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األكاديمية لدى طلبة هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد ممارسات التنمية  :ملخص
الجامعات في ضوء مؤشرات سقف األداء المرتفع المستنبطة من أدب التعليم العالي 

هذه الممارسات لدى طلبة جامعة جازان  واقعالمعاصر، وإلى التعرف على تقديرات 
صمم الباحثان استبانة تكونت من  ،ولجمع البيانات .من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

وُطبقت على عينة عشوائية  .التحقق من خصائصها السيكومتريةتم  ،فقرة) 21(
 واقعوقد بينت نتائج الدراسة أن طلبة الجامعة يقدرون  .طالبًا وطالبة) 691(بلغت 

وبمتوسط حسابي بلغ  ،ممارسات التنمية األكاديمية لديهم بدرجة متوسطة
كما بينت  .)3,53 – 2,70(وتراوحت متوسطات تقديراتهم ما بين  .)3,14(

متغير الكلية ى لإالنتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات تقديراتهم تعزى 
متغير تقدير المعدل التراكمي لصالح تقدير إلى ، و)كل من علمية وإنسانية(لصالح 

  .الجنسمتغير إلى توجد فروق دالة إحصائيًا تعزى  لم، في حين )ممتاز(

ألكاديمية، طلبة الجامعات، مؤشرات األداء المرتفع، التنمية ا :الكلمات المفتاحية( 
 ).جامعة جازان

  

ازداد اهتمام الجامعات الفاعلة منذ مطلع القرن الحادي : مقدمة
حجر  والعشرين بتبّني استراتيجيات تدريسية تتمركز حول الطالب كونه

 جوانب التطوير والتغيير التي تنشدها هذه الجامعات،كل الزاوية في 
الرئيس في عملية التعليم، والعنصر الحيوي في عملية التعلم،  والمحور

لتتمّكن مخرجاتها من تلبية متطلبات المجتمع واحتياجاته، ومن مواجهة 
  . التحديات التي فرضتها التطورات الحديثة المتسارعة

جادًا قدر في تعّلمه وتستدعي هذه المكانة للطالب الجامعي أن يكون 
ليتعدى دوره إتقان المادة  ،ر ما تسمح به ظروفهإمكاناته، وفعاًال قد

إلى امتالك كفايات شخصية متكاملة، وقدرات للمقررات الدراسية العلمية 
مبدعة، ومهارات علمية وثقافية ومهنية، وانضباط ذاتي، وقدرة على التنمية 

تعمل أن  الجامعات من تستدعيو .)2010الطحاوي، (الذاتية المستدامة 
قادرة على مواكبة أن تكون جودة، والقيق متطلبات ومعايير تح بجدية على

واستشراف تطوراته المستقبلية، لتمتلك رؤية  في التعليم العالي تغيراتال
  .نواتج التعّلم فيهالواضحة لمدخالتها و

لذلك فإن تقييم األداء األكاديمي للجامعات واستحداث آليات لتفعيله، 
وتحديد مستويات معيارية  ة الجامعاتطلبومتابعة التنمية األكاديمية لدى 

ُأطلق على القرن الحالي منذ مطلعه  حتى ،، يلقيان اهتمامًا متزايدًافيها
 فهما .(Waterbury, 2008)عصر مساءلة التعليم العالي وتقييم أدائه 

، )2012شحاته، (التعليمية يشّكالن البداية الحقيقية لجودة المؤسسات 
التي يعتني بها القائمون بإدارة الجودة الشاملة في  لكنهما من أصعب المهام

على ممارسات  ، العتمادهما)2011القريشي والموسوي، (التعليم العالي 
  .عمل حقيقي تتحدد لها مؤشرات ُتضيف قيمة ألداء الطالب الجامعي
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Academic Development for University Students in light of 
High Performance Indicators (Case Study of Jazan 
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Abstract: The purpose of this study was to determine the 
academic development practices among university students in 
light of high performance indicators selected from the 
literature of contemporary higher education, and to identify 
the perceptions of Jazan University students regarding these 
practices. The researchers designed a questionnaire of (21) 
items to collect the data from a random sample of (691) 
students. Results of the study revealed that the level of 
university students response regarding the academic 
development practices was moderate (mean=3.14), the mean 
scores of all responses ranged from 2.70 to 3.53. Results also 
showed that there were statistically significant differences 
among students’ responses due to college and GPA variables. 
However; results didn’t reveal any significant differences due 
to gender variable.  

