، 20(

  .354م، ص 1971جرجس عبدالعز�ز، توفی� جاو�د، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، 

م 1987) على أحمد مذ�ور : منهج التر��ة اإلسالم�ة وأصوله وتطب�قاته ، الكو�ت ، م�ت�ة الفالح ، 21(

  .192، ص

) صالح ردمان : المرجع في الرسم المعاصر في ال�من ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة ) ، �ل�ة 22(

  .137م، ص2005الفنون الجمیلة جامعة �غداد ، 

) حامد إبراه�م الراشد� : البیئة في النتاجات الفن�ة لفناني نینو� ، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة 23(

  .25م ، ص2001الجمیلة ، جامعة �غداد ،  إلى �ل�ة الفنون 

 )24( Farid Zahi, "Art, Islam et modernité" , communication présentée au 
symposium international sur : "Art and Taboo" à Ankara, 3-5 mai, 1995, 
publiée in Palaver, 1997, Revue de l'Université de Lecce, Italie  
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القرن السا�ع قبل الم�الد بدلیل ما ��شف عنه تمثال  ىأن بدا�ة ظهور الخنجر الجنب�ة �عود إل) یذ�ر 25(

الملك معد� �رب الذ� �ظهر عل�ه تجسید مصغر لش�ل الجنب�ة ال�من�ة في صورتها األولي والتي 

يء �انت تش�ه السیف في تصم�مها أو الخنجر ال�مني الذ� بدأت صناعته في ال�من منذ العهد السب

ق م، والدولة  65ق م، والدولة الحضرم�ة  1120ومروره �مراحل عدة منذ الدولة المعین�ة عام 

م ثم عصر 628م ــ 115ق م فالدولة الحمیر�ة  120ق م مرورًا �الدولة السبئ�ة  865القت�ان�ة 

  العصر الحدیث. ىاإلسالم وصوًال إل
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 الملخص:

سعت هذه الدراسة إلى معرفة طب�عة اتجاهات المستهلكین ال�منیین نحو 

وأجر�ت على عینة  اإلعالن في الف�س بوك، وتحدید العوامل المؤثرة فیها،

مفردة �استخدام االستقصاء من خالل الف�س بوك، وأظهرت نتائج  193قوامها 

الف�س عالن في أن غالب�ة الم�حوثین لدیهم اتجاهات إیجاب�ة نحو اإل الدراسة

، والتفاعل�ة، معلومات�ة، والتسل�ة، والمصداق�ةبوك، وأن إدراك الم�حوثین لق�م ال

وشخصنة اإلعالن، �ان له تأثیر إیجابي على اتجاهات المشار�ین نحو 

زعاج واتجاهات الم�حوثین اإلعالن، في حین �انت العالقة سلب�ة بین إدراك اإل

أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائیاً كما  تجاه إعالنات الف�س بوك،

ً الختالف  في اتجاھات المستھلكین الیمنیین نحو إعالنات الفیس بوك تبعا
  متغیر النوع.

  
  

 ، الش��ات االجتماع�ة الف�س بوك، تجاهات، اإلعالنالكلمات المفتاح�ة: اال

  

  

  

 في عالناإل نحو العوامل المؤثرة في اتجاهات المستهلك ال�مني

  الف�س بوك

 
عالن كلیة ستاذ المساعد للعالقات العامة واإلاأل -د/ھزاع مرشد شرف

  عالم جامعة صنعاء اإل
hazzasharaf@gmail.com 



   2018دیسمبر -سادسالعدد ال -ثالثةالسنة ال - جامعة مصراتة  مجلة كلیة الفنون واإلعالم

87 

 

 المقدمة:

تغییر الطرق إلى ومنها الف�س بوك أد� ظهور مواقع الش��ات االجتماع�ة 

القد�مة التي �انت تستخدم في الحصول على المعلومات، وأنهت الحق�ة التي 

�انت وسائل اإلعالم تس�طر فیها على إنتاج ونشر األخ�ار وتقد�م المنتجات 

  .وغیرها من المعلومات

أن مواقع الش��ات االجتماع�ة صممت في المقام األول إلیجاد مساحة  ورغم

لمستخدمین من خاللها إنتاج وتخز�ن المعلومات عن على اإلنترنت �م�ن ل

أنفسهم، وٕانشاء ش��ات من األصدقاء لها نفس االهتمامات والمیول والرغ�ات، 

إال أن وطب�عة اهتماماتهم االجتماع�ة،   والمساعدة في معرفة ما �ف�رون �ه

 الز�ادة الكبیرة في عدد المستخدمین لها أد� إلى اهتمام المعلنین والشر�ات

المختلفة بدراسة إم�ان�ة االستفادة منها �وسیلة إعالن�ة، إل�صال رسائلهم 

  التسو�ق�ة إلى المستهلكین.

تزاحمت الشر�ات على اإلعالن في مواقع الش��ات االجتماع�ة،  سرعان ماو 

رغ�ة منها في استثمار خصائصها للوصول إلى العمالء، والتواصل معهم عن 

مواقع شعب�ة في استخدامه �وسیلة هذه القرب، و�عد موقع الف�س بوك أكثر 

ز و�متالالتصاالت التسو�ق�ة  مقارنة �مواقع التواصل االجتماعي األخر�، 

�أنه سهل على الشر�ات عمل�ات الترو�ج، وقدم لها س�ًال جدیدة للوصول إلى 

العمالء، من خالل توفیره معلومات دق�قة عن الخصائص الس�ان�ة للمستهلكین 

�العمر والنوع وم�ان اإلقامة، وغیرها من المعلومات التي �ضعها المستخدمون 

 في صفحاتهم.



 عالننحو اإل المستھلكالعوامل المؤثرة في اتجاھات                        
  

  
88 

 

ت األفراد في الف�س بوك بدأت في ذا ما أخذنا في االعت�ار أن صفحاإ و 

األساس �صفحات شخص�ة للتواصل، و�ناء العالقات االجتماع�ة، فإن 

 اإلعالن من خاللها قد ینظر إل�ه �عض المستخدمین على أنه انتهاكً 

لذلك  ؛لخصوص�اتهم، مما قد یؤثر سل�ًا على فاعل�ة اإلعالنات في الموقع

تخدمین للف�س بوك تجاه اإلعالن، فمن األهم�ة �م�ان دراسة اتجاهات المس

  ومعرفة مد� تقبلهم لإلعالن في هذه الوسیلة.

  :مش�لة الدراسة

على استخدامها في  ق�االً إنه ال یوجد وسیلة اتصال شهدت إ�م�ن القول 

 بخاصة الف�س بوك، ،المجتمع ال�مني �ما شهدته مواقع الش��ات االجتماع�ة

  على اإلعالن في هذه الوسیلة.لنین ق�ال المعإمما أد� إلى ز�ادة 

ق�ال المتزاید على اإلعالن في الف�س بوك واعتماده �وسیلة غیر أن هذا اإل 

غ�اب المعلومات عن طب�عة إعالن�ة من قبل المعلنین ال�منیین �أتي في ظل 

 اتجاهات المستهلك ال�مني تجاه اإلعالن في هذه الوسیلة، ومد� رفضه أو

مما یؤ�د على ضرورة التعرف على هذه االتجاهات، ، قبوله اإلعالن فیها

�ونها تعد من العوامل الهامة المؤثرة في سلوك المستخدمین تجاه اإلعالن، 

�عة اتجاهات معرفة طب إلى ن مش�لة هذه الدراسة تتحدد في السعيإف لذلك

إعالنات الف�س بوك، والكشف عن  العوامل المؤثرة  المستهلك ال�مني نحو

  .فیها
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  :أهم�ة الدراسة

  تي:تن�ع  أهم�ة الدراسة من اآل

في المجتمع  وعدم وجود دراسات سا�قة تناولته الدراسة حداثة موضوع - 1

الفجوة المعرف�ة المتعلقة بنقص  يء�ملال�مني، مما یؤ�د  أهم�ة الق�ام 

 ال�حوث والدراسات في هذا الجانب.

النمو المتسارع في استخدام اإلعالن في الف�س بوك، مما یجعله من  - 2

 دوات اإلعالن�ة على االنترنت في الوقت الراهن.هم األأ 

 سلوكطب�عة لسوف تساعد نتائج هذه الدراسة في فهم المعلنین  - 3

إعالناتهم، والسبل الكفیلة بتحسینها  تجاهالمستخدمین للف�س بوك 

  إلعالن�ة.هدافهم اأ �الش�ل الذ� �حق� 

  :هداف الدراسةأ

  تي:هداف الدراسة في اآلأ تتمثل 

الف�س  في عالناإل المستهلكین ال�منیین تجاهعن طب�عة اتجاهات  الكشف-1

  ستخدام اإلعالن في هذه الوسیلة. ارفضهم  بوك، ومد� تقبلهم أو

تجاه  اتجاهات المستهلكین ال�منیین المؤثرة في تش�یل تحدید العوامل-2

  في الف�س بوك.اإلعالن 

 :الدراسات السا�قة

وجود تنوع وتعدد في لل�احث تبین  السا�قة من خالل استعراض الدراسات

 اً المداخل النظر�ة والمناهج ال�حث�ة التي اعتمدت علیها تلك الدراسات ت�ع

ور على الها في عدة محاو تن تملیها، و إالختالف المجاالت العلم�ة التي تنتمي 

  :تيالنحو اآل
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  ت اتجاهات الم�حوثین نحو اإلعالن في الف�س بوك.اول: دراسات تنأوالً  

حوثین نحو اإلعالن في من الدراسات التي اهتمت بدراسة تأثیر اتجاهات الم�

دراسة العوامل  إلى ، والتي سعتThoo et al,2018(1(دراسة الف�س بوك 

وجود  إلى وتوصلت إعالنات الف�س بوك، نحوالمؤثرة في اتجاهات المالیز�ین 

داق�ة والخصوص�ة واتجاهات یجاب�ة بین إدراك التفاعل�ة والمصإعالقة ارت�ا� 

 Raktham et al)، واتفقت معها دراسة الموقعنحو اإلعالنات في  الطالب

فهم العوامل المؤثرة في اتجاهات المستهلك نحو   إلى التي سعت 2 ,2017(

مفردة 300عینة قوامها جر�ت على أإعالنات مواقع التواصل االجتماعي، و 

 إلى لف�س بوك �استخدام صح�فة االستقصاء،  وتوصلتن لمستخدمیالمن 

، یجاب�ة قو�ة بین إدراك المعلومات�ة والتسل�ة والمصداق�ةإوجود عالقة ارت�ا� 

 واالتجاه نحو اإلعالنات في مواقع التواصل االجتماعي، ودراسة

) Tucker,2014(3دراسة �یف یؤثر تح�م األفراد في  إلى التي هدفت

ن أ إلىوانتهت ، عجابهم �اإلعالنإ م�ان�ة إ فيالف�س بوك على خصوص�اتهم 

كبر �النس�ة لإلعالنات التي استخدمت المعلومات أاإلعالن �ان  تأثیر

 ،ونةاوالحس ،الشخص�ة للمستخدمین لشخصنة اإلعالن، ودراسة (السمید�

دراسة نتائج ومحددات سلوك المستهلك نحو إعالنات  إلى التي سعت 4)2013

یجاب�ة بین إدراك الم�حوثین للمعلومات�ة إعالقة ارت�ا�  ووجدتالف�س بوك، 

والمصداق�ة والتسل�ة وتخص�ص إعالنات الف�س بوك، واتجاهات المستهلكین 

دراسة  إلى هدفت التي)Bannister et al, 2013 (5ودراسة   ،نحوها

جر�ت على عینة ألجامعات  نحو  إعالنات الف�س بوك، و اتجاهات طالب ا

�استخدام صح�فة  ،مفردة 283متاحة من طالب الجامعات قوامها 
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الف�س عالنات إ یجاب�ة نحو إظهرت أن لد� الم�حوثین اتجاهات أاالستقصاء، و 

  .بوك

في  عالناإل مل المؤثرة في سلوك األفراد تجاهالعوا تناولت: دراسات ثان�اً 

  بوك.الف�س 

تحدید مد� مناس�ة  إلى التي سعت Sanne& Wiese,2018(6(ومنها دراسة

دراسة سلوك األفراد  تجاه اإلعالنات في الف�س بوك، لنظر�ة السلوك المخط� 

ن االتجاهات والق�م االجتماع�ة تعد من العوامل الهامة المؤثرة أ وتوصلت إلى

التي  ) et al, 2017Chiang(7في سلوك األفراد تجاه اإلعالن، ودراسة 

مواقع الش��ات في عالنات اإلتجاه  یندراسة سلوك المستهلك إلى هدفت

یجاب�ة بین  إدراك قوة العالقة مع إظهرت وجود عالقة ارت�ا� أاالجتماع�ة، و 

 Kumar et (8 ,2015(ودراسة ،نحوهمصدر اإلعالن وسلوك المستهلكین 

alمشار�ة المعرفة على في فهم العالقة بین العوامل المؤثرة  إلى التي هدفت

 تسل�ةن الأ إلى اتجاهات األفراد نحو الف�س بوك �مصدر  للشراء، وتوصلت

من العوامل الهامة المؤثرة في عمل�ة مشار�ة المعلومات حول المنتج بین 

 التيMohammed,  &Mariani(9 2014(ودراسة   صدقاء الف�س بوك،أ

دراسة وتحلیل العالقة بین تذ�ر األفراد للعالمة التجار�ة ونیتهم في  إلى سعت

یجاب�ة بین معدل استخدام الف�س إوجود عالقة ارت�ا�  إلى الشراء، وتوصلت

ناث بین الذ�ور واإل �اً حصائإبوك ومشاهدة اإلعالن، وعدم وجود فروق دالة 

 صدقاء، ودراسةفي ن�ة الشراء نتیجة تأثرهم بإعجاب األ
10)2012Bushelow,(عجاب إ دراسة �یف �م�ن أن یؤثر  إلى هدفت التي

الف�س بوك على الن�ة في شرائها والوالء  فياألفراد �صفحة العالمة التجار�ة 
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عدم وجود عالقة بین الوقت الذ� �قض�ه األفراد في متا�عة  إلى لها، وتوصلت

تروج لها هذه  صفحات العالمة التجار�ة على الف�س بوك والوالء للمار�ة التي

  .الن�ة في شرائها أو ،الصفحات

نحو اإلعالن في مواقع  االفراد اتجاهات اهتمت بدراسة: دراسات ثالثاً 

  .التواصل االجتماعي

 فيرصد العوامل المؤثرة  إلى التي سعت11)2018(الص�في،  ومنها دراسة

إعالنات الش��ات االجتماع�ة، وتحدید العالقة بین االتجاه  نحو األفراد اتجاه

ن غالب�ة المشار�ین لدیهم اتجاهات أ إلى وتوصلت واالستجا�ة السلو��ة،

) 12Goh etودراسة إعالنات الش��ات االجتماع�ة، تجاهیجاب�ة إ أو محایدة

al,2016)  مشار�ة الش�اب  فيدراسة العوامل المؤثرة  إلى التي سعت

 عنیجاب�ة المعتقدات اإل نأ إلى االنترنت، وخلصت فيللفیدیوهات اإلعالن�ة 

ارت�ا�  المعلومات المتضمنة في اإلعالن تدفع الفرد لمشار�تها، ووجود عالقة 

 Men (13دراسةوهدفت  �ة ومشار�ة الفیدیوهات،یجاب�ة بین دافع التسلإ

&Tsai,2013) ن �یف ولماذا یتفاعل المستخدمو  طار نظر� �فسرإتقد�م  إلى

ظهرت أمواقع التواصل االجتماعي؟، و  في لإلنترنت مع صفحات المنظمات

 حولبدافع ال�حث عن النصائح والمعلومات  هاأن الم�حوثین �ستخدمون

التي Mir,2012(14( دراسةو صدقائهم، أوت�ادل هذه المعلومات مع  المنتجات،

 عالنات اإل اتجاهات المستهلكین نحوفي تحدید العوامل المؤثرة  إلى هدفت

یجاب�ة إوجود عالقات ارت�ا�  إلى وتوصلت ،مواقع التواصل االجتماعيفي 

ودراسة  بین اتجاهات الم�حوثین تجاه اإلعالن في الف�س بوك وسلو�هم نحوه،
15 )Pan ,2012(  التي اهتمت بدراسة العوامل المؤثرة في االتصال الشفهي
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وجود عالقة ارت�ا�  إلىوخلصت مواقع التواصل االجتماعي، من خالل 

  یجاب�ة بین جودة المعلومات والقبول �الرسائل الشفه�ة من المرسل.إ

من المؤشرات تمثلت  اً ومن مجموعة الدراسات السا�قة استخلص ال�احث عدد

  في اآلتي:

اإلعالن في مواقع التواصل االجتماعي في تناولت قلة الدراسات التي  -

هذا الموضوع في  درستالبلدان العر��ة، وعدم وجود أ� دراسة سا�قة 

  الجمهور�ة ال�من�ة.

غلب علیها التي اعتمدت علیها الدراسات السا�قة، و  ال�حث�ة تنوعت المناهج -

  ، وهو ما ستأخذ �ه هذه الدراسة.استخدام المنهج المسحي

لمواقع التواصل االجتماعي، وفي  المستخدمینأجر�ت معظم الدراسات على  -

تطبی� الدراسة على  یؤ�د أهم�ةح�ان على طالب الجامعات، مما أل�عض ا

  المستخدمین  للف�س بوك.

همها أ  ،اعتمدت غالب�ة الدراسات على نماذج متعددة �إطار نظر� لها -

  وهو ما ستأخذ �ه هذه الدراسة. Brackett and Carr, 2001) (نموذج 

اهتمت الدراسات األجنب�ة بدراسة اتجاهات المستهلكین نحو اإلعالن في  -

  الف�س بوك،  في حین افتقدت الدراسات العر��ة لمثل هذه الدراسات. 

إلى أهم�ة المتغیرات المتعلقة �ق�م األفراد تجاه  أشارت معظم الدراسات -

داق�ة والمعلومات�ة وتجنب اإلعالن وٕادراك اإلعالن مثل التفاعل�ة والمص

اإلعالن، وهو ما ستأخذ �ه  نحو ستهلكینفي دراسة اتجاهات الم الخصوص�ة

  هذه الدراسة.
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طارها إ تحدید مش�لة الدراسة و  من الدراسات السا�قة في ال�احثاستفاد  -

م�نته من وضع فروضها وتساؤالتها ، و مقای�سالوفرت له �عض و النظر�، 

  ضح في الصفحات التال�ة.�ما سیت

  للدراسة: طار النظر� اإل

  .االتجاه نحو اإلعالن

تعد االتجاهات من المفاه�م المهمة واألساس�ة في دراسة سلوك المستهلك، 

ن معرفة اتجاهات الفرد نحو من�ه معین تم�ننا من التنبؤ �سلو�ه وذلك أل

   16.الالح�

نه المیل النفسي تجاه شيء معین، �عبر عنه من خالل أو�عرف االتجاه �

  17.یجاب�ة أو سلب�ةإتقی�مه بدرجة 

  .العوامل المؤثرة في اتجاهات المستهلكین نحو اإلعالن

�م�ن تحدید العوامل المؤثرة في اتجاهات المستهلكین نحو إعالنات الف�س 

  تي:بوك في اآل

 Preserved Ads Values  .المدر�ة لإلعالن اوًال: الق�م

لمصداق�ة الناتج النهائي إلدراك مد� توفر المعلومات�ة وا �أنها وتعرف

   18.إعالنات مواقع التواصل االجتماعي والتفاعل�ة والتسل�ة في

  Informative .المعلومات�ة-1

تزو�د المستهلك  فيقدرة  و�فاءة اإلعالن  إلى �شیر مفهوم المعلومات�ة 

حد الدوافع الهامة أوالخدمات، وتعد  �المعلومات الهامة والضرور�ة عن السلع 

یجاب�ة من قبل األفراد نحو اإلعالن، و�حسب إفعال أردود  إلى التي تؤد�

Rotzoll and Christians  ن مشروع�ة اإلعالن تعتمد على دوره إف
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م أللمعلومات عن المنتجات والخدمات  اً جید اً ذا �ان مصدر إعالمي، وما اإل

ن تتصف �الدقة والجدة ن المعلومات التي یتضمنها اإلعالن یجب أإف لذلكال، 

  19.والفائدة

  Entertainment .التسل�ة-2

تعرف و  ،یرت�� شعور األفراد �المتعة في اإلعالن �طب�عة اتجاهاتهم نحوه

حاجات المستهلك للتسل�ة قدرة الرسالة اإلعالن�ة على تلب�ة  التسل�ة �أنها

المنشورة ومن الضرور� أن تكون اإلعالنات  20،والمتعة الجمال�ة والعاطف�ة

الف�س بوك مختصرة وممتعة �ما �م�نها من جذب انت�اه المستهلكین،  في

   21.ح�امهم نحو اإلعالنأیجابي على اتجاهاتهم و إوالتأثیر �ش�ل 

  Credibility  .المصداق�ة-3

"مد� إدراك المستهلك لصدق وصحة اإلعالن  �أنها اإلعالنتعرف مصداق�ة 

و� امد� اعتقاد المستهلك وثقته في دع �أنها �ش�ل عام، �ما �م�ن تعر�فها

 اإلعالن، وتشیر المصداق�ة لعناصر موضوع�ة وذات�ة تتعل� �المصدر

انخفاض مصداق�ة إلى  الدراساتوتشیر نتائج  والرسالة، والوسیلة اإلعالن�ة،

   22.اإلعالنات من خالل اإلنترنت

  Irritation .زعاج اإل -4

ینتهك ق�م المستهلك، وفي مجال  أ� تأثیر یزعج أو إلى زعاج�شیر اإل 

سالیب توظف في اإلعالن أأ�  إلى Irritationزعاج  إلااإلعالن �شیر مفهوم 

 ، أوأو مضللةمسیئة،  أو مضا�قة، أونها مزعجة ألیها على إ�م�ن أن ینظر 

 زعاج عندما �ستخدم المعلنون ث اإلو�حد23،للمستهلك مفرطة في االستغالل
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 سلوب االقتحام في اإلعالن للتنافس على جذب انت�اه المستهلك، مما یؤد�أ

   24.تكو�ن اتجاهات سلب�ة لد� األفراد تجاه اإلعالن إلى

  Personalization .شخصنة اإلعالن-5

التعرف على ز�ائنها والتعامل معهم على نحو  علىقدرة الشر�ة  �أنها وتعرف

شخصي، من خالل تقد�م رسائل إعالن�ة شخص�ة خاصة تناسب 

أن المستهلكین �فضلون أن ��ون محتو�  وتظهر الدراسات25،احت�اجاتهم

مع رغ�اتهم  اً الرسالة اإلعالن�ة الوارد إلیهم عبر الف�س بوك متطا�ق

مع خصائص المستهلك  تتف�لتي واحت�اجاتهم، وأن الرسالة اإلعالن�ة ا

واحت�اجاته یزداد تأثیرها، ولذلك �عتمد اإلعالن في الف�س بوك  �صورة �بیرة 

تتضمن معلومات شخص�ة ، ت دق�قة عن المستهلكینعلى وجود قاعدة ب�انا

والوظ�فة  ،قات فراغه واهتماماته شطة التي �مارسها المستهلك في أو عن األن

 إلى االجتماع�ة، مما �ساعد على الوصول التي �شغلها ودخله وحالته

   26.كثر فاعل�ةأالمجموعات المستهدفة �طر�قة 

  Perceived Interactivityالتفاعل�ة. إدراك -6

سیلة األفراد للتواصل �ش�ل فعال مع �عضهم ال�عض، و  ا�أنه توصف التفاعل�ة

�غض النظر عن المسافة أو الزمن، ومن حیث المستو� التقني یوصف 

نه خصائص الوسیلة التي  تسمح لمستخدمیها في المشار�ة في أالتفاعل �

و�عتقد أن إدراك التفاعل�ة في مواقع الش��ات  نتاج المحتو�،إ إنشاء و 

یجاب�ة على اتجاهات األفراد نحو إتأثیرات  إلى االجتماع�ة سوف یؤد�

   27. اإلعالن في هذه المواقع
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  :�الم�حوثین المتعلقة المتغیرات :ثان�ا

   .الد�موغراف�ة خصائصال، و لف�س بوكامعدل استخدام وتشمل 

  نموذج الدراسة:أ

  28)1ش�ل رقم (

  
والذ� ، )Brackett and Carr (2001)نموذج أاعتمدت الدراسة على 

یوضح العوامل المؤثرة في اتجاهات األفراد نحو إعالنات االنترنت، و�فترض 

المحدد الرئ�س لطب�عة اتجاهات المستهلك  نموذج أن ق�مة اإلعالن هياألهذا 

نحوه، وتعتمد ق�مة اإلعالن على إدراك المتعة أو التسل�ة في اإلعالن، 

 اً خیر أزعاج اإلعالن لألفراد، و إ أو والمعلومات التي �قدمها، وعدم مضا�قة

نموذج أن االتجاهات نحو اإلعالن األإدراك مصداق�ة اإلعالن، �ما �قترح 

  29.العوامل الد�موغراف�ةتختلف �اختالف 

  

  

وك االتجاه نحو االعالن في الفیس ب

attitudes twards facebook 
ads

 informativenessالمعلوماتیة

credibilityالمصداقیة 

 irretationاالزعاج 

 entertainmentالتسلیة 

interactivityالتفاعلیة 

شخصنة االعالن 
customization 

ثین المتغیرات المتعلقة بالمبحو
user related variables 
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  :ض�ات الدراسةتساؤالت وفر 

  .: التساؤالتأوالً 

  ما طب�عة اتجاهات المستهلك ال�مني نحو اإلعالن في الف�س بوك؟-1

 ماهي العوامل المؤثرة في اتجاهات الم�حوثین تجاه إعالنات الف�س بوك؟-2

  .: فروض الدراسةثان�اً 

عند مستو� معنو�ة  اً حصائ�إیجاب�ة دالة إ: توجد عالقة ارت�ا� الفرض األول

  )، بین معدل استخدام الم�حوثین للف�س بوك واتجاهاتهم نحو اإلعالن.0.05(

عند مستو� معنو�ة إحصائ�ًا : توجد عالقة ارت�ا� إیجاب�ة دالة الفرض الثاني

)، بین اتجاه الم�حوثین نحو إعالنات الف�س بوك والق�م التي یدر�ونها 0.05(

شخصنة ، مصداق�ة ، الالتسل�ة، التفاعل�ة، المعلومات�ة( والمتمثلة في: لإلعالن

  .)اإلعالن

عند مستو� معنو�ة  إحصائ�اً : توجد عالقة ارت�ا� سلب�ة دالة الفرض الثالث

)، بین إدراك الم�حوثین لإلزعاج في إعالنات الف�س بوك واتجاهاتهم 0.05(

  نحوها.

)، 0.05عند مستو� معنو�ة ( ةإحصائ�توجد فروق ذات داللة  :الفرض الرا�ع

  .للخصائص الد�موغراف�ة  الف�س بوك، ت�عاً  إعالنات في اتجاه الم�حوثین نحو

  :جرائ�ة للدراسةالمفاه�م اإل

نه ع�ارة عن درجة میل الفرد أ�عرفه ال�احث �و .االتجاه نحو اإلعالن-1

  ..سلب�ة لتقی�م إعالنات الف�س بوك �طر�قة إیجاب�ة أو
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�قدرة  المستهلكینمد� اعتقاد  إلى ، وتشیرInformativeالمعلومات�ة -2

المعلومات حول  إلىم �المعلومات التي تش�ع حاجته هماإلعالن على تزو�د

  30.السلع والخدمات

صدقاء التفاعل مع األ م�ان�ةإ قصد بها إدراك األفراد لتوفرو�، التفاعل�ة-3

  المحتو� في إعالنات الف�س بوك.نتاج إ والمعلنین، والمشار�ة في إنشاء و 

 معتقدات �أنها و�عرفها ال�احثPersonalization  شخصنة اإلعالن-4

مناس�ة وتطاب� اإلعالنات التي یتعرضون لها في الف�س مد�  الم�حوثین حول

  بوك مع احت�اجاتهم ورغ�اتهم وصفاتهم الشخص�ة.

لصدق و�قصد بها مد� إدراك المستهلك ، Credibilityالمصداق�ة-5

  اإلعالن في الف�س بوك. المعلومات التي یتضمنها وصحة

إلى مد� اعتقاد األفراد أن �شیر مفهوم االزعاج ، Irritation االزعاج-6

مفرطة  اإلعالنات في الف�س بوك مزعجة  أو مضا�قة أو مسیئة أو مضللة أو

  في االستغالل.

حول مد� قدرة  وتعني معتقدات الم�حوثین، Entertainment  التسل�ة-7

  .اإلعالن على تلب�ة حاجاتهم للتسل�ة والمتعة

  :جراءات المنهج�ة للدراسةاإل

  نوع الدراسة والمنهج المستخدم:

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصف�ة التي تستهدف  وصف الظاهرة 

وعناصرها وعالقاتها في وضعها الراهن، وال تقف عند حدود الوصف المجرد 

 إلى تتعداه لتشمل وصف العالقات والتأثیرات المت�ادلة، والوصول للظاهرة، بل

  31.نتائج تفسر العالقات السبب�ة وتأثیراتها
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جماعة  وقف أوم �ما تستهدف وصف طب�عة وسمات وخصائص مجتمع، أو

الذ� في إطار الدراسة الوصف�ة استخدم ال�احث منهج المسح و32،أو فرد معین

راء أو اتجاهات أو سلو��ات عینات من األفراد آ�ستهدف وصف سمات و 

   33.عل�ه النتائجممثلة لمجتمع ما �ما �سمح بتعم�م 

 :مجتمع وعینة الدراسة

تمثل مجتمع الدراسة في �افة المستهلكین ال�منیین الذین لدیهم حساب في 

جر�ت أفراد المجتمع، ألصعو�ة تطبی� ال�حث على جم�ع  اً الف�س بوك، ونظر 

مفردة، �استخدام عینة �رة الثلج  193 عینة قوامها ىالدراسة عل

(Snowball Sampling) تستخدم في حالة التطبی� على عینات والتي ؛

فئة محدودة في البدا�ة  إلى ال�احث ألیها، فیلجإیندر و�صعب الوصول 

   34.�ق�ة مفردات المجتمع إلى و�ستعین بها لترشده

  للخصائص الد�موغراف�ة اً ) یوضح توز�ع عینة الدراسة وفق1جدول (

  المجموع  %  ك  المتغیر 

   60.6 117 ذكور النوع
  39.4  76  إناث 193

   48.2 93 سنة24-15 العمر
  28.5  55  سنة 25-34 193

  19.2  37  سنة 35-44
  4.1  8  سنة فأكثر 45

   40.4 78 ألف 30أقل من  الدخل
  
  
  

193 

  21.2  41  ألف 60إلى أقل من  30من 
  15.5  30  ألف 100إلى أقل من  60من 
  9.8  19  ألف 150إلى أقل من  100من 

  13.0  25  ألف فأكثر 150
مستوى 

 التعلیم
   14.0 27 ثانوي

  71.5  138  جامعي 193
  14.5  28  علیا
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: اعتمد ال�احث في جمع ب�انات الدراسة على استمارة أدوات جمع الب�انات

  .االنترنت(الف�س بوك) من خاللاالستقصاء 

استخدم  ،للتأكد من صدق استمارة االستقصاء إجراءات الصدق والث�ات. 

، وذلك �عرض صح�فة validity Faceال�احث أسلوب الصدق الظاهر� 

ولتحقی� الث�ات قام ال�احث  على مجموعة من الخبراء والمح�مین االستقصاء

تطب�قها مرة أخر�  أعاد% من عینة ال�حث، ثم 10بتطبی� االستمارة على 

�عد أسبوعین لمعرفة ث�ات الق�اس، �ما استخدم ال�احث معامل الفا �رون�اخ 

داة الق�اس �طر�قة االتساق الداخلي، وذلك بإیجاد معامل االرت�ا� ألتقی�م ث�ات 

�مة الث�ات �لغت قو  ،بین ق�م الع�ارات المستخدمة في ق�اس متغیرات الدراسة

دنى المتف� الحد األ ) وهي ق�مة مرتفعة تفوق 0.91(لجم�ع ع�ارات المق�اس

  ).0.60والذ� یبلغ ( عل�ه

  المعالجة اإلحصائ�ة للب�انات:

من جمع ب�انات الدراسة المیدان�ة تم ترمیز الب�انات وٕادخالها في  االنتهاء�عد  

الحاسب اآللي، ثم معالجتها وتحلیلها واستخراج النتائج اإلحصائ�ة �استخدام 

% 95اإلحصائ�ة عند درجة ثقة  االخت�اراتتم قبول نتائج و  ،(SPSS)برنامج 

  فأقل. 0.05فأكثر، أ� عند مستو� معنو�ة 
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  :النتائج العامة للدراسة

  .لف�س بوكل معدل استخدام الم�حوثین

  لف�س بوكالم�حوثین لمعدل استخدام ) یوضح 2جدول (
 % ك معدل استخدام الفیس بوك  

 8.3 16 مرتفع 
 51.8 100 متوسط 
 39.9 77 منخفض
 %100 193 المجموع

�قارب نصف العینة �ستخدمون الف�س بوك ) أن ما 2(الجدولتوضح ب�انات 

�معدل متوس�، في حین تنخفض نس�ة األفراد الذین لدیهم مستو� مرتفع من 

  Sorrentino)&(Pikas وتتف� هذه النتیجة مع دراسة استخدام الف�س بوك،

  35.�ستخدمون الف�س بوك �معدل مرتفع ال التي وجدت أن الم�حوثین

  .الف�س بوك عجاب الم�حوثین �اإلعالنات فيإ

  الف�س بوك عجاب الم�حوثین �اإلعالنات فيإ ) یوضح مد� 3جدول (

) سب� %80.3غالب�ة الم�حوثین و�نس�ة (ن أ إلى )3(�شیر الجدول الساب�

یجابي یدل على إلهم االعجاب �أحد اإلعالنات في الف�س بوك، وهذا مؤشر 

وتتف� هذه النتیجة مع دراسة  ،قبول المستهلك ال�مني �اإلعالن في هذه الوسیلة

(Maurer& Wiegmann) من الم�حوثین36.8ن أ إلى التي توصلت % 

، في حین اختلفت 36الف�س بوك فيمعجبون �صفحات الشر�ات والمؤسسات 

التي وجدت أن غالب�ة الم�حوثین  (Pikas& Sorrentino) دراسةمع 

 % ك االعجاب �اإلعالن

 80.3 155 نعم
 19.7 38 ال

 %100 193 المجموع
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الف�س  فيیتجاهلون اإلعالنات، وال �عجبون �صفحات الشر�ات التجار�ة 

  37بوك.

  .الف�س بوكإعالنات إدراك الم�حوثین للمعلومات�ة في 

 فين غالب�ة الم�حوثین یدر�ون أهم�ة اإلعالن أ إلى )4التالي(�شیر الجدول 

الف�س بوك �مصدر للمعلومات عن السلع والخدمات، والذ� یتضح من ارتفاع 

  .ت المق�اس مقارنة �المعارضین لهانس�ة الموافقین على ع�ارا

  ) یوضح إدراك الم�حوثین للمعلومات�ة في إعالنات الف�س بوك4جدول (

یدل على أن الم�حوثین لدیهم توقعات مرتفعة حول المعلومات التي یجب  وهذا

  أن تمدهم بها اإلعالنات في الف�س بوك. 

ظهرت أن الم�حوثین أالتي  ) TsaiMen&(38هذه النتیجة مع دراسة  وتتف�

مواقع التواصل االجتماعي لل�حث عن  في�ستخدمون صفحات الشر�ات 

 خر�ن، ودراسةصدقائهم اآلأمع ها النصائح والمعلومات عن المنتجات وت�ادل

  االنحراف  المتوسط  معارض  محاید  موافق  العبارة

  %  ك  %  ك  %  ك

إعالنات الفیس بوك 
  مصدر جید للمعلومات.

127 65.8 51 26.4 15 7.8 2.58 0.633 

المعلومات المكتسبة من 
  إعالنات الفیس بوك مفیدة.

91 47.2 85 44.0 17 8.8 2.38 0.644 

تعلمت الكثیر من اإلعالن 
 في الفیس بوك.

74 38.3 78 40.4 41 21.2 2.17 0.755 

المعلومات المكتسبة من 
 إعالنات الفیس بوك قیمة.

73 37.8 84 43.5 36 18.7 2.19 0.729 

تقدم إعالنات الفیس بوك 
 المعلومات التي احتاجھا.

59 30.6 100 51.8 34 17.6 2.13 0.684 

تقدم إعالنات الفیس بوك 
المعلومات الجدیدة في 

 وقتھا.

81 42.0 83 43.0 29 15.0 2.27 0.707 

یخبرني اإلعالن في الفیس 
بوك ما الذي یشتریھ 

 اآلخرون.

89 46.1 70 36.3 34 17.6 2.28 0.748 
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(Maurer)  التي وجدت أن غالب�ة الم�حوثین �ستخدمون الف�س بوك لل�حث

  39الشراء.عمل�ة عن المعلومات قبل الق�ام �

  .إعالنات الف�س بوك إدراك الم�حوثین للتسل�ة  في

راء واضحة حول آأن غالب�ة الم�حوثین ل�س لدیهم  )5(تالي الجدول ال یبین

ن ما �قارب ر�ع العینة یوافقون على أق�مة التسل�ة في إعالنات الف�س بوك، و 

   الجمل التي تر� أن اإلعالن في الف�س بوك مثیر وممتع.

  یوضح إدراك الم�حوثین للتسل�ة في إعالنات الف�س بوك )5جدول (

التي وجدت أن  (Gaber& Wright)وتختلف هذه النتیجة مع دراسة 

یل�ه المحتو�  �ش�ل أكبر،محتو� الم�افئات النفع�ة �فضلون المستهلكین 

  40الترفیهي.

  .إدراك الم�حوثین لإلزعاج في إعالنات الف�س بوك

  یوضح إدراك الم�حوثین لإلزعاج في إعالنات الف�س بوك )6جدول (

  193ن=

  االنحراف  المتوسط  معارض  محاید  موافق  العبارة

  %  ك  %  ك  %  ك

 0.783 2.08 26.9 52 38.3 74 34.7 67 إعالنات الفیس بوك مسلیة. 

 0.725 2.01 25.9 50 47.7 92 26.4 51 إعالنات الفیس بوك مثیرة.

مشاھدة أشعر بالمتعة عند 
 اإلعالنات في الفیس بوك.

47 24.4 80 41.5 66 34.2 1.90 0.761 

  االنحراف  المتوسط  معارض  محاید  موافق  العبارة

  %  ك  %  ك  %  ك

 0.736 1.82 37.3 72 43.0 83 19.7 38 إعالنات الفیس بوك مزعجة.

یضایقني اإلعالن في الفیس 
 بوك.

36 18.7 83 43.0 74 38.3 1.80 0.731 

بوك یقتحم اإلعالن في الفیس 
 خصوصیتي.

38 19.7 64 33.2 91 47.2 1.73 0.772 

اإلعالنات في الفیس بوك 
 فضولیة وتطفلیة.

