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Abstract :
The aim of the present research was to investigate the effectiveness of digital transformation using
cloud computing in the development of the attitudes of the employees of the Ministry of Education
in Sultanate of Oman towards using its applications. To this aim, the quasi-experimental research
design based on one group with pre/post testing was adopted. The sample (N=170) was selected
in a deliberate way from the staff of the Ministry General bureau, because they have the experience
and knowledge of using the computer as well as the web and its various applications. A pre-postscale (prepared by researchers and designed electronically through Google forms) was
administered to measure the attitudes of the employees of the Ministry of Education in Sultanate
of Oman to improve information services. A training program was prepared for the development
of technical performance skills using cloud computing applications to improve the information
services of the employees of the Ministry of Education in Oman. Results of the research revealed
that there are statistically significant differences at the level of (0.01) between the mean scores of
the experimental group on the pre-measurement and post- measurement of the scale of attitudes
towards using cloud computing applications to improve information services among the employees
of the Ministry of Education in Oman in favor of the pos- measurement.
Keywords: The effectiveness of digital , transformation using , attitudes

امللخص

هدف البحث إىل الكشف فاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية يف تنمية اجتاهات موظفي وزارة
 واستخدم البحث املنهج شبه التجرييب ذي اجملموعة الواحدة ابختبار،الرتبية التعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقاهتا
) موظفا بديوان عام الوزارة؛ وذلك ملا يتوافر لديهم170(  كما مت اختيار العينة بطريقة قصدية بلغ عددهم،قبلي وبعدي

 ومت تطبيق مقياس للكشف عن االجتاهات،من اخلربة والدراية ابستخدام احلاسب وشبكة الويب وتطبيقاهتا املختلفة
 مت تصميمه إلكرتونيا عرب، (إعداد الباحثان.موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان لتحسني خدمات املعلومات
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منوذج(( Google formsوتطبيقه قبليا وبعدًي ،وبناء برانمج تدرييب ملوظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان يف
تنمية مهارات األداء التقين لتحسني خدمات املعلومات ابستخدام تطبيقات احلوسبة السحابية ،كما توصلت نتائج
البحث احلايل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بني متوسطي القياس القبلي والقياس البعدي
للمجموعة التجريبية يف مقياس االجتاه حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية لتحسني خدمات املعلومات لدى
موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان لصاحل التطبيق البعدي.
الكلمات املفتاحية :التحول الرقمي  ،احلوسبة السحابية ،االجتاهات . :
املقدمة:
تتسارع دول العامل يف مثل هذه األًيم ملواكبة التكنولوجيا والتقنيات والدخول فيما يسمى ابلتحول الرقمي جلميع
مؤسساهتا؛ وذلك ملا ظهر يف العامل ابآلونة األخرية من تغريات يف األساليب واألفكار واالبتكارات يف مجيع املؤسسات،
وتتطور التكنولوجيا وتقنياهتا وتنمو بشكل ك بري يف ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية يف تكنولوجيا املعلومات
واألمتتة واالتصاالت يف الوقت احلايل؛ لذا جيب على مجيع املؤسسات اخلدمية وغري اخلدمية احلكومية منها واخلاصة
مواكبة مثل هذه التغريات والتحول بكل بنياهتا وإداراهتا ومجيع إمكاانهتا حنو الرقمنة.
ويف ظل ذلك التطور؛ يظهر العامل املعاصر أن الكثري من املؤسسات الرتبوية والشركات يف دول العامل على اختالف
مستوًيت تقدمها أخذت تتسارع ابلتوجه حنو التحول الرقمي ،وأخذت توجهاته يف احلديث عنه من خالل البحوث
والدراسات اليت تنصب يف كيفية التحول الرقمي ،واليت تؤكد على ضرورة إدخال التحول الرقمي مبختلف أنواعه وخدماته،
جلميع املؤسسات والشركات ،حيث أصبح التحول الرقمي ذات أمهية ابلغة ودور متعاظم يف احلاضر واملستقبل (مطهر،
.)2011
اإلحساس ابملشكلة:
ومن اجلدير ابلذكر إننا نالحظ الفرق يف اهتمام دول العامل املتقدمة للتحول الرقمي ،ومن جانب آخر اهتمام الكثري
من الدول األجنبية ومنها الوالًيت املتحدة األمريكية وأملانيا والياابن والصني ،أما الدول العربية أخذت مصر واألردن
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مقدارا كبريا يف عملية التحول الرقمي أما يف دول جملس التعاون اخلليجي فقد كانت اململكة العربية السعودية واإلمارات
املتحدة وقطر وسلطنة عمان ،حيث حققت دول جملس التعاون اخلليجي نتائج متباينة يف مستوًيت التحول الرقمي
حنو احلكومات واملؤسسات ،إذا سلكت هذه الدول مسارا خمتلفا يف عملية التحول الرقمي ،كما أن سلطنة عمان كانت
هلا دور كبري يف عملية التحول الرقمي؛ حيث كان لرؤية عمان  2040الدور الكبري يف قيادة سلطنة عمان لعملية
التحول الرقمي يف مجيع املؤسسات اخلدمية ابلسلطنة؛ حيث وجهة رؤية عمان  2040إبرساء بنية حتتية ذات تقنية
ابملؤسسات لكي تصبح كفيلة إبحداث التحول الرقمي للمجتمع واحلكومات ،كذلك مت إصدار قرار وزاري رقم
( ) 2014/325بتشكيل جلنة التحول الرقمي للخدمات احلكومية وفريق عمل تنفيذ اخلطة اإللكرتونية.
ويفهم من خالل ما سبق أن حتقيق التحول الرقمي؛ له أثر إجيايب يف سرعة اإلجناز لألعمال واألنشطة للحكومات
يف شىت اجملاالت ،وابلدول االجنبية بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة ودول اخلليج بصفة أكثر ختصيصا ،ملا هلا
من قدرة علي تبسيط إجراءات العمل ،واملسامهة يف أمن املعلومات حبفظها وختزينها واسرتجاعها وإاتحتها للجميع بدال
مما كان يتم من حفظ الواثئق والبياانت يف أرشيفات ورقية أتخذ حيزا مكانيا كبريا ،وتتطلب وقتا كبريا يف البحث عن
الواثئق املطلوبة ،كما أن التحول الرقمي ملؤسسات الرتبية والتعليم قد ينشأ عنه اختالف يف أمناط التفاعل االجتماعي
بني األفراد ،إضافة إىل ضمان جودة العمل ومواكبة التطور ،ومن هنا ظهرت احلوسبة السحابية كحل جذري جلميع
املشكالت اليت تواجه إمكانية تطبيق التحول الرقمي مبؤسسات الرتبية والتعليم.
لذا تتمثل مشكلة البحث احلايل يف ضعف خربة موظفي وزارة الرتبية والتعليم يف التعامل مع التقنيات واملستحداثت
التكنولوجية واستخدام بعض تطبيقات احلوسبة السحابية والقصور يف تقدمي بعض خدمات املعلومات اإللكرتونية لدى
وزارة الرتبية والتعليم وقد ظهر إحساس مبشكلة الدراسة وحتديدها من خالل جمموعة من املصادر ،منها :من خالل
املالحظة الدقيقة واملباشرة للباحث من خالل عمله أخصائي نظم معلومات أول بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان،
ابإلضافة إىل ما سبق ،فإن الواقع العام يشري إىل أن جتربة الوزارة يف التحول الرقمي غري مكتملة؛ وذلك ملا تقابله من
صعوابت تتمثل أمهها يف نقص الوعي ابلرؤية الصحيحة واملعايري الواضحة واليت جتعل اجتاهات املوظفني ابلوزارة سلبية
حنو استخدام التكنولوجيا والتط بيقات املختلفة للتحول الرقمي ،وكذلك من خالل حصر املوظفني املستخدمني للربيد
اإللكرتوين واملتمثل يف ( )One Driveحيث بلغ عددهم ( )2019من أصل ( )89673أي ما ميثل نسبة %28
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من العدد اإلمجايل ،وهذا يشري إىل أن هناك مشكلتني ومها عدم قناعة املوظفني أبمهية التخزين السحابية املتمثل يف
خدمة ( ،) One Driveوعدم معرفتهم وثقافتهم وإملاهم ابخلدمة وتطبيقات احلوسبة السحابية وضعف اجتاهاهتم حنو
استخدامها ،نتائج عديد من الدراسات والبحوث السابقة اليت أثبتت وجود اجتاهات سلبية لدى املوظفني والعاملني
جبميع مؤسسات الدولة حنو التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا يف مؤسساهتا لرفع مستواهم املهين والنهوض
مبؤسساهتم.
أسئلة البحث:
ويف ضوء ما سبق ،فإن الباحث حياول معاجلة هذه املشكلة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيسي التايل:
س فاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية يف تنمية اجتاهات موظفي وزارة الرتبية التعليم بسلطنة عمان
حنو استخدام تطبيقاهتا؟ ،وقد تفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية اآلتية:
 ما فاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية لتحسني خدمات املعلومات يف تنمية اجتاهات موظفيوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية؟
فروض البحث:
 يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بني متوسطي القياس القبلي والقياس البعديللمجموعة التجريبية يف مقياس االجتاه حنو التحول الرقمي ابستخدام تطبيقات احلوسبة السحابية لدى موظفي
وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان لصاحل التطبيق البعدي.
أهداف البحث:
ال كشف عن فاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية خدمات املعلومات يف تنمية اجتاهات موظفي
وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية.

4

)JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية| المجلد  8العدد  | 1كانون
الثاني/يناير 2022
E-ISSN: 2289-9065 | https://jhdesr.misd.tech

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND
EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8
ISSUE:1 |JANUARY 2022

أمهية البحث:
تبلورت أمهية الدراسة البحث يف ثالث حماور موضحة على النحو التايل:
.1األمهية التطبيقية :حيث تتضح أمهية هذه الدراسة من الناحية التطبيقية يف:
 كون تقنية احلوسبة السحابية من أهم التقنيات احلديثة اليت هلا دورا كبريا يف تطوير أداء احلكوماتواملؤسسات والشركات املختلفة وحتسني أدوارها يف توفري برامج وتطبيقات متميزة ومساحات ختزينية عالية.
 مراقبة البياانت وحفظها بشكل آمن وأبقل كلفة. إمكانية التعامل مع الكميات الكبرية من املعلومات ومعاجلتها والوصول إليها يف أي وقت وأي مكانوتوفري والوقت واملال إىل جانب تبسيط سري العمل.
.2األمهية العملية :متثل هذه الدراسة إضافة للمكتبة العربية ملا هلا من أمهية عملية ميكن إيضاحها على النحو
التايل:
 كما أيمل من هذه البحث أن يقدم حلوال علمية لعملية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابيةالناجحة بواسطة الربامج التدريبية واالستشارات عالوة على ذلك تعترب هذا البحث من متطلبات احلصول
على درجة الدكتوراه يف فلسفة الرتبية.
 يستطيع الباحثون واملهتمون االستفادة منها وإجراء مزيد من الدراسات يف هذا اجملال ،حيث ستقوم هذاالبحث بتزويد الباحثني واملهتمني مبعلومات.
.3األمهية للباحث :خيدم موضوع هذا البحث نطاق عمل الباحث ،وأيمل الباحث أن تزيد هذه الدراسة:
 تعرف يف التحول الرقمي واحلوسبة السحابية. تعرف اجتاهات املوظفني حنو استخدام احلوسبة السحابية. تعزيز مهارات البحث العلمي لديه5

)JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية| المجلد  8العدد  | 1كانون
الثاني/يناير 2022
E-ISSN: 2289-9065 | https://jhdesr.misd.tech

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND
EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8
ISSUE:1 |JANUARY 2022

حدود البحث:
تقتصر الدراسة على احلدود اآلتية:
 حدود بشرية :موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان. حدود مكاين :ديوان عام الوزارة بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان واملتمثل يف ثالث مديرًيت (اإلشرافالرتبوي – الشؤون اإلدارية – التخطيط والتطوير االسرتاتيجي) وقد قام الباحث ابختيار هذي املديرًيت
بطريقة قصدية وذلك لكوهنا قريبة من مكان عمل الباحث ومقر عمله وقد عمل الباحث بتدريب املوظفني
ابملديرًيت السابق ذكرها.
 حدود زماين :سيتم إجراء الدراسة 2021 /2020م. حدود موضوعية :فاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية يف تنمية اجتاهات موظفي وزارةالرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقاهتا.
حتديد املصطلحات:
 التحول الرقمي :ويف ضوء ما سبق أمكن للباحث تعريفه إجرائيا أبنه عملية انتقال كلي يف مجيع القطاعاتاحلكومية واملؤسسات أو الشركات إىل منوذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية احلديثة واملتطورة يف ابتكار
املنتجات واخلدمات املتوفرة ،مع توفري قنوات جديدة من العائدات اليت تزيد من قيمة منتجاهتا.
 احلوسبة السحابية :يعرفها الباحث إجرائيا على أهنا خدمة أو تقنية متطورة تعتمد على نقل املعاجلاتومساحات التخزين اخلاصة جبهاز الكمبيوتر إىل ما يسمى ابحلوسبة السحابية وهي عبارة عن خادم أو
جمموعة خوادم يتم الوصول إليها عن طريق اإلنرتنت.
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 االجتاها ت ويعرفها الباحث إجرائيا على أهنا :مكون فرضي وجداين معريف ،سلوكي ،يرتجم إىل استعدادنفسي داخلي للحكم على أفراد ،وسلوكيات ،وقيم وفقا خلربات سابقة ،ومواقف خمتلفة مرت على الفرد.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
احملور األول :التحول الرقمي.
يستند التحول الرقمي  Digital Transformationعلى الدعائم األساسية (البيئة التمكينية ،السياسات
والتنظيم ،البنية التحتية الرقمية ،املهارات الرقمية والقدرات البشرية ،احلكومة اإللكرتونية ،والتعليم اإللكرتوين لدفع التحول
الرقمي واملواضيع الشاملة يف املؤسسات التعليمية ،احملتوى الرقمي والتطبيقات ،اخلصوصية ومحاية البياانت الشخصية،
والبحث والتطوير لدعم النظام البيئي الرقمي يف كافة اجملاالت بصفة عامة ويف جمال اخلدمات املقدمة يف وزارة الرتبية
والتعليم بسلطنة عمان.
وتشري بشطر ( )2013إىل التحول الرقمي  Digital Transformationأبنه االسرتاتيجية واألسلوب
الذي يستخدم من خالله تقنيات مستحدثة مستقبلية ،إلحداث تطورات ذات قيمة يف حتسني جودة االنتاج واالستثمار
الرقمي؛ حيث ميثل عملية تغيري يف بنية املؤسسات حنو تفعيل دور استخدام وتوظيف التكنولوجيا ،لتعديل بنية العمليات
الداخلية واخلارجية ،وحتسني خربة العميل وتسهيل جمال تقدمي اخلدمات.
كما ينظر ستانلي ( )2010 ,.Stanley, Dإىل التحول الرقمي على أنه عملية تغيري يف بنية املؤسسات يف
طابعها التقليدي ،ويتعلق ابستخدام وتوظيف التكنولوجيا احلديثة واملتطورة ،وتسهيالت الوصول إىل تقدمي اخلدمة ورفع
كفاءة األداء لتعديل العمليات الداخلية واخلارجية يف ممارسات املؤسسات ،اليت تعمل على إعداد وإنتاج الربجميات
والتطبيقات؛ حيث تتضمن هذه العمليات تعرف كيفية استخدام املوارد التقنية لصاحلها لالستخدام العملي واإلبداع يف
جمال اخلدمات.
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ومن مقومات التحول الرقمي ابملؤسسات التعليمية  :حتسني توزيع التطبيقات واألدوات التكنولوجية املتطورة وإصدار
الرتاخيص يف مجيع اإلدارات التعليمية واخلدمية ،بناءا على أفضل املمارسات الدولية مع اتباع هنج مستقبلي حنو استخدام
إنرتنت األشياء ونشر تكنولوجيا اجليل اخلامس ( ،)2014 ,Apsrإنشاء مساحة عمل للخرباء املتخصصني يف جماالت
تكنولوجيا املعلومات والتحول الرقمي ملناقشة وصياغة آليات تطبيق وتفعيل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلنرتنت
ابملؤسسات التعليمية.)2018 ,.Reinartz, & Wiegand, & et al( .
وهناك عديد من الفوائد الرئيسية املتوقعة من فاعلية استثمار التحول الرقمي ابملؤسسات التعليمية كما أشارت
دراسة كال من(2008 ،(Lankshear, & Knobe, 2013) ،Khan, & Shahyan., 2017)( :
 ),. Che, & Engإىل أن هناك عديد من الفوائد الرئيسية املتوقعة من فاعلية استثمار التحول الرقمي ابملؤسسات
التعليمية ،ميكن توضيحها واإلفادة منها يف جمال البحث احلايل على النحو التايل (فعالية التكلفة؛ حيث توفر فائض
اقتصادي ميكن استثماره وحتويله إىل منابع أخرى من املمكن أن تسمح بتطويرها حنو بيئات تعليمية خالقة ومتفاعلة
مثل انشاء املدراس التكنولوجيا واملعاهد التعليمية اليت تنهج التكنولوجيا يف تدريسها مقرراهتا وحمتوًيهتا التدريسية -فاعلية
التكوين اجملتمعي االجيايب؛ حيث يعمل التحول الرقمي على تعزيز االندماج االجتماعي؛ واملسامهة يف منو العالقات بني
األفراد ومتلقي اخلدمة يف تكوين اجتاهات اجيابية حنو هذه املؤسسات مما يوطد العالقات االجتماعية بني اجملتمع اخلارجي
وبني املؤسسات).
وتشري دراسة كل يشري هبردواج ،الصاوى ،وآخرون ()2013 ,.Bharadwaj, & El Sawy, & et al
أن التحول الرقمي يتم بنائه ابستخدام منظومة من األجهزة ،وأنظمة التشغيل ،ووسائط التخزين ،والربجميات اليت تعمل
ضمن بيئات تقنية ومراكز معلومات تسمح ابستخدام مجيع األصول بكفاءة تشغيلية غري منقطعة ،يشري داونز ،نيونز
( )134 ,2013 ,.Downes, & Nunesيفرتض أن تقوم املؤسسات جبهود إدارة وحتليل البياانت بشكل
منتظم وفعال وذلك لتوفري معلومات وإجراءات نوعية موثوقة وكاملة مع توفري وتطوير أدوات مناسبة للتحليل اإلحصائي
والبحث عن البياانت والتنبؤ ابملستقبل ،وتوكد دراسة يشري تيوبونري ( )Teubner.223 ,2013 ,إىل أنه ميكن
تشكيل املوارد البشرية جانبا حيوًي يصعب على املؤسسات تطبيق التحول الرقمي بدونه.
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كما توصي إىل دراسة هورالتشر ،هيس ( )244 ,2014 ,Horlacher, & Hessإىل العمليات يف التحول
الرقمي ابملؤسسات عبارة عن جمموعة من النشاطات أو املهام املرتبة واملرتابطة اليت تنتج خدمة معينة أو منتجا معني
للمستفيدين ،جيب على املؤسسات إرساء بناء تقين فعال يسمح بتطوير العمليات.
ويف ضوء ما سبق جند أ ن هناك جمموعة من التحدًيت اليت تعيق فاعلية استثمار التحول الرقمي ابملؤسسات
التعليمية ،حيث أشار بوغاين ،اتبورزكي (( 1 ,2007 ,Boghani, & Taborzkiإىل أن معظم املؤسسات
التعليمية والقطاعات ذات االتصال هبا تعييش مرحلة تغيري تتميز ابلتعقيد والغموض والتقلب والسرعة  ،ويف ذات
السياق توجد هناك جمموعة من التحدًيت اليت تعرتض تطبيق التحول الرقمي يف كافة املؤسسات بصفة عامة ،ويف
املؤسسات واجملاالت التعليمية بصفة خاصة؛ ميكن تركيز الضوء على جزء منها كما هو موضح يف التايل(امليزانية املخصصة
ألنشطة استخدام وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات قد ال تفي ابلغرض حنو استثمار وتفعيل التكنولوجيا والتقنيات
واألدوات الربجمية وآليات تنفيذها؛ ومن مث ال توجد رؤية واضحة اجتاه احلكومات ومتخذي القرار حنو منظومة التحول
الرقمي (السلمي ،)5 ،2005 ،كما أن هناك حتدًيت تعرتض العمل بنظام التحول الرقمي يف مؤسسات غري تعليمية
تتمتع مبنظومة حتول رقمي خاصة منافسة للتحول الرقمي ابملؤسسات التعليمية ،وتتمتع بفعالية أكرب منها؛ وذلك يتطلب
من املؤسسات التعليمية بتكثيف جهودها إلمتام منظومة التحول الرقمي التنافسي يف كافة اجملاالت والقطاعات
واملوضوعات فيما يتعلق برقمنة احملتوي التعليمي والسياسات واالجراءات واالدارات وجماالت تقدمي خدمات املعلومات
ودراسة االحتياجات وحتليلها ورسم خريطة واقعية لتحويل ما سبق إىل نظم رقمية متطورة تليب كافة اخليارات واملتطلبات
واجملاالت السابقة (عز الدين - )416 ،2006 ،طول وصعوبة عملية التفعيل للتحول الرقمي يؤدي إىل التأخري يف
تنفيذ املشاريع.
احملور الثان :احلوسبة السحابية :Cloud Computing
يف ضوء التطور التكنولوجي وما تشهده الساحة التكنولوجيا من تغريات أصبحت احلوسبة السحابية ثوره تكنولوجية
ووسيله ال غين عنها للجيل الثاين من األعمال الرقمية يف تقدم حلول مرنة وقابله للتطوير وميكن ألي من املؤسسات
التكيف معها لالستفادة من مقدرات السحب ،فاحلوسبة السحابية توفر العديد من جوانب األعمال وخاصة يف القدرة
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على توفري منصات التكنولوجيا والبنية التحتية؛ مما يقود التغري اإلجيايب يف عملية تكنولوجيا املعلومات وهو ما يساعد
املؤسسات على العبور إىل االبتكار الرقمي بسرعة تكلفه معقولة يؤدى إىل التزايد يف استخدامها (معوض ،2013،
.)212
ومت تسمية احلوسبة السحابية هبذا االسم ألن املعلومات اليت يتم الوصول إليها توجد يف السحب ،وال يتطلب أن
يكون املستخدم يف مكان حمدد للوصول إىل ذلك إذا ما توافر اإلنرتنت واجلهاز املتصل ابلسحابة ،وعرب أيضا عن
األمان يف حفظ املعلومات ،وسرعة الوصول إليها ( ،)10 ,2010 ,Jones & Sclaterوعرفتها املوسوعة الربيطانية
 Encyclopedia Britannicaعلى أهنا الطريقة اليت تتم من خالهلا تشغيل الربجميات التطبيقية وختزين البياانت
اليت هلا صلة هبا يف نظم حاسبات مركزية ،وتوفري وصول العمالء أو املستخدمني إليها عرب شبكة اإلنرتنت والذي بدورة
يساعد على ختفيض التكاليف (.)2019 ,Cloud Computing
كما أشار كال من :شرييهان نشأت املنريي ( ،)2011معوض (، (Goldner, 2011)،)2012
)(Pocatilu, & Alecu, & et al, 2009إىل أن احلوسبة السحابية هتدف إىل(الوصول إىل مجيع التطبيقات
واخلدمات عرب اإلنرتنت من أي مكان وأي زمان ،ألن املعلومات خمزنة على خادم الشركة املقدمة للخدمة  -خفض
التكاليف؛ حيث ميكن ألي جهاز حاسب آيل شخصي ابستخدام أي متصفح من متصفحات الويب الوصول
للخدمات الرقمية السحابية -ضمان عمل اخلدمة بشكل دائم حيث أن اخلدمة تعمل على مدار الساعة أبفضل شكل
ممكن -االستفادة من البىن التحتية اليت تقدمها اخلدمات السحابية للقيام ابالختبارات والتجارب العلمية).
وقد استخدم البحث احلايل عديد من األنواع اليت أمكن استخدامها يف معاجلة متغريات البحث احلالية من خالل
إنشاء ونشر خدمات احلوسبة السحابية عن طريق السحابة العامة ، Public Cloudالسحابة اخلاصة Private
 ،Cloudالسحابة اهلجني ، Hybrid Cloudزكي (يناير ،)2012,يس ( ،)2014اجلهين ( )2013ميكن
توضيحها يف التايل :أوال :السحابة العامة Public Cloudوتعين أن مجيع البنية التحتية متواجدة عند مقدم خدمة
احلوسبة السحابية ( ) Cloudوال متتلك املنشأة أي وصول فيزًيئي هلا ،هي بنية حتتية توفر موارد احلوسبة بشكل حيوي
عرب اإلنرتنت لعدة عمالء ،وعادة تكون تطبيقات العمالء املختلفني خمتلطة معا على خوادم السحابة ،اثنيا :السحابة
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اخلاصة Private Cloud:هي بنية حتتية يستأجرها عميل واحد وتعمل حلسابه اخلاص حتت سيطرته الكاملة على
البياانت وأمن املعلومات ،حيث ابستطاعتك نقل شبكتك احمللية ،اخلوادم وما إىل ذلك إىل مكان ما خارجي عادة ما
يكون مركز بياانت  ،Data Centreاثلثا:السحابة اهلجني : Hybrid Cloudجتمع مناذج سحابية عامة
وخاصة متعددة السحب اهلجينة تعرض العملية املعقدة لتحديد كيفية توزيع التطبيقات عرب كال من السحابة اخلاصة
والعامة.
وأشارت دراسة كال من إيناس الشييت ( ،)2013ودراسة بول بوكاتيلو  ))2010 ,Paul Pocatiluأن تقنية
احلوسبة السحابية تتميز ابخلصائص األتية :اخلدمة الذاتية :أي إمكانية استخدام التطبيقات املتاحة يف السحابة ومثل
مستندات جوجل وجداول البياانت واليت يستطيع من خالهلا املستخدم إنشاء امللفات وتعديلها وحفظها يف بنية السحابة
ابستخدام مستعرض الويب وفقا حلاجاته.
كما أشارت يوسف ( ،)2013شلتوت ( )2014إىل أن توفر الوصول اجليد للحوسبة يعزز من استخدام األنظمة
األساسية مثل( :اهلواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر احملمولة وغريها).
وتعتمد احلوسبة السحابية يف استخدامها يف على أربعة وهي :املستخدم ،التطبيقات ،البنية التحتية ،املنصة اليت
تستخدمها السحابة ( ،)5 ,2015 ,Kallowميكن توضيحها على النحو التايل (املستخدم  :Userهو الشخص
املستفيد الذي سيستخدم هذه التقنية ،وينتفع من خدماهتا ،سواء من خالل اهلاتف احملمول ،أو جهاز الكمبيوتر ،ومن
املمكن أن ميتلك نظام تشغيل يدعم السحابة أو يستخدم السحابة فقط -التطبيقات  :Applicationsوهي الربامج
التطبيقية اليت ميكن تشغيلها من طرف املستفيد يف السحابة ،وتشمل برجميات معاجلة النصوص والعرض واجلداول،
وخدمات تنقل املعلومات واملشاركة هبا -البنية التحتية  :Infrastructureوهي البنية التحتية للسحابة اليت يعتمد
عليها يف تقدمي اخلدمة وتشمل توفر احلواسيب الشخصية وشبكة اإلنرتنت واملساحات التخزينية للمعلومات -املنصة
اليت تستخدمها السحابة :Platformوهي اجلهات املاحنة هلذه اخلدمة من خالل توفري سريفرات عمالقة يف التخزينية
وسرعة معاجلتها للبياانت مثل  ،Googleوالشكل التايل يوضح مكوانت استخدام احلوسبة السحابية) .
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احملور الثالث :االجتاهات :Attitudes
متثل االجتاهات نظاما متطورا للمعتقدات اليت يتم تكوينها اجتاه شيء حمدد أو موضوع معني ،ومتثل تفاعال وترابطا
بني كافة عناصر البيئيات املختلفة ،وهي عبارة عن وجهة نظر عامة حيددها املستخدم يف للتأقلم مع البيئة احمليطة به
ويتعايش هبا.
وأوضح شنيدر ( ،)2004 ,Schneiderألبورت ( )129 ,2009 ,Allportأن مفهوم االجتاه حالة من
االستعداد أو التأهب العصيب والنفسي ،تنتظم من خالل خربة الشخص ،وتكون ذات أتثري توجيهي أو ديناميكي على
استجابة الفرد جلميع املوضوعات واملواقف اليت تستثري هذه االستجابة.
ويهدف قياس االجتاه إىل معرفة املوافقة أو الرفض حنو موضوع معني من املوضوعات املقاسة فيها االجتاهات للفئة
اليت حيددها الباحثون على اختالف أنواعهم ،ومعرفة مدى ثبات االجتاه وقوته ،ميكن قياس االجتاه بطرائق عدة منها:
بطاقة املالحظة ،مقاييس االجتاه مثل طريقة ثرستون ،مقياس ليكرت ،مقياس املسافة االجتماعية لبوجاردس ،وأيضا
املقابالت الشخصية.
وحىت يتم حتقيق تلك األهداف كان البد أن حيتوي مقياس االجتاه على جمموعة من الشروط واملبادئ اليت يرجى
حتقيقها يف مقياس االجتاه؛ لذلك فهناك جمموعة من الشروط اليت اعتمد عليها الباحث يف بناء مقياس االجتاه اعتمادا
على مراجعة بعض األدبيات واملراجع استنادا إىل كل من :اجلبايل ( ،)240 ،2003توفيق ( )163 ،2000يتم
حتديدها يف التايل( :حتديد جمموعة من األسئلة املفتوحة حنو كل مكون من مكوانت االجتاه املعرفية والسلوكية والوجدانية-
االطالع على الدراسات واألدبيات اليت تتناول موضوع القياس وأحدث القياسات وأنسبها للتطبيق على موضوع
القياس -تناول العبارات اليت تصف املوضوع بشكل دقيق وإجرائي وتركيبها بطريقة صحيحة ومالئمة لنوعية االجتاه
املراد قياسه -معرفة مدى اتفاق كل مفردة من مفردات املقياس مع اهلدف العام الذي اعد من خالله املقياس).
ومن خالل االطالع على الدراسات واألحباث واألدبيات يف جمال علم النفس (عبد الغىن،)95:82 ،2007 ،
(صادق ،أبو حطب( .)153 ،2010 ،الدوسرى( ،)419 ،2001 ،شاكر ،)2005 ،دراسة (أمني)2005 ،
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استنتج يف البحث احلايل جمموعة من املبادئ والفرضيات اليت حتدد العمل يف بناء املقاييس واجتاهات موظفي وزارة الرتبية
والتعليم بسلطنة عمان حنو فاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية يف التايل:
مراعاة نوعية املواقف وخصائص األفراد املراد قياس اجتاهاهتم حىت ال حيدث أي تعارض يؤثر على فرضية االجتاه
وثباته اب إلجياب أو ابلسلب ،الواقعية واحملايدة ،حبيث يعرب املفحوص عن كل ما جيول يف قرارة نفسه ويشعر به حنو
املوضوع.
الصياغة التقريرية والتنسيقية احملددة لكل بند من بنود مقياس االجتاه ،واحملتوى بشكل واضح.
استخدام املعايري ووضع الفروض يف تصميم عبارات املقياس بقدر يتيح السهولة واملرونة يف اإلجابة عليها ،واستبعاد
العبارات اخلاصة مبوضوع نفسي أو اليت ميكن أن تفسر كحقائق.
استخدام العبارات اليت متكن من التفريق بني االجتاهات اإلجيابية واالجتاهات السلبية حنو املوضوعات املختلفة.
تنظيم املقياس حبيث تكون عباراته بسيطة وغري مركبة ومقبولة من الناحية الشكلية واختصارها على فكرة واحدة.
صياغة العبارة بفعل مضارع يفيد احلاضر وأن تكون قصرية قدر اإلمكان.
مراعاة وجود بدائل اختيارية يف بعض العبارات ،االبتعاد عن العبارة القفلية مثل دائما ،أبدا ،مطلقا.
وكل هذه املبادئ والفروض ملقياس االجتاه حتتاج يف األساس إىل طرق معينة تتبع يف بنائها والتعامل معها ومع بنود
مقياس االجتاه احلايل ،ومن هنا لزم احلديث عن طرق قياس اجتاه املوظفني اليت اعتمد عليها الباحث.
ومن خالل العرض السابق وحتليل الباحث للعديد من املصادر واملراجع واألدبيات السابقة اليت تناولت مقاييس
االجتاهات وطرق بنائها والطرق اليت اعتمدت على بناء عباراهتا وتصحيحيها ومعاجلتها إحصائيا ،وجد الباحث أن تلك
األنواع ملقاييس االجتاه السابقة قابلة للتطبيق يف مقاييس البحث احلايل ولكن أكثر هذه األنواع شيوعا وفائدة للباحث
من حيث التوافق مع موضوع مقياس االجتاه والتعامل معه يف البحث احلايل وهو مقياس ليكرت Likert
 Measurementومسى هذا املقياس مبقياس التقديرات اجملمعة  ،Summated Ratingsوالذى يعترب من
أكثر أنواع املقاييس شيوعا ،ويتميز ابلشمول والسهولة يف اإلعداد إذ يعتمد على مجع التقديرات اجملتمعة مما يضفى على
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النتائج درجة معقولة من املوضوعية والعبارات اليت يتضمنها املقياس كل عبارة فيها متثل املقياس أبكمله ،ويتم احلصول
على الدرجات يف هذا املقياس من عمليات حسابية مجعية للدرجات للحصول على متوسط الرأي عن كل درجة من
درجات املقياس ،وىف مقياس اجتاه البحث احلايل يطلب من املستجيبني للعبارات التأشري ابملوافقة لكل عبارة على مقياس
مكون من ثالثة تقديرات ،يوصف بنوع وصفي على كل استجابة كالتايل :موافق بشدة ( )5درجات ،موافق ()4
درجات ،حمايد ( )3درجات ،ال أوافـق ( )2درجتان ،ال أوافق بشدة ( )1درجة واحدة ،ويصحح للعبارات السالبة
على عكس ما ذكر.
الدراسات السابقة:
أوال الدراسات السابقة حملور التحول الرقمي :
كما تسعى دراسة بونزانيىن ،وأنتونيو ) (Bonzanini, & António, 2020إىل الفهم والرتكيز على
التفاعل بني مؤسسات التعليم العايل وما قبل التعليم اجلامعي واهليئات املهنية يف سياق التحول الرقمي .واعتمدت
الدراسة على تصميم دراسة استكشافية ،واستخدم استبيان استقصائي جلمع بياانت عن تصور مديري برامج الدرجة
األوىل فيما يتعلق ابستقالل ية مؤسسات التعليم يف حتديد حمتوًيت املناهج الدراسية اليت هتدف إىل أتهيل املهنيني يف
جمال احملاسبة .قد بلغ عدد أفراد العينة ( )320من مديري برامج الدرجة األوىل فيما يتعلق ابستقاللية مؤسسات التعليم
يف حتديد حمتوًيت املناهج الدراسية وتبني النتائج أن مؤسسات التعليم تتأثر بشدة ابلنظام املهين ووزارة التعليم واهليئات
املهنية يف سياق التحول الرقمي.
هدفت دراسة حممد ،الشماسى ( )2018إىل بيان جهود برانمج ابدر يف دعم توجهات احلكومة السعودية للتحول
حنو جمتمع املعرفة الرقمية والتحول الرقمي والتقنيات القائمة على اقتصاد املعرفة ،والتعرف على جمتمع املعرفة القائم على
اقتصاد املعرفة ومساته ومقوماته وركائزه الذي يعمل حنوه التحول الرقمي ،وكذلك استعراض جهود احلكومة السعودية
للتحول إىل جمتمع املعرفة القائم على اقتصاد املعرفة ،وقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي ،وخلصت الدراسة إىل
جمموعة من النتائج أمهها أن جمتمع املعرفة القائم على اقتصاد املعرفة يتطلب توافر جمموعة من املقومات والركائز
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التكنول وجية ،كما أن اململكة العربية السعودية خطت خطوات واضحة للتحول حنو جمتمع املعرفة الرقمي القائم على
اقتصاد املعرفة من خالل جهود متثلت يف خطط واسرتاتيجيات وسياسات ،ابإلضافة إىل دعم فرص مشاريع األعمال
املبنية على التقنية وتطوير رًيدة األعمال التقنية ،والتحول الرقمي يف املعرفة ،وأوصت الدراسة بضرورة العمل على توفري
واستيفاء مقومات وركائز التحول الرقمي حنو جمتمع املعرفة القائم على اقتصاد املعرفة ،وضرورة اإلسراع يف اعتماد
االسرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي إىل خطط مخسية كما نصت عليه إحدى سياسات خطة التنمية املستدامة.
اثنيا الدراسات السابقة حملور احلوسبة السحابية:
كما توصلت دراسة سامين ،اتجوا (  )2017Samani, & Tagwa,اليت هدفت إىل دراسة واقع التحدي
األمين واملعلومايت اليت تقدمها احلوسبة السحابية على عدد من قطاعات العمل املهين يف جمال تقدمي خدمات املعلوماتية؛
حيث ظهر أنه من املتوقع حدوث توسع جديد يف شكل احلوسبة السحابية املتنقلة ( )MCCيوفر مركز من العمالء
يف استخدام احلوسبة السحابية املتنقلة؛ حيث يقلل استخدام الروتني اإلداري والوظيفي من تبين بيئة مؤسسة تتحدي
املخاطر اليت ميكن أن تظهر من جراء استخدام تلك التطبيقات ،كما أوصت الدراسة بضرورة اجراء قدر كبري من
األحباث للحد من املخاوف األمنية يف استخدام وتوظيف تلك التطبيقات الذي جيب القيام به إلنتاج بيئة MCC
حماطة ابألمان.
كما أجرى أوسان ( )Awosan., 2014دراسة جتريبية يف حتديد عوامل جناح احلوسبة السحابية يف قطاعات
تكنولوجيا املعلومات بنيجريًي ،وهدفت إىل حتديد عوامل جناح إدارة البنية التحتية لتقنية املعلومات املوزعة يف بيئة
السحابة ،وذلك إلنشاء جمموعة قواعد حسب احتياجات املؤسسات اليت تطبيق التكنولوجيا يف إدارهتا واملستخدمني
ومتكني الوصول إليها عرب شبكة اإلنرتنت ،مما يسمح بزًيدة موارد مراكز البياانت على نطاق واسع دون زًيدة يف عدد
القائمني على العمل وتقليل العبء الوظيفي واملهام االدارية؛ حيث إن الدراسة أشارت إىل ما متتاز به احلوسبة السحابية
بتوفري الوصول إىل البياانت من أي مكان ويف أي وقت؛ كما أوصت الدراسة جتربة استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية
يف تقدمي اخلدمات؛ وضرورة حتديد املناطق اليت قد تكون عرضة ملشكالت اإلدارة وخدمات املعلومات والتأكد من أن
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بيئة الشبكات مستعدة الستخدام احلوسبة السحابية ،وجيب أن تكون الشبكة جزءا أساسيا من منظومة العمل
ابملؤسسات.
اثلثا الدراسات السابقة حملور االجتاهات:
كما هدفت دراسة سلمان ( )2018التعرف إىل اجتاهات الطلبة حنو استخدام التقنية احلديثة يف الوسائل التعليمية
املتمثلة يف استعمال احلاسوب بتقنية العرض ( )Presentationيف تقريب املنهج عن التدريس أبسلوب احملاضرة،
وهل االجتاهات إجيابية؟ أم سلبية؟ وكيف ينظر هؤالء هلذه الوسيلة يف تقريب املنهج ويف زًيدة مهارات القراءة والتغلب
على صعوابت املنهج؟ ومدى فائدة هذه التقنية احلديثة يف زًيدة الدافعية لدى الدارس من عدمها ،وتوصلت الدراسة
يف نتائجها إىل وجود فروق ذات داللة احصائية بني جمموعات البحث التجريبية تعزى إىل اجتاهات اجيابية حنو استخدام
التقنية احلديثة يف الوسائل التعليمية املتمثلة يف استعمال احلاسوب ،وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام ابلتقنيات وادخاهلا
يف العملية التعليمية كمنظومة متكاملة من انحية االدارة والتوظيف واالستخدام.
كما تطرقت دراسة ابودجيالل ( )2017 ,Boudjelalاملعنونة ابجتاهات املتعلمني من احملاكاة الرقمية للذات
واآلخر حيث افرتضت الدراسة أن الطفرة التكنولوجية قد تسببت يف إحداث غموض يف بعض املفاهيم األساسية
واالجتماعية خاصة فيما بتعلق ابلواقع وحتصيل املعرفة الرقمية ،فإن هذا يعين أهنا قد أسهمت يف إعادة صياغة عملية
البناء االجتماعي للواقع بطريقة رقمية جديدة ،وهذا ما الحظه الباحث يف جماالت جتسد فيها التكنولوجيا بكل وسائلها
التواصلية حقائق ذات طابع مؤسسي ،ولكن تصور هلم أنفسهم وجمتمعاهتم من خالل بعض الصور املزيفة اليت جتعلهم
فيما بعد يتفاعلون سلبا مع اآلخر من خالل أحكام مسبقة وصور منطية ال متت له بصلة ،وهذا أييت يف اطار االجتاهات
السلبية اجتاه التكنولوجيا الرقمية ،وتوصلت الدراسة إىل االجيابية يف االجتاهات حنو تفعيل التكنولوجيا الرقمية اليت حتاكى
الواقع العملي والفعلي بني الفراد واملؤسسات ،وأوصت الدراسة إىل أمهية تفعيل تكنولوجيا احملاكاة واستثمارها بشكل
صحيح يف خدمة الفراد واملنظمات املهنية مبؤسسات الدول على اختالف مهامها وأنشطتها وجماالهتا.
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منهج البحث وإجراءاته:
 -1منهج البحث :استخدم الباحث املنهج الشبه التجرييب ذو اجملموعة الواحدة (قبليا وبعدًي).
 -2عينة ا لبحث :وقد مت اختيار العينة بطريقة قصدية وفقا للتصميم شبه التجرييب ذو اجملموعة الواحدة ( قبليا
وبعدًي ) ملا يتوافر لديهم اخلربة والدراية على استخدام احلاسب وشبكة الويب وتطبيقاهتا املختلفة ،ومت تطبيق
املقياس على اجملموعة التجريبية قبليا ،مث تطبيق الربانمج التدرييب على جمموعة البحث األساسية املتمثلة يف عينة
البحث احلايل ،مث تطبيق مقياس االجتاه بعدًي لدى أفراد العينة من موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان.