(Keywords Academic Development, University Students, 
High Performance Indicators, Jazan University). 

  

  
  

عوامل عديدة تتعّلق بطلبة الجامعات دى التنمية األكاديمية ل وتتأثر
الجامعات أن ُتعرف طلبتها  فمن مسؤولية .، منها قيم الجامعةبجامعاتهم

باستمرار بمختلف عملياتها وأنشطتها،  بهابالقيم التي تتبناها، وتذّكرهم 
اإلداريين واهتمامات  نوليمسؤالوتتبّنى وجودها في خارطة أولويات 

القيم في بناء مختلف جوانب  لهذهفعال نظرًا لألثر ال، فيها األكاديميين
ممارساته وتمكينه من تطوير ذاته وتنمية  ة الطالب الجامعيشخصي

)Fatoki, 2014.(  

لم تعد مقصودة بذاتها، بل تقديم  يالمعارف في التعليم الجامعو
على اكتشاف هذه الطالب الجامعي  فيه تدريس حقيقي نشط وفعال يتدرب

 ةبابي(والمتغيرات المعارف وإعادة توظيفها بما يتالءم مع المستجدات 
يهتم بالنظرة  كونه يعد من أفضل أنواع التعلم ، هذاو .)2012وبابية، 

، ويكسبه خبرات تربوية ومهاريًا الشاملة للطالب الجامعي عقليًا ووجدانيًا
ويزيد دافعيته للتعّلم وفقًا  ،ويعيد تشكيل سلوكهمباشرة وغير مباشرة، 

قيمة، ويجعل إدارته  ه ذايجعل دورف .لما لديه من استعدادات وقدرات
 ،لمشاركة في نشاطات عقلية حركيةإلى افعالة، ويدفعه  في التعّلم لذاته

بوالليف، (. جديدة اكتساب مهاراتتطوير مهاراته وَتحمل مسؤولية إلى و
2010(.  
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تحقيـق  ل مساعدة طلبتها على عمل الجامعاتت أن يقتضي ذلكو
مثـل الحريــة   تهـا تـوفر مقومـات خاصـة فـي بيئ    ، بـأن  التكيـف األكـاديمي  

مـن  هم لتمكيـن  ،والديمقراطية والعدالة والمساواة والمودة والتعـاطف 
توظيـــف طاقــــاتهم وقــــدراتهم وتنميــــة معــــارفهم ومهــــاراتهم الذاتيــــة   

 التــي بينــت )2010(دراســة بنــي خالـد   هتؤّكـد وهــو مــا  .واألكاديميـة 
بين التكيف األكـاديمي والكفـاءة الذاتيـة     موجبةوجود عالقة ارتباطية 

أنماط مـن   وتنفيذ والتي تتمّثل في قدرتهم على تنظيم ،للطلبة العامة
ــن األداء     ــددة مـ ــتويات محـ ــق مسـ ــا لتحقيـ ــوب فيهـ ــاطات المرغـ  .النشـ

ــدهوفوزي   وتؤّكـــد ــة مـ ــكال )Mudhovozi, 2012(دراسـ  تأن مشـ
 علــى اخــتالف أنواعهــا  المتعلقــة بــالتكيف األكــاديمي الطالــب الجــامعي 

  .األكاديمي ئهتؤّثر سلبًا على مستوى أدا

ــات  ــة الجامعـ ــيح تلبيـ ــيم   ويتـ ــودة التعلـ ــات جـ ــيمتطلبـ ــاخ  فـ المنـ
للتنميـة األكاديميـة مثـل     طلبتهـا أمـام  جيـدة  الدراسي وتفاعالته فرصًا 

ــيم  لمـــالتوافــق الدراســي، وإحــداث ا شاركة الفاعلــة فـــي عمليتـــي التعل
ــة     ــاتهم العلميـ ــارهم ونتاجـ ــة وأفكـ ــالهم اإلبداعيـ ــة أعمـ ــتعلم، وتنميـ والـ

ــر، ( ــات     ةقــدرال، و)2012جب علــى معايشــة غــزارة المعلومــات وعملي
والتعامــــل معهــــا  ،والتقــــدم التكنولـــوجي الهائــــل  ،التغييـــر المســــتمرة 