41 21.2 71 36.8 81 42.0 1.79 0.770 
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ن غالب�ة الم�حوثین ال یوافقون على الجمل السلب�ة أ إلى)6(�شیر الجدول 

الف�س بوك مزعج وتطفلي و�قتحم خصوص�ة الفرد،  فيالتي تر� اإلعالن 

فراد العینة �أهم�ة اإلعالن، وقبولهم أعلى ارتفاع مستو� الوعي لد�  مما یدل

مع هذه النتیجة  تختلفو في صفحاتهم الشخص�ة على الف�س بوك، ه بنشر 

% من الم�حوثین 80أن  أظهرت التي Sorrentino) &(Pikas دراسة 

    41في الف�س بوك مزعجة. �عتقدون أن اإلعالنات

  .إدراك الم�حوثین لمصداق�ة اإلعالن في الف�س بوك

  ) یوضح إدراك الم�حوثین لمصداق�ة اإلعالن في الف�س بوك7جدول (

  193ن=

فراد أالف�س بوك لد�  فيمصداق�ة اإلعالن  انخفاض الجدول الساب� یبین

نهم ال أرأ� واضح تجاه مصداق�ة اإلعالن، و غالب�ة ل�س لدیهم الن أالعینة، و 

مما یدل على أن الم�حوثین ال �قررون  یثقون �المعلومات التي تتضمنها،

 التي یتعرضون لها في الف�س بوك على اإلعالنات اً شراء المنتجات اعتماد

  اإلعالن �ش�ل عام. عدم ثقتهم �الوسیلة أو إلى رجاع ذلكإو�م�ن 

المت  معارض  محاید  موافق  العبارة
  وسط

االنحرا
  %  ك  %  ك  %  ك  ف

 0.699 1.79 36.8 71 47.2 91 16.1 31  .إعالنات الفیس بوك مظللة

 0.696 1.72 42.0 81 44.0 85 14.0 27 في إعالنات الفیس بوك. أثق

 0.633 2.02 19.2 37 60.1 116 20.7 40 إعالنات الفیس بوك منطقیة.

 0.589 1.85 25.9 50 63.2 122 10.9 21 إعالنات الفیس بوك جدیرة بالثقة.

 0.620 1.97 20.7 40 61.7 119 17.6 34 إعالنات الفیس بوك مقنعة.

إعالنات الفیس بوك تستخف 
 بعقول المستھلكین.

36 18.7 93 48.2 64 33.2 1.85 0.707 

تقدم إعالنات الفیس بوك معلومات 
 دقیقة. 

52 26.9 99 51.3 42 21.8 2.05 0.698 
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ن الم�حوثین أ إلى التي توصلت)2016،(زهیر،اسةوتتف� هذه النتیجة مع در 

في حین ، 42عالن في مواقع التواصل االجتماعيلدیهم ثقة متوسطة �اإل

 یثقون ن غالب�ة الصینیین ال وجدت أالتي (Mena& Tsai)اختلفت مع دراسة

  43.بدقة المعلومات المقدمة في الصفحات اإلعالن�ة للشر�ات

  .الف�س بوك لشخصنة اإلعالنات في إدراك الم�حوثین

غالب�ة الم�حوثین یرفضون الع�ارات السلب�ة التي )أن 8(ب�انات الجدول  توضح

الف�س بوك تكشف معلوماتهم الشخص�ة، وذلك بنفس  تر� أن اإلعالنات في

القدر الذ� یرفضون �ه الع�ارات االیجاب�ة التي تر� أن اإلعالن في الف�س 

  .اهتمامات األفراد، و�تناسب مع رغ�اتهم واحت�اجاتهم الفعل�ةبوك یتطاب� مع 

  ) إدراك الم�حوثین لشخصنة اإلعالنات في الف�س بوك8جدول (

  193ن=

  االنحراف  المتوسط  معارض  محاید  موافق  العبارة

  %  ك  %  ك  %  ك

إعالنات الفیس بوك  تكشف
 معلوماتي الشخصیة.

30 15.5 88 45.6 75 38.9 1.77 0.702 

إعالنات الفیس بوك  تتطابق
 مع اھتماماتي.

49 25.4 89 46.1 55 28.5 1.97 0.735 

تتعارض اإلعالنات في 
الفیس بوك مع القیم التي 

 أؤمن بھا.

33 17.1 101 52.3 59 30.6 1.87 0.679 

أشعر أن الفیس بوك یعرض 
إعالنات مرسلة خصیصاً 

 لي.

33 17.1 74 38.3 86 44.6 1.73 0.738 

إعالنات الفیس أشعر أن 
بوك معدة لي بشكل 

 شخصي.

28 14.5 79 40.9 86 44.6 1.70 0.709 

تتناسب إعالنات الفیس بوك 
 مع احتیاجاتي الفعلیة.

33 17.1 101 52.3 59 30.6 1.87 0.679 
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ن حوالي نصف أ إلى التي توصلت (Roberts)دراسة مع وتتف� هذه النتیجة 

تطاب� مع خصائصهم الف�س بوك تالعینة یرون أن اإلعالنات في 

   44.الد�موغراف�ة

  .إدراك الم�حوثین للتفاعل�ة في إعالنات الف�س بوك

یدر�ون میزة التفاعل�ة التي  أن غالب�ة الم�حوثین )9(تاليالجدول ال یوضح

تتوفر في إعالنات الف�س بوك، والذ� یتضح من ارتفاع نس�ة الموافقة على 

إعالنات الف�س بوك تسهل االتصال  ع�ارة الع�ارات المق�اس، �ما یتبین أن 

)، 2.31على نس�ة موافقة، و�متوس� حسابي (أ حصلت على  ثنائي االتجاه، قد

كثر من أة إعالنات الف�س بوك تجذب انت�اهي في حین رفض الم�حوثون ع�ار 

  ).2.02قل متوس� حسابي بلغ (أخر�، والتي حصلت على المضامین األ

  ) یوضح إدراك الم�حوثین للتفاعل�ة في إعالنات الف�س بوك9جدول (

  193ن=

  

  

  

  

  االنحراف  المتوسط  معارض  محاید  موافق  العبارة

  %  ك  %  ك  %  ك

 0.736 1.82 37.3 72 43.0 83 19.7 38 إعالنات الفیس بوك مزعجة.

یضایقني اإلعالن في الفیس 
 بوك.

36 18.7 83 43.0 74 38.3 1.80 0.731 

اإلعالن في الفیس بوك یقتحم 
 خصوصیتي.

38 19.7 64 33.2 91 47.2 1.73 0.772 

اإلعالنات في الفیس بوك 
 فضولیة وتطفلیة.

41 21.2 71 36.8 81 42.0 1.79 0.770 
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  .الف�س بوك في عالناإلاتجاهات الم�حوثین نحو 

  ) یوضح اتجاهات الم�حوثین نحو اإلعالن في الف�س بوك10جدول (

یجابي تجاه اإلعالن إن غالب�ة الم�حوثین لدیهم اتجاه أ الجدول الساب� یبین

موافقة على جم�ع ع�ارات في الف�س بوك، والذ� یتضح من ارتفاع نس�ة ال

  ) 11یتضح �ما �ظهر في الجدول( االتجاه،و�تجم�ع نقا� مق�اس ، المق�اس

  الف�س بوكاالتجاه العام نحو اإلعالن في ) 11جدول (

 % ك الف�س بوكاالتجاه  نحو اإلعالن في 

 18.1 35 سلبي
 36.8 71 محاید

 45.1 87 ایجابي
%100 193 المجموع  

�الدرجة األولى،  الف�س بوك جاء إیجاب�اً اإلعالن في  الم�حوثین نحواتجاه  أن

%، وجاء في المرت�ة الثان�ة االتجاه المحاید متفوقًا على 45.1و�نس�ة بلغت 

وضرورة  یدر�ون أهم�ةاالتجاه السلبي، مما یؤ�د أن المستهلكین ال�منیین 

 اإلعالن، و�تقبلون اإلعالن في صفحاتهم على الف�س بوك. 

أن توصلت إلى  يالت (El Ashmawy) دراسةوتتف� هذه النتیجة مع 

في حین ، 45الم�حوثین لدیهم اتجاهات إیجاب�ة نحو إعالنات الف�س بوك

  موافق  العبارة
  

المتو  معارض  محاید
  سط

االنحرا
  ف

  %  ك  %  ك  %  ك

 0.682 2.38 11.4 22 39.4 76 49.2 95 اإلعالن في الفیس بوك جید.

 0.741 2.11 22.3 43 44.0 85 33.7 65 أحب اإلعالن في الفیس بوك.

اإلعالن في الفیس بوك 
 ضروري. 

75 38.9 81 42.0 37 19.2 2.20 0.738 

 0.720 2.38 14.0 27 33.7 65 52.3 101 اؤید اإلعالنات في الفیس بوك.

 0.677 2.46 10.4 20 33.7 65 56.0 108 تقبل اإلعالن في الفیس بوك.أ

 0.714 2.18 18.1 35 46.1 89 35.8 69 تعجبني  إعالنات الفیس بوك.
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التي أظهرت أن غالب�ة الم�حوثین et al  (Bannister,دراسة (ع اختلفت م

  . 46لدیهم اتجاهات سلب�ة تجاه اإلعالن في الف�س بوك

  ثان�ا: نتائج اخت�ار ومناقشة فرض�ات الدراسة.

عند مستو� معنو�ة  اً حصائ�إیجاب�ة دالة إ: توجد عالقة ارت�ا� الفرض األول

  )، بین معدل استخدام الم�حوثین للف�س بوك واتجاهاتهم نحو اإلعالن.0.05(

  نحو اإلعالن االتجاهلف�س بوك و ا العالقة بین معدل استخدام)12جدول(
  االتجاه نحو اإلعالن  المتغیر

  مستوى المعنویة  قیمة بیرسون
 0.000 0.939  استخدام الفیس بوكمعدل 

وجود عالقة ارت�ا� دالة إحصائ�ًا بین  )إلى12تشیر ب�انات الجدول الساب�(

معدل استخدام المشار�ین للف�س بوك واالتجاه نحو اإلعالن، إذ بلغت ق�مة 

)، وجاءت العالقة طرد�ة 0.000مستو� معنو�ة (عند ) 0.939بیرسون (

نه �لما ارتفع معدل استخدام األفراد للف�س بوك �انت أقو�ة، مما �عني 

  یجاب�ة. إكثر أاتجاهاتهم نحو اإلعالن 

  Cetina et al(48 (ودراسة47)AshmawyEl(هذه النتیجة مع دراسة وتتف�

یجاب�ة بین معدل استخدام إعالقة ارت�ا�  توصلت جم�عها إلى وجودتي الال

  الف�س بوك واالتجاه نحو اإلعالن.

عالقة ارت�ا� إیجاب�ة دالة إحصائ�ًا عل�ه تم قبول الفرض القائل بوجود  ءً و�نا

بین معدل استخدام الم�حوثین للف�س بوك  ،)0.05عند مستو� معنو�ة (

  واتجاهاتهم نحو اإلعالن.

: توجد عالقة ارت�ا� إیجاب�ة دالة إحصائ�ًا عند مستو� معنو�ة الفرض الثاني

یدر�ونها  إعالنات الف�س بوك والق�م التي )، بین اتجاه الم�حوثین نحو0.05(
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التسل�ة، المصداق�ة ، شخصنة التفاعل�ة، (المعلومات�ة، لإلعالن والمتمثلة في:

 اإلعالن).

  ق�م اإلعالن واتجاهاتهم نحوهإدراك الم�حوثین ل) العالقة بین 13جدول (

  االتجاه نحو اإلعالن  المتغیر
  مستوى المعنویة  قیمة بیرسون

 0.000  0.617  إدراك المعلوماتیة. 
 0.000  0.637  التسلیة. 

 0.000  0.421  المصداقیة. 
 0.000  0.311  شخصنة اإلعالن. 

 0.000  0.715  التفاعلیة. 

دالة إحصائ�ًا  إیجاب�ة ارت�ا� وجود عالقة)13توضح ب�انات الجدول الساب�(

الق�م المدر�ة لإلعالن في الف�س بوك والمتمثلة في المعلومات�ة والمصداق�ة  بین

والتفاعل�ة والتسل�ة وشخصنة االعالن واتجاهات الم�حوثین نحو االعالن في 

نه �لما �ان إدراك أمما �عني  ،)0.000(الف�س بوك، عند مستو� معنو�ة

جاب�ة اتجاهاتهم نحو یإ، زادت یجاب�اً إالف�س بوك  اإلعالن في لق�ماألفراد 

  اإلعالن.

�ما تشیر الب�انات إلى أن التفاعل�ة تعد أهم العوامل المؤثرة في اتجاهات 

 عالن في الف�س بوك یلیها التسل�ة ثم المعلومات�ة، فيالمستهلكین نحو اإل

ن شخصنة اإلعالن تعد أقل الق�م المدر�ة لإلعالن تأثیرًا في اتجاهات أحین 

  المستهلكین نحو إعالنات الف�س بوك، وذلك �ما تظهره ق�مة برسون.

 Raktham et al(50(ودراسة 49وتتف� هذه النتائج مع دراسة (الص�في)

یجاب�ة بین إعالقة ارت�ا� التي توصلت إلى وجود ال )Brahim(51ودراسة 

 ، والتفاعل�ة، وشخصنة اإلعالنوالتسل�ة ،والمصداق�ة ،علومات�ةق�م المإدراك 

  .إعالنات الف�س بوك واتجاهات الم�حوثین نحوها في
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عالقة ارت�ا� إیجاب�ة دالة إحصائ�ًا یتم قبول الفرض القائل بوجود  �هو�ناًء عل

الف�س  اتعالنإ الم�حوثین نحو  ات)، بین اتجاه0.05عند مستو� معنو�ة (

  والق�م التي یدر�ونها لإلعالن. بوك

حصائ�ًا عند مستو� معنو�ة توجد عالقة ارت�ا� سلب�ة دالة إالفرض الثالث: 

، بین إدراك الم�حوثین لإلزعاج في إعالنات الف�س بوك واتجاهاتهم  )0.05(

  نحوها.

  نحوه الم�حوثین ) العالقة بین االزعاج في اإلعالن واتجاهات14جدول (

  نحو اإلعالن االتجاه  المتغیر
  مستوى المعنویة  قیمة بیرسون

  0.000  0.277  إدراك االزعاج في اإلعالن

وجود عالقة ارت�ا� دالة إحصائ�ًا بین إدراك  إلى تشیر ب�انات الجدول الساب�

الم�حوثین لإلزعاج في إعالنات الف�س بوك واتجاهاتهم نحوها، حیث بلغت 

)، وجاءت العالقة 0.000مستو� معنو�ة (عند  ،)-0.359ق�مة بیرسون (

 فيإلزعاج اإلعالن  نه �لما �ان إدراك األفرادأع�س�ة ضع�فة، مما �عني 

  كثر سلب�ة.أ، �انت اتجاهاتهم نحو اإلعالن یجاب�اً إالف�س بوك 

 وجود إلى التي توصلت )Ashmawy El(52 وتتف� هذه النتیجة مع دراسة

زعاج واتجاهات الم�حوثین نحو اإلعالن، عالقة ارت�ا� سلب�ة بین إدراك اإل

ن نصف العینة یرون أن إعالنات الف�س وجدت أالتي   Roberts(53(ودراسة

  مان. جعلتهم �شعرون �عدم األأنها تهم، و ابوك تنتهك خصوص�

عالقة ارت�ا� سلب�ة دالة إحصائ�ًا و�ناًء عل�ه یتم قبول الفرض القائل بوجود 

ن إدراك الم�حوثین لإلزعاج في إعالنات )، بی0.05عند مستو� معنو�ة (

  الف�س بوك واتجاهاتهم نحوها.  
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)، 0.05( حصائ�ة عند مستو� معنو�ةإتوجد فروق ذات داللة : را�عالفرض ال

  إعالنات الف�س بوك ت�عا  لخصائصهم الد�موغراف�ة. في اتجاه الم�حوثین نحو

إحصائ�ًا بین  وجود فروق دالة إلى )15(التالي رقم تشیر ب�انات الجدول

الف�س بوك، عند مستو�  في عالناتاإل الذ�ور واإلناث في االتجاه نحو

)، وجاء الفرق لصالح الذ�ور، الذین �ان لدیهم اتجاهات 0.017معنو�ة (

  یجاب�ة نحو اإلعالن �ما �ظهره الفرق بین المتوسطین.إكثر أ

عمر�ة �ما یوضح الجدول وجود فروق غیر دالة إحصائ�ًا بین الفئات ال

ومستو� التعل�م في االتجاه نحو إعالنات الف�س  ،للم�حوثین، ومستو� الدخل

  وز مستو� المعنو�ة الخطأ المسموح �ه إحصائ�ًا.ابوك، وذلك لتج

  الف�س بوك  في عالناإلالفروق في اتجاهات الم�حوثین تجاه )15جدول (

 ن المتغیر                    
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 الحریة

  قیمة
F 

مستوى 
 المعنویة

  
  النوع 

 

 6.285 18.279 117 ذكور
191 2.40 0.017 

  7.063  16.098  76  إناث

  3 0.564 2.26 93 سنة24-15 العمر 
  
  

189 

0.845 0.471 
  0.575  2.36  55  سنة25-34
  0.609  2.25  37  سنة 35-44
  0.770  2.04  8  فأكثر45

  4 0.607 2.25 78 ألف 30أقل من  الدخل
  
  

188 
0.589 
0.161 

0.556 
0.958 

  0.654  2.18  41   60أقل من -30

  0.459  2.04  30   100أقل من -60
من  أقل-100
150  

19  2.10  0.630  

  0.543  2.08  25  ألف فأكثر  150
 0.645 2.22 27 ثانوي التعلیم 

2 
190 

  0.554  2.31  138  جامعي   
  0.670  2.20  28  علیا
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حصائ�ا إالتي وجدت فروق دالة  )Thoo et al(54وتتف� هذه النتیجة مع دراسة

لنوع، في لمتغیر افي اتجاهات الم�حوثین تجاه اإلعالن في الف�س بوك ت�عا 

عدم وجود  إلى التي توصلت )El Ashmawy(55 حین اختلفت مع دراسة

عالقة بین النوع والمستو� التعل�مي للم�حوثین واتجاهاتهم نحو إعالنات الف�س 

حصائ�ة إ�الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة  اً و�ذلك یتم القبول جزئ�، بوك

)، في سلوك الم�حوثین تجاه اإلعالن في الف�س 0.05عند مستو� معنو�ة (

  بوك ت�عا للخصائص الد�موغراف�ة.

  الدراسة:خاتمة 

نحو  ینال�منی ینمعرفة طب�عة اتجاهات المستهلك إلى سعت هذه الدراسة

العوامل المؤثرة فیها، وعالقتها �سلو�هم  نإعالنات الف�س بوك، والكشف ع

مفردة �استخدام االستقصاء من خالل  193وأجر�ت على عینة قوامها  نحوها،

یتا�عون الصفحات  ن غالب�ة الم�حوثینأ إلى الف�س بوك، وخلصت الدراسة

عجاب �اإلعالنات التي تظهر في وسب� لهم اإلاإلعالن�ة للشر�ات التجار�ة، 

 صفحاتهم على الف�س بوك، مما یدل على قبول المستهلك ال�مني لإلعالن

في االتصاالت التسو�ق�ة ها على أهم�ة استخدام في هذه الوسیلة، و�ؤ�د

  للشر�ات والمؤسسات المختلفة.  

 فراد العینةأمصداق�ة اإلعالن في الف�س بوك لد� أن لدراسة ظهرت اأ�ما 

، مما �فرض على الشر�ات أهم�ة االعتماد على المعلومات الدق�قة، منخفضة

التي تعد بتقد�م الجوائز  وعدم الم�الغة في اإلعالن، خاصة تلك اإلعالنات

  عادة مشار�ة اإلعالن.إ والم�افئات مقابل ق�ام األفراد �اإلعجاب أو 
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یجاب�ة نحو إعالنات إ�ما وجدت الدراسة أن غالب�ة الم�حوثین لدیهم اتجاهات  

محتو� اإلعالن في الموقع،  تجاهمنخفض  سلوكال أن لدیهم إالف�س بوك، 

 جدیدة مما یؤ�د على ضرورة ق�ام المعلنین �ال�حث عن أسالیب واستراتیج�ات

الف�س  اإلعالن�ة في للرسائ�ااالهتمام عطاء مز�د من إ  إلى تدفع المستهلكین

 بوك.

و�النس�ة لفرض�ات الدراسة، فقد تم قبول جم�ع الفرض�ات الخاصة �متغیرات 

إدراك الم�حوثین لق�م المعلومات�ة، والتسل�ة،  أنحیث بینت النتائج الدراسة؛ 

یجابي على إوالمصداق�ة، والتفاعل�ة، وشخصنة اإلعالن، �ان له تأثیر 

اإلعالن في الف�س بوك، في حین �انت العالقة اتجاهات المشار�ین تجاه 

مما �فرض على زعاج واتجاهات الم�حوثین نحو اإلعالن، سلب�ة بین إدراك اإل

المعلنین ضرورة تقد�م المعلومات الكاف�ة في إعالناتهم لمساعدة المستهلكین 

سالیب التي تجعل من اإلعالن وسیلة في اتخاذ قرارات الشراء، وتجنب األ

من  العمالءأهم�ة التفاعل مع  والتأكید على مضا�قة المستهلكین،إلزعاج و 

  وسرعة الرد علیها. هموتعل�قات همخالل االهتمام �استفسارات

تاحة �افة المعلومات عن الشر�ات المعلنة، إكدت النتائج على ضرورة أ�ما  

وعن منتجاتها في اإلعالن، ذلك لمساعدة المستهلكین على التواصل مع 

نه من أوتحقی� االتصال التفاعلي ثنائي االتجاه بین الطرفین، و  الشر�ات،

المفید للمعلنین والشر�ات التجار�ة عدم ات�اع االستراتیج�ات التي تفرض على 

  األفراد التعرض لإلعالن.

أن الذ�ور لدیهم اتجاهات  ظهرت نتائج اخت�ارات الفروق بین الم�حوثینأ�ما 

ة �اإلناث، في حین تبین أن �ق�ة الخصائص یجاب�ة نحو اإلعالن مقارنإكثر أ
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الد�موغراف�ة والمتمثلة في العمر، ومستو� الدخل، والتعل�م، لم ��ن لها تأثیر 

  في اتجاهات الم�حوثین نحو إعالنات الف�س بوك.

تم قبول �افة الفرض�ات التي قامت علیها هذه الدراسة،  على ما سب� ءً و�نا

حصائ�ة عند مستو� إفروق ذات داللة بوجود القائل  را�عماعدا الفرض ال

  اً )، في اتجاهات الم�حوثین نحو إعالنات الف�س بوك ت�ع0.05معنو�ة (

ن أ إلى الدراسة و�ذلك انتهت، والذ� تم قبوله جزئ�ا، للخصائص الد�موغراف�ة

نموذج المستخدم في هذه الدراسة مناسب لتفسیر وتوض�ح العوامل المؤثرة اإل

 لمستهلكین تجاه إعالنات الف�س بوك.في اتجاهات ا

  :التوص�ات والمقترحات

لیها الدراسة أهم�ة الق�ام �مز�د من إللنتائج التي توصلت  اً یر� ال�احث وفق 

الف�س بوك، لفهم هذه الظاهرة �ش�ل  في عالناإل عنال�حوث والدراسات 

ومن فضل، و�ما �ساعد على ز�ادة فاعل�ة اإلعالن من خالل هذه الوسیلة، أ

  تلك الدراسات:

 دراسة اتجاهات المعلنین نحو استخدام اإلعالن في الف�س بوك.-1

دراسة تأثیر استراتیج�ات اإلعالن في الف�س بوك على سلوك المستهلك -2

  .ءالشرائ�ة وقرار الشراالن�ة نحو اإلعالن، و�ذلك 

الف�س  العوامل المؤثرة في سلوك المستهلكین تجاه  إعالناتو  الدوافع دراسة-3

  بوك.

ال أن هناك العدید من إلیها هذه الدراسة، إورغم أهم�ة النتائج التي انتهت 

خذها في االعت�ار قبل تعم�م هذه النتائج، تتعل� �صغر أالمحددات التي ین�غي 

لعینة التي ط�قت علیها،  وعدم تمثیلها للمجتمع ال�مني، �ونها عینة احجم 
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ا یتعل� بتطب�قها على المستخدمین متاحة ول�ست عینة عشوائ�ة، �ذلك م

للف�س بوك، وغالبیتهم من الش�اب والطالب، �ما یجب مراعاة  الخصوص�ة 

جراء هذه الدراسة إالثقاف�ة واالجتماع�ة للمجتمع ال�مني والذ� �فرض أهم�ة 
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 موظفي م�ت�ات جامعةد� األداء الوظ�في لعالقته �الرضا الوظ�في و 

 ةمصرات

  

               المحجوب      عبدهللا سل�مان                  خالد مصطفى القائد                             

  لیب�ا ، مصراتة، والمعلومات الم�ت�ات                 لیب�ا ،مصراتة، والتخط�� التر�و� االدارة         

    فتحي عمر أبوصاع                                              

   لیب�ا ،مصراتة ،والمعلومات الم�ت�ات                                      
      

  ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بین درجة الرضا الوظ�في ودرجة األداء الوظ�في 

  وتمتل ال�حث في اإلجا�ة على األسئلة التال�ة : ،لموظفي م�ت�ات جامعة مصراته

س/ ما العالقة بین درجة الرضا الوظ�في ودرجة األداء الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة  

  ؟مصراته

  :ومن خالل التساؤل الرئ�سي الساب� تتفرع التساؤالت االت�ة 

 ؟ةما درجة الرضا الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصرات . 1

 ؟ ةما درجة األداء الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصرات  . 2

) حول العالقة بین درجة الرضا  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو�(  . 3

ت�ة  (الجنس الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصراته تعز� للمتغیرات اآل الوظ�في ودرجة األداء

  سنوات الخبرة ) ؟ –المؤهل العلمي  –العمر  –

وقد اشتمل مجتمع الدراسة الحالي على جم�ع الموظفین �م�ت�ات جامعة مصراتة وعددهم 

ن ٪، وم55وتم تحدیث عینة الدراسة وذلك بنس�ة   ،2017 - 2016) موظف لسنة 120(

) موظف، واستخدم ال�احثون االست�انة أداة 66خالل ذلك تم تحدیث عینة الدراسة على( 

) فقرة ومق�اس متدرج خماسي موزعة على محور�ن وهما : المحور 29الدراسة، وتكونت من (
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) في تحلیل spss.وقد تم استخدام برنامج (داء األ ، المحور الثاني:الرضا الوظ�في  األول :

  تخالص النتائج اآلت�ة: الب�انات واس

وجب" داء ، إال أنه ارت�ا� ضعیف " مهناك عالقة ارت�ا� " طرد�ة " بین الرضى الوظ�في واأل . 1

 الوظ�في ولكن �ش�ل ضعیف . ا، �شیر إلى أن الموظفین یتأثر أدائهم �الرض

ة ) للرضا الوظ�في لموظفي الم�ت�ات بجامع3.03ن المتوس� الكلي إلجا�ات عینة ال�حث ( إ . 2

 مصراته متوس� إلى جید .

ة ) ، لألداء الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصرات3.81ن المتوس� الكلي لمحور األداء (إ . 3

 مرتفع إلى جید جدًا.

قته في تقدیرات الذ�ور واإلناث حول الرضا الوظ�في وعال ةال توجد عالقة ذات داللة إحصائ� . 4

 . ة�مستو� أداء الموظفین �م�ت�ات جامعة مصرات

حول الرضا الوظ�في وعالقته �مستو� أداء الموظفین  ةوجد عالقة ذات داللة إحصائ�ال ت . 5

 تعود لمتغیر العمر . ة�م�ت�ات جامعة مصرات

حول الرضا الوظ�في وعالقته �مستو� أداء الموظفین  ةال توجد عالقة ذات داللة إحصائ� . 6

 �عود لمتغیر المؤهل العلمي  . ة�م�ت�ات جامعة مصرات

عالقة ذات داللة إحصائ�ة حول الرضا الوظ�في وعالقته �مستو� أداء الموظفین ال توجد  . 7

   .تعود لمتغیر لسنوات الخبرة. ة�م�ت�ات جامعة مصرات

  الرضا الوظ�في   ـــــ   األداء   ــــــ  موظفي الم�ت�ات . الكلمات المفتاح�ة :
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الوطن�ة في مجاالتها  تمثل القو� العاملة الثروة الحق�ق�ة لخدمة التنم�ة المقدمة:

�افة فإن الدولة تسعى جاهدة إلى تنم�ة تلك القو� وٕادارتها �أسلوب أفضل من 

خالل برامج تساعد على انتاجها وتقدم المهنة مرهون �اقتناع العناصر ال�شر�ة 

لمؤسسة على إش�اع االرضا الوظ�في مؤشرًا هامًا لقدرة  دو�ع، �عملها ورضاها عنه

ا �ما �عتبر مؤشرًا عاما على فاعل�ة المؤسسات �ش�ل عام حاجات العاملین به

فالعنصر ال�شر� هو األساس األقو� واألهم في إنجاح عمل المؤسسات، وعمومًا 

الرضا الوظ�في للعاملین من أهم مؤشرات الصحة والعاف�ة للمنظمة وقو�  د�ع

س��ون  فاعلیتها على افتراض أن المنظمة التي ال �شعر العاملون فیها �الرضا

أن الموظف و  ،قلیل من النجاح مقارنة �التي �شعر فیها العاملین �الرضا نصیبها

الراضي عن عمله هو أكبر استعداد لالستمرار بوظ�فته وتحقی� أهداف المنظمة أنه 

وعلیهم دور �بیر في  مهماً ن �مثلون عنصرًا یالم�تبی، و�ما أن ��ون أكثر نشاطاً 

دعى تحقی� االستغالل األمثل لهذا العنصر عن دفع عجلة التطور فإن هذا است

تي تدعم جهده والتي تمثل الدافع الذ� یز�د نس�ة ال بیئة المناس�ةطر�� خل� ال

إلى  ا� بدورهذؤ إن هذه البیئة ت  ،الرضا الذ� ینع�س بدوره على مستو� األداء

  .تحقی� الرضا الوظ�في لتلك الشر�حة من العاملین 
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بإداء  تةمش�لة الدراسة من أهم�ة الرضا الوظ�في وعالق بث�تن :�حثمش�لة ال

الموظفین وتحسین أدائهم، حیث أكدت العدید من الدارسات على أهم�ة العنصر 

ال�شر� وأداء الموظفین داخل المؤسسات، وعلى ضرورة التر�یز على أداء وٕانتاج�ة 

 تهوز�ادة فاعلی دراسة العوامل المح�طة �ه بهدف الرفع من مستو� أدائهمو الموظفین 

نسب الحلول للقضاء على المش�الت التي تتسبب في حالة غ�اب أومحاولة إیجاد 

والذ�  المرجوةف اهدالرضا الوظ�في الذ� ساهم �ش�ل �بیر في عدم تحقی� األ

سلب�ًا على أداء الموظفین، ولهذا تحرص �ل مؤسسة على تحقی� الرضا  ینع�س

ء المتمیز الذ� �م�ن المؤسسات من تحقی� وروح العمل في الموظف لتحقی� األدا

تتحدد مش�لة الدراسة في التساؤل ، ومن خالل ذلك األهداف التي تسعى لتحق�قها

  التالي:الرئ�س 

ت �ت�اس/ ما العالقة بین درجة الرضا الوظ�في ودرجة األداء الوظ�في لموظفي م

  ؟مصراته جامعة

  :ومن خالل التساؤل الرئ�س الساب� تتفرع التساؤالت االت�ة 

 ؟ ةما درجة الرضا الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصرات .1

 ؟ ةما درجة األداء الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصرات  .2

) حول العالقة  0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو�(  .3

 درجة الرضا الوظ�في ودرجة األداء الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة بین

 –المؤهل العلمي  –العمر  –مصراته تعز� للمتغیرات االت�ة  (الجنس 

  ؟سنوات الخبرة ) 
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 تي :تتحدد أهداف ال�حث في اآل :ل�حثأهداف ا

العالقة بین درجة الرضا الوظ�في ودرجة األداء الوظ�في لموظفي التعرف على  .1

 ةمصرات م�ت�ات جامعة

 التعرف على درجة الرضا الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصراته . .2

 التعرف على درجة األداء الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصراته .  .3

درجة الرضا الوظ�في  التعرف على داللة الفروق اإلحصائ�ة حول العالقة بین .4

مصراته تعز� للمتغیرات االت�ة  ودرجة األداء الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة

 ؟سنوات الخبرة ) –المؤهل العلمي  –العمر  –( الجنس 

  تتحدد أهم�ة ال�حث في اآلتي : :�حثأهم�ة ال

الكشف عن العالقة التي تر�� الرضا الوظ�في �األداء لد� موظفي الم�ت�ات ،      

إلى أهم�ة تعز�ز  ةً ومن ثم لفت انت�اه المسؤولین بوزارة التعل�م و�الجامعات وخاص

  الوظ�في. ئهالرضا الوظ�في للموظف لینع�س بذلك على أدا

المنهج الوصفي الذ� �قوم على نظرا لطب�عة ال�حث تم استخدام  :�حثمنهج ال

وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أس�اب هذه الظاهرة والعوامل التي تتح�م 

المنهج من إم�ان�ات التوصل إلى الحقائ� الدق�قة عن  ذانظرًا لما یوفره هو  ،فیها 

  .، وتفسیر جید لمعنى الب�اناتالظروف القائمة
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 جامعة مصراتةبموظفي الم�ت�ات جم�ع  تمثل مجتمع ال�حث في مجتمع ال�حث:

 .) م�ت�ة15) موظف والموزعین على (120وال�الغ عددهم ( 

مجتمع األصلي ، أ� ال) من %55ال�حث بنس�ة ( عینةتم تحدید  عینة ال�حث:

 .) موظف من موظفي الم�ت�ات بجامعة مصراته 66تمثل (

  حدود ال�حث:

 . ةتحدد ال�حث الحالي في جم�ع م�ت�ات جامعة مصراتالحدود الم�ان�ة:  .1

 تمثلة في عینة من موظفي م�ت�ات جامعة مصراتة.  الحدود ال�شر�ة: .2

 ).2017 – 2016طب� هذه ال�حث هي العام الجامعي ( الحدود الزمن�ة: .3

تناولت ال�حث موضوع الرضا الوظ�في لد� موظفین  الحدود الموضوع�ة: .4

 األداء الموظفین.على الم�ت�ات وأثره 

  مصطلحات ال�حث:

مصطلح علم النفس هو ما یتضح من �عض المتغیرات المتعددة التي لها  الرضا:

ه وهي متغیرات متنوعة �ما أن مفهوم الرضا عالقة �الرضا الوظ�في ومفهوم

 مفهوم الرضا مع مفهوم متعدد المعاني �شترك ،تعر�ف بذاته من الوظ�في البد له

  .تدعونا إلى التف�یر المثالي حول موضوع الرضا ،في الح�اة �ص�غ متعدد ومتنوعة

شعور  :الرضا الوظ�فيأن م 1964عام  Blauو�ر� �ال�  الرضا الوظ�في:

 . )1(وظ�فة تش�ع مهمة لد�ه �أنه الموظف �السرور نتیجة إدراكه
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فهمه لدوره واختصاصاته وفهمه تهو العمل الذ� یؤد�ه الفرد ومد�  داء:األ

عمل الذ� ترشده الللتوقعات المطلوب منها أو حد� ات�اعها �طر�قة أو أسلوب 

  اإلدارة عن طر�� المشرف الم�اشر.

�عد الرضا الوظ�في من الموضوعات التي حظیت �أهم�ة الوظ�في:أوًال : الرضا 

�بیرة من قبل ال�احثین والمختصین في مجاالت اإلدارة والسلوك التنظ�مي وعلم 

  .)2(النفس الصناعي والتنظ�مي والتر�و� خالل الخمس والعشر�ن سنة الماض�ة

هوم الرضا لقد بدأت محاوالت متعددة لتحدید مف مفهوم الرضا الوظ�في:     

عبروا عن مفهوم  الذینوحظي هذا المفهوم �اهتمام العدید من ال�احثین،  ،الوظ�في

الرضا الوظ�في �عدة تعر�فات ولم یتفقوا على تعر�ف عام له، و�عود ذلك إلى 

االختالف في الق�م والمعتقدات ومحاور االهتمام بین ال�احثین، و�ذلك االختالف 

  .)3(في الظروف البیئ�ة المح�طة

منذ زمن طو�ل �الرضا الوظ�في  راءلقد اهتم المد أهم�ة الرضا الوظ�في:

للعاملین في مؤسساتهم، �اعت�ار أن الرضا الوظ�في العالي یتمثل عندهم في التزام 

العاملین �مؤسساتهم ووفائهم لتعهداتهم نحوها وارت�اطهم �عملهم، �ما أن الرضا 

الجسم�ة والنفس�ة ونوع�ة الح�اة داخل  الوظ�في العالي �سهم بتحسین صحة العامل

  .)4(بیئة العمل وخارجها
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  العوامل المؤثرة على الرضا الوظ�في:

  تنقسم عوامل الرضا إلى خمسة عوامل وهي:   

  .عوامل مرت�طة �مح�� الوظ�فة أو إطارها- 1

 .عوامل مرت�طة �الوظ�فة نفسها -2 

  .عوامل تنظ�م�ة تتعل� �س�اسات المؤسسة- 3

  .متعلقة الفرد نفسه عوامل- 4

 )5(.ة�عوامل بیئ- 5

  األداء الوظ�فيثان�ًا : 

د تهدف إلى إیجا ،ن ال�حوث والدراسات في مجال نظر�ة المنظمة واإلدارةإ       

من  اآلل�ات والنماذج والفلسفات والنظر�ة اإلدار�ة القادرة عند التطبی� أن تجعل

  .)6(األداء حالة تمیز لمنظمات األعمال وهي تنافس �عضها ال�عض،

 تحرص المنظمات �افًة على أداء أعمالها ونشاطاتها المختلفة �مستو� عالٍ و     

رد أحد المتغیرات األساس�ة المؤثرة على أدائها لذا من الكفاءة والفاعل�ة، إذ أن الف
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فهي تسعى للحصول على أفضل العناصر ال�شر�ة الالزمة ألداء أعمالها تعمل 

  .)7(�ش�ل مستمر على رفع مستو�ات أدائهم ��افة الوسائل والطرق المتاحة

  مفهوم األداء:

الكفاءة هي المفهوم الضی� والمحدد لألداء، أما المفهوم  أنّ  �عض الكتاب ر� ی

أخذ خاص�ة الفاعل�ة المتمثلة في تحقی� األهداف والوصول للنتائج ط�قًا �الواسع ف

  .)8(لمعاییر معینة حیث (األداء = الكفاءة + الفاعل�ة)

  :)9(و�تصل األداء الفعال م�اشرة بثالث عوامل رئ�سة هي

 الجو التنظ�مي.، الدوافعمستو� ،  مستو� المهارة

و�قصد بتقی�م أداء العاملین دراسة وتحلیل أداء العاملین لعملهم ومالحظة سلو�هم 

وتصرفاتهم أثناء العمل، وذلك للح�م على مد� نجاحهم ومستو� �فاءتهم في الق�ام 

  .)10(�أعمالهم الحال�ة

  أهم�ة األداء:

ز علیها الكثیر من الكتاب �عد األداء من المواض�ع اإلدار�ة المهمة التي ر�

ولي منظمات األعمال أهم�ة �بر� لألداء، فتصمم وال�احثین في هذا الشأن، �ما تُ 
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البرامج الخاصة لتقو�مه وتدر�ب الموظفین من أجل تنفیذ النشاطات �أحسن 

  .)11(صورة

��ل،  الر�یزة األساس�ة لألداء الفعال للمنظمة دو�ما أن أداء األفراد �ع         

ى ل إلوالقدرة على العم ،عتمد هذا األداء على توفر الدافع�ة والتحفیز لد� الفردف�

 ألنهجانب توافر المعلومات الم�تس�ة من التدر�ب، تهدف المنظمات للحصول عل�ه 

   .)21(جزء من أداء المنظمة

  عناصر األداء:

ثیر حینئٍذ تتضح الك ،عندما یوصف األداء �أنه النتائج التي �حققها الموظف      

ه �عض هذه العوامل لس�طرة صمن العوامل المساهمة أو المؤثرة في األداء وتخ

الموظف بینما یخرج ال�عض اآلخر عن هذه الس�طرة، تبرز أهم�ة ثالثة من هذه 

  العوامل على وجه الخصوص:

 .الموقف-3 .الوظ�فة-2 .الموظف-1

في حاجة إلى دراسة �ل من هذه المجموعات الثالث �حثًا عن الطرق  إنا    

  .)13(واألسالیب المناس�ة لتحسینها
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  محددات األداء:

  یتحدد أداء األفراد بثالث عوامل رئ�سة هي:

 .)14(إدراك الفرد لدوره الوظ�في، القدرات والخصائص الفرد�ة، الجهد المبذول

  أهم�ة تقی�م األداء:

تقی�م األداء أساسًا التخاذ القرارات المتعلقة �الس�اسات العامة لألجور  د�ع .1

 دوالم�افآت والحوافز �ش�ل �حق� مبدأ العدالة النسب�ة في عوائد األفراد، �ما تع

 نتائج األداء أسسًا موضوع�ة لس�اسات الترق�ة والنقل.