جدول ( )1أعداد عينة البحث حسب املديرًيت بديوان عام الوزارة
املصدر( :وزارة الرتبية والتعليم)2020 ،
عينة الدراسة
م

موقع العمل

اجملموع

1
2
3

املديرية العامة لتخطيط والتطوير االسرتاتيجي
املديرية العامة لإلشراف الرتبوي
املديرية العامة لشؤون اإلدارية
اإلمجايل

62
73
77
212

وقد كانت العينة األساسية للبحث اليت قام الباحث ابختيارها بناء على األساليب اإلحصائية مبعادلة (ستيفن
اثمبسون) ،واليت بلغ عددها ( ،)212لكن تغيب عن حضور الربانمج بعض املوظفني وأبقى الباحث على (،)170
وأصبح هذا العدد ميثل جمموعة البحث األساسية.
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 -3أدوات البحث :طبق الباحث مقياس االجتاهات حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية( .اعداد الباحث،
مت تصميمه إلكرتونيا ،يتم تطبيقه قبليا وبعدًي) -والربانمج التدرييب املعد يف التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة
السحابية.
أوال :مقياس االحتاه حنو التحول الرقمي ابستحدام تطبيقات احلوسبة السحابية:
يهدف املقياس إىل الكشف عن اجتاهات موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو التحول الرقمي ،ويتكون
املقياس من أبعاد التالية ( :من انحية مرونة األداء -من الناحية األمنية -من انحية االستخدام -من الناحية التعاونية-
من الناحية التقنية).
مت تصميم مقياس االجتاهات يف ضوء االطالع على الدراسات واألحباث واألدبيات يف جمال علم النفس وفيه يطلب
من املستجيبني للعبارات التأشري ابملوافقة لكل عبارة على مقياس مكون من ثالثة تقديرات ،يوصف بنوع وصفي على
كل استجابة كالتايل :موافق بشدة ( )5درجات ،موافق ( )4درجات ،حمايد ( )3درجات ،ال أوافـق ( )2درجتان ،ال
أوافق بشدة ( ) 1درجة واحدة ،ويصحح للعبارات السالبة على عكس ما ذكر ،كما مت حتويل استجابة املفحوص على
كل عبارة من عبارات املقياس ببناء أوزان تقديرية وفقا لنوع العبارة كما يتضح ابجلدول التايل:
جدول ( )2يوضح األوزان التقديرية لبدائل االستجابة لكل عبارة من عبارات املقياس
موافق
غري موافق غري موافق بشدة
حمايد
موافق
نوع العبارة
بشدة
موجبة
1
2
3
4
5
سالبة
5
4
3
2
1

يتكون مقياس االجتاه مـن ( )40مفردة؛ حيث بلغ عدد العبارات املوجبة ( ،)21وعدد العبارات السالبة ()19
عبارة ،وصحح املقياس للعبارات املوجبة على النحو التايل :موافق بشدة ( )5درجات ،موافق ( )4درجات ،حمايد ()3
درجات ،ال أوافـق ( )2درجتان ،ال أوافق بشدة ( )1درجة واحدة ،ويصحح للعبارات السالبة على عكس ما ذكر.
وقد بلغ ثبات املقياس ( ،)%86وجدول ( ) 6يوضح توزيع العبارات السالبة واملوجبة يف مقياس االجتاه حنو التحول
الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية.
18
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جدول ( )3توزيع العبارات السالبة واملوجبة ملقياس االجتاه
العبارات السالبة
العبارات املوجبة
31،28،5،4،2
22،19،17،15،14،3
23،16،13،11،9،1
33،30،24
29،6
40،38،36،34
21

العدد الكلي
11

32،26،18،12

10

27،25،21
2،10،8،7
39 ،37 ،35

6
6
7

19

40

صدق املقياس :مت عرض املقياس على السادة احملكمني املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم،
وعلم النفس؛ لفحص عبارات املقياس والتأكد من مناسبة العبارات للمحاور اليت وضعت لقياسها ،وقد أتفق احملكمون
أن عبارات املقياس شاملة للسلوكيات املرتبطة ابحملاور احملددة ،وقد اقتصرت االقرتاحات على إجراء بعض التعديالت
على بعض املفردات دون حذف أي منها ،وقد أجرى الباحث التعديالت املقرتحة من احملكمني على عبارات املقياس
ومت اإلبقاء على العبارات اليت حصلت على نسبة (  )%85فأكثر بني احملكمني ،وأصبح املقياس يف صورته النهائية
يتكون من ( )40مفردة ،ومن مث أصبح املقياس جاهزا للتطبيق يف صورته النهائية.
والعبارات اليت جرى عليها التعديل يف مقياس االجتاهات حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية كما موضحة
ابجلدول التايل:
جدول رقم ( )4القفرات اليت مت تعديلها بناء على توصيات احملكمني
الفقرات بعد التعديل
الفقرات قبل التعديل
تيقنت أبن فهم استخدام احلوسبة السحابية وأدواهتا تنمي
الفكر التوعوي واألمين للمعلومات.

19

أتيقن أن فهم استخدام احلوسبة السحابية وأدواهتا تنمي
الفكر التوعوي واألمين للمعلومات.
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أان أن مفاهيم األمن املعلومات اليت تنشدها تطبيقات
احلوسبة السحابية ال تساعد على حتسني األداء اخلدمي.

أجد أن مفاهيم األمن املعلومايت اليت تنشدها تطبيقات
احلوسبة السحابية ال تساعد على حتسني األداء اخلدمي.

امتىن إقامة ندوات عمل بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان
حول واسرتاتيجيات التحول الرقمي.

أفضل إقامة ندوات وورش عمل بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة
عمان حول مزاًي واسرتاتيجيات التحول الرقمي.

البد أن حتتاج تطبيقات احلوسبة السحابية جملهود أكثر من
غريها يف التقنيات املختلفة.

حتتاج تطبيقات احلوسبة السحابية جملهود أكثر من غريها يف
التقنيات األخرى.

أحب أن أقرا أكثر عن احلوسبة السحابية

أحب أن أتعلم أكثر عن احلوسبة السحابية وتطبيقاهتا.

تفعيل التحول الرقمي وتقنياته يف وزارة الرتبية والتعليم
بسلطنة عمان ليس ال يؤدي إىل تطوير.

استخدام التحول الرقمي وتقنياته بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة
عمان ليس ال يؤدي إىل تطوير.

جتريب املقياس :مت تطبيق املقياس على عينة استطالعية مكونة من ( )40غري أفراد عينة الدراسة األساسية.
حتديد زمن املقياس :مت حساب زمن املقياس من خالل حساب متوسط الزمن الالزم لالختبار ،حيث أن الزمن
الذي استغرقه املوظف األول هو ( )20دقيقة ،والزمن الذي استغرقه املوظف األخري هو ( )30دقيقة ،وأبخذ املتوسط
أصبح الزمن الكلى ملقياس االجتاه هو ( )25دقيقة ،مبا فيه  3دقائق زمن تعليمات املقياس.
صدق االتساق الداخلي :وقد حتقق الباحث من صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامل االرتباط
لبريسون بني كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس ،ابستخدام برانمج املعاجلات اإلحصائية  SPSSواجلدول التايل
يوضح ذلك:
جدول ( )5معامل االرتباط بريسون بني كل مفردة من مفردات املقياس مع الدرجة الكلية
ارتباط املفردة
ارتباط املفردة
مستوى
قيمة
رقم
مستوى
قيمة
مع الدرجة
مع الدرجة
رقم املفردة
الداللة
الداللة
الداللة املفردة
الداللة
الكلية
الكلية للمقياس
للمقياس
 0.010دالة 0.01
0.723
23
دالة
0.010
0.747
1
0.01
20
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2

0.645

0.010

3

0.828

0.010

4

0.829

0.010

5

0.749

0.010

6

0.673

0.010

7

0.675

0.010

8

0.288

0.030

9

0.689

0.010

10

0.766

0.010

11

0.884

0.010

12

0.523

0.030

13

0.865

0.010

14

0.891

0.010

15

0.873

0.010

دالة
0.01
دالة
0.01
دالة
0.01
دالة
0.01
دالة
0.01
دالة
0.01
دالة
0.05
دالة
0.01
دالة
0.01
دالة
0.01
دالة
0.05
دالة
0.01
دالة
0.01
دالة
0.01

24

0.684

 0.010دالة 0.01

25

0.766

 0.010دالة 0.01

26

0.884

 0.010دالة 0.01

27

0.661

 0.010دالة 0.01

28

0.865

 0.010دالة 0.01

29

0.891

 0.010دالة 0.01

30

0.865

 0.010دالة 0.01

31

0.873

 0.010دالة 0.01

32

0.749

 0.010دالة 0.01

33

0.865

 0.010دالة 0.01

34

0.883

 0.010دالة 0.01

35

0.645

 0.010دالة 0.01

36

0.884

 0.010دالة 0.01

37

0.684

 0.010دالة 0.01
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16
17
18
19
20
21
22
املقياس
ككل

38

0.884

 0.010دالة 0.01

دالة
0.010
0.617
0.01
 0.010دالة 0.01
0.829
39
دالة
0.030
0.445
0.05
 0.010دالة 0.01
0.766
40
دالة
0.010
0.811
0.01
 0.010دالة 0.01
0.675
41
دالة
0.010
0.729
0.01
 0.010دالة 0.01
0.749
42
دالة
0.010
0.659
0.01
 0.010دالة 0.01
0.873
43
دالة
0.010
0.883
0.01
دالة
0.010
0.667
0.01
مجيع مفردات املقياس دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  0.01ماعدا املفردة ( )17 ،12 ،8مت
استبعادهم

يتضح من اجلدول السابق أن مجيع مفردات املقياس ترتبط ابلدرجة الكلية للمقياس ارتباطا ذات دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة  0.01ماعدا املفردة ( )17 ،12 ،8مت استبعادهم ،ليصبح املقياس بشكله النهائي مكون من ()40
مفردة.
ثبات أدوات البحث:
مت حساب معامل ثبات املقياس :مت حساب ثبات املقياس مبعامل ألفا كرونباخ ،والذي حيسب ابلعالقة التالية اليت
ذكرها زيتون (:)636 – 635 ،2001
ن

مج ع 2ف
(=αـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ( xـ ـ ـ ـ ـ ــ)

22
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ن–1

ع 2ك
(زيتون)636 – 635 ،2001 ،

حيث إن = α :معامل ألفا (معامل التجانس الداخلي) ،ن = عدد فقرات األداة ،مج = جمموع ،ع2ف = تباين
الدرجات على كل فقرة من فقرات األداة ،ع 2ك = التباين الكلى لدرجات الطالب الكلية على األداة ،وقد بلغ
معامل الثبات = 0.82وهي قيمة مقبولة علميا وتدل على مستوى ثبات جيد ومقبول تسمح ابستخدام املقياس كأداة
ل قياس االجتاه حنو التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية ،ومن مث احلصول على نتائج ميكن الوثوق هبا ،وجاء
املقياس يف صورته النهائية.
إجراءات تطبيق البحث:

 بعد االطالع على الدراسات السابقة يف حماور البحث ومتغرياته التابعة واملستقلة مت مجع البياانت ومراجعتهاوتفريغها وحتليلها احصائيا ،من خالل معاجلة البياانت الناجتة عن تطبيق أدوات البحث.
 مت االلتقاء بعينة البحث عن بعد عرب تطبيق الواتس أب وتطبيق وجوجل ميت واالتفاق معاهم علىاخلطة الزمنية للربانمج التدرييب والتأكد من التطبيق القبلي ألدوات البحث.
 مت مش اركة املادة العلمية للربانمج التدرييب والربوشورات اخلاصة ابلربانمج (الدليل االسرتشادي خلدمة( ،)one driveمع املتدربني من موظفي وزارة الرتبية والتعليم واملوجودة على بريد موظفي الوزارة.

 إجراء التطبيق البعدي األدوات البحث واملتمثل يف مقياس االجتاهات حنو التحول الرقمي ابستخداماحلوسبة السحابية.
إجراءات ما بعد تطبيق التجربة:
 -مجع البياانت ومراجعتها وتفريغها وحتليلها احصائيا.

 -تطبيق االختبار القبلي على جمموعة البحث األساسية للتأكد عدم وجود فروق إحصائية بينهما.

 لإلجابة عن السؤال الذي ينص على ما فاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية يف تنميةاجتاهات موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية؟ " ،وللتأكد
من صحة الفرض التجرييب املرتبط به الذي ينص على " يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
23
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( )0.01بني متوسطي درجات عينة الدراسة التجريبية ملقياس االجتاه حنو استخدام تطبيقات احلوسبة
السحابية لدى موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان لصاحل التطبيق البعدي".
يتضح من اجلدول التايل وجود فرق دالة احصائيا عند مستوى ( )0,01بني متوسطي القياسني القبلي والبعدي
يف مجيع أبعاد املقياس والدرجة الكلية ملقياس االجتاه لصلح القياس البعدي ،مما يشري اىل وجود داللة إحصائية لصاحل
التطبيق البعدي ،حيث كان متوسط درجات املوظفني ( جمموعة البحث األساسية) يف القياس القبلي ملقياس االجتاه
ككل ( ،)123,34وأصبح بعد انتهاء جتربة البحث يف القياس البعدي ملقياس االجتاه ككل( )135,07وهذا بفارق
قدره ( ،)11,73وكانت قيمة ت احملسوبة ملقياس االجتاه ككل ( ،)14,10حيث كان مستوى ( ،)0,000وهي قيم
دالة احصائيا عند مستوى( ،) 0,01مما يدل على وجود يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( ،)0,01بني
متوسطي درجات عينة الدراسة التجريبية يف مجيع أبعاد والدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو استخدام تطبيقات احلوسبة
السحابية لدى موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان لصاحل التطبيق البعدي".
مت تطبيق الثوابت اإلحصائية التالية اجلدول التايل يوضح ذلك:
جدول ( )6داللة الفرق بني متوسطي درجات جمموعة البحث األساسية يف القياسني القبلي والبعدي ملقياس االجتاه ،وقيمة (ت)
احملسوبة ،ومستوى الداللة ،ونوع الداللة
االبعاد

 −األداء
 −االستخدام
 −التعاونية

24

القياس القبلي

القياس البعدي

قيمة (ت)
احملسوبة

مستوى
الداللة

نوع الداللة

0,000

دال
إحصائيا
دال
إحصائيا
دال
إحصائيا

متوسط
حسايب

إحنراف
معياري

متوسط
حسايب

إحنراف
معياري

33,87

3,21

36,33

3,01

7,05

30,92

3,25

32,76

3,41

4,90

0,000

11,78

3,53

17,44

2,61

13,58

0,000
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 −التقنية
 −األمنية
الكلي

18,29

2,68

24,96

3,64

19,65

0,000

دال
إحصائيا

22,82

3,24

27,44

3,67

11,83

0,000

دال
إحصائيا

123,34

6,63

135,07

8,65

14,10

0,000

دال
إحصائيا

**دال عند مستوى ()0,01

*دال عند مستوى ()0,05

✓ داللة الفرق بني متوسطي درجات يف القياسني القبلي والبعدي بعد األداء:
حيث كان متوسط درجات املوظفني (جمموعة البحث األساسية) يف القياس القبلي ( ،)33,87واصبح بعد انتهاء
جتربة البحث يف القياس البعدي ( )36,33وهذا بفارق قدره ( ،) 2,46وكانت قيمة ت احملسوبة هلذا الفرق (،)7,05
و مستوى ( ،)0,000وهي قيم دالة احصائيا عند مستوى( ،)0,01مما يدل على وجود يوجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى( ،) 0,01بني متوسطي درجات عينة الدراسة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي لبعد األداء
لصاحل القياس البعدي.
✓ داللة الفرق بني متوسطي درجات يف القياسني القبلي والبعدي بعد االستخدام:
حيث كان متوسط درجات املوظفني (جمموعة البحث األساسية) يف القياس القبلي ( ،),9230واصبح بعد انتهاء
جتربة البحث يف القياس البعدي ( )32,76وهذا بفارق قدره ( ،)1,84وكانت قيمة ت احملسوبة هلذا الفرق (،)4,90
ومستوى ( ،)0,000وهي قيم دالة احصائيا عند مستوى( ،)0,01مما يدل على وجود يوجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى( ،) 0,01بني متوسطي درجات عينة الدراسة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي لبعد األداء
لصاحل القياس البعدي.