فقـًا لمعـايير واقعيـة    واالستفادة منها بالقدر الكـافي لخدمـة تعّلمهـم، و   
ــوب بدقـــة     ــدد مؤشـــرات األداء المطلـ ، )2012العنـــزي وداود،  (تحـ

قـدم المنـاخ الدراسـي وتفاعالتـه     ديد نماذج تفاعلية ُتوتساعد في تح
المنـاخ كمـا بينـت دراسـة غريـب      هـذا  ف. كمتغيرات وسيطة نحو التعّلم

ــايلة  ــة ارتباطيـــة   ) 2010(والعضـ ــةلـــه عالقـ بدافعيـــة اإلنجـــاز    موجبـ
مـــن أبــــرز  ) 2013(الخفـــاجي والزيــــدي   يعــــدهكـــاديمي، والـــذي   األ

، وإثــارة بالجامعـات  التعّلميـة والعوامـل المـؤثرة فـي العمليــة التعليميـة     
وتوجيـه سـلوكهم التعليمـي وتعزيـزه واسـتمراره لتحقيـق       تها تعّلم طلب

  .بمختلف مواقف التعّلم هفهم أدائهم وتفسيركذلك الذات والنجاح، و

ــة   وللمنــــــاخ اإلداري ــه فــــــي التنميــــ ــات التــــــأثير نفســــ بالجامعــــ
تصـــورات  فيهـــان ون العـــاملوالموظفـــ يمتلـــكاألكاديميــة، شـــريطة أن  

واتجاهات إيجابية مثل الشعور بـأهميتهم فـي العمـل، وبقـدرتهم علـى      
المشاركة في اتخاذ القرار، وبإسهامهم في رسم السياسات والخطـط،  

جــودة هــذا المنــاخ  ف .)2014أحمــد، (وبالثقــة بــين اإلدارة واألفــراد  
ــة  ــل الطلبــة       الوإيجابي ــة والمــوظفين يجع ــة بــين الطلب ــات التفاعلي عالق

ــدافهم    ــة تحقيــــق أهــ ــاة األكاديميــــة، وبإمكانيــ ــودة الحيــ يشــــعرون بجــ
ترتفـــع لـــديهم الـــروح المعنويـــة فيواصـــلون دراســـتهم  ووطموحــاتهم،  

ــع مســتويات   ــم بثقــة، وترتف ــده   .أدائه ــا تؤّك دراســة الغنبوصــي   وهــو م
بـين جــودة   موجبـة وجـود عالقـة ارتباطيـة    أيضـًا   تـي بينـت  ال )2009(

ــاخ الجــامعي و  ــة المن ــين مســتوى الطمــوح   إيجابي ــه وب ــةعالقات  ودافعي
 .اإلنجاز لدى الطلبة

وتؤّثر في التنمية األكاديمية لدى طلبة الجامعات عوامل أخرى 
بينت دراسة غضنفر  فقد .مثل الكفاءة الذاتية ؛تتعّلق بالطلبة أنفسهم

وجــود عالقــة ارتباطيــة ) Ghazanfar & Akram, 2014(م وأكـر 
ــة ــه       موجبــ ــتوى أدائــ ــامعي ومســ ــب الجــ ــة للطالــ ــاءة الذاتيــ ــين الكفــ بــ

ــراهيم     .األكــاديمي ــه دراســة إب التــي بينــت أن  ) 2016(وهــو مــا أكدت
  .ته الذاتيةءإنجاز الطالب الجامعي يضعف كلما قّلت درجة كفا

ــًا ل     ــاءة وســيطًا معرفي ــل هــذه الكف ــ ؛لســلوكوُتمّث ــب عفتوّق  الطال
ــة هــو الــذي يحــدد طبيعــة ســلوكه، ومقــدار      الجــامعي ــه الذاتي لفاعليت

بنـــــي (الجهـــــد الـــــذي ســـــيبذله، ودرجـــــة المثـــــابرة التـــــي ســـــيبديها  
أن معظــم طالبــات ) 2012(وقــد بينــت دراســة ســالم  .)2010خالــد،

مـن فاعليـة الـذات     الجامعية الالتي لديهن مسـتوى مرتفـع   عجلون كلية
  .في مستوى دافعية اإلنجاز الدراسي اربلديهن تق

ضــبط االنفعــاالت، والتعـــاطف،   : مثــل (ويعــد الــذكاء االنفعــالي    
ــة  ــًا إلنجــاز  ) وإدارة العالقــات، والدافعيــة الذاتي الطالــب مؤشــرًا حقيقي