تعل� منها �الجوانب تقی�م األداء أساسًا لعمل�ة التطو�ر اإلدار� سواًء ما ی دُّ �ع .2

 .)15(التنظ�م�ة للمنظمة أم بجوانب العمل نفسه

  عناصر تقی�م أداء العاملین:

  األطراف التي تقوم �عمل�ة التقی�م:

  .تقی�م خبراء خارجیین -3. تقی�م عدد من المشرفین -2. تقی�م المشرف- 1

 .)16(تقی�م ذاتي. تقی�م المرؤوسین 5. تقی�م زمالء العمل -4 
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  أو األخطاء في تقی�م أداء العاملین: الصعو�ات

وتصاحب هذه التقدیرات �ثیر من األخطاء التي یجب تجنبها وهناك العدید من 

  األخطاء الشائعة في الح�اة العمل�ة نذ�ر �عضها ف�ما یلي:

التشدد أو التساهل - :)17(التأثیر �صفة معینة في الح�م على �فاءة المرؤوسین-

االتجاه نحو إعطاء - التحیزات الشخص�ة للرؤساء:- :)18(من جانب الرؤساء

  :)19(تقدیرات متوسطة

  إدارة الم�ت�ات: ثالثًا:

أنها عمل�ة تنظ�م الجهود وتنسی� الموارد الماد�ة وال�شر�ة  تعرف إدارة الم�ت�ات:

والتكنولوج�ة واستثمارها �أقصى درجة مم�نة من خالل التخط�� والتنظ�م والق�ادة 

  .)20(�ة وذلك للحصول على أفضل النتائج واألهداف المطلو�ةواإلشراف والرقا

ت مل�اهي ع�ارة عن النشا� الخاص �ق�ادة وتوج�ه وتنم�ة األفراد وتنظ�م ومراق�ة الع

 .)21(والتصرفات الخاصة �العناصر الرئ�س�ة
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  أهم�ة إدارة الم�ت�ة:

الطرق المم�نة استغالل الموارد الماد�ة وال�شر�ة والتكنولوج�ة وتنس�قها �أحسن  .1

 لتحقی� الطرق الموضوعة.

تحقی� الكفا�ة اإلنتاج�ة والفاعل�ة اإلدار�ة �أقل ما �م�ن من الوقت والمال  .2

ذلك فإن اإلدارة في الم�ت�ات ومراكز المعلومات على اختالفها سواء لو  .)22(واألفراد

 ىأكاد�م�ة وظ�فة مهمة ال غن ممتخصصة أ معامة أ مأكانت م�ت�ات مدرس�ة أ

 .)23(عنها

  أهداف إدارة الم�ت�ة:

 توفیر الكتب والمراجع والدور�ات العلم�ة و�افة وسائل المعرفة داخل الجامعة. .1

العمل على تزو�د الم�ت�ات �ما یناسبها من المطبوعات وما �صدر من �تب  .2

 من دور النشر المختلفة.

 االهتمام �قاعات المذاكرة وتوفیر �افة احت�اجاتها. .3

 .)24(التألیف والنشر وجمع المخطوطات وتنفیذ إجراءات ط�اعتهامتا�عة حر�ة  .4

  :عرض النتائج وتفسیرها

عالقة الرضا الوظ�في �مستو� األداء لموظفي الم�ت�ات  س/ ماالسؤال األول : 

  ؟ �الجامعة

  تتحدد العالقة من خالل نس�ة االرت�ا� الموضحة �الجدول
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  االرت�ا�  االنحراف  المتوسطات  المحاور

  0.46  12.52  60.78  الوظ�في الرضى

  4.86  34.36  األداء

 امن خالل الجدول الساب� �ظهر أن هناك عالقة ارت�ا� " طرد�ة " بین الرض

ثر داء ، إال أنه ارت�ا� ضعیف " موجب" ، �شیر إلى أن الموظفین یتأالوظ�في واأل

  الوظ�في ولكن �ش�ل ضعیف . اأدائهم �الرض

 المع�ار� والمتوسطات لتحلیل ع�ارات االست�انة وتماالنحراف  مااستخدوتم     

خالله تم  ) والذ� من 1-2- 3 -4 -5بتقدیر درجات ( خماسياعتماد المق�اس ال

  �االعتماد على المعادلة التال�ة:رات تحساب الف

  لق�مة الدن�ة للبدیل ا  -الق�مة العل�ا للبدیل  

  عدد المستو�ات            

5 – 1     =0.80   

  5      

  یوضح ذلك: فقرات والجدوللل) التي ستحدد �ل فترة  0.80(ز�ادة النس�ةمن خالل ما سب� سیتم    

موافق بشدة رــغی  غیر موافق  محاید  موافق  موافق بشدة

5 - 4.21  4.20 - 3.41  3.40 – 2.61  2.60 – 1.81  1.80 -1  
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  س/ ما درجة الرضا الوظ�في لموظفي م�ت�ات جامعة مصراته ؟ السؤال الثاني : 

   الوظ�في" ا"الرض جدول یوضح المتوسطات لكل فقرة من فقرات المحور األول

  االنحراف المع�ار� المتوسطات  الفقرات  ت

 1.20256 2.0000  یتناسب مرت�ك مع متطل�ات المع�شة.   .1

 1.19205 2.4545  یناسب رات�ك مع أهم�ة العمل الذ� تقوم �ه.   .2

 1.07958 3.3939  یتناسب رات�ك مع راتب زمالئك في العمل �الم�ت�ة.   .3

 99322. 3.5758  أشعر �الرضا عن وظ�فتي الم�لف بها �الم�ت�ة.   .4

 1.22864 3.4242  یتم المشار�ة في اتخاذ القرارات داخل الم�ت�ة.   .5

 1.12567 3.5455أتف� مع أسلوب اإلشراف الذ� �ستخدمه رئ�سي في العمل   .6

 1.12287 2.4091  تتوفر اإلم�ان�ات الماد�ة المطلو�ة للعمل �الم�ت�ة.   .7

تسعى اإلدارة العل�ا إلى تحسین ظروف العمل داخل    .8

  الم�ت�ة.
2.6970 1.30053 

 81835. 4.2879  وجود احترام بینك و�ین زمالئك داخل الم�ت�ة.   .9

 1.14873 3.8636  شعورك بروح التعاون مع زمالئك.   .10

 1.16195 3.6061  تشعر �االستقرار في وظ�فتك.   .11

 1.20913 2.1212  مرضي للموظفین.یوجد نظام تأمین صحي    .12

 1.15601 3.0455 تقوم الم�ت�ة بتطو�ر خدماتها الم�تب�ة.   .13

 1.14007 3.1515  مالئمة الم�ان للعمل   .14

 1.25566 2.8485  مساحة الم�ت�ة مناس�ة للعمل   .15

 1.20807 3.0455  تهو�ة م�ان الم�ت�ة جیدة   .16

 1.21529 3.0000 یوجد م�ان لحف� الوثائ�   .17

 1.18312 2.9848  م�ان مناسب للم�اتب واألثاثیوجد    .18

 1.26565 2.7576 توجد خدمات اتصال متاحة   .19

 1.32503 2.5758 یوجد وسائل �اف�ة لألمن والسالمة داخل الم�ت�ة   .20

  3.03  المتوس� الكلي  
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تحددت في المق�اس (مواف� �شدة)  )9( من خالل الجدول الساب� یتضح أن الفقرة 

ل لموظفي الم�ت�ات �النس�ة لجانب االحترام المت�اد اوهذا یدل على ارتفاع الرض

�اس (مواف�) فتحددت في مق)  11- 10 – 6 – 5 – 4( بین الموظفین، أما الفقرات 

رات ، إال أنه ل�س �الدرجة القصو�، وهذا یدل على رضى الموظفین عن هذه الفق

) فتحددت في مق�اس  19 – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 8 – 3( أما الفقرات 

 ارضمور المتعلقة �ال(محاید) وهذا یدل على أن الموظفین �قفون على الح�اد في األ

الوظ�في لهذه الفقرات ، أ� أن تقدیراتهم حول رضاهم عن هذه الفقرات متوس� ، 

� أن أفتحددت في مق�اس ( غیر مواف� ) )  20 – 12 – 7 – 2 – 1( أما الفقرات 

  راضین عن ما ورد في هذه الفقرات ، وهي  في �التالي : رالموظفین غی

 " ، و�رجع السبب إلى أن�شةیتناسب مرت�ك مع متطل�ات المعونصها "  )1(الفقرة 

هذا المرتب  دد ل) و�ع 500متوس� المرت�ات لموظفي الم�ت�ات ال یتعد� (

  ضعیف ال �في �متطل�ات الح�اة والمع�شة.

ب "  و�رجع السبیناسب رات�ك مع أهم�ة العمل الذ� تقوم �ه.ونصها "  )2(الفقرة 

نه یدعم جم�ع إمن األعمال المهمة ، حیث  دإلى أن العمل في الم�ت�ات �ع

األعمال العلم�ة من �حوث ودراسات ومشار�ع تخرج ، حیث تمثل الم�ت�ة المصدر 

الرئ�س للحصول على المعلومات التي تساعد ال�احثین ، والموظف هو من �ضمن 

  أن یتحصل المستفید من المعلومات علیها �أقل وقت وجهد . 

" یرجع  ر اإلم�ان�ات الماد�ة المطلو�ة للعمل �الم�ت�ةتتوفونصها "  )7(الفقرة 

السبب إلى أن اإلم�ان�ات الموجودة في الم�ت�ة حال�ا تعتبر تقلید�ة وغیر مواك�ة 



 مصراته موظفي م�ت�ات جامعةد� األداء الوظ�في لعالقته �الوظ�في و الرضا 

 

136 
 

للتطور التقني الخاص �الم�ت�ات ، إضافة إلى عدم تجدید وتوفیر األثاث المناسب 

  مع ازد�اد أعداد ال�احثین  .  ةصاوخ

" و�رجع السبب  یوجد نظام تأمین صحي مرضي للموظفین ونصها " )12(الفقرة 

  إلى عدم وجود تأمین صحي لموظفي الم�ت�ات . 

" و�رجع  یوجد وسائل �اف�ة لألمن والسالمة داخل الم�ت�ةونصها "  )20(الفقرة 

السبب إلى عدم توفر وسائل األمن والسالمة داخل الم�ت�ات ، وٕان وجدت تكون 

  أكثر األح�ان. غیر صالحة لالستعمال في

) أن الرضا 3.03یتضح من خالل المتوس� الكلي إلجا�ات عینة ال�حث ( 

  الوظ�في لموظفي الم�ت�ات بجامعة مصراته متوس� إلى جید .

  ؟مستو� األداء لموظفي م�ت�ات جامعة مصراته  س/ ما:  ثالثالسؤال ال

  "األداء" ثانيجدول یوضح المتوسطات واالنحراف المع�ار� لكل فقرات المحور ال

االنحراف المع�ار�        المتوسطات     الفقرات  ت

 0.99 3.59  القدرة على إنجاز األعمال في الوقت المحدد .1

 0.92 3.78  االعتماد على الذات �ساعد في تحسین أداء الموظفین .2

 1.22 3.40  التقید �األنظمة واللوائح في إنجاز العمل �الم�ت�ة .3

 0.75 4.04  �المظهر العام �الم�ت�ةأقوم �االهتمام  .4

 0.61 4.45  أقوم �االهتمام �المظهر العام لشخصي .5

 0.81 3.87  القدرة على اإلبداع والتطو�ر تساعد في تحسین أداء الوظ�فة .6

 0.81 3.98  القدة على العمل والتكیف مع الظروف المتاحة في الم�ت�ة .7

 0.91 3.68  �ش�ل جید دخل الم�ت�ةالقدرة على التخط�� لنجاح العمل واالتجاه  .8

 1.12 3.53  االلتزام �المحافظة على أوقات الدوام الرسمي .9

  3.81  المتوس� الكلي  
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) تحددت في المق�اس (مواف� 5من خالل الجدول الساب� یتضح أن الفقرة (     

لموظفي الم�ت�ات �النس�ة لجانب االهتمام  ا�شدة) وهذا یدل على ارتفاع الرض

�المظهر الشخصي الالئ� لموظف الم�ت�ة مثل الل�اس المناسب والمحترم 

)  9 - 8 – 7-  6 – 4 – 2 – 1والمتناسب مع ق�مة هذا العمل  ، أما الفقرات ( 

فتحددت في مق�اس (مواف�) وهذا یدل على رضى الموظفین عن هذه الفقرات ، إال 

 ) فتحددت في مق�اس ( محاید ) وهذا 3أنه ل�س �الدرجة القصو� ، أما الفقرة ( 

ي فالتقید �األنظمة واللوائح یدل على أن الموظفین �قفون على الح�اد في جانب " 

  . "  إنجاز العمل �الم�ت�ة

) أن األداء الوظ�في 3.81تضح من خالل المتوس� الكلي لمحور األداء (و�

  لموظفي م�ت�ات جامعة مصراتة مرتفع إلى جید جدًا .

  :  را�عالسؤال ال

حول الرضا الوظ�في ) 0.05( ذات داللة إحصائ�ة عند مستو� فروق هل توجد س/ 

الجنس ـــ  متغیرل تعودوعالقته �مستو� أداء الموظفین �م�ت�ات جامعة مصراته 

  ؟ـــ المؤهل العلمي ــــ سنوات الخبرة  رالعم

 متغیر الجنس : - 1

  جدول یوضح مستو� الداللة لمتغیر الجنس

  مستو� الداللة  درجة الحر�ة Tق�مة   االنحراف  المتوس�  المئو�ةالنس�ة   العدد  الجنس

  0.20  64  - 1.08  16.95  93.27  %54.5  36  ذ�ر 

  13.24  97.40  %45.5  30  أنثى

            %100  66  المجموع
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في  ةمن خالل الجدول الساب� یتضح أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائ�

الرضا الوظ�في وعالقته �مستو� أداء الموظفین تقدیرات الذ�ور واإلناث حول 

  . �م�ت�ات جامعة مصراته

  

 متغیر العمر: - 2

  جدول یوضح مستو� الداللة لمتغیر العمر

مستو� الداللةدرجة الحر�ة Tق�مة   االنحراف  المتوس�  المئو�ةالنس�ة   العدد  العمر

  0.70  64  1.53  13.46  98.95  %36.4  24  سنة 30من أقل 

  16.16  92.97  %63.6  42  سنة فما فوق  30من 

            %100  66  المجموع

من خالل الجدول الساب� یتضح أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائي حول 

تعود  وعالقته �مستو� أداء الموظفین �م�ت�ات جامعة مصراتهالرضا الوظ�في 

  لمتغیر العمر .

 متغیر المؤهل العلمي : - 3

  جدول یوضح مستو� الداللة لمتغیر المؤهل العلمي .

حول  ةمن خالل الجدول الساب� یتضح أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائ�        

�عود لمتغیر  الرضا الوظ�في وعالقته �مستو� أداء الموظفین �م�ت�ات جامعة مصراته

  المؤهل العلمي  .

مستو� الداللةدرجة الحر�ة Tق�مة   االنحراف  المتوس�المئو�ةالنس�ة العدد  المؤهل العلمي

  0.15  64  0.196  16.31  95.34  %5278.8  جامعي أو ما �عادله

  11.90  94.42  %1421.2وما �عادله متوس� دبلوم

            %66100  المجموع
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 متغیر سنوات الخبرة : - 4

  جدول یوضح مستو� الداللة لمتغیر سنوات الخبرة .

مستو� الداللةدرجة الحر�ة Tق�مة   االنحراف  المتوس�  المئو�ةالنس�ة   العدد  سنوات الخبرة

  0.60  64  - 16.200.288  94.61  %51.5  34  سنوات 5أقل من 

14.75  95.71  %48.5  32سنوات فما فوق  5من 

            %100  66  المجموع

من خالل الجدول الساب� یتضح أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة حول 

تعود  الرضا الوظ�في وعالقته �مستو� أداء الموظفین �م�ت�ات جامعة مصراته

  لمتغیر لسنوات الخبرة.

  التوص�ات :

مرت�ات الموظفین �الم�ت�ات على المسؤولین في وزارة التعل�م رفع ق�مة  .1

 الجامع�ة .

العمل على توفیر اإلم�ان�ات الماد�ة والضرور�ة والمتطورة لتحسین عمل  .2

 الم�ت�ات.

 العمل على ضرورة توفیر نظام تأمین صحي مناسب للموظفین �الم�ت�ات . .3

یجب توفیر وسائل األمن والسالمة داخل الم�ت�ات ، والعمل على متا�عتها  .4

 دیدها �ش�ل دور�.وص�انتها وتج

  المقترحات:

 إجراء �حث مماثل لل�حث الحالي لرؤساء الم�ت�ات الجامع�ة . .1
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إجراء �حث مماثل لل�حث الحالي على الم�ت�ات الجامع�ة في جامعات  .2

 أخر� ومقارنة نتائج ال�حثین .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  المراجع :الهوامش و 
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دار الوفاء، محمد الصیرفي: السلوك التنظ�مي، مصر، اإلس�ندر�ة،  .1

  .196، ص  2007

 .196المرجع الساب� ، ص .2

سالم ت�سیر الشرایدة : الرضا الوظ�في، عمان،األردن،  دار صفاء،  .3

  .85، ص2009

علي الع�ساو�، رسالة ماجستیر: أثر البیئة التنظ�م�ة على الرضا  .4

الوظ�في للعاملین، م�ت�ة أكاد�م�ة الدراسات العل�ا، طرابلس، سنة 

  .79، ص 2003

 .91سالم ت�سیر الشرایدة ، مرجع ساب� ،ص .5

سلسلة  :وائل محمد ص�حي إدر�س، طاهر محسن منصور الغالبي .6

  .2010إدارة األداء االستراتیجي

التوقع والرضا وأثرهما في أداء العاملین  :علي أحمد المحجوب .7

  .�2003المنظمات اللیب�ة، 

 ب�ضاء للنشرصالح عودة سعید، إدارة األفراد، عمان، األردن، الدار ال .8

  .1994والتوز�ع، 

 .43علي أحمد المحجوب: مرجع ساب�، ص  .9

أنس عبدال�اس� ع�اس، أسس إدارة الموارد ال�شر�ة، عمان، دار  .10
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 .290صالح عودة سعید، مرجع ساب�، ص .11

 .262أنس عبدال�اس� ع�اس، مرجع ساب�، ص .12

  .274 -273، ص 1988مار�ون إلي هاینز، إدارة األداء،  .13
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  .45علي أحمد المحجوب: مرجع ساب�، ص  .14

الصدی� منصور أبوسنینة وآخرون: الموارد ال�شر�ة أهمیتها وتنظ�مها  .15

، 2003، 1مسؤول�اتها ومهامها، أكاد�م�ة الدراسات العل�ا طرابلس،  �

  .377- 376ص 

علي محمد ر�ا�عة، إدارة الموارد ال�شر�ة، عمان، األردن، دار الصفاء  .16

  .2003للنشر، 

  .287أنس عبدال�اس� ع�اس، مرجع ساب�، ص .17

 .401الصدی� منصور أبوسنینة وآخرون، مرجع ساب�، ص  .18
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  .2003عمان، مر�ز جوهرة القدس، 

، األردن، 2مختار إسماعیل، إدارة الم�ت�ات ومراكز المعلومات، � .22

2012. 

مازن خیرو، اإلدارة الحدیثة للم�ت�ات ومراكز المعلومات، األردن، مر�ز  .23

 .2002جوهرة القدس، 

  مختار اسماعیل، مرجع ساب�. .24
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  ةتقو�م جودة برنامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة بجامعة مصرات

  د.مصطفى محمد معیتی�                   أ. هد� علي قز��     

  التر�و� قسم اإلدارة والتخط�� التر�و�         قسم اإلدارة والتخط�� 

 ة�ل�ة التر��ة جامعة مصرات              ة�ل�ة التر��ة جامعة مصرات   

  ملخص ال�حث:

هدف ال�حث الحالي إلى التعرف على درجة توافر معاییر الجودة في     

ا�ة برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة جامــعة مصــراته ، من خالل اإلج

ة على تساؤل ما درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل�

صفات البرنامج من خالل محاور أر�عة هي (موا ةالتر��ة جامــعة مصــرات

�ة لماداالتعل�مي، اللوائح والنظم التعل�م�ة، طرق التعل�م والتعلم، اإلم�انات 

  ومصادر التعلم) ؟

�عة وقد استخدم ال�احث االست�انة �أداة لجمع الب�انات، وهي م�ونة من أر    

) ع�ارة، وزعت على عینة عشوائ�ة 32محاور، تحتو� في مجملها على(

التدر�س وطالب الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة  �س�طة من أعضاء ه�أة

ج بجامعة مصراته، و�االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي �اعت�اره المنه

  المالئم لل�حث الحالي، توصل ال�احث إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أظهرت النتائج ال�حث درجة تحق� مرتفعة ف�ما یتعل� بوضوح رؤ�ة  -1

 عل�مي، واتساق محتو� المقررات معمج التورسالة وأهداف البرنا

اإلطار الزمني للبرنامج، ف�ما �انت درجة التحق� متوسطة ف�ما 
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یتعل� بتلب�ة احت�اجات البرنامج الحت�اجات الطالب والمجتمع 

 المحلي، ومد� حاجة البرنامج إلضافة مقررات جدیدة.

اللوائح أظهرت نتائج ال�حث درجة تحق� مرتفعة ف�ما یتعل� بوضوح  -2

والقوانین ومد� االلتزام بتنفیذها وضمانها لحقوق الطالب، ف�ما 

جاءت االستجا�ة متوسطة ف�ما یتعل� بنظام التظّلمات واللوائح 

 المقیدة لقبول الطالب.

أظهرت نتائج ال�حث درجة تحق� مرتفعة ف�ما یتعل� �ات�اع أعضاء  -3

ت االستجا�ة ه�أة التدر�س لطرق التدر�س األكثر فاعل�ة، ف�ما �ان

 متوسطة ف�ما یتعل� �استخدام تقن�ات التدر�س الحدیثة، والتنوع في

 استخدام طرق التدر�س.

أظهرت نتائج ال�حث درجة تحق� مرتفعة ف�ما یتعل� �الوقت الكافي  -4

المتاح للطالب لالستفادة من المصادر التعل�م�ة المتوفرة، ف�ما 

لمصادر والتقن�ات جاءت االستجا�ة متوسطة ف�ما یتعل� بتوفیر ا

التعل�م�ة الحدیثة، وتوفیر وتحدیث مراف� الخدمات الطالب�ة 

  المختلفة.

  

  المقدمة:

تـُعد الجامعة من أهم مؤسسات التعل�م العالي التي تقوم بتأهیل وتنم�ة    

الموارد ال�شر�ة وجعلها قادرة على تحقی� التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة 

امعي �عني الف�ر، والف�ر �عني ال�حث العلمي، والس�اس�ة، فالتعل�م الج
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وال�حث العلمي �عني التقدم التكنولوجي، وتعمل الجامعات على التطلع إلى 

وٕانما  ،التجدید والتحدیث لتتعامل ل�س فق� مع مستلزمات الحاضر

مستلزمات وحاجات المستقبل، ألن الجامعات تؤد� دورًا حاسمًا وحیو�ًا في 

  ومستق�ًال.ح�اة األمم حاضرًا 

ه في هذا اإلطار یبرز دور الدراسات العل�ا �ونها القطاع الذ� تجر� ف�   

ال�حوث العلم�ة في المجتمع، والتي من شأنها العمل على إثراء المعرفة 

 وتطو�ر العلم، وتنم�ة الموارد وترشید استغاللها، والعمل على حل مش�الت

اسة ش�الت العمل�ة التر�و�ة در ة لدراسة ماعلالمجتمع، �ما أنها الوسیلة الف

 ، �ما أنهابها ووضع الحلول التي �م�ن مجابهة هذه المش�الت ،علم�ة واف�ة

دورًا أساس�ًا في صقل خبرات الطالب �ال�حث والتحلیل، ومسایرة  تؤد�

ع ودف التقدم العلمي، وخل� الق�ادات الصالحة الجدیرة بتولي المراكز الق�اد�ة

ضافة اإلسهامات الحق�ق�ة للمعرفة العلم�ة عجلة ال�حث العلمي، وإ 

  )1(المتخصصة.

الدراسات العل�ا �ش�ل عام  تؤد�هونظرًا للدور االستراتیجي الذ�    

والدراسات العل�ا التر�و�ة �ش�ل خاص في تطور المجتمعات ومواجهة 

س�ما ال ،التحد�ات والمش�الت المتزایدة التي تواجهها في �افة القطاعات

ا تطو�ر برامج الدراسات العل�ل لزاماً ة والتعل�م، �ان العمل قطاع التر��

 اجعة�الجامعات اللیب�ة والتأكد من تحق�قها ألهدافها عن طر�� التقو�م والمر 

لتي االمستمرة ألدائها وفقا لمعاییر الجودة والتمیز، ووضع الحلول للمش�الت 

  ل�م العالي.تواجه هذا الم�ّون المهم والحیو� ضمن م�ونات منظومة التع
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  مش�لة ال�حث:

ل أشارت العدید من ال�حوث والتقار�ر حول واقع التعل�م الجامعي �ش�      

 قصور،نه �عاني العدید من السلب�ات وأوجه الإعام �ما فیها الدراسات العل�ا، 

وهي تحد�ات معاشة من خالل الواقع الممارس، األمر الذ� �ستلزم مراجعة 

لجودة في برامج الدراسات توفر شرو� ومعاییر اوتقو�م مستمر�ن لمد� 

  العل�ا.

  تساؤالت ال�حث:

  یتمثل التساؤل الرئ�س لل�حث في اآلتي:   

تر��ة ة الما درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل�    

  جامــعة مصــراته ؟ 

  و�تفرع عن هذا التساؤل الرئ�س التساؤالت الفرع�ة التال�ة:

 ��ةما درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر  .1س

  جامــعة مصــراته في مجال مواصفات البرنامج التعل�مي؟

 ��ة. ما درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر 2س

  جامــعة مصــراته في مجال اللوائح والنظم التعل�م�ة ؟

�ة افر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر�ما درجة تو  3س

  جامــعة مصــراته  في مجال طرق التعل�م والتعلم ؟

�ة ما درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر� 4س

  جامــعة مصــراته في مجال اإلم�انات الماد�ة ومصادر التعلم؟

  أهداف ال�حث :

  لحث الحالي إلى تحقی� اآلتي :یهدف ا   

. التعرف على ماه�ة األسس التي �قوم علیها مدخل الجودة في الدراسات 1

  العل�ا .

�ة . التعرف على درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل2

  التر��ة جامــعة مصــراته في مجال مواصفات البرنامج التعل�مي.
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�ة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل. التعرف على درجة 3

  في مجال اللوائح والنظم التعل�م�ة. ةالتر��ة جامــعة مصــرات

�ة . التعرف على درجة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل4

  في مجال طرق التعل�م والتعلم .  ةالتر��ة جامــعة مصــرات

�ة توافر معاییر الجودة في برامج الدراسات العل�ا ��ل. التعرف على درجة 5

  في مجال اإلم�انات الماد�ة ومصادر التعلم. ةالتر��ة جامــعة مصــرات

  أهم�ة ال�حث :

  �م�ن اإلشارة إلى أهم�ة ال�حث في اآلتي:   

.�فید ال�حث الحالي في إلقاء الضوء على أحد المداخل المعاصرة في 1

ت �ة وٕام�ان�ة اإلفادة منها في تطو�ر برامج الدراساتطو�ر اإلدارة الجامع

  .ةالعل�ا بجامعة مصرات

رة تمثل هذه الدراسة أهم�ة �النس�ة للقادة اإلدار�ین المسئولین عن إدا. 2

�ش�ل عام، والمسؤولین عن إدارة �ل�ة التر��ة على وجه  ةجامعة مصرات

ج الدراسات الخصوص، حیث توفر لهم أسسًا واضحة ومحددة لتطو�ر برام

  العل�ا �الجامعة.

 . تن�ع أهم�ة هذا ال�حث من أهم�ة الموضوع الذ� تتناوله وهو الجودة في3

الدراسات العل�ا وعلى حد علم ال�احثان، فإن هناك شح في ال�حوث التي 

  تناولت هذا الموضوع في بیئة التعل�م الجامعي في لیب�ا. 

  حدود ال�حث:

  :تتمثل حدود ال�حث في اآلتي    

  .الحدود الموضوع�ة: 1
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�قتصر موضوع ال�حث في التعرف على درجة توافر معاییر الجودة في     

  .ةبرامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة جامــعة مصــرات

تقتصر الحدود الم�ان�ة على �ل�ة التر��ة بجامعة  :.الحدود الم�ان�ة2

  .ةمصرات

ة ئهی طالب وأعضاء : تقتصر الحدود ال�شر�ة على.الحدود ال�شر�ة3

  .ةالتدر�س ��ل�ة التر��ة بجامعة مصرات

  .2018أنجز هذا ال�حث خالل فصل الخر�ف للعام  :.الحدود الزمن�ة4

  مصطلحات ال�حث:

.الجودة : "تحقی� رضا أطراف العمل�ة التعل�م�ة، و�ذلك تحقی� األهداف 1

ضع الموضوعة �املة في ضوء مجموعة من المؤشرات والمعاییر التي تو 

�ما تعرف �أنها " منهج عمل تطو�ر شامل ومستمر �قوم على جهد ، )2(لها"

جماعي بروح الفر�� منهج �شمل �افة مجاالت النشا� على مستو� الجامعة 

 دم�ةوالكل�ة، و�ش�ل مسئول�ة تضامن�ة إلدارة الجامعة والكل�ة واإلدارات الخ

  )3(مساعدیهم"العاملة بها واألقسام العلم�ة وأعضاء هیئة التدر�س و 

 و�عرفها ال�احثان إجرائ�ا �أنها: مجموعة من الشرو� والمواصفات التي   

�مي یجب توافرها في برامج الدراسات العل�ا وتتعل� �مواصفات البرنامج التعل

  م.لتعلواللوائح والنظم التعل�م�ة وطرق التعل�م والتعلم واإلماكانات ومصادر ا

 المرحلة الدراس�ة التي تلي المرحلة الجامع�ة. الدراسات العل�ا: هي " 2

یل ة التدر�س لنئولى، و�تا�ع فیها الطالب دراستهم بإشراف أحد أعضاء هیاأل

  .)4("ةدرجة الماجستیر أو الد�تورا 
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وج�ه ح �مو�عرفها ال�احثان إجرائ�ًا �أنها البرنامج العلمي المقدم والذ� تمن   

  درجة اإلجازة العال�ة ( الماجستیر). ة�ل�ة التر��ة جامعة مصرات

  اإلطار النظر� والدراسات السا�قة:

  .مقدمة:1

�مثل االهتمام بتطو�ر التعل�م الجامعي وتحقی� الجودة الشاملة محور    

یث االرتكاز �النس�ة القتصاد�ات البلدان المتقدمة والنام�ة على السواء؛ ح

، قوتهاالمجتمعات ورمزًا لقدرتها و تمثل جودة التعل�م مق�اسًا حق�ق�ًا لتطو�ر 

  وتعد �ذلك ر�یزة أساس�ة وضرور�ة من ر�ائز تحقی� التقدم والتنم�ة.

م الجودة الشاملة مدخًال مهمًا لتطو�ر التعل�م الجامعي، وهي تقو  دوتع   

�ة على معاییر محددة تساعد في ق�اس األداء وتطو�ره والرفع من �فاءة العمل

ن خالل أداء األعمال �ش�ل صح�ح ومتقن، والعمل اإلدار�ة والتعل�م�ة م

  .على رضا المستفیدین من خدمة التعل�م الجامعي وتلب�ة حاجاتهم وتوقعاتهم

  .مفهوم الجودة في التعل�م الجامعي :2

عرفت الجودة �أنها مجموعة من المواصفات التي تؤسس المتطل�ات    

الضرور� وضعها في  الخاصة �أنظمة الجودة في المؤسسات المختلفة، ومن

ج بدا�ة في مراحل تطبی� منهج�ة إدارة الجودة الشاملة، وذلك لق�اس النتائ

الفعل�ة لمؤسسة، و�دون هذه المواصفات لن تتم�ن المؤسسة من الح�م على 

  )5(أدائها وٕانجازها.
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�ما تعرف �أنها ع�ارة عن أسلوب متكامل �طب� في جم�ع فروع الجامعة    

ن لألفراد وفرق العمل الفرصة إلرضاء الطالب والمستفیدیومستو�اتها لیوفر 

  )6(من التعل�م وال�حوث الجامع�ة.

�ما �شار إلیها �أنها "ترجمة احت�اجات وتوقعات الطل�ة إلى خصائص    

تها محددة تكون أساسًا في تعل�مهم وتدر�بهم لتعم�م الخدمة التعل�م�ة وص�اغ

  ).7(المتوقعة" في أهداف �ما یتواف� مع تطلعات الطل�ة

تر�یز على أن الجودة الشاملة هي الُ�الح� من التعر�فات السا�قة    

مجموعة معاییر ومواصفات ومؤشرات تستخدم لتطو�ر المؤسسة ورفع 

مستو� النوع�ة بها وذلك لغرض تحقی� أهداف المؤسسة وتلب�ة رغ�ات 

  ها.وحاجات المستفیدین منها سواًء �انوا من داخل المؤسسة أم خارج

  .م�ادئ الجودة في التعل�م الجامعي:3

�م�ن اإلشارة إلى أهم م�اد� ومرتكزات جودة التعل�م الجامعي في    

  :)10( )9) (8(اآلتي

الذ� یؤد� إلى وضع خطة شاملة للمؤسسة  التخط�� االستراتیجي: -

تعتمد على رؤ�تها وفلسفتها للمستقبل؛ األمر الذ� س�م�ن من وضع 

المؤسسة خالل الفترة  الس�اسات والبرامج وصوغها �محددات لعمل

  .المستقبل�ة

لة دة الشاموتفهمها الكامل والتزامها الفعلي وجعل الجو  دعم اإلدارة العل�ا -

نى تها هو أهم عوامل نجاحها، و�ذلك التأكید على إیجاد البفي قائمة أولو�ا

واله�اكل التنظ�م�ة، وٕاجراءات س�اسات العمل المالئمة، وتطو�ر أنظمة 

 الحوافز التي تشجع جهود تطبی� الجودة الشاملة.

أو المستفیدین من المؤسسة الجامع�ة وتلب�ة التر�یز على رضا العاملین  -

مبدأ مهم من م�اد� الجودة الشاملة، وهناك  وهذا ،وتطلعاتهم احت�اجاتهم
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نوعان من المستفیدین من المؤسسة الجامع�ة. المستفیدون الداخلیون 

الموظفون)، والمستفیدون الخارجیون  –عضو هیئة التدر�س  –(الطالب 

 مؤسسات التمو�ل). –الح�ومة  –مؤسسات المجتمع  –(الوالدان 

د على : و�تطلب تطب�قه االعتمالحقائ�اتخاذ القرارات المبن�ة على ا - 

من  التقن�ات الحدیثة والموارد الالزمة لتم�ین األفراد، وٕا�صال ما �ملكونه

معلومات تتحدث عن الحقائ� إلى حیث یجب أن تصل هذه المعلومات 

ي فلالستفادة منها في صنع القرارات، �ما یجب أن یتم إشراك �افة العاملین 

ة حیث تعتمد الجودة الشامل المشار�ة: .مستو�اتهمعلى اختالف  صنع القرار

على مشار�ة �افة العاملین في المؤسسة الجامع�ة في عمل�ات التحسین 

المستمر، ولكون فلسفة الجودة الشاملة فلسفة شمول�ة تعتمد على جم�ع 

 األفراد العاملین داخل المؤسسة.

ستثمار ساس�ًا في احیث �مثل التدر�ب المستمر ر�نًا أالتدر�ب والتطو�ر:  -

م الموارد ال�شر�ة �المؤسسة، فهو �ضمن أن تكون مهارات األفراد واتجاهاته

�حتل أهم�ة متمیزة بوصفه سلسلة من  وهو مسایرة لفلسفة التحسین المستمر

األنشطة المنظمة والمصممة لتعز�ز معرفة األفراد �ما یتصل بوظائفهم 

  ومهاراتهم.

  التعل�م الجامعي:. فوائد تطبی� الجودة في 4

جودة �م�ن للمؤسسة الجامع�ة أن تحق� العدید من الفوائد جراء تطب�قها لل   

ارة الشاملة، وتهیئة الظروف المناس�ة والمناخ المالئم لنجاحها، و�م�ن اإلش

  :)12) (11(أهم هذه هذه الفوائد ف�ما یليإلى 

وحدات مبن�ة توفیر خط� استراتیج�ة للمؤسسة الجامع�ة، وخط� سنو�ة لل -

 على أسس علم�ة.
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تم�ن اإلدارة من دراسة احت�اجات العمالء (الطالب، عضو هیئة تدر�س،  -

 ولي األمر، المجتمع) ومحاولة الوفاء بها.

توفیر معاییر واضحة ومحددة لجم�ع مجاالت العمل في المؤسسة  -

 مال�ة..). –دار�ة إ –كاد�م�ة أ –الجامع�ة (خدم�ة 

تسهم في اتخاذ القرارات على مستو� الجامعة في سهولة و�سر، وذلك  -

 الصح�حة والدق�قة؟من خالل المعلومات والب�انات 

تنم�ة الشعور �العمل الجماعي ووحدة الفر�� واالعتماد المت�ادل بین  -

األفراد، والشعور �االنتماء داخل العمل وهو أمر ضرور� وحیو� أل� نجاح 

 دارة.�م�ن أن تحققه اإل

توفیر حلول للمش�الت التي تعترض طر�� المؤسسة في التطو�ر والرقي  -

 من خالل المهارات الالزمة لحل المشاكل �طر�قة علم�ة مناس�ة.