25

)JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية| المجلد  8العدد  | 1كانون
الثاني/يناير 2022
E-ISSN: 2289-9065 | https://jhdesr.misd.tech

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND
EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8
ISSUE:1 |JANUARY 2022

✓ داللة الفرق بني متوسطي درجات يف القياسني القبلي والبعدي بعد التعاونية:
حيث كان متوسط درجات املوظفني (جمموعة البحث األساسية) يف القياس القبلي ( ،)13,58وأصبح بعد انتهاء
جتربة البحث يف القياس البعدي ( )17,44وهذا بفارق قدره ( ،)3,86وكانت قيمة ت احملسوبة هلذا الفرق
( ،)11,78ومستوى ( ،)0,000وهي قيم دالة احصائيا عند مستوى( ،)0,01مما يدل على وجود يوجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى( ،)0,01بني متوسطي درجات عينة الدراسة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي لبعد
األداء لصاحل القياس البعدي.
✓ داللة الفرق بني متوسطي درجات يف القياسني القبلي والبعدي بعد التقنية:
حيث كان متوسط درجات املوظفني (جمموعة البحث األساسية) يف القياس القبلي ( ،)18,29وأصبح بعد انتهاء
جتربة البحث يف القياس البعدي ( )24,96وهذا بفارق قدره ( ،)6,67وكانت قيمة ت احملسوبة هلذا الفرق
( ،)19,65ومستوى ( ،)0,000وهي قيم دالة احصائيا عند مستوى( ،)0,01مما يدل على وجود يوجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى( ،)0,01بني متوسطي درجات عينة الدراسة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي لبعد
األداء لصاحل القياس البعدي.
✓ داللة الفرق بني متوسطي درجات يف القياسني القبلي والبعدي بعد األمنية:
حيث كان متوسط درجات املوظفني (جمموعة البحث األساسية) يف القياس القبلي ( ،)22,82واصبح بعد انتهاء
جتربة البحث يف القياس البعدي ( )27,44وهذا بفارق قدره (  ،) 4,62وكانت قيمة ت احملسوبة هلذا الفرق
( ،)11,83و مستوى ( ،)0,000وهي قيم دالة احصائيا عند مستوى( ،)0,01مما يدل على وجود يوجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى( ،)0,01بني متوسطي درجات عينة الدراسة التجريبية يف القياسني القبلي والبعدي
لبعد األداء لصاحل القياس البعدي.
وبذلك يتضح فروق ذات دالة إحصائية بني متوسطي درجات جموعة البحث األساسية يف القياسني القبلي والبعدي
ملقياس االجتاه كأكل واالبعاد اخلاصة به (األداء ،االستخدام ،التعاونية ،القنية ،األمنية) ،عند مستوى ( )0,01لصاحل
التطبيق البعدي وبذلك مت قبول الفرض الثاين من فروض البحث.
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ولإلجابة عن السؤال اخلاص " بفاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية يف تنمية اجتاهات موظفي وزارة
الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية؟":
مت حساب التأثري الذي أحدثه الربانمج التدرييب فاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية يف تنمية
اجتاهات موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية ،وذلك من خالل حساب
حجم التأثري الذي احدثه الربانمج التدرييب ابستخدام معادلة ايتا تربيع ،2uومعادلة كوهني (( ،Dواجلدول التايل يوضح
قيمة ت احملسوبة وقيمة مربع إيتا وكوهني حلساب فاعلية وحجم التأثري للربانمج.
جدول ( ) 7متوسط درجات جمموعة البحث األساسية يف القياسني القبلي والبعدي مقياس االجتاه ،وقيمة (ت) احملسوبة ،ومستوى
الداللة ،وقيمة مربع إيتا ،وكوهني حلساب فاعلية وحجم التأثري للربانمج
االبعاد
األداء
االستخدام
التعاونية
التقنية
األمنية
الكلي

التطبيق
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي

قيمة (ت)

قيمة (ت)2

2u

D

حجم التأثري

7,05

49,7

0,227

0,542

كبري

4,90

24,01

0,124

0,377

كبري

11,78

138,77

0,451

0,906

كبري

19,65

386,12

0,696

1,51

كبري

11,83

139,95

0,453

0,91

كبري

14,10

198,81

0,540

1,08

كبري

يتضح من اجلدول السابق قيم مربع إيتا وقيم كوهني اخلاصة بفاعلية مقياس االجتاه أببعاده اخلمسة واملقياس
ككل ،حيث كانت قيم مربع إيتا على الرتتيب (،)0,540 ، 0,453 ، 0,696 ، 0,451 ، 0,124 ،0,227
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بينما كانت قيم كوهني (  ،)1,08 ،0,91 ، 1,51 ، 0,906 ، 0,377 ، 0,542وهذي القيم مجيها تدل
على أن حجم أتث ري وفاعلية الربانمج التدرييب يف التحول الرقمي كبرية ممكن يؤكد " فاعلية التحول الرقمي ابستخدام
احلوسبة يف تنمية اجتاهات موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية؟ “وذلك
إجابة السؤال البحثي.
أهم النتائج والتوصيات للبحث:
*تفسري نتائج مقياس االجتاهات حنو التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية.
 لإلجابة عن السؤال الذي ينص على " ما فاعلية التحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية يف تنمية اجتاهاتموظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية؟ " ،وللتأكد من صحة الفرض
التجرييب املرتبط به الذي ينص على" يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بني متوسطي درجات
عينة الدراسة التجريبية ملقياس االجتاه حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية لدى موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة
عمان لصاحل التطبيق البعدي ".
 أظهرت نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وداللة ت ومستوى الداللة جملموعة التجريبية قبل وبعدالتطبيق فيما يتعلق مقياس االجتاهات حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية وجود فروقا واضحة يف املتوسطات
احلسابية وابستقراء النتائج يتضح أن هناك فروقا ذات دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.01بني متوسطي درجات أفراد
اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي مما يدل على فاعلية التحول الرقمي يف تنمية
اجتاهات موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية ،وبناءا عليه مت قبول
الفرض التجرييب الثاين.
➢ ويتضح من نتائج الفرض أن هناك حتسنا يف اجتاهات موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان (جمموعة
البحث األساسية) حنو استخدام التحول الرقمي ابستخدام تطبيقات احلوسبة السحابية لصاحل القياس البعدي ،وقد
يرجع هذا التحسن يف اجتاهات املوظفني يف القياس البعدي إىل:
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.1تقدمي الدعم الالزم والتعزيز املناسب للموظفني وتشجيعهم للوصول ألقصى درجات اإلتقان أثناء تنفيذ الربانمج
التدرييب.
 .2نشر الثقافة التقنية اخلاصة ابحلوسبة السحابية وتطبيقاها وإظهار مدى أمهيتها يف حتسني وتطوير خدمات
املعلومات لديهم ولدى الوزارة مما ساعد على تنمية اجتاهاهتم على املستوى الشخصي واملهين.
 .3املمارسة الفعلية لتطبيقات وخدمات احلوسبة السحابية أثناء الربانمج التدرييب وعدم االكتفاء بدراستها نظرًي
والتدريب عليها نظرًي وتطبيقا أثناء تطبيق الربانمج التدرييب.
 .4دقة اختيار احملتوى التدرييب الذي يتالئم مع تطبيقات احلوسبة السحابية وأدواهتا واجلانب األدائي لتحسني
خدمات املعلومات لدى موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان.
.5هتيئة البنية التحتية واملتمثل يف حاسب آيل وشبكة.
 .6كثرة التطبيقات والتمرينات على تطبيقات احلوسبة السحابية واملتمثل يف خدمة ( ،)one driveمع تقدمي
التغذية الراجعة الفورية.
.7إاتحة الفرصة من خالل اإللقاءات التدريبية املشاركة والعمل اجلماعي بني املوظفني من خالل يف خدمة ( one
 ،)driveاليت تتيح التشارك امللفات أثناء تنفيذ الربانمج.
.8إمكانية املشاركة والتعديل للملفات بني جمموعة من املستخدمني.
وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه نتائج بعض الدراسات السابقة حول فاعلية احلوسبة السحابية وتطبيقاهتا
يف تنمية االجتاهات واألداء املهين ومنا دراسة ،توصلت دراسة ترايفيدى،)2013 (Trivedi, H. R ،
آشاهابرAchahba،محيد  ،)2014( ،)2011هبارادواج ،الصاوى ،وآخرونBharadwaj A, & El ،
 ،)Sawy, & et al.( 2017كال من ابيلر ،)2017 (،دراسة سلمان ( ،)2018ميتشيل ،وويلسون،
)Balyer, & Öz،.Mitchell, & Wilson (2020
➢
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.1االهتمام بتقنيات وتطبيقات وخدمات التحول الرقمي واحلوسبة السحابية ضمن برامج اعداد املعلمني واملوظفني
ابجلامعات مما يساعد على تطوير مهاراهتم التكنلوجية والتقنية الرقيمة.
 .2تضمني دليل شامل للربامج والتطبيقات الرقمية يف ظل احتياجات التحول الرقمي ألقسام املعلومات للفئات
املختلفة من اجملتمع العماين وأساليب التعامل معها وطبيعة التطبيقات املساعدة بشيء من التفصيل.
.3تفعيل التحول الرقمي واحلوسبة السحابية والذكاء االصطناعي والواقع املعزز والواقع االفرتاضي والبياانت الضخمة،
ضمن برامج مقررات إعداد الطالب واملعلمني يف املناهج الدراسية مما ينعكس إجيابيا على مستوى الطالب يف املستقبل.
 .4تضمني دليل شامل للربامج والتطبيقات الرقمية يف ظل احتياجات التحول الرقمي ألقسام املعلومات للفئات املختلفة
من اجملتمع العماين وأساليب التعامل معها وطبيعة التطبيقات املساعدة بشيء من التفصيل.
 .5االهتمام بربامج التطبيقات السحابية يف أجهزة اهلواتف النقالة وعمل األدلة املبسطة للنوعيات ومستوى املعلومات
املقدمة ابللغة العربية واإلجنليزية.
 .6االستفادة من التجارب احمللية والعربية والعاملية يف جمال التكنلوجيا الرقمية وكيفية تفعيل التحول الرقمي جبميع تقنياته
يف كل مؤسسات الدولة يف السلطنة.
خامتة البحث:
وختاما فقد توصل البحث احلايل بعد عرض اإلطار النظري للتحول الرقمي ابستخدام احلوسبة السحابية يف تنمية
اجتاهات موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان حنو استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية فقد توصل البحث احلايل
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )0.01بني متوسطي القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
يف مقياس االجتاه حنو التحول الرقمي ابستخدام تطبيقات احلوسبة السحابية لدى موظفي وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة
عمان لصاحل التطبيق البعدي  ،ويف ضوء هذي النتائج توصل البحث إىل جمموعة من التوصيات اليت ميكن االستفادة
منها عند استخدام تطبيقات احلوسبة السحابية.
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Abstract :
Remote supervision via the Internet is one of the recent initiatives implemented by the
General Directorate of Supervision in the Ministry of Education in the Sultanate of Oman in light
of the Corona pandemic, which is mainly concerned with implementing a number of remote
supervisory operations using video conferencing technology as a global component to facilitate
supervision operations and often encounters The use of the new technology is difficult in the
implementation process due to the difference in practice
That is why this research aims to know the possibility of using video conferencing technology in
supervisory operations from the supervisors’ point of view. The researcher used the descriptive
analytical method, on an intentional sample consisting of (322) educational supervisors. To
achieve the objectives of the study, a questionnaire tool consisting of (10) statements was used.
The results of the study showed that the general opinions of supervisors about video conferencing
are as follows:
The unanimity of the participating educational supervisors on the possibility of applying video
conferencing technology in some different supervisory practices largely.
The analysis indicated that the highest degree of approval, in the supervisory practice that can be
implemented using video conferencing technology, which states “specialists in any educational
institution are hosted by a group of supervisors or teachers without the need for his presence” is in
the first place with the highest arithmetic average.
The lowest degree of agreement was in paragraph (2), whose text is "Execution and Presentation
of Exemplary Practical Lessons" with a mean of (3.37), and a standard deviation of (0.70).
Keywords: video conferencing technology, educational supervision, Sultanate of Oman
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يعد اإلشراف عن بعد عرب اإلنرتنت واحدة من املبادرات احلديثة اليت نفذهتا املديرية العامة لإلشراف يف وزارة

الرتبية والتعليم بسلطنة عمان يف ظل جائحة كروان ،واليت هتتم بشكل رئيس بتنفيذ عدد من العمليات اإلشرافية عن بعد
ابستخدام تكنلوجيا مؤمترات الفيديو ابعتبارها مكوان عامليا لتسهيل عمليات اإلشراف وغالبا ما يصادف استخدام
التقنية اجلديدة صعوبة يف عملية التنفيذ بسب االختالف يف املمارسة هلذا يهدف هذا البحث اىل معرفة أثر استخدام
تكنولوجيا مؤمترات الفيديو يف العمليات اإلشرافية من وجهة نظر املشرفني ،ولقد استخدم الباحث املنهج الوصفي
التحليلي ،على عينة قصدية مكونة من ( ) 322مشرفا تربواي ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام أداة االستبانة
املكونة من ( ) 30عبارات ولقد أظهرت النتائج الدراسة أن اآلراء العامة للمشرفني عن تكنولوجيا مؤمترات الفيديو ما
يلي:
 إمجاع املشرفني الرتبويني املشاركني على أمهية استخدام تكنولوجيا التعليم (مؤمترات الفيديو) يف بعض املمارساتاإلشرافية املختلفة وبدرجة كبرية.
إمجاع املشرفني الرتبويني املشاركني على أثر استخدام تكنولوجيا التعليم (مؤمترات الفيديو) يف بعض املمارسات
اإلشرافية املختلفة وبدرجة كبرية.
 أشار التحليل أن أعلى درجة موافقة ،يف املمارسة اإلشرافية اليت ميكن تنفيذها ابستخدام تكنولوجيا مؤمترات الفيديواليت تنص على "استضافة املختصني يف أية مؤسسة تربوية على جمموعة من املشرفني أو املعلمني دون احلاجة إىل
حضوره" يف املرتبة األوىل أبعلى متوسط حسايب.
 جاءت أقل درجة موافقة ،الفقرة ( )2ونصها " تنفيذ وعرض الدروس التطبيقية األمنوذجية" مبتوسط حسايب بلغ( ،)3.37واحنراف معياري (.)0.70
الكلمات املفتاحية :تكنولوجيا مؤمترات الفيديو ،األشراف الرتبوي ،سلطنة عمان
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.1املقدمة

يف كل بداية كل فصل دراسي ،يقوم كل مشرف تربوي بسلطنة عمان بزايرات إشراف مباشرة وجها لوجه اىل املدارس

يف خمتلف املديرايت التعليمية ابحملافظات املختلفة لتحقيق مهامهم الوظيفية ،كما يعد اإلشراف املركزي يف وزارة الرتبية
والتعليم على املشرفني يف خمتلف املديرايت أمرا حامسا لتحقيق اجلودة يف العملية التعليمية من خالل تقدمي الدعم الفين،
أال أن اإلشراف املباشر وجها لوجه يواجه الكثري من التحدايت يف الوقت الراهن املتعلقة بزايدة تكاليف اجلهد والوقت
 ،لذا من الواجب أتخذ عملية اإلشراف يف سلطنة عمان يف الوقت احلايل اعتبارا جادا الستخدام اإلشراف اإللكرتوين
مع ممارسات اإلشراف وجها لوجه.
ولقد أهتمت وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان اهتماما ابلغا بتوظيف التقنيات احلديثة يف العملية التعليمة على
مراحل خمتلفة ،كان أخرها تدشني التدريب اإللكرتوين يف عام 2017م  ،ويتوافق مع التوجه احلكومي إلجياد جمتمع
رقمي ،مما دفع املديرية العامة لإلشراف السعي اىل تطبيقها بشكل غري رمسي يف ظل جائحة كروان كأداة لتسهيل بعض
مهامها وإجنازها ،حيث أكدت احلجرية ( )2008أن اإلشرايف اإللكرتوين مبختلف تطبيقاته مهم وبدرجة عالية لتطبيقه
يف العمليات اإلشرافية  ،لذا أصبحت مهارات التعامل مع تكنولوجيا مؤمترات الفيديو من مهارات البقاء يف االقتصاد
العاملي نظرا لتمتعها بسلسلة من اخلصائص ،فهي متتاز بسهولة التعامل معه  ،فمن املتوقع أن يزداد استخدامها حىت يف
املدارس بطريقة ما يف ظل جائحة كروان كوفيد ،19كما أهنا تسمح للمشرتكني برؤية ومساع بعضهم البعض ،وتبادل
البياانت ومعاجلتها يف الوقت الفعلي ،وتعزيز املناقشات التعاونية ،وتوفري بعد جديد للتفاعل بني املستخدمني يف أي
مكان  ،الذي يتمثل برؤية تغريات الوجه ويدعم تفاعل لغة اجلسد بني املشاركني اليت تعترب حيوية لطريقة التواصل .حيث
من املتوقع أن التكنولوجيا تقلل من هذه املشكالت وتوفر بيئة تعليمية تدريبية داعمة لقدرات املشرفني.
حيث أكدت العديد من الدراسات السابقة اليت مت إجراؤها يف هذا االجتاه بشكل عام فاعلية استخدام تقنية
مؤمترات الفيديو يف اجياد بيئة فعالة عن بعد ويف اثراء وتعزز فرص االخنراط يف احلوار واملناقشة ،وسيلة لتقدمي دورات
تدريب عن بعد ،منها دراسة قام هبا الفيومي ( )2008اليت تناولت تقومي برامج تدريب معلمي الرايضيات ابستخدام
مؤمترات الفيديو ،واليت أثبت إن استخدام مؤمترات الفيديو يف تقومي الربامج التدريبية أفادت يف حتسن أداء املعلمني بعد
التدريب.
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ودراسة أخرى أجرها بيومي ( ) 2014أثبت أتثري استخدام مؤمترات الفيديو على تدريب املعلمني أثناء اخلدمة ،كما
أظهرت اىل أن مؤمترات الفيديو وسيلة جيدة تصلح إلتقان مفهم التدريب املستمر للمعلمني دون عائق أو مانع ،حيث
كانت تتيح تدريب جلميع األفراد بصرف النظر عن مقر السكن أو املوقع اجلغرايف ،وأوصت الدراسة بضرورة توظيف
تقنية مؤمترات الفيديو لتشمل أيضا تطوير اجلوانب اإلدارية لدى اإلداريني ،وهذا ما تغطية الدراسة احلالية يف أهدافها
ومشكلتها الرئيسة.
ودراسة (العجب )2011 ،اليت تناولت تقومي أعضاء هيئة التدريس لعروض التعلم عن املعتمدة على مؤمترات الفيديو
التفاعلي جبامعة السودان املفتوحة ،وتوصلت اىل أن عروض التعلم عن بعد املعتمدة على مؤمترات الفيديو التفاعلي من
الوسائط الفعالة يف زايدة مستوى ودرجة التفاعل بني الدراسني عن بعد واملدرسني من جهة ،وبني الدراسني بعضهم
بعضا من جهة أخرى ،وبني الدراسني واحملتوى من جهة اثلثة.
واستجابة لتوجيه املديرية العامة لإلشراف سعى املشرفون على مواجهة التحدي بتطبيقها يف بعض العمليات
اإلشرافية ،من خالل ربط املشرفني يف مكان واحد من خالل الصوت والبياانت يف الوقت الفعلي مع مشرفني أخرين
يف موقع أخر بعيد،
ولكن على الرغم إن إدخال استخدام تكنولوجيا مؤمترات الفيديو يف العملية التعليمية بصفة عامة ويف بعض املمارسات
اإلشرافية بصفة خاصة قاد اىل اإلشراف اىل نفطة حتول يف حتسني خمرجات التعليمية واالرتقاء هبا  ،اال أن الباحث
الحظ من خالل عمله يف املديرية العامة لإلشراف الرتبوي على مستوى الوزارة ،وخربته الشخصية واحتكاكه املهين
ابملشرفني الرتبويني ،وابلتايل معايشته استخدام تقنية مؤمترات الفيديو يف بعض املمارسات اإلشرافية اليت نفذهتا املديرية
العامة لإلشراف الرتبوي ،الحظ :أن تقنية مؤمترات الفيديو رغم أمهيتها – فإن عدد املقبلني واملستخدمني هلا من
املشرفيني الرتبويني قد ال يتناسب مع قيمتها وأمهيتها حسب التحقق يف الدراسات املرتبطة هبذه التقنية رمبا كوهنا تقنية
جديدة اىل حد ما  ،و يف ضوء ذلك سعى الباحث حنو الكشف عن إمكانية استخدام تقنية مؤمترات الفيديو يف
العمليات اإلشرافية من وجهة نظر املشرفني الرتبويني أنفسهم حيث متثل تقنية مؤمترات الفيديو مبثابة أداة غري رمسية يف
املديرية العامة لإلشراف لتسهيل ممارسة املشرفني للعمليات اإلشرافية ،حيث أدرجت جنبا اىل جنب مع املمارسات
اإلشرافية املباشرة.

37

)JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية| المجلد  8العدد  | 1كانون
الثاني/يناير 2022

E-ISSN: 2289-9065 | https://jhdesr.misd.tech

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND
EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8
ISSUE:1 |JANUARY 2022

ويف هذا اإلطار يصوغ الباحث مشكلة البحث يف السؤال الرئيس :ما أثر استخدام تكنولوجيا التعليم (مؤمترات الفيديو)
يف املمارسات اإلشرافية من وجهة نظر املشرفني الرتبويني؟
أسئلة الدراسة
 -1ما أمهية استخدام تكنولوجيا التعليم (مؤمترات الفيديو) يف ممارسات اإلشراف الرتبوي على حتسني أداء املشرفيني
الرتبويني يف سلطنة عمان؟
 -2ما أثر استخدام تكنولوجيا التعليم (مؤمترات الفيديو) يف ممارسات اإلشراف الرتبوي على حتسني أداء املشرفني
الرتبويني يف سلطنة عمان؟
أهداف الدراسة:
تضمنت الدراسة األهداف التالية:
التعرف على أمهية استخدام تكنولوجيا التعليم (مؤمترات الفيديو) يف ممارسات اإلشراف الرتبوي على حتسنب
-1
أداء املشرفني الرتبويني.
 -2التحقق من أثر استخدام تكنولوجيا التعليم (مؤمترات الفيديو) يف ممارسات اإلشراف الرتبوي على حتسني أداء
املشرفني الرتبويني يف سلطنة عمان؟
أمهية الدراسة

تكمن أمهية الدراسة فيما أييت:

 -1تثري اجملال الرتبوي يف سلطنة عمان مبعرفة جديدة حول أمهية استخدام تكنولوجيا التعليم (مؤمترات الفيديو) يف
جمال اإلشراف الرتبوي
 -2ستساهم نتائج الدراسة يف حتديد أثر استخدام تكنولوجيا التعليم (مؤمترات الفيديو) لتحسني املمارسات اإلشرافية
عند استخدامها من قبل املشرفني مما يسهم يف رفع أدائهم وكفاايهتم املهنية،
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حدود الدراسة:

متثل حمددات الدراسة احلدود التالية:
احلدود الزمانية :أجريت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي (.)2021 / 2020
احلدود املكانية :سوف تطبق هذه الدراسة على عينة من املشرفني الرتبويني يف أربع مديرايت تعليمية يف سلطنة عمان
(مسقط ،الداخلية ،مشال الباطنة) ابإلضافة اىل املديرية العامة لإلشراف يف وزارة الرتبية والتعليم.

احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة للتعرف على أثر استخدام تكنولوجيا التعليم (مؤمترات الفيديو) يف عمليات اإلشراف
الرتبوي.
احلدود البشرية :ستقتصر الدراسة على املشرفني الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان يف أربع مديرايت تعليمية
(مسقط ،الداخلية ،مشال الباطنة ابإلضافة اىل املديرية العامة اإلشراف يف وزارة الرتبية والتعليم
مصطلحات الدراسة:

بناء على حتديد متغريات الدراسة واالطالع على الدراسات السابقة ،مت تبين التعريفات النظرية واإلجرائية االتية:
-1اإلشراف الرتبوي

)Educational Supervision

عملية علمية تربوية تعاونية فنية شورية قيادية إنسانية مرنة إبداعية شاملة منظمة ،غايتها تقومي العملية التعليمية وتطويرها.
(دليل االشراف الرتبوي)2005 ،
يعرف الباحث اإلشراف الرتبوي إجرائيا يف هذه الدراسة :أبنه جمموعة املهام الفنية املساعدة تعمل على توجيه وإرشاد
وحتفيز املعلمني ،تنفذ يف البيئة التعليمة العمانية أو البيئات التعلمية األخرى ،من أجل حتسني جودة التدريس ،من خالل
جمموعة من األساليب وجها لوجه أو عن بعد ابستخدام تقنيات تكنولوجية لضمان املواءمة الصحيحة لعميات التعلم
والتعليم.
-2مؤمترات الفيديو

)Video conferencing

أداة للدردشة املرئية ،تسمح للناس برؤية ومساع بعضهم البعض أثناء تواجدهم يف جهاز حتكم عن بعد ،خمتلف
اإلعدادات ،يعتمد على االتصال ابألنرتنت( .عبد الباقي)2018 ،
التعريف اإلجرائي :أداة تكنلوجية توفر نقال متزامنا للصوت والصورة تستند على الويب أو على برجميات افرتاضية التفاعل
ميكن أن تستخدم لتحقيق إحدى وظائف وخدمات املنظومة التعليمة عن طريق نقل الصور والصوت والبياانت يف
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مواقع جغرافية خمتلفة ،حبيث ميكن أن يتحاور مشرفون يف حمافظة مسقط ويف الداخلية ويف مشال الباطنة وغريها مع
بعضهم البعض ،كأن الكل يف قاعة واحدة.
.2حمتوى الدراسة
 .1.2لدراسات السابقة
 -1دراسة الكلباين ( )2016اليت هتدف اىل فهم مدى قيام املشرفني يف سلطنة عمان من تنفيذ اإلشراف اإللكرتوين.

اعتمد البحث على املنهج الوصفي الذي استخدم االستباانت كأداة جلميع البياانت ،حيث مت مسح عينة املعلمني
وصل عددهم ( )261معلما .وقد توصل البحث إىل أن املشرفني يطبقون اإلشراف اإللكرتوين اىل حد كبري ،وأن هناك
مشاكل يف البنية التحتية عند ممارسة اإلشراف اإللكرتوين بدرجة كبرية
 -2دراسة الكندي ( ) 2017اليت سعت لفهم أثر املتابعة اإلشرافية اإللكرتونية على أداء املعلمني األوائل من وجهة
نظر املشرفيني الرتبويني والصعوابت اليت يوجهوهنا وطرق تذليل هذه الصعوابت وتطويرها استخدم املنهج الوصفي،
وتضمنت عينة الدراسة من ( )142معلما .مت اختيارهم عشوائيا .توصلت الدراسة إىل أن هناك صعوابت كبرية ومتوسطة
حول املتابعة اإلشرافية اإللكرتونية ،كان من أب رز الصعوابت الفنية اليت جاءت بدرجة كبرية ضعف خدمة اإلنرتنت
ملقدمي خدمات اإلنرتنت ـ قلة الدعم الفين ،وضعف خدمات الصيانة الدورية للحواسيب.
 -3الزهراين ( )2013بدراسة بعنوان فاعلية مؤمترات الفيديو يف تنمية القدرات املهنية للقيادات اإلدارية مبدارس التعليم

العام يف اململكة العربية السعودية" .مت استخدم األسلوب التجرييب ،حيث تكونت عينة البحث من ( )55مديرا .توصل
البحث إىل عدد من النتائج أمهها :فاعلية استخدام تقنية مؤمترات الفيديو كأحد أنظمة التدريب عن بعد لتنمية القدرات
املهنية لدى القيادات اإلدارية ،وأهم حتدي الستخدام مؤمترات الفيديو وهي عدم إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت ،وضعف
الدعم الفين.
 -4دراسة )(2017

Phongsatha,Deesuntorn

اليت هتدف إىل استكشاف آراء معلمي وطالب اجلامعة

التايالندية من استخدام مؤمترات الفيديو يف التدريس عن بعد .ولقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي حيث اعتمدت
على أداة املقابلة اليت قامت على األسئلة املفتوحة على عينة بلغت ( )4من الطالب و( )6من هيئة التدريس امللتحقني
بربانمج التعليم اإللكرتوين ،وقد استخدموا مؤمترات الفيديو سابقا ،وتوصلت الدراسة إىل أن إمكانية استخدم مؤمترات
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الفيديو يف التدريس  ،و أن التحدي األبرز الستخدام هذه التقنية هو املتعلق مبقدمي اخلدمات  ،مثل مشكلة جودة
الصوت والفيديو ،وانقطاعات الشبكة والتكلفة املالية ألنظمة مؤمترات الفيديو ،التحدايت املتعلقة هبيئة التدريس هو
إدارة املوقف املتمثل يف حتديد وقت لكي يلتقي مجيع الطالب  ،اقرتح البحث بعض احللول حلل مشكلة تكلفة برانمج
مؤمترات الفيديو مثل االشرتاك يف بعض التطبيقات غري املكلفة اقتصاداي مثل

( Face time -Skype – Google

)hangout

 -5دراسة كمون ( )2020سعى البحث اىل معرفة أثر التوجيه اإللكرتوين عرب وسائل االتصال اإللكرتونية عن بعد
على مهارات معلمي العلوم ابملرحلة الثانوية مبدينة املنصورة ،ولقد اعتمد البحث على أدوات بطاقة املالحظة واستمارة
حتليل واستطالع رأي ومقياس التواصل اليومي ،ولقد بينت النتائج تقوق نظام التوجيه اإللكرتوين التفاعلي املباشر على
تشارك املعلم مع املوجه ،ولقد أوصى البحث ابستخدام التوجيه اإللكرتوين التفاعلي املباشر بديال على النظام التقليدي
الذي يرهق املشرفني الرتبويني.
 .2.2التعليق على الدراسات السابقة :

تتفق الدراسات السابقة حول أمهية وفاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم بصفة عامة وتكنولوجيا (مؤمترات الفيديو) بصفة
خاصة يف تنفيذ العديد من املمارسات التعليمية ،كالتدريب والتدريس واملتابعة على عينات خمتلفة كالطالب واملعلمني.
كما اتفقت على مزااي هذه التقنية ،واليت ميكن إمجاهلا يف توفري الوقت واجلهد والتكلفة املالية ،وزايدة بعد التفاعل بني
املستخدمني ،ولقد استفاد الباحث من هذه الدراسات يف وضع الصورة النهائية للعبارات اليت تدور حوهلا أثر استخدام
تكنولوجيا التعليم (مؤمترات الفيديو) يف العمل اإلشرايف مما ينعكس على حتسني األداء.

 .2.3منهجية الدراسة وإجراءاهتا
.1 .2.3منهج الدراسة

اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي هو املنهج املناسب ألهداف هلذه الدراسة ولقد وصفه

(األغا  ،1997،ص )41أبن "أحداث وظواهر وممارسات قائمة وموجودة ومتاحة للدراسة والقياس كما هي ،دون
تدخل الباحث يف حمتوايهتا ،ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها وحيللها".
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 .2 .2.3جمتمع الدراسة وعينتها

أتلف جمتمع الدراسة املشرفني الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان – املشرفني الفنيني  -يف مجيع

التخصصات موزعني على أربع مديرايت تعليمية بسلطنة عمان وهي (مسقط ،الداخلية ،مشال الباطنة) ابإلضافة إىل
املشرفني الرتبويني يف مديرية اإلشراف الرتبوي يف ديوان عام الوزارة والذين هم على رأس عملهم خالل العام الدراسي
2021/2020م .والبالغ عددهم حنو ( )595مشرفا ومشرفة ،وفقا لإلحصائية السنوية الصادرة من قسم اإلحصاء
واملؤشرات يف املديرية العامة للتخطيط الرتبوي بوازرة الرتبية والتعليم( .وزارة الرتبية والتعليم.)2019 ،
تكونت عينة الدراسة ( )322مشرفا ومشرفة متثل نسبة ( )% 54من جمتمع الدراسة .مت اختيارهم ابلطريقة القصدية
حسب املتاح من جمتمع الدراسة األصلي وقد اختارهم الباحث نظرا ملا ميتلكونه من خربه يف جمال األساليب اإلشرافية
واملفهوم الرئيس وميكنهم إثراء الدراسة ،ولسهولة وصول الباحث هلا حبكم طبيعة عمله حيث يعمل مشرف أول يف دائرة
اإلشراف اليت متثل االشراف املركزي يف الوزارة ،حيث قام الباحث حبصرهم وتوزيع األداة عليهم.
 .2 .2.3أداة الدراسة
اشتملت الدراسة على أداة االستبانة:
لتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام االستبانة كأداة الدراسة احلالية ،لإلبالغ عن اراء املشرفني حول إمكانية استخدام
مؤمترات الفيديو يف العمليات اإلشرافية  ،حيث قام الباحث إبعداد أداة الدراسة وهي االستبانة ابلرجوع اىل مراجعة
ألدب النظري واالطالع على الدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة ،كدراسة أبو غزالة ( ، )2019ودراسة سفر
( )2008ودراسة العرود ( )2014ودراسة احلجرية ( ، )2011ولقد تكونت االستبانة من ( )10عبارات واليت مت
اختيارها بناءا على مدى مالءمة الغرض من الدراسة وذلك كما يوضحها اجلدول رقم ( ) 1االيت:
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أرقام العبارات

احملاور

األبعاد

العبارات
()20

20 -1

احملور األول

أمهية استخدام تكنولوجيا مؤمترات الفيديو
يف املمارسات اإلشرافية.