ــز أدا هونجاحــالجــامعي  ــهوتمي ــده دراســة     .األكــاديمي  ئ ــا تؤّك وهــو م
 كما. (Chandramohan & Pavithra, 2015)بافثرا وغاندرموهان 

الـذي يمتلــك   الجـامعي  الطالـب  إلـى أن  (Mayer, 2000)أشـار مـاير   
ــى إدارة         ــدرة عل ــر ق ــون أكث ــالي يك ــذكاء االنفع ــن ال ــة م مســتويات عالي

وهـذا   .عالقاته ودافعيته الذاتيـة، وأكثـر ضـبطًا النفعاالتـه واندفاعاتـه     
يســاعده بدرجــة كبيــرة علــى تــدبر أمــر الضــغوط والتخطــيط وتحقيــق  

هداف والمثابرة في وجه التحديات والتكيف مع التغيرات ومع بيئـة  األ
أن الــــذكاء ) 2014(قـــد بينــــت دراســـة رزيقـــة    و .القاعـــة الدراســـية  

كمـا  . االنفعالي يعد مؤشرًا لمسـتوى الطمـوح لـدى الطالـب الجـامعي     
الـذكاء  هـذا  أن ) Lgbo et al., 2016(ن يلجبـو وآخـر   دراسـة بينـت  
 .تكيف الطالب الجامعي أكاديميًا واجتماعيًا مؤشرًا على أيضًا يعد

االنبسـاطية مقابـل   : مثل( يالجامعالطالب ؤّثر نمط شخصية يو
ــل      ــيط مقابـ ــام والتخطـ ــدان، والنظـ ــل الوجـ ــر مقابـ ــة، والتفكيـ االنطوائيـ

تؤكـد دراسـة آيرانـي    حيث في أدائه األكاديمي، ) العشوائية واالرتجال
بريغــز  -قــت قائمــة مــايرز التــي طبIrani et al., 2003 ((ن يوآخــر

)Myers- Briggs (    ــية ــط الشخصـ ــاس نمـ ــر لقيـ ــية كمؤشـ للشخصـ
أن هنـاك عالقـة    طلبة الدراسات العليا بجامعة فلوريـدا أداء بعالقته و

ومعــدالتهم  هــؤالء الطلبــةقويــة بــين نمــط شخصــية  موجبــة ارتباطيــة 
  .الجامعية

الحــزم واتخــاذ   : مثــل ( يالجــامع للطالــب  والســمات الشخصــية   
ار، واالتـزان والعقالنيـة، والسـيطرة، والفطنـة والـذكاء واإلبــداع،      القـر 

ــة    ــاؤل، والثقـ ــؤولية ، والتفـ ــاز، وتحمـــل المسـ ــع اإلنجـ والطمـــوح ودافـ
ــل     ــافس وتحمـــ ــد، والتنـــ ــة، والتجديـــ ــة االجتماعيـــ ــالنفس، والقابليـــ بـــ

األكاديمي، حيث بينت دراسة كاريوكي  ئهفي أدا كذلك تؤّثر) الضغوط
وجــود عالقــة ارتباطيــة ) Kariuki & William, 2006(وويليــام 
 .األكــاديمي ئــهوأدا الجــامعي بــين الســمات الشخصــية للطالــب  موجبــة

ــارة   و ــت دراســة جب ــة   ) 2013(بين بــين   موجبــة وجــود عالقــة ارتباطي
ــيلهم    ــؤ بتحصــ ــة والتنبــ ــة األردنيــ ــة الجامعــ ــية لطلبــ الســــمات الشخصــ

  .األكاديمي

ــن يلحــظ و ــات التعلــيم  م  أن ت الســابقة دراســاالو الجــامعيأدبي
ــل ال ــة بعــــض العوامــ ــات، خارجيــ ــة بالجامعــ بعــــض العوامــــل والمتعلقــ

ــةال ــة داخليـ ــية ب المتعلقـ ــة   شخصـ ــي التنميـ ــؤثر فـ ــامعي، تـ ــب الجـ  الطالـ
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إلـى هـذه    الدراسـة الحاليـة   وُتضـيف . ة لدى طلبـة الجامعـات  األكاديمي
ُتخرج التي ترتكز على رؤية التعليم العالي المعاصر العوامل مؤشرات 