تخف�ض التكالیف التر�و�ة داخل المؤسسة، وذلك یتضح تمامًا إذا ما  -

أدر�نا أن الجودة الشاملة تؤد� إلى خفض التكالیف من خالل تقلیل 

 خطاء واحتمال إعادة العمل مرة ثان�ة.األ

 تحسین سمعة الجامعة محل�ًا ودول�ًا �سبب مستو� الجودة الذ� تحققه. -

  .نشأة الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة بجامعة مصراته :5

شرعت �ل�ة التر��ة في إعداد متطل�ات برنامج الماجستیر بها خالل       

على الموافقة من الجهات  م، وتحصل 2015 -2014العام الجامعي 

للغة العر��ة المختصة �منح اإلجازة العال�ة (الماجستیر) في تخصص ا

األدب�ات) �عد توافر شرو� منح الترخ�ص وذلك  -( اللغو�ات �الشعبتین

م، وأعلن عن فتح �اب 2018- 2017خالل فصل الر��ع من العام الجامعي 

) طال�ا وطال�ة من 20القبول للدراسة في الفصل نفسه، حیث تم قبول (

) تقدموا �طل�اتهم لاللتحاق �البرنامج، وتوالى قبول الطالب في 40أصل (
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) طال�ا وطال�ة، 20م وتم قبول (2019- 2018ح� وهو خر�ف الفصل الال

وفقًا إلفادة م�تب الدراسات العل�ا والتدر�ب والمعیدین ��ل�ة التر��ة للعام 

2018.  

یثا، الح� أن برنامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة الیزال برنامجا حد�ُ    

و�قتصر فق� على تخصص واحد من بین أكثر من ستة عشر تخصص 

ضمها الكل�ة، ومن المعلوم أن تخصص اللغة العر��ة  من التخصصات ت

اإلنسان�ة التي التحتاج إلى إم�انات ماد�ة وتطب�ق�ة مثل تخصصات أخر� 

تضمها الكل�ة، مما یجعل الحصول على ترخ�ص للبرنامج ل�س �األمر 

  مج.العسیر مع توفر الكفاءات التدر�س�ة المتخصصة القادرة على تنفیذ البرنا

  ة في الدراسات العل�ا:د. مجاالت ومعاییر الجو 6

�م�ن اإلشارة  إلى أهم مجاالت ومعاییر الجودة اللیب�ة في برامج    

  :)13(الدراسات العل�ا في النقا� التال�ة

 التعل�مي البرنامج مواصفات : األول المجال

 للقائمین المد� ال�عیدة التطلعات عن تعبر رؤ�ة تعل�مي برنامج لكل   

 في تعبر وواضحة موجزة رسالة العل�ا الدراسات برنامج لد� ��ون  وأن عل�ه،

 �دلیل استخدامها �م�ن حیث للبرنامج، الرئ�سة الرسالة عن قلیلة أسطر

 المؤسسة؛ برسالة والغا�ات األهداف ر�� یجب �ما، والتطو�ر للتخط��

 تتضمن وأن والتطو�ر، للق�اس وقابلة واضحة محددة األهداف لتكون 

   ل.الوصو  المطلوب األداء مستو�ات
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  التعل�م�ة والنظم اللوائح : المجال الثاني

 واألدلة الداخل�ة األنظمة أن العل�ا الدراسات برنامج یؤ�د أن یجب   

 ملالع قضا�ا مع في التعامل واإلجراءات األنظمة تلك فاعل�ة تبین اإلجرائ�ة

 تخص التي العامة اللوائح شاملةً  التعل�م�ة المؤسسة داخل األساس�ة

 والفني، الوظ�في، والمالك والموظفین، التدر�س، هیئة وأعضاء الطالب،

 واألنظمة اللوائح أن على تبرهن أن البرنامج إدارة على یجب �ما .والعلمي

  .المستفیدین جم�ع متناول في و مفّعلة و وواضحة معتمدة

  التدر�س�ة والتقن�ات المصادر : المجال الثالث

 شاملة متطل�ات من العل�ا الدراسات برنامج و�ضم �ل ما �حتاجه   

 الم�ت�ات منها، والمراف� التعل�م�ة الدعم وخدمات التدر�س، هیئة ألعضاء

 توفر أن یجب و�ذلك اإللكترون�ة للمراجع الوصول تكفل التي والترتی�ات

 هیئة وأعضاء للطل�ة وجذا�ة، آمنة، صح�ة، بیئة التعل�م�ة المؤسسة مراف�

 شرو� مع تتطاب� أن على التعل�م�ة، المؤسسة في العاملین وجم�ع التدر�س

  .والتعلم التعل�م ومتطل�ات

 األكاد�م�ة اإلدارة : الرا�ع المجال

 والنشر والمعلومات والتوثی� اإلدارة على �التدقی� المجال هذا یختص   

 شامل ونظام البرنامج، إلدارة ومعلن معتمد مناسب تنظ�مي ه��ل بوجود

 على �حتو�  التدر�س، هیئة وأعضاء الطالب ملفات لحف� البرنامج لد�

 لكل المنشورة واألدلة واألكاد�م�ة، واإلدار�ة الشخص�ة المستندات جم�ع

  .والطالب التدر�س هیئة أعضاء
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 المستمر والتحسین الجودة ضمان : الخامس المجال

 تقی�م في المستخدمة اآلل�ات فاعل�ة على �التدقی� یختص المجال هذا   

 تقد�م المؤسسة على یجب �ما، علیها تحصل التي والنتائج البرامجي األداء

 تقوم التي التخط�� عمل�ات من جزء البرنامج جودة تحسین أن على البراهین

 والتنفیذ، التخط��، من دائمة دورة في دور�، �ش�ل التعل�م�ة المؤسسة بها

  .والمراجعة والتقو�م،

  الدراسات السا�قة:

سا�قة ذات العالقة �موضوع یتناول هذا الفصل عرضًا للدراسات ال   

  .ال�حث

  .)14()2009حلو(دراسة عساف وال -1

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع جودة التعل�م في برامج الدراسات    

عینة  ت، وتكونجاح الوطن�ة من وجهة نظر الطل�ةالعل�ا في جامعة الن

) طال�ًا وطال�ة، استخدم ال�احثان المنهج الوصفي، 248(من الدراسة

 راسةواعتمدت االست�انة �أداة للدراسة، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الد

ت ة من وجهة نظر الطل�ة �انأن واقع جودة التعل�م في جامعة النجاح الوطن�

  .عال�ة

  .)15()2009دراسة الناد� ( - 2

الدراسة إلى تقو�م برامج الدراسات العل�ا في جامعة النجاح  تهدف   

الوطن�ة. وتكون مجتمع الدراسة من جم�ع طل�ة الدراسات العل�ا ��افة 

) طال�ًا 176ت العینة من (برامجها في جامعة النجاح الوطن�ة، وتكون

 ،وتم استخدم المنهج الوصفي ،استخدمت االست�انة �أداة للدراسةو  ،وطال�ة

ن درجة تقی�م طل�ة الدراسات إهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أ  ومن
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فیها لجم�ع مجاالتها الدراسات العل�ا في جامعة النجاح الوطن�ة لبرامج العل�ا 

  .�انت �بیرة

  . )16( )2013سة الطائي وقاسم والواد� (درا - 3

 التعرف على مستو� جودة العمل�ة التدر�س�ة الجار�ة إلىالدراسة  هدفت   

عضاء أ في الدراسات العل�ا �ما استهدفت دراسة وتحلیل أثر �عض العوامل (

ة هیئة التدر�س، المنهاج، الطالب، اإلدارة، والتسه�الت الماد�ة) على جود

العمل�ة التدر�س�ة في الدراسات العل�ا، وشملت العینة التي جرت علیها 

د دارة واالقتصا) مفردة من طل�ة الدراسات العل�ا في �ل�ة اإل40سة (الدرا

  �غداد �ما تم استخدام المنهج الوصفي. 

ن مستو� الجودة العام أومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة    

   .اسات العل�ا �ان اعلى من المتوس�للدر 

  .)17()2015فران (آل س دراسة- 4

لك الم �م برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة جامعةهدفت الدراسة إلى تقو    

خالد في ضوء معاییر الجودة واالعتماد األكاد�مي من وجهة نظر أعضاء 

النتائج التي توصلت لها هم أ ومن  التدر�س وطل�ة الدراسات العل�ا، هیئة

ن محاور معاییر الجودة تحققت جم�عها من وجهة نظر أعضاء أالدراسة 

�ما  بدرجة متوسطة، عدا محور�ن تحققا بدرجة مرتفعة، هیئة التدر�س

�ة الدراسات العل�ا تحققت محاور معاییر الجودة جم�عها من وجهة نظر طل

   .بدرجة متوسطة

  التعلی� على الدراسات السا�قة:

لى تقو�م جودة إ معظم الدراسات السا�قة هدفت:  من حیث الهدف -

  في الكل�ات والجامعات محل الدراسة. العل�االدراسات 

ه التحلیلي �ون الدراسات السا�قة المنهج الوصفي ات�عت من حیث المنهج: -

  مالئم لهذا النوع من الدراسات.المنهج ال



  2018دیسمبر -العدد السادس-الثالثة السنة - جامعة مصراتة مجلة كلیة الفنون واإلعالم

  

 

  
157 

 
 

 أعضاء ة معظم الدراسات السا�قةشملت عین العینة من حیث الفئة والعدد: -

  هیئة التدر�س �اإلضافة الى طل�ة الدراسات العل�ا.

  إجراءات ال�حث المیدان�ة:

یتناول هذا الجزء من ال�حث اإلجراءات المیدان�ة من خالل استعراض    

أداة ال�حث، ومجتمع وعینة الدراسة، وٕاجراءات التطبی�، ثم عرض نتائج 

  الدراسة وتحلیلها.

  أداة ال�حث.1

 تم إعداد محتو� االست�انة من خالل اإلطار النظر� والدراسات السا�قة   

وقد اشتملت االست�انة في صورتها األول�ة  ذات العالقة �موضوع ال�حث،

على أر�عة محاور هي: (مواصفات البرنامج التعل�مي، اللوائح والنظم 

 تو� علم ) تحالتعل�م�ة، طرق التعل�م والتعلم، اإلم�انات الماد�ة ومصادر الت

  ) ع�ارة.34على (

  .مجتمع ال�حث:2

ة التدر�س في الدراسات العل�ا ئتمثل مجتمع ال�حث في جم�ع أعضاء هی   

ة تدر�س، وطالب الدراسات العل�ا ئ) عضو هی��15ل�ة التر��ة وعددهم (

  ) طال�ا وطال�ة.46وعددهم ( 2018 خالل فصل الخر�ف من العام

  عینة ال�حث: .3

 تم اخت�ار عینة عشوائ�ة �س�طة من مجتمع الدراسة المتمثل في في جم�ع   

ة التدر�س القار�ن ��ل�ة التر��ة خالل فصل الر��ع من العام ئأعضاء هی

 ) عضو ه�أة تدر�س �الدراسات العل�ا،7، وقد بلغ عدد أفراد العینة (2018

عل�ا  ) طالب دراسات26) من مجتمع ال�حث، و(�47مثلون ما نسبته (

  ) من مجموع الطالب المقیدین �المرحلة. %�56الكل�ة، �مثلون ما نسبته (
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  .منهج ال�حث: 4

استخدم ال�احث المنهج الوصفي التحلیلي �اعت�اره المنهج المناسب    

  لتحقی� أهداف الدراسة.

  .صـدق االست�انـة:5

تم التأكد من صدق االست�انة من خالل عرضها على �عض الخبراء    

ح�مین (الصدق الظاهر�) في مجال التر��ة واإلدارة التعل�م�ة، بهدف الم

إبداء الرأ� حول مناس�ة الع�ارات للهدف الذ� وضعت من أجله، ومد� 

و حذف أو تعدیل ما مناسبتها لكل محور من محاور االست�انة، مع إضافة أ

، ) فقرة�32حیث أص�ح العدد النهائي لفقرات االست�انة (، یرونه مناس�اً 

  موزعة على ثالث محاور.

  .ث�ات االست�انة:6

تم حساب معامل ث�ات االستب�ان من خالل استخدام معامل ألفا �رون�اخ    

)Cronbach Alfa) مما �عني 0.85)، حیث بلغ معامل ث�ات االستب�ان (

  تمتع األداة بدرجة ث�ات عال�ة.

  .إجراءات التطـبی� المیداني :7

قام ال�احث بتوز�ع االست�انة على أفراد عینة ال�حث وذلك خالل فصل    

م، حیث استلم ال�احث من جملة االستب�انات 2018الخر�ف من العام 

دد ) استب�انًا مستهدفًا، تم است�عاد ع45) استب�انًا من أصل (35الموزعة (

وع ) من االستب�انات لعدم صالح�اتها للتحلیل، و�التالي أص�ح مجم2(

  ) استب�انًا.33االستب�انات الصالحة للتحلیل (
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  .المعالجـة اإلحصائیـة:9

م �عد تفر�غ االست�انات الصالحة والموزعة على أفراد عینة الدراسة، قا   

ال�احث بإجراء المعالجة اإلحصائ�ة للب�انات من خالل استخدام برنامج 

عدة مقای�س  مخد)، وقد استSPSSالحزمة اإلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة (

إحصائ�ة �الوس� الحسابي واالنحراف المع�ار� ومعامل االرت�ا� ألفا 

  ) لحساب معامل ث�ات االستب�ان.�Cronbach Alfaرون�اخ (

  وقد استخدم المق�اس التالي للح�م على درجة فقرات االست�انة �اآلتي:   

ي ) فهذا �عن 1.66 -1إذا �انت ق�مة الوس� الحسابي تتراوح بین(  -1

 درجة استجا�ة منخفضة.

 ) فهذا 2.33 -1.67إذا �انت ق�مة الوس� الحسابي تتراوح بین(  -2

  �عني درجة استجا�ة متوسطة.

عني )  فهذا � 3 -2.34إذا �انت ق�مة الوس� الحسابي تتراوح بین(  -3

 درجة استجا�ة مرتفعة.

4-   

  اإلجا�ة على تساؤالت ال�حث:

  

 اإلجا�ة على التساؤل الفرعي األول: -1

ة لإلجا�ة على التساؤل الفرعي األول وهو( ما درجة توافر معاییر الجود   

 صفاتفي برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة جامــعة مصــراته في مجال موا

  البرنامج التعل�مي؟ ) �م�ن النظر إلى الجدول التالي:
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  ) یوضح ع�ارات مجال مواصفات البرنامج التعل�مي1الجدول  رقم (

الوسط   الفقـرات  ت
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  الدرجة

  مرتفعة 618. 2.51  .رؤیة البرنامج، ورسالتھ، وأھدافھ معلنة لجمیع الطلبة  1

  مرتفعة 616. 2.45  أھداف البرنامج یمكن تنفیذھا.  2
  متوسطة 696. 2.12  أھداف البرنامج تلبي االحتیاجات الفعلیة للطالب.  3

  متوسطة 765. 1.90  تسھم في حل مشكالت المجتمع المحلي.أھداف البرنامج   4

یر البرنامج یتوافر فیھ توصیف لكل المقررات وفقاً لمعای  5
  االعتماد األكادیمي اللیبیة.

2.33 .692 
  متوسطة

محتوى كل مقرر من المقررات یتناسب مع ساعاتھ   6
 616. 2.45  المعتمدة.

  مرتفعة

  مرتفعة 662. 2.42  النظریة والتطبیقیة.المقررات توازن بین الجوانب   7

  متوسطة 790. 2.00  البرنامج ال یحتاج إلضافة أي المقررات أخرى.  8

  متوسطة 645. 2.33  ترتبط جمیع مقررات البرنامج بأھدافھ .  9
 المادة العلمیة للمقررات تواكب االتجاھات الحدیثة في  10

  التخصص .
2.42 .708 

  مرتفعة

  مرتفعة 613. 2.57  البرنامج تناسب طبیعة المرحلة الدراسیة .مقررات   11

  متوسطة 649. 2.12  مقررات البرنامج یتم تحدیثھا بشكل مستمر .  12

) تحققت بدرجة مرتفعة،  2، 1) أن الفقرات ( 1یتضح من الجدول رقم (   

د مما یدل على وضوح أهداف البرنامج ورؤ�ته ورسالته عند أفراد العینة، وق

یرجع سبب ذلك أن الكل�ة تعمل على نشر وٕاعالن رؤ�ة ورسالة أقسامها 

  مختلفة.التعر�ف بها من خالل األنشطة الو�رامجها المختلفة وتشجع على 

) وهي على التوالي (محتو� �ل 7، �6ما تحققت �ال من الفقرات (    

مقرر من المقررات یتناسب مع ساعاته المعتمدة) (المقررات توازن بین 

الجوانب النظر�ة والتطب�ق�ة) بدرجة مرتفعة، مما �ع�س رضا عینة ال�حث 

والعملي،  حل تناسب محتو� المقرر مع الزمن المتاح له، وتوازنه النظر� 

 ر��ةور�ما یرجع سبب ذلك أن برنامج الدراسات العل�ا المتاح حال�ا ��ل�ة الت

انب هو برنامج اللغة العر��ة، وهو من أنواع البرامج التي ال یلعب فیها الج

  التطب�قي دورًا �بیرًا في تحقی� أهدافه.
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ة علم�) وهي على التوالي (المادة ال11،  �10ما تحققت �ال من الفقرة (    

مقررات البرنامج  للمقررات تواكب االتجاهات الحدیثة في التخصص ) (

تناسب طب�عة المرحلة الدراس�ة ) بدرجة مرتفعة، مما یدل على اهتمام 

أعضاء ه�أة التدر�س بتحدیث محتو� ومضمون المناهج وتناسبها �ش�ل 

  �بیر مع أهداف البرنامج.

و�النظر إلى �اقي فقرات المجال فقد تحققت بدرجة متوسطة، مما �ع�س    

وجهة نظر عینة ال�حث حول �عض القصور في فاعل�ة برنامج الدراسات 

عي العل�ا للكل�ة ف�ما یتعل� �احت�اجات الطالب والمجتمع المحلي، مما �ستد

اجات �الضرورة إضافة �عض المقررات أو الجزئ�ات التي تمس هذه االحت�

جات وتحدیثها �استمرار �مًا ونوعًا، ور�طها �ش�ل أكبر وأكثر فاعل�ة �احت�ا

  الطالب والمجتمع المحلي.

  

 اإلجا�ة على التساؤل الفرعي الثاني: - 2

3 -   

دة لإلجا�ة على التساؤل الفرعي الثاني وهو( ما درجة توافر معاییر الجو    

 وائحــراته في مجال اللفي برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة جامــعة مص

  والنظم التعل�م�ة ؟ ) �م�ن النظر إلى الجدول التالي:
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  یوضح ع�ارات مجال اللوائح والنظم التعل�م�ة )2الجدول رقم (

الوسط   الفقـرات  ت
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  الدرجة

لوائح البرنامج محددة وواضحة ومتاحة   1
  للجمیع.

2.51 .565 
  مرتفعة

  مرتفعة 565. 2.51  ة .العلمي یلتزم بتنفیذ اللوائح المعتمدالقسم   2
  مرتفعة 652. 2.63  نظم ولوائح البرنامج تضمن حقوق الطلبة.  3
ت البرنامج یتوافر فیھ نظام فعال لقبول تظلما  4

  الطلبة، ومراجعتھا.
2.24 .708 

  متوسطة

 ناتاللوائح تسمح بقبول األعداد المناسبة إلمكا  5
  واحتیاجات المجتمع.القسم، 

2.36 .699 
  متوسطة

) 3، 2، 1) یتضح أن الفقرات ( 2من خالل النظر إلى الجدول رقم (   

م وهي على التوالي (لوائح البرنامج محددة وواضحة ومتاحة للجم�ع ) ( القس

قوق العلمي یلتزم بتنفیذ اللوائح المعتمدة ) ( نظم ولوائح البرنامج تضمن ح

درجة مرتفعة من وجهة نظر عینة الدراسة، مما یدل على الطل�ة ) تحققت ب

وضوح في لوائح البرنامج التعل�مي والتزام من القسم العلمي المختص 

 بتطبی� هذه اللوائح، وأن هذه اللوائح والقوانین هي عادلة وتضمن ح� �ال

  من الطالب وعضو ه�أة التدر�س.

) وهي على التوالي (البرنامج  5، 4في حین تحققت �ًال من الفقرات (    

ح یتوافر ف�ه نظام فعال لقبول تظلمات الطل�ة، ومراجعتها ) ( اللوائح تسم

�قبول األعداد المناس�ة إلم�انات القسم، واحت�اجات المجتمع ) مما یدل 

بول القلیلة على قصور في آل�ة قبول ومعالجة تظلمات الطالب، ونسب الق

  رنامج من وجهة نظر أفراد العینة.نسب�ًا المتاحة في الب

  اإلجا�ة على التساؤل الفرعي الثالث: - 4

ة لإلجا�ة على التساؤل الفرعي الثالث وهو(ما درجة توافر معاییر الجود   

ق في برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة جامــعة مصــراته  في مجال طر 

  التعل�م والتعلم ؟ ) �م�ن النظر إلى الجدول التالي:
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  یوضح ع�ارات مجال طرق التعل�م والتعلم )3الجدول رقم (

الوسط   الفقـرات  ت
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  الدرجة

استراتیجیات التدریس وطرائقھ المتبعة   1
  تناسب طبیعة مقررات البرنامج.

2.2727 .57406 
  متوسطة

طرائق التدریس المتبعة  تعمل على   2
  بین الطلبة واعضاء ھیئة التدریس التفاعل 

2.3939 .65857 
  مرتفعة

البرنامج تقدم طرائق التدریس المتبعة في   3
  أسالیب فاعلة لتنمیة التعلیم الذاتي .

2.5152 .61853 
  مرتفعة

طرائق التدریس المتبعة تراعي قدرات   4
  الطلبة وفروقھم الفردیة .

2.2121 .59987 
  متوسطة

ي تستخدم تقنیات التعلیم والتعلم الحدیثة ف  5
  تدریس البرنامج.

1.6970 .63663 
  متوسطة

واالنشطة تتناسب مع طبیعة التكلیفات   6
  المقررات الدراسیة وأھدافھا.

2.1515 .56575 
  متوسطة

االستراتیجیات والطرائق التدریسیة   7
  المستخدمة تشجع على الحوار والمناقشة.

2.4848 .61853 
  مرتفعة

) اتفاق بین عینة ال�حث من أعضاء ه�أة 3یتضح من الجدول رقم (   

التدر�س وطالب دراسات عل�ا ��ل�ة التر��ة من خالل االستجا�ة بدرجة 

) وهي على التوالي (طرائ� التدر�س  7، 3، 2مرتفعة على الفقرات ( 

المت�عة  تعمل على التفاعل بین الطل�ة واعضاء هیئة التدر�س ) ( طرائ� 

     )  تدر�س المت�عة في البرنامج تقدم أسالیب فاعلة لتنم�ة التعل�م الذاتيال

  )شةاالستراتیج�ات والطرائ� التدر�س�ة المستخدمة تشجع على الحوار والمناق(

مما یؤشر على ات�اع أعضاء ه�أة التدر�س لطرق التدر�س األكثر فاعل�ة 

ین والتي تعتمد على دور أكبر للطالب وتفتح أبوا�ًا أوسع للنقاش والحوار ب

  المدرس والطالب، وتز�د من فرص التعلم الذاتي للطالب.

ف�ما تحققت �اقي فقرات المجال بدرجة متوسطة، مما یدل على أن    

أعضاء ه�أة التدر�س للتقن�ات الحدیثة وتنو�عهم لطرق التدر�س  استخدام

المستخدمة ال یزال محدودًا، وهو یؤثر �طب�عة الحال على فاعل�ة المنهج 
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الدراسي و�همل إلى حٍد ما احت�اجات الطالب والفروق الفرد�ة بینهم والتي 

  تتطلب في �ثیر من األح�ان تنوعًا في مصادر وطرق توصیل المعلومة.

  اإلجا�ة على التساؤل الفرعي الرا�ع : - 5

في  لإلجا�ة على التساؤل الفرعي الرا�ع وهو ( ما درجة توافر معاییر الجودة

نات برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة جامــعة مصــراته في مجال اإلم�ا

  الماد�ة ومصادر التعلم؟ ) �م�ن النظر إلى الجدول التالي:

  ارات مجال اإلم�انات الماد�ة ومصادر التعلمیوضح ع� )4الجدول رقم (

الوسط   الفقـرات  ت
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  الدرجة

  متوسطة 59512. 2.3333  توفر المكتبة الكتب والمراجع والدوریات المطلوبة  1

مج وسائل االتصاالت وتقنیة المعلومات متاحة لطلبة البرنا  2
 63663. 2.3030  جمیعھم 

  متوسطة

  متوسطة 68396. 2.3030  الكلیة توفر الخدمات التقنیة ألعضاء ھیئة التدریس  3

البرنامج یوفر الوقت المالئم؛ لتمكین المستخدمین من   4
نفیذ لت االستفادة من المكتبة، بما یتماشى مع الجداول الزمنیة

  البرنامج 
2.4242 .70844 

  
  مرتفعة

المخصصة المناخ الصحي متوافر في المباني والمعامل   5
  للبرامج التھویة، واإلضاءة الطبیعیة، والنظافة

2.1515 .71244 
  متوسطة

  متوسطة 70711. 2.0000  قاعات التدریس تُلبي احتیاجات البرنامج  6

  متوسطة 72822. 2.0303  القاعات الدراس�ة تكفي أعداد الطل�ة المسجلین �البرنامج   7

الجامعة تهتم بتوفیر المراف� المساعدة، مثل: استراحات   8

  الطل�ة، ومقاهي، ودورات م�اه، ومواقف س�ارات 
2.3636 .65279 

  متوسطة

 ) وهي ( البرنامج یوفر 4) أن الفقرة رقم (  4یتضح من الجدول رقم (    

ى الوقت المالئم؛ لتم�ین المستخدمین من االستفادة من الم�ت�ة، �ما یتماش

ى مع الجداول الزمن�ة لتنفیذ البرنامج ) تحققت بدرجة مرتفعة، مما یدل عل

لطالب الفرصة أن توز�ع الجداول الدراس�ة وجداول االمتحانات تت�ح ل

  لالستفادة من المصادر التعل�م�ة المتوفرة �الم�ت�ة.
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في حین تحققت �اقي فقرات المجال بدرجة متوسطة، ور�ما یرجع السبب    

في ذلك إلى أن فقرات هذا المجال ترت�� �ش�ل �بیر �اإلم�انات الماد�ة 

 الدولةللكل�ة، وهي إم�انات ضع�فة في ظل أزمة نقص التمو�ل التي تعانیها 

ومؤسساتها المختلفة، مما ینع�س �الضرورة على قدرة الكل�ة في توفیر 

ة المصادر والتقن�ات التعل�م�ة الحدیثة، وتحدیث وتوفیر مراف� خدم�ة جدید

عم ومقاهي ودورات م�اه ة التدر�س من قاعات ومطائللطالب وأعضاء هی

  وغیرها.  

  ملخص النتائج:

  تتلخص نتائج هذا ال�حث في النقا� التال�ة:   

أظهرت نتائج ال�حث درجة تحق� مرتفعة ف�ما یتعل� بوضوح رؤ�ة  - 1

ورسالة وأهداف البرنامج التعل�مي، واتساق محتو� المقررات مع اإلطار 

الزمني للبرنامج، ف�ما �انت درجة التحق� متوسطة ف�ما یتعل� بتلب�ة 

اجات الطالب والمجتمع المحلي، ومد� حاجة احت�اجات البرنامج الحت�

 البرنامج إلضافة مقررات جدیدة.

وائح أظهرت نتائج ال�حث درجة تحق� مرتفعة ف�ما یتعل� بوضوح الل -  2

والقوانین ومد� االلتزام بتنفیذها وضمانها لحقوق الطالب، ف�ما جاءت 

دة لقبول االستجا�ة متوسطة ف�ما یتعل� بنظام التظّلمات واللوائح المقی

 الطالب.
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اء ه�أة ظهرت نتائج ال�حث درجة تحق� مرتفعة ف�ما یتعل� �ات�اع أعض - 3

 التدر�س لطرق التدر�س األكثر فاعل�ة، ف�ما �انت االستجا�ة متوسطة ف�ما

 �س.یتعل� �استخدام تقن�ات التدر�س الحدیثة، والتنوع في استخدام طرق التدر 

كافي رتفعة ف�ما یتعل� �الوقت الأظهرت نتائج ال�حث درجة تحق� م - 4

المتاح للطالب لالستفادة من المصادر التعل�م�ة المتوفرة، ف�ما جاءت 

 یثة،االستجا�ة متوسطة ف�ما یتعل� بتوفیر المصادر والتقن�ات التعل�م�ة الحد

  وتوفیر وتحدیث مراف� الخدمات الطالب�ة المختلفة.

 

  التوص�ات:

قائمة معاییر معلنة وموثقة  ةمصراتأن تطور �ل�ة التر��ة بجامعة  -1

 إلدارة برنامج الدراسات العل�ا بها.

أن تعمل الكل�ة على تحدیث مراف� خدماتها، وتوفیر المصادر  -2

 والتقن�ات التعل�م�ة الحدیثة لكل من الطالب وأعضاء ه�أة التدر�س

 وأن توفر لهم التدر�ب المناسب الستخدامها.

تصال مع مؤسسات المجتمع أن تعمل الكل�ة على فتح قنوات ا -3

 المحلي للتأكد من ر�� محتو� مقررات البرنامج �احت�اجاتها.

  المقترحات:

ر� إجراء مثل هذا ال�حث على البرامج الدراسات العل�ا �الكل�ات األخ -1

 بجامعة مصراته.

إجراء �حوث ودراسات القتراح معاییر واضحة ومحددة لتجو�د برامج  -2

 جامعة مصراته.الدراسات العل�ا ��ل�ات 

ة إجراء ال�حوث المقارنة مع برامج الدراسات العل�ا في جامعات عر�� -3

ودول�ة واالستفادة من خبراتها في تطو�ر برامج الدراسات العل�ا 

  .ة��ل�ات جامعة مصرات
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  الهوامش والمصادر:

حمد، واقع البیئة الداخل�ة للدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة وائل عادل م - 1

افه، في فلسفته وأهد -المؤتمر العلمي السا�ع تطو�ر �ل�ات التر��ة�المن�ا، 

  .109. ص 2004أبر�ل، �ل�ة التر��ة جامعة المن�ا، 28-27الفترة بین 

ناجي رجب س�ر، تقو�م أداء جامعة األقصى �غزة �خطوة على طر��  -2

)، 10تحقی� جودتها الشاملة، مجلة دراسات في التعل�م الجامعي، العدد (

  245. ص2006ة عین شمس، القاهرة، جامع

بدو�،.إدارة التعـل�م والجـودة الشـاملة، دار التعل�م  محمـود فوز�  - 3

  .332ص .2010، الجامعي، اإلس�ندر�ة

ا لدراسات العل�اعل�ان عبدهللا الحولي، سناء إبراه�م أبودقة، تقو�م برامج  - 4

مجلة الجامعة في الجامعة اإلسالم�ة �غزة من وجهة نظر الخر�جین، 

  .392. ص2004اإلسالم�ة، المجلد الثاني عشر، العدد الثاني، 

ودة ، إدارة الجودة الشاملة، مفاه�م وتطب�قات، دار جمحفو� أحمد  - 5

  .136.ص2004وائل للنشر والتوز�ع، عّمان، 

لنظر�ة اشرف أحمد الشهار�،  الجودة الشاملة في إدارة الجامعة بین  - 6

  .65ص.2006، السنة السادسة،ال�حر�ن، 17لتر��ة، عدد والتطبی�، مجلة ا

لع�اد�، یوسف حج�م الطائي، التعل�م الجامعي من هاشم فوز� ا -  7

  .130.ص2011منظور إدار�، دار ال�ازور�، عمان، 

هاب العزاو�: إدارة الجودة الشاملة، ال�ازور� للنشر، محمد عبدالو  - 8

  .65، ص2005عمان، 

س�ة، ندوة البیرق، اإلدارة اإلستراتیج�ة في اإلدارة المدر عائشة رضا  - 9

  .23. ص2003الثقافة والعلوم، دبي،
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لتر�و�ة، صالح ناصر عل�مات، إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات ا - 10

  .43ص . 2004ن، دار الشروق، األرد

ماد في محمد عطوة مجاهد، المتولي إسماعیل بدیر، الجودة واالعت - 11

  .22.ص2006الجامعي، الم�ت�ة العصر�ة، المنصورة،  التعل�م

 الملیجي، م�ارك عواد البراز�، الجودة الشاملة واالعتماد رضا إبراه�م -  12

  .36. ص2010المؤسسي، عالم الكتب، القاهرة، 

ني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعل�م�ة والتدر�ب�ة،  المر�ز الوط -13

. 2014ت التعل�م العالي، طرابلس، لیب�ا، دلیل ضمان جودة واعتماد مؤسسا

  .31-30ص

سان الحلو، واقع جودة التعل�م في برامج الدراسات عبد عساف، غ - 14

العل�ا في جامعة النجاح الوطن�ة من وجهة نظر الطل�ة، مجلة جامعة 

  .713- 744، ص 2009، 3، عدد 23النجاح الوطن�ة، مجلد 

لنجاح ادراسات العل�ا في جامعة ابتهاج الناد�، تقو�م برامج ال - 15

الوطن�ة في نابلس من وجهة نظر الخر�جین، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر 

استشراق مستقبل الدراسات لعل�ا في فلسطین، جامعة النجاح الوطن�ة، 

  .15ص -7، ص2009فلسطین، 

�، تقو�م جودة الدراسات محمود الواد صب�حة قاسم، رعد الطائي، -16

�ات جامعة �غداد في ضوء �عض العوامل المؤثرة فیها، العل�ا في احد� �ل

 ،11المجلة العر��ة لضمان جودة التعل�م الجامعي، المجلد السادس، العدد 

  .94- 63، ص2013

حمد حسن سعید آل سفران، تقو�م برامج الدراسات العل�ا ��ل�ة التر��ة جامعة م -17

الملك خالد في ضوء معاییر الجودة واالعتماد األكاد�مي من وجهة نظر أعضاء هیئة 

ة لجامعالتدر�س وطل�ة الدراسات العل�ا، دراسات العلوم التر�و�ة، عمادة ال�حث العلمي/ ا

  .871 -847. ص2015، 3لعدد ، ا 42األردن�ة، المجّلد 
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  اتجاهات أعضاء هیئة التدر�س نحو استخدام الفصول

  التر��ة في جامعة مصراتة االفتراض�ة ��ل�ة

 هاجر محمد منصور -أ            عبدهللا المنقوش      ة حل�م  -أ
halima6jun@gmail.com           umrazan839@gmail            

  �ل�ة التر��ة /جامعة مصراته          �ل�ة التر��ة /جامعة مصراته            

  

  ملخص ال�حث 

هدف ال�حث الحالي التعرف على اتجاهات أعضاء هیئة التدر�س ��ل�ة التر��ة نحو 

استخدام الفصول االفتراض�ة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي، والذ� یتطلب 

) فقرة موزعة على ثالثة محاور وهي ( االتجاهات 42إعداد است�انة تكونت من ( 

) عضو هیئة التدر�س، 57ى عینة ال�حث (الصعو�ات) وتم توز�عها عل –األهم�ة  –

ت�اع األسالیب اإلحصائ�ة المالئمة تم تحلیل الب�انات �استخدام برنامج الحزمة او�

  ) .SPSSاإلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة (

وتوصل ال�حث إلى وجود اتجاهات إیجاب�ة لد� أعضاء هیئة التدر�س ��ل�ة      

االتجاهات (  وافقة لجم�ع محاور االست�انة التر��ة حیث جاءت النتائج �مع�ار الم

) 3.519الصعو�ات) وتحصلت على متوسطات حساب�ة على التوالي ( –األهم�ة  –

) وتوصلت النتائج �ذلك إلى عدم وجود فروق ذات داللة 4.028) (3.720(

) بین استجا�ات عینة ال�حث وف� متغیر الجنس، 0.05إحصائ�ة عند مستو� داللة (

) بین استجا�ات أفراد 0.05ذات داللة إحصائ�ة عند مستو� داللة (ووجود فروق 

  سنوات) . 5عینة ال�حث وف� متغیر سنوات الخبرة، ولصالح الفئة ( أقل من 

  الفصول االفتراض�ة . -أعضاء هیئة التدر�س  –الكلمات المفتاح�ة : اتجاهات 

  

mailto:halima6jun@gmail.com
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مقدمة ال�حث 

    

عل في إعداد اإلنسان لمواجهة االمدخل األساسي والف هي التر��ة     

المتغیرات الح�ات�ة، ومواك�ة ما �حصل في مجاالت الح�اة من تطور وما 

س�حصل؛ فالتطورات المعرف�ة والتكنولوج�ة تتطلب مواك�ة األنظمة التعل�م�ة 

حیث بدأ التعل�م الجامعي ، عن بدائل تناسب هذا التطورلهذا التطور وال�حث 

ره أحد البدائل الفعالة التي تمیز بها هذا العصر عن �عد �فرض نفسه �اعت�ا

وهو �ع�س تطور أنما� الح�اة والتغیرات التكنولوج�ة العدیدة التي نشهدها 

الیوم، والتعل�م عن �عد هو في ش�له النظر� طر�قة للتعل�م ��ون ف�ه المتعلم 

وتوصیله �عیداً عن المعلم و�ستخدم بدالً من ذلك الوسائ� المتعددة لنقل التعل�م 

إلى المتعلمین تعتمد على الحاسوب واالنترنت والمواد المطبوعة والمسموعة 

   ).1(والتكنولوج�ة والمرئ�ة والعدید من الوسائ� اإللكترون�ة

                                             

ولقد ساهمت التطورات المتسارعة في حقل الحاسوب واالتصاالت على     

بلغ عدد الجامعات  2002الجامعات والمعاهد العالم�ة، ففي العام تغییر رؤ� 

جامعة) وفي جمهور�ة الصین الشعب�ة  15االفتراض�ة في �ور�ا الجنو��ة مثالً (

�ما أن العالم العر�ي �منأ� عن هذه التطورات ففي جمهور�ة  ،جامعة) 47(

د، وتأسست مصر العر��ة تقدم العدید من جامعاتها تدر��ا للمعلمین عن �ع

الجامعة السور�ة االفتراض�ة، وتقدم �عض الجامعات السعود�ة مقررات أساس�ة 

.                                                                                                                            )2(على الش��ة العن�بوت�ة

حیث أسهم التعل�م االفتراضي في تقد�م المساعدة إلى المتعلمین لیتم�نوا      

من التفاعل مع المعلومات وٕادراكها �صر�ًا بجانب ما �مدهم �ه من طرائ� 
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مختلفة لتمثیل المعلومات، واخت�ارها �ش�ل دینام��ي وسر�ع، ومن أمثلة 

فالتر��ة �مفهومها توظیف التعل�م االفتراضي ظهور الفصول االفتراض�ة؛ 

الشامل لم تعد محصورة في القاعات والفصول الدراس�ة التقلید�ة، �ما أن 

التعلم لم �عد �قتصر على ما یلق�ه المعلم على الطالب ضمن إطار التوج�ه 

التقلید� للتعل�م؛ ف�ان من الضرور� أن تمتد العمل�ة التعل�م�ة خارج الفصول 

بیئات �م�ن أن تسهم �صورة إیجاب�ة في التعل�م�ة التقلید�ة لتستفید من 

ن هذه البیئات الممارسة التعل�م�ة في جم�ع المراحل الدراس�ة، وتبرز من بی

وتعرف الفصول االفتراض�ة �أنها وسیلة من الوسائل ، )3ة (الفصول االفتراض�

الرئ�سة في تقد�م الدروس الم�اشرة والمحاضرات على اإلنترنت �اإلضافة إلى 

�عد یتوفر فیها العناصر األساس�ة التي �حتاجها �ل من المعلم  التدر�ب عن

وتت�ح الفصول االفتراض�ة للطالب ، )4(والطالب وتعتمد على التعل�م التفاعلي

الحضور والتفاعل مع محاضرات وندوات تقام في دول أخر�، �ما توفر خ�ار 

والتحدیث التعلم مد� الح�اة، وقدرة المتعلم على متا�عة اإلنجاز الفرد�، 

والتوز�ع السر�ع للمعلومات، وتوافر التنو�ع والثراء المعرفي في المحتو� المقدم، 

واإلطالع على وجهات نظر متعددة، ومراعاة االهتمامات الفرد�ة، وتوافر 

الفاعل�ة الم�اشرة ومیزة التح�م للمتعلم، وتوفیر ش��ات لمجتمعات ذات 

أن أسالیب التعل�م التقلید�ة لم تعد وتستنتج ال�احثتان )، 5(اهتمامات واحدة 

مجد�ة مع التغیرات السر�عة والهائلة في وقتنا هذا الذ� یتمیز �مجتمع المعرفة، 

  .  األداء، ورفع شعار التعلم لن�ون  والتمیز في
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حیث یختلف دور المتعلم في ظل استخدام الفصول االفتراض�ة عن      

ال واإلنصات الكامل یتغیر إلى ال�حث التعل�م التقلید� فبدًال من مجرد االستق�

واالستقصاء �التعامل مع تكنولوج�ا المعلومات المتطورة فتنمو لد�ه القدرة على 

التجدید واإلبداع، واالعتماد على النفس، والتعاون والتف�یر الناقد، والتف�یر 

االبتكار�، وال تعني تكنولوج�ا المعلومات التقلیل من شأن وأهم�ة المعلم أو 

الستغناء عنه فالدور الذ� �م�ن أن �قوم �ه في تطبی� تكنولوج�ا المعلومات ا

هو أن ��ون ناصحًا ومرشدًا وموجهًا ومدیرًا ومسهًال ومصممًا للمواقف 

التعل�م�ة ومساعدًا على توفیر بیئة التعلم المرن والتعلم الذاتي والمستمر من 

متطور و�تطبی�  خالل تطو�ره، وتصم�مه لبرمج�ات تعل�م�ة من منظور

معاییر تناسب العصر الحالي، ولتكنولوج�ا المعلومات دور مهم في الوصول 

إلى جودة التعل�م فس��ون لمعاییر الجودة المط�قة على إنتاج المعلومات، 

و�رمج�ات المقررات التعل�م�ة انع�اس إیجابي على تجدید، وتحدیث مواصفات 

د� إلى تحسین جودة المتعلم الذ� ومعاییر أنشطة العمل�ة التعل�م�ة مما یؤ 

، )6(یجب أن �عد في إطار مجموعة من المتطل�ات والمواصفات المحددة 

وقد حاولت العدید من الدراسات تعرف المنافع والمزا�ا التي تثر� بها تقن�ات 

الفصول االفتراض�ة عملیتي التعل�م والتعلم، واتفقت نتائج دراسات �ل من 

) التي استهدفت تأثیر الفصول االفتراض�ة 2012)، وأحمد (2015یوسف (

على نواتج تعلم �عض الموضوعات المختلفة، فأظهرت نتائجها فاعل�ة الفصول 

وتضیف ال�احثتان )، 7(االفتراض�ة على المتغیرات المختلفة التي تم ق�اسها 

أن هذه التقن�ة المتطورة تحتاج عند تطب�قها في التعل�م إلى تنظ�م إدار� متقن 

ى على أسس علم�ة في إطار تخط�� تر�و� سل�م وٕادارة تر�و�ة واع�ة یبن

ومتطورة لضمان تحقی� أهداف التعل�م العالي، �ما تحتاج إلى التعاقد مع 
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شر�ات تقن�ة متخصصة في هذا المجال تقدم الدعم الفني واالستشار� من 

شر�ة خالل توظیف بن�ة تحت�ة لالتصاالت والتكنولوج�ا، وتدر�ب الموارد ال�

  القادرة على است�عاب هذه التقن�ات وتوظ�فها . 