احملور الثاين

أثر استخدام تكنولوجيا مؤمترات الفيديو يف 10
املمارسات اإلشرافية.
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 .2.4املقياس املعتمد يف أداة االستبانة :
استخدام مقياس التدرج اخلماسي حسب نظام ليكرات ( ) Likertواليت تطلب الستجاابت أفراد عينة الدراسة على
االستبانة ،واليت اشتملت على ( )10فقرات ،مث إعطاء كل فقرة وزان وفقا لسلم ليكرات اخلماسي (بدرجة كبرية جدا،
كبرية ،متوسطة ،ضعيفة ،ضعيفة جدا).
 .2.5الصدق الظاهري (صدق احملكمني)

للتحقق من صدق االستبانة املستخدمة يف مجع املعلومات والبياانت يتم عرضها على ( )15حمكما من املختصني ،من
ذوي اخلربة واالختصاص يف جمال تكنولوجيا التعليمية جبامعة السلطان قابوس واجلامعة الشرقية يف سلطنة عمان ،ابإلضافة
مشرفو العموم واملشرفيني األوائل ،وعدد من املسؤولني ابإلشراف الرتبوي يف املديرية العامة لتنمية املوارد البشرية بديوان
عام وزارة الرتبية والتعليم
 .2.6صدق االتساق الداخلي:
وحلساب دالالت الصدق ،وكذلك مؤشرات الثبات األداة ،قام الباحث ابختيار عينة عشوائية مكونة من ( )50مشرفا
تربواي ومشرفة من خارج عينة الدراسة .واستخدم هذه العينة للتحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة احلالية .وقد مت
التعرف على صدق فقرات املقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املقياس للبعد الذي تنتمي
إليه ،كما مت حساب معامالت االرتباط بني كل حمور من حماور املقياس والدرجة الكلية للمقياس.
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جدول ( ) 2معامالت االرتباط بريسون لبنود حمور أثر استخدام مؤمترات الفيديو يف املمارسات اإلشرافية
ابلدرجة الكلية للمحور (العينة االستطالعية :ن=)50
رقم الفقرة

معامل ارتباط

رقم الفقرة

معامل ارتباط

1

0.613

21

0.657

2

0.500

22

0.623

3

0.505

23

0.628

4

0.378

24

0.760

5

0.565

25

0.561

6

0.618

26

0.564

7

0.582

27

0.628

8

0.561

28

0.602

9

0.545

29

0.664

10

0.700

30

0.682

11

0.613

12

0.500

13

0.505

14

0.378

15

0.565

16

0.618

17

0.617
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يوضح جدول ( ) 2أن مجيع قيم معامالت ارتباط الفقرات مع احملور الذي تنتمي إليه تراوحت ما بني (– 0.378
 ) 0.760وهي قيم ذات درجات جيدة وعالية من الثبات ،ومؤشرا على مدى االتساق الداخلي ألبعاد املقياس ،كما
تشري النتائج إىل عدم وجود فقرة ذات ارتباط سالب أو يقل درجة ارتباطها عن القيمة ( ،)0.20واليت قد تؤثر يف
معامل الثبات العام للمقياس ،عليه فقد اعتمد الباحث مجيع فقرات املقياس وعددها ( )30فقرة ألغراض تطبيق املقياس
على عينة الدراسة.
جدول ( )3معامالت الثبات ألفا كرو نباخ حملور الدراسة (العينة االستطالعية :ن=)50
احملور
أمهية اإلشراف الرتبوي ابستخدام مؤمترات الفيديو
استخدام مؤمترات الفيديو يف العمليات اإلشرافية

عدد البنود
20
10

معامل
الثبات
0.913
0.892

يتضح من اجلدول ( )3أن معامل الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ العينة االستطالعية( :ن= )50عال حيث حيث تراوحت
بني ( ) 0913 -0.892يف استخدام مؤمترات الفيديو يف املمارسات اإلشرافية ،هي قيم ذات درجة عالية من الثبات
يف العلوم االنسانية ،ومؤشرا على مدى االتساق الداخلي وميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدراسة
 .2.7أساليب املعاجلة اإلحصائية ألداة الدراسة

لقد استخدم الباحث برانمج احلزم اإلحصائية (  (SPSSللعلوم االجتماعية ملعاجلة وحتليل البياانت اليت مجعها من
خالل تطبيق أداة االستبانة واستخدم األساليب اإلحصائية االتية :معامل ألفا كرو نباخ ( )Alpha Cronbach
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حلساب وقياس ثبات أداة الدراسة .واستخداما معامل االرتباط بريسون ( )Pearsonللتحقق من االتساق الداخلي
بني حماور االستبانة والدرجة الكلية ،وكذلك بني كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكلية.
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري
 .2.8نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها
-1

النتائج املتعلقة ابلسؤال ونصه :ما أمهية استخدام تكنولوجيا التعليم (مؤمترات الفيديو) يف ممارسات اإلشراف

الرتبوي على حتسني أداء املشرفيني الرتبويني يف سلطنة عمان؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول أمهية
استخدام مؤمترات الفيديو يف املمارسات اإلشرافية .ولتوضيح نتائج اإلجابة على هذا السؤال ،اعتمد الباحث معيار
احلكم لتحديد املدى لالستبانة اخلماسية من خالل حساب (احلدود الدنيا والعليا) مث حساب املدى (أعلى قيمة -أقل
قيمة) = ( ،) 4 =1 -5وللحصول على طول الفئة مت تقسيمه على أكرب قيم يف املعيار أي ( ،)0.80=5/4مث مت
إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املعيار وهي ( ) 0.80لتحديد احلد األعلى هلذه الفئة ،كما هو موضح يف جدول
(:)4
جدول ( :)4معيار احلكم على نتائج السؤال
جدول ( :)4معيار احلكم على نتائج السؤال
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املدى

الدرجة

من  1إىل 1.79

ضعيفة جدا

من  1.80إىل 2.59

ضعيفة

من  2.60إىل 3.39

متوسطة

من  3.40إىل 4.19

كبرية

من  4.20إىل 5

كبرية جدا
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جدول ( :)5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألمهية اإلشراف الرتبوي ابستخدام مؤمترات الفيديو ،مرتبة
تنازليا حسب املتوسطات احلسابية

الرتبة

الرقم

الفقرات

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

1

3

2

4

توفر الوقت واجلهد والتكلفة من خالل تقليل عدد مرات السفر 4.15
الالزم لتغطية الزايرات اإلشرافية ملسافات طويلة.
4.12
تسهم يف سرعة توصيل املعلومات والتوجيهات والنشرات

0.45

كبرية

0.50

كبرية

3

15

4
5

5
7

6

16

7

20

8
9

13
17

47

الدرجة

والقرارات للمشرفني واملعلمني على نطاق واسع.
يعد حلقة وصل بني امليدان واملديرايت التعلمية وبني املديرايت 4.09
التعلمية وزارة الرتبية.

0.43

كبرية

4.08
4.06

0.47
0.46

كبرية
كبرية

4.02

0.50

كبرية

تسهل للمشرفني الوصول إىل املوارد التعليمية عن بعد.
تسهل الوصول إىل اخلربات وتبادهلا يف خمتلف اجملاالت العلمية
أينما كان موقعها.
يوفر الفرصة ملساعدة املعلمني يف االتصال ابملشرفني الرتبويني
ملناقشتهم يف املشكالت اليت تواجههم يف العملية التعليمية.
تساعد على التكيف مع التقنيات التكنولوجية الناشئة يف
التعليم.
تساعد على خدمات املراسالت والتشارك ابحملتوى.
يوفر التغذية الراجعة والدعم املستمر للربامج التدريبية
واملمارسات اإلشرافية اليت ينفذها املشرفني.

4.02

0.44

كبرية

4.00
3.98

0.44
0.43

كبرية
كبرية
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10

1

ختفف من مشكلة نقص املشرفني الرتبويني.

3.94

0.56

كبرية

11
12
13

2
19
14

تعد وسيلة من وسائل الفحص الذايت لألداء.
تعزز عملية النقاش التعاوين املثمر املؤدي لصنع القرار
يساعد املشرفني على االستمرارية يف اكساب املهارات

3.93
3.92
3.91

0.51
0.53
0.51

كبرية
كبرية
كبرية

14

11

16

10

15
17

6
12

18
19

9
8

20

18

املتنوعة.
تساعد املشرفني الرتبويني على تنفيذ األساليب اإلشرافية بكل
سرعة وسهولة.
يتيح الفرصة للمشرفني للتدريب على السلوك الوظيفي

3.88

0.51

كبرية

3.86

0.47

كبرية

واملهارى .
تساعد يف جعل املمارسات اإلشرافية اكثر تفاعلية وأتثريا
تستحوذ على اهتمام املشرف واملعلم عند توظيفها يف

3.86
3.69

0.59
0.60

كبرية
كبرية

املمارسات اإلشرافية.
تساعد على التعرف على لغة اجلسد.
تعمل على تنمية مهارات املشرفني الرتبويني يف استخدام
احلاسوب واإلنرتنيت.

3.64
3.41

0.71
0.72

كبرية
كبرية

تشجع على االلتزام ابملواعيد والنقاش واحلضور.

3.35

0.69

متوسطة

املستوى العام

3.90

0.31

كبرية

يبني جدول ( ) 5املتوسط احلسايب العام واالحنراف املعياري العام أمهية اإلشراف الرتبوي ابستخدام مؤمترات الفيديو يف
املمارسات اإلشرافية ،إذ بلغ املتوسط العام ( ،)3.90ابحنراف معياري عام ( ،)0.31بدرجة كبرية .حيث جاءت
الفقرة ( ،)3واليت تنص على "توفر الوقت واجلهد والتكلفة من خالل تقليل عدد مرات السفر الالزم لتغطية الزايرات
اإلشرافية ملسافات طويلة" يف املرتبة األوىل أبعلى متوسط حسايب بلغ ( ،)4.15واحنراف معياري ( ،)0.45تلتها يف
املرتبة الثانية الفقرة ( )4ونصها "تسهم يف سرعة توصيل املعلومات والتوجيهات والنشرات والقرارات للمشرفني واملعلمني
48
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على نطاق واسع" مبتوسط حسايب بلغ ( ،)4.12واحنراف معياري ( ،)0.50أما يف املرتبة قبل األخري ،فقد جاءت
الفقرة ( )8ونصها "تعمل على تنمية مهارات املشرفني الرتبويني يف استخدام احلاسوب واإلنرتنيت" مبتوسط حسايب بلغ
( ،)3.41واحنراف معياري ( ،)0.72وأخريا جاءت الفقرة ( )18ونصها "تشجع على االلتزام ابملواعيد والنقاش
واحلضور" مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.35واحنراف معياري ( )0.69بدرجة متوسطة.
-3

النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين ونصه :ما أثر استخدام تكنولوجيا التعليم (مؤمترات الفيديو) يف ممارسات

اإلشراف الرتبوي على حتسني أداء املشرفني الرتبويني يف سلطنة عمان؟

ولإلجابة عن هذا السؤال ،مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول درجة
الصعوابت اليت ميكن أن تعرتض استخدام مؤمترات الفيديو من وجهة نظر املشرفني الرتبويني بسلطنة عمان حسب

فقرات االستبانة .ولتوضيح نتائج اإلجابة على هذا السؤال ،اعتمد الباحثان معيار احلكم لتحديد املدى لالستبانة
اخلماسية من خالل حساب (احلدود الدنيا والعليا) مث حساب املدى (أعلى قيمة -أقل قيمة) = (،)4 =1 -5
وللحصول على طول الفئة مت تقسيمه على أكرب قيم يف املعيار أي ( ،)0.80=5/4مث مت إضافة هذه القيمة إىل أقل
قيمة يف املعيار وهي ( )0.80لتحديد احلد األعلى هلذه الفئة ،كما هو موضح يف جدول (:)4
جدول ( :)6معيار احلكم على نتائج السؤال
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ضعيفة جدا

من  1.80إىل 2.59

ضعيفة
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متوسطة
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كبرية

من  4.20إىل 5

كبرية جدا
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جدول ( : ) 7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة تطبيق مؤمترات الفيديو وأدواته يف املمارسة اإلشرافية،
مرتبة تنازليا حسب املتوسطات احلسابية
املتوسط

االحنراف
املعياري

الدرجة

4.16

0.43

كبرية

4.12

0.44

كبرية

0.44

كبرية

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

3

استضافة املختصني يف أية مؤسسة تربوية على جمموعة من
املشرفيني أو املعلمني دون احلاجة إىل حضوره.

2

4

3

5

نقل الفعاليات الرتبوية (مؤمتر أو ندوة ) بني املديرايت
التعليمية واملدارس.
مناقشة التوجيهات والنشرات والقراءات املوجهة وواثئق التقومي 4.10

4

1

5

6

6

7

املديرايت التعليمية لالطالع عليها واالستفادة منها.
تنظيم جلسات تداول يف الرد على استفسارات املشرفني
الرتبويني يف احملافظات التعليمية حول املشكالت الرتبوية أو

4.07

0.53

7
8

10
9

مالحظات املادة.
4.06
تنفيذ دورات تدريبية ووش عمل للمشرفني واملعلمني.
عقد حلقات نقاشية يف مالحظات ( أدوات التقومي  -املناهج 4.03
الدراسية  -نتائج التحصيل الدراسي للمادة)

0.48
0.52

50

بني املشرفيني واملعلمني.
تنظيم الندوات واملؤمترات واحملاضرات املتعلقة ابلعملية
التعليمية.
نقل التجارب واإلجنازات اليت يقوم هبا املشرفون واملعلمون يف

احلسايب

4.08

0.42

كبرية

4.07

0.45

كبرية
كبرية

كبرية
كبرية
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9

8

إجراء مقابالت عن بعد الختيار ( املعلمني اإلعارة من الدول

4.01

10

2

0.60

كبرية

األخرى  -اختيار املشرفني اجلدد ).
تنفيذ وعرض الدروس التطبيقية األمنوذجية.

3.37

0.70

متوسطة

املستوى العام

4.01

0.35

كبرية

كشفت نتائج التحليل أن املتوسط احلسايب العام واالحنراف املعياري العام لدرجة أثر استخدام مؤمترات الفيديو وأدواته
يف املمارسة اإلشرافية يف سلطنة عمان جاء بدرجة موافقة كبرية ،إذ بلغ املتوسط العام ( ،)4.01ابحنراف معياري عام
(.)0.35
ويفسر الباحث اتفاق آراء امل شرفني الرتبويني حول اثر استخدام تكنولوجيا مؤمترات الفيديو ابملزااي اليت توفرها هذه
التقنية ،عند استخدامها يف عمليات إشرافيه معينة مما ترك هلا ذلك انطباعا جيدا ،مثل إجراء مقابالت مع املشرفني
املرشحني ملناصب إشرافيه  ،واجتماعات طارئيه خصوصا يف ظل تفشي فريوس كروان ،مما كان له أثر يف وضوح الفائدة
املتصورة وطبيعية االستخدام مما يؤثر بشكل مباشر على مدى املالءمة الوظيفية للتقنية  ،األمر الذي يعطي مؤشر إجيايب
على إمكانية استخدام مؤمترات الفيديو يف العمليات اإلشرافية يف سلطنة عمان ،كما يشري أن هناك رغبة لدى أفراد
ا لعينة الستخدام مؤمترات الفيديو يف عملهم اإلشراف ملا هلا من دور يف مساعدة وجتاوز الصعوابت اليت يوجهوهنا أثناء
أداء مهامهم اإلشرافية .ويعزى الباحث هذه النتيجة إىل االستجابة لتشجيع وتوجيه املديرية العامة لإلشراف الرتبوي
الدائم بوزارة الرتبية والتعليم املشرفني الرتبويني حنو استخدام التقنية احلديثة ومؤمترات الفيديو يف بعض عملياهتا ومهامها
اإلشرافية ملا هلا من أتثري اجيايب يف حتسني وتطوير العملية التعليمية بشكل عام ،والعملية اإلشرافية بشكل خاص.
وتعد هذه النتيجة منطقية وتتوافق مع ما دل عليه واقع استخدام وزارة الرتبية والتعليم واملديرية العامة لإلشراف لتكنولوجيا
مؤمترات الفيديو يف إجناز بعض املهام اإلشرافية اليت تتطلب سفر ،حيث أشار االدب النظري يف هذه الدراسة إىل أن
بلغت إحصاءات جماالت استخدام وزارة الرتبية والتعليم لتكنولوجيا مؤمترات الفيديو يف عام  ،2019يف جمال الورش
التدريبية حوايل (.)85
حيث كشفت نتائج حتليل إجاابت عينة الدراسة حول درجة استخدام تكنولوجيا (مؤمترات الفيديو) يف العمليات
اإلشرافية أن (تسع) عبارات حصلت على متوسط حسايب مرتفع وبدرجة موافقة "كبرية " ،حيث بلغت املتوسطات
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احلسابية ما بني ( )4.01 – 4.16بينما حصلت عبارة (واحدة) على درجة موافقة "متوسطة " مبتوسط حسايب
(.)3.37
ومن خالل حتليل ترتيب الفقرات من حيث أعلى درجة موافقة ،جند أن جند أن الفقرة ( ،)3واليت تنص على "استضافة
املختصني يف أية مؤسسة تربوية على جمموعة من املشرفني أو املعلمني دون احلاجة إىل حضوره" يف املرتبة األوىل أبعلى
متوسط حسايب بلغ ( ،)4.16واحنراف معياري ( ،)0.43ويربر الباحث هذه النتيجة ألمهية استضافة املختصني
ومناقشتهم يف خرباهتم وأفكارهم  ،يف خلق املعرفة عن طريق هذه التقنية من أجل تنمية مهارات املشرفني يف إدارة معرفتهم
بفعالية ،وتوظيفها يف حل الكثري من املشكالت اليت تواجههم  ،ونظرا لصعوبة حتقيق هذه امليزة بسب البعد اجلغرايف
والتعقيدات اإلدارية  ،والتكاليف املادية  ،جند أن استخدام مؤمترات الفيديو حتل هذه املشكلة للمشرفني  .وهذا ما
يتوافق مع ما أثبتته النظرية الرتابطية جلورج سيمنز اليت ذكرت على أن املتعلمني حيتاجون لبناء الرتابطات مع الغري عن
طريق نشر املسامهات من خالل أدوات اإلنرتنت لتطوير مهارهتم اخلاصة والبناء مع اآلخرين.
تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة ( )4ونصها "نقل الفعاليات الرتبوية (مؤمتر أو ندوة) بني املديرايت التعليمية واملدارس"
مبتوسط حسايب بلغ ( ،)4.12واحنراف معياري ( ،)0.44ويعزى الباحث هذه النتيجة للميزة اليت متتاز هبا تقنية
مؤمترات الفيديو من حيث أهنا ميكن أن تنقل مزااي التأثريات اللفظية (كالصوت) والتأثريات غري اللفظية مثل (اإلمياءات
والتواصل البصري) .أما يف املرتبة قبل األخري جاءت الفقرة ( )8ونصها "إجراء مقابالت عن بعد الختيار ( املعلمني
اإلعارة من الدول األخرى  -اختيار املشرفني اجلدد )" مبتوسط حسايب بلغ ( ،)4.01واحنراف معياري (،)0.60
ويشري استخدام املشرفني الرتبويني مؤمترات الفيديو يف بعض عملياهتم اإلشرافية إىل مرحلة أعلى يف مراحل االهتمام
ستساهم يف مدى إمكانية استخدام مؤمترات الفيديو يف اإلشراف الرتبوي ،وهذا يتفق مع بعض الدراسات اليت أثبتت
إمكانيات مؤمترات الفيديو يف بعض العمليات الرتبوية ،كدراسة بو محد ،صاحل ( )2010الذي أكد مدى فعالية
مؤمترات الفيديو يف حتقيق التدريب التشاركي للمتدربني ،ودراسة الزهراين ( )2014اليت أكدت فاعلية استخدام مؤمترات
الفيديو يف تنمية الكفاايت املهنية لدى القيادات اإلدارية ،ودراسة عبد الباقي ( )2018اليت توصلت إىل فاعلية أتثري
استخدام مؤمترات الفيديو يف عمليات االتصال والتواصل بني متعلمي اللغة اإلجنليزية.
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بينما جاءت الفقرة ( )2ونصها " تنفيذ وعرض الدروس التطبيقية األمنوذجية" مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.37واحنراف
معياري ( )0.70بدرجة متوسطة أقل .ويعزي الباحث هذه النتيجة إىل فهم املشرفني الرتبويني للواقع الرتبوي يف املدارس،
والذي يتمثل يف بط عمل الشبكات االتصال يف املدارس ،ويرى الباحث أن هذا ينطبق على واقع املدارس النائية
والبعيدة ،مما ميثل صعوبة إىل حد ما تنفيذ دروس أمنوذجية من املدارس عن طريق مؤمترات الفيديو ،لضعف شبكات
اإلنرتنيت ،ونقص التجهيزات واألدوات الالزمة لتطبيق تكنولوجيا مؤمترات الفيديو يف البيئات املدرسية يف سلطنة عمان،
حيث أكدت بعض الدراسات السابقة اليت أجريت يف سلطنة عمان هذا التحدي عند توظيف املشرفني الرتبويني
أساليب اإلشراف اإللكرتوين يف املدراس كدراسة القريين ( ،)2011ودراسة الكندي ( )2017اليت أكدت ضعف
شبكات اإلنرتنيت واالتصال يف املدارس يف سلطنة عمان.
 .2.9اخلالصة
-1

أظهرت نتائج الدراسة أن مهاك إمجاع املشرفني الرتبويني على أمهية تطبيق استخدام مؤمترات الفيديو يف بعض

املمارسات اإلشرافية املختلفة وبدرجة كبرية.

 -2أظهرت نتائج الدراسة أن مجيع الفقرات املدرجة يف أداة الدراسة مل حتصل أي منهما على درجة تقدير
ضعيفة أو ضعيفة جدا.
 -3أظهرت نتائج الدراسة أن هناك ( )18فقرة حصلت على درجة تقدير كبرية ،وفقراتن حصلت على درجة
تقدير متوسطة.
 -4أظهرت نتائج الدراسة أن مهاك اتفاق املشرفني الرتبويني على أثر مؤمترات الفيديو يف بعض املمارسات
اإلشرافية املختلفة وبدرجة كبرية.
 -5جاءت أعلى درجة موافقة الفقرة ( ،)3واليت تنص على "استضافة املختصني يف أية مؤسسة تربوية على
جمموعة من املشرفني أو املعلمني دون احلاجة إىل حضوره" أبعلى متوسط حسايب بلغ ( ،)4.16واحنراف معياري
(.)0.43
 -6جاءت الفقرة ( )2ونصها " تنفيذ وعرض الدروس التطبيقية األمنوذجية" مبتوسط حسايب بلغ (،)3.37
واحنراف معياري ( )0.70بدرجة متوسطة أقل.
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ABSTRACT
The present study aimed to determine the level of psychosocial compatibility of the
adolescent who suffers from voyeurism disorder to measuring the level of his social interaction
and determining his personality characteristics and finally describing the influence of voyeurism
disorder on the level of psychosocial adjustment achieve these goals an approach was used Case
study . the following tools were used:
• Zainab Choucair Psychosocial Compatibility Scale, 2003.
• The Nubian Scale of Social Interaction 2010.
• The Big Five Personality Factors Scale for Costa and Makri1997.
-

the results were as follows:

•An adolescent voyeur shows a low level of psychosocial compatibility.
• The personality traits of an adolescent voyeur are as follows: Neuroticism;
conscientiousness, openness to the experience, extraversion and agreeableness.
•The level of social interaction for an adolescent voyeur is low.
•Voyeurism disorder associated with psychosocial compatibility.
Keywords: voyeurism desorder; psychosocial compatibility; adolescent.
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1.Introduction:
Every person in his life goes through many crises, the most important of which is
adolescence, which is a transitional period between childhood and adulthood, and is
characterized by many mood disorders and behavioural disorders. Usually, the adolescent
interprets these intense feelings into psychological disorders that directly affect his social
relations and interaction with his society and may push him to enter the circle of deviation
in general, including sexual perversions as well. Of the rare sexual disorders, voyeurism
disorder is a central disorder that belongs to the category of homosexuality. Unfortunately,
this disorder did not receive much attention and was not the subject of numerous studies or
a central point for psychological and social analysis in Arab societies. Because of their
cultural background.
The information we have today about the voyeurism disorder comes primarily from
theoretical studies, and dealing with this disorder we note that there is a lack of empirical
studies, rarely the person affected with the desorder resort to psychotherapy; because it has
a kind of secrecy not aware of the severity of the disorder and its repercussions, as it does
not cause physical pain or a deficit in daily functioning. The patient may suffer from a
community's inferior view if he reveals his matter along besides the brunt of social stigma
that is directly reflected in his self-esteem and self-confidence, therefore the social relations
of the victim; his social interactions and his level of psych-social harmony are affected;
Arab societies in particular cover up this type of sex-related disorders.
The disturbed and unacceptable voyeur behavior is met with rejection and disapproval on
the part of society, which increases the level of anxiety, so the voyeur lives in a state of
psychological and social imbalance , so we find that he prefers isolation and introversion
from those around him and falls into the gap of psychological and social maladjustment,
the feeling of the voyeur is different from His peers which make him feel psychological
alienation and disharmony and that is evidence of psychological disturbance. The voyeur
stands unable to satisfy his needs for love, acceptance and security in light of this situation.
Psychosocial maladjustment is one of the basic problems that the voyeur suffers from,
which may develop to take a form of deep psychological disorder as it mainly appears in
the field of social interaction, limited relationships, the voyeur does not enter into deep or
permanent social relationships and does not usually engage in a group of comrades for a
long time he also avoids emotional relationships with the opposite sex.
The issue of social prohibition makes sexual disorders a difficult subject to study for the
researcher; in addition to the lack of references and studies related to voyeurism disorder;
the secrecy of sexual deviations in Arab societies It is difficult to determine the personality
traits of the voyeur, his feelings, thoughts, moods, and social interactions. This study is a
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simple scientific contribution through which we try to reveal the personality traits of the
voyeur adolescent, his social interactions and his level of psychological and social
compatibility by asking the following questions:
• What is the level of psychosocial compatibility of a voyeur adolescent?
• What is the level of social interaction of a voyeur adolescent?
• What are the personality traits of a voyeur adolescent?
• How does disorder Voyeurism affect the adolescent’s psychological and social wellbeing?
Study hypotheses:
• The adolescent voyeur has a low level of psychosocial compatibility.
• The adolescent voyeur has a low level of social interaction.
• Personality traits common to an adolescent voyeur are negative ones.
•Voyeurism disorder is one of the causes of low psychosocial compatibility.
Objectives of the study:
• Determine the level of psychosocial compatibility of an adolescent voyeur.
• Determine the level of social interaction of an adolescent voyeur.
• Knowing the personality traits of an adolescent voyeur.
• Understand the relationship between voyeurism and psychosocial compatibility
Terms definition:
• Psychosocial compatibility: the adolescent's ability to build a harmonious relationship
with his community and his peers in addition to meet his psychological needs, this is
interpreted into the degree he obtains on the compatibility scale of Zainab Choucair 2003
used in the study.
•Voyeurism disorder: a disorder based on secretly watching others taking off clothes,
having sex, or while taking a shower, based on the diagnostic criteria contained in the
Statistical Manual of Diagnostic (DSM5)
•Social interaction: Saad Jalal defines it as a reciprocal relationship between two
individuals, or more; The behavior of one of them depends on the behavior of the other if
they were two, or the behavior of each depends on the behavior of the others if They were
more than two (شروخ: 2004،p171) We measure the level of social interaction by the degree
obtained by the subject on the Nubian scale of social interaction used in the study.
•Personality traits: complex behavioral pattern that distinguishes each individual from the
other and determines the individual's own way of responding, behavior and adaptation,
which are translated into the degree obtained on the scale of major factors of personality
traits of Costa and Macri Arabization of Badr Al-Ansari (1997)
Previous studies
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- Study entitled: the value of self-reports in the study of voyeurism and exhibitionism.
From the researcher's achievement: robin j Wilson year 2014The aim of this study was to
determine the self-controls of sex offenders, including the voyeurs, the researcher relied on
the descriptive approach and the sample included 437 reviewers and voyeurs who were
reported, and the study concluded that most of the sample members are of a low educational
level and are masturbating during voyeurism and nudity , which is an explicit invitation to
have sex with unknown persons, and it may include sexual and obscene phone calls, which
are also considered as homosexual preferences. (robin,2014)
- Study entitled: voyeurism was may comfort blanket: an investigation into the
experiences and needs of adults males with a conviction for voyeurism From the
researcher's achievement: cara woods Year: 2019The objective of the study is the analysis
of the behaviour of voyeurism and identify the psychological needs of adult males voyeurs,
the study have been relying on the descriptive analytical method and the sample included
20 individuals who have been reported and arrested , and the study found that voyeurism
behavior is usually an inherent behavior habit that alternates intimate relationships as well
as a way to escape from reality.(Woods, 2019)
- Study entitled: exhibitionistic and voyeuristic behavior in a Swedish national
population survey Of achievement: by niklas longston and Michael C.seto Year 2006:
The objective of the study was to examine the prevalence of the arousal on transverse and
the curriculum was a survey based on a national representative sample consisting of 2450
people reported 7 %With high sexual arousal during practicing voyeur or show- stopping
behavior, the results also showed that the total sample suffers from serious psychological
problems such as: low life satisfaction, increased alcohol and drug use, and watching
pornography.(Longston,2006).
5-1. Commentary on previous studies:
Despite the lack of scientific studies that have dealt with the issue of voyeurism that have
taken place in Arab communities , but this does not negate that there are various Western
studies concerned with voyeurism disorder, similar to the previous studies presented,
whose objectives are all in one common template, which is to draw the features of
voyeurism disorder.
Researcher Robin's study aimed to determine the self-control of sex offenders, including
voyeurs, while the researcher Cara Woods sought to analyze voyeur behavior and
determine the psychological needs of voyeurs, while researcher Langston went to examine
the prevalence of sexual arousal links among both voyeurs and transgressors.
The process of selecting the appropriate curriculum for any scientific study is a technical
process that requires the researcher to have a creative aspect that appears in his ability to
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reconcile the aim of the study with the method and as well as the hypothesis, and this is
what the researchers respected during the previous studies, where the researcher Robin
relied on the descriptive approach to analyze the phenomenon of voyeurism While the
researcher Cara Woods relied on the descriptive and analytical approach because it is in
the process of describing and analyzing psychological needs, Researcher Longston used a
comprehensive survey in order to examine the links of sexual arousal among voyeurs and
reviewers at the national level.
It seems that all previous studies have taken from voyeurs a basic sample for the study, the
researcher Robin's study had previously been legally condemned for voyeurism, which
gave the study a legal character and described the disorder as a crime, as it is a mixture
between what is psychological and criminal, while the researcher Longston has combined
two main disorders, namely voyeurism And nudity, as they often go hand in hand.
By looking at the results of previous studies, it can be described as complementary and
homogeneous. Researcher Robin’s study provided a criminal psychological description of
voyeurism as well as proof of the occurrence of masturbation during voyeurism. He also
indicated the existence of other sexual preferences such as outrageous phone calls during
voyeurism as well. Researcher Cara Woods added that voyeurism is about An inherent
behavioral habit that results in sexual arousal that plays the role of a substitute for normal
intimacy. She also confirmed that voyeurism is a satisfactory and unhealthy way to escape
reality and its psychological pressures. As for the researcher Longston, he somehow,
accentuated the results of the two previous studies by confirming the presence of serious
psychological disorders among voyeurs and transgressors. With the low degree of life
satisfaction and, along with drug consumption and pornography, this corresponds to
escaping from reality in the researcher Cara Woods’ study and obscene sexual calls as
sexual preferences in the researcher Robin’s study.
The current study comes with its peculiarities represented in its implementation in an Arab Muslim
environment, which has benefited greatly from previous studies in terms of the results that have
contributed to the analysis and discussion in addition to choosing the appropriate approach that
serves the aims of the study and addresses its assumptions.
Theoretically
• What does psychosocial compatibility means?
In 1993, the World Organization of health (WHO) introduces the concept and refers, in
the first place, to a global psychosocial competence: "The ability of a person to respond efficiently
to the requirements and hardships of everyday life. It's here the ability of a person to maintain a
state of subjective well-being that allows him to adopt appropriate behaviour and positive
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interactions with others, their culture and their environment. Psychosocial competence plays an
important role in promoting health in its broad sense seeing to physical and psychological wellbeing and social "(Luis & Lamboy,2015,p12)
In psychology, this adjustment is defined as “…the relative degree of harmony between an
individual’s needs and the requirements of the environment” (Anderson, Novak, & Keith, 2002,p
32).
•Psychosocial adjustment in adolescents:
The adolescent psychological adjustment refers to the mental health of the young person,
and includes conduct and school problems, peer relationships and general social and emotional
functioning (Ilio & Lombok, 2015,p84)
It is the nature of the human condition that, try as we may, we cannot enter into the reality
of another individual’s experiences, thoughts, or feelings. Imprisoned as we are within our own
bodies, the fallible process of communication is the primary agent currently available for crossing
the psychological expanse between two or more individuals. Clearly, if communication is the sole
means of accomplishing such a feat, then skill in this enterprise is integral to any interaction and,
perhaps more important, to any theory of interaction.
Far too often, however, theoretical and practical conceptions of communication skills
emphasize the role of verbal cues while discounting the importance of nonverbal behaviours in the
actualization of this endeavour. This is particularly alarming given estimates that upwards of 60%
of the meaning in any social situation is communicated nonverbally and research indicating that
nonverbal cues are especially likely to be believed when they conflict with verbal messages
•Understanding voyeurism disorder:
Voyeurism is one of the common disorders that belong to the category of sexual deviation
disorders.
Voyeurism involves the act of looking at individuals who do not realize that they are; as a
rule strangers; who are naked; in the process of stripping or engaging in sexual activity. (Delcea
& popa:2019;p53); Might happen to masturbate (or spontaneously ejaculating); during or
immediately after that or when fantasizing about such a situation. (Wilson:,1988, p 246).
American psychiatry seems to struggle to identify a population of voyeurs who are in fact
sick enough to require treatment with psychotherapy and psychotherapy medication. To be sure
DSM (1994) defines voyeurism as the practice of looking specifically at unsuspecting individuals;
usually strangers who are naked in the process of disrobing or engaging in sexual activity.
(Lunbeck, 2004,p127).
American Psychiatry did an acceptable job by defining the concept of voyeurism; it succeeds
in providing an accurate concept that explains the disorder. Despite all this clarity, American
mental medicine has not escaped criticism, and there are those who saw a lack of this definition.
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American psychiatry; meanwhile would better see how normative cultural aspects of
voyeurism shape its constructions of disease its interactions in clinics and examinations rooms and
its engagement with the culture of which it;too to be sure psychiatry’s narrow definition of
voyeurism allows for a level of clarity around the issue-no small matter in an area when observing
unsuspecting strangers who are naked ; disrobing or engaging in sexual activity is as easy as
turning on a computer
It is no doubt that men who video their daughters in the shower area at their best mentally
ill. (Metzl, 2004,p430)
Key points:
✓ Voyeurism includes the act of watching and requires it to be hidden.
✓ The voyeur watches people who are in the process of disrobing or bathing or having
sex.
✓ There is sexual pleasure caused by those secret Views.
✓ The voyeur usually masturbates during that voyeur.
•Definitions and Evidence of the big five traits of personality:
A personality trait is a characteristic pattern of thinking, feeling, or behaving that tends to be
consistent over time and across relevant situations.
The Big Five-Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism and Openness
to Experience are a set of five broad, bipolar trait dimensions that constitute the most widely used
model of personality structure. A considerable body of research has examined personality stability
and change across the life span, as well as the influence of personality traits on important life
outcomes, in terms of the Big Five.
Each of the Big Five represents a broad set of related behavioural characteristics. For
example, Extraversion represents individual differences in social engagement, assertiveness, and
energy level. Highly extroverted individuals enjoy socializing with others, are comfortable
expressing themselves in group situations, and frequently experience positive emotions such as
enthusiasm and excitement; in contrast, introverted individuals tend to be socially and emotionally
reserved. Agreeableness captures differences in compassion, respectfulness, and acceptance of
others. Agreeable individuals experience emotional concern for others’ well-being, treat others
with regard for their personal rights and preferences, and hold generally positive beliefs about
others; disagreeable individuals tend to have less regard for others, and for social norms of
politeness. Conscientiousness represents differences in organization, productiveness, and
responsibility. Highly conscientious individuals prefer order and structure, work persistently to
pursue their goals, and are committed to fulfilling their duties and obligations, whereas
unconscientious individuals are comfortable with disorder and less motivated to complete tasks.
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Neuroticism (sometimes referred to by its socially desirable pole, Emotional Stability) captures
differences in the frequency and intensity of negative emotions. Highly neurotic individuals are
prone to experiencing anxiety, sadness, and mood swings, whereas emotionally stable individuals
tend to remain calm and resilient, even in difficult circumstances. Finally, Openness to Experience
(sometimes referred to as Intellect) represents differences in intellectual curiosity, aesthetic
sensitivity, and imagination. Highly open individuals enjoy thinking and learning, are sensitive to
art and beauty, and generate original ideas, whereas close-minded individuals tend to have a
narrow range of intellectual and creative interests.(soto,2018,p3)
METHODOLOGY
1-Case Study: The method used in the current study is the case study method which Defined
as an empirical research method used to investigate a contemporary phenomenon focusing on the
dynamics of the case; within its real life context. A case study could be exploratory; descriptive or
explanatory. (Sudhakr,2008,p4)
2-Study limits:
•Time limits: The study was launched in July 2020 until august 2021.
•Spatial boundaries: The study was conducted Alia Psychiatric Clinic - Banta.
3-Study tools:
•Zainab Choucair Psychosocial Compatibility Scale, 2003: This scale was issued in 2003
by Zainab Mahmoud Choucair, who looked in several other measures, the most important of which
is the California Personality Scale, in addition to some previous studies in the field of
compatibility. The scale consists of 80 phrases and is directed to all ages starting from the age of
13 years and has alternatives: fully applicable, sometimes applicable, not applicable ( 2016 ،الجندي
275ص،)
•The Nubian Scale of Social Interaction 2010:the aim of the scale is to measure the level
of social interaction .it consists of 27 paragraphs that cover the dimensions of social interaction
(concern; cooperation, concern for others) , the scale was presented to experts and specialists and
the results showed that it corresponds to the purpose for which it was set ; with the approval of
80% (275 ص,2016 ،)محمد أمين
•Costa and Macri Personality Traits Scale: It is a list prepared by Costa and Macri in 1992
and it is an objective tool designed to measure the basic dimensions of personality, consisting of
60 items and includes 5 axes: extroversion, agreeableness, nervousness, conscientiousness and
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openness to the experience. Translating the list from English into Arabic without any modification
in its content by Mohamed badre el ansari. (79ص، 2012 ،)جبر.
4- Submit the case:
(X) male 18-year-old ; The only younger male child ; he has 3 sisters, His family is
financially stable and well educated As well as a great deal of religiosity; (X) present a low
academic achievement and many behavioral problems.
Remarkably thin, tall, white skin with skin problems, his clothes are clean and tidy, his
awareness of time and space is good, he has good insight about his condition, and His ideas are
logical and coherent.
Basic behavioral problems:
✓ He refused to study.
✓ Withdrawal behavior accompanied by symptoms of depression.
✓ Auto-Mutilation.
✓ Smoking.
✓ The beginning of drug consumption.
✓ Get involved in a gang.
• Sex education, early sexual habits and relationships.
The case experienced some wrong conditions related to sexual education These situations
contributed to building the wrong sexual culture addition, the family’s level of religiosity did not
allow correcting this culture. For example:
•Watching sisters and mother while changing clothes
•Sleeping in the same room with the sisters and sometimes with the mother in the same bed
•Showering together and watching the females of the house naked or having a bath under the
supervision of the mother until the early teens
A major incident occurred in childhood, the case experienced sexual harassment by an adult
woman. It developed into sensitive areas touching and kissing multiple times; As the case lived he
was threatened to kill in the case of disclosure.
5- Psychometrics results:
5-1 Psychosocial compatibility: The case obtained a score of 35 on the 2003 Zainab
Choucair Psychosocial Compatibility Scale, indicating a low level of psychosocial compatibility.
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Table No. (1): Shows the order of the compatibility levels for the case
items
The score
Axis
each axe
Positive
Negative
clauses
clauses
Psychological compatibility 1 to 14
15 to 20
5
Social compatibility
61 to 74
75 to 80
8
Family compatibility
41 to 55
56 to 60
10
Healthy compatibility
21 to 28
29 to 40
12
total
35

for

(Source: Created by the researchers)
5-2 Social interaction: The case received a score of 4 7 on the Nubian Social Interaction
scale, indicating a low level of social interaction
Table No. (2) Shows the axes of the social interaction scale and the degree of each axis
separately
axe
Social sharing

Items
25-21-17-9-5-1

axis
13

-22-18-14-10-6-2

Social cooperation

10

26
-23-19-15-11-7-3

Social communication

09

27
-24-20-13-12-8-4

Social interest

15

16
total
47
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(Source: Created by the researchers)
5-3 Personality traits: The personality traits of the case can be displayed according to the
applicable scale as follows: nervousness; conscientiousness; Openness to the experience,
extraversion and agreeableness
Table N. (3): Shows the order of the case’s personality traits and degrees
The axis
Items

Nervousness
conscientiousness
Openness to the
experience
extraversion
agreeableness

The
score for
each Axe

-26-36-51-56-46-31-16-1
6-11-21
-35-40-50-60-55-45-30-15
5-10-20-25
-59-54-44-39-29-24-14-9
4-19-34-49
-32-37-47-52-57-42-27-12
2-7-17-22
-53-58-48-38-33-23-18-8-3
13-28-43

38
33
29
27
27

(Source: Created by the researchers)
6- Psychosocial analysis of the case:
It appears to us that the voyeur suffers from all the psychological struggles that appear mainly
in the high level of anxiety, which makes him suffer from a low level of psychological
compatibility in parallel, in addition to the feeling of remorse that increases after performing the
act of voyeurism, which increases feelings of sadness and remorse, These negative feelings
impede the process of satisfying a basic psychological need, such as: the feeling of psychological
security and self-esteem, which makes him vulnerable to various psychological disorders. This
voyeur teenager shows a deep need to build intact social relationships within a group of comrades
as well as emotional intimate relationships with the opposite sex and In light of his inability to
satisfy these needs in a proper and acceptable manner that makes it difficult for him to socialize
with others, it should be noted that there is a close connection between psychological and social
compatibility, as psychological compatibility facilitates and guarantees social harmony, so the

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR)

66

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND
EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8
ISSUE: 2|April 2022

| 1  العدد8 مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية| المجلد
2022  أبريل/نيسان
E-ISSN: 2289-9065 | https://jhdesr.misd.tech

voyeur teen is unable to meet his needs Psychosocial imperative, it is difficult for him to socialize
with others as well. In contrast, one of the consequences of incompatibility on the psychosocial
levels is the emergence and development of voyeurism disorder that resorts to why voyeur
behavior is an alternative to intact relationships and at the same time as a way to escape reality and
relieve stress. Although the relationship of a voyeur teenager with his family members appears to
be more stable compared to his relationships with his peers as he is the only male child, his family
seeks to provide him with love and security. The teen voyeur also cares about his health matters
greatly, so he is interested in his diet and exercises regularly in addition to visit to the doctor
periodically, his mother was keen from a young age to develop his health interest, and he learned
from an early age to provide a part of his concern for his health. Social interaction is a dynamic,
interwoven process that appears in the social voyeur network of relationships and in several
aspects. The case of the voyeur that we study shows a great social interaction in the aspect of
concern for others, and this is dictated by the nature of voyeurism disorder where interest in others
appears in the form of observing their movements, anticipating their actions and concluding Their
thoughts in order to seize opportunities for voyeurism, as the voyeur while he is with others shows
a high level of focus to know their future plans, especially those that fall within his circle of
interest, such as: entering the bathroom, changing clothes or even taking a shower. The voyeur
lives a highly attentive mental state that he directs to others in order to satisfy the desire for
voyeurism and reduce tension, so the voyeur's interest in others is not for the purpose of building
normal social relationships, but rather with the aim of satisfying urgent psychological needs
(voyeurism) and the complete satisfaction that follows, however for the voyeur's interest towards
others to be only outwardly and try to merge with them in an attempt to cover the symptoms of the
disorder and hide the deep desire for voyeurism, the voyeur is often forced to hide the tension
caused by the acute psychological conflict between the turnout to voyeurism and refraining from
it, and the case was wearing a mask that a calm person showed in front of others, approaching
them and merging with them superficially, in addition to that the degree of cooperation with others
in the context of social interaction among the voyeur decreases due to the characteristics of his
personality, which are considered neurotic in their entirety and characterized by a high degree of
anxiety and depression, The negative psychological feelings he is experiencing necessitates social
withdrawal and preference for loneliness, then awareness of his socially unacceptable behavior
increases his feelings of guilt and sadness, these feelings intensify over time and make the process
of cooperation with others difficult In the context of social interaction with others, this is reflected
negatively on social contact with others, as it seems that the situation suffers from a blockage in
the channels of social communication with others, social contact usually indicates the existence of
a real social relationship between the voyeur and others, and this is unlikely to happen, the voyeur
Formally seeks only to build social relationships. The voyeur communicates with others within the
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field of study and friendship in a very limited way. The voyeur does not allow others to get
acquainted with his true thoughts as the process of social communication requires, The voyeur
cares about the ideas and desires of others, which makes him appear as a party to the
communication process, but he is in fact an imaginary party, as he always puts himself in a level
of psychological security by avoiding the real communication that imposes the transmission of
ideas and the frank expression of oneself, so it can be said that the voyeur in general cares about
others He accepts them driven by voyeurism disorder, but he does not cooperate with them and
does not communicate with them in a real and effective way, which is the basis of healthy social
interaction. Through what came out of the results of the five major factors scale of personality,
the traits of the voyeur can be described in the following form, where the trait of nevousness came
in the first level because the voyeur has not yet reached the level of emotional and mental maturity
that allows him to deal with confidence in social life situations and psychological and neurological
problems Which generates difficulties of psychological and social compatibility, the voyeur faces
a clear difficulty in self-control, and also exhibits a high degree of anxiety and depression, which
explains his nervous character, as for the feature of conscientiousness, the awareness of the voyeur
of his socially unacceptable behavior and his inability to control it increases feelings of reprimand
He has a conscience and frustration as well, for the strict upbringing he received in his family and
all the values and religious principles instilled in him from childhood contradict the behavior of
voyeurism, which makes the situation fall into a bitter psychological conflict with reality, and put
the case in a closed circle of the urgent need for voyeurism Then he feels remorse, then tries to
stop the voyeurism, then fails, which generates frustration and tension, and finally, to return to
voyeurism in order to reduce tension. Then comes the characteristic of openness to the experience
as the behaviour of voyeurism has become a behavioral habit that is difficult to overcome; each
time the psychological need to experience a new voyeuristic method increases the situation in the
case of various feelings of sexual pleasure in exchange for reducing psychological tension, we note
that, The case takes risky behaviour during voyeurism in exchange for raising the level of sexual
pleasure, and in the end you find the compatibility and extroversion trait of the voyeur among the
positive features that appear lightly, as the case is not psychologically and socially prepared to face
psychological pressures and thus build acceptable and continuous social relationships during life.
7- General discussion in light of previous studies and hypotheses:
The results of the current studies do not differ much with the results of previous studies
despite the difference in the approaches and samples, but can be described as complementary and
homogeneous, as the results of the researcher's study. Robin.j fully consistent with the results of
the current study in the existence of sexual pleasure that increases after performing the voyeur
behavior, as confirmed by the voyeur in question, who conducts voyeur behavior in search of
sexual pleasure. As for the results of the researcher Cara Woods study, it was more comprehensive
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than the results of the current study, which confirmed that voyeurism is a behavioral habit, as the
case showed. Several times, which increased his feelings of frustration and despair, as it seems
that the voyeur has dispensed with social relations, especially intimate ones, and replaced them
with voyeuristic behavior, The current study shares with the researcher Langston’s study partly in
terms of low life satisfaction, as the case of the voyeur teenager shows that he is not satisfied with
his life through a low level of self-esteem, which may be a strong possibility for his psychological
condition in the future and the development of voyeur behavior into other behaviors or disorders
and By looking at the hypotheses of the study.
And at the end it can be said that:
- The first hypothesis that has been fulfilled states that the voyeur suffers from a low level
of psychosocial compatibility.
- The second hypothesis that has been fulfilled states that the voyeur suffers from a low
level of social interaction.
- The third hypothesis that is realized confirms that the voyeur has negative personality traits.
- The fourth hypothesis that has been fulfilled, confirms that voyeurism is associated With
a decrease in the level of psychosocial compatibility.
Conclusion:
Voyeurism disorder is a common disorder that falls within homosexuality, but talking about
it is very limited, which makes an attempt to understand and explain this disorder
An essential necessity in order to provide adequate psychological accompaniment through
this study we were able to draw a psychosocial profile for people with voyeurism disorder, where
the voyeur suffers from a low level of psychosocial compatibility stems from his inability to meet
his psychological and social needs, and the level of his interaction can also be described as low
besides his inability to build healthy social relationships. While he is characterized by a negative
personality traits that cause a tendency to neurotic. It cannot be said that this study is sufficient to
understand the disorder, but it is a start to provide an integrated understanding that provides
effective psychological care for these persons.
Recommendations and suggestions:
-identifying the level of psychosocial compatibility of persons with homosexuality.
-Interest in the levels of social interaction of individuals with homosexuality.
- Conducting more psychosocial studies to determine the personality traits of individuals
with other types of homosexuality.
- Building programs that provide medical and psychosocial support for individuals with
homosexuality.
-The necessity of laying the foundations and the ABCs of psychological accompaniment for
those individuals.
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Abstract
This study aims to identify the extent to which public relations use Facebook to improve the
image of Palestinian universities, and to know the level of impact of the practice of the public
relations function in improving the image of universities in light of technological developments,
including Facebook, and to know negative cases by reviewing students' opinions about the
university's reputation and determining it through Social networking sites, and knowing the extent
to which public relations employees in Palestinian universities use Facebook to achieve effective
and positive communication strategies. This study belongs to descriptive research, which used the
survey method, and in the context of the method of surveying methods of media practice, the study
data was collected through the survey newspaper, the researcher used the method of survey or
comprehensive inventory of the sample in the study of those in charge of public relations activity
in those universities, as the Survey research, based on systematic procedures, can be
comprehensive. The study reached several results, the most important of which are:
1There was a very large agreement by public relations employees in Palestinian universities
to use Facebook to improve the university’s image among students by 47.1%.
2The employment of public relations employees in the Palestinian universities for Facebook
contributes to improving the image of the university, to a very large degree, by 70.6%.
The study made several recommendations, including:
1The need to employ Facebook more in the field of public relations, especially directorates
and public relations departments in Palestinian and private universities, to present their programs
by relying on texts, pictures, fixed and mobile graphics, and video clips to communicate the
messages of their institutions to the internal and external audiences.
2There must be a clear vision and scientific evidence regarding communication strategies
for digital public relations, and that there are other disciplines working within the field of digital
public relations.
Keywords: public relations - social media - Facebook - Palestinian universities.
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امللخص:
هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى استخدامات موظفي العالقات العامة ملوقع الفيس بوك وعالقته يف
حتسني الصورة الذهنية للجامعات الفلسطينية ،ومعرفة مستوى أتثري ممارسة وظيفة العالقات العامة يف حتسني الصورة
الذهنية للجامعات يف ظل التطورات التكنولوجية ومنها الفيس بوك ،ومعرفة احلاالت السلبية عرب االطالع على آراء
الطالب جتاه مسعة اجلامعة وحتديدها عرب مواقع التواصل االجتماعي ،ومعرفة مدى توظيف موظفي العالقات العامة يف
اجلامعات الفلسطينية للفيس بوك يف حتقيق االسرتاتيجيات االتصالية بشكل فعال واجيايب .وتنتمي هذه الدراسة إىل
البحوث الوصفية ،اليت استخدمت املنهج املسحي ،ويف إطاره أسلوب مسح أساليب املمارسة اإلعالمية ،ومت مجع
بياانت الدراسة عن طريق صحيفة االستقصاء فقد استخدمت الباحثة أسلوب املسح أو احلصر الشامل للعينة يف دراسة
القائمني على نشاط العالقات العامة يف تلك اجلامعات ،حيث أن البحث املسحي واستناد إىل اإلجراءات املنهجية
ميكن أن يكون شامال .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها:
-1

كان هناك موافقة بدرجة كبرية جدا من قبل موظفي العالقات العامة يف اجلامعات الفلسطينية على استخدام

الفيس بوك يف حتسني صورة اجلامعة لدى الطلبة بنسبة .%47.1
-2

أن توظيف موظفي العالقات العامة يف اجلامعات الفلسطينية للفيس بوك يساهم يف حتسني صورة اجلامعة

وذلك بدرجة كبرية جدا وبنسبة .%70.6
وضعت الدراسة عدة توصيات ،منها:
-1

ضرورة توظيف الفيس بوك بشكل أكرب يف جمال العالقات العامة وخصوصا مديرايت ودوائر العالقات العامة

يف اجلامعات الفلسطينية واخلاصة لتقدمي براجمها ابالعتماد على النصوص والصور والرسوم الثابتة واملتحركة ومقاطع
الفيديو إليصال رسائل مؤسساهتا إىل اجلمهور الداخلي واخلارجي.
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جيب أن تكون هن ــاك رؤية واضحة وداللة علمية إزاء إسـ ـرتاتيجيات االتص ــال للعالق ــات العام ــة الرقمي ــة وذل ــك

لوج ــود ختصص ــات أخ ــرى تعم ــل ضم ــن جمال العالقات العام ــة الرقمية.
الكلمات املفتاحية :العالقات العامة -مواقع التواصل االجتماعي – الفيس بوك -اجلامعات الفلسطينية.
أوالًً:المقدمةً :

تعترب العالقات العامة يف الوطن العريب وظيفة حديثة جدا ،مل تظهر بـ ـ ـ ـ ـ ــصورهتا التـ ـ ـ ـ ـ ــي نعرفها يف الوقت احلاضر إال بعد
اخلمسـ ـ ـ ـ ـ ــينيات من هذا القرن ،إذ قامت الكثري من احلكومات يف هذه اأقطار منشـ ـ ـ ـ ـ ــاء أجه ة مرك ية على الصـ ـ ـ ـ ـ ــعيد
القومي ،غرضها اأساسي إجياد عالقات قويـ ـ ـ ــة وطيبة مع املواطنني ،ت ودهم ابملعلومات الضرورية من جهـ ـ ـ ــة وتـ ـ ـ ــستقبل
آراءهـم وأفكـارهم واقرتاحاهتم من جهة أخرى.
وقد منت العالقات العامة كمفهوم إداري وكوظيفة منوا سريعا وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحت تلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب دورا حيواي يف تقرير وتنفيذ سياسة
املنظمة مبا يتفق والصاحل الع ـ ــام ،ةقق ـ ــة ب ـ ــذلك الت ـ ـ ثري عل ـ ــى اجلماهري املختلفة للحصول على أتييدها وتعاوهنا ،وأصبح
من املتعـارف عليـه اليوم أن للعالقـات العـامـة دورهـا امـام يف منظمـات اأعمـال ،وأن فعـاليـة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمراريـة أيـة منظمـة إمنـا
يتوقـف علـى تلك العالقات اليت تربطها جبماهريها (أبو سليم.)2016 ،
لذلك تعد العالقات العامة أحد جماالت اإلدارة اليت ظهرت وحققت قبوال مت ايدا خـالل النصف القرن اأخري ،ويرجع
ذلك إىل تعاظم أمهية الرأي العام وكسب ثقة وأتييد اجلمهور فـي جناح أي منظمة بصرف النظر عن نوع نشاطها ،كما
يرجع ذلـ ــك إلـ ــى منـ ــو شـ ــعور اإلدارة مبسؤولياهتا االجتماعية وضرورة أخذ وجهة النظر العامة كمتغري رئيسي مـ ــؤثر عنـ ــد
اختـاذ قراراهتا.
ازداد دور وظيفة العالقات العامة يف املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات والش ـ ـ ــركات واجلامعات اأكثر فاعلية ،الس ـ ـ ــيما بعد انتش ـ ـ ــار تقنية
االتصــال ووســائلها يف الت ثري والتواصــل مع اجلمهور لتحقيق االنســجام وبناء مسعة ةببة للجامعات وصــور ذهنية إجيابية
لدى طالهبا ،ويس ـ ــتند البحث على وجود موض ـ ــوع جدير ابلدراس ـ ــة العلمية وص ـ ــياغته يف ص ـ ــورة عناص ـ ــر فكرية ةددة
تتطلب ســعيا حثيثا لتحقيق هدف معني ،يف إطار الكشــف أو الوصــف ،وتتمثل مشــكلة الدراســة وصــياغتها ابالرتكاز
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على مسـ ــتوى املعرفة ،وربت املتغريات اليت تتكون منها املشـ ــكلة بعضـ ــها ابلبعمم ايخر ،مما يسـ ــهل حتليلها وتفسـ ــريها،
ويرك موضـ ـ ـ ــوع الدراسـ ـ ـ ــة على توظيف العالقات العامة ملواقع التواصـ ـ ـ ــل االجتماعي (الفيس بوك) يف حتسـ ـ ـ ــني صـ ـ ـ ــورة
اجلامعات ،عن طريق إعداد وصـياغة رسـائل اتصـالية مؤثرة يف ظل جمتمع افرتاضـي يتعرك للكثري من الرسـائل يوميا ،مبا
يض ـ ــمن التفاعل مع الطالب وكس ـ ــب الرأي العام ودميومة االس ـ ــتمرار واالرتقاء ابخلدمات املقدمة إىل الطالب من قبل
تلك اجلامعات ،وابلتايل برزت احلاجة إىل هذه الدراسة للكشف عن تلك الوظيفة .
اثنيا :مشكلة الدراسة:
تتبلور مشـ ـ ـ ـ ــكلة الدراسـ ـ ـ ـ ــة يف التعرف على مدى اسـ ـ ـ ـ ــتخدامات موظفي العالقات العامة ملوقع الفيس بوك وعالقته يف
حتســني الصــورة الذهنية للجامعات الفلســطينية ،ومعرفة مســتوى أتثري ممارســة وظيفة العالقات العامة يف حتســني الصــورة
الذهنية للجامعات يف ظل التطورات التكنولوجية ومنها الفيس بوك ،ومعرفة احلاالت الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلبية عرب االطالع على آراء
الطالب جتاه مسعة اجلامعة وحتديدها عرب مواقع التواصل االجتماعي ،ومعرفة مدى توظيف موظفي العالقات العامة يف
اجلامعات الفلســطينية للفيس بوك يف حتقيق االس ـرتاتيجيات االتصــالية بشــكل فعال واجيايب .وتنبثق عن هذه املشكككلة
جمموعة من التساؤالت وهي كالتايل:
 .1ما مدى اسـ ـ ــتخدامات موظفي العالقات العامة ملوقع الفيس بوك وعالقته يف حتسـ ـ ــني الصـ ـ ــورة الذهنية للجامعات
الفلسطينية؟
 .2ما أمهية توظيف العالقات العامة للفيس بوك يف حتسني الصورة الذهنية للجامعات الفلسطينية؟
 .3ما درجة تواص ـ ــل موظفي العالقات العامة يف اجلامعات الفلس ـ ــطينية مع الطلبة املس ـ ــجلني ابجلامعة ابالعتماد على
صفحة الفيس بوك؟
 .4كيف مكن موقع الفيس بوك موظفي العالقـات العـامـة من تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميم احلمالت اإلعالنيـة واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـانـة معالانت
الصـ ـ ــورة الذهنية لبناء صـ ـ ــورة إجيابية للجامعة والتواصـ ـ ــل مع الطلبة ورصـ ـ ــد االجتاهات السـ ـ ــلبية اليت تؤثر على مسعة
اجلامعة؟
 .5ما مدى توظيف موظفي العالقات العامة يف اجلامعات الفلسـطينية للفيس بوك يف حتقيق االسـرتاتيجيات االتصـالية
بشكل فعال وإجيايب؟
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اثلثا  :أهداف الدراسة :هتدف هذه الدراسة اىل حتقيق جمموعة من اأهداف:
 .1مدى استخدامات موظفي ا لعالقات العامة ملوقع الفيس بوك وعالقته يف حتسني الصورة الذهنية للجامعات
الفلسطينية.
 .2التعرف على أمهية توظيف العالقات العامة للفيس بوك يف حتسني الصورة الذهنية للجامعات الفلسطينية.
 .3بيان درجة تواصــل موظفي العالقات العامة يف اجلامعات الفلســطينية مع الطلبة املســجلني ابجلامعة ابالعتماد على
صفحة الفيس بوك.
 .4رصد احلاالت السلبية عرب االطالع على آراء الطالب جتاه مسعة اجلامعة وحتديدها عرب موقع الفيس بوك.
 .5معرفـة مـدى توظيف موظفي العالقـات العـامـة يف اجلـامعـات الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينيـة للفيس بوك يف حتقيق االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيـات
االتصالية بشكل فعال وإجيايب.
رابعا :نوع ومنهج وأداة الدراسة:
 .1نوع الدراسة:
أتيت هذه الدراسـ ــة يف إطار البحوث الوصـ ــفية ،اليت تسـ ــتهدف تصـ ــوير وحتليل وتقومي خصـ ــائ جمموعة معينة ،أو
موقف معني يغلب عليه ص ـ ــفة التحديد ،أو دراس ـ ــة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو جمموعة من
الناس ،أو جمموعة اأحداث ،أو جمموعة من اأوض ـ ــاع ،وذلك هبدف احلص ـ ــول على معلومات كافية ودقيقة عنها
دون الدخول يف أس ــباهبا أو التحكم فيها ،كما قد تس ــتهدف تقدير عدد مرات تكرار حدوث ظاهرة معينة ومدى
ارتباطها بظاهرة أو جمموعة أخرى من الظاهرات (حسني.)2006 ،
حيث يعترب هذا النوع من الدراسات هو اأنسب ملوضوع الدراسة.
منهج الدراس ك ك ككة :تعتمد هذه الدراسـ ـ ـ ـ ــة على املنهج املسـ ـ ـ ـ ــحي الذي يعترب من أبرز املناهج املسـ ـ ـ ـ ــتخدمة يف جمال

الدراسـ ـ ـ ــات اإلعالمية للحصـ ـ ـ ــول على البياانت واملعلومات العلمية ،اليت تسـ ـ ـ ــتهدف الظاهرة العلمية ،ويعرف هذا
امل نهج أبنه " :جمموعة الظاهرات موضوع البحث من العدد احلدي من املفردات املكونة جملتمع البحث ولفرتة زمنية
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كافية للدراس ـ ـ ـ ـ ــة ،هبدف تكوين القاعدة اأس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــية من البياانت واملعلومات املطلوبة يف جمال ختص ـ ـ ـ ـ ـ

معني"

(مشاقبة .)2010 ،ويف إطار هذا املنهج استخدمت الباحثة:
أسـلوب مسـح أسـاليب املمارسـة :وهو يعع مجع البياانت عن جمموع القائم ابالتصـال يف نوعيات وسـائل اإلعالم،
ووصــف خصــائصــه وســلوكه يف إطار النظام الكامل للمؤسـســة اإلعالمية واجملتمع ،وتســجيل هذه البياانت وتبويبها
وتكوين قاعدة معرفية وصـ ــفية عن خصـ ــائ القائم ابالتصـ ــال يف املؤسـ ـسـ ــات اإلعالمية (عبد احلميد،)2004 ،
واس ـ ــتخدمته الباحثة للتعرف على مدى توظيف العالقات العامة لوس ـ ــائل التواص ـ ــل االجتماعي يف حتس ـ ــني ص ـ ــورة
اجلامعات الفلسطينية.
واســتخدمت الباحثة يف دراســتها أداة صككفيفة االسككت ككا وهي أداة للحصــول على بياانت تعرب عن اســتجاابت

املبحوثني على عدد من اأســةلة ،وقد يقوم املبحوث بكتابة اإلجابة بنفســه ،كما قد يقوم الباحث ملقاء اأســةلة،
ويتوىل البــاحــث كتــابــة اإلجــابــة اليت يعرب عنهــا املبحوث ،وإذا كــان االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبيــان يقوم يف جوهره على جمموعــة من
اأس ــةلة فهن هذه اأس ــةلة تش ــكل ةتوى االس ــتبيان ،أي أن ةتوى االس ــتبيان هو اأس ــةلة ،وكذلك االس ــتجاابت
اليت سيدىل هبا املبحوث (بركات.)2012 ،
ومت إعداد صحيفة استقصاء حول توظيف العالقات العامة للفيس بوك يف حتسني صورة اجلامعات الفلسطينية.
ويتكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملني يف قسم العالقات العامة يف اجلامعات الفلسطينية.
أما عينة الدراسككة فقد تكونت من العاملني يف قســم العالقات العامة يف جامعة اأقصــى ،وجامعة فلســطني جبميع
فروعهم ،ونظرا لقلة عدد جمتمع البحث ،فقد اسـ ـ ــتخدمت الباحثة أسـ ـ ــلوب املسـ ـ ــح أو احلصـ ـ ــر الشـ ـ ــامل للعينة يف
دراسة القائمني على نشاط العالقات العامة يف تلك اجلامعات ،حيث أن البحث املسحي واستناد إىل اإلجراءات
املنهجية ميكن أن يكون شامال ،ويعد حصر جمتمع البحث أمرا ضروراي العتبارات عدة منها( :بركات.)2012 ،
• أتكيد متثيل العينة جملتمع البحث ،فيشرتط ملصداقية نتائج البحث أن تكون العينة ممثلة جملتمع البحث.