 طلبـة الالجامعي من دائرة تهيئة الفـرص وتـذليل العقبـات أمـام      التعليم
السـتثمار  أقصـى طاقـاتهم    التـي تسـتثير   دائرة الّتحدي األكـاديمي  إلى

ــرامج         ــا، وااللتحــاق بب ــر المخصــص له ــت للدراســة غي ــن الوق مزيــد م
ــة      ــدمات تكنولوجيـ ــرامج وخـ ــتخدام بـ ــة، واسـ ــة وفكريـ ــطة مهاريـ وأنشـ

اوز حـدود مـا يظنـون أنهـم قـادرون      وتقنية متطورة، وبذل جهود تتج
 كمــا ترتكــز هـــذه الرؤيــة علــى الوصــول بالطلبــة إلـــى      . علــى تحقيقــه  

 ًامنتجــبوصــفهم هم ؤالــذي يهيــ األكــاديمي اإلبــداع واالبتكــار والتميــز 
ــاتهم   ب ولســوق العمــل للمجتمــع  ًاجيــد توظيــف كامــل قــدراتهم وإمكان

مقــــة، لـــدعم جهــــودهم فـــي الـــتعّلم بقــــراءات إضـــافية مع     ومهـــاراتهم 
ــرات جديــدة مفيــدة، وقيــامهم   بتجــارب دقيقــة فــي   وتــوجيههم إلــى خب

  .كتابة البحوث والواجبات واألنشطة المنهجية

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

مصــادر مشــكلة الدراســة  أحـد ين المتنوعــة ُتشـّكل خبــرة البــاحثَ 
 مركز البحـوث التربويـة  عمل في إدارة فالباحث األول  .ظاهرتهاوفهم 

رئاســة الجامعــة  ًا فــيمستشــارلتربيــة وعلــم الــنفس، ثــم  وإدارة قســم ا
للشؤون األكاديمية، وللجودة والتطوير األكاديمي، وللدراسات العليا 
ــاديمي        ــراف األكـ ــي اإلشـ ــر فـ ــاني خبيـ ــث الثـ ــي، والباحـ ــث العلمـ والبحـ

فــــي التــــدريس الطويلــــة واإلرشــــاد الطالبــــي، إلــــى جانــــب خبرتهمــــا  
أن تعّلـم  علـى   للحكـم افيـة  وهـي مـن وجهـة نظرهمـا خبـرة ك      .الجامعي

وأن التعلـيم   .رفـع المعـدل التراكمـي   نحو زال يّتجه  الطلبة الجامعات 
 تعّلميـــة فـــيوزال بحاجـــة إلــى تقريـــر إجـــراءات تعليميــة    الالجــامعي  

  .األكاديمية التنمية ميدان

والدراسـات   باألدبيـات لمشكلة الدراسة  نييتمّثل المصدر الثاو
ــت   ــي تناول ــ الســابقة الت ــي العوام ــاديمي األ ل المــؤثرة ف ــة لداء األك طلب

ــات  ــوحهم  والجامعــــ ــاحهم وطمــــ ــايلة،  (نجــــ ــب والعضــــ ؛ 2010غريــــ
ــراهيم، Ghazanfar & Akram, 2014و ــي ، )2016؛ وإب أو الت

فـي الكفـاءة   تعوق هذا األداء، وتـؤّثر  ظواهر أكاديمية انتشار تناولت 
ــا      ــودة مخرجاتهـــ ــا وجـــ ــيم فيهـــ ــودة التعلـــ ــات وجـــ ــة للجامعـــ الداخليـــ

)Konheim et al., 2008بورسـلي،  و ؛2014رضـوان والصـقر،   ؛ و
ــا  .)2015  أوصــت دراســات عديــدة بالتصــدي لتحليــل ومعالجــة     كم

لإلنجاز األكـاديمي ببـرامج تربويـة    تهم دافعي وتحسين الطلبة مشكالت
بشـكل يتناسـب مـع قـدراتهم واحتياجـاتهم       يتم التخطيط لهاوتعليمية 

ــاتهم  ــدي،  (ورغبــ ــاجي والزيــ ــد لــــديهم  )2013الخفــ ــة النقــ  ،، وتنميــ
ــداء الــرأي        ــار، وإب ــد األفك ــى البحــث واالطــالع، وتولي وتشــجيعهم عل
ــردات      ــة المفـ ــد مناقشـ ــات عنـ ــئلة والتعليقـ ــرح األسـ ــات، وطـ والمقترحـ