وورد في تقر�ر اللجنة الدول�ة المعن�ة �التر��ة للقرن الحاد� والعشر�ن       

أص�ح التعل�م المتواصل والمستدام، والتعل�م مد� الح�اة إطاراً مرجع�اً لس�اسات 

راءة والكتا�ة، التعل�م وضمان مخرجاته، فاألم�ة ل�ست فق� في عدم معرفة الق

بل هي أ�ضًا عدم المقدرة على التعامل مع الحاسوب، وش��ات المعلومات، 

إذ أص�ح على نظام التعل�م اللیبي عموماً والتعل�م العالي خصوصاٌ أن �ستوعب 

��فاءة  تقن�ات إنتاج المعرفة واستخدامها، واإللمام بها و�برامج ال�حث والتنقیب 

امج النسخ والتخز�ن للملفات اإللكترون�ة، والتعل�م والمتصفحات المعلومات�ة و�ر 

) �ضرورة 2017وهذا ما أوصت �ه دراسة ع�اد، وأعنی�ة ()، 8(االفتراضي

عقد دورات في اللغة اإلنجلیز�ة، والعمل على نشر ثقافة اإلنترنت بین أعضاء 

هیئة التدر�س وتدر�بهم على استخدامها، من خالل عمل دورات تأهیل�ة دور�ًا، 

توفیر خدمة اإلنترنت داخل الكل�ات، وتزو�د م�ت�ات الكل�ات �الكتب و 

اإللكترون�ة، ومن هذا المنطل� فالتعل�م الجامعي له أهم�ة مما �ستلزم بذل 

  .                                                      )9( الجهود للرقي �مستو� أدائه

  مش�لة ال�حث:

) مؤتمرًا 2014أقام المر�ز المغار�ي لأل�حاث حول لیب�ا في (الر�اض،       

علم�ًا حول موضوع الجامعات اللیب�ة والتحد�ات واألفاق، ومن أبرز القضا�ا 

التي تناولها المؤتمر غ�اب الفلسفة واألهداف الواضحة لنظام التعل�م الجامعي، 



 معة مصراتةاتجاھات أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام الفصول االفتراضیة بكلیة التربیة في جا     

 

174 
 

جات تفوق اإلم�انات االست�عاب�ة وتزاید أعداد الطل�ة المنتسبین للكل�ات بدر 

�أضعاف، إلى جانب قلة الم�اني العلم�ة واإلدار�ة، وعدم مطا�قتها للمعاییر 

، )10(المطلو�ة، وعدم استخدام تقن�ة المعلومات واالتصاالت في الجامعات

) التي أوضحت 2017وهذا ما أكدت عل�ه دراسة ( األشلم، و�ن نصر، 

ة بجامعة مصراتة في ضوء أهدافها التر�و�ة نتائجها أن أداء �ل�ة التر��

والتعل�م�ة في المستو� المتوس�، �ما أن أداء األدوار المنوطة بها ف�ما یتعل� 

  �البیئة الف�ر�ة والتعل�م�ة جاءت نتائجها منخفضة.

والمتمعن في واقع التعل�م الجامعي �الح� تدني فعالیته في أداء دوره       

اید حدته مع تزاید حدة المستجدات المعاصرة، نتیجة المجتمعي األمر الذ� یتز 

الستمرارها وتسارعها، إضافة لما �عان�ه هذا التعل�م من إش�ال�ات في الوقت 

الراهن من تزاید للطلب االجتماعي على التعل�م الجامعي من خر�جي المرحلة 

عدد الثانو�ة دون ما �قابله من توسع في الطاقة االست�عاب�ة الست�عاب هذا ال

المتزاید إضافة إلى ظهور فئات الدارسین غیر التقلیدین من غیر المنتظمین 

والمنتسبین من المنازل في  –والراغبین في التعلم من( مدارس تعل�م الك�ار 

الشهادة الثانو�ة) وهذا ما الحظته ال�احثتان أثناء تدر�سهما في �ل�ة التر��ة 

ة تسجیل الحضور والغ�اب من ازدحام الطل�ة في قاعات التدر�س وصعو�

وصعو�ة تصح�ح أوراق االمتحانات ورصد الدرجات، �ما أن تغلیب الجانب 

الكمي على الجانب النوعي أثر سل�ًا على مخرجات مؤسسات التعل�م العالي 

) 2013وهذا ما أكدت عل�ه العدید من الدراسات منها دراسة (العامر�،

�م العالي یواجه العدید من ) حیث بینت أن التعل2017ودراسة( المبروك،

المش�الت منها عدم قدرة الجامعات على االلتزام �أداء تعل�مي عاٍل وارتفاع 
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نسب الرسوب والتسرب وضعف استخدام تقن�ة المعلومات واالتصاالت في 

  المجاالت التعل�م�ة واإلدار�ة .

لطرائ� حیث مازالت طرائ� التدر�س المت�عة في التعل�م العالي اللیبي هي ا    

التقلید�ة والتي تعتمد على ما یلق�ه األستاذ الجامعي على مسامع الطل�ة من 

معلومات مما أد� إلى تعود الطل�ة لإلنصات لشرح األستاذ دون مشار�ة 

تذ�ر مما �سبب لهم الملل، و�ذلك عدم توفر األجهزة التقن�ة التعل�م�ة الحدیثة 

ة، فالطالب الجامعي �حاجة التي �فضل الطالب استخدامها أثناء المحاضر 

لمثل هذه التقن�ات الحدیثة ألنه تعود على استخدامها في ح�اته الیوم�ة 

�استخدام برامج اإلنترنت لمتا�عة ومعرفة �ل ما هو جدید، واستخدام الفصول 

االفتراض�ة یوفر تسه�الت عدیدة للطل�ة الذین لدیهم مشاغل وظ�ف�ة و�قدم 

لذین قد تحرمهم اإلعاقة أو المرض من حلول لظروف �عض المتعلمین ا

جرحى الحرب) و�ذلك (2011الحضور إلى الكل�ة، وخاصة �عد أحداث 

للطال�ات المتزوجات الالتي لدیهن انشغاالت في تر��ة أبنائهن، و�ناء على ما 

سب� تتضح الحاجة إلى دراسة الموضوع  للتعرف على اتجاهات أعضاء هیئة 

  .استخدام الفصول االفتراض�ةنحو التدر�س ��ل�ة التر��ة 

    -تتمحور مش�لة ال�حث في السؤال الرئ�س التالي ::  تساؤالت ال�حث

  ما واقع استخدام الفصول االفتراض�ة من وجهة نظر أعضاء هیئة

 التدر�س في �ل�ة التر��ة �مدینة مصراتة ؟

  -ومن سؤال ال�حث الرئ�س انبثقت التساؤالت الفرع�ة التال�ة :
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  ما أهم�ة استخدام الفصول االفتراض�ة في �ل�ة التر��ة �مدینة مصراتة

 من وجهة نظر أعضاء هیئة التدر�س ؟

  ما الصعو�ات التي تحد من استخدام الفصول االفتراض�ة من وجهة

  نظر أعضاء هیئة التدر�س في �ل�ة التر��ة �مدینة مصراتة ؟

 بین 0.05ة (هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو� دالل (

استجا�ات أعضاء هیئة التدر�س في �ل�ة التر��ة حول واقع استخدام 

 الفصول االفتراض�ة تعز� لمتغیر الجنس ؟ 

 ) بین 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو� داللة (

استجا�ات عینة التدر�س في �ل�ة التر��ة حول واقع استخدام الفصول 

 سنوات الخبرة ؟االفتراض�ة تعز� لمتغیر 

      أهداف ال�حث : 

التعرف على اتجاهات أعضاء هیئة التدر�س في �ل�ة التر��ة نحو  - 1

 استخدام الفصول االفتراض�ة .

التعرف على أهم�ة استخدام الفصول االفتراض�ة من وجهة نظر  - 2

  أعضاء هیئة التدر�س في �ل�ة التر��ة .

هیئة التدر�س  التعرف على الصعو�ات التي تحد من استخدام أعضاء  - 3

  في �ل�ة التر��ة للفصول االفتراض�ة .

التعرف على الفروق بین استجا�ات أفراد عینة ال�حث وفقًا لمتغیر�  - 4

  سنوات الخبرة ) -(الجنس
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  تكمن أهم�ة هذا ال�حث في اآلتي :أهم�ة ال�حث :

  أنه یتناول موضوعاً حدیثاً بدأت تتحدد معالمه في معظم الدول �ش�ل

واضح نتیجة للثورة الكبیرة في التقن�ة ووسائل االتصاالت حیث 

 شجعت الوفرة المعلومات�ة على استخدام التعل�م االفتراضي .

  له أهم�ة لكافة المؤسسات التعل�م�ة �ش�ل عام والجامعات �ش�ل

یدة في التقدم التقني واالتصاالت في خاص من حیث �جهات مستف

 تطو�ر أسالیبها التعل�م�ة . 

  له أهم�ة للطالب الجامعي نظراً لما یوفره التعل�م االفتراضي من وسائل

تفاعل�ة تساهم في تحسین العمل�ة التعل�م�ة والذ� �ع�س أثرها الم�اشر 

ذین على الطالب �ما أنه یهم شرائح اجتماع�ة أخر� �تعل�م الك�ار وال

 ال تسمح ظروفهم الجلوس على مقاعد الدراسة، و�ذلك یهم اإلناث.  

  ما تكمن أهمیته لكافة المسؤولین �االتصاالت وتكنولوج�ا المعلومات�

من حیث �ونها الجهات المعن�ة بتطو�ر البن�ة التحت�ة التي �حتاجها 

 التعل�م االفتراضي . 

 : حدود ال�حث      

  سیجر� تطبی� هذا ال�حث ��ل�ة التر��ة بجامعة مصراتة . الحدود الم�ان�ة :

الحدود الموضوع�ة : اتجاهات أعضاء هیئة التدر�س ��ل�ة التر��ة نحو 

  استخدام الفصول االفتراض�ة .

  الحدود ال�شر�ة : عینة من أعضاء هیئة التدر�س ��ل�ة التر��ة .

  . 2018الحدود الزمن�ة : في الفصل الدراسي ر��ع 
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  ات ومفاه�م ال�حث :مصطلح

" االتجاه نزعة دافعة ذات طب�عة انفعال�ة ��تسبها الفرد تجاه تعر�ف االتجاه: 

شيء معین، أو موضوع معین، أو ق�مة معینة، وقد ��ون إیجاب�ًا �شیر إلى 

لى الرفض القبول والرضا ف�سمى اتجاهًا إیجاب�ًا، وقد ��ون سلب�ًا �شیر إ

و�عرف االتجاه إجرائ�ًا �أنه ع�ارة عن محصلة )، 11(و�سمى اتجاهًا سلب�ًا "

استجا�ة عضو هیئة التدر�س على فقرات االست�انة والتي تندرج من أعارض 

  �شدة إلى مواف� �شدة .  

: و�عرف إجرائ�ًا: هم �ل من �قوم �التدر�س في �ل�ة  أعضاء هیئة التدر�س

في الفصل الدراسي  التر��ة بجامعة مصراتة من حملة الماجستیر أو الد�توراه

  . 2018ر��ع، 

  :  تعر�ف الفصول االفتراض�ة

" بیئة تعل�م�ة تفاعل�ة عن �عد توظف فیها تكنولوج�ا المعلومات      

واالتصاالت الحدیثة، �حیث تم�ن المتعلمین من مشاهدة المحاضرات 

اإللكترون�ة، وعروض الوسائ� المتعددة، والتفاعل مع المتعلمین �الصوت 

وتعرف إجرائ�ًا �أنها تقن�ة عال�ة )، 12(، وتحت إشراف معلمهم "والصورة

الجودة عبر االنترنت تقوم على خل� بیئة افتراض�ة شبیهة �الفصول العاد�ة 

تم�ن المتعلمین من االستفادة من المحاضرات التي تقدم إلیهم من قبل أعضاء 

اعل والتواصل هیئة التدر�س والمقترنة �الصوت والصورة والتي تت�ح لهم التف

  اإلیجابي ف�ما بینهم . 

 1258: هي الوحدة الجامع�ة التي أنشئت ابتداًء �موجب القرار�ل�ة التر��ة  

�شأن إنشاء المعهد العالي إلعداد المعلمین، ثم اعت�ارًا من العام  1996لسنة 

م آلت ت�عیته إلى جامعة مصراتة تحت مسمى: �ل�ة 2004 /2003الجامعي 
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اتة �موجب قرار وزار�، ثم سمیت �اسم �ل�ة التر��ة اعت�اراً من المعلمین �مصر 

  م ".  2009/2010خر�ف 

" إحد� الجامعات اللیب�ة التي تسهم في تطو�ر التنم�ة بتخر�ج  جامعة مصراتة

الكوادر العلم�ة المؤهلة في مختلف التخصصات العلم�ة، أنشئت في عام 

               .  )13(م 1984م، وتأسست أولى �ل�اتها 2000

    اإلطار النظر� لل�حث : 

للفصول االفتراض�ة العدید من المسم�ات فهناك من �سمیها الفصول      

الذ��ة، أو الفصول اإللكترون�ة، أو الفصول المتاحة على الش��ة، و�لمة 

وتعني أن المؤسسة  "Virtual"افتراضي هي ترجمة للمصطلح األجنبي 

التعل�م�ة �ما فیها من محتو� وطالب وأساتذة وم�ت�ات �ش�لون ق�مة حق�ق�ة 

  .        )14(موجودة فعًال، والتواصل بینهم ��ون عبر اإلنترنت

  )(Parker and Martin, 2010عرفها  الفصول االفتراض�ة :

اسطة الصوت، " بیئة رقم�ة تم�ن المعلم والمتعلم من التواصل �ش�ل فعال بو 

الفیدیو، الحوار الم�توب، التشارك في التطب�قات، وغیر ذلك من الممیزات 

�انوا في غرفة  التي تساهم في تم�ین المعلم والمتعلمین من التفاعل �ما لو

  )15(الصف التقلید�ة "

للفصول االفتراض�ة نوعین هما األول المتزامن  :أنواع الفصول االفتراض�ة

مع طال�ه في آن واحد ل��ون بینهم اتصال �النص، أو  وف�ه یجتمع المعلم

الصوت، أو الفیدیو، والنوع الثاني غیر متزامن وهو اتصال غیر م�اشر بین 

المعلم والطالب وذلك بوضع المعلم مصادر التعلم مع خطة التدر�س والتقو�م 
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على موقع تعل�مي، ثم یدخل الطالب للموقع في أ� وقت، و�ت�ع إرشادات 

بواسطة منتد�ات الحوار والفیدیو التعل�مي والتسجیل الصوتي والعروض  المعلم

  .                   )16(التعل�م�ة 

  -متطل�ات الفصول االفتراض�ة :

بن�ة تحت�ة شاملة تتمثل في وسائل اتصال سر�عة وأجهزة ومعامل حدیثة -1

  .للحاسوب

توفر بوا�ة أكاد�م�ة لتسهیل عمل�ة التواصل بین الطالب وأعضاء هیئة  -2

التدر�س، وأن تتم عمل�ة التواصل بتنسی� مسب� بواسطة وسائل االتصال 

النقاش  –اإللكتروني عن طر�� وحدة إدارة المقررات مثل( البث الحي

خدام منتد�ات الحوار) �ما �م�ن في حاالت خاصة است –المراسالت  –الم�اشر

 تقن�ات إضاف�ة وف� طب�عة المقرر الدراسي والتقن�ات المتوافرة .

  بناء أنظمة وتشر�عات تسهم في دعم العمل�ة التعل�م�ة �ش�لها المعاصر -3

تأهیل أعضاء هیئة التدر�س وتدر�بهم على استخدام التقن�ة والتعرف على  -4

   .مستجدات العصر في مجال التعل�م

    .مقرات تعل�م�ة إلكترون�ةاالستثمار في بناء  -5

   .امتالك الطل�ة الحد األدنى من المعرفة التقن�ة في استخدام الحاسوب -6

توفیر اشتراك في اإلنترنت وامتالك بر�د إلكتروني لكل من عضو هیئة  -7

و�م�ننا القول أن هذه المتطل�ات تستلزم من الجهات )، 17(التدر�س والطل�ة 

ة ومؤهلة تر�و�اً من اإلدار�ین وخبراء في المناهج العل�ا اخت�ار لجان متخصص

وتقن�ة الحاسوب وتكون على معرفة وٕاطالع �مثل هذه المتطل�ات وعمل خط� 

استراتیج�ة مع توفیر التمو�ل الالزم، واالستفادة من تجارب الدول التي لها 

  أس�ق�ة في استخدام الفصول االفتراض�ة .
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هناك عدد من األدوات األساس�ة المستخدمة في : أدوات الفصول االفتراض�ة

  الفصول االفتراض�ة والتي منها :

التحاور الم�اشر على الش��ة والتواصل مع المتعلمین من خالل  - 1

المناقشات الجماع�ة وتمار�ن العصف الذهني، وأنشطة حل 

 المش�الت .

الصوت الم�اشر مع المرئ�ات والقدرة على التحدث مع المتعلمین عن  - 2

� الش��ة، وفیها �م�ن استخدام الصوت الم�اشر مع المرئ�ات طر�

 والتح�م بتغییر الصوت والنبرات .

لكترون�ة والتي تعطي للمتعلمین إم�ان�ة الكتا�ة وٕابداء السبورة اإل - 3

المالحظات والرسم واللص� علیها �اإلضافة إلى إم�ان�ة حف� 

 محتو�اتها أو نقلها أو إرسالها �البر�د اإللكتروني.

التطب�قات المشتر�ة وفیها یتم تم�ین المتعلمین من المشار�ة مع  - 4

اآلخر�ن على أحد البرامج التطب�ق�ة مثل العرض المصممة ببرنامج 

Powerpoint .أو استخدام السبورة اإللكترون�ة 

التصفح عبر االنترنت وذلك �استخدام الش��ة العن�بوت�ة من خالل  - 5

الفصل االفتراضي وذلك �ال�حث عن عنوان معین في الم�ان 

 المخصص لذلك .

الغرف الجانب�ة وفیها �م�ن للمعلم تقس�م المتعلمین في الصف  - 6

االفتراضي إلى مجموعات جانب�ة ( التعلم التعاوني) لت�ادل اآلراء 

 ما بینهم .والتفاعل ف�
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مشار�ة سطح الم�تب والملفات �حیث یتم�ن المعلم من ت�ادل الملفات  - 7

و�م�ن القول أن استخدام  )،18(مع المتعلمین أو حفظها أو ط�اعتها

هذه األدوات یتطلب خبرة ودرا�ة �استخدام أجهزة الحاسوب واالنترنت 

ین وهذا ال یتم إال بوجود الوعي لد� أعضاء هیئة التدر�س والمتعلم

والرغ�ة واإلصرار في التطور وحضور البرامج التدر�ب�ة ومتا�عة �ل 

  ما هو جدید . 

  المهارات األساس�ة الستخدام عضو هیئة التدر�س الفصول االفتراض�ة : 

ن نجاح عضو هیئة التدر�س �عامة في أداء عمله یتطلب منه أن ��ون إ     

متمتعاً ��فا�ات عدیدة منها �فا�ات شخص�ة �االتزان النفسي والعاطفي وتحمل 

المسؤول�ة والقدوة الحسنة، وسعة اإلطالع، و�فا�ات مهن�ة فن�ة �القدرة على 

ان مهارات التدر�س التخط�� والتحلیل واتخاذ القرارات، وٕادارة الحوار، وٕاتق

الفعال، والقدرة على ممارسة عمل�ات التنظ�م والمتا�عة، والعالقات اإلنسان�ة 

اإلیجاب�ة مع الزمالء والطل�ة، و�فا�ات ثقاف�ة منها �ثرة اإلطالع ومتا�عة 

الجدید، والمشار�ة في الندوات والمؤتمرات، والدورات، والنمو المهني المستمر 

رات التعل�م اإللكتروني، ومن أهم المهارات التي من الذ� یتطلب اكتساب مها

  الواجب أن یلم بها عضو هیئة التدر�س :

 التح�م بنس� الصف االفتراضي . - 1

تحر�ر الملفات وتحمیلها على الصف االفتراضي، والقدرة على التنقل  - 2

  بین الشرائح ب�سر . 

ء معالجة أعدادات الصوت بدقة، واستخدام ساعة المؤقت أثناء اللقا - 3

 وعند الحاجة .

 توظیف شاشة الكامیرا في الصف االفتراضي. - 4
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 منح الصالح�ات الالزمة للطل�ة عند الحاجة . - 5

 استخدام شر�� أدوات الصف االفتراضي بدقة . - 6

  . )19( الوقت المحددتسجیل الجلسة وٕاغالقها في  - 7

: استخدام الفصول االفتراض�ة له العدید من  ممیزات الفصول االفتراض�ة

  منها : المزا�ا

الفصول االفتراض�ة ال تحتاج إلى قاعات دراس�ة ومواصالت وأدوات  - 

  .تعل�م�ة م�لفة

 تغط�ة عدد �بیر من الطالب في مناط� مختلفة وفي أوقات مختلفة  - 

�م�ن ر�� هذه التقن�ة �عدة جامعات في داخل ال�الد وخارجها مما  - 

تمتلكها  یز�د من فرص االستفادة القصو� من الخبرات المتنوعة التي

   .هذه الجامعات، وتخز�ن المعلومات ��ل سهولة

فتح محاور عدیدة في منتد�ات النقاش في الصف االفتراضي مما  - 

   .�شجع الطالب على المشار�ة دون خوف أو خجل

تجمع الفصول االفتراض�ة في تقد�م الدروس بین الصوت والنص  - 

  .والصورة و�تقن�ة عال�ة

تخز�ن واج�اتهم وأعمالهم وهذا �سهل �م�ن تسجیل ردود الطالب  - 

 )20( .متا�عتهم

) أن الفصول االفتراض�ة تتمیز 2010و�ضیف القحطاني( 

�أنها:
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إعفاء المعلم من األع�اء الثقیلة �التصح�ح ورصد الدرجات والتنظ�م  - 

وتت�ح له التفرغ لمهامه التعل�م�ة الم�اشرة واالرتقاء �مستواه وتطو�ره، 

    .ات الحدیثةوالتعامل مع التقن�

�م�ن مشاهدة شاشة المتعلم من خالل المعلم و�ذلك بین المتعلمین  - 

أنفسهم، �ما �م�ن للمعلم الس�طرة على شاشة المتعلم بإ�قافها وحتى 

 .التح�م في البرمج�ات الموجودة على جهاز المتعلم

نقل شاشة المتعلم المتمیز لآلخر�ن �حیث �ستط�عون مشاهدة ما  - 

 ).21(تمیز�عرضه من عمل م

  :الممارسات التر�و�ة إلدارة الفصول االفتراض�ة 

یتطلب استخدام الفصول االفتراض�ة مجموعة من االلتزامات التي      

یجب على عضو هیئة التدر�س االلتزام بها أثناء تدر�س المقررات التر�و�ة 

والتي منها تخص�ص مقدار معقول من الوقت إلنجاز األهداف التر�و�ة، 

ة والتعرف على أسماء الطل�ة، وٕاعالمهم �موعد اللقاء بهم عبر البوا�

اإللكترون�ة، وتمر�نهم على استخدام األسلوب العلمي في التف�یر، والعمل 

على تقر�ب نفس�ة الطل�ة من الفصول االفتراض�ة في عمل�ة التعلم، وتنم�ة 

االتجاهات اإلیجاب�ة بین الطل�ة، وتحفیزهم على المشار�ة، ومراعاة الفروق 

ئهم األكاد�مي من الفرد�ة، وٕاعطاء الطل�ة  تغذ�ة راجعة فور�ة عن أدا

خالل مشار�تهم في الصف االفتراضي، وتعز�ز الممارسات الجیدة من 

 )22(خالل األنشطة المستخدمة أثناء اللقاء، وتقو�م إجراء عمل�ة التدر�س

       .  
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�م�ن تحدید : الصعو�ات والتحد�ات التي تواجه استخدام الفصول االفتراض�ة

فصول االفتراض�ة، و�عض الحلول �عض الصعو�ات التي تواجه استخدام ال

  المقترحة للتغلب علیها ف�ما یلي :

نقص التمو�ل والبن�ة التحت�ة للفصول االفتراض�ة: و�تمثل ذلك في  - 1

عدم توفر المیزان�ة واألجهزة، وجم�ع متطل�ات الفصول االفتراض�ة، 

و�م�ن التغلب على تلك المعوقات من خالل تخص�ص جزء من 

�قه، وٕاشراك مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص میزان�ة التعل�م لتطب

 واألفراد من خالل مساهماتهم ودعمهم للمشروع .

نقص القو� ال�شر�ة المدر�ة: وتتمثل في عدم وجود الفنیین والخبراء  - 2

االفتراض�ة، و�م�ن  والمختصین الالزمین لتطبی� مشروع  الفصول

التغلب على ذلك �عقد دورات تدر�ب�ة م�ثفة للقو� ال�شر�ة الالزمة، 

 وٕارسالهم في �عثات تدر�ب�ة إلى دول متقدمة .

لكتروني: األم�ة االجتماع�ة في المجتمع ونقص الوعي �التعلم اإل - 3

وهذا یتطلب جهدًا م�ثفًا لتدر�ب وتأهیل أعضاء هیئة التدر�س، 

متعلمین �ش�ل خاص استعداداً لخوض مثل هذه التجر�ة والمعلمین وال

. 

ارت�ا� التعلم اإللكتروني �عوامل تكنولوج�ة أخر�: مثل �فاءة ش��ات  - 4

االتصال، وتوفر األجهزة والبرامج، ومد� القدرة على تصم�م وٕانتاج 

المحتو� التعل�مي �ش�ل متمیز، وهذا یتطلب االهتمام برفع جودة 
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نت، و�ذلك توفر ما یلزم من األجهزة والبرامج، ش��ات االتصال �اإلنتر 

 وتوفیر برامج تدر�ب على مهارات التصم�م واإلنتاج.

عدم فهم الدور الجدید للمعلم في ظل التعلم اإللكتروني: وهذا یتطلب  - 5

توض�ح األدوار الجدیدة للمعلم، ونشر حمالت توع�ة �فاعل�ة المعلم 

 یثة .ودوره اإلیجابي في استخدام التقن�ة الحد

حداثة ظهور تطب�قات التعلم اإللكتروني : عالوة على نشأة �ثیر من  - 6

هذه األسالیب التعل�م�ة على أید� الشر�ات التجار�ة، وهي غیر 

مؤهلة عمل�ًا وثقاف�ًا لمثل هذه المهمة، وللتغلب على ذلك یتطلب من 

 المؤسسات التر�و�ة المساهمة في التخط�� واإلعداد والتصم�م .

لومات: و�تطلب ذلك س�اسة أمن�ة من أجل حما�ة قواعد أمن المع

  .   )23(من مختلف االختراقاتالب�انات ومواقع التعل�م االفتراضي 

 -�ما �ضیف التو�جي �عض الصعو�ات ومنها :

انقطاع الكهر�اء لساعات طو�لة وفي أوقات غیر معروفة، وضعف  - 1

 سرعة االنترنت في معظم المناط�. 

الكمبیوتر واالنترنت، وهذا یتطلب توفر بن�ة  االعتماد على أجهزة - 2

نه إو�م�ن القول )،24لنام�ة (أساس�ة والتي قد ال تتوفر في البلدان ا

�انتشار الوعي �أهم�ة استخدام الفصول االفتراض�ة ووجود اإلدارة 

المتم�نة، والبرامج التدر�ب�ة �م�ن التغلب على تلك الصعو�ات، 

الت متطورة و�وادر تجید توظیف وخصوصًا أنه لدینا شر�ات اتصا

واستخدام التقن�ة الحدیثة، ینقصها الدعم واإلرادة القو�ة لخوض مثل 

  ع لتوع�ة إعالم�ة على نطاق واسعهذه التجر�ة، �ما �حتاج الموضو 
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د من نظرًا ألهم�ة الفصول االفتراض�ة فقد تناولت العدیلدراسات السا�قة : ا

  :الدراسات هذا الموضوع منها

هدفت الدراسة إلى التعرف على آراء أعضاء  )2010دراسة (القحطاني، -1

هیئة التدر�س نحو استخدام الفصول االفتراض�ة في برنامج التعل�م عن �عد، 

�ما هدفت التعرف على أهم�ة استخدام الفصول االفتراض�ة و�ذلك التعرف 

 على الصعو�ات من وجهة نظر أعضاء هیئة التدر�س، وقد أسفرت نتائج

الدراسة أن استجا�ة أفراد عینة الدراسة أتت �الموافقة على جم�ع المحاور (آراء 

 –األهم�ة  -أعضاء هیئة التدر�س نحو استخدام الفصول االفتراض�ة

) 3.94) (3.93الصعو�ات) حیث بلغ المتوس� الحسابي العام على التوالي(

ئ�ة  تعز� ) �ما بینت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصا3.69(

لمتغیر نوع الكل�ة و�ذلك سنوات الخدمة، �ما بینت النتائج أنه توجد فروق 

ذات داللة إحصائ�ة بین استجا�ات عینة الدراسة نحو استخدام الفصول 

االفتراض�ة تعز� لمتغیر درجة اإللمام �الحاسب اآللي في المحور األول( آراء 

جة إلمامها(عال�ة) في حین أعضاء هیئة التدر�س) لصالح المجموعة التي در 

ال توجد فروق في المحور الثاني والثالث (األهم�ة والصعو�ات ) تعز� لمتغیر 

درجة اإللمام �الحاسب اآللي، �ما ال توجد فروق تعز� لمتغیر درجة استخدام 

  اإلنترنت 

هدفت الدراسة إلى تقی�م تجر�ة استخدام الفصول  )2011دراسة (خلیف، -2

لتعل�م وخاصة لطالب الثانو�ة العامة في فلسطین وشملت االفتراض�ة في ا

) معلمًا ومعلمة، و�ان من أهم 50) طالب وطال�ة، و( 100العینة على (
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نتائج ال�حث استفادة الطل�ة من الدروس الم�اشرة عبر الفصول االفتراض�ة، 

 وز�ادة التفاعل بین الطل�ة والمعلمین وز�ادة مهارة استخدام الحاسوب، وأظهرت

نتائج الدراسة �عض السلب�ات الستخدام الفصول االفتراض�ة منها انشغال 

الطل�ة ب�عض المواقع اإللكترون�ة، وعدم انتظام أوقات األسئلة واإلجا�ات بین 

 الطالب والمعلمین .

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع استخدام تقن�ة  )2013دراسة (األسطل، -3

ررات التر�و�ة في جامعة القدس المفتوحة الفصول االفتراض�ة في تدر�س المق

وسبل تطو�رها، وأظهرت النتائج أن الدرجة الكل�ة لواقع استخدام تقن�ة الفصول 

) وأن درجة توافر مهارة التعامل 58.49االفتراض�ة لد� أعضاء هیئة التدر�س(

) و�شفت الدراسة عدم وجود فروق ذات 62.21مع الفصول االفتراض�ة (

تعز� لمتغیر الجنس، �ما �شفت عن وجود مجموعة من داللة إحصائ�ة 

الصعو�ات التي تواجه أعضاء هیئة التدر�س في الجامعة منها عدم توفر 

قاعات مجهزة الستخدام الفصول االفتراض�ة، وضعف إتقان مهارات التعامل 

مع الصفوف االفتراض�ة، وتغیب معظم الطل�ة عن اللقاء المتزامن عبر 

 . الصفوف االفتراض�ة

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات  )2014دراسة ( التو�جي، -4

طل�ة التعل�م المفتوح نحو استخدام الفصول االفتراض�ة في جامعة العلوم 

والتكنولوج�ا فرع عدن، وتوصلت الدراسة إلى وجود اتجاهات إیجاب�ة لد� 

) �ما أظهرت الطل�ة في محاور المق�اس الثالثة ( اآلراء واألهم�ة والصعو�ات

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في استجا�ات الطل�ة على 

 المحاور الثالثة الم�ونة للمق�اس �عز� لمتغیر الجنس .
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هدفت الدراسة التعرف إلى واقع  )2017دراسة (الحسن، وعشابي،-5

استخدام الفصول االفتراض�ة في برامج التعلم عن �عد في جامعة السودان 

وحة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدر�س، وخلصت الدراسة إلى أهم�ة المفت

استخدام الفصول االفتراض�ة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة عند 

) بین استجا�ات أفراد عینة الدراسة حول واقع استخدام الفصول 0.05مستو� (

ت االفتراض�ة تعز� لمتغیر الخبرة، والتخصص، �اإلضافة إلى وجود صعو�ا

تحول دون استخدام الفصول االفتراض�ة في برامج التعل�م عن �عد بجامعة 

 السودان المفتوحة .

هدفت الدراسة إلى التعرف على  )2018دراسة (ع�اس، واألشلم -6

صعو�ات توظیف التقن�ات الحدیثة ��ل�ة التر��ة �مدینة مصراتة �ما یراها 

، والتخصص، والمؤهل، أعضاء هیئة التدر�س، ومعرفة أثر �ًال من الجنس

وعدد سنوات الخبرة ألعضاء هیئة التدر�س، وتوصلت النتائج إلى إن أكثر 

الصعو�ات تمثلت في ضعف توفیر التدر�ب لتطو�ر مستخدمي التقن�ات 

الحدیثة، وعدم توافر خدمة اإلنترنت لد� �عض أعضاء هیئة التدر�س في 

ي القاعات، والمحاضرات البیت، وضعف البن�ة التكنولوج�ة، والدعم الفني ف

وضعف ش��ة اإلنترنت داخل الكل�ة، وعدم توافر التدر�ب المناسب للطل�ة 

على التقن�ات الحدیثة، و�ینت النتائج �ذلك عدم وجود فروق دالة إحصائ�ًا 

 . )25( وفقًا للجنس، والمؤهل الدراسي، والخبرة

من خالل استعراض الدراسات السا�قة  : التعلی� على الدراسات السا�قة

  المرت�طة �موضوع ال�حث یتضح اآلتي:  
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اتسمت هذه الدراسات �التنوع في أهدافها، وتطرقت �عض الدراسات  - 1

إلى التعرف على اتجاهات أعضاء هیئة التدر�س نحو استخدام 

الفصول االفتراض�ة وهذا یتشا�ه مع ال�حث الحالي �دراسة(القحطاني، 

)  ومنها ما 2017)( الحسن، وعشابي، 2013طل، )(األس2010

یهدف إلى تقی�م واقع استخدام الفصول االفتراض�ة �دراسة ( خلیف، 

2011( 

معظم الدراسات السا�قة طب� في مؤسسات العل�م العالي، وهذا یتشا�ه  - 2

مع ال�حث الحالي من حیث العینة، وهم أعضاء هیئة التدر�س �الكل�ة، 

ى طالب المدارس الثانو�ة، �دراسة( خلیف، ومنها ما تم تطب�قه عل

2011 .( 

استخدمت الدراسات السا�قة المنهج الوصفي االرت�اطي وهذا ما یتف�  - 3

مع ال�حث الحالي، و�ذلك تتشا�ه معظمها في استخدام األسالیب 

 اإلحصائ�ة .

