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:ملخص
 اإلاشازٖت في اجساذ،ٛ همـ الاجطا،هدَذ الدزاطت بلى جدلُل ؤزس اإلاىار الخىكُمي بإبهاده (همـ الُٓادة
ٛ الخ٘ىىلىحُا) نلى الخدطُل الدزاس ي لدي ؾلبت حامهت ؤم البىاقي زال، هكام بحساءاث الهمل،الٓسازاث
،) ؤطخاذ في الجامهت اإلاهىُت222(  وْد انخمدها نلى الاطخبُان الري وشم نلى،)2221-2222( حائدت ٖسوها
 وجىضلذ الدزاطت بلى وحىد ؤزس بًجابي،مخىىنت
ِّ  ومٓاًِع بخطائُتSPSS وخلل بىاطؿت البرهامج ؤلاخطائي
 (اإلاشازٖت: وؤزس بًجابي مخىطـ لـ،) نلى الخدطُل الدزاس ي لدي الؿلبتٛ همـ الاجطا،(همـ الُٓادة:ْىي لـ
 الخ٘ىىلىحُا) نلى الخدطُل الدزاس ي لدي الؿلبت في الجامهت مدل، هكام بحساءاث الهمل،في اجساذ الٓساز
.الدزاطت
.ٛ همـ الاجطا، همـ الُٓادة، حائدت ٖسوها، الخدطُل الدزاس ي، اإلاىار الخىكُمي:الكلمات املفتاحية
***
Abstract:
The study aims to analyze the impact of the organizational climate with its
dimensions (leadership style, communication style, participation in decision-making,
work procedures system, technology) on the academic results of Oum El Bouaghi
University students during the Corona pandemic)0202-0202( .We rely on the
questionnaire tool that was distributed to (200) professors at the concerned university,
and analyzed by the SPSS statistical program and various statistical measures. The
study found a strong positive impact of (leadership style, communication style) on
students' academic results, and a medium positive effect of (participation in decisionmaking, work procedures system, technology) on students' academic results at the
university under study.
Keywords: organizational climate, academic results, corona pandemic, leadership
style, communication style.
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أثر املهاخ التهظيني على التحصيل الذراسي لطلبة جامعة أم البواقي خالل جائحة كورونا ()0202-0202
ص ص02-22
دراسة استطالعية آلراء اهليئة التذريسية:

.I

مقذمة
ٌهبر اإلاىار الخىكُمي الظائد في اإلااطظاث الجامهُت نً جُانل ؤلادازة ،والُٓادة في ؤلاشساٍ والخىحُه
ِّ
وألاطاجرة وهىم جسططهم ألاٗادًمي واإلانهي ،وؤطالُبهم اإلاىهجُت في الخدزَع والخٓىٍم ،والؿلبت ومظخىٍاتهم
وْدزاتهم واطخهداداتهم ،والجامهت مً خُث مىْهها الجًسافي ،لً٘ هرا اإلاىار واحه ندة ضهىباث زالٛ
حائدت ٖسوها ( )2221-2222ومدازبت اهدشاز َحروض ( )covid19خُث زػهذ لبروجىٖالث صحُت مً ؾسٍ
الىشازة الصحُت بهدٍ الحُاف نلى صحت ألاطسة الجامهُت ،وجدطُل دزاس ي حُد للؿلبت مداولحن جدظِع
ألاطاجرة بإن البِئت دانمت لهم وحظىدها الؿمإهِىت وجإزر بإًديهم هدى الخٓدم لألَػل ،وْد اوه٘ع ذلٚ
نلى ؤدائهم بطىزة بًجابُت ،وشاد مً بهمائهم لجامهاتهم ،وهُع الحا ٛباليظبت للؿلبت َاألحىاء الهادئت
واإلاسٍدت وجىكُمهم بشٙل دَهاث حهلهم ؤٖثر جٓبال للخهلُم نً البهد و ؤٖثر ابخٙازا وببدانا ،وؤٖثر داَهُت
للخهلم والاهجاش.
آن زلٔ مىار جىكُميى بًجابي في اإلااطظت الخهلُمُت زال ٛؤشمت ٖسوها لِع باألمس الظهلَٓ ،د اخخاج
بلى ال٘ثحر مً الهمل وقاَس حهىد (ألاطاجرة ،ؤلادازة ،الؿلبت) ،وْد ٗان هاجحا وخٓٔ هدَحن زئِظُحن جمثل
ألاو ٛفي اإلاظخىي ألاٗادًمي اإلآبى ٛللؿلبت ٖما و ً
ُُٖا ،وْد جدٓٔ زال ٛهره اإلاسخلت بُػل البِئت الخهلُمُت
اإلاىاطبت وهجاح الخهلُم نً بهد وهكام الدَهاث وؤلاحساءاث اهخٓا ٛالؿلبت ..الخ ،ؤما الثاوي جمثل في جىَحره
للسغا والٓىانت لٙل ألاؾٓم ؤلادازٍت في الجامهت ،والري اوه٘ع نلى جدُٓٔ الالتزام لدي ألاطاجرة.
ً
بًجابا نلى
بن هره ؤلاحساءاث الاطخثىائُت طاهمذ في جىَحر مىار بًجابي زيم بهؼ الهساُْل واوه٘ع
زَو زوح اإلاهىىٍت وخماض ألاطاجرة اججاه مهىتهم واججاه الؿلبت ،هرا ألازحر الري ؤزس في زَو الخدطُل
الدزاس ي وجدُٓٔ الجامهت الججاهاتها وؤهداَها وؤهداٍ ألاطخاذ في خد ذاجه ،لرا حاءث هره الدزاطت نً
اإلاىار الخىكُمي ونالْخه بالخدطُل الدزاس ي لدي ؾلبت حامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها ()2221-2222
وجبلىزث بشٙالُت الدزاطت ٖما ًلي:
ما أثس املىاخ التىظيمي لجامعة أم البواقي خالل جائحة كسوها ( )0202-0202على التحصيل
الدزاس ي للطلبة؟ وجُسنذ للدظائالث الخالُت:
 هل ؤزس همـ الُٓادة في حامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها ( )2221-2222نلى الخدطُل الدزاس يللؿلبت؟
 هل ؤزس همـ الاجطا ٛفي حامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها ( )2221-2222نلى الخدطُل الدزاس يللؿلبت؟
 هل شازٗىا ألاطاجرة والؿلبت في اجساذ ْسازاث اإلاخهلٓت بالخدطُل الدزاس ي للؿلبت في حامهت ؤمالبىاقي زال ٛحائدت ٖسوها ( )2221-2222؟
 هل ؤزسث بحساءاث الهمل في حامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها ( )2221-2222نلى الخدطُلالدزاس ي للؿلبت؟
 هل ؤزسث الخ٘ىىلىحُا اإلاظخسدمت في حامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها ( )2221-2222نلىالخدطُل الدزاس ي للؿلبت؟
فسضيات الدزاسة :جخجلى في:
الفسضية السئيسية " :ال جىحد نالْت ذاث داللت بخطائُت بحن اإلاىار الخىكُمي والخدطُل الدزاس ي
لؿلبت حامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها ( )2221-2222نىد مظخىي مهىىٍت ." α ≥2025وجخُسم بلى
الُسغُاث الخالُت:
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 ال جىحد نالْت ذاث داللت بخطائُت بحن همـ الُٓادة والخدطُل الدزاس ي لؿلبت حامهت ؤم البىاقيزال ٛحائدت ٖسوها ( )2221-2222نىد مظخىي مهىىٍت ." α ≥2025
 ال جىحد نالْت ذاث داللت بخطائُت بحن همـ الاجطا ٛوالخدطُل الدزاس ي لؿلبت حامهت ؤم البىاقيزال ٛحائدت ٖسوها ( )2221-2222نىد مظخىي مهىىٍت ." α ≥2025
 ال جىحد نالْت ذاث داللت بخطائُت بحن اإلاشازٖت في اجساذ الٓسازاث والخدطُل الدزاس ي لؿلبتحامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها ( )2221-2222نىد مظخىي مهىىٍت ." α ≥2025
 ال جىحد نالْت ذاث داللت بخطائُت بحن هكم بحساءاث الهمل والخدطُل الدزاس ي لؿلبت حامهت ؤمالبىاقي زال ٛحائدت ٖسوها ( )2221-2222نىد مظخىي مهىىٍت ." α ≥2025
 ال جىحد نالْت ذاث داللت بخطائُت بحن الخ٘ىىلىحُا والخدطُل الدزاس ي لؿلبت حامهت ؤم البىاقيزال ٛحائدت ٖسوها ( )2221-2222نىد مظخىي مهىىٍت ." α ≥2025
أهداف الدزاسة:تهدٍ الدزاطت بلى:
 تهدٍ الدزاطت بلى الخهسٍ نلى واْو اإلاىار الخىكُمي والخدطُل الدزاس ي لدي الؿلبت في حامهت ؤمالبىاقي زال ٛحائدت ٖسوها؛
 جددًد ؾبُهت الهالْت بحن اإلاىار الخىكُمي والخدطُل الدزاس ي في حامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدتٖسوها؛
 جبُان ؤزس ؤلاحساءاث الاطخثىائُت التي اجسرتها الىشازة الىضُت زال ٛحائدت ٖسوها نلى اإلاىار الخىكُميوالخدطُل الدزاس ي لدي الؿلبت في حامهت ؤم البىاقي مً وحهت هكس ألاطاجرة؛
مىهج الدزاسة :لخدُٓٔ ياًت هره الدزاطت ،انخمدها نلى اإلاىهج الىضُي الخدلُلي بانخبازه مالئم
لىضِ واطخهساع اإلاُاهُم ألاطاطُت للمىار الخىكُمي والخدطُل الدزاس ي مً زال ٛحمو مسخلِ
اإلاهلىماث وجدلُلها بًسع ؤلاإلاام بالجىاهب الىكسٍت للدزاطت ،ؤما باليظبت للجاهب الخؿبُٓي َٓد جم الانخماد
نلى الاطخبُان للحطى ٛنلى آزاء ووحهاث هكس ؤطاجرة الجامهت مدل الدزاطت إلاهالجتها وجدلُل واطخسالص
حملت مً الىخائج.
أوال :املهاخ التهظيني
َّ
بن هجاح اإلااطظاث بةًجا مىار اإلاالئم للهاملحن مً شإهه ؤن ًسلٔ ؤحىاء نمل هادَت جخمحز بالثباث
والاطخٓساز والخىكُم نلى خد الظىاء.
َّ
.2مفهوم املىاخ التىظيمي :بن جىاَس اإلاىار الخىكُمي هى مُخاح الىجاح لإلدازة الُهالتٖ ،ما ؤن
الاهخمام اإلاظخمس لخىَحر ؤبهاد اإلاىار الخىكُمي ؤلاًجابي ألي مىكمت ٌظاهم في جؿىٍس ؤدائها وجدُٓٔ ؤهداَها
هدُجت لهملُت جُانل الجهد البشسي َحها وما ًخىاَس لديها مً مىازد مخاختَ ،اإلاىار الخىكُمي ُّ
ٌهد ؤخد
اإلاُاهُم التي جبلىزث في بؾاز الُ٘س ؤلادازيُّ ،
وَهد " "Cornelهى ؤو ٛمً اطخسدم مطؿلح اإلاىار الخىكُمي
(اإلااطس ي) طىت  1955في دزاطت نً مىار اإلااطظاث الخهلُمُت (اإلاىمني ،2226 ،صَ ،)25اإلاىار الخىكُمي
ً
ٌهبر نً مجمىنت الكسوٍ التي ٌهِش الُسد بدازلها ؤو البِئت الدازلُت اإلاادًت ويحر اإلاادًت التي
اضؿالخا ِّ
ٌهمل الُسد في بؾازها ،وَهسٍ نلى َّؤهه":البِئت الاحخمانُت ؤو الىكام الاحخماعي ال٘لي إلاجمىم الهاملحن"
(الهمُان ،2224 ،صَ " ، )35هى جل ٚالشخطُت التي جخمحز بها اإلااطظت مً خُث هىنُت الهالْت الظائدة
جمحز بخداها نً
دازلها وؾسّ اجساذ الٓساز َحها ،خُث ؤن جل ٚالشخطُت جخمثل في مجمىنت الخطائظ لبتي ِّ
َّ
يحرها ،والتي جازس طلىٕ ألاَساد بها (ببساهُم ؤخمد ،2222 ،ص .)171في خحن " "Payen.Rنسَه بإهه:
"الاججاهاث البازشة والُٓم واإلاهاًحر التي ًمخل٘ها ألاَساد اإلاىكمت التي ٌهملىن َحها ،والتي ًمً٘ ؤن جٓاض مً
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أثر املهاخ التهظيني على التحصيل الذراسي لطلبة جامعة أم البواقي خالل جائحة كورونا ()0202-0202
ص ص02-22
دراسة استطالعية آلراء اهليئة التذريسية:

زال ٛبدزإ ؤنػاء الخىكُم لها ؤما "َٓ "Richard.Mد نسَه بإهه" :هىنُت البِئت الدازلي إلاىكمت مهُىت
ًخىضل إلاهسَتها الهاملىن ،مً الطُاث والخطائظ الخىكُمُت ،وبهرا َةن اإلاىار الخىكُمي هى شخطُت
اإلاىكمت ٖما ًساها ؤَساد الهاملحن" (يصالي ،2219 ،ص.)8
ٌهخبر اإلاىار الخىكُمي مً اإلاىغىناث الحدًثت التي اهدشسث في الدزاطاث ؤلادازٍت الطُما الظلىُٖت مجها
وجىاوله في ؤيلب اإلاالُاث والدزاطاث الخىكُمُت َةهه ال ًصا ٛمىغىم زالٍ وحد ٛخُث ال ًىحد اجُاّ جام
خى ٛجددًد اإلآطىد باإلاىار الخىكُميَ.اإلاىكماث بشٙل زاص جمخل ٚطماث ممحزة ،وَسٍدَ ،لٙل مجها زٓاَتها
وجٓالُدها وؾسْها الخاضت في جدُٓٔ ؤهداَها ألامس الري بمجمىنه مىازها الخاص نىد مً ًخهامل مهها،
ولهل مً ْسب وحهاث هكس الباخثحن إلاُهىم اإلاىار الخىكُمي هى حهسٍِ الٓامىض الدولي لإلدازة؛ بذ ًسي بإن
اإلاىار الخىكُمي هى الجى الري ًسلٔ في اإلاىكمت هدُجت ألطلىب ؤلادازة الظائد والؿسٍٓت التي ًخهامل بها
اإلادًسون واإلاىقُىن دازل اإلاىكمت (الهمُان ،2224 ،ص.)123
مً زال ٛما طبٔ ذٖسه وظخيخج ؤن اإلاىار الخىكُمي هى ذل ٚاإلاجا ٛاإلاخػمً الؿسّ وألاطالُب
وألادواث والهىاضس والهالْاث اإلاخُانلت دازل بِئت اإلاىكمت بحن ألاَسادَ ،هى ًمثل شخطُت اإلاىكمت الىاجحت
الجُد ٌشجو نلى زلٔ حى نمل بًجابي ٌهمل نلى جدُٓٔ الاطخٓساز لألَساد والخىكُم،
َاإلاىار الخىكُمي ِّ
وٍجهلىن الهاملىن ٌشهسون بإهمُتهم في الهمل مً خُث اإلاشازٖت في اجساذ الٓسازاث وزطم الظُاطاث
والشهىز بىحىد دزحت نالُت مً الثٓت اإلاخبادلت.
 .0أبعاد املىاخ التىظيمي :حهددث وازخلُذ نىاضس ؤو ؤبهاد اإلاىار الخىكُمي ،وَٓا لخهدد الخطىزاث
والىماذج الخاضت بهاَ ،هىإ مً خددها نلى ؤنها:دزحت اإلاسٖصٍت في اجساذ الٓسازاث ،دزحت السطمُت في
بحساءاث الهمل ،دزحت الخدازل بحن ألاهكمت الُسنُت،همـ الُٓادة هكم اإلاٙاَأث ،هكم مىاحهت الطساناث
وهىإ مً خددها نلى ؤنها :همـ الُٓادة ،همـ الاجطا ،ٛاإلاشازٖت في اجساذ الٓسازاث ،ؾبُهت الهمل،
ج٘ىىلىحُا الهمل(اإلاًسبي ،2227،ص ،)323وهىإ مً ًػُِ نىاضس ؤزسي لها ،وفي دزاطدىا هره ،طجرٖص
نلى ألابهاد الخالُت:
 .2.0همط القيادة:حهخبر ؤهماؽ الُٓادة وؤلاشساٍ الهىامل السئِظُت الُانلت في جددًد ؾبُهت اإلاىار
الخىكُمي ،وهىإ ؤٖثر مً ؤطلىب لُٓادة مسئوطحهم جخجلى في( :الُهُدي ،2226 ،ص)65
 .0.0.2القيادة ألاوثوقساطيةً :خمحز الٓائد ألاوجىْساؾي بمسٖصٍت الظلؿت وندم َخذ اإلاجا ٛؤمام
بجد بالسيم مً مسٖصٍت الظلؿت
اإلاسئوطحن في اإلاازٖت بهملُت الُٓادة ،لً٘ ًمً٘ وضُه وشُـ وَها ،ٛوَهمل ِّ
لدًه ،بال ؤهه لِع مدظلؿا نلى مسئوطُه وبهما هى َّ
َها ٛفي بْىانهم بما ًسٍده مجهم ؤو ًُهلىه.
 .0.0القيادة الديمقساطية :الٓائد الدًمٓساؾي ًدظم باطدشازة مسئوطُه وؤزر آزائهم وبشساٖهم في
اجساذ الٓسازاث وجُىٍؼ الطالخُاث لهم في اهجاش اإلاهام اإلاهؿاة لهم.
 .0.0القيادة الفوضوية :بن هره الُٓادة َّ
جخمحز بانخماد ؤطلىب الحسٍت مً زال ٛجىاش ٛالٓائد نلى
دوزه في طلؿت اجساذ الٓسازاث ،وٍطبذ دوزه بد٘م اإلاشاز بذ حهؿى الحسٍت اإلاؿلٓت لألَساد في ؤداء مهماجه
وجىكُم مجسٍاث نمله دون ؤي جدزل مً الٓائد.
 .0.0همط الاثصال :الاجطاً ٛمثل الشسٍان الري ٌهصي اإلاىكمت باإلاهلىماث مً خُث جباد ٛآلازاء
وألاَٙاز واإلاهلىماث وألاوامس والخؿـ والظُاطاث والٓسازاث ،ويحرها مً ؤحصاء اإلاىكمت اإلاسخلُت ،وال حظخؿُو
ؤي مىكمت ؤن حهمل بدونهاٖ ،ما ؤن ؤهماؽ الاجطاالث الظائدة مً شإنها الخإزحر في زلٔ مىار جىكُمي اإلاالئم
لإلًدام والابخٙاز واإلاظاهمت في اجساذ الٓسازاث ،خُث ؤهه وطُلت حمانُت ًخم مً زاللها الخُاهم بحن ألاَساد
وزلٔ خسُٖت ائخماهُت خسُٖت دًىامُُ٘ت للجمانت والخُانل اإلاظخمس بحن الُسد والجمانت مً زال ٛهٓل
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اإلاهلىماث والبُاهاث وآلازاء وألاَٙاز لًسع جدُٓٔ ؤهداٍ اإلاىكمتٖ،ما َّ
ؤن ُٖاءة الاجطا ٛحهخمد نلى الهدًد
مً الهىامل التي جخهلٔ نادة بؿبُهت الهمل واإلاىار الظائد (اإلاُسؾي،2213،ص.)82
 .2.0املشازكة في اثخاذ القسازات :بن اجساذ الٓساز الظلُم ًخؿلب ألازر بمجمىنت مً اإلاهاًحر التي
حظاند الٓائد ؤلادازي نلى اجساذ الٓساز الظلُم في الخىُْذ اإلاىاطب ،وؤهمها مهسَت اإلاساخل الصحُدت التي
ًجب ؤن ًمس بها ،وججمُو البدائل اإلاسخلُت مً حهاث مخهددة ،وبحساء الهدًد مً اإلاشاوزاث إلاهسَت ؤزسه ،
وجددًد مدي جدُٓٓه للطالح الهام للمىكمت ،واإلاُاغلت بحن ازخُازاث ندة ْبل اجساذ الٓساز الجهائي
والاطخهداد للتراحو نىه ؤو حهدًله بذا زبذ َشله في جدُٓٔ ؤهداَه التي اجسر مً ؤحلهاٖ ،ما ؤهه ًجب ؤن
يهدٍ في ألاطاض بلى جدُٓٔ مطالح اإلاىكمت والري ًبنى نلى ؤطع وؤهداٍ حهظُُت ؤو شخطُتٖ ،ما ؤن
ؤلاهما ٛفي مساناة اإلاهاًحر واإلاساخل الخاضت بطىو الٓساز ًادي بلى بًجاد مىار طلبي دازل اإلاىكمت وزازحها
بشٙل نام زاضت في جػازب الٓسازاث مما ًازس طلبا نلى مٙىهاث اإلاىار الخىكُمي ،زاضت َُما ًخهلٔ
باالجطاالث والهالْاث الدازلُت والحىاَص وجٙىًٍ الجماناث يحر زطمُت(الىبهاهُت ،2215،ص. )44
 .2.0هظم وإجساءات العمل :بن هكم الهمل وبحساءاجه جبحن ُُُٖت لدظلُم اإلاهامالث وُُُٖت مساحهتها
وبدثها وبنهائهاٖ ،ما جبحن الدظلظل الىقُُي وُُُٖت اهخٓا ٛاإلاهامالث بحن ؤْظام اإلاىكمت وبدازاتها اإلاسخلُت
وجبحن بدء الدوام واهتهائه ،وؤلاحاشاث ألاطبىنُت وشاون اإلاىقُحن والهاملحن ،والخهامل مو اإلاساحهحن .
ٖما جبحن الظلظلت ؤو الحلٓاث ؤو اإلاساخل التي جمس بها اإلاهامالث وُُُٖت مساحهت اإلاىكمت مً ْبل
جبحن ُُُٖت طحر الهمل بطىزة حظاند اإلاىكمت نلى جىُُر
الجمهىز ،ويحر ذل ٚمً ؤلاحساءاث وألاهكمت التي ِّ
مهامه(الهىدي ،2215،ص. )33
ً
جىَحرا إلاىار جىكُمي
 .2.0التكىولوجيا :بن الخؿىزاث الخ٘ىىلىحُت الحدًثت حهخبر مً ؤٖثر الهىامل
ًخالءم مو ألاَساد في اإلاىكمت نلى خد الظىاءَ ،هي جادي بلى حًُحر في خُاة ألاَساد وٖرل ٚخُاة الخىكُماث
ؤلادازٍت مً خُث البٓاء ،والاطخمسازٍت ومىاٖبت اإلاظخجداث في البِئاث اإلادُؿت.
َالخؿىز الخ٘ىىلىجي ٌظاهم بطىزة ملحىقت في زَو ُٖاءة الهملُاث الاجطالُت في اإلاىكماث ،وذل ٚمً
خُث الدْت والظسنت وحىدة الاجطا ،ٛخُث حهمل نلى جدظحن مػمىن وشٙل السطالت الاجطالُت بطُت
نامت ،وْد ؤدي الخٓدم الخ٘ىىلىجي بلى جدظحن ْدزة اإلاىكمت نلى اجساذ الٓسازاث ،وذل ٚمً زال ٛالاطخهاهت
بالحىاطِب وبسامج هكم اإلاهلىماث ،مما طاهم في زَو ُٖاءة وَانلُت اإلاىكماث نلى هدى ًادي بلى جدظحن
مسٖصها الخىاَس ي (يصالي ، 2219،ص ص .)9-8
جمحزث هره الدزاطت بال٘شِ نً دزحت نالْت بحن اإلاىار الخىكُمي بإبهاده (الهُٙل الخىكُمي ،همـ
الُٓادة ،همـ الاجطا ،ٛاإلاشازٖت في اجساذ الٓسازاث ،هكم بحساءاث الهمل ،الحىاَص ،الخ٘ىىلىحُا) ونالْخه
بمظخىي ألاداء الىقُُي للهُئت الادازٍت في حامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها ( ،)2221-2222خُث
شملذ حمُو الهاملحن َحهاٖ ،ما ٖشُذ الجهىد اإلابرولت في مٙاَدت الىباء في قل مىار جىكُمي مظخٓس ًػمً
الصحت وألاداء حُد.
ثانيا :التحصيل الذراسي
 .2مفهوم التحصيل الدزاس يً :دخل الخدطُل الدزاس ي في خُاة الُسد وؤطسجهَ ،هى لِع َٓـ ججاوش مساخل
دزاطُت مخخالُت بىجاح ،والحطى ٛنلى الدزحاث التي جاهله لرل ،ٚبل له حىاهب هامت حدا في خُاجه بانخبازه
الؿسٍٔ الاحبازي الزخُاز هىم الدزاطت واإلاهىت ،وبالخالي جددًد الدوز الاحخماعي الري طُٓىم به الُسد ،واإلاٙاهت
الاحخمانُت التي طخدٓٓها وهكسجه لراجه ،وشهىزه بالىجاح ومظخىي ؾمىخه(الحمىدي ،2212 ،ص.)176
وٍسي " "Robert lafam-1973بإن الخدطُل الدزاس ي هى اإلاهسَت التي ًدطل نلحها الُسد الؿالب مً
زال ٛبسهامج حهلُمي ْطد جُُُ٘ه مو الىطـ والهمل الراحي" (ْىِش ،2212،ص ، )9ؤما "Howes&fahows-
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أثر املهاخ التهظيني على التحصيل الذراسي لطلبة جامعة أم البواقي خالل جائحة كورونا ()0202-0202
ص ص02-22
دراسة استطالعية آلراء اهليئة التذريسية:

واإلاخمحز في مىاغو ومُادًً ودزاطاث زاضت ،والىاجج نادة نً
ً "1982سٍان َُه " :بهجاش وألاداء الىاجح
ِّ
اإلاهازة والهمل الجاد اإلاصحىبحن باالهخمام ،وهى الري ً
ٖثحرا ما ًسخطس في شٙل نالماث ،وهٓـ ودزحاث ؤو
مالخكاث وضُُت" (مىالي ،2224 ،ص ")326؛ ؤي َّؤههٗ " :ل ؤداء ًٓىم به الؿالب في اإلاىغىناث الخهلُمُت
اإلاسخلُت ،والري ًمً٘ بزػانه للُٓاض نً ؾسٍٔ دزحاث الازخباز ؤو جٓدًساث اإلادزطحن ؤو ٗلحهماَ ،هى ٌهبر
نً" :مدي اطخهاب الؿلبت إلاا حهلمىه مً زبراث مهُىت مً مادة حهلُمُت مٓسزة َُٓاض بالدزحت التي ًدطل
نلحها الؿالب في مادة حهلُمُت مهُىت في نهاًت الظىت الدزاطُت" (ْىِش،2212،ص.)12
مً زال ٛما طبٔ ذٖسه وظخيخج ؤن الخدطُل الدزاس ي هى اإلاهسَت اإلا٘دظبت وألاداء الري ًٓاض
بازخبازاث مٓىىت خظب ما ْدم للؿلبت مً مهلىماث وزطائل جسبىٍت ،وٍٙىن هرا خىالي نهاًت ٗل طداطُحن
وٗل هلخمظه مً زالٖ ٛشِ الىٓاؽ.
 .0العوامل املؤثسة على التحصيل الدزاس ي :جىٓظم الهىامل اإلاازس في الخدطُل ؤو اإلاىخجت له بلى
ْظمحنْ( :ىِش،2212،ص)12
 .2.0العوامل الداخلية :جخجلى في( :خمدان،2222،ص)17
 الركاءً :ىحد ازجباؽ ْىي بحن الرٗاء والخدطُل الدزاس ي خظب "َُ "Rutter &Madgeي هكسهما الرٗاءًخطل اجطاال ً
وزُٓا بالٓدزة نلى الخهلم والاهجاش الدزاس ي الهالي.
 2.2.0الادزاكٌ :هسٍ بإهه " :الخهلُمت التي حشحر ب ٛاطخسالص وجىكُم وجُظحر البُاهاث التي جطدز مً
البِئت نً ؾسٍٔ الحىاض وهى ًخؿلب طالمتها (اإلاهاًؿت ،1996،صَ ، )119ال ًُ٘ي ؤن ًخىَس للؿالب دماى
بل ًجب ؤن ًخمحز باإلاثابسة وْادز به نلى الترٖحز والاهدباه نلى اإلاىاغُو الري ًؿلب مىه حهلمهاَ ،الترٖحز هى
جطىٍب الدماى نلى بدزإ مادة الخهلم ،ال ًدظسب الؿالب ً
حاهبا ؤو ٌظسح في ؤشُاء وخىادر هامشُت زازحها
(خمدان ،2222 ،ص.)17
 0.2.0الراكسة والتركسَّ :
ٌهسٍ الخرٖس بإهه " :نملُت جسصًٍ إلاىاد الخهلم زالَ ٛترة شمىُت مهُىت حهسٍ
بُترة الاخخُاف واطترحانها؛ ؤي اطخدناء اإلاهلىماث اإلاسصهت في الراٖسةَ ،الراٖسة مً ألاحصاء ألاطاطُت
والػسوزٍت في نملُت الخهلم ،خُث ؤنها الجصء الري ًدخُل َُه الُسد باإلاهلىماث والخبراث التي ً٘دظبها مً
زال ٛجُانله مو البِئت اإلادُؿت ٗي ًىقُها في خُاجه الُىمُت في ٗاَت مساخل الخهلُم ،وٗي جخُانل مو الخبراث
الظابٓت التي جم جسصٍجها مو الخبراث الحالُت التي هسيب في حهلمها.
 2.2.0التحفيز :بن الشخظ اإلادُص هى بطُت نامت ،ذل ٚالشخظ الري جدسٖه خاحخه وؤهداَه في
اججاه الُٓام بظلىٕ مهحن وتهُئخه وجيشُؿه نلى الهملَ ،الٓىة اإلاىحهت للظلىٕ الخدطُلي لؿالب الهلم
واإلاهسَت ؤطماها بهؼ الباخثحن بداَو ؤلاهجاش ،ولٓد ؤزحهذ " "Susan Harterؤضل هرا الداَو بلى زيبت مً
ً
ًسيب في بشبام خاحخه ب ٛالُ٘اءة ؤو الظُؿسة ؤو الخُىّ
ؤخُاها ،وبلى الحسص نلى الحطى ٛنلى م٘دظباث
بغاَُت ٗالدزحاث والحىاَص ؤو الخٓبل ؤخُاها ؤزسي(ْىِش ،2212 ،ص.)58
 .0.0العوامل الخازجية :جخمثل في:
 2.0.0ألاسسة وألاهل :خظب دزاطاث " "Anastas-1956و" "Douglas-1964و "َ "Daviel-1972ةن
الؿلبت اإلاىخمحن بلى ألاطس ذواث الحجم ال٘بحر يالبا ما ًٙىن اهجاشهم ؤْل مظخىي مً بهجاش هكائسهم
اإلاىددزًٍ مً ألاطس اإلاددودة الهدَ ،دظب الباخثىن بن ؾلبت ألاطس ٖبحرة الحجم ً
ٖثحرا ما ًػؿسوا إلاًادزة
مٓاند الدزاطت ْبل يحرهم (مىالي ،2224،ص ،)377وذل ٚلخدوي اإلاظخىي الاْخطادي والبيُت الشٙلُت
ألاطسٍت ومشايل ألاطس الُىمُت (خمدان ،2222 ،ص .)18