 ).2012جبر، (الدراسية 
ين الع البـاحثَ أما المصدر الثالث لمشكلة الدراسـة فيتمّثـل بـاطّ   

ــيم العــالي العــالمي علــى تطــورات  تطــورات أفــرزت أفكــارًا  وهــي  ،التعل
جديـدة وغزيـرة أتاحـت أمـام الجامعــات فرصـًا غيـر مسـبوقة لتحســين        

، ولصياغة تعّلم طلبتها )Popenici, 2013( جودة برامجها التعليمية
لكــن حتـــى  و .)2010آشــوين،  (وتعزيــزه والســيطرة علــى تعقيداتـــه    

 ،تحقق هـذه الجامعـات الفائـدة المرجـوة مـن تلـك التطـورات واألفكـار        
ــإ ــوير سياســـــــاتها     ن فـــــ ــدرة واإلرادة لتطـــــ ــك القـــــ ــا أن تمتلـــــ عليهـــــ

، ودعــم أداء )Smith & Abouammoh, 2013(واسـتراتيجياتها  
، وتفعيـل نظـام   )2007وولف، " (تعّلم التعّلم"باستراتيجيات طلبتها 

تقييم يوفر تغذية راجعة دقيقة ألداء الطلبة تصـل بهـا الجامعـات إلـى     
فـنظم تقـويم    .)Boud & Molloy, 2013(تحقيـق الجـودة العالميـة    

أداء الطلبة المعمول به حاليًا في كثير مـن الجامعـات العربيـة ال تثيـر     
ــدراتهم وميــولهم         ــى تحديــد ق ــتعلم، وال تســاعد عل ــة الطلبــة لل دافعي

جعلـت المعـدل التراكمـي معيـارًا      ألنهـا ، )2015محمـد،  (بشكل جيد 
نهـا  م ،متنوعـة أدائهم، وأغفلت مؤشرات عديدة و وحيدًا لقياس نواتج

فــي تنميتــه األكاديميــة الذاتيــة  الطالــب الجــامعي الجهــود التــي يبــذلها  
  .لتعزيز تعّلمه

السـؤال  محاولة اإلجابة عن حدد مشكلة الدراسة في توعليه، ت
التنميـة األكاديميـة لـدى طلبـة الجامعـات فـي ضــوء        واقـع  مـا : الـرئيس 

ســؤال وتجيــب الدراســة عــن هــذا ال  مؤشــرات ســقف األداء المرتفــع؟ 
 :التاليين الفرعيين باإلجابة عن السؤالين
ما تقديرات واقع التنمية األكاديمية لـدى طلبـة   : السؤال األول

  جامعة جازان في ضوء مؤشرات سقف األداء المرتفع؟
هــــل توجـــــد فــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية   : الســــؤال الثـــــاني 

)=α0,05 (  لــدى  بــين متوســطات تقــديرات واقــع التنميــة األكاديميــة
بة جامعة جازان في ضوء مؤشرات سقف األداء المرتفع تعزى إلى طل

، والكليــة، وتقــدير المعـــدل   الجـــنس(المتغيــرات الوســيطة المســتقلة    
  ؟)التراكمي

 أهمية الدراسة

لدراسة الحالية في مواكبتهـا للتطـورات   النظرية لهمية األتمثل ت
لة إضافة محاوبمؤشرات األداء المرتفع بالتعليم العالي، والعالمية في 

فـي مجـال التنميـة األكاديميـة      والدراسـات  يـات إلى األدب جديدةمعرفة 
  .لطلبة الجامعات

ــة   ــة أمــا األهمي ـــمؤشرات  فــي تمثــل فتالعملي تزويــد الجامعــات ب
، وتزويـد  هـا طلبتدى التنميـة األكاديميـة لـ   واقـع  األداء المرتفع لتقيـيم  

ك المؤشــرات، تلــل فيهــا وفقــًاواقــع هــذا ال تقيــيمنتــائج بجامعـة جــازان  
 هـا مقرراتتطوير خطط اإلرشادية و هاوالتي قد تفيد في تفعيل برامج

 بحثيـة هـذا فضـًال عـن مـا تـم تطـويره مـن أداة         .الدراسـية  تهاأنشطو
مكــن تطبيقهــا فــي دراســات مســتقبلية مشــابهة، أو اإلفــادة منهــا فــي    ي