أكدت أغلب الدراسات السا�قة على أهم�ة استخدام الفصول  - 4

 مع ال�حث الحالي. االفتراض�ة، وهذا ما یتشا�ه

�شفت معظم الدراسات السا�قة عن الصعو�ات التي تحد من   - 5

استخدام الفصول االفتراض�ة، وتمثلت هذه الصعو�ات في عدم وجود 

تدر�ب �افي ألعضاء هیئة التدر�س، و�ذلك الطل�ة، و��ء ش��ة 

اإلنترنت، وصعو�ة اقتناء األجهزة الحدیثة الستخدام اإلنترنت، ونقص 

المتخصصین في توظیف التقن�ات الحدیثة، وضعف التمو�ل  الفنیین

 الالزم لتطبی� هذه التقن�ة الحدیثة.
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استفاد ال�حث الحالي من الدراسات السا�قة في تحدید المنهج المت�ع،  - 6

و�ناء أداة ال�حث، واالستفادة من اإلطار النظر� وتوظیف نتائج هذه 

  الدراسات في نتائج ال�حث الحالي .

 ال�حث :إجراءات 

تم استخدام المنهج الوصفي لمناسبته لهذا النوع من ال�حوث منهج ال�حث : 

  و�انت االست�انة األداة لجمع الب�انات الالزمة .

جم�ع أعضاء هیئة التدر�س في  من یتكون مجتمع ال�حثمجتمع ال�حث : 

 ) عضو هیئة التدر�س   �164ل�ة التر��ة وال�الغ عددهم (

) عضو هیئة تدر�س بنس�ة �70ار عینة ال�حث(تم اخت عینة ال�حث:

) لعدم صالحیتها، 4()منها واست�عدت 9%وفقدت �عض االستب�انات ( 43

  ) است�انه57( ست�اناتاال ددو�ذلك أص�ح ع

  ) یبین توز�ع عینة ال�حث حسب متغیر الجنس، ومتغیر سنوات الخبرة 1جدول (

  النسبة المئویة  العدد  الفئات  المتغیر

  الجنس
  % 49.1  28  ذكر
  %50.9  29  أنثى

  %100  57  المجــــــــــــــمــــــــــــــوع          
  

سنوات 
  الخبرة 

  %31.6  18  سنوات 5أقل من 
  %45.6  26  من خمس إلى عشر سنوات

  %22.8  13  سنوات 10أكثر من 
  %100  57  المجــــــــــــــمــــــــــــــوع          

على �عض الدراسات السا�قة ( القحطاني،  ال�احثتان أطلعتأداة ال�حث : 

) وقد استعانت ال�احثتان بها في إعداد 2017) (الحسن، وعشابي، 2010

توزعت على ثالث محاور  ) فقرة 40االست�انة لهذا ال�حث والتي تكونت من (
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أهم�ة  -( اتجاهات أعضاء هیئة التدر�س نحو استخدام الفصول االفتراض�ة

الصعو�ات التي تواجه الفصول االفتراض�ة) وللتأكد من  -تراض�ةالفصول االف

  مناس�ة األداة لل�حث الحالي فقد تم إجراء عمل�ات الصدق والث�ات �ما یلي :

تم عرضها على س�عة مح�مین من  للتأكد من صدق األداةصدق األداة : 

لعدم ) فقرات 5أعضاء هیئة التدر�سفي �ل�ة التر��ة وتم االتفاق على حذف ( 

مناسبته أو لتكرارها و�ذلك تم التعدیل في ص�اغة �عض الفقرات �استبدال 

  �عض الكلمات وترتیبها في الفقرة نفسها .

) 30و�عد تح��م االست�انة تم تطب�قها على عینة استطالع�ة م�ونة من (

عضو هیئة تدر�س من مجتمع ال�حث، وتم رصد استجا�اتهم، وٕادخالها في 

تحلیلها ومعالجتها إحصائ�ًا، �استخدام برنامج  جهاز الحاسوب �غرض

SPSS : من أجل إخراج ما یلي-  

  : صدق االتساق الداخلي للفقرات مع الدرجة الكل�ة لكل محور

للتأكد من الصدق الداخلي لألداة تم حساب معامالت ارت�ا� ( بیرسون ) بین 

ذ� یتضمنها، درجات �ل فقرة من فقرات االست�انة، والدرجة الكل�ة للمحور ال

والجدول  واتضح من هذا اإلجراء أن جم�ع الفقرات لها ارت�اطات دالة إحصائ�ًا،

  :التالي یبین نتیجة ذلك

    ) یبین معامل ارت�ا� بیرسون وداللته اإلحصائ�ة لكل فقرة من فقرات االست�انة 2جدول (

  جال المنتم�ة إل�همحسب ال                         

  المحور الثالث              المحور الثاني              المحور األول          
رقم  

  الفقرة
معامل   

  االرتباط 
رقم   

  الفقرة
معامل  

  االرتباط
رقم   

  الفقرة
معامل  

  االرتباط 
1   (**)0.63  1   (**)0.46  1   (**)0.63  
2   (**)0.67  2   (**)0.69  2   (**)0.77  
3   (**)0.53  3   (**)0.64  3   (**)0.67  
4   (**)0.68  4   (**)0.68  4   (**)0.57  
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5   (**)0.74  5   (**)0.75  5   (**)0.65  
6   (**)0.70  6   (**)0.65  6   (**)0.61  
7   (**)0.73  7   (**)0.79  7   (**)0.62  
8   (**)0.79  8   (**)0.70    8   (**)0.57  
9   (**)0.72  9   (**)0.75  9   (**)0.67  

10   (**)0.42  10   (**)0.72  10   (**)0.56  
-  -  11   (**)0.48  -  -  
-  -  12   (**)0.66  -  -  
-  -  13   (**)0.74  -  -  
-  -  14   (**)0.64  -  -  
-  -  15   (**)0.61  -  -  

) نالح� أن معامل ارت�ا� �ل الفقرات جاءت 2من الجدول الساب� رقم (

یؤ�د االتساق الداخلي ) مما 0.01موج�ة ودالة إحصائ�ًا عند مستو� داللة (

  للفقرات في �ل محور.

وللتأكد من االتساق الداخلي لجم�ع محاور االست�انة تم حساب معامل 

  ارت�اطات بیرسون لكل محور و�انت النتیجة �ما في الجدول التالي :

    لمحاور االست�انةة ) یبین معامل ارت�ا� بیرسون والداللة اإلحصائ�3جدول (          
  مستوى الداللة   معامل االرتباط    االستبانةمحاور 

  0.01      0.90     المحور األول
  0.01     0.88     المحور الثاني

    0.01     0.53     المحور الثالث 

) نالح� أن محاور االست�انة جاءت مرت�طة مع 3من الجدول الساب� رقم (

) و�التالي الصورة النهائ�ة  �0.01عضها ال�عض عند مستو� داللة ( 

) فقرة، المحور األول (اتجاهات أعضاء هیئة  35لالست�انة تتكون من (

) والمحور 10 -1الفقرات من  -التدر�س نحو استخدام الفصول االفتراض�ة 

) والمحور 25- 11الفقرات من -الثاني( أهم�ة استخدام الفصول االفتراض�ة 
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الفقرات من  -ستخدام الفصول االفتراض�ة الثالث( الصعو�ات التي تحد من ا

  ) و�ذلك تكون االست�انة مالئمة للتطبی�.35 -25

للتأكد من ث�ات األداة تم حسا�ه �طر�قة استخراج الث�ات �معامل ث�ات األداة : 

استخراجه �معامل ألفا �رون�اخ لكل محور، و�ذلك لجم�ع و التجزئة النصف�ة،

  .المحاور

تم حساب معامل ث�ات است�انة ال�حث :معامل التجزئة النصف�ة استخدام:أوالً 

  �استخدام معامل التجزئة النصف�ة و�انت النتائج �ما في الجدول التالي :

  ) یبین معامل التجزئة النصف�ة �استخدام الستخراج ث�ات االست�انة 4جدول (

  

  

من 

) نالح� أن معامل الث�ات الست�انة ال�حث �استخدام 4الجدول الساب� رقم (

) مما یؤ�د أن االست�انة تتمتع بدرجة ث�ات 0.74معامل التجزئة النصف�ة ( 

  .عال�ة مما �طمئن ال�احثات عند استخدامها على عینة ال�حث 

: تم حساب الث�ات �معامل ألفا �رون�اخ  ثان�ًا : استخدام معامل ألفا �رون�اخ

لكل محور من محاور االست�انة، ودرجته الكل�ة و�انت النتائج �ما هي 

  موضحة في الجدول التالي :        

  ) یبین معامل ث�ات ألفا �رون�اخ لكل محور من محاور االست�انة5جدول (          

  0.91  معامل التجزئة النصفیة األول
  0.82  معامل التجزئة النصفیة الثاني

معامل التجزئة النصفیة باستخدام (سبیرمان 
  براون)

0.74  

  معامل ثبات ألفا كرونباخ      المحور                 
  0.76  المحور األول
  0.76  المحور الثاني
  0.75  المحور الثالث

  0.92  الكلي
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) أن معامل الث�ات للمحور األول �استخدام 5نالح� من الجدول الساب� رقم (

) 0.75( ) وللمحور الثالث 0.76) وللحور الثاني ( 0.76ألفا �رون�اخ ( 

) و�عتبر عال�ًا جدًا مما یؤ�د أن أداة ال�حث 0.92(درجة الث�ات الكل�ةأما 

  تتمیز بدرجة عال�ة من الث�ات؛ مما �م�ن ال�احثات من استخدامها . 

تم استخراج معامل االرت�ا� بیرسون للصدق الداخلي لفقرات : إجراءات ال�حث

نصف�ة �ما ذ�ر االست�انة، واستخراج معامل ألفا �رون�اخ، ومعامل التجزئة ال

  لمعرفة ث�ات االست�انة . SPSSسا�قًا �البرنامج اإلحصائي 

أعضاء هیئة  على) است�انة 70ث�اتها تم توز�ع (�عد التأكد من صدق األداة و 

التدر�س في األقسام المختلفة في �ل�ة التر��ة / مصراتة في الفصل الدراسي 

الصالحة للتحلیل  ومن ثم استرجاعها، و�ان عدد االست�انات، 2018ر��ع

) و�عد ذلك تم إدخال الب�انات على الحاسوب وٕاجراء العمل�ات اإلحصائ�ة 57(

، وهي المتوس� الحسابي،   SPSSالمناس�ة �استخدام البرنامج اإلحصائي

للعینات المستقلة، و تحلیل الت�این ذو االتجاه  Tواالنحراف المع�ار�، واخت�ار 

  .                       ANAOVA)الواحد(

وللحصول على النتائج، ولتحدید اتجاهات أعضاء هیئة التدر�س نحو استخدام 

÷ 4( )4= 1-5ساب فترة �ل من البدائل(الفصول االفتراض�ة، فقد تم ح

) و�ذلك ��ون توز�ع اتجاهات أعضاء هیئة التدر�س نحو استخدام 0.8=5

  لتالي: الفصول االفتراض�ة �ما مبین في الجدول ا
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 ) یبین مع�ار الح�م على المتوسطات الحساب�ة عند تفسیر النتائج 6جدول ( 

اتجاه أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام الفصول   المتوسط الحسابي     
  االفتراضیة 

  أعارض بشدة   1.8أقل من    -  1من 
  أعارض   2.6أقل من  – 1.8من 
  موافق إلى حد ما  3.4أقل من  – 2.6من 
  موافق  4.2أقل من  – 3.4من 
  موافق بشدة  5.0أقل من  – 4.2من 

  نتائج ال�حث :

  لإلجا�ة على التساؤل الرئ�س وهو ما اتجاهات أعضاء هیئة التدر�س

 نحو استخدام الفصول 

  االفتراض�ة في �ل�ة التر��ة �مدینة مصراتة ؟

تم حساب المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة لكل فقرة من فقرات  

المحور األول وف� الترتیب التنازلي و�انت النتائج �ما هي موضحة في 

  -الجدول التالي :

  �حسب الترتیب التنازلي  فات المع�ار�ة) یبین المتوسطات الحساب�ة واالنحرا7جدول (  

المتوسط   الثانيات المحور فقر           ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مقیاس 
  االتجاه

  الرت�ة

یتطلب التدریس بالفصول   1
االفتراضیة كفاءة وتدریب من قبل 

  أعضاء ھیئة التدریس  

موافق   0.720  4.263
  بشدة

10  

یعتبر التدریس بالفصول   2
االفتراضیة مقیاساً مناسباً للتقدم 

  العلمي  

  1  موافق  0.808  3.754

التدریس بالفصول االفتراضیة   3
یؤدي إلى مخرجات تعلیمیة جیدة 

قادرة على استخدام مستجدات 
  تكنولوجیا التعلیم 

  2  موافق  0.842  3.596

التدریس بالفصول االفتراضیة یحل   4
مشكلة نقص أعضاء ھیئة التدریس 

  وزیادة أعداد المتعلمین 

  4  موافق  1.018  3.561
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حماس تثیر الفصول االفتراضیة   5
ودافعیة عضو ھیئة التدریس في 

  التواصل مع طالبھ

  8  موافق  0.945  3.561

یمھد نظام الفصول االفتراضیة   6
  لقیام جامعة افتراضیة في المستقبل 

  9  موافق  1.002  3.508

التدریس بالفصول االفتراضیة نظام   7
فعال لزیادة كفاءة عضو ھیئة 

  التدریس 

  6  موافق   0.963  3.438

أشعر بالمتعة عندما أقوم بمھامي   8
  من خالل الفصول االفتراضیة 

موافق   1.128  3.368
إلى 

  حد ما

7  

التدریس بالفصول االفتراضیة   9
أساسي لمعاییر الجودة واالعتماد 

  األكادیمي 

موافق   0.911  3.087
إلى 

  حد ما

5  

التدریس بالفصول االفتراضیة   10
  یحاكي التدریس بالفصول التقلیدیة 

موافق   0.914  3.052
إلى 

  حد ما

3  

المتوسط واالنحراف المعیاري الكلي 
  للمحور األول 

  -   موافق   0.624  3.519

) أن اتجاهات أعضاء هیئة التدر�س 7نالح� من الجدول الساب� رقم (   

نحو استخدام الفصول االفتراض�ة في �ل�ة التر��ة جاءت �الموافقة �متوس� 

) وهذا یتواف� مع ما جاءت �ه نتائج دراسة 3.519حسابي مقداره ( 

) وهذا یدل على تقبل 2017) ودراسة (الحسن، وعشابي، 2010(القحطاني، 

اء هیئة التدر�س استخدام الفصول االفتراض�ة في التدر�س ومتا�عة �ل أعض

ما هو جدید في تكنولوج�ا التعل�م وتسهیل العمل�ة التعل�م�ة، وتتعارض نتائج 

) نظرًا لعدم تقبل عینة الدراسة الستخدام 2013ال�حث مع دراسة ( األسطل، 

ءة للجدول الساب� نجد الفصول االفتراض�ة في التدر�س ومقاومة التغییر، و�قرا

) (یتطلب التدر�س �الفصول االفتراض�ة �فاءة وتدر�ب من قبل 10أن الفقرة (
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) 4.263المعلمین) جاءت �مق�اس مواف� �شدة �متوس� حسابي مقداره (

و�عزو ذلك إلى أن أعضاء هیئة التدر�س �حتاجون إلى برامج تدر�ب�ة مخط� 

تدر�س الستخدام هذه التقن�ة الحدیثة، لها جیدًا، لتأهیل وٕاعداد أعضاء هیئة ال

) و ( 1) تلیها الفقرات(2018ع�اس، واألشلم ( وتتف� هذه النتائج مع دراسة

التدر�س �الفصول االفتراض�ة مق�اساً مناس�اً للتقدم  د(�ع  ) وهي على التوالي2

العلمي) (التدر�س �الفصول االفتراض�ة نظام فعال لز�ادة �فاءة عضوهیئة 

) 3.754والتي تحصلتا على مق�اس مواف� �متوس� حسابي مقداره ( التدر�س)

) وهذا یؤ�د االتجاه اإلیجابي نحو استخدام عینة ال�حث للفصول 3.596و( 

)  �ما 2017االفتراض�ة وتتف� هذه النتیجة مع دراسة ( الحسن، وعشابي،

�الح� من الجدول الساب� أن الفقرات الثالث األخیرة جاءت �اتجاه مواف� 

) حسب الترتیب التنازلي( أشعر �المتعة 7إلى حد ما وهي بدا�ة من الفقرة ( 

عندما أقوم �مهامي من خالل الفصول االفتراض�ة) والتي تحصلت على 

) �حسب الترتیب التنازلي 5) تلیها الفقرة (3.368متوس� حسابي مقداره (

والتي  (التدر�س �الفصول االفتراض�ة أساسي لمعاییر الجودة واالعتماد)

) وهي األخیرة في هذا 3) والفقرة (3.087حصلت على متوس� حسابي (

المجال (التدر�س �الفصول االفتراض�ة �حاكي التدر�س �الفصول التقلید�ة) 

) �اتجاه مواف� إلى حد 3.052والتي حصلت على متوس� حسابي مقداره (

دیث لدیهم شيء ح وهذاما وقد �عزو ذلك إلى أن استخدام الفصول االفتراض�ة 

ومجهول أن معاییر تقی�م الفصول التقلید�ة قد تختلف من وجهة نظرهم عن 

  معاییر تقی�م الفصول االفتراض�ة . 
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  لإلجا�ة على التساؤل الفرعي األول وهو ما أهم�ة استخدام الفصول

االفتراض�ة في �ل�ة التر��ة �مدینة مصراتة من وجهة نظر أعضاء 

 هیئة التدر�س؟ 

تم استخراج المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ة حسب ترتیب فقرات 

  المحور الثاني تنازل�ًا، و�انت النتائج �ما موضحة �الجدول التالي :

   �حسب الترتیب التنازلي   افات المع�ار�ة) یبین المتوسطات الحساب�ة واالنحر 8جدول (
ات المحور فقر                 ت

الثاني
    

سط المتو
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مقیاس 
األھم

  یة

  الرت�ة

تساعد الفصول االفتراضیة في اكتساب   1
  مھارات جدیدة في استخدام الحاسب اآللي

  11  موافق  0.840  4.157

توفر الفصول االفتراضیة للمتعلم جو من   2
  الخصوصیة 

  14  موافق  0.706  4.035

تساعد الفصول االفتراضیة على تحدیث   3
  وتطویر أسالیب التعلم عن بعد

  13  موافق  0.743  4.017

تنمي الفصول االفتراضیة مھارة التعلم   4
  الذاتي لدى المتعلم 

  7  موافق  0.820  3.929

تساعد الفصول االفتراضیة على التدریب   5
المستمر لعضو ھیئة التدریس مما یساعد 

  على اإلتقان 

  15  موافق  0.887  3.877

تساعد الفصول االفتراضیة على تحقیق   6
  أھداف التعلم عن بعد 

  2  موافق  0.825  3.887

تساعد الفصول االفتراضیة في توظیف   7
  استراتیجیات تدریس حدیثة 

  4  موافق  0.701  3.842

تساعد الفصول االفتراضیة في تبادل   8
  الخبرات والمعلومات بین المتعلمین 

  9  موافق  0.731  3.701

تساعد الفصول االفتراضیة في تقدیم   9
  برمجیات تحاكي الواقع 

  1  موافق  0.685  3.684
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تؤمن الفصول االفتراضیة فرص جدیدة   10
لممارسة الطالب مھارات المحادثة 

  والمناقشة واالستماع 

  5  موافق  0.893  3.666

تؤدي الفصول االفتراضیة إلى التفاعل   11
  تعلم المشترك بین عضو ھیئة التدریس والم

  8  موافق  0.990  3.649

تؤدي الفصول االفتراضیة إلى زیادة دافعیة   12
  وحماس المتعلم للتعلم 

  10  موافق  0.846  3.656

تسھل الفصول االفتراضیة لعضو ھیئة   13
التدریس أسس التقویم والتشخیص ألنواع 

  الصعوبات والمعوقات 

  12  موافق  0.885  3.421

تحد الفصول االفتراضیة من بعض   14
  المعوقات التعلیمیة 

موافق   1.079  3.368
إلى 

  حد ما

6  

تساعد الفصول االفتراضیة على التدریب   15
المستمر لعضو ھیئة التدریس مما یساعد 

  على اإلتقان 

موافق   0.983  3.122
إلى 

  حد ما

3  

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الكلي 
  الثاني للمحور 

3.720  0.564   
  موافق

  

) نجد أن نتائج محور أهم�ة استخدام �8مالحظة الجدول الساب� رقم (    

) وهذا یدعم 3.720الفصول االفتراض�ة جاءت �متوس� حسابي مقداره ( 

و�عزز اتجاههم نحو استخدام الفصول االفتراض�ة لما لها من أهم�ة في تطو�ر 

نتائج ال�حث مع دراسة التعل�م العالي وتحسین مخرجاته، وتتف� 

)  ودراسة ( خلیف، 2017) ودراسة(الحسن، وعشابي،2010(القحطاني،

) وذلك لما لها من إیجاب�ات في ز�ادة دافع�ة الطالب نحو التعل�م، 2011

وز�ادة نس�ة تحصیله الدراسي، وهذا ما أكد عل�ه اإلطار النظر� لهذا ال�حث، 

) وذلك لتفضیل عینة 2013ل، �ما یتعارض نتائج ال�حث مع دراسة (األسط

الدراسة الطر�قة التقلید�ة في التدر�س، وقلة �فایتهم الالزمة الستخدام 

التكنولوج�ا، و�قراءة أخر� للجدول الساب� نالح� أن الداللة اإلحصائ�ة األكثر 

جاءت �الموافقة مما �عزز اتجاه أعضاء هیئة التدر�س في �ل�ة التر��ة نحو 
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تراض�ة حیث جاءت �المراتب األولى �مق�اس مواف� استخدام الفصول االف

) حسب الترتیب التنازلي 13) و ( 14) و ( 11الفقرات عل التوالي الفقرة (

وهي(تساعد الفصول االفتراض�ة في اكتساب مهارات جدیدة في استخدام 

الحاسب اآللي)( توفر الفصول االفتراض�ة للمتعلم جو من الخصوص�ة) 

راض�ة على تحدیث وتطو�ر أسالیب التعل�م عن �عد) (تساعد الفصول االفت

) وهذا 4.017) (4.035) (�4.157متوسطات حساب�ة مقدارها على التوالي (

�عزز اتجاهاتهم نحو أهم�ة استخدام الفصول االفتراض�ة في التدر�س، وتتف� 

  .) 2011هذه النتائج مع دراسة ( خلیف، 

) �مواف� إلى حد ما �حسب الترتیب 3) والفقرة ( �6ما جاءت الفقرتین (     

التنازلي وهما على التوالي ( تحد الفصول االفتراض�ة من �عض المعوقات 

التعل�م�ة) ( تساعد الفصول االفتراض�ة على التدر�ب المستمر لعضو هیئة 

) 3.122)( 3.368التدر�س مما �ساعد على اإلتقان) ومتوسطهما الحسابي( 

ذلك إلى أن عینة ال�حث تجزم �أن التدر�س �الفصول االفتراض�ة  � وقد �عزو 

�ة التطبی�، �ما أن االبد من أن یواجه �عض المعوقات وخاصة في بد

التكنولوج�ا في تطور دائم، ومستمر فما نمسي عل�ه حدیثًا، نص�ح على غیره 

المناسب لعضو هیئة  أحدث، والبرامج التدر�ب�ة تحتاج إلى تخص�ص الوقت

) 2018(ع�اس، واألشلم،          التدر�س، وتتف� هذه النتیجة مع دراسة

  ) . 2013األسطل، ودراسة (
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 : النتائج المتعلقة �السؤال الثالث وهو 

ما الصعو�ات التي تحد من استخدام أعضاء هیئة التدر�س للفصول 

  االفتراض�ة في �ل�ة التر��ة �مدینة مصراتة ؟ 

ولإلجا�ة على هذا التساؤل تم استخراج المتوس� الحسابي واالنحراف 

المع�ار� لكل فقرة من فقرات المحور الثالث �حسب الترتیب التنازلي 

  و�انت النتائج �ما هي موضحة �الجدول التالي :

  �حسب الترتیب التنازلي   االنحرافات المع�ار�ة) یبین المتوسطات الحساب�ة و 9جدول (

المتوسط   ات المحور الثالثفقر        ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مقیاس 
  الصعوبات

  الرتبة

بطء شبكات االتصال تشكل   1
عائقاً لعمل الفصول 

  االفتراضیة 

موافق   0.826  4.508
  بشدة

7  

تكرار حدوث األعطال الفنیة   2
  في الفصول االفتراضیة 

موافق   0.711  4.315
  بشدة

8  

النقص في برامج التدریب   3
المخصصة ألعضاء ھیئة 

التدریس لنظام الفصول 
  االفتراضیة 

  4  موافق  0.742  4.193

یصعب تطبیق االختبارات في   4
نظام الفصول االفتراضیة في 

  غیاب الكامیرات 

  10  موافق  0.875  4.140

عدم إدراك بعض أعضاء   5
ھیئة التدریس بطبیعة الفصول 

  االفتراضیة 

  9  موافق  0.755  4.000

یفتقد بعض أعضاء ھیئة   6
التدریس الخبرة في التعامل 

  مع الفصول االفتراضیة 

  2  موافق  0.885  3.964

یفتقد أعضاء ھیئة التدریس   7
الخبرة في التعامل مع 

  الفصول االفتراضیة

  1  موافق  0.801   3.964

عدم وعي المتعلم بأھمیة   8
الفصول االفتراضیة في 

  التعلیم

  6  موافق   0.888  3.824
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االتجاه السلبي السائد نحو   9
نظام الفصول االفتراضیة من 

  قبل عضو ھیئة التدریس   

  5  موافق  0.950  3.754

ضعف الكفاءة العالیة لدى   10
أعضاء ھیئة التدریس 

الستخدام الشبكة العالمیة ( 
  اإلنترنت) 

  3  موافق  0.921  3.614

المتوسط الحسابي واالنحراف 
  المعیاري الكلي 

  -     موافق  0.533  4.028

) أن نتائج محور الصعو�ات التي تحد من �9الح� من الجدول الساب� رقم (

استخدام أعضاء هیئة التدر�س للفصول االفتراض�ة جاءت �الموافقة حیث 

ذلك إلى  � ) و�عزو 4.028تحصل هذا المحور على متوس� حسابي مقداره (

أن أفراد العینة یرون أن هناك صعو�ات تحد من استخدام الفصول االفتراض�ة 

ومما یؤ�د ذلك أن فقرات هذا المحور حققت مع�ار الموافقة والموافقة �شدة، 

) ( ��ء ش��ات االتصال تش�ل 7حیث جاءت الفقرتین وهما على التوالي (

) والفقرة 4.508(    مقدارهعائقًا لعمل الفصول االفتراض�ة) �متوس� حسابي 

) (تكرار حدوث األعطال الفن�ة في الفصول االفتراض�ة) �متوس� حسابي 8(

) وتحصلتا على مع�ار الموافقة �شدة، و�دل ذلك على أن أفراد 4.315مقداره (

عینة ال�حث یدر�ون ما �حدث في الواقع من ��ء ش��ات االتصال وضعف 

وضعف البن�ة التكنولوج�ة �ما ذ�ر في االتصاالت، و�ثرة األعطال الفن�ة 

اإلطار النظر� أن استخدام الفصول االفتراض�ة �حتاج إلى بن�ة تحت�ة شاملة 

تتمثل في وسائل اتصال سر�عة، وتقن�ات و�رمج�ات على الش��ة العالم�ة 

) ودراسة 2018اإلنترنت، وتتواف� نتائج ال�حث مع دراسة (ع�اس، واألشلم، 

  ) 2011) (خلیف،2014) ودراسة (التو�جي، 2017( الحسن، وعشابي، 
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و�قراءة للجدول الساب� نالح� أن أدنى الفقرات من حیث مع�ار المواف�      

) (االتجاه السلبي السائد نحو استخدام الفصول  �5انت للفقرتین على التوالي( 

) وهي ( ضعف 3(  )  تلیها الفقرة 3.754االفتراض�ة) ومتوسطها الحسابي (

ءة العال�ة لد� عضو هیئة التدر�س الستخدام الش��ة العالم�ة االنترنت) الكفا

) و�م�ن تفسیر ذلك �أن 3.614والتي تحصلت على متوس� حسابي مقداره (

أعضاء هیئة التدر�س یتضح لدیهم أن هناك صعو�ات في استخدام الفصول 

�المجتمع  ستراتیج�ة للنهوضااالفتراض�ة في التعل�م العالي، وتحتاج إلى تبني 

وفقًا لدورات وخط� عمل مبن�ة على الواقع الفعلي للمجتمع مع الدعم الفني 

واالستشار� من الدولة من خالل تحسین البن�ة التحت�ة لالتصاالت 

والتكنولوج�ا، وهذا ما ورد في اإلطار النظر� لل�حث، وتتشا�ه هذه النتائج مع 

) ودراسة 2010) ودراسة (القحطاني،2018دراسة(ع�اس، واألشلم، 

) ودراسة(الحسن، وعشابي، 2014) ودراسة (التو�جي،2013(األسطل،

2017. (  

و�قراءة لجم�ع نتائج الجداول السا�قة نالح� أن جم�ع محاور االست�انة     

( مواف� ) إال أنها تختلف من حیث جاءت بداللة إحصائ�ة لصالح مع�ار

  :الترتیب �فروق �س�طة، والجدول التالي یبین ذلك

     ) یبین المتوس� الحسابي واالنحراف المع�ار� لكل محور والدرجة الكل�ة 10جدول (

  لجم�ع المحاور                              

  محاور االستبانة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  الرتبة  االتجاه

  3  موافق  0.624  3.519  المحور األول
  2  موافق  0.564  3.720  المحور الثاني
  1  موافق  0.533  4.028  المحور الثالث

  -   موافق  0.450  3.755  الدرجة الكلیة             
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) نالح� أن المحور الثالث جاء �المرت�ة األولى 10من الجدول الساب� رقم (

حسب الترتیب التنازلي وهو  ( الصعو�ات التي تحد من استخدام أعضاء هیئة 

(      التدر�س للفصول االفتراض�ة ) حیث جاء �متوس� حسابي مقداره 

لمعاش من أن أعضاء هیئة التدر�س یدر�ون جیدًا واقعهم ا:ذلك و ) 4.028

حیث الصعو�ات التي تواجههم في استخدام مثل هذه التقن�ة الحدیثة، وتتف� 

) �ما جاء في المرت�ة الثان�ة المحور 2018النتائج مع دراسة(ع�اس، واألشلم، 

الثاني وهو ( أهم�ة استخدام أعضاء هیئة التدر�س للفصول االفتراض�ة ) حیث 

ن أعضاء هیئة ألوذلك ) 3.720تحصل على متوس� حسابي مقداره ( 

التدر�س على وعي تام �أهم�ة استخدام الفصول االفتراض�ة لما لها من دور 

إیجابي للرقي �العمل�ة التعل�م�ة �ما بینا في اإلطار النظر� لل�حث، إما المرت�ة 

الثالثة واألخیرة ف�انت للمحور األول وهو ( اتجاه أعضاء هیئة التدر�س نحو 

 )   3.519راض�ة ) حیث جاء �متوس� حسابي مقداره ( استخدام الفصول االفت

 :النتائج المتعلقة �التساؤل األول المنبث� من السؤل الرئ�س هو  

) بین 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو� داللة (-

متوسطات استجا�ة عینة ال�حث حول واقع استخدام أعضاء هیئة التدر�س 

 التر��ة تعز� لمتغیر الجنس .للفصول االفتراض�ة في �ل�ة 

للفروق بین  t-testولإلجا�ة على هذه التساؤل تم استخدام اخت�ار (ت) 

  عینتین مستقلتین و�وضح الجدول التالي النتائج :
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  ) یبین نتائج ق�مة ( ت) لعینتین مستقلتین بین متوسطات أفراد العینة وفقَا 11جدول (

  الجنس لمتغیر                          

  المحور
الجن

  س
العد

  د
  المتوسط

االنحرا
ف 

  المعیاري

درجا
ت 

  الحریة
  قیمة ت

مستوى 
  الداللة

  لتعلیقا

تجاھاالا
  ت 

  55  0.150  0.543  28  ذكر
  

3.621  0.246  
غیر 
  0.149  0.543  29  أنثى  دالة

  ھمیةاأل
  0.144  0.330  28  ذكر

55  2.293  0.748  
غیر 
  0.143  0.330  29  أنثى  دالة

الصعوب
  ات 

  0.142  0.083  28  ذكر
55  0.58  0.296  

غیر 
  0.141  0.083  29  أنثى   دالة

) أن ق�مة ( ت ) بین متوســـطي الذ�ور 11یتضـــح من الجدول الســـاب� رقم (

واإلناث على محاور المق�اس الثالثة غیر دالة إحصــــــائ�ًا عند مســــــتو� داللة 

) وهذا یدل أن متغیر الجنس لم ��ن له أثر واضــــــــــــــح على اتجاهات 0.05(

ام أعضــــاء هیئة التدر�س نحو اســــتخدام الفصــــول االفتراضــــ�ة، وقد یرجع انعد

داللة الفرق إلى أن أعضـــــاء هیئة التدر�س یواجهون نفس المشـــــ�الت والواقع 

ف�مـــا یتعل� �عـــدم توفر اإلم�ـــان�ـــات والتـــدر��ـــات وعـــدم توفر الـــدعم المعنو� 

) ودراســـة 2018والماد� وتتشـــا�ه هذه النتائج مع دراســـة ( ع�اس، واألشـــلم، 

  ) .2013) ودراسة( األسطل، 2014(التو�جي، 

 علقة �التساؤل الثاني والمنبث� من السؤال الرئ�س وهو:النتائج المت  

) بین 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو� داللة ( - 

متوسطات استجا�ة عینة ال�حث حول واقع استخدام أعضاء هیئة 

التدر�س للفصول االفتراض�ة في �ل�ة التر��ة تعز� لمتغیر سنوات 

 الخبرة .
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التساؤل تم استخدام اخت�ار تحلیل الت�این ذو االتجاه ولإلجا�ة على هذا 

) للتحق� من الفرق بین متوسطات أكثر من عینتین ANOVAالواحد(

  مستقلتین، و�وضح الجدول التالي ذلك :

     ودرجات  موضح مصدر الت�این ومجموع المر�عات ANOVA)) یبین اخت�ار(12جدول (

  وق�مة( ف) وداللتها اإلحصائ�ة  الحر�ة ومتوس� المر�عات          

  مصدر التباین
مجموع 

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

بین 
  المجموعات 

1.570  2  0.785  
4.327  

  
  

0.018  
  
  

داخل 
  المجموعات

9.800  54  0.181  

  -       56  11.370  الكلي

 (     نالح� أن مستو� الداللة �ساو�  )�12الرجوع إلى الجدول الساب� رقم (

) مما �عني وجود فروق بین أفراد عینة ال�حث أمام درجات الحر�ة ( 0.018

) وللتأكد من ذلك تم استخدام جدول المقارنات المتعددة للتأكد من  54، 2

وجود فروق بین أفراد عینة ال�حث وف� متغیر سنوات الخبرة (أقل من خمس 

ول أكثر من عشر سنوات والجد –من خمس إلى أقل من عشر  -سنوات

  :یوضح ذلك تياآل
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  ) یبین المقارنات المتعددة وف� متغیر سنوات الخبرة  13جدول (        

متغیر  
سنوات 
  الخبرة

من خمس إلى عشر   أقل من خمس سنوات
  سنوات

  أكثر من عشر سنوات

مستوى   متوسط الفرق
  الداللة

متوسط 
  الفرق

مستوى 
  الداللة

متوسط 
  الفرق

مستوى 
  الداللة

أقل من 
خمس 
  سنوات

  0.27507*  0.040  0.43875*  0.007  

من 
خمس 

إلى 
عشر 

  سنوات

_0.27507*  0.040    0.16368  0.263  

أكثر 
من 

عشر 
  سنوات

-0.4387*  0.007  -0.16368  0.263    

  ) 0.05دالة إحصائ�ًا عند مستو� داللة (

) یتبین أن هناك فروق ذات داللة �13الرجوع إلى الجدول الساب� رقم (

سنوات) و�عزو ذلك إلى أن  5إحصائ�ة لصالح المجموعة األولى ( أقل من 

سنوات الخبرة لها دور في االتجاه نحو استخدام الفصول الدراس�ة وهذا 

ال توجد یتعارض مع نتائج الدراسات السا�قة، في حین بینت نتائج ال�حث أنه 

ومن أكثر  -فروق بین متغیر سنوات الخبرة ( من خمس إلى عشر سنوات

  من عشر سنوات) .   

  التوص�ات :

عقد لقاءات وندوات لنشر الوعي �أهم�ة استخدام الفصول االفتراض�ة  - 1

من خالل وسائل اإلعالم والنشرات اإلعالم�ة التر�و�ة والبرامج 

ي �ل�ة التر��ة، والطل�ة التدر�س�ة لجم�ع أعضاء هیئة التدر�س ف
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والمجتمع لتكو�ن وعي �أهم�ة التدر�س �استخدام الفصول االفتراض�ة 

. 

وضع برامج تدر�ب�ة م�ثفة ألعضاء هیئة التدر�س والطل�ة في جم�ع  - 2

 الكل�ات .

ضرورة الحرص على توفیر البن�ة التحت�ة الالزمة لتطبی� مثل هذا  - 3

المناس�ة وتوفیر الفنیین  النوع من التعل�م، و�خصص لذلك المیزان�ة

 المتخصصین في هذا الجانب .

تطو�ر المقررات اإللكترون�ة وطرق التدر�س لتتواف� مع متطل�ات  - 4

  نظام الفصول االفتراض�ة.   

 المقترحات :

وضع استراتیج�ة مستقبل�ة فعالة حول الك�ف�ة واآلل�ات المناس�ة لدمج  - 1

 التعل�م�ة .التعل�م االفتراضي في جم�ع المؤسسات 

إجراء دراسات تستهدف التعرف على اتجاهات أعضاء هیئة التدر�س   - 2

نحو استخدام الفصول االفتراض�ة في �ل�ات أخر�، وفي مدن 

 مختلفة، و�متغیرات متنوعة .