21

خالذي فراح  ،مهاوة أمال

 0.0.0املجتمع والشازع :بن البِئت الاحخمانُت التي ًبدؤ جإزحرها نلى الُسد مىر لحكت الىالدة ،وٍٓطد
بها البِئت الؿبُهُت ٗالؿٓع واإلاىْو الجًسافي واشدخام الظٙان وألامساع والخلىر وٖرل ٚزبراث الخهلم
والخدطُل والثٓاَت الظائدة في اإلاجخمو والهالْاث الشخطُت ٗالخهاون والٓبى ٛوالسَؼ (اإلاهاًؿت،1996 ،
ص ،)42وهي جٓو زازج بِئت اإلااطظت الخهلُمُت في اإلاجخمو خُث وطائل ؤلانالم واإلااطظاث الاحخمانُت
ً
بدءا نً الؿسٍٔ الري ًُطل الجامهت الري ْد ًٙىن ً
اإلاخىىنت ً
زئِظُا في زطىب الخدطُل دون الخهلم.
طببا
 2.0.0املؤسسة التعليمية :هىإ اهخماماث ملحىقت ومتزاًدة مً ْبل الباخثحن إلاىغىم الخإزحراث التي
ًمً٘ ؤن ًلحٓها الخهلم بهملُت الخدطُل الدزاس ي ،خُث َّ
ؤن الخطائظ الخهلُمُت اإلاسخلُت جادي ب ٛهخائج
جدطُلُت مسخلُت (مىالي ،2224 ،صَُ ، )384هم الاطاجرة لٓىي اإلادُـ ونالْخه بالؿلبت ؤطاس ي حدا،
بإن ألاطخاذ هى نامل اإلادُـ ألاهم دازل الُطل في خُاة الؿالب الخهلُمُتٖ ،ما َّ
وذلَّ ٚ
ؤن هجاح ألاطخاذ في
ؤداء مهمخه جخىِْ نلى َهمه للٓىي الٙامىت في جُىّ ؾلبخه وَهم بمٙاهتهم وخدودهم.
 2.0.0املىهج والبرامج الدزاسية :اإلاجهاج نبازة نً " :مجمىنت مً ألاوشؿت اإلاسؿؿت مً ؤحل جٙىًٍ
اإلاهلم وٍخػمً ألاهداٍ وألادواث والاطخهداداث اإلاخهلٓت بالخٙىًٍ اإلاالئم للؿلبت " (الحظً ،1998 ،ص)28
ولٙي جدٓٔ اإلاىاهج الخهلُمُت والبرامج وقائُها ًساعي ؤن جىمى همى ًٓابل ْدزاث وزيباث الخالمُر مو
اخخُاحاث اإلاجخمو ٗلما خٓٔ الخهلم وقائِ احخمانُت.
ً
 2.0.0املعلم وطسيقة التدزيسًٙ :ىن لشخطُت ألاطخاذ الخدزَظُت ً
ؤزسا ٖبحرا نلى الٓدزاث الرهىُت
للؿالب ووشاؾه دازل اإلااطظت الخهلُمُت(هاجح ،2222،ص ، )98ألن جإزحر شخطِخه نلى الؿالب ًٙىن لها
ؤْىي وؤٖثر جإزحر مً ال٘خب الدزاطُت اإلآسزة (ضالح ونبد الهصٍص ،2212 ،صَ ، )59ىقُُت اإلاهلم لم حهد
مٓطىزة نلى الخهلم؛ ؤي جىضُل الهلم بلى اإلاخهلم ٖما ًػً بهؼ الىاض ،لً٘ وقُُخه َّ
حهدث هره الدائسة
بلى دائسة التربُتَ ،األطخاذ مسبي ْبل ٗل ش يء ،والخهلم بمهىاه اإلاددود حصء مً نملُت التربُت.
 .IIالطرق واألدوات
جػم حامهت ؤم البىاقي ؤزبو هُاباث :مدًسٍت الجامهت ،طبو ٗلُاث ،وزالر مهاهد ،جخىشم نلى زمظت ؤْؿاب
حامهُت زالزت ْؿب في ناضمت الىالًت ؤم البىاقي ،وْؿب بهحن البُػاء (ٗلُت الهلىم والهلىم الخؿبُُٓت)
وْؿب بهحن ملُلت (مههد الخ٘ىىلىحُا) ،هرا ما طمذ لها ؤن جٙىن مً اإلااطظاث الخهلُمُت السائدة اإلااهلت
لخؿبُٔ مُاهُم حدًدة ،وجدظحن مىازها الخىكُمي وْذ ألاشماث ٗي جداَل نلى اطخٓسازها ووالئها الىقُُي
وٖرا الخدطُل الدزاس ي للؿلبت ،وٗان ذل ٚواضحا في مىاحهتها الشمت اهدشاز َحروض ٗىزوها (.)covid19
 .2مجتمع وعيىة الدزاسة:
ٌهمم نلحها الىخائج التي ًطل نلحها
والتي ًسٍد ؤن ِّ
التي يهخم بها الباخثِّ ،
 .2.2مجتمع الدزاسة :هى اإلاجمىنت ِّ
مً الهُىت ،ؤي حمُو ؤنػاء الهُئت الخدزَظُت في زالزت ؤْؿاب (ؤم البىاقي ،نحن البُػاء ،نحن ملُلت).
.0.2عيىة الدزاسة :الهُىت نبازة نً مجمىنت مُسداث ؤو الهىاضس التي ًخم سحبها مً اإلاجخمو الري هسٍد
بدثه ،ؤو بخهبحر آزس هي حصء مً الٙلَُ ،ي الدزاطت الحالُت جم ازخُاز نُىت ؾبُٓت وظبُت مخٙىهت مً 222
ؤطخاذ ،وْد جم الحسص نلى ؤن جٙىن وظبت نُىت هره الدزاطت % 52022؛ ؤي ما ٌهاد 122 ٛؤطخاذ ،باليظبت
للمجخمو ألاضلي اإلاخمثل في ؤٖثر مً  422ؤطخاذ ،وذل ٚمً ؤحل الىضى ٛبلى ؤدّ الىخائج لرا جم ازخُاز الهُىت
بؿسٍٓت مىخكمت.
 .0أداة الدزاسة :لٓد انخمدها نلى الاطخبُان ٖإداة هامت للحطى ٛنلى اإلاهلىماث والبُاهاث مً ؤَساد نُىت
الري ِّوشم نلى الهُىت اإلآطىدة ،خُث جم جىشَو 222
الدزاطت واهؿالْا مً ذل ٚجم جطمُم اطخبُان ِّ
اطدباهت بما ًىأَ مجخمو الدزاطت  ،خُث جم اطترحام ( )152اطدباهت ،ولم ٌظترحو  52اطدباهت وذلٚ
بظبب يُاب بهؼ ألاطاجرة الرًً ؤضابهم الىباء (محجىزًٍ) ،وجم اطدبهاد  52اطدباهت يحر ضالحت للخدلُل،
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أثر املهاخ التهظيني على التحصيل الذراسي لطلبة جامعة أم البواقي خالل جائحة كورونا ()0202-0202
ص ص02-22
دراسة استطالعية آلراء اهليئة التذريسية:

لخبٓى  122اطدباهت ضالحت للخدلُل؛ ؤي بيظبت  % 42022وهي وظبت مهٓىلت ًمً٘ الانخماد نلحها في الخدلُل
ؤلاخطائي.
وْد ؤحسٍذ الدزاطت في حامهت ؤم البىاقي زال ٛالُترة ( 12حىٍلُت بلى ياًت  15حىٍلُت  )2221خُث
اشخملذ دزاطت الهالْت بحن اإلاىار الخىكُمي والخدطُل الدزاس ي واْخطسث الدزاطت نلى حمُو ألاطاجرة
الرًً ًدزطىن وهم في خالت وشاؽ دائم وَهملىن نلى غمان الخدطُل الدزاس ي الجُد للؿلبت في الجامهت
مدل الدزاطت.
َّ
ْظم الاطخبُان بلى زالزت خُث جػمً املحوز ألاول البُاهاث الشخطُت لهُىت الدزاطت واملحوز
وْد ِّ
َّ
الثاوي :جػمً اإلاىار الخيُكُمي (مخًحر مظخٓل) واإلاشٙل مً( )25نبازة مىشنت نلى زمظت ؤبهاد هي :همـ
الُٓادة ،همـ الاجطا ،ٛاإلاشازٖت في اجساذ الٓسازاث ،هكم بحساءاث الهمل ،الخ٘ىىلىحُا ،املحوز الثالث:
جىاو ٛالخدطُل الدزاس ي (اإلاخًحر الخابو) واإلاشٙل مً ( )14نبازة ،وْد جم اطخسدام مُٓاض لُٙازث الخماس ي
( ، )likertscaleوْد جم مساناة الخدزج في اإلآُاض اإلاظخسدم:
الجدول  :2مُٓاض لُٙازث اإلاظخسدم.
لًَت انًتوسط انحسابٌ
ألوزاٌ انًمَاس likert
يٍ 1إني 18.1
ِٓ  28,2ئٌ08,2 ٝ
ِٓ  08,2ئٌ38,2 ٝ
ِٓ  38,2ئٌ,802 ٝ
ِٓ  ,802ئٌ5 ٝ

انذرجت
1
0
3
,
5

االتجاِ (انتفسَر)

يستوى انمبول

ال أوافك بشذة
ال أٚافك
أٚافك ثضعجخ ِزٛؿطخ
أٚافك
أٚافك ثشضح

ضؼَف جذا
ظؼ١ف
ِزٛؿػ
ِغرفغ
ِغرفغ جضا

 .2قياس صدق وثبات أداة الدزاسةًٓ:طد بثباث ؤداة الدزاطت الاحظاّ في هخائج ألاداة وبمٙاهُت الحطىٛ
نلى هُع الىخائج وندم حًُحرها بشٙل ٖبحر َُما لى جم بنادة جىشَهها نلى ؤَساد الهُىت ندة مساث زالَ ٛترة
شمىُت مهُىت ،وبخم الخدٓٔ مً زباث بطدباهت الدزاطت باالنخماد نلى مهامل ؤلُا ٖسوهبار ،ومً ؤحل مهسَت
زباث وضدّ البُاهاث الىازدة باالطخمازة جم اطخسدام ازخباز ٖسوهبار ،وهرا ألازحر ًِٓع دزحت زباث وضدّ
ؤداة الدزاطت نً ؾسٍٔ مهامل ٖαسوهبار والجدو ٛالخالي ًىضح هخائج الازخباز ٖما ًلي:
الجدول  :2ازخباز ضدّ وزابذ ؤلاطخبُان
انًتغَراث

ػذد انفمراث

انًتغَر انًستمم :انًُاخ انتُظًٌَ
انبؼذ انثاٌَ (ّٔ :)22ػ اٌم١بصح
انبؼذ االول (ّٔ :)20ػ االرصبي
انبؼذ االول ( :)23اٌ١ٙىً اٌزٕظّٟ١
انبؼذ األول ( :)2,اٌّشبعوخ ف ٟارشبط اٌمغاعاد
انبؼذ األول (ٔ :)25ظُ ئجغاءاد اٌؼًّ
انًتغَر انًستمم :اٌزذص ً١اٌضعاؿٟ
االستبَاٌ ككم