• معرفـة مـدى قـابليـة نتـائج البحـث ،فـ عمـام النتـائج يقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي معرفـة اإلطـار العـام جملتمع البحـث الـذي ال
يتجاوز تعميم النتائج.
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أسباب اختيار العينة:
• تصنف جامعة اأقصى أهنا جامعة حكومية بينما جامعة فلسطني تنصف على أهنا جامعة خاصة.
• اهتمام الطلبة يف التس ـ ـ ـ ـ ـ ــجيل يف هاظن اجلامعات لنظرا ملكانتهما وخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة جامعة اأقص ـ ـ ـ ـ ـ ــى اليت تتمي
ابخنفاك تكلفة الدراسة فيها.
• يوجد لدى اجلامعتان أكثر من فرع يف قطاع غ ة.
•
خامسا :اإلطار املعرف
.1موقع الفيس بوك:
وقد قام مارك زوكربريغ بت سيس فيسبوك ابالشرتاك مع كل من داستني موسكوفيت وكريس هيوز الذين
ختصصا يف دراسة علوم احلاسب وكاان رفيقي زوكربريغ يف سكن اجلامعة عندما كان طالبا يف جامعة هارفارد .كانت
عضوية املوقع مقتصرة يف بداية اأمر على طلبة جامعة هارفارد ،ولكنها امتدت بعد ذلك لتشمل الكليات اأخرى يف
مدينة بوسطن وجامعة آيفي ليج وجامعة ستانفورد ،مث اتسعت دائرة املوقع لتشمل أي طالب جامعي ،مث طلبة
املدارس الثانوية ،وأخريا أي شخ

يبلغ من العمر  13عاما ف كثر( حويوي)2016 ،

ويعرف الفيس بوك أبنه أحد شبكات التواصل االجتماعي ،واليت أصبحت مواقعها هي اأشهر واأكثر استخداما
وأتثريا على مستوى العامل ،ويعرف قاموس اإلعالم واالتصال الفيس بوك على أنه موقع خاص ابلتواصل االجتماعي
أسس عام  2004ويتيح نشر الصفحات اخلاصة وهيةة التدريس واملوظفني ،ولكنه اتسع ليشمل كل اأشخاص
(نورية وخرية.)2017 ،
كما ويعرفها (اأش ــهب )2017 ،أبهنا ش ــبكة مواقع فعالة جدا يف تس ــهيل احلياة االجتماعية بني اجملموع من املعارف
واأصدقاء كما متكن اأصدقاء القدامى من االتصال ببعضهم البعمم بعد سنوات من االبتعاد وتسمح أيضا ابلتواصل
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املتعدد واملختلف أي التواصــل املرئي واملســموع مع إمكانية تبادل الصــور وما يســاعد على توطيد العالقة بني اأصــدقاء
ومتتينها.
وتكمن أمهية موقع الفيس بوك أنه أص ــبح أش ــهر أكرب موقع تواص ــل اجتماعي على ش ــبكة اإلنرتنت ،ويض ــم ما يقارب
من املليار مسـ ـ ــتخدم ،وهو يتيح مم العديد من اإلمكانيات بدأ من الكتابة والنشـ ـ ــر على صـ ـ ــفحاهتم ،ونشـ ـ ــر الصـ ـ ــور،
وملفات الفيديو ،وتبادل ومشاركة الروابت ،وعمل احلمالت الرتوجيية بصورة تفاعلية مع ال ابئن( .الفضل.)2015،

 .2العالقات العامة الرقمية:
تعد العالقات العامة فلس ــفة اجتماعية لردارة ،ونش ــاطا اتص ــاليا اططا ومنظما ومس ــتمرا ،له أهدافه ووظائفه
القـائمـة على بنـاء صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ذهنيـة إجيـابيـة  ،وإقـامـة عالقـات متبـادلـة مع اجلمهور من خالل التعرف على اجتـاهـات الرأي
العام واملعطيات البيةية للمجتمع ( العدوي2011،م)
يعترب حسـ ـ ـ ـ ــن االتصـ ـ ـ ـ ــال من أهم عالمات جناح عمل العالقات العامة ،وهو أيضـ ـ ـ ـ ــا أحد عوامل التفو للمجتمعات،
وجلميع اجلهات العاملة فيه على الص ـ ـ ــعيدين ،العام واخلاص .والعالقات العامة كعلم إنس ـ ـ ــا ،إداري ،ال ميكن أن يبقى
مع وال عن التطورات واالبتكارات اجلديدة يف عامل تقنية االتصاالت واالبتكارات اجلديدة ،وإال وجد نفسه عدمي الت ثري
والت ثر ،خاصـ ـ ــة يف ظل اكتسـ ـ ــاح اإلعالم التقع والرقمي ووصـ ـ ـوله لكافة شـ ـ ـرائح اجملتمع .والعالقات العامة الرقمية وإن
تعــددت وكثرت تعريفــاهتــا فهي وفق تعريف مجعيــة العالقــات العــامــة الــدوليــة واملعهــد الربيطــا ،للعالقــات العــامــة ،قيــام
اإلدارة املعنية «العالقات العامة» ،بتوظيف وتسخري تقنيات االتصال احلديث وقنوات اإلعالم الرقمي لتنفيذ أنشطتها،
وذلك لرسـ ــهام يف حتقيق أهداف املؤسـ ـسـ ــة مع اجلمهور أو اجملتمع .فعلى سـ ــبيل املثال ،املادة الصـ ــحافية اليت تنشـ ــرها
إدارات العالقات العامة يف الصـ ـ ــحف الورقية ،ال تتوقف عند نشـ ـ ــرها يف اجلرائد بل يتم صـ ـ ــياغتها لتنشـ ـ ــر عناوينها قبل
نش ــرها ابلص ــحف ،وتفاص ــيلها بعد نش ــرها على الور  ،على مواقع التواص ــل الرقمي «الس ــوش ــال ميداي» .وقد أحدثت
العالقات الرقمية هذه تغريات أضـ ـ ـ ــافتها على مواقع التواصـ ـ ـ ــل الرقمي كاالسـ ـ ـ ــتمرارية حيث تظل املادة منشـ ـ ـ ــورة وميكن
الرجوع ما ،والسـ ـ ــرعة ،أي سـ ـ ــرعة التفاعل والتواصـ ـ ــل مع اإلدارة املعنية يف املؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة ،وكذلك إضـ ـ ــافة الشـ ـ ــفافية على
التواصـ ــل ،حيث ال يكون على املنصـ ــة الرقمية دائما املتحدث الرمسي ،صـ ــاحب الكلمة .وأهم إضـ ــافة للعالقات العامة
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الـ ــرقـ ـمـ ـي ـ ـ ــة هـ ــي قـ ـي ـ ـ ــاس أدائـ ـه ـ ـ ــا ،وذل ـ ـ ــك مـ ــن خـ ــالل تـ ـقـ ـيـ ـيـ ــم تـ ـواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـه ـ ـ ــا مـ ــع ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدهت ـ ـ ــا اجلـ ـم ـ ـ ــاهـ ــريي ـ ـ ــة.
ومن منطلق أمهية العالقات العامة يف العامل املهع واخنراطها ابإلعالم الرقمي (دنيا الوطن.)2016،
مذا فقد شـكلت وسـائل التواصـل االجتماعي طفرة كبرية يف عملية الوصـول اىل الطلبة ،فتم االعتماد علية بشـكل كبري
من أجل الوص ـ ـ ـ ــول إىل فةات اتلفة من الطلبة ،من خالل اس ـ ـ ـ ــتخدام التقنيات اليت أظحتها هذه املنص ـ ـ ـ ــات ،مذا فهن
توظيف العالقات العامة يف املنصات الرقمية ساهم بشكل واضح يف زايدة تفاعلية الطلبة مع العالقات العامة.

 .1.2العوامل اليت أدت إىل تشكل وظهور العالقات العامة الرقمية (ال احلي:)2021 ،
.1تغري طبيعـة اجملـال العـام :أدت التطورات املتالحقـة يف التقنيـات الرقميـة إىل تغيري طبيعـة اجملـال الـذي يعي
فيه اجلمهور العام ،وتع ي دميقراطية االتص ـ ـ ــال ،حيث أص ـ ـ ــبح لدى اجلمهور القدرة على التعبري عن آرائهم يف
اتلف القضااي.
 .2املنافسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بني املنظمات :فرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الطبيعة التنافسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية يف بيةة اأعمال التجارية احلالية على املنظمات
والشـركات متعددة اجلنسـيات اسـتخدام وسـائل جديدة وسـريعة يف حتسـني صـورهتا ومسعتها لدى اجلمهور،
ومن هنا جاءت العالقات العامة الرقمية اليت تعرب من أحدث املفاهيم يف إدارة صورة ومسعة املنظمات.
 .3زايدة حجم التجمعات البش ـرية يف الفضــاء الرقمي :ي داد عدد ســكان العامل بنســبة كبرية كل يوم تو أخر،
ومع الكم امائل للتجمعات البش ـ ـ ـ ـرية يف الفضـ ـ ـ ــاء الرقمي والذي ي يد عن نصـ ـ ـ ــف سـ ـ ـ ــكان العامل ،زادت
العملية التنافسـ ـ ـ ـ ــية بني املنظمات يف جذب واسـ ـ ـ ـ ــتهداف هذه التجمعات وابلتايل تغري وضـ ـ ـ ـ ـع العالقات
العامة اليت كان ينظر إليها س ـ ـ ــابقا أبهنا أداة تكتيكية للت ثري على وس ـ ـ ــائل اإلعالم واحلص ـ ـ ــول على تغطية
إجيابية لصاحل املنظمة.
 .4انتش ـ ـ ـ ــار الوس ـ ـ ـ ــائل الرقمية :يعترب االنتش ـ ـ ـ ــار العريمم للهواتف الذكية واأجه ة اللوحية ،إىل جانب ازدايد
مواقع الشـبكات االجتماعية على اإلنرتنت واليت أصـبحت جتذب اهتمامات اتلفة يب ،،التدوين املصـغر
ومشـاركة الصـور وتبادل امللفات الصـوتية والفيديوهات القصـرية أو الطويلة من العوامل اليت سـاعدت على
ظهور العالقات العامة الرقمية.
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 .3النتائجً :

 مدى استخدام الفيس بوك ف حتسني ال ورة الذهنية للجامعة لدى الطلبة:جدول ( :)1يوضح التكرارات والنسب املئوية ملدى استخدام وسائل التواصل االجتماعي ف حتسني صورة
اجلامعة لدى الطلبةاملؤشرات
مدى استخدام
موظفي العالقات

ك

كبرية
جدا
8

كبرية

متوسطة

ضعيفة

8

1

0

ضعيفة
جدا

ف حتسني صورة
اجلامعة لدى

%

47.1

47.1

5.8

املعياري

احلساب

النسب

االستخدام

0

العامة للفيس بوك
0

االحنراف

املتوسط

الوزن

مدى

0

0.618

4.41

88.20

كبرية جدا

الطلبة

تبني من جدول ( )1أن ما نسبته  %47.1من عينة الدراسة يوافقون بدرجة كبرية جدا على مدى استخدام موظفي
العالقات العامة للفيس بوك يف حتسني صورة اجلامعة لدى الطلبة ،وما نسبته  %47.1يوافقون بدرجة كبرية ،وما نسبته
 %5.8آراءهم متوسطة وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  4.41أي بوزن نس %88.20 ،واحنراف معياري
 0.618مما يشري على أن مدى استخدام موظفي العالقات العامة للفيس بوك يف حتسني صورة اجلامعة لدى الطلبة
جاء بدرجة كبرية جدا ،وهذا يدل على أن اجلامعات الفلسطينية تقدر أمهية وسائل التواصل االجتماعي بشكل عام
والفيس بوك بشكل خاص يف الوصول اىل معظم شرائح اجملتمع ،لذلك كان كانت نسبة املوافقة على استخدام موظفي
العالقات العامة للفيس بوك من اجل حتسني صورة اجلامعة لدى الطلبة بنسبة .%47.15
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 أمهية توظيف العالقات العامة للفيس بوك ف حتسني ال ورة الذهنية للجامعات الفلسطينية.جدول( :)2يوضح التكرارات والنسب املئوية لدرجة أمهية توظيف العالقات العامة للفيس بوك ف حتسني صورة
اجلامعات الفلسطينية
ت
المؤشرا ً
أهمية توظيف
الفيس بوك في
تحسين سمعة
الجامعة

ك
%

كبيرةً
ً
جداً
12

كبيرةً
5

29.4 70.6

متوسط ًة ضعيفة

ضعيفةً االنحرافً المتوسطً الوزنً
ً
جداً

0

0

0

0

0

0

درجةً

ي الحسابيً النسبي األهمي ًة
المعيار ً
0.469

4.70

94.00

كبيرة
جدا

تبني من جدول ( )2أن ما نسبته  %70.6من عينة الدراسة يوافقون بدرجة كبرية جدا على أمهية توظيف الفيس بوك
يف حتسني مسعة اجلامعة وما نسبته  %29.4يوافقون بدرجة كبرية ،وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  4.70أي بوزن
نس %94.00 ،واحنراف معياري  0.469مما يشري على أمهية توظيف الفيس بوك يف حتسني صورة اجلامعة جاءت
بدرجة كبرية جدا.
تتفق هذه الدراسة مع دراسة (زين الدين )2017 ،حيث كان قياس توظيف العالقات العامة لوسائل التواصل
االجتماعي موافق بنسبة  ،%100وهذا يعترب مؤشر إجيايب يف استخدام موظفي العالقات العامة الفيس بوك يف حنسني
صورة اجلامعة ،كما وأكدت دراسة (ةمد )2018 ،أن العالقات العامة الرقيمة تس ــهم يف تس ــويق اجلامعة وتع ي مسعتها
على املس ــتوى ايبلي والدويل وذلك بنسبة .%43.7
 االعت اد من الضروري أن يكون هناك تواصل مع الطلبة املسجلني ابجلامعة ابالعتماد على صففة الفيسبوك.
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جدول ( :) 3يوضح التكرارات والنسب املئوية لالعت اد من الضروري ان يكون هناك تواصل مع الطلبة
املسجلني ابجلامعة ابالعتماد على صففة الفيس بوك
املؤشرات
من

االعت اد

الضروري ان يكون

ك

موافق
بشدة
10

موافق
6

إىل حد

غري

1

0

ما

موافق

غري
موافق
بشدة

االحنراف
املعياري

املتوسط
احلساب

الوزن

النسب

الطلبة

املسجلني

ابجلامعة ابالعتماد

%

58.8

35.4

5.8

الضرورة

0

هناك تواصل مع
0

درجة

0

0.624

4.52

90.40

كبرية جدا

على صففة الفيس

بوك

تبني من جدول ( )3أن ما نسبته  % 58.8من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أنه من الضروري ان يكون هناك
تواصل مع الطلبة املسجلني ابجلامعة ابالعتماد على صفحة الفيس بوك ،وما نسبته  %35.4يوافقون على ذلك ،وما
نسبته  %5.8آراءهم متوسطة ،وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  4.52أي بوزن نس %90.40 ،واحنراف معياري
 0.624مما يشري على أنه من الضروري ان يكون هناك تواصل مع الطلبة املسجلني ابجلامعة ابالعتماد على صفحة
الفيس بوك بدرجة كبرية جدا .وهذا ما أوضحته دراسة (ةمد )2018 ،أن استخدامها ملواقع التواصل االجتماعي
(فيس بوك ،يوتيوب ،تويرت ،انستغرام) دورا مهما يف نقل اأخبار والتعليقات وايراء حول قضااي اجلامعة وذلك بنسبة
.%43.7
 يسعى ال ائمون على العالقات العامة ف اجلامعات على ت ميم محالت إعالنية للجامعة تساهم ف زايدةاقبال الطلبة.
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جدول ( :) 4يوضح التكرارات والنسب املئوية لسعى ال ائمون على العالقات العامة ف اجلامعات على ت ميم
محالت إعالنية للجامعة تساهم ف زايدة إقبال الطلبة

املؤشرات
يسعى ال ائمون على

العالقات العامة ف

ك

موافق
بشدة
9

موافق
7

إىل حد

غري

1

0

ما

موافق

غري

موافق
بشدة

محالت إعالنية للجامعة
تساهم ف زايدة إقبال

%

52.9

41.3

5.8

املعياري

احلساب

النسب

السعي

0

اجلامعات على ت ميم
0

االحنراف

املتوسط

الوزن

درجة

0

0.624

4.47

89.40

كبرية
جدا

الطلبة

تبني من جدول ( )4أن ما نسبته  %52.9من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أنه القائمون على العالقات العامة
يف اجلامعات على تصميم محالت إعالنية للجامعة تساهم يف زايدة اقبال الطلبة ،وما نسبته  %41.3يوافقون على
ذلك ،وما نسبته  %5.8آراءهم متوسطة ،وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  4.47أي بوزن نس%90.60 ،
واحنراف معياري  0.624مما يشري على أنه يسعى القائمون على العالقات العامة يف اجلامعات على تصميم محالت
إعالنية للجامعة تساهم يف زايدة اقبال الطلبة بدرجة كبرية جدا.
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 -من الضروري للعالقات العامة االستعانة إبعالانت ال ورة الذهنية لبنا صورة إجيابية للجامعة.

جدول( :)5يوضح التكرارات والنسب املئوية لضرورة موظفي العالقات العامة االستعانة إبعالانت ال ورة
الذهنية لبنا صورة إجيابية للجامعة
املؤشرات
الضروري

للعالقات العامة

ك

موافق
بشدة
10

موافق
5

إىل حد

غري

ما

موافق

2

0

غري

موافق
بشدة

االحنراف

املتوسط

الوزن

درجة

املعياري

احلساب

النسب

الضرورة

0

االستعانة

إبعالانت ال ورة
الذهنية لبنا

%

58.8

29.4

11.8

0

0

0.717

4.47

89.40

كبرية
جدا

صورة إجيابية
للجامعة

تبني من جدول ( )5أن ما نسبته  % 58.8من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أنه من الضروري للعالقات العامة
االستعانة معالانت الصورة الذهنية لبناء صورة اجيابية للجامعة ،وما نسبته  %29.4يوافقون على ذلك ،وما نسبته
 %11.8آراءهم متوسطة ،وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  4.47أي بوزن نس %90.60 ،واحنراف معياري
 0.717مما يشري على أنه الضروري للعالقات العامة االستعانة معالانت الصورة الذهنية لبناء صورة إجيابية للجامعة
بدرجة كبرية جدا.
 ميتاز عمل العالقات العامة ابملهنية وقدرته على التواصل مع الطلبة ابالعتماد على صففات الفيس بوكللجامعة.
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جدول ( :)6يوضح التكرارات والنسب املئوية المتياز عمل العالقات العامة ابملهنية وقدرته على التواصل مع
الطلبة ابالعتماد على صففات الفيس بوك للجامعة
املؤشرات
ميتاز عمل العالقات

ك

العامة ابملهنية وقدرته

موافق
بشدة

موافق

11

إىل حد

غري

0

1

ما

5

موافق

غري

موافق
بشدة

ابالعتماد

على

صففات الفيس بوك

%

64.8

29.4

املعياري

الوزن

احلساب

االمتياز

النسب

0

على التواصل مع الطلبة
0

االحنراف

املتوسط

درجة

0

5.8

0.799

90.60

4.53

للجامعة

تبني من جدول ( )6أن ما نسـ ـ ــبته  % 64.8من عينة الدراسـ ـ ــة يوافقون بشـ ـ ــدة على أن العالقات العامة متتاز ابملهنية
وقدرهتا على التواص ـ ـ ــل مع الطلبة ابالعتماد على ص ـ ـ ــفحات الفيس بوك للجامعة ،وما نس ـ ـ ــبته  %29.4يوافقون على
ذلك ،وما نس ـ ـ ـ ــبته  %5.8غري موافقون على ذلك ،وتبني أن املتوس ـ ـ ـ ــت احلس ـ ـ ـ ــايب يس ـ ـ ـ ــاوي  4.53أي بوزن نس ـ ـ ـ ــ،
 %90.60واحنراف معياري  0.799مما يشــري على أن العالقات العامة متتاز ابملهنية وقدرته على التواصــل مع الطلبة
ابالعتماد على صـ ـ ـ ـ ـ ــفحات الفيس بوك للجامعة بدرجة كبرية جدا .وهذا ما أوضـ ـ ـ ـ ـ ــحته دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة (ةمد )2018 ،أن
العالقات العامة الرقمية دور يف احلرص ف ـ ـ ـ ــي معرفة تفاصيل املس ـ ـ ـ ــتجدات والتط ـ ـ ـ ــورات العلمي ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي اجلامع ـ ـ ـ ــة بنسبة
.%43.7
 العالقات العامة توظف صففة الفيس بوك من قدرهتا التنافسية م ارنة مع اجلامعات األخرى.إىل حد

غري

العالقات العامة توظف

ك

8

8

1

0

0

قدرهتا التنافسية م ارنة

%

47.1

47.1

5.8

0

0

املؤشرات

صففة الفيس بوك من
مع اجلامعات األخرى
85

موافق

غري

بشدة

موافق

ما

موافق

موافق
بشدة

االحنراف
املعياري

0.618

املتوسط
احلساب

4.41

الوزن

النسب

درجة

التوظيف

 88.20كبرية جدا
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جدول( :)7يوضح التكرارات والنسب املئوية للعالقات العامة توظف صففة الفيس بوك من قدرهتا التنافسية
م ارنة مع اجلامعات األخرى
تبني من جدول ( )7أن ما نسبته  % 47.1من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن العالقات العامة توظف صفحة
الفيس بوك من قدرهتا التنافسية مقارنة مع اجلامعات اأخرى ،وما نسبته  %47.1يوافقون على ذلك ،وما نسبته
 %5.8غري موافقون على ذلك ،وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  4.41أي بوزن نس %88.20 ،واحنراف
معياري  0.618مما يشري على أن العالقات العامة توظف صفحة الفيس بوك من قدرهتا التنافسية مقارنة مع اجلامعات
اأخرى بدرجة كبرية جدا.
 متكن وسائل التواصل االجتماعي العالقات العامة من رصد االجتاهات السلبية اليت تؤثر على مسعة اجلامعة.جدول ( :)8يوضح التكرارات والنسب املئوية لتمكن موقع الفيس بوك العالقات العامة من رصد االجتاهات
السلبية اليت تؤثر على صورة اجلامعة
إىل حد

غري

ك

8

8

1

0

0

%

47.1

47.1

5.8

0

0

املؤشرات
متكن موقع الفيس بوك

العالقات العامة من رصد
االجتاهات السلبية اليت
تؤثر على مسعة اجلامعة

موافق

غري

بشدة

موافق

ما

موافق

موافق
بشدة

االحنراف
املعياري

0.618

املتوسط
احلساب

4.41

الوزن

النسب

88.20

درجة

التمكني
كبرية
جدا

تبني من جدول ( )8أن ما نس ـ ـ ــبته  %47.1من عينة الدراس ـ ـ ــة يوافقون بش ـ ـ ــدة وس ـ ـ ــائل التواص ـ ـ ــل االجتماعي متكن
العالقات العامة من رص ـ ــد االجتاهات الس ـ ــلبية اليت تؤثر على مسعة اجلامعة ،وما نس ـ ــبته  %47.1يوافقون على ذلك،
وما نسـ ــبته  %5.8غري موافقون على ذلك ،وتبني أن املتوسـ ــت احلسـ ــايب يسـ ــاوي  4.41أي بوزن نسـ ــ%88.20 ،
واحنراف معياري  0.618مما يشـ ــري على أن وسـ ــائل التواصـ ــل االجتماعي متكن العالقات العامة من رصـ ــد االجتاهات
السلبية اليت تؤثر على مسعة اجلامعة بدرجة كبرية جدا .وهذا ما أكدت دراسة (ةمد )2018 ،اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام العالقات
العامة الرقمية يس ــمح بتبادل وجه ــات النظـ ــر واحل ـ ـوار والنقاش يف القضااي التعليميـ ــة فيما بينها وكانت بنسبة .%50
 ترصد العالقات العامة آرا الطالب بشكل دوري بشأن اخلدمات االت الية اليت ت دمها اجلامعة للطلبة.86
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جدول( :)9يوضح التكرارات والنسب املئوية لرصد العالقات العامة آرا الطالب بشكل دوري بشأن
اخلدمات االت الية اليت ت دمها اجلامعة للطلبة
إىل حد

غري

ك

5
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0

1

0

%

29.4

64.8

0

5.8

0

املؤشرات
ترصد العالقات العامة آرا
الطالب بشكل دوري بشأن

اخلدمات االت الية اليت
ت دمها اجلامعة للطلبة

موافق

غري

بشدة

موافق

ما

موافق

موافق
بشدة

االحنراف
املعياري

0.727

املتوسط
احلساب

4.17

الوزن

النسب

83.40

درجة

الرصد

كبرية

تبني من جدول ( )9أن ما نسبته  %29.4من عينة الدراسة يوافقون بشدة على العالقات العامة ترصد آراء الطالب
بشـ ـ ــكل دوري بشـ ـ ـ ن اخلدمات االتصـ ـ ــالية اليت تقدمها اجلامعة للطلبة ،وما نسـ ـ ــبته  %64.8يوافقون على ذلك ،وما
نس ـ ـ ــبته  %5.8غري موافقون على ذلك ،وتبني أن املتوس ـ ـ ــت احلس ـ ـ ــايب يس ـ ـ ــاوي  4.17أي بوزن نس ـ ـ ــ%83.40 ،
واحنراف معياري  0.727مما يشـ ـ ـ ـ ــري على أن العالقات العامة ترصـ ـ ـ ـ ــد آراء الطالب بشـ ـ ـ ـ ــكل دوري بشـ ـ ـ ـ ـ ن اخلدمات
االتص ــالية اليت تقدمها اجلامعة للطلبة بدرجة كبرية .وهذا ما بينته دراس ــة (مسرية )2018 ،حترص املؤس ـس ــة على ت ويد
اجلمهور اخلارجي يف أخبارها وذلك بنسبة .%66.7
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 تستطيع العالقات العامة من حت يق ات ال تفاعلي من خالل توظيف النماذج الناجفة ف بنا السمعةاإلجيابية للجامعة.
جدول ( :)10يوضح التكرارات والنسب املئوية الستطاعة العالقات العامة من حت يق ات ال تفاعلي من
خالل توظيف النماذج الناجفة ف بنا السمعة االجيابية للجامعة
إىل حد