طالب الجامعات) اسات أخر� تستخدم عینات أخر� مثل(إجراء در   - 3

المدارس)  معلميمن( تتناول المدارس وتكون عینتها ودراسات أخر� 

  أو ( مدیر� المدارس والموجهین التر�و�ین)

  

  



 معة مصراتةاتجاھات أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام الفصول االفتراضیة بكلیة التربیة في جا     

 

210 
 

  والهوامشمراجع ال

، 1، �التعل�م عن �عد والتعل�م المفتوح، عامر، طارق عبد الرؤوف - 1

 . 87 ، ص2018للنشر والتوز�ع، عمان، األردن،  ال�ازور�  دار

التعل�م اإللكتروني عبد المجید، مازن، والعاني، مزهر شع�ان،  - 2

، 2005مر�ز الكتاب األكاد�مي، عمان، األردن،  ،1، �التفاعلي

  . 25 ص

الحسن، عصام �متور، وعشابي، هناء عوض، " واقع استخدام  - 3

الفصول االفتراض�ة في برامج التعلم عن �عد من وجهة نظر أعضاء 

هیئة التدر�س، مجلة اتحاد الجامعات العر��ة للتر��ة وعلم النفس، 

                                                                .48-47، ص2017 المجلد الخامس عشر، العدد األول،

خلیف، زهیر ناجي، "تقی�م تجر�ة الفصول االفتراض�ة من وجهة نظر  - 4

المعلمین وطالب الثانو�ة العامة في فلسطین" ، �حث مقدم للمؤتمر 

لمر�ز ، ا2011-23-21الدولي للتعل�م اإللكتروني والتعل�م عن �عد، 

، الوطني للتعل�م اإللكتروني والتدر�ب عن �عد، السعود�ة، الر�اض 

 . 7 ص

االتجاهات الحدیثة السامرائي، قصي محمد، والخفاجي، رائد إدر�س،  - 5

  .100، ص2014، دار دجلة، األردن، عمان،1،�في طرق التدر�س

، علم تكنولوج�ا المعلومات وتطب�قاته التر�و�ةمازن، حسام محمد،  - 6

، 2014دار العلم واإل�مان للنشر والتوز�ع، �فر الشیخ، مصر، ، �1

 . 24، 22 ص

شعیب، إ�مان محمد م�رم، "أثر اختالف نمطي الفصول االفتراض�ة  - 7

( المتزامن/ الال متزامن) على التحصیل وتنم�ة مهارات إنتاج األلعاب 
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 اإللكترون�ة لد� طال�ات ر�اض األطفال"  مجلة العلوم التر�و�ة، العدد

                                                                                           . 280 ، ص2016/ ینایر /  1األول/ ج

، عبد السالم �شیر، " التعل�م العالي والتنم�ة ال�شر�ة في عصر الدو�بي - 8

التقن�ة الرقم�ة" مجلة شؤون لیب�ة تعنى �الدراسات حول لیب�ا 

  . 51-50 ، ص 2017المعاصرة، العدد السادس، سبتمبر، 

ع�اد، عز الدین علي، وأعنی�ة، مفتاح علي، "مد� استخدام عضو  - 9

�ة المعلومات الدول�ة ( هیئة التدر�س في جامعة مصراته لش�

جامعة -اإلنترنت) في ال�حث العلمي" المجلة العلم�ة لكل�ة التر��ة 

 . 359، ص 2017جلد الثاني، العدد الثامن، لیب�ا، ال -مصراته

مؤتمر الر�اض، تطو�ر التعل�م المفتوح والتعل�م عن �عد في  -10

الجامعات العر��ة، وقائع المؤتمر الرا�ع عشر للوزراء والمسؤولین عن 

 . 2014التعل�م العالي وال�حث العلمي في الوطن العر�ي، الر�اض، 

، 1، �الجودة الشاملة والجدید في التدر�سعط�ة، محسن علي،  - 11

 . 46ص ،2009والتوز�ع، عمان، األردن، دار صفاء للنشر 

، دار الكلمة، القاهرة، مصر، تكنولوج�ا التعل�مخم�س، محمد عط�ة،  - 12

 . 344، ص2003

األشلم، خالد ع�اد، و�ن نصر، مصطفى أحمد، " تقی�م أداء �ل�ة  - 13

التر��ة بجامعة مصراته ألدوارها المنوطة بها في ضوء األهداف 

المجلة العلم�ة لكل�ة التر��ة، جامعة العلم�ة والتر�و�ة الموضوعة " 
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 ، ص2018مصراته، لیب�ا، المجلد األول، العدد العاشر، مارس 

265-266 . 

التو�جي، أحمد عبد السالم، " اتجاهات طل�ة التعل�م المفتوح نحو  - 14

استخدام الفصول االفتراض�ة بجامعة العلوم والتكنولوج�ا فرع عدن" 

                    . 158، ص 2014مجلة �حوث ودراسات تر�و�ة، 

15- Michele parker and Florence Martin (2010) 
Using virtual Classrooms Student Perceptions of 
Fetures and characteristics in an Online Learning 
and  Teaching 

   p 136. VOL.6.NO.1, 

 . 12 ، مصدر ساب�، ص2011خلیف،  - 16

الوسائل التعل�م�ة عبد المقصود، علي فوز�، والحداد، عط�ة سالم،  -17

، صر، مؤسسة ش�اب الجامعة، إس�ندر�ة، م1، �وتكنولوج�ا التعل�م

 . 184 ، ص2014

 . 492، مصدر ساب�، ص 2016شعیب،  -18

األسطل، عالء �اسین، " واقع تقن�ة الصفوف االفتراض�ة في تدر�س  - 19

القدس المفتوحة وسبل تطو�رها"، رسالة المقررات التر�و�ة في جامعة 

  . 45-44 ص ،2013ماجستیر، 

 . 159 ، مصدر ساب�،2014التو�جي، -20

القحطاني، ابتسام بنت سعید بن حسن، "واقع استخدام الفصول  - 21

االفتراض�ة في برنامج التعل�م عن �عد من وجهة نظر أعضاء هیئة 

ماجستیر غیر  التدر�س بجامعة الملك عبد العز�ز �مدینة جدة"، رسالة

 . 31 ص ،2010منشورة، 

  . 46-45 ، مصدر ساب�،2013األسطل، -22
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رجم، خالد، ودادن، عبد الغني، " تقی�م فعال�ة التعل�م االفتراضي في  -23

 /03، 1الجامعة الجزائر�ة" المجلة الجزائر�ة للتنم�ة االقتصاد�ة، العدد

 . 91، ص 2015د�سمبر/ 

  . 160 ، مصدر ساب�، ص2014التو�جي،   -24

ع�اس، فتح�ة مفتاح، واألشلم، أم السعد، " صعو�ات توظیف  - 25

التقن�ات الحدیثة ��ل�ة التر��ة �ما یراها أعضاء هیئة التدر�س " �حث 

مقدم للمؤتمر الدولي للتعل�م في لیب�ا تحت شعار تعل�م أفضل لمستقبل 

 . 2018مارس/  /29-28أفضل، 

عالقة بین الجامعة العامر�، محمد عمر، "الرؤ� المستقبل�ة لتم�ین ال - 26

 2013والمجتمع"، مجلة جامعة الز�تونة، العدد الثامن، السنة الثان�ة، 

. 

المبروك، فرج أبو��ر، " التعل�م العالي في لیب�ا الواقع واآلفاق" مجلة  - 27

شؤون لیب�ة تعنى �الدراسات حول لیب�ا المعاصرة، العدد السادس، 

 . 2017سبتمبر، 

                                                                      
Research Summary                                                       

     The aim of the current research is to identify the 
attitudes of faculty members in the Faculty of Education 
towards the use of virtual classes. The analytical 
descriptive method was used, which requires the 
preparation of a questionnaire consisting of (42) sections 
divided into three axes (trends - importance - difficulties) 
57) faculty members, and using appropriate statistical 
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methods, the data were analyzed using the Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) program. 
The study found positive attitudes among faculty members 
at the Faculty of Education, where the results were based 
on the criterion of approval for all axes of the questionnaire 
(trends - importance - difficulties) and obtained 
arithmetical averages respectively (3.519) (3.720) (4.028) 
Statistical significance at the level of significance (0.05) 
between the responses of the research sample according to 
gender variable, and the existence of differences of 
statistical significance at the level of significance (0.05) 
between the responses of the members of the research 
sample according to the variable years of experience, and 

for the category (less than 5 years) 
The key words are: trends – faculty members- virtual 

classes                                                                          
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  : ملخص ال�حث

ظاهرة المش�الت الدراس�ة التي �عاني منها الطل�ة في  تاستقطب     

المراحل التعل�م�ة المختلفة وما تتر�ه من انع�اسات سلب�ه على شخصیتهم 

وتطورهم العدید من ال�احثین في مختلف  وحیو�تهم، وتحصیلهم الدراسي،

 ،التي صدرت وتصدر عنهمم الدراسات یدلل عل�ة حج أنحاء العالم .وهدا ما

والتي تناولت موضوع المش�الت الدراس�ة �ال�حث والدراسة ودلك نتیجة 

واألهداف المتوال�ة یوما �عد یوم  ،ات الكثیرة التي تواكب هدا العصرللتطور 

في وارتفاع  ،حیث إننا في تسارع مع وتیرة الزمن ولحظة �عد أخر� ،

                                                             )      1(مستو� الطموح والتغیر الثقافي

  

  

  

  

�مدینة  المش�الت الدراس�ة ��ل�ة اآلداب وعالقتها ب�عض المتغیرات

  .ةمصرات
 

  أ.أحمد محمد الشوكي 
  جامعة مصراتھ –التربیة كلیة اآلداب  علوم أستاذ مساعد بقسم

ahmedalshoki@art.misuratau.edu.ly  

            
     أ.ربیعة أحمد كریم    
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  - :مش�لة ال�حث �األتي  دتتحد : مش�لة ال�حث

المش�الت الدراس�ة التي �عاني منها طل�ة �ل�ة اآلداب جامعة  ما -1

   ؟. مصراتة

دراك طل�ة �ل�ة اآلداب للمش�الت الدراس�ة �اختالف نوع إهل یختلف  -2

   ؟.الجنس

دراك طل�ة �ل�ة اآلداب للمش�الت الدراس�ة �اختالف إهل یختلف  -3

   ؟.التخصص

   : أهم�ة ال�حث

ن فید في تقد�م �عض التوص�ات والمقترحات إلدارة الكل�ة م��م�ن أن  -1

  أجل المساهمة في نجاح العمل�ة التعل�م�ة وتطو�رها .

  �م�ن أن تساعد الطل�ة على متا�عة دراستهم الجامع�ة. -2

�م�ن أن تفید نتائج هذا ال�حث في الحد من المش�الت الطالب  -3

تحرمهم من  الجامعي التي قد تحول دون مواصلة تعل�مهم الجامعي أو قد

  هذه الفرصة.

لسبل فید في معرفة المش�الت وفقا ألهمیتها بهدف اقتراح ا��م�ن أن  -4

  صیل الدراسي.والتي تنع�س سل�ا على التح ،الكفیلة لمعالجة هذه المش�الت

  :  أهداف ال�حثِ 

 التعرف على المش�الت األكثر حده التي تواجه الطالب الجامعي ��ل�ة -1

  اآلداب مصراتة

  تحدید تأثیر نوع الجنس في إدراك المش�الت الدراس�ة . -2

  تحدید تأثیر نوع التخصص في إدراك المش�الت الدراس�ة.    -3
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  : Limitation of researchحدود ال�حث

تم إجراء ال�حث الحالي على عینة من طل�ة �ل�ة  :الحدود ال�شر�ة- 

   .اآلداب بجم�ع التخصصات

  تم إجراء ال�حث الحالي ��ل�ة اآلداب جامعة مصراتة :الحدود الم�ان�ة  -

      م. 2014 /2013تم إجراء ال�حث الحالي خر�ف   :الحدود الرمان�ة -

المنهج الوصفي لمالءمته لطب�عة ال�حث  استخدم ال�احثان :منهج ال�حث -

      الحالي

من جم�ع طالب �ل�ة  يتكون مجتمع ال�حث الحال :ال�حث مجتمع -

  طالب وطال�ه. )2600وال�الغ عددهم ( ةتمصرااآلداب �مدینة 

اخت�ارهم  تم) طالب وطال�ه 80تكونت عینة ال�حث من (: عینة ال�حث -

  .�صورة عشوائ�ة من مجتمع ال�حث

طب� على البیئة و�امل �تلو) المم اعتماد مق�اس (�سام ن�ات ت: أداة ال�حث

 التحق� من صدق المق�اس وقد تمم،  )2006للعام الجامعي ( الفلسطین�ة

و� الخبرة واالختصاص، ذمن  مجموعة من المح�مین ىعل هاعرض�

  المرجح.واستخدم ال�احثان الوسائل اإلحصائ�ة التال�ة: الوزن المئو� والوس� 

  : ن اآلتيوقد أسفرت نتائج ال�حث ع 

)  فقـرة، أمــا عــدد الفقـرات الغیــر متحققــة 40أن عـدد الفقــرات المتحققــة (

) المتحققـة یتضـح أن 40و�فحص محتـو� الع�ـارات (، ) فقرة12بلغ عددها ( 

) تنتمـــــي للمجـــــال الخـــــاص �الكفا�ـــــات والمهـــــارات 2،3،4،5،8الع�ـــــارة رقـــــم (

) تنتمـــــي 9،10،11،15،18،19،22،23،24رقـــــم ( الدراســـــ�ة، أمـــــا الع�ـــــارة

) تنتمـــي 26،27،28للمجــال الخـــاص �ـــالتواف� األكـــاد�مي ،أمــا الع�ـــارة رقـــم (



 المشكالت الدراسیة بكلیة اآلداب
  

  
218 

 

ــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــارة رق للمجــــــــــــــــــــال الخــــــــــــــــــــاص �اإلرشــــــــــــــــــــاد األكاد�مي،أمــــــــــــــــــــا الع�

ــــاص 29،31،32،33،34،35،36،37،38،39( ) وتنتمـــــــــي للمجـــــــــال الخـــــ

ـــدر�س و�النســـــــــــــ�ة للع�ـــــــــــــارة رقـــــــــــــم ــــة مـــــــــــــع أعضـــــــــــــاء هیئـــــــــــــة التــــــــــ  �العالقـــــــــ

ــــاص 40،41،42،43،44،45،46،47( ـــــي المجـــــال الخـ ـــــذ� ینتمـــــي إل ) وال

ــــــ�ة، ــــــــ�م محتــــــــــــو� المقــــــــــــررات الدراســــــ ـــــب وتنظــــ أمــــــــــــا الع�ــــــــــــارة رقــــــــــــم  بترتیـــــــ

) تنتمــي للمجــال الخــاص �االمتحانــات، ممــا �عنــى أن 48،49،50،51،52(

 .هناك مش�الت دراس�ة �عانى منها طل�ة الكل�ة 

 

 

 .معيالطالب الجا ،المشاكل الدراس�ة ،المش�لة  الكلمات المفاتحیة:

  Introductionمقـــدمـةأوًال: ال

امعة منعطفا حادا في الج ىتمثل المرحلة االنتقال�ة من المدرسة إل     

وهي تنطو� على مش�الت خاصة �م�ن أن تظهر على  ،ح�اة الطالب

ألن  ؛ه المرحلة �حاجةذألن الطالب في ه ؛صورة صعو�ات في التكیف

یتخذ قرارات مهمة تتعل� �مستقبله وح�اته األكاد�م�ة �اخت�ار التخصص 

وطر�قة دراسته وأوقات اللقاءات الصف�ة، والق�ام �الواج�ات الذات�ة تجاه 

متطل�ات المقرر الدراسي إضافة لحاجته التخاذ قرارات أخر� تتعل� 

اتجاهاته  كون وت ، والتعبیر عن رأ�ه،وعالقته بزمالئه ،االجتماع�ة �ح�اته

و�ما أن الجامعة تقع  ،2س�ة والدراس�ة والشخص�ة المختلفةالثقاف�ة والس�ا

في وس� اجتماعي متغیر، فهي تواجه تغیرات مستمرة داخل�ا وخارج�ا مما 

ر المخاوف والتساؤالت لد� ا التأثیذیؤثر على ممارستها ور�ما �عث ه
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االجتماع�ة والتنمو�ة مستقبل یواكب التطورات  ىـ المتطلعین إلطالبها

المح�طة وما تتطل�ه من مهارات متجددة حول نوع�ة برامج الكل�ة وطرق 

أدائها والجودة النوع�ة لألستاذة والم�ت�ات والمعامل والخدمات المساندة 

هداف األخر� والتي تش�ل جودتها بیئة تعل�م�ة فاعلة تسهم في تحقی� األ

                                                   3لتلك  األهداف. �م المحق�لالمعلنة للكل�ة ونوع�ة التع

 إن مرحلة الشاب الجامعي مرحلة مهمة في تكو�ن الشخص�ة،         

فهي تختلف �ش�ل �بیر عن ح�اته  ،تمثل منعطفا حادا في ح�اة الطالبو 

 المدرس�ة، وتمثل الجامعة �مؤسسة تر�و�ة مستقلة خبرة غن�ة تملى على

ه ذالطالب نمطا مختلفا في الح�اة ،وعل�ة فإن ما یتعرض له الفرد في ه

المرحلة من ضغو� وصدمات تترك أثرا سلب�ا على بن�ة الشخص�ة ،�حیث 

وفقدان الثقة  ،ضطرا�ات نفس�ة مثل الشعور �النقصتظهر في ش�ل ا

تشو�ش  ىإضافة إل ، والخوف على تحصیله الدراسي،واإلح�ا� ،�النفس

ي الح�اة الدراس�ة أو في مجمل في مختلف القضا�ا التي تواجهه تف�یره ف

عن إعداد  مسئولةوغني عن القول إن الجامعة  4 �اة التي �ع�شهاالح

الكفاءات الفرد�ة وتنمیتها وتطو�رها، فالجامعة ل�ست م�انا لتلقي المعارف 

بل هي میدان تفاعل  ،إلجراء التجارب واالخت�ارات فق� والعلوم أو

 5واحتكاك اجتماعي وثقافي تعاطفي بین أعضاء الجماعة التي ترتادها

 :العوامل والمتغیرات مثل ا التفاعل یتأثر �عدد منذفي أن هوالشك 

ونظم  وتجهیزاتها، ،وطر�قة التدر�س والبیئة التعل�م�ة ،والمنهاج ،المدرس

عالقات هادفة  فهي تش�ل اإلطار الماد� الذ� تنمو ف�ه ،العمل فیها

م�ن أن تساعد الطالب على تكو�ن شخصیته االجتماع�ة والثقاف�ة ،إذ إن �
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�ثیرا من المش�الت النفس�ة واالجتماع�ة عند الش�اب ��ون مصدرها 

ما هو معمول �ه  ىطب�عة البناء الماد� والتنظ�مي للمؤسسة ،إضافة إل

ر حرمها من قوانین وأنظمة وتعل�مات وق�م ،إضافة لما یؤخذ فیها �االعت�ا

فالتعلم الجامعي یوفر مجاالت عدیدة للتخصص تعمل  �العادات والتقالید

وهو  وتناسب قدراتهم ومیولهم واهتماماتهم، على تحقی� طموحات الش�اب،

بدلك �مثل نوع�ة من التعلم تختلف عن النم� النظامي في مدارس التعل�م 

التفاعل العام، من حیث طب�عة الدراسة ونوع�ة التخصصات ،وأنما� 

اته الذات�ة االجتماعي، مما �ساعد على نمو شخص�ة الطالب وتعز�ز قدر 

واتخاذ القرارات وتحمل المسؤول�ة ،وحتى یتم�ن  ،في التعل�م والتف�یر

 6 لك البد له أن یتكیف مع البیئة الجدیدةذالطالب الجامعي من تحقی� 

ناخ المالئم مولتحقی� قدر �اف من تكیف الطل�ة البد للجامعة أن تهیئ ال

نظام التعل�م سة اجتماع�ة في قمة ؤسوتؤد� دورها �م ،لفعال�اتهم التك�ف�ة

وعنصر  الرسالة المتمیزة في مجال المعرفة والف�ر، :والتي تتسم �عنصر�ن

إعداد النخ�ة وتزو�دها �المعارف والمهن المتخصصة  ومجاالت المعرفة 

ول��تسب المتعلم مجموعة  ،لیختارها الطالب بناء على میوله واهتماماته،

 ،7ومهارات العمل وق�مه وعاداته ،رات العقل�ة ،واالستطاعة الذات�ةمن القد

و�ساعد التحاق الطالب �الجامعة في اكتسا�ه للمهارات االجتماع�ة 

لك من خالل ذو  ،المعرف�ة والعقل�ة ،واالنفعال�ة المختلفة وتنم�ة البن�ة

دمها الجامعة ،والتي یختبر الطالب من األنشطة الطالب�ة المختلفة التي تق

خاللها حدود قدراته وٕام�اناته ،مما �ساعد في الوصول لفهم واقعي 

                                                                  شخصیته ،مما �عني االستقالل والتمیز وٕاث�ات الذات .
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  )2،صب�امرجع س(آل مشرف ،

�عتبــر الطالــب محــور العمل�ــة التعل�م�ــة وأحــد العناصــر التــي �ح�ــم        

عامـــة والتعلـــ�م الجـــامعي صـــفة مـــن خاللهـــا علـــى جـــودة مخرجـــات التعلـــ�م �

عـداد إ م�انته العلم�ة �سهم في رسالة خاصة لكون التعل�م الجامعي �صفة �

مجتمـــــع وتـــــدلل مـــــا الـــــنشء ألدوار مســـــتقبل�ة واعـــــدة ،تســـــهم فـــــي تطـــــو�ر ال

ـــاجم ، �عترضـــه مـــن مشـــ�الت ظـــاهرة  تاســـتقطب )138،صمرجـــع ســـاب� (الن

فـة المش�الت الدراس�ة التي �عاني منها الطل�ة في المراحـل التعل�م�ـة المختل

خصــــیتهم وتحصــــیلهم الدراســــي ومــــا تتر�ــــه مــــن انع�اســــات ســــلب�ه علــــى ش

 وتطورهم العدید من ال�احثین في مختلف أنحاء العالم .وهدا ما ،وحیو�تهم،

والتـــي تناولـــت  ،م الدراســـات التـــي صـــدرت وتصـــدر عـــنهمیـــدلل عل�ـــة حجـــ

ات الكثیرة موضوع المش�الت الدراس�ة �ال�حث والدراسة ودلك نتیجة للتطور 

ل�ــة یومــا �عــد یــوم ولحظــة �عــد واألهــداف المتوا ،التــي تواكــب هــدا العصــر

وارتفـاع فـي مسـتو� الطمـوح  ،حیث إننـا فـي تسـارع مـع وتیـرة الـزمن أخر�،

وحیــــث إن المشـــ�الت التــــي تواجـــه الطل�ــــة فـــي الجامعــــة  ،والتغیـــر الثقـــافي

تـــنع�س علـــى اتجاهـــاتهم نحـــو المســـتقبل وتوقعـــاتهم لـــه، فـــإن تـــرت�� إیجا�ـــا 

بتوتراتهم والضـغو�  ترت�� سل�ا مستقبلهم الشخصي و�تقدیرهم لدواتهم ،�ما

ــــــي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواجههم                                                        .التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )                           2،صمرجع ساب�(فرجاني ،

مما سب� �ستنتج ال�احثان �أن الطالب هـو أسـاس العمل�ـة التعل�م�ـة،       

ة التـــي یجــــب أن نســـل� عل�ــــه الضــــوء، وأحـــد العناصــــر الضـــرور�ة والمهمــــ
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� �عـــد نتـــاج العمل�ـــة التعل�م�ـــة حیـــث �ح�ـــم عل�ـــه مـــن خـــالل مســـیرته ذوالـــ

العلم�ة وحصیلة ما تعلمه في الجامعة إما �الجودة اإلیجاب�ة وٕاما �الع�س؛ 

وألن التعلـــ�م الجــــامعي �مثا�ـــة مقــــر ألعـــداد �ــــوادر �قومـــون فــــي المســــتقبل 

اعــد تعل�م�ــة ثابتــة وصــح�حة، ومــن ثــم بإنشــاء بــراعم مــن الطــالب علــى قو 

��ــون ســبیل اإلق�ــال علــى الجامعــة عمل�ــة غیــر معقــدة وال تعــرض الطالــب 

إلـى مشـ�الت تعل�م�ـة، ومـن هنــا �م�ـن القـول �ـأن" مــا بنـي علـى حـ� فهــو 

ا قــد ســاهمنا فــي تطــو�ر الطــالب �مــا یناســب قــدراتهم ومیــولهم ذحــ�"  و�هــ

  ورغ�اتهم.

 كلية  طلبة املشكالت الدراسية اليت تواجهحديد والبحث احلايل يسعى لت

  داب.اآل

 

  : problem research مش�لة ال�حث

والذ� البد له أن  ،حد العناصر الرئ�سة في المجتمع الجامعيأ هم الطل�ة    

 لذلك ؛ف االجتماع�ة والثقاف�ة والنفس�ةیتضمن الكثیر من األحداث والمواق

األساتذة  �عضوألننا  ،داخل الكل�ة م�لة من خالل دراسته�المشال�احثان  شعر

قمنا بإجراء مقابلة مع طل�ة �ل�ة اآلداب ومن مختلف  فقد �الكل�ة 

فقد تبین �أن   اآلدابالتخصصات للتعرف على المش�الت الدراس�ة ��ل�ة 

تأخر قسم التسجیل هناك �عض المش�الت تواجه الطالب الجامعي من بینها 

ستعارة ا الكل�ة طالب فيلالتي تمنح ل ل�ة الجددللط عداد ال�طاقاتإ �الكل�ة في 

داد ما مما یؤد� ذلك إلى تأخر الطالب في إع؛ بالمناس تالكتاب في الوق

 ومشار�ع التخرج، وال�حوث ،وأوراق العمل، �طلب منهم تحضیر للمحاضرة
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والخروج  إهدار وقت الطالب وشعوره �اإلح�ا� ى�ما یؤد� إل ،للطل�ة الخرجین

 ،رغم تواجدها داخل المبنى الجامعياكن أخر� خارجاً  لل�حث في أم

 د الطل�ة الكبیر في �عض المواد؛دوع ،أ�ضاً عدم توافر القاعات الدراس�ة

سرعان قفل و  ،األمر الذ� یؤد� إلى ازدحام األعداد في قاعات الدرس

منظومة االنترنت للمجموعات خاصة عند التسجیل في  المواد العامة، وعدم 

المشرفین األكاد�میین عند مراجعتهم لتنز�ل المواد ولكي �سهل  تواجد �عض

إلى ضرورة التعرف  ال�احثانمر الذ� دفع التعامل مع المقررات الدراس�ة األ

  .على المش�الت الدراس�ة التي �عاني منها الطالب الجامعي

  - :و�م�ن تحدید مش�لة ال�حث �األتي  

 اتةمنها طل�ة �ل�ة اآلداب جامعة مصر المش�الت الدراس�ة التي �عاني  ما -1

  ؟

دراك طل�ة �ل�ة اآلداب للمش�الت الدراس�ة �اختالف نوع إهل یختلف  -2

   ؟الجنس

دراك طل�ة �ل�ة اآلداب للمش�الت الدراس�ة �اختالف إهل یختلف  -3

  ؟التخصص

      :   Importance  of researchأهم�ة ال�حث

 التوص�ات والمقترحات إلدارة الكل�ة منفید في تقد�م �عض ��م�ن أن    -1 

  أجل المساهمة في نجاح العمل�ة التعل�م�ة وتطو�رها .

  ساعد الطل�ة على متا�عة دراستهم الجامع�ة.��م�ن أن   -2

امعي �م�ن أن تفید نتائج هذا ال�حث في الحد من المش�الت الطالب الج -3

  رمهم من هذه الفرصة.تح التي قد تحول دون مواصلة تعل�مهم الجامعي أو قد
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سبل فید في معرفة المش�الت وفقا ألهمیتها بهدف اقتراح ال��م�ن أن  -4

  والتي تنع�س سل�ا على التحصیل الدراسي. ،الكفیلة لمعالجة هذه المش�الت

  :  Aims of research أهداف ال�حثِ 

التعرف على المش�الت األكثر حده التي تواجه الطالب الجامعي ��ل�ة  - 1

  اآلداب مصراتة

  تحدید تأثیر نوع الجنس في إدراك المش�الت الدراس�ة . -2

  تحدید تأثیر نوع التخصص في إدراك المش�الت الدراس�ة.    -3

  : Limitation of researchحدود ال�حث

  تحدد ال�حث الحالي ف�ما یلي:    

داب اآلتم إجراء ال�حث الحالي على عینة من طل�ة �ل�ة   :الحدود ال�شر�ة -

   .بجم�ع التخصصات

  صراتةتم إجراء ال�حث الحالي ��ل�ة اآلداب جامعة م  :الحدود الم�ان�ة  -

   م. 2018 /2017 ر��عتم إجراء ال�حث الحالي  :الحدود الرمان�ة -

     Terms of researchال�حثمصطلحات  -

  :المش�لة  -1

إدراك عوائ� أو التوتر تنشأ عند  ،�أنها حالة من عدم الرضاتعرف    

تعترض الوصول إلى الهدف ،أو قصور في الحصول على النتائج المتوقعة 

                                          8 .في العمل�ات أو األنشطة المألوفة

هي حالة من عدم الرضا أو التوتر تنشأ عن  :التعر�ف اإلجرائي للمش�لة

إدراك وجود عوائ� تعترض الوصول إلى الهدف أو �م�ن اعت�ارها نتیجة غیر 

 ةمرض�ة أو غیر مرغوب فیها تنشأ من وجود سبب أو عدة أس�اب معروف
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  المشاكل الدراس�ة: -2 ةوغیر معروف

مع أعضاء ا الطالب في التعامل ههي مجموع الصعو�ات التي �عاني من   

ومع النظام  هیئة التدر�س والتكیف مع المتطل�ات الدراس�ة ومهاراتها،

     9الجامعي.

لتي ا�أنها ع�ارة عن مجموع الدرجات  :مشاكل الدراس�ةللالتعر�ف اإلجرائي 

�حصل علیها الطالب �عد إجا�اتهم على االستب�ان المستخدم في ال�حث 

  الحالي �مجاالته الستة.

  : الطالب الجامعي  -3

هو الفرد الذ� أنهى تعل�مة المتوس� وتم قبوله في �ل�ات جامع�ة حسب    

أو تحصل�ه العلمي و��ون ملتزما �حضور المحاضرات و�منح له صفه نظامي 

ورقم قید یترتب عل�ه مجموعة من الواج�ات والحقوق حسب قوانین منتسب 

   ال�حث الحالي. ةالجامعة والذ� ط�قت عل�ه أدا 

  :خطوات ال�حث

   -سار ال�حث الحالي وف� الخطوات اآلت�ة:   

حث على األدب�ات والدراسات السا�قة إلرساء اإلطار النظر� لل� إلطالعا -1

  .الحالي واالستفادة منه

اعتماد مق�اس �امل �تلو و�سام بنات المطب� على البیئة الفلسطین�ة  -2

  المح�مین .من وعرضه على مجموعة 

  ث�ات المق�اس. استخراج -3

ب خت�ار عینة من المجتمع ال�حث المتكون من جم�ع  طل�ة �ل�ة اآلداا -  4

    طالب وطال�ة. )2600( والذ� بلغ جامعة مصراته –
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  .تطبی� أداة ال�حث على العینة األساس�ة لل�حث -5

  معالجة الب�انات إحصائ�ا.  -6

  عرض النتائج وتفسیرها. -7

  الدراسات السا�قة

  ) : 2000دراسة سعادة والزامل وأبو ز�ادة ( -1

ة جامعالهدفت إلى تحدید المش�الت التي �عاني منها الطل�ة المغتر�ون في    

الوطن�ة بنابلس خالل انتفاضة األقصى، وذلك من خالل است�انه مؤلفة 

) من الطل�ة الفترتین في الجامعة �مثلون 230) فقرة وزعت على (50من(

وأظهرت النتائج أن أكثر المش�الت حدة  ،الدراسة%) من مجتمع 22.5(

 تمثلت في المش�الت الدراس�ة، ثم المش�الت النفس�ة والصح�ة، ثم المش�الت

الت األمن�ة والس�اس�ة ، �ما أظهرت النتائج فروقًا دالة إحصائ�ًا بین المش�

 المال�ة والمش�الت الدراس�ة ولصالح األخیرة، و�ین المش�الت االجتماع�ة،

النفس�ة ولصالح األولى ، �ما أظهرت فروقًا في المش�الت بین الذ�ور و 

واألنات في المش�الت النفس�ة ولصالح األنات وفروقًا في المش�الت 

االجتماع�ة بین المستو�ات الدراس�ة ولصالح من �قطنون الضفة الغر��ة 

 وقطاع غزة ولم تظهر النتائج أ�ة فروق دالة إحصائ�ًا بین الطل�ة تعز� 

  التخصص الجامعي �النس�ة لمش�التهم المختلفة . 

  ): 2006ـ دراسة البنا والر�عي (2

هدفت الدراسة إلى التعرف على أكثر مش�الت جامعة األقصى شیوعًا،    

واقتراح الحلول للتخف�ض من حدة هذه المش�الت، وذلك من خالل است�انه 

) فقرة موزعة على خمسة مجاالت .وقد ط�قت األداة على 70مؤلفة من (
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) طالب وطال�ة من مجتمع الدراسة ، و�ینت نتائجها أن ترتیب 200(

الت �النس�ة لعینة ال�حث �لها �انت على النحو اآلتي: مش�الت الح�اة المش�

والم�اني الجامع�ة والمش�الت التعل�م�ة والمش�الت النفس�ة، والمش�الت 

األخالق�ة واالجتماع�ة ،وأخیرًا المش�الت الجنس�ة ،�ما أظهرت النتائج عدم 

الفروق موجودة  وجود فروق دالة إحصائ�ًا تعز� لمتغیر التخصص، بینما هذه

لمتغیر الجنس في المش�الت األخالق�ة واالجتماع�ة والمش�الت الجنس�ة 

ولصالح الذ�ور، وفي المش�الت التعل�م�ة لصالح األنات، ولقد اتضح وجود 

فروق تعز� لمتغیر المستو� الدراسي في ال�عد الجنسي لصالح  طل�ة السنة 

  . األولى مقارنة �طل�ة السنة الثان�ة والثالثة

  

  )  :2006دراسة �امل �تلو و�سام بنات ( - 3 

هدفت الدراسة إلى التعرف على المشاكل الدراس�ة لد� طل�ة جامعة الخلیل    

وعالقتها �عض المتغیرات، تناولت هذه الدراسة موضوع المشاكل �اعت�ارها 

) فقرة 84ظاهرة متعددة األ�عاد تحق�قًا  لذلك طور ال�احثان است�انه تضمنت (

وزعة على ستة أ�عاد هي: المشاكل المتعلقة �الكفا�ات والمهارات الدراس�ة، م

والمشاكل المتعلقة بترتیب وتنظ�م محتو� المساقات الدراس�ة ، والمشاكل 

المتعلقة �اإلرشاد األكاد�مي، والمشاكل المتعلقة �التواف� األكاد�مي، والمشاكل 

تعلقة �العالقة مع أعضاء هیئة والمشاكل المتعلقة �االمتحانات، والمشاكل الم

) 689التدر�س، وقد ط�قت أداة الدراسة على عینة من طل�ة الجامعة بلغت (

طال�ًا و طال�ة، اختیرت �الطر�قة الط�ق�ة العشوائ�ة ،وقد بلغ حجم العینة  

%) من مجتمع الدراسة ،و�عد جمع ب�انات الدراسة عولجت إحصائ�ًا 15(
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)، وأظهرت spss (ةصائ�ة للعلوم االجتماع��استخدام برنامج الرزم اإلح

النتائج شیوع المشاكل الدراس�ة لد� طل�ة الجامعة بدرجة متوسطة و�ان أبرزها 

:المشاكل المتعلقة �االمتحانات، تالها المشاكل المتعلقة بترتیب وتنظ�م محتو� 

 المساقات الدراس�ة، فالمشاكل المتعلقة �عمل�ة اإلرشاد األكاد�مي، فالمشاكل

المتعلقة �العالقة مع أعضاء هیئة التدر�س، تالها المشاكل المتعلقة �التواف� 

األكاد�مي، وأخیرًا المشاكل المتعلقة �الكفا�ات والمهارات الدراس�ة ،و�شف 

نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائ�ًا في درجة المشاكل الدراس�ة لد� طل�ة 

لطل�ة من س�ان القرن الذین الجامعة تعز� لمتغیر م�ان الس�ن ،لصالح ا

�انت درجة المشاكل الدراس�ة عندهم هي األعلى .�ما أشارت النتائج إلى 

وجود عالقة ع�س�ة بین متغیر� المعدل التراكمي وعدد الفصول التي قصاها 

بینما لم تظهر أ�ة فروق دالة  الطالب في الجامعة ودرجة المشاكل الدراس�ة،

دراس�ة وفقًا لمتغیرات:(المستو� الدراسي ،الكل�ة) إحصائ�ًا في درجة المشاكل ال

 .  

  ):2009ـ دراسة محمد أحمد شاهین (4

هدفت الدراسة إلى التعرف على مش�الت الدارسین في جامعة القدس      

المفتوحة، واختالف هذه المش�الت �حسب متغیر الجنس والفئة العمر�ة، �غ�ة 

إلیجاد خدمات إرشاد�ة في تقو�م حاجاتهم اإلرشاد�ة من اجل التخط�� 

الجامعة توفر الدعم والمساندة للدارسین، للتخفیف من حدة ما یواجهونه من 

مش�الت في المجاالت الدراس�ة واالجتماع�ة والنفس�ة، وتحق�قا لذلك طورت 

) فقرة موزعة على هذه المجاالت الثالثة وط�قت 46أداة للدراسة تضمنت (

) دارسًا ودارسة،أخذت من 613حجمها ( األداة على عینة ط�ق�ة عشوائ�ة
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برز أخمس مناط� تعل�م�ة �طر�قة المعاینة العنقود�ة، أظهرت النتائج أن 

المش�الت التي �عاني منها الدارسون في جامعة القدس المفتوحة تتمثل في 

األجواء المقلقة وغیر المر�حة لالمتحانات ،وعدم توفیر األجواء والمناخ 

دم ق�ام المشرف األكاد�مي �ما �سهل التعامل مع المناسب للدراسة، وع

المقررات الدراس�ة ومتطل�ات ز�ادة الدافع�ة لد� الدارسین، وانع�اس ذلك على 

تحصیلهم ،إضافة إلى النقص في خدمات اإلرشاد النفسي المساندة التي تسهم 

في ز�ادة مستو� التكیف  لد� هؤالء الدارسین وأشارت النتائج إلى أن ترتیب 

لحاجات اإلرشاد�ة في المجاالت الثالثة التي اشتملت علیها أداة الدراسة ا

حسب أهمیتها من وجهة نظر الدارسین هي �األتي :  المجال الدراسي 

،فالمجال النفسي ،فالمجال  االجتماعي، �ما أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي 

تي أن هناك فروقا دالة إحصائ�ا بین الجنسین من حیث المش�الت ال

تواجههم،و�التالي حاجاتهم اإلرشاد�ة ؛إذ �عاني الذ�ور من هذه المش�الت 

بدرجة أعلى من اإلناث في المجال االجتماعي بینما لم تصل هذه الفروق إلى 

  مستو� الداللة في المجالین الدراسي والنفسي.

و�انت مش�الت الدارسین في المجالین الدراسي و النفسي أكثر حدة لد�    

ین ) عاما فأكثر مقارنة بزمالئهم من الدارس30ین ضمن الفئة العمر�ة (الدارس

   و�التالي حاجاتهم اإلرشاد�ة أكثر إلحاحا في هذین المجالین. األصغر سنا،

  ): 2009ـ دراسة منى النجار (-5

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المش�الت التر�و�ة واألكاد�م�ة    

والثقاف�ة التي تواجه طل�ة المستو� الرا�ع ��ل�ة التر��ة في جامعة األزهر �غزه 

المتدر�ین في مدارس محافظات غزه ،وتم اخت�ار عینة عشوائ�ة منهم بلغ 
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) من اإلناث، 60ور و() من الذ� 60) طال�ًا وطال�ة ،بواقع (120حجمها (

حیث ط�قت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

، ولقد استخدمت ال�احثة استب�انًا من إعدادها شمل المجاالت  2008/2009

الثالث للمش�الت ،و�ان من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن النسب 

% 63.7األكاد�م�ة  % والمش�الت68.9المئو�ة للمش�الت  الثقاف�ة 

% �ما بینت الدراسة أن مستو� تقدیر وجود 53.1والمش�الت التر�و�ة 

المش�الت التر�و�ة واألكاد�م�ة والمش�الت ��ل عند الذ�ور من الطل�ة أعلى 

  من تقدیرها عند اإلناث . 