52
25
25
25
25
25
14
39

يؼايم انفا
كروَباخ
18.00
28900
2892,
28922
28,22
289,5
18011
15011

يؼايم االتساق
انذاخهٌ
15.20
28,30
28,,0
28,53
28,,5
28,,3
15.,2
15.21

املصدز :مً بنداد الباخثخحن باالنخماد نلى مسسحاث بسهامج SPSS

هالخل مً زال ٛالجدو ٛؤن مهامل الثباث ؤلُا  %92.2وهي وظبت حُدة مٓازهت باليظبت اإلآبىلت
ً
بخطائُا والبالًت  60%ؤما مهامل الطدّ َٓد بلٌ  %85وهرا ما ٌشحر بلى وحىد نالْت احظاّ وجسابـ حُد
بحن َٓساث الاطخبُان.
 .IIIنتائج الذراسة
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العيىة املبحوثةً :ىضح الجدو ٛاإلاىالي زطائظ ؤَساد نُىت الدزاطت.
 .2خصائص ِّ
الهُىت خظب الخطائظ الشخطُت والخىكُمُت
الجدول :0جىشَو مُسداث ِّ
اٌّزغ١غ

انجُس

انًؤهم
انؼهًٌ
سُواث انخبرة

انًُصب
انوظَفٌ

اٌفئبد
طوغ
أٔثٝ
ِٓ  09ئٌ 39 ٝؿٕخ
ِٓ  ,2ئٌ,9 ٝ
 52فأوثغ
ِبجـز١غ
صوزٛعاٖ ػٍَٛ
ألً ِٓ  5ؿٕٛاد
ِٓ  5ئٌ 9 ٝؿٕٛاد
ِٓ  22ئٌ 02 ٝؿٕخ
 02ؿٕخ فأوثغ
أؿزبط ِـبػض
أؿزبط ِذبظغ ة
أؿزبط ِذبظغ أ
أؿزبط اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ

اٌؼضص
,5
55
,2
32
22
,2
,2
22
52
35
25
02
,2
3,
2,

إٌـجخ%
%,5
%55
%,2
%32
%22
%,2
%,2
%22
%52
%35
%25
%02
%,2
%3,
2,%

املصدز :مً بنداد الباخثحن بىاء نلى مسسحاث بسهامج SPSS

مً زال ٛالجدو ٛؤناله هالخل ؤن وظبت ؤلاهار ؤٖبر مً وظبت الرٗىز واإلآدزة بـ ،%55 :وهرا ما ًد ٛنلى ؤن
ؤيلب ؤطاجرة الجامهت مدل الدزاطت هم بهار مما ًُظس مُى ٛاإلاسؤة للخهلُمٖ ،ما ؤن ؤيلبهم بحن ()39-29
طىت ،وذل ٚبيظبت  %60وهى الظً اإلاىاطب إلاهمت الخهلُم ومخابهت الؿلبت ،وٍملٙىن زبرة ؤٖثر مً  5طىىاث
بلى  9طىىاث وذل ٚبيظبت  %52ومهكمهم ًملٙىن دٖخىزاه نلىم في جسططاث مسخلُت بيظبت .%62
 .0ثحليل آزاء املبحوثينٌّ :
ٌهد الىطـ الحظابي والاهدساٍ اإلاهُازي مً ؤهم مٓاًِع الجزنت اإلاسٖصٍت التي
جبحن اججاه آزاء الهُىت اإلابدىزت واججاهاتهاٖ ،رل ٚهُع ألاهمُت ً٘دظبها ؤلاخطاء الاطخداللي في ازخباز
الُسغُاث ودزاطت مهىىٍت الىمىذج اإلآترح.
 .2.0ثحليل اثجاه آزاء املبحوثين حول أبعاد املىاخ التىظيميً :مثل الجدو ٛاإلاىالي الىطـ الحظابي
والاهدساٍ اإلاهُازي ألبهاد اإلاخًحر.
الجدول  :2الىطـ الحظابي والاهدساٍ اإلاهُازي ألبهاد اإلاىار الخىكُمي زال ٛحائدت ٖسوها
انرلى
12
22
32

انؼبارة
ًَط انمَادة
رّ١ؼد ػاللزِ ٟغ عئ١ـ ٟسالي جبئذخ وغٔٚب ثبٌثمخ ٚاالدزغاَ ٚاٌّزجبصي.
شجؼٕ ٟعئ١ـ ٟسالي جبئذخ وغٔٚب ػٍ ٝاٌزؼبٚ ْٚاٌؼًّ ثغٚح اٌفغ٠ك اٌٛادض.
ػبٍِٕ ٟعئ١ـ ٟسالي جبئذخ وغٔٚب ثؼضاٌخ ِٛٚاؿبح.

دغص عئ١ـ ٟسالي جبئذخ وغٔٚب ػٍ ٝرٛظ١خ ِٙبَ اٌؼًّ ٚاٌّـإ١ٌٚبد ِٕٚبلشزٙب.
42
فٛض ٌ ٟعئ١ـ ٟسالي جبئذخ وغٔٚب ثؼط صالد١بد اٌّٛظف ٓ١اٌّصبث ٓ١ثٙضف ئٔجبػ
05
اٌّٙبَ ٚؿ١غ٘ب ثـٌٛٙخ.
ًَط االتصال
ؿبُ٘ ٔظبَ االرصبي ث ٓ١ئصاعرٚ ٟئصاعح اٌجبِؼخ سالي جبئذخ وغٔٚب ف ٟرٛف١غ اٌّؼٍِٛبد
06
ٚاٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ الرشبط اٌمغاعاد.
اؿزشضِذ ئصاعح اٌجبِؼخ سالي جبئذخ وغٔٚب ٚؿبئً ارصبي دض٠ثخ ٚفؼبٌخ ث ٓ١االصاعاد
07
اٌّشزٍفخ ف ٟاٌىٍ١خ.
رّ١ؼ ٔظبَ االرصبي ثبٌـغػخ ٚاٌّغٔٚخ ث ٓ١ئصاعرٚ ٟاإلصاعاد األسغ ٜثبٌىٍ١خ سالي
08
جبئذخ وغٔٚب.
ٔظبَ االرصبي ف ٟئصاعر ٟسالي جبئذخ وغٔٚب ٠ـّخ ثبٌزٛاصً ِغ ِـإ ٌٟٚاالصاعاد
09
األسغ ٜثبٌّـز٠ٛبد وبفخ ف ٟاٌىٍ١خ.
ػٍّذ ئصاعح اٌجبِؼخ ٚئصاعر ٟسالي جبئذخ وغٔٚب اٌجبِؼخ ثاػاٌخ اٌؼٛائك اٌز ٟرؼ١ك
10

انًتوسط
انحسابٌ
,552
,822
,800
,853

االَحراف
انًؼَارً
15200
28,32
28,2,
28,,2

,803
,802

28,20
28,02

3553
,82,

15.,1
28,,0

يستوى
انمبول
يرتفغ
ِغرفغ
ِغرفغ
ِغرفغ
جضا
ِغرفغ
ِغرفغ
جضا
ِزٛؿػ
ِغرفغ

3822

28205

ِزٛؿػ

08,0

28200

ِزٛؿػ

3822

28223

ِزٛؿػ

3802

28202

ِزٛؿػ
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أثر املهاخ التهظيني على التحصيل الذراسي لطلبة جامعة أم البواقي خالل جائحة كورونا ()0202-0202
ص ص02-22
دراسة استطالعية آلراء اهليئة التذريسية:
االرصبي ث ٓ١اإلصاعاد اٌّشزٍفخ.
انًشاركت فٌ اتخار انمراراث
دغصذ ئصاعر ٟسالي جبئذخ وغٔٚب ػٍِ ٝشبعوخ جّ١غ األؿبرظح ثٙضف رذـ ٓ١جٛصح
اٌؼًّ ٚرط٠ٛغٖ.
شبعن جّ١غ األؿبرظح ف ٟئصاعر ٟسالي جبئذخ وغٔٚب ف ٟرشط١ػ ٚرٕف١ظ ِٙبَ اٌؼًّ
ٚأٔشطزٗ.
شبعن جّ١غ األؿبرظح ف ٟئصاعر ٟسالي جبئذخ وغٔٚب ف ٟصعاؿخ ٚدً جّ١غ ِشىالد
اٌؼًّ.
ٔبلشذ ئصاعر ٟسالي جبئذخ وغٔٚب اٌّٛظٛػبد اٌشبصخ ثبٌؼًّ ِغ جّ١غ اٌّٛظفبد
الرشبط اٌمغاع األفعً.
أػطذ ئصاعار ٟسالي جبئذخ وغٔٚب األؿبرظح صالد١بد وبف١خ الرشبط اٌمغاعاد اٌشبصخ
ثؼٍّ.ُٙ
َظى إجراءاث انؼًم
ؿبػبد اٌؼًّ ٚأٚلبد اٌضٚاَ ِٕبؿجخ سالي جبئذخ وغٔٚب
أربدذ ئجغاءاد اٌؼًّ ٌجّ١غ األؿبرظح سالي جبئذخ وغٔٚب اٌذصٛي ػٍ ٝاجبػاد ِٚؼا٠ب
ٚظ١ف١خ.
ث١ئخ اٌؼًّ اٌّبص٠خ ِٓ ِىبرت ٚئظبءح ٚر٠ٛٙخ ....اٌز سالي جبئذخ وغٔٚب وبٔذ ِٕبؿجخ.
رٛفغد سالي جبئذخ وغٔٚب ئجغاءاد االِٓ ٚؿالِخ ٚاٌصذخ اٌّالئّخ
ٚفغد اٌجبِؼخ سالي جبئذخ وغٔٚب ث١ئخ اٌؼًّ إٌّبؿجخ ٌٍّٛظفٚ ٓ١أشؼغر ُٙثبألِٓ
ٚاالؿزمغاع اٌٛظ١ف.ٟ
انتكُونوجَا
ؿبػضد اٌزىٌٕٛٛج١ب اٌّـزشضِخ ثاصاعاد اٌجبِؼخ سالي جبئذخ وغٔٚب ف ٟرذـ ٓ١جٛصح
أصاء اٌؼًّ.
ؿبّ٘ذ اٌزىٌٕٛٛج١ب اٌّـزشضِخ ثاصاعاد اٌجبِؼخ سالي جبئذخ وغٔٚب ف ٟؿٌٛٙخ ٚؿغػخ
أجبػ االػّبي.
رُ أجبػ االػّبي وبفخ ثاصاعاد اٌجبِؼخ سالي جبئذخ وغٔٚب ثبؿزشضاَ اٌزىٌٕٛٛج١ب.
أـجّذ اٌزىٌٕٛٛج١ب اٌّـزشضِخ سالي جبئذخ وغٔٚب ثاصاعاد اٌجبِؼخ ِغ ِزطٍجبد اٌؼًّ
ٚرطٛعارٗ.
رُ رضع٠ت اٌّٛظف ٓ١سالي جبئذخ وغٔٚب ثبالصاعاد اٌجبِؼ١خ ػٍ ٝو١ف١خ اٌزألٍُ ٚاؿزشضاَ
ؿبئً اٌزىٌٕٛٛج١ب.
انًتوسط انؼاو

11
12
13
42
15

16
17
18
19
20

10
20
30
40
25

55,5
38,3

151,2
282,,

ِزٛؿػ
ِغرفغ

08,0

28200

ِزٛؿػ

08,3

2805,

ِزٛؿػ

0822

2822,

ِزٛؿػ

08,2

282,,

ِزٛؿػ

550.
,822
0853

151,3
285,5
2820,

ِزٛؿػ
ِغرفغ
ِزٛؿػ

3822
08,5
08,2

2822,
28023
2825,

ِزٛؿػ
ِزٛؿػ
ِزٛؿػ

55,2
08,2

15512
28020

ِزٛؿػ
ِزٛؿػ

0805

28032

ِزٛؿػ

08,,
085,

28292
282,2

ِزٛؿػ
ِزٛؿػ

3822

28020

ِزٛؿػ

351.