غري

ما

موافق

ك

7

10

0

0

0

%

41.2

58.8

0

0

0

املؤشرات
تستطيع العالقات العامة

من حت يق ات ال تفاعلي

من

خالل

توظيف

النماذج الناجفة ف بنا

موافق

غري

بشدة

موافق

موافق
بشدة

االحنراف

املتوسط

الوزن

درجة

املعياري

احلساب

النسب

االستطاعة

0.507

4.41

88.20

كبرية جدا

السمعة اإلجيابية للجامعة

تبني من جدول ( )10أن ما نسـ ــبته  % 41.2من عينة الدراسـ ــة يوافقون بشـ ــدة على اسـ ــتطاعة العالقات العامة على
حتقيق اتص ـ ـ ــال تفاعلي من خالل توظيف النماذح الناجحة يف بناء الس ـ ـ ــمعة اإلجيابية للجامعة ،وما نس ـ ـ ــبته %58.8
يوافقون على ذلك ،وتبني أن املتوسـت احلسـايب يسـاوي  4.41أي بوزن نسـ %88.20 ،واحنراف معياري 0.507
مما يشـ ـ ـ ــري على أن اسـ ـ ـ ــتطاعة العالقات العامة من حتقيق اتصـ ـ ـ ــال تفاعلي من خالل توظيف النماذح الناجحة يف بناء
الس ــمعة اإلجيابية للجامعة جاءت بدرجة كبرية جدا ،وهذا ما أوض ــحته دراس ــة (الش ــقران )2018 ،أن زايدة معدالت
أتثري برامج العالقات العامة املقدمة من خالل ش ـ ـ ـ ـ ــبكات التواص ـ ـ ـ ـ ــل االجتماعي على مس ـ ـ ـ ـ ــتخدميها ص ـ ـ ـ ـ ــوص زايدة
االجتماعي وابلتحديد على نوعية املعارف من حيث تشكيل االجتاه وترتيب اأولوايت واتساع املعتقدات والقيم حيال
اجلامعات نتيجة لطبيعة برامج العالقات العامة وأهدافها ومبا يتوافق ومصـ ـ ـ ـ ـ ــاحلها ،ومما يؤدي إىل زايدة التماسـ ـ ـ ـ ـ ــك بني
أعضـ ــاء اجلمهور الداخلي للجامعات ،ودراسـ ــة (مسرية )2018 ،أن الرسـ ــالة اإلعالمية اليت تصـ ــدرها املؤس ـ ـسـ ــة ما ثري
إجيـايب على اجلمهور اخلـارجي وذلـك بنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة  ،%40.7دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (ةمـد )2018 ،أن موظفي العالقـات العـامـة يف
اجلامعات العرقية اتفقوا بنســبة  %37.5أن اســتخدام العالقات العامة الرقمية يســاهم يف تعميق تواصــل اجلامعات مع
اجلمهور.
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 خت ص اجلامعة دورات تدريبية بشكل دوري من أجل التعرف على أبرز األساليب اليت وفرهتا التكنولوجياف استخدام وسائل التواصل االجتماعي.
جدول ( :)11يوضح التكرارات والنسب املئوية لتخ ص اجلامعة دورات تدريبية بشكل دوري من أجل
التعرف على أبرز األساليب اليت وفرهتا التكنولوجيا ف استخدام وسائل التواصل االجتماعي
املؤشرات
خت ص اجلامعة دورات
تدريبية بشكل دوري من

ك

موافق
بشدة
2

موافق
9

إىل حد

غري

4

2

ما

موافق

غري

موافق
بشدة

األساليب

اليت

وفرهتا

التكنولوجيا ف استخدام

%

11.8

52.9

23.5

املعياري

احلساب

النسب

التخ يص

0

أجل التعرف على أبرز
11.8

االحنراف

املتوسط

الوزن

درجة

0

0.861

3.64

72.80

كبرية

وسائل التواصل االجتماعي

تبني من جدول ( )11أن ما نسبته  %11.8من عينة الدراسة يوافقون بشدة بتخص اجلامعة دورات تدريبية بشكل
دوري من أجل التعرف على أبرز اأساليب اليت وفرهتا التكنولوجيا يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،وما نسبته
 %52.9يوافقون على ذلك ،وما نسبته  %23.5أراءهم متوسطة ،وما نسبته  %11.8غري موافقون على ذلك,
وتبني أن املتوست احلسايب لتخصي الدورات التدريبية يساوي  3.64أي بوزن نس %72.80 ،واحنراف معياري
 0.861مما يشري على أن اجلامعة ختص دورات تدريبية بشكل دوري من أجل التعرف على أبرز اأساليب اليت
وفرهتا التكنولوجيا يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي بدرجة كبرية ،مما يساهم يف تع ي قدرات موظفي العالقات
العامة يف التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي واستغالل اخلدمات اليت توفرها هذه املواقع بصورة مثالية.
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 ح ق الفيس بوك للعالقات العامة إمكانية توظيف االسرتاتيجيات االت الية بشكل فاعل واجياب.جدول ( :)12يوضح التكرارات والنسب املئوية لتف يق الفيس بوك للعالقات العامة إمكانية توظيف
االسرتاتيجيات االت الية بشكل فاعل وإجياب
املؤشرات
حق

بوك

الفيس

للعالقات العامة إمكانية

توظيف االسرتاتيجيات
االت الية بشكل فاعل

موافق
بشدة

موافق

إىل حد ما

غري

موافق

غري
موافق
بشدة

ك

5

10

2

0

0

%

29.4

58.8

11.8

0

0

االحنراف
املعياري

0.635

املتوسط
احلساب

4.17

الوزن

النسب

83.40

درجة

التف يق

كبرية

وإجياب

تبني من جدول ( )12أن ما نس ـ ــبته  %29.4من عينة الدراس ـ ــة يوافقون بش ـ ــدة على أن الفيس بوك حقق للعالقات
العامة إمكانية توظيف االس ـرتاتيجيات االتص ــالية بش ــكل فاعل واجيايب ،وما نس ــبته  %58.8يوافقون على ذلك ،وما
نسـ ــبته  %11.8أراءهم متوسـ ــطة ،وتبني أن املتوسـ ــت احلسـ ــايب يسـ ــاوي  4.17أي بوزن نسـ ــ %83.40 ،واحنراف
معياري  0.635مما يش ـ ـ ـ ـ ــري على أن الفيس بوك حقق للعالقات العامة إمكانية توظيف االس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات االتص ـ ـ ـ ـ ــالية
بشكل فاعل وإجيايب بدرجة كبرية ،وهذا ما أكدت دراسة (ةمد )2018 ،أن اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام العالقات العامة الرقمية
يتيح التفاعل مع إدارات اجلامعات ومجاهريها الداخلية واخلارجية بنسبة  ،%34.2وبينت دراسة (ةمد )2018 ،ل ــم
تكـ ـ ــن هنـ ـ ــاك رؤية واضحة وداللة علمية توفرت يف إجاابت املبحوثني إزاء إس ـ ـ ـرتاتيجيات االتصـ ـ ــال للعالقـ ـ ــات العامـ ـ ــة
الرقمي ــة وذل ــك لوج ــود ختصص ــات أخ ــرى تعم ــل ضم ــن جمال العالقات العام ــة الرقمية.
نتائج الدراسة:
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 -1بينت الدراسة أن ما نسبته  %47.1من عينة الدراسة يوافقون بدرجة كبرية جدا على مدى استخدام موظفي
العالقات العامة للفيس بوك يف حتسني صورة اجلامعة لدى الطلبة ،وما نسبته  %47.1يوافقون بدرجة كبرية ،وما
نسبته  %5.8آراءهم متوسطة وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  4.41أي بوزن نس %88.20 ،واحنراف
معياري  0.618مما يشري على أن مدى استخدام موظفي العالقات العامة للفيس بوك يف حتسني صورة اجلامعة
لدى الطلبة جاء بدرجة كبرية جدا.
 -2أوضحت الدراسة أن ما نسبته  %70.6من عينة الدراسة يوافقون بدرجة كبرية جدا على أمهية توظيف الفيس
بوك يف حتسني صورة اجلامعة وما نسبته  %29.4يوافقون بدرجة كبرية ،وتبني أن املتوست احلسايب يساوي 4.70
أي بوزن نس %94.00 ،واحنراف معياري  0.469مما يشري على أمهية توظيف الفيس بوك يف حتسني صورة
اجلامعة جاءت بدرجة كبرية جدا.
 -3أكدت الدراسة أن ما نسبته  % 58.8من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أنه من الضروري ان يكون هناك
تواصل مع الطلبة املسجلني ابجلامعة ابالعتماد على صفحة الفيس بوك ،وما نسبته  %35.4يوافقون على ذلك،
وما نسبته  %5.8آراءهم متوسطة ،وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  4.52أي بوزن نس %90.40 ،واحنراف
معياري  0.624مما يشري على أنه من الضروري ان يكون هناك تواصل مع الطلبة املسجلني ابجلامعة ابالعتماد
على صفحة الفيس بوك بدرجة كبرية جدا.
 -4تبني أن ما نسبته  %52.9من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أنه القائمون على العالقات العامة يف اجلامعات
ع لى تصميم محالت إعالنية للجامعة تساهم يف زايدة اقبال الطلبة ،وما نسبته  %41.3يوافقون على ذلك ،وما
نسبته  %5.8آراءهم متوسطة ،وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  4.47أي بوزن نس %90.60 ،واحنراف
معياري  0.624مما يشري على أنه يسعى القائمون على العالقات العامة يف اجلامعات على تصميم محالت إعالنية
للجامعة تساهم يف زايدة اقبال الطلبة بدرجة كبرية جدا.
 -5أكدت الدراسة أن ما نسبته  % 58.8من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أنه من الضروري للعالقات العامة
االستعانة معالانت الصورة الذهنية لبناء صورة اجيابية للجامعة ،وما نسبته  %29.4يوافقون على ذلك ،وما
نسبته  %11.8آراءهم متوسطة ،وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  4.47أي بوزن نس %90.60 ،واحنراف
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معياري  0.717مما يشري على أنه الضروري للعالقات العامة االستعانة معالانت الصورة الذهنية لبناء صورة إجيابية
للجامعة بدرجة كبرية جدا.
 -6أن ما نسبته  % 64.8من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن العالقات العامة متتاز ابملهنية وقدرهتا على التواصل
مع الطلبة ابالعتماد على صفحات الفيس بوك للجامعة ،وما نسبته  %29.4يوافقون على ذلك ،وما نسبته
 %5.8غري موافقون على ذلك ،وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  4.53أي بوزن نس %90.60 ،واحنراف
معياري  0.799مما يشري على أن العالقات العامة متتاز ابملهنية وقدرته على التواصل مع الطلبة ابالعتماد على
صفحات الفيس بوك للجامعة بدرجة كبرية جدا.
 -7تبني أن ما نسبته  %47.1من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن العالقات العامة توظف صفحة الفيس بوك
من قدرهتا التنافسية مقارنة مع اجلامعات اأخرى ،وما نسبته  %47.1يوافقون على ذلك ،وما نسبته %5.8
غري موافقون على ذلك ،وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  4.41أي بوزن نس %88.20 ،واحنراف معياري
 0.618مما يشري على أن العالقات العامة توظف صفحة الفيس بوك من قدرهتا التنافسية مقارنة مع اجلامعات
اأخرى بدرجة كبرية جدا.
 -8أوضحت الدراسة أن ما نسبته  % 47.1من عينة الدراسة يوافقون موقع الفيس بوك متكن العالقات العامة من
رصد االجتاهات السلبية اليت تؤثر على مسعة اجلامعة ،وما نسبته  %47.1يوافقون على ذلك ،وما نسبته %5.8
غري موافقون على ذلك ،وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  4.41أي بوزن نس %88.20 ،واحنراف معياري
 0.618مما يشري على أن وسائل التواصل االجتماعي متكن العالقات العامة من رصد االجتاهات السلبية اليت
تؤثر على مسعة اجلامعة بدرجة كبرية جدا.
 -9أن ما نسبته  %29.4من عينة ال دراسة يوافقون بشدة على العالقات العامة ترصد آراء الطالب بشكل دوري
بش ن اخلدمات االتصالية اليت تقدمها اجلامعة للطلبة ،وما نسبته  %64.8يوافقون على ذلك ،وما نسبته %5.8
غري موافقون على ذلك ،وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  4.17أي بوزن نس %83.40 ،واحنراف معياري
 0.727مما يشري على أن العالقات العامة ترصد آراء الطالب بشكل دوري بش ن اخلدمات االتصالية اليت تقدمها
اجلامعة للطلبة بدرجة كبرية.
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 -10أظهرت الدراسة أن ما نسبته  %41.2من عينة الدراسة يوافقون بشدة على استطاعة العالقات العامة على
حتقيق اتصال تفاعلي من خالل توظيف النماذح الناجحة يف بناء السمعة االجيابية للجامعة ،وما نسبته %58.8
يوافقون على ذلك ،وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  4.41أي بوزن نس %88.20 ،واحنراف معياري
 0.507مما يشري على أن استطاعة العالقات العامة من حتقيق اتصال تفاعلي من خالل توظيف النماذح الناجحة
يف بناء السمعة االجيابية للجامعة جاءت بدرجة كبرية جدا.
 -11أظهرت الدراسة أن ما نسبته  % 29.4من عينة الدراسة يوافقون بشدة على أن الفيس بوك حقق للعالقات
العامة إمكانية توظيف االسرتاتيجيات االتصالية بشكل فاعل واجيايب ،وما نسبته  %58.8يوافقون على ذلك،
وما نسبته  %11.8أراءهم متوسطة ،وتبني أن املتوست احلسايب يساوي  4.17أي بوزن نس%83.40 ،
واحنراف معياري  0.635مما يشري على أن الفيس بوك حقق للعالقات العامة إمكانية توظيف االسرتاتيجيات
االتصالية بشكل فاعل واجيايب بدرجة كبرية.
توصيات الدراسة:
 .1ض ــرورة توظيف الفيس بوك بش ــكل أكرب يف جمال العالقات العامة وخص ــوص ــا مديرايت ودوائر العالقات العامة يف
اجلامعات الفلسـ ــطينية واخلاصـ ــة لتقدمي براجمها ابالعتماد على النصـ ــوص والصـ ــور والرسـ ــوم الثابتة واملتحركة ومقاطع
الفيديو إليصال رسائل مؤسساهتا إىل اجلمهور الداخلي واخلارجي.
 .2ضــرورة ختصــي موجهني ومشــرفني يف دوائر ومديرايت العالقات العامة لتحديد نوعية القضــااي واملواضــيع اليت يتم
الرتكي عليها وإشاعتها وست الطلبة.
 .3جيب أن تكون هن ـ ــاك رؤية واضحة وداللة علمية إزاء إس ـ ـرتاتيجيات االتص ـ ــال للعالق ـ ــات العام ـ ــة الرقمي ـ ــة وذل ـ ــك
لوج ــود ختصص ــات أخ ــرى تعم ــل ضم ــن جمال العالقات العام ــة الرقمية.
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:خامتة الدراسة
وصــلت إىل هناية البحث العلمي املتـعلق اسككتخدامات موظفي العالقات العامة ملوقع الفيس بوك ف حتسككني ال ككورة
الذهنية للجامعات الفلسطينية
.وهو ما فضلت اختياره من موضوعات؛ ملا لذلك من أمهية كبرية يف الفرتة الراهنة
هناك كثري من اجلوانب اليت ميكن أن يفصـ ـ ـلها الباحثون والباحثات فيما يتعلق يف توظيف العالقات العامة للفيس بوك
 ورمبا يكون هناك قص ـ ــور يف، ومل أتناول إال القدر اليس ـ ــري،يف حتس ـ ــني ص ـ ــورة اجلامعات الفلس ـ ــطينية يف أواثهم العلمية
 وأدعو هللا أن يوفق ابحثينا يف مجيع ما يقدمونه من معارف تسـ ـ ــاهم يف ختطي السـ ـ ــلبيات، وحنن بشـ ـ ــر يف النهاية،وثي
. وعلى آله وصحبه وسلم، وصل اللهم على سيدان ةمد، منها،اليت نعا
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مالحقًالدراسةً :
ملحقًرقمً(ً :)1
صحيفةًاالستقصا ًء ً
أوالًً/السماتًالعامةًً :
ً.1النوع:
ذكر.

انثى.

ً.2الحالةًاالجتماعية:
 .1أعزب /عزباء.

مطلق/ة.

متزوج/ة.

ً.3المؤهلًالعلميً:
دبلوم.

دراسات عليا.

بكالوريوس.

 .4مكانًالعمل:
ًًًًًًًًًًجامعةًاألقصىًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًجامعةًفلسطين
ً
 .1ماًمدىًاستخدامكًلموقعًالفيسًبوكًفيًتحسينًصورةًالجامعةًلدىًالطلبةً.
بدرجة كبيرة جدا.

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة.

بدرجة ضعيفة.

.

بدرجة ضعيفة جدا.
 .2ماًأهميةًتوظيفًالفيسًبوكًفيًتحسينًصورةًالجامعةً
بدرجة كبيرة جدا.
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بدرجة متوسطة.

بدرجة ضعيفة.

بدرجة ضعيفة جدا.

 .3ماًمدىًموافقتكًعلىًالعباراتًالتالية:
أ-

أعتقدًأنهًمنًالضروريًانًيكونًهناكًتواصلًمعًالطلبةًالمسجلينًبالجامعةًباالعتمادًعلىًصفحةًالفيسًبوكً.
موافق بشدة.

موافق.

إلى حد ما.

غير موافق

غير موافق بشدة.
ب -منًالمهمًأنًيسعىًالقائمونًعلىًالعالقاتًالعامةًفيًالجامعاتًعلىًتصميمًحمالتًإعالنيةًللجامعةًتساهمًفيً
زيادةًاقبالًالطلبة.
موافق بشدة.

موافق.

إلى حد ما.

غير موافق

غير موافق بشدة.
ت -منًالضروريًللعالقاتًالعامةًاالستعانةًبإعالناتًالصورةًالذهنيةًلبناءًصورةًإيجابيةًللجامعة.
موافق بشدة.

موافق.

إلى حد ما.

غير موافق

غير موافق بشدة.
ث -يمتازًعملًالعالقاتًالعامةًبالمهنيةًوقدرتهًعلىًالتواصلًمعًالطلبةًباالعتمادًعلىًصفحاتًالفيسًبوكًللجامعةً.
موافق بشدة.
إلى حد ما.

موافق.
غير موافق

غير موافق بشدة.
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ج -العالقاتًالعامةًتوظفًصفحةًالفيسًبوكًمنًقدرتهاًالتنافسيةًمقارنةًمعًالجامعاتًاألخرى.
موافق بشدة .

موافق.

إلى حد ما.

غير موافق

غير موافق بشدة.

ح -تمكنًموقعًالفيسًبوكًلموظفيًالعالقاتًالعامةًمنًرصدًاالتجاهاتًالسلبيةًالتيًتؤثرًعلىًسمعةًالجامعةً.
موافق بشدة.
إلى حد ما.

موافق.
غير موافق

غير موافق بشدة.
خ -ترصدًالعالقاتًالعامةًآراءًالطالبًبشكلًدوريًبشأنًالخدماتًاالتصاليةًالتيًتقدمهاًالجامعةًللطلبة.
موافق بشدة.
إلى حد ما.

موافق.
غير موافق

غير موافق بشدة.
د-

تستطيعًالعالقاتًالعامةًمنًتحقيقًاتصالًتفاعليًمنًخاللًتوظيفًالنماذجًالناجحةًفيًبناءًالسمعةًااليجابيةً
للجامعة.
موافق بشدة.
إلى حد ما.

موافق.
غير موافق

غير موافق بشدة.
ذ-

تخصصًالجامعةًدوراتًتدريبيةًبشكلًدوريًمنًأجلًالتعرفًعلىًأبرزًاألساليبًالتيًوفرتهاًالتكنولوجياًفيً
استخدامًوسائلًالتواصلًاالجتماعي.
موافق بشدة.
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إلى حد ما.

غير موافق

غير موافق بشدة.
ر-

ًحققًالفيسًبوكًللعالقاتًالعامةًإمكانيةًتوظيفًاالستراتيجياتًاالتصاليةًبشكلًفاعلًوايجابي.
موافق بشدة.
إلى حد ما.

موافق.
غير موافق

غير موافق بشدة.
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اإلبداع يف تقدمي اخلدمات املصرفية ودورها يف حتقيق هبجة الزبون
دراسة حتليلية آلراء العمالء لبعض املصارف اخلاصة املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية
Creativity in providing banking services and its role in achieving customer delight
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Abstract
This research dealt with the provision of banking services and their role in the joy of the
customer, as it presented a theoretical aspect of the research variables as well as the practical side
that included a questionnaire form to know the role of banking services in the joy of the customer,
and the independent variable represented in banking services. The dependent variable is the joy of
the customer, and the research tried to answer On a set of questions represented by the research
problem (Does the method of providing banking service contribute to achieving the customer’s
delight?) As for the aim of the research, it was to analyze the relationship between the variables of
banking services and the variables of the customer’s joy to determine the level of commitment of
private banks to the quality of providing their banking services through their dimensions. Iraqi
private banks listed in the Iraq Stock Exchange amounting to (18) banks. As for the research
sample, it was intentionally composed of five of the best banks listed in the Iraq Stock Exchange.
The research concluded with a set of conclusions, the most important of which is (that the method
and quality of providing banking services is of great importance in achieving customer delight,
and thus banking services are not a goal in itself, but rather a means to achieve customer
satisfaction and joy). The research also reached a set of recommendations, the most important of
which (The research sample banks should pay great attention to the type of banking services and
the way they are provided, and work to develop them through attention to creativity, innovation
and the promotion of the aspect
Keywords: customer delight, Creativity, banking services.
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امللخص
تناول هذا البحث تقدمي اخلدمات املصرفية ودورها يف هبجة الزبون ،إذ قدم جانب نظري ملتغريات البحث فضال
عن اجلانب العملي الذي تضمن استمارة استبيان ملعرفة دور اخلدمات املصرفية يف هبجة الزبون ،ومتثل املتغري املستقل يف
اخلدمات املصرفية أما املتغري التابع فهو هبجة الزبون ،وقد حاول البحث اإلجابة على مجلة من التساؤالت متثلت يف
مشكلة البحث (هل أن طريقة تقدمي اخلدمة املصرفية تسهم يف حتقيق هبجة الزبون؟) أما هدف البحث فتمثل يف حتليل
العالقة بني متغريات اخلدمات املصرفية ومتغريات هبجة الزبون للوقوف على مستوى التزام املصارف اخلاصة عينة البحث
ابجلودة يف تقدمي خدماهتا املصرفية  ،وكان جمتمع البحث يتمثل يف املصارف اخلاصة العراقية املدرجة يف سوق العراق
لألوراق املالية والبالغة ( )18مصرفا أما عينة البحث فقد كانت قصدية مكونة من مخسة من افضل املصارف املدرجة
يف سوق العراق لألوراق املالية.
وقد خلص البحث اىل جمموعة من النتائج أمهها (أن لطريقة وجودة تقدمي اخلدمات املصرفية أمهية كبرية يف حتقيق هبجة
الزبون وبذلك فان اخلدمات املصرفية ال تعد هدفا حبد ذاهتا وإمنا هي وسيلة لتحقيقي رضا الزبون وهبجته) كما توصل
البحث اىل جمموعة من التوصيات أمهها (على املصارف عينة البحث االهتمام بشكل كبري بنوع اخلدمات املصرفية
وطريقه تقدميها  ،والعمل على تطويرها من خالل االهتمام ابألبداع واالبتكار وتعزيز جانب
الثقة بني األطراف املتعاملة مع املصارف عينة البحث وخاصة الزبون من اجل حتقيق هبجته ورضاه).
الكلمات املفتاحية :هبجة الزبون ،اإلبداع ،اخلدمات املصرفية
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املقدمة
تزايد االهتمام مبفهوم هبجة الزبون يف خمتلف بلدان العامل املتقدمة والنامية يف السنوات القليلة املاضية ،وذلك بسبب
الضغوط التنافسية بني املصارف الكربى من خالل تقدمي اخلدمات املصرفية اجلديدة أو تطوير اخلدمات القدمية وأصبحت
هذه املصارف تتنافس من اجل غاية كربى وهي حتقيق هبجة الزبون ابعتباره اهلدف األساس الذي من خالله تستطيع
املصارف حتقيق األرابح واالستمرار والنمو ،إذ أن الزبون من خالل تعامالته املتكررة مع املصارف يتوقع أن حيصل على
نوع معني من اخلدمة ( أي انه يتوقع أن تكون اخلدمة مبستوى معني) والتحدي الذي يقع على املصارف يتمثل يف
تقدمي اخلدمة مبا يتناسب مع توقعات الزبون ويف حال حتقيق ذلك سوف يشعر الزبون ابإلشباع ويتحقق هدف إرضاءه،
إال أن املصارف الناجحة والكبرية اعتمدت منهجية جديدة تتمثل يف تقدمي اخلدمة بشكل يفوق توقعات الزبون ومبا
يؤدي اىل حتقيق اكرب من اإلشباع أي الوصول اىل مرحلة مفاجأة الزبون وابلتايل حتقيق البهجة للزبون الذي سيكون
راضي كل الرضا على املصرف ويستمر يف التعامل معه وبذلك يتحول الزبون من جمرد زبون عادي اىل عميل للمصرف
ويقوم ابلرتويج له وخلدماته.
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احملور األول :منهج البحث
مشكلة البحث أول:
تتمثل مشكلة البحث يف أن املصارف اخلاصة العراقية مل تواكب التطور احلاصل يف املصارف العاملية فيما يتعلق
بتطوير اخلدمات املصرفية وطريقة تقدميها والسعي إلرضاء العمالء وحتقيق رغباهتم ،وميكن صياغة مشكلة البحث يف
السؤال االيت:
(هل أن طريقة تقدمي اخلدمة املصرفية تسهم يف حتقيق هبجة الزبون؟)
أمهية البحث اثنيا:
كونه يتناول متغري هبجة الزبون والذي ميثل موضوعا مهما حيظى ابالهتمام الواسع من قبل املؤسسات املالية واملصرفية
الدولية يف الدول املتقدمة والنامية كافه ،فضال عن متغري اخلدمات املصرفية وما هلا من أمهية تسهم يف جذب املزيد من
املتعاملني مع املصارف وحتقق امليزة التنافسية.
أهداف البحث :تتمثل أهداف البحث يف االيت :اثلثا:
 .1فتمثل يف حتليل العالقة بني متغريات اخلدمات املصرفية ومتغريات هبجة الزبون للوقوف على مستوى التزام
املصارف اخلاصة عينة البحث ابجلودة يف تقدمي خدماهتا املصرفية من خالل أبعادها ومدى قدرهتا على حتقيق
هبجة الزبون.
 .2التعرف على تقييم العمالء جلودة اخلدمات املصرفية املقدمة هلم ومدى رضاهم عنها وما هي العوامل اليت
يستعملها العمالء يف تقييم جودة اخلدمات املصرفية واليت من املمكن أن حتقق هلم البهجة.
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فرضية البحث:
يفرض البحث عدم وجود عالقة أتثري ذات دالله معنوية بني اخلدمات املصرفية وهبجة الزبون.
منهجية البحث :رابعا:
مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي اذ قدم جانب نظري ملتغريات البحث فضال عن اجلانب العملي الذي تضمن
استمارة استبيان ملعرفة دور اخلدمات املصرفية يف هبجة الزبون ،ومتثل املتغري املستقل يف اخلدمات املصرفية أمااملتغري التابع
فهو هبجة الزبون ،أمااألبعاد اليت مت اعتمادها ملتغريات البحث فهي امللموسية واالعتمادية واألمان واالستجابة السريعة
والتعاطف واإلدراك ومت توزيع ( )100استمارة استبيان على زابئن املصرف بشكل عشوائي.

خامسا :جمتمع وعينة البحث :جمتمع البحث هو زابئن املصارف اخلاصة العراقية املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية
والبالغة ( )18مصرفا ،أما عينة البحث فقد كانت عينة قصدية مكونة من زابئن مخسة من أفضل املصارف من حيث
القدم (اتريخ التأسيس) ،ورأس املال ،وعدد الفروع ،وحجم الودائع ،وسعر أسهمها ،وهذه املصارف موضحة يف اجلدول
االيت:
جدول ( )1وصف املصارف عينة البحث
ت

أسم املصرف

اتريخ

رأس مال

التأسيس

التأسيس

رأس املال اتريخ مزاوله
لغاية
2016

النشاط

اتريخ
انضمامه
للسوق
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 1املصرف التجاري
العراقي
2

مصرف بغداد

3

مصرف الشرق
االوسط

 4مصرف االستثمار
العراقي
 5مصرف
العراقي
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 4 199/2/11مليار دينار  250مليار 20/7/25 19/7/12
04
92
دينار
2
199/2/18

 100مليون

 250مليار 20/6/15 19/9/12

2

دينار

دينار

92

04

1993/7/7

 400مليار
دينار

 250مليار
دينار

1994

200/7/8
4

1993

 100مليار
دينار

 155مليار
دينار

1993

20/6/15
04

االهلي 400 1995/1/2
دينار

مليار  250مليار 200/7/8 199/4/8
4
5
دينار

املصدر :من إعداد الباحث ابلعتماد على التقارير الصادرة عن املصارف العراقية اخلاصة عينة البحث.