ال�حث جراءاتإ  

ه ن هذا المنهج تفرضألاستخدم ال�احثان المنهج الوصفي  منهج ال�حث:أوال: 

إلى التوصل  إم�ان�ةطب�عة هذه المش�لة، نظرا لما یوفره هذا المنهج من 

 الحقائ� الدق�قة، والظروف القائمة المتعلقة �موضوع ال�حث.

  مجتمع ال�حث:ثان�ًا: 

 ةتمصراتكون مجتمع ال�حث الحالي من جم�ع طالب �ل�ة اآلداب �مدینة     

  وطال�ه. طالب )2600وال�الغ عددهم (

م اخت�اره تم) طالب وطال�ه 80تكونت عینة ال�حث من ( عینة ال�حث:ثالثًا: 

) طالب 120لقد تم توز�ع االست�انة على ( ،�صورة عشوائ�ة من مجتمع ال�حث

ي وطال�ة، ولكن هناك طل�ة لم تقم بتسل�م االست�انة وهذا سبب قلة الطل�ة ف

  والجدول التالي یوضح ذلك. �عض األقسام،

الب الكل�ة مختار�ن �صورة موزعه على ط -عینة ال�حث ل�ة)یوضح عدد الط1دول(ج

  ة�عشوائ
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 ددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع           اتـــــــــــــــالتخصص              ت  

 5 التر��ة علوم 1

 1 علم النفس  2

 7 علم االجتماع 3

 13 ةعر��لغة  4

 16 انجلیز�ةلغة   5

 6 ةلغة فرنس�  6

 10 وس�احةآثار  7

 2 تار�خ  8

 2 جغراف�ا 9

 5 م�ت�ات 10

 11 اإلعالم 11

 2 ةفلسف 12

 80 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم               

  

  را�عًا : أداة ال�حث.

و�امل �تلو) ات بنم اعتماد مق�اس (�سام تمن أجل تحقی� هدف ال�حث     

  .م )2006للعام الجامعي ( الفلسطین�ةطب� على البیئة الم

  خامسًا : صد ق األداء.

�ق�س االخت�ار فعًال ما �قصد أن �ق�سه للتأكد من  أن �قصد �الصدق   

 ،ألهداف التي وضعت من أجلهالصدق مضمون األداة، ومد� مالئمتها 

عرض المق�اس �ش�له األول �وذلك  ،لألداة � صدق الظاهر الال�احثان  واعتمد

مجموعة من المح�مین  ىوقد تم عرض المق�اس عل ،) فقرة84الم�ون من (

، ألقسام ��ل�ة اآلداب) أعضاء هیئة تدر�س من مختلف ا9و�ان عددهم (
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مش�الت  تمثلحیث طلب منهم ب�ان صحة ص�اغة وصالح�ة الفقرات التي 

  التخصص).تغیرات (الجنس،موعالقتها �عض ال ابدراس�ة ��ل�ة اآلد

 وفي ضوء توجیهاتهم تم األخذ �مالحظاتهم وٕاجراء التعد�الت المطلو�ة     

لك أص�حت األداة ذ� و�أص�حت األداة تتسم بدرجة مقبولة من الصدق الظاهر 

اف� واختیر مدرج اإلجا�ة الخماسي ( أو ) فقرة �52صورتها النهائ�ة تتكون من (

  .غیر مواف� �شدة )  -غیر مواف�  -ـ محاید -واف�أ – �شدة

  -:: ث�ات األداةسادساً 

و�عد  ،) طل�ة10(من تم تطبی� المق�اس على عینة استطالع�ة م�ونة    

درجات وط�قًا للمق�اس المتدرج ثم استخدام  ىتجم�ع المق�اس وترجمته إل

تعتمد هذه كرون�اخ* لالتساق الداخلي لحساب الث�ات، حیث ألفا معادلة

كل�ة المعادلة على حساب مصفوفة االرت�ا� بین ع�ارات المق�اس والدرجة ال

جيدة  وتعد قيمة معامل الثابت )0.63واتضح أن ق�مة الث�ات �ألفاكرون�اخ = (

  .ىل جتانس فقرات املقياس إوتشري 

  :تطبی� النهائيالسا�عًا : 

عددها  أفراد العینة ال�الغتم توز�ع استمارات المق�اس �صورته النهائ�ة على    

 في توز�ع استمارات المق�اس طر�قه ال�احثان اعتمدوقد ، ) طالب وطال�ه80(

 ال�احثان وقام على عمل�ة التطبی�، ال�احثان االتصال الم�اشر، حیث أشرف

ا�ة عنه، وطلبوا من أفراد العینة اإلج بتوض�ح أهداف المق�اس وطر�قة اإلجا�ة

  المق�اس.��ل صدق وموضوع�ة عن 

  :اإلحصائ�ةثامنًا : الوسائل 

  تم اعتماد الوسائل اإلحصائ�ة التال�ة:
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الوس� المرجح= 
ن

ككككك 1544334251 
  

  حیث �عني:

  5(أواف� �شدة) مضرو�ًا في وزنه  األولتكرار البدیل   = 5× 1ك

  4تكرار البدیل الثاني (أواف�) مضرو�ًا في وزنه  =  4×  2ك

  3البدیل الثالث (محاید) مضرو�ًا في وزنه= تكرار  3×  3ك

  2تكرار البدیل الرا�ع (غیر مواف�) مضرو�ًا في وزنه  = 2×  4ك

  1تكرار البدیل الخامس (غیر مواف� �شدة) مضرو�ًا في وزنه  = 1×  5ك

  عدد أفراد العینة   ن =

  

  

اعرض النتائج و تفسیره  

  : رض النتائجـأوًال: ع

ان اإلجا�ة عن تساؤالت ال�حث والتحق� من أهدافه قام ال�احث من أجل        

  �اآلتي:

  لإلجا�ة عن السؤال األول من تساؤالت ال�حث:

 صراتةم -المش�الت الدراس�ة التي �عاني منها طل�ة �ل�ة اآلداب  ما       

  ؟

لتحدید المش�الت الدراس�ة التي �عاني منها طل�ة �ل�ة اآلداب، قام      

والوزن المئو� لكل فقرة من فقراته  ،الوس� المرجحال�احثان �استخراج 

ما لتحدید درجة تحق� �ل فقرة و�ذلك لتحدید نس�ة شیوعها � ،المق�اس
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  :اآلتيیوضحها الجدول 

  المق�اسلفقرات الوس� المرجح والوزن المئو�  )  2 (  جدول

  
  

 7 75.75 3.54 المناقشات غیر �اف�ة في المحاضرات  42

 3 70.75 3.79 �عض الموضوعات تتكرر في أكثر من مقرر  43

 5 75.757 3.68 تعتمد معظم المواد الدراس�ة على الحف� واالستظهار 44

 4 73.5 3.78 مةالثقافة العاالخط� الدراس�ة في الكل�ة ال تر�ز على  45

  الترتیب الوزن المئو�  الوس� المرجح الفقرات م

االعتماد على مرجع واحد للمقرر ال یوفر فرص التمیز  46

 بین الطل�ة

3.93 75.5 1 

 8 77.25 3.36 تسود روح الفوضى في �عض المحاضرات 47

 سادسا:ـ المجال الخاص �االمتحانات

 3 77.25 3.89 �ثیرا من اقتراب موعد االمتحاناتأخاف  48

 1 83 4.15 أسئلة �عض االمتحانات صع�ة  49

  4 70.25 3.51 أشعر �أن أسئلة االمتحانات غیر عادلة  50

 2 84 4.2 االمتحانات وحدها ال تق�س التعلم الحق�قي  51

یزعجني إجراء امتحانات للمادة ذات التخصصات  52

 المتعددة

3.5 70 5 

  

  

   :تفسیر النتائج ثان�ًا:

 اعتمدلما �ان المق�اس المتدرج المعتمد في االست�انة خماس�ًا فقد 

 �نقطة قطع فاصلة ُ�حدد )%60( والوزن المئو� ) 3(الوس� المرجح  ال�احثان

في ضوئها درجة تحق� الع�ارة فالع�ارة التي �ساو� أو یز�د وسطها المرجح 

وما �قل  ( أ� المش�الت أكثر شیوعَا لد� الطل�ة) ) تعتبر متحققة3عن (

  ( أ� نس�ة شیوع المش�لة قلیلة)  ةـــــعنها تعتبر غیر متحقق

) 40(أ� المش�الت األكثر شیوعًا بلغ عدد الفقرات المتحققة بناًء عل�ه 

 فقرة، )12(بلغ عددها أ� األقل شیوعاَ  أما عدد الفقرات غیر متحققة ،فقرة
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، 4، 3، 2یتضح أن الع�ارة رقم ( المتحققة )40(�ارات فحص محتو� الع�و 

 تنتمي للمجال الخاص �الكفا�ات والمهارات الدراس�ة ،أما الع�ارة رقم )8، 5

للمجال الخاص �التواف� ) تنتمي 9،10،11،15،18،19،22،23،24(

للمجال الخاص �اإلرشاد  تنتمي )26،27،28أما الع�ارة رقم( ،األكاد�مي

) 29،31،32،33،34،35،36،37،38،39رقم ( الع�ارة أما األكاد�مي،

وتنتمي للمجال الخاص �العالقة مع أعضاء هیئة التدر�س و�النس�ة للع�ارة رقم 

والذ� ینتمي إلي المجال الخاص  )40،41،42،43،44،45،46،47(

بترتیب وتنظ�م محتو� المقررات الدراس�ة ،أما الع�ارة رقم 

  الخاص �االمتحانات . ) تنتمي للمجال48،49،50،51،52(

فقد احتلت  مجال الخاص �الكفا�ات والمهارات الدراس�ةالف�ما یتعل� �

المرت�ة األولى "ي أخذ المالحظات وتنظ�م األف�ارأجد صعو�ة ف" )4الفقرة رقم (

تشتت انت�اه وقد یرجع ذلك إلى  )70.25) ووزن مئو� (3.51بوس�  مرجح (

إلى انشغال تف�یر الطالب �أمور أخر�، أما  أو ر�ما �عود الطل�ة وعدم التر�یز،

) وهي "ال أقوم بواج�اتي الدراس�ة في مواعیدها"فقد احتلت المرت�ة 5الفقرة رقم(

) وقد یرجع ذلك إلى �ثرة 86.75) ووزن مئو�(3.44الثان�ة بوس� مرجح (

الواج�ات الدراس�ة في المواد التي یدرسها،النشغال الطالب �أمور أخر� في 

�مساعدة والدة في العمل ،أو ر�ما �عود إلى طب�عة األستاذ نفسه من المنزل 

حیث سهولته وعدم معاق�ة الطالب الذ� ال �قوم �الواج�ات الم�لف بها، 

)"أشعر �القل� وعدم القدرة على التر�یز عندما أبدا في 2واحتلت الفقرة (

وقد یرجع ) 67.25)ووزن مئو� (3.36الدراسة" المرت�ة الثالثة بوس� مرجح ( 

ذلك إلى خوف الطل�ة من أسئلة االمتحان ،أو �عود إلى صعو�ة المنهج الذ� 
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یدرسه ،أو النشغال تف�یره �أمور المراق�ة في االمتحان والتشدید فیها مما یجعل 

القل� یزداد لد� الطالب و�جعلهم غیر قادر�ن على التر�یز في القراءة،وأما 

كتب والمراجع والدور�ات في م�ت�ة الكل�ة" )"أعاني من عدم توفر ال8الفقرة رقم(

) وقد یرجع 63.25) ووزن مئو� (3016احتلت المرت�ة الرا�عة بوس� مرجح(

قد یرجع إلى عدم حرص الكل�ة  ذلك إلى قلة المیزان�ة المعروفة للكل�ات،أو

على تز�د الم�ت�ة ��ل جدید من �تب ودراسات حدیثة �م�ن أن �ستفید منها 

)"أجد صعو�ة في تنظ�م �حوتي وتقار�ر�" احتلت 3فقرة رقم (الطل�ة ، أما ال

) وقد �عز� ذلك إلى 62.25)ووزن مئو� (3.11المرت�ة الخامسة بوس� مرجح(

ور�ما �عود لكثرة ال�حوث المطلو�ة منه ور�ما �عود إلى  ضی� وقت الطالب،

  عداد ال�حوث والتقار�ر .إ عدم تدر�ب الطل�ة على ��ف�ة 

) 11:فقد احتلت الفقرة (أما ما یتعل� �مجال الخاص �التواف� األكاد�مي 

"ال توجد أماكن مناس�ة للدراسة داخل المبنى الجامعي"المرت�ة األولى بوس� 

) وقد یرجع إلى ازدحام المبنى الجامعي ��ثرة 77) ووزن مئو�(3.85مرجح (

الكل�ة حاجات الطل�ة ) "ال تلبي إدارة 15الطل�ة الدارسون بها،وأما الفقرة (

) وقد �عود 76.5) ووزن مئو� (3.83"احتلت المرت�ة الثان�ة بوس� مرجح (

ذلك إلى �ثرة الطل�ات المقدمة إلدارة الكل�ة لتلبیها أو عدم حصولها على 

إم�ان�ة مال�ة تسمح بتلب�ة حاجاتهم أو وجود طل�ات قد تكون ل�س لها أهم�ة 

) "أشعر أن دراستي في الكل�ة مض�عة للوقت �22بیرة �النس�ة للطالب، والفقرة (

) قد �عود 73.5) ووزن مئو� (3.68"فقد احتلت المرت�ة الثالثة بوس� مرجح (

إلى عدم رغ�ة الطالب في الدراسة أصًال،أو ر�ما �عود إلى اعت�ار الدراسة 

) "هناك فجوة بین المواد �18النس�ة للطالب حاجة زائدة في ح�اته، وأما الفقرة (
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)ووزن مئو� 3.5لدراس�ة والح�اة العمل�ة "احتلت المرت�ة الرا�عة بوس� مرجح (ا

) قد �عود ذلك إلى عدم ارت�ا� المناهج التي ندرسها �الواقع الذ� 70.25(

نع�ش ف�ه وهذا الخلل نشأ من المنهج الذ� یدرسه له عضو هیئة التدر�س 

الص�اح�ة "احتلت ) "أتضای� من المحاضرات �24الكل�ة ،و�النس�ة للفقرة (

) وتفسیر ذلك في 69.25)ووزن مئو� (3.46المرت�ة الخامسة بوس� مرجح (

ن هما:  إما عدم حصول الطل�ة وخاصة الطال�ات على المواصالت في یشیئ

هذه الفترة أو قد یرجع إلى عدم عجزهم على النهوض م��رًا ولتأخرهم في 

) "إنني 10ما الفقرة (السهر مما یؤد� بهم إلى عدم حضورهم للمحاضرات، أ

سر�ع االنصراف عن الدراسة وال اخط� للدراسة مس�قًا"فقد احتلت المرت�ة 

) وقد �فسر ذلك ال�احثان 64.5) ووزن مئو� (3.23السادسة بوس� مرجح (

�سبب عدم وجود رغ�ة للطالب في الدراسة مما یجعله ال یخط� لها مستق�ال أو 

)" ال أعرف �یف ادرس �ش�ل 9لفقرة رقم(ر�ما تكون الدراسة آخر ما تشغله، وا

) وقد 62.25) ووزن مئو� (3.11فعال "احتلت المرت�ة السا�عة بوس� مرجح (

�عز� ذلك إلى عدم توفر م�ان مناسب ومهیئ للدراسة داخل المنزل،أوقد �عود 

إلى صعو�ة المادة المراد دراستها،أو ر�ما النشغال تف�یر الطالب �أمور أخر� 

) "ال تهتم إدارة الكل�ة �اقتراحات الطل�ة المتعلقة بتحسین 23قرة (، واحتلت الف

) 62.25) ووزن مئو� (3.11الح�اة الجامع�ة" المرت�ة السا�عة بوس� مرجح(

ور�ما قد �عود ذلك إلى عدم اعت�ار الكل�ة �أن هذه االقتراحات ل�ست أولو�ات 

) 19الفقرة رقم (الطالب وانشغالها �أش�اء أخر� قد تكون أهم منها ، وأما 

"المناهج الدراس�ة ال تتناسب مع میولي واستعداداتي وقدراتي "احتلت المرت�ة 

) وقد �عز� ذلك إلى �عد 60.5)ووزن مئو� (3.03الثامنة بوس� مرجح (
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وقد �عود إلى إت�اع عضو هیئة  المناهج الدراس�ة عند الح�اة الواقع�ة للطالب،

  ول واستعدادات وقدرات الطل�ة .التدر�س لنم� معین ال یتماشى مع می

) 26( فقد احتلت الفقرة:لمجال الخاص �اإلرشاد األكاد�ميلأما �النس�ة 

وس� "ال یوجد في الكل�ة من یوجهني أكاد�م�ا �الش�ل الصح�ح"المرت�ة األولى ب

معظم المرشدین  ) قد �عود إلى أن68.75)ووزن مئو� (3.44مرجح (

األشراف األكاد�مي من حذف وٕاضافة مواد األكاد�میین ل�ست لدیهم درا�ة �

)"أشعر �أنني �حاجة لمن ینصحني عند تخرجي 28وغیر ذلك ،وأ�ضًا الفقرة (

) ووزن مئو� 3.44من الكل�ة "احتلت المرت�ة األولى بوس� مرجح (

)وقد �عز� ذلك إلى قلة خبرة الطل�ة في مجال تخصصهم و�سبب 68.75(

فید ر��ة العمل�ة التي �م�ن للطالب أن �ستقصر المدة الزمن�ة وخاصة فترة الت

�ة ) "أعاني من مش�لة في تسجیل المقررات الدراس27منها أكثر، وأما الفقرة (

) ووزن مئو� 3.11لكل فصل دراسي"احتلت المرت�ة الثان�ة بوس� مرجح (

ل خر الطل�ة في الحضور لمقر الكل�ة في فترة تسجیأ)، فقد �عود إلى ت62.25(

  المواد.

فقد احتلت الفقرة :مجال الخاص �العالقة مع أعضاء هیئة التدر�سأما 

)"�عض أعضاء هیئة التدر�س ال �شرحون المادة الدراس�ة جیدًا"المرت�ة 38(

)وقد یرجع ذلك إلى عدم تحضیر 81) ووزن مئو� (4.05األولى بوس� مرجح(

أعضاء هیئة التدر�س للمحاضرات مما یجعلهم غیر قادر�ن على توصل 

ومة �ش�ل جید أو قد ترجع إلى عدم اطالعهم ومتا�عتهم إلى ما هو جدید المعل

من مراجع حدیثة تساعدهم في التوصیل المعلومة وقد �عود إلى عدم 

) "هناك 33استخدامهم إلى وسائل تعل�م�ة وطرق تدر�س متنوعة، وأما الفقرة (
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 صعو�ة في طرق التدر�س التي یت�عها �عض أعضاء هیئة التدر�س"احتلت

) و�رجع ذلك إلى تعود 78.25) ووزن مئو�(3.91المرت�ة الثان�ة بوس� مرجح(

ال�عض منهم على طر�قة معینة ال �حبذون تغییرها وعدم التقبل الجدید وعدم 

رغبته في التجدید والتغیر وقد �عود إلى قلة خبرتهم �الطرق الحدیثة التي 

)" �میز أعضاء 37قرة (تفیدهم في ��ف�ة التعامل مع الطل�ة �ش�ل أفضل ،والف

هیئة التدر�س بین الذ�ور واإلناث في الدرجات والتعامل" احتلت المرت�ة الثالثة 

) وقد �عود ذلك إلى ز�ادة احترام 72.25)ووزن مئو�(3.76بوس� مرجح (

الطال�ات اإلناث ألعضاء هیئة التدر�س واستخدامهم لع�ارات ش�ر وتقدیر أكثر 

)" ال یتجاوب �عض أعضاء 39یها، وأما الفقرة (من الذ�ور الذین �فتقرون إل

هیئة التدر�س مع مراجعات الطل�ة في الساعات الم�تب�ة" احتلت المرت�ة الرا�عة 

) فقد �عز� ذلك إلى عدم مناس�ة 70.75) ووزن مئو� (3.54بوس� مرجح (

المخصص لمراجعة الطل�ة أو انشغال األستاذ في أمور أخر� �تحضیر 

عة األسئلة أو ر�ما یرجع إلى عدم إلزام الطل�ة �الحضور المحاضرات أو ط�ا

في الوقت المخصص لهم مما یجعل األستاذ ال یتجاوب معهم ، والفقرة 

) "�ستهز� �عض أعضاء هیئة التدر�س �آراء الطل�ة"المرت�ة الخامسة 31رقم(

) وقد �عود إلى استخدام �عض 70.25) ووزن مئو� (3.51بوس� مرجح (

ت غیر مناسب وصح�حة أثناء نقاشهم مع أعضاء هیئة التدر�س الطل�ة لع�ارا

أو ر�ما �عود إلى تكبر أعضاء هیئة التدر�س على الطل�ة على صاحب شهادة 

)"العالقات 35عال�ة وأن الطالب أقل منه شهادة ومستو�، وأما الفقرة (

الشخص�ة بین الطالب وأعضاء هیئة التدر�س تؤثر في درجاتي التي أحصل 

) 68.5) ووزن مئو�(3.43فقد احتلت المرت�ة السادسة بوس� مرجح(علیها"
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 ،ألن �عض أعضاء هیئة التدر�س ال �عتمدون في تق�مهم للطل�ة على درجاتهم 

أنما أمور شخص�ة أخر� المتمثلة في عالقات عمل وأمور أخر� أو �عود إلى 

أعضاء  )"ما یزعجني في دراستي34وجود خالفات أسر�ة ف�ما بینهم ،والفقرة (

درس ف�ه" احتلت المرت�ة السا�عة أهیئة التدر�س القائمون على التخصص الذ� 

)  وقد یرجع إلى صعو�ة التعامل 65.25) ووزن مئو� (3.26بوس� مرجح (

معهم وعدم امتالكهم لوقت فراغ لمناقشة الطل�ة في حاجاتهم و�ذلك ر�ما �عز� 

ألقسام وقد یرجع إلى ذلك إلى عدم تخص�ص وقت لمراجعة الطل�ة في �عض ا

فشل الطل�ة في اخت�ار األسلوب األمثل لمخاط�ة أعضاء هیئة التدر�س، وأما 

) " �عض أعضاء هیئة التدر�س ال �ستمعون لوجهات نظر الطل�ة 36الفقرة (

) ووزن مئو� 3.7المختلفة �صدر رحب"احتلت المرت�ة الثامنة بوس� مرجح (

ئة التدر�س وعدم امتالكهم إلى ) وقد یرجع إلى قصور أف�ار عضو هی74(

) "�عض أعضاء هیئة التدر�س غیر أكفاء"احتلت 29ثقافة علم�ة،والفقرة رقم (

) وقد نفسر ذلك إلى عدم 68) ووزن مئو� (3.4المرت�ة التاسعة بوس� مرجح(

وجود امتحانات أو معایر تق�م  أعضاء هیئة التدر�س �عد نیلهم الماجستیر أو 

�أنهم قد وصلوا إلى مرحلة ال �ستحقون إلى من �عرفهم الد�توراه واعتقادهم 

) "أتردد �ثیر في السؤال عند النقا� المهمة 32الصح والخطأ،وأما الفقرة رقم (

) 64) ووزن مئو� (3.2)بوس� مرجح (10في المواد الدراس�ة "احتلت المرت�ة (

�ة وقد یرجع ذلك إلى عدم تقبل �عض أعضاء هیئة التدر�س الستفسارات الطل

ونقاشهم في المحاضرة والتعلی� على الطل�ة �ش�ل غیر جید أو ر�ما �عود إلى 

  فشل الطل�ة في اخت�ار المصطلحات المناس�ة في النقاش.

 :وأما �النس�ة المجال الخاص بترتیب وتنظ�م محتو� المقررات الدراس�ة
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التمیز ) "االعتماد على مرجع واحد للمقرر ال یوفر فرص 46فقد احتلت الفقرة (

)وقد �عود 75.5) ووزن مئو� (3.93بین الطل�ة " المرت�ة األولى بوس� مرجح(

إلى تقید األقسام بدلیل للمقررات الدراس�ة ومقررات محددة یجب االلتزام بها 

وهذا ال �فسح المجال للطل�ة إلبراز الفروق الفرد�ة بین الطل�ة، وأما الفقرة 

س�ة والوسائل اإل�ضاح�ة ل�عض )"تنقصني الوسائل التعل�م�ة المنا41(

) 77.75) ووزن مئو�(3.88المقررات الدراس�ة "المرت�ة الثان�ة بوس� مرجح (

وقد یرجع ذلك إلى عدم توفیر الكل�ة للوسائل التعل�مة المناس�ة ألعضاء هیئة 

التدر�س الستخدامها في الشرح أو ر�ما �عتبرها ال�عض منهم �أنها مض�عة 

ادة منها أو ر�ما لصعو�ة استخدام وسائل تعل�م�ة في للوقت وال یتم االستف

) "�عض الموضوعات تتكرر في أكثر من �43عض المواد، والفقرة  (

) ور�ما 7.75)ووزن مئو� (3.79مقرر"احتلت المرت�ة الثالثة بوس� مرجح(

�عود إلى أهم�ة الموضوع مما یجعله یتكرر في أكثر من مقرر،أما الفقرة 

ة لألنشطة �الكل�ة ال تر�ز على الثقافة العامة للطل�ة " )"الخط� الدراس�45(

)، وقد یرجع ذلك إلى 73.5) ووزن مئو� (3.78المرت�ة الرا�عة بوس� مرجح (

�ون األنشطة التي تمارس �الكل�ة تأتي بناًء على رغ�ات الطل�ة المشار�ین فى 

على تلك األنشطة ومعظمهم �أقسام اللغات و�أتون ببرنامج لألنشطة یر�ز 

طب�عة تخصصاتهم �الشعر واألدب والروا�ة في اللغة العر��ة والترجمة في قسم 

  اللغة اإلنجلیز�ة.

)" تعتمد معظم المواد الدراس�ة على الحف� 44و�النس�ة للفقرة (

) 75.75) ووزن مئو�(3.68واالستظهار"احتلت المرت�ة الخامسة بوس� مرجح(

جا�ة النموذج�ة ألسئلة االمتحانات و�عز� ذلك إلزام �عض األقسام �ضرورة اإل
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لذلك �ضطر إلى وضع أسئلة تعتمد على الحف� واالستظهار، وأما الفقرة 

)"�عض المواد الدراس�ة ضع�فة التنظ�م وغیر مترا�طة مع �عضها"احتلت 40(

)وقد یرجع ذلك إلى 73.25) ووزن مئو� (3.66المرت�ة السادسة بوس� مرجح(

رة على الطل�ة وقد یرجع إلى عدم ارت�ا� المنهج ضعف المناهج الدراس�ة المقر 

الدراسي �الواقع مما یجعله �فشل في اخت�ار الوسائل الدراس�ة، والفقرة 

)"المناقشات غیر �اف�ة في المحاضرات"احتلت المرت�ة السا�عة بوس� 42(

) قد �عود إلى خوف األستاذ من ض�اع 7.75) ووزن مئو� (3.54مرجح (

�المناقشة وعدم مقدرة األستاذ على مواصلة الشرح �عد الوقت أذا سمح لهم 

)"تسود روح الفوضى في �عض 47مقاطعات الطل�ة، أما الفقرة (

) ووزن مئو� 3.36المحاضرات"احتلت المرت�ة الثامنة بوس� مرجح(

)وقد �عز� ذلك إلت�اع �عض األساتذ للطر�قة الحوار�ة في التدر�س 77.25(

�ة مع الطل�ة وقد �عود إلى شخص�ة األستاذ بها  التي تستلزم الحوار والمشار 

  وف�ه نوع من  التساهل.

)"فقد 49فقد احتلت الفقرة (وف�ما یتعل� �المجال الخاص �االمتحانات:

) ووزن مئو� 4.15احتلت أسئلة �عض االمتحانات صع�ة" بوس� مرجح (

) وقد یرجع إلى تعود الطل�ة على نم� معین من األسئلة التي تكون 83(

صاغه �ش�ل م�اشر وتق�س مستو� الحف� فق� أو لتجنب ظاهرة الغش أو م

)"االمتحانات وحدها ال تق�س التعلم 51لتمیز بین مستو�ات الطل�ة ،وأما الفقرة (

) وقد نفسر 84) ووزن مئو�(4.2الحق�قي "احتلت المرت�ة الثان�ة بوس� مرجح (

على أداء ونجاح  ذلك �أن أسئلة االمتحان وحدها ل�ست مع�ار صح�ح للح�م

الطالب فأح�انًا األسئلة تكون موضوعة �طر�قة تعجز�ه مما یجعلهم �عجزون 
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)"أخاف �ثیر من اقتراب موعد 48في اإلجا�ة علیها، والفقرة (

) 77.25) ووزن مئو�(3.86االمتحانات"احتلت المرت�ة الثالثة بوس� مرجح(

المواد الدراس�ة أو وقد یرجع ذلك إلى خوفهم من أسئلة �عض األستاذة ب�عض 

)"اشعر �أن أسئلة 50عدم مراجعة الطل�ة للمحاضرات أول �أول،وأما الفقرة (

) ووزن 3.51االمتحانات غیر عادله" احتلت المرت�ة الرا�عة بوس� مرجح (

)وقد �عود إلى استعجال �عض األساتذة في وضع األسئلة 70.25مئو� (

الجزء اآلخر أو ر�ما �عود ذلك  �حیث یتم التر�یز على جزء من المنهج وٕاهمال

إلى عدم توقیر وقت �افي إلى إعداد أسئلة �حیث تالئم جم�ع مستو�ات الطل�ة 

)"یزعجني إجراء  امتحانات للمادة ذات التخصصات 52،والفقرة (

) وقد یرجع ذلك إلى اختالف 70) ووزن مئو� (3.5المتعددة"بوس� مرجح (

ئلة أو قد �عود إلى �ثرة إعداد الطل�ة وجهات نظر األساتذة أثناء إعداد األس

  المسجلین بهذه المادة مما یزعجهم أثناء اإلجا�ة.

  لإلجابة عن السؤال الثاني من تساؤالت البحث الذي ینص على:

دراك طل�ة �ل�ة اآلداب للمش�الت الدراس�ة �اختالف نوع إهل یختلف 

   ؟.الجنس

لة الفروق بین متوسطى قام ال�احثان �استخدام اخت�ار " ت " لتحدید دال

  درجات ذ�ور وٕاناث العینة والجدول اآلتي یوضح ذلك:

  

 

  

  



 المشكالت الدراسیة بكلیة اآلداب
  

  
244 

 

  ) 3جدول ( 

  الجنسین" وداللتها اإلحصائ�ة للفرق بین متوسطي درجات  تق�مة " 

  االست�انة والدرجة الكل�ةفي مجاالت 

االنحراف  التوس� ن المجموعة المجال

 لمع�ار� 

  تق�مة  . حد

وداللتها 

 اإلحصائ�ة

  ذ�ور   1

 إناث

33       

47 

24.55      

23.96 

6 .46      

4.45 

78 0.482 

  ذ�ور   2

 إناث

33        

47 

52.79   

47.72 

11.59      

9.78 

78 2.112 

*  

  ذ�ور   3

 إناث

33         

47 

10.52      

10.53 

1.99       

2.56 

78 032. 

  ذ�ور   4

 إناث

33          

47 

39.69     

37.53 

6.96       

12.36 

78 909 - 

  ذ�ور   5

 إناث

33   

47 

30.67     29  

.72 

3.16      

5.76 

78  0.854    

  ذ�ور   6

 إناث

33       

47 

18.88    

19.77 

3.15       

3.06 

78 1.261 

الق�مة 

 الكل�ة

  ذ�ور  

 إناث

33        

47 

177.1     

169.23 

24.47    

27.39 

78 1.319 

فروق بین الجنسیین في جم�ع یتضح من الجدول الساب� عدم وجود 

ور عدا المجال الثاني حیث یوجد فرق لصالح الذ�ما  كل�ةالمجاالت والدرجة ال

ى وقد یرجع ذلك إل المجال الخاص �التواف� األكاد�مي "في المجال الثاني " 

أن انشغال معظم الذ�ور �أعمال أخر� خارج نطاق الدراسة فمنهم من �عمل 

أعمال حرة ومنهم من �عمل في جهات تا�عة للدولة مما �قلص من فرص 

التزامهم �حضور المحاضرات مما یترتب عل�ه فقدان جانب معرفي �بیر من 

  .ت في التواف� األكاد�ميالمواد المقررة علیهم مما یترتب عل�ه وجود مش�ال

  لإلجابة عن السؤال الثالث من تساؤالت البحث الذي ینص على:

  ؟صصدراك طل�ة �ل�ة اآلداب للمش�الت الدراس�ة �اختالف التخإهل یختلف 

ي لتحدید داللة الفروق دباستخدام اختبار تحلیل التباین األحا نال�احثا قام
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  والجدول اآلتي یوضح ذلك:بین متوسطات درجات األقسام األكادیمیة 
ي فالكلیة العلمیة  ب  األقسامالفرق بین درجات  اإلحصائیةقیمة "ف " وداللتھا  )4جدول(

  مجاالت االستبانة والدرجة الكلیة
  

مجموع  مصدر الت�این   المجال 

 المر�عات 

درجات 

 الحر�ة 

متوس� 

 المر�عات 

  ق�مة " ف " 

      

1 

بین المجموعات  داخل 

 المجموعات  الكلي 

28.329      

2226.47    

2254.8 

2               

77            

79 

14.164     

28.915 

0.49 

      

2 

بین المجموعات  داخل 

 المجموعات  الكلي 

317.216    

8878.97    

9196.19    

2              

77            

79   

158.61      

115.311 

1.375 

       

3 

بین المجموعات داخل 

 المجموعات   الكلي     

21.645       

406.305    

427.95 

2               

77             

79 

10.823      

5.277 

2.051 

          

4 

بین المجموعات داخل 

 المجموعات   الكلي     

859.417     

7806.13    

8665.55 

2              

77            

79 

429.71      

101.38          

4.239 

        

5 

بین المجموعات داخل 

 المجموعات    الكلي

5.878        

1858.11    

1863.99 

2             

77            

79 

2.939        

24.131 

  0.122 

       

6 

بین المجموعات داخل 

 المجموعات الكلي 

96.762      

666.44      

763.2 

2              

77            

79 

48.38        

8.66   

5.59 

الق�مة 

 الكل�ة 

بین المجموعة داخل 

 المجموعة الكلي

2313.15    

52570.8     

54883.95 

2               

77            

79 

1156.58    

682.74  

 

1.694 

العلم�ة  األقسامیتضح من الجدول الساب� وجود فروق بین متوس� درجات     

ات في المجالین الرا�ع والسادس فق� ولتحدید اتجاه الفروق بین أزواج المجموع

" للمقارنات المتعددة �ما  ي" تو�مجموعات لق�مة اخت�ار ال�احثان  استخدم
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                      : یوضحها اآلتي

  )الفروق بین المتوسطات �اخت�ار " تو�ى " 5جدول (     

 علوم أكاد�م�ة علوم اللغات المجموعة المجال

العالقة مع أعضاء ھیئة 
 التدریس

  العلوم اإلنسانیة
 علوم اللغات

4.67                    - 2.54                  7.2 * 

 علوم أكاد�م�ة علوم اللغات المجموعة 

  اإلنسانیةالعلوم   االمتحانات
 علوم اللغات

1.37                    - 1.07                   2.44 
* 

  یتضح من الجدول الساب� ما یلي :    

 العلوم ، علوم اللغات: توجد فرق بین متوسطي المجموعة (  المجال الرا�ع

   .) علوم اللغات(  صالح ل)  األكاد�م�ة

 العلوم ، علوم اللغات: توجد فرق بین متوسطي المجموعة (  المجال السادس

    .) علوم اللغات(  صالح ل)  األكاد�م�ة

 وقد یرجع ذلك إلى ما یتصف �ه طل�ة أقسام اللغات من االلتزام �الحضور

والحرص على اجت�از االمتحانات بنجاح �ما قد �عز� ذلك لطب�عة المواد 

ل�ة لغة األم (اللغة العر��ة) مما یجعل الطالدراس�ة لكونها أجنب�ة ول�ست ال

حر�صین أن تكون عالقاتهم �أعضاء هیئة التدر�س طی�ة مؤسسة على 

  التعاون ألنهم المالذ الوحید في فهم المادة.

    ثالثاً: التوصیات:
  بعض التوصیات منھا: الباحثان ىوفي ضوء نتائج البحث أوص 

 املینـــــــــــــــــوالع ةــــــللطلب إرشـاد�ة نـدوات وعقـد عمـل بـورش امــــــــلقیا -  1

 والتر�و�  ,النفسي اإلرشاد خدمات تقد�م �أهم�ة تعر�فهمو  الكل�ة في والمسئولین

 فـي أثـر مـن لـذلك لمـا ،لإلرشـاد جیـد مـــــــــــتنظی إلـى ةـــــــــــــوالحاج واالجتمـاعي،، 

 واالجتمـاعي النفسـي التوافـ� سـوء مشـ�الت حـل علـى الطل�ـة مسـاعدة
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 التـي الضـاغطة الح�ـاة أحـداث آثـار مـع والتعامـل یواجهونها، التي واألكاد�مي

  .لها یتعرضون 

 جـراءاتلإل كل�ـةال فـي األكاد�م�ـة الجهـات طـرف مـن مراجعـة ادةـــــــــــــإع  -2

 المتعلقــة تلــك خاصــة ،للطل�ــة الدراســ�ة �المهمــات المرت�طــة األكاد�م�ــة

  للطل�ة. المقدم األكاد�مي ادـواإلرش الدراس�ة، والخط� �االمتحانات،

لمشـــ�الت التـــي أبرزهـــا هـــذا ال�حـــث �عـــین االعت�ـــار وٕایجـــاد ضـــرورة أخـــد ا -3

  حلول عمل�ة لها من قبل المسئولین في الكل�ة.

ور�ـة بـین الطل�ـة وأعضـاء الهیئـة اإلدار�ـة والتدر�سـ�ة لتقر�ـب دعقـد لقـاءات  -4

  واصل بین الطل�ة والكل�ة.  وجهات النظر وز�ادة التفاعل والت

  .التدر�س في التكنولوج�ة الوسائل واستخدام االمتحانات، نظام تطو�ر -5

 ستو� ممع  یتناسب �ما التر�و�، التأهیل دبلوم في التر�و�ة المناهج تطو�ر -6

  .والمعرفة العلم في الطل�ة طموح

  را�عًا: المقترحات:

  بعض المقترحات منھا: الباحثان واستكماالً للبحث الحالي اقترح    

 توافقهم على تأثیرها ومد� �الكل�ةالجدد  للطل�ة الدراس�ةالمش�الت  -1

  واالجتماعي. النفسي

  عالقتها �متغیرات أخر�.و لطل�ة المرحلة الثانو�ة    دراس�ةال المش�الت -2

على  التحصیل الدراسي لد� طل�ة  تأثیرھا ومد� المش�الت الدراس�ة -3

  الكل�ة.

مماثلة لل�حث الحالي للتعرف على أكثر مش�الت طل�ة �ل�ة  إجراء دراسة -4

 اآلداب شیوعًا واقتراح حلول لها. 
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