15000

ِغرفغ

املصدز :مً بنداد الباخثخحن باالنخماد نلى مسسحاث بسهامجSPSS.

بُيذ هخائج الجدو ٛؤن همـ الُٓادة حاء في اإلاسجبت ألاولى بمخىطـ خظابي ( ،)4025واهدساٍ مهُازي
( ، )20599وفي اإلاسجبت الثاهُت حاء همـ الاجطا ٛبمخىطـ خظابي ( ،)3023واهدساٍ مهُازي ( ،)20841وفي
اإلاسجبت الثالثت حاء هكم وبحساءاث الهمل بمخىطـ خظابي ( ،)2098واهدساٍ مهُازي ( ،)10243ؤما اإلاسجبت
السابهت َٙاهذ لبهد الخ٘ىىلىحُا بمخىطـ خظابي ( ،)2075واهدساٍ مهُازي ( ،)10225واإلاسجبت ألازحرة
للمشازٖت في اجساذ الٓسازاث بمخىطـ خظابي ( )2072واهدساٍ مهُازي (.)10145
وهرا ما ًُظس ؤن اإلاىار الخىكُمي ذا مظخىي مسجُو زال ٛحائدت ٖسوها في حامهت ؤم البىاقي مً وحهت
هكس الهُئت الادازٍت بمخىطـ خظابي ( )3018واهدساٍ مهُازي (ٖ ،)20966رلً ٚىضح الجدو ٛؤهه ال ًىحد
حشدذ ٖبحر بحن آزاء ؤَساد الهُىت اإلابدىزت ،مما ٌه٘ع جٓازب وحهاث الىكس الهُئت الخدزَظُت في حامهت ؤم
البىاقي.
 .0.0ثحليل اثجاه آزاء املبحوثين حول التحصيل الدزاس ي ً :مثل الجدو ٛاإلاىالي الىطـ الحظابي
والاهدساٍ اإلاهُازي لهرا اإلاخًحر.
الجدول  :2الىطـ الحظابي والاهدساٍ اإلاهُازي للخدطُل الدزاس ي
انرلى

02

انؼبارة

انوسط
انحسابٌ

االَحراف
انًؼَارً

يستوى
انمبول

خالذي فراح  ،مهاوة أمال
رزبثغ ئصاعح اٌجبِؼخ اٌّـز ٜٛاٌضعاؿٌٍ ٟطٍجخ اٌضاعؿ ٓ١فٙ١ب.
رذضص اٌجبِؼخ ِؼب١٠غ ػبٌ١خ ٌألصاء سالي جبئذخ وغٔٚب.
٠ذزغَ اٌطٍجخ ػِالؤُ٘ اٌظ٠ ٓ٠ذصٍ ْٛػٍ ٝصعجبد ػبٌ١خ.
٠ؼزمض األؿبرظح أْ غٍجزٌ ُٙض ُٙ٠اٌمضعح ػٍ ٝاٌزذص ً١اٌضعاؿ ٟف ٟاٌجبِؼخ.
ّ٠زٍه اٌطٍجخ ِٙبعاد رإٌٍ٘ ُٙزذم١ك األ٘ضاف اٌزٚ ٟظؼذ ألجٍ.ُٙ
٠جزٙض اٌطٍجخ ٌزذصِ ً١مب١٠ـ ُٙاٌّإجٍخ
٠ـبٔض اال١ٌٚبء أِٛع اٌجبِؼخ ٌٍذفبظ ػٍِ ٝؼب١٠غ ػبٌ١خ ٌزذم١ك جٛصح اٌزؼٍُ
٠ـؼ ٝاٌطٍجخ ٌٍذصٛي ػٍٚ ٝاججبد ٚأػّبي ئظبف١خ ٌٍذصٛي ػٍ ٝصعجبد ػبٌ١خ.
رؼبٌج االجزّبػبد اٌج١ضاغٛج١خ أِٛع اٌطٍجخ ثطغ٠مخ صّ٠مغاغ١خ.
رٛاجٗ ئصاعح اٌجبِؼخ ظغٛغبد سبعج١خ.
٠ـزج١ت ِض٠غ اٌجبِؼخ ٌّزطٍجبد اٌطٍجخ
ّ٠ىٓ أْ رغ١غ ِشبوً اٌطٍجخ ؿ١بؿخ ئصاعح اٌجبِؼخ
رٕظُ ئصاعح اٌجبِؼخ ٌمبءاد ِٕزظّخ ِغ ِّثٍ ٟاٌطٍجخ ٚفك سطخ ِضعٚؿخ
رزؼبًِ ئصاعح اٌجبِؼخ ِغ ِشبوً اٌطٍجخ ثشفبف١خ.
انًتوسط انؼاو

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

38,,
3800
38,3
080,
08,,
08,9
38,,
3822
3805
0805
38,5
380,
389,
38,,
35,1

28290
280,,
28099
28029
28203
282,,
282,0
282,,
28,9,
28250
2829,
2820,
2850,
285,0
151,2

ِغرفغ
ِغرفغ
ِغرفغ
ِزٛؿػ
ِزٛؿػ
ِزٛؿػ
ِغرفغ
ِزٛؿػ
ِغرفغ
ِزٛؿػ
ِغرفغ
ِغرفغ
ِغرفغ
ِغرفغ
يرتفغ

املصدز :مً بنداد الباخثخحن باالنخماد نلى مسسحاث بسهامج SPSS

بُيذ هخائج الجدو ٛؤن الخدطُل الدزاس ي لدي ؾلبت حامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها مسجُو
بمخىطـ خظابي ( )3042واهدساٍ مهُازي (ٖ ،)10175ما اجطح ً
ؤًػا ؤن مهد ٛالدشدذ مىسُؼ وهىإ
جٓازب بحن وحهاث هكس اإلابدىزحن.
 .2اختباز الفسضيات :طىهخمد في ذل ٚنلى مٓاًِع بخطائُت مخىىنت لخدُٓٔ ذل.ٚ
 .2.2اختباز الفسضية السئيسية:
الُسغُت الهدمُت  " :H0ال ًىحد ؤزس ذو داللت بخطائُت بحن اإلاىار الخىكُمي والخدطُل الدزاس ي لؿلبت
".
حامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها نىد مظخىي مهىىٍت
الُسغُت الهدمُت ً :H0ىحد ؤزس ذو داللت بخطائُت بحن اإلاىار الخىكُمي والخدطُل الدزاس ي لؿلبت
".
حامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها نىد مظخىي مهىىٍت
طيظخهمل ازخباز َِشس Fالري ًسخبر اإلاهىىٍت للىمىذج ،وحدو ANOVA ٛالخالي ًبحن جدلُل الاهدداز
للمخًحرًً:
جدول : 6جدلُل جباًً الاهدداز ANOVA
انبَاٌ
ث ٓ١اٌّجّٛػبد
صاسً اٌّجّٛػبد
اٌزجب ٓ٠اٌىٍٟ

يجًوع
انًربؼاث
,,21.
0,3.9
5.583

درجت انحرٍت
1
9,
,9

يتوسط
انًربؼاث
,,21.
0,0.1
/

لًَت )(F
انجذونَت
/

لًَت )(F
انحسابَت
.86151
ػٕض ِـزِ ٜٛؼٕ٠ٛخ
α=0.05

انمًَت
انًؼُوٍت
0.002

املصدز :مً بنداد الباخثخحن باالنخماد نلى مسسحاث بسهامجSPSS

بهد بحساء جباًً الاهدداز ) (ANOVAالتي ًبُجها الجدو ٛؤناله َةن ُْمت  Fالجدولُت ) (Dوالتي جٓدز
بـ 15.861 :نىد مظخىي مهىىٍت ( )2.25ودزحاث خسٍت ( 1و ،)98وبما ؤن sig= 0.000ؤْل مً مظخىي اإلاهىىٍت
 2.25اإلاهخمد في الدزاطت َةهىا هسَؼ الُسغُت الطُسٍت الٓائلت بإهه ال ًىحد ؤزس ذو داللت بخطائُت بحن اإلاىار
الخىكُمي والخدطُل الدزاس ي لؿلبت حامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها نىد مظخىي مهىىٍت .α ≤0.05
وهٓبل الُسغُت البدًلت الٓائلت ؤنها ًىحد ؤزس ذو داللت بخطائُت بحن اإلاىار الخىكُمي والخدطُل الدزاس ي
لؿلبت حامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها نىد مظخىي مهىىٍت  ، α ≤0.05ومىه الىمىذج ال٘لي اإلآدز
مهىىي ومىه الُسغُت مسَىغت.
2
ؤما حىدة الازجباؽ َخخطح مً زال ٛمهامل الخددًد )  (Rالري ٌهبر نً ماشس ًِٓع الٓىة الخُظحرًت
لىمىذج الاهدداز ؤي وظبت الخباًً في اإلاخًحر الخابو مً ْبل اإلاخًحراث ؤو اإلاخًحر اإلاظخٓل ،والجدو ٛالخالي ًىضح
شدة الهالْت بحن اإلاىار الخىكُمي والخدطُل الدزاس ي.
02

أثر املهاخ التهظيني على التحصيل الذراسي لطلبة جامعة أم البواقي خالل جائحة كورونا ()0202-0202
ص ص02-22
دراسة استطالعية آلراء اهليئة التذريسية:

الجدول :7مهامالث الازجباؽ
 Fانًحسوبت

 Fانًؼُوٍت ()Sig

15,861

0.002

يؼايم انتحذٍذ
R
0.587

يؼايم
االرتباط R
0.345
2

B

انمرار

0.587

اٌفغظ١خ ِغفٛظخ

ً
انخمادا نلى مسسحاث البرهامج ؤلاخطائي SPSS
املصدز :مً بنداد الباخثخحن

مً الجدوً ٛخطح ؤن ُْمت )ْ (R=0.587سٍبت مً الىاخد وبالخالي هٓى ٛؤن هىإ نالْت بحن
اإلاخًحرًً :اإلاىار الخىكُمي وألاداء الىقُُي زال ٛحائدت ٖسوها في حامهت ؤم البىاقيٖ ،ما ؤن مهامل الخددًد
) (R2بلٌ  ،2.345مما ٌهني ؤن  %34.5مً اإلاخًحراث الحاضلت في اإلاخًحر الخابو (الخدطُل الدزاس ي) ًسحو بلى
الخًحر الحاضل في اإلاخًحر اإلاظخٓل)اإلاىار الخىكُمي( .وهرا ٗافي لخإُٖد وجُظحر الهالْت بحن اإلاخًحر اإلاظخٓل
والخابو.
مً زال ٛهره الازخبازاث زبذ ؤن هىإ اهدداز زؿي بظُـ مهىىي و ازجباؽ زؿي وؤن هىإ نالْت
جُظحرًت بحن اإلاخًحر الخابو واإلاظخٓل ْدزث بمهامل الخددًد اإلاهد ،)%34.5( ٛمما ًجب زَؼ الُسغُت
الطُسٍت الٓائلت بإهه ال ًىحد ؤزس ذو داللت بخطائُت بحن اإلاىار الخىكُمي والخدطُل الدزاس ي لؿلبت حامهت ؤم
البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها نىد مظخىي مهىىٍت  ،α ≤0.05وْبى ٛالُسغُت البدًلت بإهه ًىحد ؤزس ذو داللت
بخطائُت بحن اإلاىار الخىكُمي والخدطُل الدزاس ي لؿلبت حامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها نىد مظخىي
مهىىٍت .α ≤0.05
ٖما ًخطح ازجباؽ ؤبهاد اإلاىار الخىكُمي بمظخىي الخدطُل الدزاس ي للؿلبت في الجدو ٛاإلاىالي:
الجدول  :8مهامالث الاهدداز اإلاخهدد ومظخىٍاث اإلاهىىٍت للمىار الخىكُمي.
انًُاخ انتُظًٌَ
اٌذض اٌثبثذ
ّٔػ اٌم١بصح
ّٔػ االرصبي
اٌّشبعوخ ف ٟارشبط اٌمغاعاد
ٔظُ ئجغاءاد اٌؼًّ
اٌزىٌٕٛٛج١ب
انذرجت انكهَت

يؼايم االرتباط
()R
285,,
28,,0
283,5
28305
2833,
28520

يؼايم
انتفسَر()R2
28300
28,,5
28229
28225
2822,
28092

يَم خط
االَحذار()B
0.587
285,,
28,,0
283,5
28305
2833,
28520

لًَت F

**Sig

208,,0
228,0,
228900
2,8009
208309
208222

28220
28222
0.000
0.000
0.000
0.001

املصدز :مً بنداد الباخثخحن باالنخماد نلى مسسحاث بسهامجSPSS.V22
ًمً٘ بدزاج ؤو الخهبحر نً الهالْت بحن ؤبهاد اإلاىار الخىكُمي بطُخه مخًحر مظخٓل والخدطُل الدزاس ي
لدي ؾلبت حامهت ؤم البىاقي بانخبازها مخًحر جابو في اإلاهادلت الخالُت:
Y=0,587+0.568x1+0.667x2+0.345x3+0.325x4+0.338x5
 .0.2اختباز الفسضيات الفسعية :
مً زال ٛهخائج الجدو ٛزْم ( )07والجدو ٛزْم ( )08هالخل ؤن هىإ نالْت ازجباؽ مخىطؿت ؤو
ؤزسي ْىٍت ألبهاد اإلاىار الخىكُمي والخدطُل الدزاس ي لؿلبت حامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها  ،وهرا ما
ًد ٛنلى الخإزحر ألبهاد اإلاىار الخىكُمي:
 باليظبت لىمـ الُٓادة ْدزث  Fاإلادظىبت بـ 120647 :نىد مظخىي مهىىٍت  ،2.25وؤن ()Sig=0.02وهي ؤْل مً مظخىي مهىىٍت  2025اإلاهخمد في الدزاطت ،بذن جٓبل الُسغُت البدًلت الٓائلت َّؤهه جىحد نالْت
بحن همـ الُٓادة والخدطُل الدزاس ي لدي ؾلبت حامهت ؤم البىاقي نً مظخىي مهىىٍت

00

.

خالذي فراح  ،مهاوة أمال

 باليظبت لىمـ الاجطاْ ٛدزث  Fاإلادظىبت بـ 120876 :نىد مظخىي مهىىٍت  ،2.25وؤن ()Sig=0.01وهي ؤْل مً مظخىي مهىىٍت  2025اإلاهخمد في الدزاطت ،بذن جٓبل الُسغُت البدًلت الٓائلت َّؤهه جىحد نالْت
.
بحن همـ الاجطا ٛوالخدطُل الدزاس ي لدي ؾلبت حامهت ؤم البىاقي نىد مظخىي مهىىٍت
 باليظبت للمشازٖت في اجساذ الٓسازاث  Fاإلادظىبت بـ 927 ،11 :نىد مظخىي مهىىٍت  ،2.25وؤن( )Sig=0.000وهي ؤْل مً مظخىي مهىىٍت  2025اإلاهخمد في الدزاطت ،بذن جٓبل الُسغُت البدًلت الٓائلت َّؤهه
جىحد نالْت بحن اإلاشازٖت في اجساذ الٓسازاث والخدطُل الدزاس ي لدي حامهت ؤم البىاقي نىد مظخىي مهىىٍت
.
 باليظبت لىكم بحساءاث الهمل ْدزث  Fاإلادظىبت بـ 140229 :نىد مظخىي مهىىٍت  ،2.25وؤن( )Sig=0.000وهي ؤْل مً مظخىي مهىىٍت  2025اإلاهخمد في الدزاطت ،بذن جٓبل الُسغُت البدًلت الٓائلت َّؤهه
جىحد نالْت بحن هكم بحساءاث الهمل والخدطُل الدزاس ي لدي ؾلبت حامهت ؤم البىاقي نىد مظخىي مهىىٍت
.
 باليظبت للخ٘ىىلىحُا ْدزث  Fاإلادظىبت بـ 120329 :نىد مظخىي مهىىٍت  ،2.25وؤن ()Sig=0.000وهي ؤْل مً مظخىي مهىىٍت  2025اإلاهخمد في الدزاطت ،بذن جٓبل الُسغُت البدًلت الٓائلت َّؤهه جىحد نالْت
الخ٘ىىلىحُا والخدطُل الدزاس ي لدي ؾلبت حامهت ؤم البىاقي نىد مظخىي مهىىٍت
 .2الىتائج ومىاقشتها  :جىضلذ الدزاطت بلى الىخائج الخالُت:
 ؤزبدذ الدزاطت اإلاُداهُت َّؤن الهُىت اإلابدىزت مىآَحن ؤن اإلاىار الخىكُمي الري ٗان طائدا زالٛ
حائدت ٖسوها لم ًً٘ مالئم جماما للهمل والخدطُل الدزاس ي بمخىطـ خظابي ( )3018واهدساٍ مهُازي
( )20966هرا ما يحر مً طلىٗاث ألاطاجرة ْلُال هدُجت زىَهم مً اإلاسع واهخٓا ٛالهدوي ،بال ؤن الهُىت
ً
ججاوبا
اإلابدىزت ؤٖدث ؤن الشخطُت الٓىٍت لألطاجرة اطخؿانذ ؤن ج٘ظب ْلىب الؿلبت وحهلتهم ؤٖثر
ً
واطخهدادا لخٓبل الخهلُم الهجحن (الخهلُم نً بهد والخهلُم الحػىزي) ،وزلٓذ لهم داَهُت للدزاطت
حُد؛
وجدُٓٔ جدطُل دزاس ي ِّ
 ؤزبدذ الدزاطت اإلاُداهُت ؤن الخدطُل الدزاس ي للؿلبت ٗان مسجُها زال ٛحائدت ٖسوها بمخىطـخظابي ( )3042واهدساٍ مهُازي ( )10175مما ًُظس الالتزام ألاطاجرة بإوْاث الهمل السطمُت وؤزالُْاث
الهمل ،بال ؤنهم ؤشازوا بلى زىٍ الؿلبت مً الىباء وؤلاضابت باإلاسع وجازس بهػهم بةضاباث ذويهم ْلل مً
خماطهم وزيبتهم في جدُٓٔ هخائج حُدة زيم حهىد ؤلادازة في جىَحر َػاء مالئم للخدزَع والخٓظُم الجُد
لألَىاج ٖ ،ما ؤشازث الهُىت اإلابدىزت ؤن ؤطالُب ألاطاجرة في هٓل اإلاهلىماث بٙل بزازة وحشىٍٔ والشسح
الجُد وؤلاشسإ ؤلاحبازي للؿلبت في اإلاىاْشت طهل في جدطُل اإلاادة والاطخُادة مجها؛
والُهم ِّ
 ؤٖد الهُىت اإلابدىزت ؤن همـ الُٓادة زال ٛحائدت ٖسوها ٗان مبيُا نلى الثٓت والخهاون بحن الٓادةواإلاىقُحن وألاطاجرة ،وٗان ذل ٚواضحا مً زال ٛالهدالت واإلاظاواة في اإلاهاملتٖ ،ما ؤٖدوا ؤن الُٓادة الهلُا
ٗاهذ دانمت لألطسة الجامهُت هرا ما شجههم وخُصهم نلى ؤلابدام والابخٙاز إلاىاحهت ألاشمتَ ،إيلب الؿلبت
ٗاهىا مسجاخحن مً الدزوض الحػىزٍت اإلابرمجت ،وان ؤطلىب الاجطا ٛالري انخمده ألاطاجرة مو الؿلبت زلٔ
خالت هُظُت مخىاشهت ً
هىنا ما بالخالي ٗان الخدطُل الدزاس ي مٓبىٛ؛
 ؤٖدث الهُىت اإلابدىزت ؤن همـ الاجطا ٛزال ٛحائجت ٖسوها ٗان مالئم بحن ؤلادازة وألاطخاذ وألاطخاذوالؿالب وؤلادازة والؿالب زاضت بحن ألاطخاذ والؿالب وؤٖدوا ألاطاجرة ؤنهم برلىا حهدا في بجٓان الاجطاٛ
بهدٍ ْبى ٛوحظهُل َهمها مً ْبل الؿلبت وشٍادة زٓتهم ،وذل ٚباإللٓاء الدزوض دون جىجس ونطبُت وزلٔ حى
مً الخُاهم بُػل لًاث الاجطا ٛاإلاسخلُت؛
.
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دراسة استطالعية آلراء اهليئة التذريسية:

 ؤٖدث الهُىت اإلابدىزت ؤن اإلاشازٖت في اجساذ الٓسازاث زال ٛحائدت ٖسوها لم جً٘ مالئمت بظببانخماد الجامهت نلى مسٖصٍت اجساذ الٓساز ،بال ؤن الهُىت اإلابدىزت ؤٖدوا ؤن ؤلادازة ؤزرث بهحن الانخباز قسوٍ
الؿلبت الاحخمانُت والىُظُت في بسمجت الحطظ الحػىزٍت والامخداهاث الظداطُت ،وخثذ ألاطاجرة نلى
حُد؛
اهجاش اإلالخطاث وبنداد الُُدًىهاث الٓطحرة لشسح الدزوض بهدٍ غمان جدطُل دزاس ي ِّ
 ؤٖدث الهُىت اإلابدىزت ؤن هكم بحساءاث الهمل في الجامهت مدل الدزاطت زال ٛحائدت ٖسوها يحرمالئمت مو ؤن ؤوْاث الهمل ٗاهذ مىاطبت بال ؤن بِئت الهمل لم جخمحز باألمً والاطخٓساز الىقُُي ولم جىَس لهم
بحساءاث الظالمت بشٙل مالئم ٌظاهم في َانلُت ؤدائهم ٖما ؤنهم حهسغىا إلاػآًاث مً بهؼ الؿلبت ؤزىاء
ُْامهم بمهامهم البُدايىحُت ؛
 ؤٖدث الهُىت اإلابدىزت ؤن الخ٘ىىلىحُا اإلاظخسدمت زال ٛحائدت ٖسوها في الجامهت مدل الدزاطتٗاهذ دون اإلاظخىي اإلاؿلىب مً خُث َهالُتها وطهىلت وطسنت اهجاش ألانما ،ٛوجدظحن حىدة الخهلُم ٗىن
مىؿٓت ؤم البىاقي بِئت وشإتها حدًدة ومهكم ْساها ال جخىَس نلى شب٘ت الاهترهذ مما َّ
ضهب نلى الؿلبت جدمُل
ً
الدزوض مً مىد ٛوالخىاضل مو ألاطاجرة وزيم هره الكسوٍ الطهبت ٗان جدطُلهم مٓبىال؛
 .IVخامتة:
بن وحىد مىار جىكُمي مىاطب ًادي بلى شهىز ألاطسة الجامهُت (ؤطاجرة ،ؾالب ،بدازة ) باهخمائهم
للجامهت ،وٍسَو مً زوخهم اإلاهىىٍت ،وبالخالي ًازس باإلًجاب في َهالُت ؤدائهم وُٖاءتهم واطخهدادهم لبرٛ
ؤْص ى حهد ممً٘ لطالح الؿلبت و ًصٍد مً زيبت ألاطاجرة الشدًدة في البٓاء َحها وازجباؾه بها وغمان
جدطُل دزاس ي مٓبىً ٛاهل الؿلبت لخىع مظابٓاث الخىقُِ في اإلااطظاث والالخداّ بالخٙىًٍ في دٖخىزاه
 LMDلً٘ هره ألامىز ضادَذ ندة ضهىباث زال ٛحائدت ٖسوها وْللذ مً َسص الخدطُل الدزاس ي بظبب
الخىٍ مً الىباء وؤلاضابت به ،ومىث بهؼ ؤنػاء الهُئت الخدزَظُت وبهؼ ؤَساد ؤطس الؿلبت اإلاخإزسًٍ به
َمً زال ٛاطخهساع ؤهم حىاهب مىغىم اإلاىار الخىكُمي والخدطُل الدزاس ي َمً زال ٛدزاطت اإلاُداهُت
جىضلذ بلى الىخائج الخالُت:
 حاءث نالْت ازجباؽ اإلاىار الخىكُمي بإبهاده (همـ الُٓادة ،همـ الاجطا )ٛبالخدطُل الدزاس يلؿلبت حامهت ؤم البىاقي بًجابُت وْىٍت ،وهرا ما َظس مسوهت ؤلادازة زال ٛألاشمت الصحُت وجىكُمها للهمل
ؤَ بسجىٗى ٛضحي مىاطب لألطسة الجامهُت وانخمادهم هكام الدَهاث وجىُْذ الهمل اإلاىاطب وهجاح همـ
الاجطا ٛبحن الؿلبت وألاطخاذ هكساث للحطظ الحػىزي ،واطخسدام شب٘ت الاهترهذ وندم اْخىام مٓبىٛ
للؿلبت بالخهلُم نً بهد ومجهىدان ألاطاجرة في اهجاش الُُدًىهاث الخىغُدُت للدزوض وولىحهم إلاىدًل ؤَ
جٓىُاث طهلت واطخهمالهم هكام .. ZOOMالخ ،وبالخالي ٗان جدطُلهم مٓبىال زيم الخهب الىُس ي للحاطسة
الجامهُت مً ٖثرة ؤلاضاباث؛
 حاءث نالْت ازجباؽ اإلاىار الخىكُمي بإبهاده (اإلاشازٖت في اجساذ الٓسازاث ،هكم بحساءاث الهمل،الخ٘ىىلىحُا) والخدطُل الدزاس ي لؿلبت حامهت ؤم البىاقي زال ٛحائدت ٖسوها مىحبت ومخىطؿت ،وذل ٚبظبب
ندم مشازٖت ألاطاجرة في حمُو الٓسازاث اإلاخسرة التي جػمً الظحر الحظً للمظاز الدزاس ي ،زيم جىُْذ
اإلاىاطب للهمل وندم حًحر بحساءاث الترُْت ،ألاحىز ... ،وؤلاحاشاث.الخ وبخالي ندم جدُحز ألاطخاذ وجدُحز الؿلبت
نلى الخٓىُاث الجدًدة للخهلُمٖ ،ما ؤن الخ٘ىىلىحُا اإلاظخسدمت لخؿبُٔ الخهلُم نً بهد بدراَحره لم جً٘
ٗاَُت واإلاخؿىزة بالشٙل الٙافي الري ًػمً جدطُل دزاس ي ممخاش للؿلبت هرا ألازحر الري ؤغهِ حشابٚ
ؤلادازاث ومهسَت ٗل بدازة بهامها  ،وْلل مً َانلُت الاجطا ٛالدازلي ،ونمل ألاطاجرة بسوح الجمانت ،وبالسيم
ً
مً ذل ٚؤٖدث الهُىت اإلابدىزت ؤن الخُُٓم الجهائي للؿلبت ٗان مشترٗا.
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وؤوضذ الدزاطت بـ:
 نلى بدازة الجامهت الاطخمساز زيم ألاشمت الصحُت بخؿىٍس ألاطاجرة جدزٍبهم وجىمُت مهازاتهم في جٓىُاثالخهلُم نً بهد َهى نامل ؤطاس ي لىجاخها  ،وبالخالي ازجُام مهىىٍاتهم وشٍادة والئهم واهخمائهم زدمت للؿلبت
وشٍادة جدطُلهم الدزاس ي زدمت لظىّ الهمل؛
 نلى بدازة الجامهت الاطخمساز في حهدًل الهُاٗل الخىكُمُت بٙاَت الهماداث وؤلادازاث مما ًسَو مًمظخىي َانلُت ؤداء ألاطسة الجامهُت وحظهُل ؤلاحساءاث ومىو الخدازل والاشدواحُت وجدُٓٔ جدطُل دزاس ي
مىاطب؛
 اجساذ مبدؤ الطالخُاث والحد مً اإلاسٖصٍت زال ٛالجائدت لخىَحر بِئت نمل حظمذ بالشهىز باألمًوالاطخٓساز الىقُُي لدي ألاطاجرة؛
 نلى الُٓاداث ؤلادازٍت بالجامهت الهمل نلى شٍادة مشازٖت ألاطاجرة في اجساذ الٓسازاث اإلاخهلٓتبخسؿُـ وجىُُر مهام الهمل الجساذ الٓساز ألاَػل زال ٛالجائدت وجىحُه الؿلبت وجدُٓٔ الخدطُل الدزاس ي
اإلاىاطب؛
إلاحاالت واملساجع:

















ئثغا٘ ُ١أدّض اٌّذبؿٕخ ،ئصاعح رم ُ١١االصاء اٌٛظ١ف ٟث ٓ١إٌظغ٠خ ٚاٌزطج١ك ،صاع جغ٠غ ٌٍٕشغ ،ػّبْ -االعصْ ٚاٌزٛػ٠غ،0223 ،
ص.202
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ٌٍّؼٍّبد ثّذبفظخ جضح ،أغغٚدخ صوزٛعاٖ غ١غ ِٕشٛعح ،اٌٍّّىخ اٌؼغث١خ اٌـؼٛص٠خ  ،جبِؼخ أَ اٌمغ ،0225 ،ٜص . 33
سٍ ً١اٌّؼب٠طخ ،ػٍُ إٌفؾ اٌزغث ،ٞٛصاع اٌفىغ ٌطجبػخ ٚإٌشغ ٚاٌزٛػ٠غِ ،صغ ،299, ،ص . 229
ش١شخ ؿبٌُ إٌجٙبٔ١خ ،إٌّبر اٌزٕظٚ ّٟ١ػاللزٗ ثبألصاء اٌٛظ١ف ٟف ٟاٌّض٠غ٠بد اٌؼبِخ ٌٍزغث١خ ٚاٌزؼٍُ فٍـط١ٕ١خ ػّبِْ .ظوغح
ِبجـز١غ غ١غ ِٕشٛعح ،جبِؼخ ٔغ ،ٜٚػّبْ ،0225 ،ص. ,,
ػجض اٌؼؼ٠ؼ صبٌخٚ ،ػجض اٌّج١ض ػجض اٌؼؼ٠ؼ ،اٌزغث١خ ٚغغق اٌزضع٠ؾ ،صاع اٌّؼغفخِ ،صغ ،0222 ،ص. 59
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ص . ,5
ِذّض ثٛصسِٛ ٍٟ١الٔ ،ٞطك اٌزذف١ؼ اٌّشزٍفخ ٚػاللزٙب ثبٌزذص ً١اٌّضعؿ ،ٟصٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ ،اٌجؼائغ  ،022,ص
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ِذّض ػ٠بص دّضاْ ،اٌزذص ً١اٌضعاؿ ،ٟصاع إٌشغ اٌذض٠ثخ ،غ ،0صِشك ،0222 ،ص.2,
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