احملور الثاين :اجلانب النظري للبحث
املطلب األول :اخلدمات املصرفية
اخلدمة املصرفية :يتكون املنتج من سلعة وخدمة أمااخلدمة فهي جمموعة إجراءات أو معامالت تقع بني مقدم اخلدمة
وبني متلقي اخلدمة وذلك إلنتاج خمرجات تعمل على إرضاء العميل ،او هي نشاط أو جمموعة من األنشطة اليت تتمتع
بطبيعة غري ملموسة او غري مادية سواء بقدر قليل او كبري ويتفاعل من خالهلا العميل مع املوظف من اجل احلصول
على اخلدمة املصرفية وتتميز اخلدمة املصرفية مبجموعة من اخلصائص وهي عدم ملموسيتها وتقلب االداء والفناء( جنم
 ، )229 :2010 ،أما جودة اخلدمة فتتمثل يف املنفعة اليت ميكن احلصول عليها من اخلدمة ومقدار االشباع الذي
حتققه وكل ما كانت اخلدمة تتوافق مع التوقعات للعمالء كلما كانت ذات جودة عالية ،ولكي تقدم اخلدمة بشكل
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دقيق يرضي العمالء جيب االهتمام بوسائل تقدمي اخلدمة سواء كانت تكنولوجية او بشرية ويفضل الدمج بني االثنني
من اجل ضمان تقدمي اخلدمة بشكل مثايل وسليم اذا ان العميل يتوقع منط معني لتقدمي اخلدمة من خالل تعامالته
السابقة ففي حال حصل على اخلدمة وفق املتوقع كان راضيا أماان حصل على اخلدمة جبودة افضل مما كان متوقع
سيكون اكثر من راضي وصوال اىل االبتهاج وحتقيق البهجة (  ،)Kotler ، 2004 :484ويقصد مبفهوم االبداع
يف تقدمي اخلدمات املصرفية وهي الطريقة اليت تقدم هبا اخلدمة سواء الكرتونيا او يدواي او بشكل مزدوج اذا كون اخلدمة
متتاز ابلتالزمية اي ان مقدم اخلدمة يشرتك مع العميل يف تقدمي اخلدمة وملا له من أمهية كبرية يف تكوين الصورة عن
اخلدمة وحتقيقها لذا كان لطريقة التقد مي االثر الكبري يف نفس العميل وسعت املصارف اىل االبداع واالبتكار يف طرق
تقدمي اخلدمة لتسهيل عملية وصوهلا واالسراع يف تقدميها لتحقيق رضا العميل عنها.
ومن املهم التأكيد إن التطور الكبري جيري اآلن يف قطاع اخلدمات ويتدرج هذا التطور ضمن ما ميكن وصفه بثورة
اخلدمات  ،ففي الدول املتقدمة مل يعد قطاع الصناعة هو القطاع املهيمن وإمنا قطاع اخلدمات  ،ومع حتول الدول
املتقدمة من االقتصاد الصناعي إىل االقتصاد اخلدمي ( حيث اخلدمات أصبحت حتقق العائد احلدي األعلى مقارنة
ابلقطاعات األخرى ) تزايد احلديث عن جودة اخلدمات اليت تلقت االهتمام املتزايد منذ السبعينات ( جنم :2010،
. )230
إن مفهوم جودة اخلدمة أصبح جيلب انتباه إدارة املنظمات اخلدمية بشكل متزايد على األخص خالل العقدين املاضيني
 .وان إي تعريف جلودة اخلدمة البد إن يركز وبشكل واضح على ما ميكن إن يتوقعه الزبون من وراء السبب اجلوهري
لشراء هذه اخلدمة ( الصميدعي  )91 :2010 ،ومن مث توضح مدى قدرة اخلدمة إن ترضي حاجة الزبون احلقيقية ،
لذلك فان تعريف جودة اخلدمة يتمحور حول املنافع اليت تقدمها هذه اخلدمة إىل الزبون  .وقد اعترب ان جودة اخلدمة
أبهنا من اجملاالت الرئيسة اليت ميكن ملنظمات اخلدمات على أن متيز نفسها من خالهلا وهي تقدمي جودة عالية وبشكل
مستمر وبصورة تفوق قدرة املنافسني اآلخرين ( محود . )215 :2002 ،
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أبعاد اخلدمات املصرفية
ميكن بيان اهم أبعاد اخلدمات املصرفية يف اليت ()zenithal et.al, 2006, 102
امللموسية :غالبا ما يتم تقييم جودة اخلدمة اىل الزبون على ضوء مظهر احمليط املادي للخدمة مثل :املوقع ،والتصميم

الداخلي ملكان تقدمي اخلدمة ،واألجهزة املستخدمة يف أداء اخلدمة ومظهر مقدميها ،كما يفضل الزبون أن حيصل على
اخلدمة بشكل فوري مما يستدعي استعمال أجهزة متطورة مثل جهاز الصراف اآليل.
العتمادية :قدرة مقدم اخلدمة على أداء اخلدمة املطلوبة منه ،فالزبون يتوقع أن تقدم له خدمة

دقيقة متاما مثلما

وعده ,وأن يعتمد على مقدم اخلدمة من هذه الناحية ابلذات ويفضل أن يكون رأي الزبون حمرتم من قبل مقدم اخلدمة
ويتم حل املشاكل بتعاون.
األمان :هذا املؤشر يعرب عن درجة الشعور ابألمان يف اخلدمة املقدمة ومن يقدمها؛ أي هل أن اخلدمة خالية من
املخاطر والشك ؟ ،مثال على ذلك  :درجة األمان املرتتبة على استخدام الزبون للصراف اآليل وجيب أن يسعى
املصرف اىل تقليل درجة املخاطرة اليت يتعرض هلا الزبون فضال عن تبسيط اإلجراءات اإلدارية املصاحبة لتقدمي
اخلدمة .
املطلب الثاين :هبجة الزبون
من املواضيع املهمة يف جمال تسويق اخلدمات والشغل الشاغل للمسوقني اذا يتوقع العميل نوع معني من اخلدمة او
مستوى حمدد ففي حال حصل على اخلدمة وفق ما هو متوقع فقد حتقق الرضا لديه عن اخلدمة أما اذا كانت اخلدمة
املقدمة اقل من املتوقع سوف يصاب العميل خبيبة أمل مما ي ضطره اىل البحث على بديل يستطيع توفري اخلدمة وفق
املتوقع أما احلالة الثالثة فهي عندما حيصل العميل على اخلدمة بشكل يفوق توقعاته هنا سيكون العميل اكثر من راضي
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ورمبا يصل اىل مرحلة السعادة اليت يعرب عنها ابلبهجة وبذلك سيكون من العمالء األوفياء ويصبح مروج للخدمة
( )Baltzan, 2008:215اال ان هذه العملية تضع على عاتق مقدم اخلدمة املسؤولية العالية اذ انه ال ميكن التنازل
عن هذا املستوى من اخلدمة من قبل العميل ويف بعض احلاالت قد يتطور الطلب او الرغبة اىل مستوايت عالية يتوقع
العميل ان يصلها مقدم اخلدمة بناء على اخلدمات السابقة وهنا تظهر األمهية اذا ما رغبت املصارف االهتمام ابلعمالء
واحملافظة عليهم فهي أمام حتدي كبري يتمثل يف تطوير خدماهتا ابستمرار وابتكار خدمات جديدة تضاهي توقعات
العمالء وحتقق رغباهتم وتعمل على حتقيق االشباع هلم ( .)Daft, 2007: 522واهلدف من حتقيق هبجة الزبون كونه
اهلدف األساس يف بقاء املنظمة واستمرارها فهو املستهدف ومن خالله حتقق أهداف املنظمة ويتم احلصول على احلصة
السوقية وامليزة التنافسية اذ ألمهيته الكبرية يطلق عليه (األسد)،
املؤسسات املالية كانت يف السابق تسعى من اجل تعظيم أرابحها وزايدة قيمة أسهمها السوقية ،ومن مث زادت األهداف
لتشمل إرضاء أصحاب املصاحل مجيعا (احلوكمة) ،ومن مث جاء هدف حتقيق املصلحة العامة فضال عن املصلحة اخلاصة،
وااللتزام ابملسؤولية االجتماعية واحملافظة على البيئة وغريها ،فضال عن تغري منظور اإلدارة املالية يف املؤسسات فبعد ان
كانت تعتمد على نظرية اإلدارة العلمية الذي نظر هلا فريدريك اتيلور ورفاقه بوصف املؤسسات املالية ابملاكينات اليت
تدور وفق نظام وتوقيتات وآليات حمددة من اإلدارة ولعل من ابرز نتاج هذه املدرسة شركة فورد العاملية واستمر هذا
النموذج لقرن كامل حتت مسمى اإلدارة احلديثة من  ، )Baker, 2000: 651( 2011-1911اال ان اإلدارة
احلديثة يف القرن احلادي والعشرين تنظر اىل املؤسسات املالية ابهنا خلية حية وليست ماكنة صماء وتتميز هذه اخللية
احلية بسرعة احلركة والنمو واالنشقاق والتكاثر وتنطلق معلنة عن نفسها من خالل املنتجات واإلجنازات اذا تعتمد على
اإلجناز وليس على قدر اجلهد (.)Armstrong, 2005:364
ومن خالل ما تقدم كان لزاما على املؤسسات املالية إجياد طرق تنافسية مبتكرة جلذب الزابئن ال تتوقف على حتقيق
رغابته ورضاءه من خالل تقدمي خدمات عادية وامنا تطور األمر اىل املنافسة من خالل االبتكار يف طريقة تقدمي اخلدمات
ونوعها والسعي لتحقيق هبجة الزبون من خالل هذه اخلدمات.
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ويعود السبب يف استهداف هبجة الزبون كونه التوجه احلديث للمؤسسات املالية يف ظل املنافسة الشرسة من اجل حتقيق
ميزة تنافسية وجذب املزيد من الزابئن ومبا ان للمصارف طريقتني يف جذب الزابئن تتمثل أوهلا يف املنافسة السعرية واليت
يقصد هبا تقدمي اخلدمات املصرفية بسعر فائدة منخفضة ولكون سعر الفائدة حمدد من قبل البنوك املركزية حبدود عليا
ودنيا لذا فان هذه الطريقة غري جمدية اىل حد ما ،أما الطريقة الثانية جلذب الزابئن فهي املنافسة غري السعرية واليت تتمثل
يف تطوير اخلدمات والتنوع واجلودة يف تقدمي اخلدمات املصرفية فضال عن تقدمي تسهيالت وخدمات إضافية من شاهنا
أن جتذب الزابئن ومبا أن هذه الطريقة املثلى للتنافس فيما بني املؤسسات املالية واملصرفية جاء االهتمام مبفهوم هبجة
الزبون كأداة جلذب الزابئن (.)Evans, 2003:59
متثل هبجة الزبون مستوى عال من رضا الزبون إذ هي مستوى متقدم من الرضا كون الزبون سيحصل على اكثر مما
يتوقع ،وتشري الدراسات النفسية اىل أن النظر اىل احلدائق يوميا والتأمل يف الطبيعة عالج لالكتئاب ألنه يثري البهجة،
كما ان لبهجة الزبون أمهية كبرية ابلنسبة للمؤسسة اذ تؤدي اىل اخنفاض كلفة الرتويج كون الزبون املبتهج من اخلدمة
سوف يعمل على الرتويج هلا من يقلل من التكاليف املخصصة للرتويج ،فضال عن زايدة اإليرادات بسبب قله التكاليف
من جهة واحلصول على زابئن جدد من جهة أخرى ،كما تؤدي اىل دعم العالمة التجارية من خالل التأثري اإلجياب
على مسعة املؤسسة (.)Besterfield, 2009: 33

أبعاد هبجة الزبون:
ميكن حتديد أبعاد هبجة الزبون يف االيت)B.Janakiraman, 2008: 197( )Davis, 2003: 75( :
.1االدراك :يتمثل اإلدراك يف النتيجة النهائية اليت حيصل عليها الزبون من اخلدمة أي مقدار اإلشباع املتحقق هل هو
ضمن املتوقع واملطلوب ام اقل او اكثر ويتحقق ذلك من خالل مستوى اخلدمة املقدمة ونوعيتها ومن خالل وسائل
تقدميها وتعتمد اىل حد ما على مقدم اخلدمة فيما ان كان يتمتع ابحلرفية واملنهية ام ال ،ولضمان حتقيق البهجة لدى
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الزبون جيب ان حتقق اخلدمة املقدمة السعادة والسرور للزبون وان تشتمل على عنصر املفاجأة وان تقدم بشكل غري
متوقع.
 . 2االستجابة :ويقصد هبا سرعة املنظمة يف االستجابة لطلبات الزابئن وختصيص الوقت الكايف هلم ،وتقليص وقت
االنتظار ،فضال ان انتشار فروع املصرف جغرافيا مبا حيقق إمكانية الوصول السريعة جلميع الزابئن  ،والعمل على حتسني
اخلدمات املصرفية بناء على طلب الزابئن واحرتام آرائهم والعمل هبا ،ومن اوجه االستجابة ختصيص قسم لشكاوي
الزابئن ومعاجلة املشاكل بشكل فوري ومناسب.
 . 3التعاطف :املنظمة اليت ترغب يف االستمرار والبقاء عليها التعاطف مع الزبون وتقديره من خالل وضع مصلحته
العليا من ضمن اولوايهتا فضال عن االهتمام ابلزبون من قبل العاملني اهتماما على املستوى الشخصي  ،وتنظيم وقت
العمل مبا يتناسب مع مجيع الزابئن ،اذ ميكن للمصرف التعاطف من الزبون من خالل ارسال برقية تعزية يف حال تعرض
احد افراد عائلته اىل املوت وهذا سيكون له اثر كبري يف نفس الزبون ويشعره بتعاطف املصرف معه واحساسه به.
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احملور الثالث
اجلانب التطبيقي للدراسة
متهيد:
يتضمن هذه البحث جمموعة من الفرضيات واألهداف اليت تستدعي استخدام بعض األدوات واألساليب
اإلحصائية املناسبة لغرض اختبارها والتحقق منها وقد اعتمد اجلانب التطبيقي للدراسة احلالية على ثالثة مباحث اشتمل
املبحث األول على حتليل املعلومات العامة لعينة الدراسة  ,واملبحث الثاين وصف قوة العالقة بني متغريات البحث و
املبحث الثالث فقد اشتمل على توضيح اثر العالقة بني متغريات البحث .
وقد مت استخدام الربانمج االحصائي (  )SPSS.VR-25للحصول على النتائج

 -1-4حتليل املعلومات العامة لعينة الدراسة
-1-1-4

اجلداول التكرارية حسب اجلنس :

استعان الباحث ابلربانمج االحصائي( ) SPSS vr.25للحصول على قيم التكرارات والنسبة موزعة حسب
اجلنس وكما مبني يف اجلدول (. )1
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جدول ()2
Gender
Cumulative

Percent%

Percent

Frequency

Percent
75

75

0.75

75

male

100.0

25

0.25

25

female

100.0

100.0

100

Total

Valid

ويتضح من اجلدول اعاله ان استمارات االستبيان مشلت( )25من االانث وبنسبة مقدارها( ( )25%بينما مشلت
استمارات االستبيان)  )75من الذكور وبنسبة مقدارها( .) 75%
وصمم الباحث الشكل ( ) 1الذي يوضح بيانيا النسب والتكرارات يف اجلدول السابق:
الشكل ()1

-2-1-4

اجلداول التكرارية حسب الفئة العمرية :
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أما اجلداول التكرارية حسب الفئة العمرية فقد مت تضمينها يف اجلدول ( )3اذ يتبني ان استمارات االستبيان
مشلت ( )35استمارة من الفئة العمرية (  )20-29سنة وبنسبة مقدارها( ( ,)35 %بينما مشلت استمارات
االستبيان()27من الفئة العمرية()30-39وبنسبة مقدارها( ,)27%ومشلت استمارات االستبيان ( )23من الفئة
العمرية ( )40-49وبنسبة مقدارها( ( ,)23%ومشلت استمارات االستبيان ( )15من الفئة العمرية ( 50فاكثر)
وبنسبة مقدارها( (.)15%
جدول ()3
Age
Cumulative

%Percent

Percent

Frequency

Percent%
35

35%

0.35

35

20-29

62

27%

0.27

27

30-39

85

23%

0.23

23

40-49

100

15%

0.15

15

Valid

50 and more
than

100

100%

Total

وصمم الباحث الشكل (  )2الذي يوضح بيانيا النسب والتكرار في الجدول السابق
الشكل ()2
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-3-1-4اجلداول التكرارية حسب مستوى التعليم
اجلداول التكرارية حسب مستوى التعليم قد مت تضمينها يف اجلدول ( )4اذ يتبني ان استمارات االستبيان
مشلت  14استمارات من الذين حيملون شهادة اثنوية وبنسبة مقدارها( ( ,) %14بينما مشلت استمارات االستبيان(
) 22من الذين حيملون شهادة دبلوم وبنسبة مقدارها ( ,)%22ومشلت استمارات االستبيان( ) 52من الذين حيملون
شهادة بكالوريوس وبنسبة مقدارها( ,)%52وكذلك مشلت استمارات االستبيان ) ( 10من الذين حيملون شهاده
املاجستري وبنسبة مقدارها  , %10وأيضا مشلت استمارات االستبيان )( 2من الذين حيملون شهاده الدكتوراه وبنسبة
مقدارها  % 2ويتضح أن مستوى التعليم البكالوريوس هي اكثر الفئات اليت مشلها االستبيان بنسبة مئوية مقدارها(
.)%52
جدول ()4
Academic level
Cumulative

%Percent

Percent

Frequency

Percent
14

14%

0.14

14

secondary

36

22%

0.22

22

diploma

88

52%

0.52

52

bachelor

98

10%

0.10

10

master

100

2%

0.2

2

doctorate

100.0

100.0

100

Valid

Total

وصمم الباحث الشكل (  )3الذي يوضح بيانيا للنسب والتكرارات في الجدول أعاله.
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الشكل ()3

 -1-3عالقات الرتباط بني اخلدمات املصرفية وأبعادها وهبجة الزبون وأبعادها
اختبار فرضية عالقات الرتباط وحتليلها
يهتم هذه املبحث بقياس عالقة االرتباط بني اخلدمات املصرفية وبوصفها املتغري املستقل ،وهبجة الزبون بوصفة املتغري
املعتمد ،من خالل اختبار فرضية البحث اليت تنص على " انه توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني اخلدمات
املصرفية وهبجة الزبون " وفرضياهتا الفرعية ابستعمال األساليب اإلحصائية التحليلية املتمثلة مبعامل االرتباط البسيط
 Spearmanمث اختبار معنوية العالقات ابستعمال اختبار ( .)tوسيعتمد البحث احلالية على مقياس
) )Mukaka,2012:71لتحديد قوة عالقة االرتباط بني متغريات البحث وكما موضح يف اجلدول ()5
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الجدول ( )5معيار قوة معامل االرتباط
درجة االرتباط

قوة االرتباط

1.00-.90

قوية جدا

. 90-.70

قوية

.70 -.50

معتدل

.50-.30

منخفض

.30-.00

منخفض جدا

Source: Mukaka. M.M. (2012)," Statistics Corner: A Guide to Appropriate Use of Correlation
Coefficient in Medical Research" Malawi Medical Journal; vol.24,no3 -p. 69-71

اجلدول ( )6مصفوفة عالقة ارتباط سبريمان بني اخلدمات املصرفية وأبعادها و هبجة الزبون وأبعاد
المتغير المستقل

الملموسية

االعتمادية

األمان

الخدمات المصرفية

االرتباط

**.944

**.939

**.967

**.971

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.000

.000

N

100

100

100

100

االرتباط

**.945

**.935

**.947

**.974

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.000

.000

N
االرتباط

100

100

100

100

**.989

**.924

**.937

**.971

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.000

.000

100

100

100

100

المتغير المعتمد

االدراك

االستجابة

التعاطف

بهجة الزبون

N
االرتباط

.979

.974

.981

.999

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.000

.000

N

100

100

1100

100

**

**

**

**

(**) تعني معنوي عند مستوى الداللة ()0.01
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نستخلص من اجلدول ( )6املؤشرات األتية:
 -1وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية بني اخلدمات املصرفية وهبجة الزبون وقدرت هذه القوة بـ
( )%99.9وعند مستوى داللة معنوية ) .(𝑃 < 0.01األمر الذي يعين رفض فرضية العدم اليت تنص
(ال توجد عالقة ارتباط معنوية بني اخلدمات املصرفية وهبجة الزبون) وقبول الفرضية البديلة اليت تنص (توجد
عالقة ارتباط معنوية بني اخلدمات املصرفية وهبجة الزبون) .فضال عن وجود عالقة االرتباط ذات داللة إحصائية
قوية جدا بني هبجة الزبون وأبعاد اخلدمات املصرفية وقد تراوحت بني ( )%98.1لبعد األمان )%97.4( ,
لبعد االعتمادية و( )%97.9لبعد امللموسية.
 -2وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية جدا بني بعد اإلدراك و اخلدمات املصرفية وقدرت قوة هذه
العالقة بـ ( ,)%97.1إضافة اىل ذلك تبني هنالك وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية جدا بني بعد
اإلدراك و أبعاد اخلدمات املصرفية وقد تراوحت قوة هذه العالقة بني ( )%96.7للعالقة مع األمان و ()%93.9
للعالقة مع االعتمادية  ,و ( )%94.4للعالقة مع امللموسية .وعند مستوى داللة معنوية ) .(𝑃 < 0.01األمر
الذي يعين رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة.
 -3وجود عالقة ارتباط ذات ذاللة إحصائية طردية قوية جدا بني بعد االستجابة و اخلدمات املصرفية وقدرت قوة
هذه العالقة بـ ( ,)%97.4فضال عن وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية جدا بني بعد
االستجابة و أبعاد اخلدمات املصرفية وقد تراوحت قوة هذه العالقة بني ( )%94.7للعالقة مع بعد األمان
 )% 93.5( ,للعالقة مع بعد االعتمادية و( )% 94.5للعالقة مع بعد امللموسية  ,وعند مستوى داللة
معنوية ) .(𝑃 < 0.01األمر الذي يعين رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة.
 -4وجود عالقة ارتباط ذات ذاللة إحصائية طردية قوية جدا بني بعد التعاطف و اخلدمات املصرفية وقدرت قوة
هذه بـ ( ,)%97.1اضافة اىل ذلك وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية طردية قوية جدا بني بعد
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التعاطف و أبعاد اخلدمات املصرفية وقد تراوحت قوة هذه العالقة بني ( )%93.7للعالقة مع األمان و
( )%92.4للعالقة مع بعد االعتمادية  )%98.9( ,للعالقة مع بعد امللموسية .وعند مستوى داللة معنوية
) .(𝑃 < 0.01األمر الذي يعين رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة.
حتليل الثر
اختبار توزيع البياانت اول:
عندما نريد ان نستخدم اسلوب االحندار يف حتليل االثر جيب علينا ان نتأكد من البياانت ان تتوزع توزيع طبيعي
فاذ كانت القيم قريبة من اخلط القطري يف املنتصف فهذا يعين ان البياانت تتوزع توزيع طبيعي ويتم ذألك باستخدام
واالشكال التالية توضح رسم توزيع البيانات وهو توزيع طبيعي  Q-Q plotاختبار
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اثنيا :أتثري أبعاد اخلدمات املصرفية على هبجة الزبون
يتناول هذا املبحث عرض و حتليل ومناقشة نتائج اختبار عالقات التأثري بني أبعاد اخلدمات املصرفية على
هبجة الزبون من خالل اختبار الفرضية الرئيسية اليت تشري اىل انه (يوجد أتثري مباشر ذو دللة إحصائية ملتغري
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على متغري هبجة الزبون ) والفرضيات املنبثقة عنها .ولغرض اختبار هذا التأثري يتعني علينا

استعمال جمموعة من االختبارات واليت تتمثل بـمعادلة االحندار اخلطي البسيط على مستوى املتغري املستقل الرئيسي ،و
معادلة االحندار املتعدد جلميع أبعاد اخلدمات املصرفية جمتمعة  ،و اختبار ( )Fالختبار املعنوية ,واختبار ( ،)Tومعامل
التحديد أو التفسري ( )R2ملعرفة نسبة التفسري للمتغري املستقل على املتغري املعتمد.
 -1اختبار أتثري اخلدمات املصرفية على هبجة الزبون
تناول هذه النقطة اختبار الفرضية الرئيسة القائلة ابنه (توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية للخدمات املصرفية
على هبجة الزبون ) وألجل ذلك متت االستعانة مبعادلة االحندار األتية- :

𝐗 𝟖𝟖𝟗  𝑌 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟓 + 𝟎.

𝑋 𝑌 = β0 + 𝐵1

ومن معادلة االحندار أعاله ومن النتائج الواردة يف اجلدول (  )6يالحظ انه عند زايدة اخلدمات املصرفية مبقدار وحدة
واحدة فان هبجة الزبون سوف يتأثر ابلزايدة مبقدار )  , (β = 0.988األمر الذي يعين وجود أتثري ذو داللة إجياب
ومعنوي ملتغري اخلدمات املصرفية على هبجة الزبون  ,وهذا يؤدي إىل إمكانية القول أن اخلدمات املصرفية سيكون
لديها دور إجياب يف هبجة الزبون  ،وذلك واضح من خالل اختبار ( )tملعامل قيمة بيتا ( )Bالذي بلغ ()15.189
وهو دليل على معنوية معامل بيتا حتت مستوى داللة  . 0.05وكذلك من خالل قيمة ( )Fاحملسوبة ()89.659
اليت تكون قيمة معنوية حتت مستوى داللة  , %5نستنتج ان النموذج املدروس يتالءم بشكل كبري مع بياانتنا املدروسة.
إضافة اىل ذلك يالحظ من اجلدول ( )7أن معامل التحديد (  )𝑅 2بلغ ( )%99.7ومعامل التحديد املصحح قدرة
( )%99.4والذي يبني أن قابلية تفسري معادلة االحندار عالية واليت تدل على أن ( )%99.4من التغريات اليت حتدث
يف هبجة الزبون يعود ملتغري اخلدمات املصرفية املقدمة  ،فضال عن هذا فان النسبة املهملة البالغة ( )%0.6تعود

)JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

120

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية| المجلد  8العدد  | 1كانون
الثاني/يناير 2022
E-ISSN: 2289-9065 | https://jhdesr.misd.tech

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND
EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8
ISSUE:1 |JANUARY 2022

ملؤثرات خارجية وعشوائية أخرى غري داخل يف أمنوذج البحث احلايل من خالل ما تقدم نقبل الفرض القائل (توجد
عالقة أتثري ذات داللة إحصائية ملتغري اخلدمات املصرفية على متغري هبجة الزبون) ضد اي فرضية اخرى.
اجلدول (  )7يبني قيم معامل التحديد وقيمة معلمة الحندار وقيمة  tلفرضية أتثري اخلدمات املصرفية على
هبجة الزبون
Sig

(  ( Fالمحسوبة

بهجة الزبون

•

2

معامل التحديد

𝑅

المصحح

%99.4

0.000
89.659

المتغير المعتمد
Sig

%99.7

قيمة ()β

((T
•
المحسوبة

0.000

7.372

0.000

15.189

0.045
0.988

المتغير المستقل
Intercept

الخدمات المصرفية

 - 2اختبار أتثري األبعاد (امللموسية  ,العتمادية ,األمان ) على متغري هبجة الزبون  .ميكن اختبار فرضية وجود
عالقة أتثري ذو داللة إحصائية لألبعاد الثالث (امللموسية  ,العتمادية ,األمان) على متغري هبجة الزبون .
من خالل النتائج املعروضة يف اجلدول أدانه ميكن تصنيف التأثري بني أتثري اجياب وأتثري سليب وكما هو مبني أدانه.
• التأثري الجيايب-:

) المحسوبة هي ( F)0.000ان القيمة المعنوية لـ (
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وجود عالقة أتثري إجيابية ذات داللة إحصائية ملقياس بعد امللموسية على متغري هبجة الزبون وهذا ما فسرته معادالت
االحندار (بعد امللموسية ( , )Y=0.096+0.758 Xهذا يعين زايدة مقياس بعد امللموسية وحدة واحدة سوف
يؤثر على زايدة على هبجة الزبون مبقدار ( , )0.758وكذلك وجود عالقة أتثري إجيابية ذات داللة إحصائية لبعد
االعتمادية على هبجة الزبون وهذا ما فسرته معادالت االحندار (بعد االعتمادية ( ,)Y=0.096+0.139 Xهذا
يعين زايدة بعد االعتمادية وحدة واحدة سوف يؤثر على زايدة ببهجة الزبون مبقدار ( , )0. 139من خالل النتائج
املبينة يف اجلدول أدانه نستنج قبول الفرض القائل (وجود عالقة أتثري إجيابية ذات داللة إحصائية ملقياس بعد امللموسية
على متغري هبجة الزبون ) وكذلك قبول الفرض القائل "وجود عالقة أتثري إجيابية ذات داللة إحصائية لبعد االعتمادية
على هبجة الزبون".

وجود عالقة أتثري إجيابية ذات دالله إحصائية لبعد األمان على هبجة الزبون وهذا ما فسرته معادالت االحندار (بعد
األمان ( ,)Y=0.096+0.110 Xهذا يعين زايدة بعد األمان وحدة واحدة سوف يؤثر على الزايدة ابخلدمات
املصرفية مبقدار (. )0.110
فضال عن هذا فانه يالحظ من اجلدول ( )7أن معامل التحديد (  )𝑅 2بلغ ( )%99ومعامل التحديد املصحح قدرة
( ) %98.9والذي يبني أن قابلية تفسري معادلة االحندار عالية واليت تدل على أن ( )%99من التغريات اليت حتدث
يف األبعاد الثالث ((امللموسية  ,واالعتمادية  ,واألمان)) يعود على متغري هبجة الزبون ابإلجيابية بعالقات حقيقية
ومعنوية  ،فضال عن هذا فان النسبة الغري مفسرة البالغة ( )%1تعود ملؤثرات خارجية وعشوائية أخرى غري داخل يف
أمنوذج الدراسة احلالية .ومن خالل اختبار ( )Fجند أن قيمة ( )Fاحملسوبة ( )36.1عند مستوى معنوية ()0.05
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أي مبستوى ثقه قدره ( ,)%95وهذا ما يؤكد رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على ان النموذج
املدروس ذو قدرة تفسريية عالية يف حتليل الظاهرة املدروسة .
اجلدول ( )8معامل التحديد وقيمة معلمة الحندار وقيمة  tلفرضية أتثري األبعاد الثالث (امللموسية ,
والعتمادية  ,واألمان ) على هبجة الزبون
Sig

(( F
المحسوبة

•

معامل التحديد

2

بهجة الزبون

𝑅

المصحح

Sig

ا36.
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قيمة ()β

((T
•
المحسوبه

المتغير المستقل

8.534
9.625

%98.9

%99

المتغير المعتمد

intercept
0.096
0.758

الملموسية

0.003

0.000

0.000

3.274

0.139

االعتمادية

0.006

2.171

0.110

األمان

أهم نتائج البحث:

) المحسوبة هي ( F)0.000ان القيمة المعنوية لـ (
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 .1وجود جودة كلية للخدمات املصرفية للمصارف عينة البحث ،اال ان امهيتها النسبية ختتلف من بعد ألخر ،
فنجدها يف الثقة واألمان مرتفعة جدا لكنها مل تعط االهتمام الكايف للجوانب التطبيقية كتطوير اخلدمات
املقدمة للعمالء واالستجابة لرغباهتم.
 .2وجود أتثري ذات داللة إحصائية لكل من املوثوقية والضمان يف رضا العمالء عن اخلدمات املصرفية يف املصارف
عينة البحث.
 .3العالقة بني متغريات امللموسية واالستجابة والتعاطف مع رضا العمالء عن اخلدمات املصرفية أشارت وفق
النتائج اال أن هذه العالقة غري دالة إحصائيا.
 .4وجود أتثري ذات داللة إحصائية لصورة املصارف عينة البحث اليت يدركها العمالء يف رضاهم عن اخلدمات
املصرفية املقدمة من قبل املصارف.
 .5وجود عالقة وأتثري ذات داللة إحصائية بني متغريات البحث املتمثلة يف جودة اخلدمات والثقة والصورة الذهنية
للمصارف عينة البحث يف رضا العمالء .

أهم التوصيات :
 .1إن تعتمد املصارف على اإلبداع يف تقدمي اخلدمات املصرفية مع التطوير املستمر هلذه اخلدمات كاسرتاتيجية
تنافسية من اجل جذب العمالء.
 .2إن تعمل املصارف عينة البحث على تطوير واعتماد الوسائل التكنولوجية املستعملة يف تقدمي خدماهتا
املصرفية.

)JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

124

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND
EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8
ISSUE:1 |JANUARY 2022

 | كانون1  العدد8 مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية| المجلد
2022 يناير/الثاني
E-ISSN: 2289-9065 | https://jhdesr.misd.tech

 االعتماد على العناصر البش رية وتدريبها من اجل حتسني جودة اخلدمات املصرفية من خالل سرعة إجناز.3
.املعامالت واالستجابة بشكل فوري ملتطلبات العمالء
 العمل على الدمج ما بني الوسائل التكنولوجية احلديثة والعنصر البشري من اجل القضاء على ساعات.4
.االنتظار املطلوبة حلني تلبية طلبات العمالء
 العمل على قياس هبجة الزبون بصورة منتظمة ابستعمال وسائل قياس متنوعة كاملقابالت واستالم الشكاوى.5
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