 .تتفق مع أهدافها بناء أدوات أخرى
  حدود الدراسة

ــائج  ــة بموضــوعها، وباقتصــار تطبيــق    الدراســة تتحــدد نت الحالي
 المتوقـع عينة ممثلة من طلبة البكالوريوس بجامعـة جـازان   أداتها على 

 .لها من خصائص سيكومترية ، وبأداتها وما تحققتخرجهم
  التعريفات اإلجرائية

سقف األداء المرتفـع إجرائيـًا بأنـه     يعرف :المرتفعسقف األداء 
دده الجامعــة ليبــذل طلبتهــا أقصــى الــذي تحـ  األداءالحـد األعلــى مــن  
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وطاقــاتهم الكامنــة، واالســتجابة المبدعــة   جهــودهم وقــدراتهم الذاتيــة 
لعمليات التعليم والتعّلم، واالستفادة المبتكرة من الخبرات المتوافرة، 
. لتحقيق التنمية األكاديمية لـديهم والوصـول بالجامعـة إلـى التنافسـية     

حالية بمؤشرات اشـتملت عليهـا   وقد تحدد هذا األداء في الدراسة ال
 .أداتها البحثية

ــة ــة األكاديميـ ــرف :التنميـ ــة  ُتعـ ــة األكاديميـ ــًا التنميـ ــا  إجرائيـ بأنهـ
ــي      ــع الت ــة لمؤشــرات ســقف األداء المرتف اشــتملت   الممارســات العملي

طلبــة  عليهـا أداة الدراســة الحاليــة للكشــف عـن واقــع ممارســتها لــدى   
ــالهم وأفكــاره   جامعــة جــازان  ــة أعم ــة فــي تنمي  .م ونتاجــاتهم األكاديمي

ممارسـة  ) 21(بــ   الحاليـة  في الدراسـة هذه الممارسات تحددت قد و
  .عملية

  الطريقة 

  أفراد الدراسة

طالبـًا وطالبـًة   ) 691(اختيار عينة عشـوائية بسـيطة عـددها    تم 
من جميع طلبة جامعة جازان المتوقع تخرجهم نهاية الفصل الدراسي 

طالبًا ) 4296(وعددهم  )م2016 -2015(العام الجامعي  األول من
  ):1(وطالبة، وقد وزع أفراد عينة الدراسة كما في جدول 

تـوزع أفـراد عينـة الدراسـة حسـب المتغيـرات الوسـيطة         ):1(جدول 
  المستقلة للدراسة ونسبهم المئوية

 النسبة المئوية  العدد المتغيرات الوسيطة المستقلة

  الجنس
  ٪38,1  263  ذكر
  ٪61,9  428  أنثى

  الكلية
  ٪16,6  115  طبية
  ٪33,6  232  علمية
  ٪49,8  344  إنسانية

تقدير المعدل 
  التراكمي

  ٪20,9  145  ممتاز
  ٪39,7  274  جيد جدًا

  ٪34,2  236  جيد
  ٪5,2  36  مقبول

  ٪100  691  الكلي

  أداة الدراسة

تــم تطــوير أداة تكونــت فــي صــورتها   :الصـورة األوليــة لــألداة 
 لــدى طلبــة الجامعــات األكاديميــة التنميــة فــيرة فقــ) 30(األوليــة مــن 

المّتصلة بمؤشرات سقف األداء المرتفع المسـتنبطة مـن أدب التعلـيم    
ــالي مثــــل   ؛ وكيــــوه  2007؛ وولــــف،  2007غروشــــيا وميللــــر،   (العــ

 .)2006؛ ولوكاس، 2006، وآخرون

للتحقــق مــن درجــة مالءمــة فقــرات األداة، ودقــة   :صــدق األداة
دى مناســــبتها ألهـــداف الدراســـة، ودقــــة   صـــياغتها ووضـــوحها، ومـــ   

ــي صــورتها األوليــة         ــم عرضــها ف ــا عــن الممارســة المحــددة، ت تعبيره
محكمًا بجامعة الملك سـعود وجامعـة الملـك عبـد     ) 22(المعدلة على 

العزيز وجامعة األميرة نورة بنت عبـد الـرحمن بالسـعودية، والجامعـة     

قــابوس بســلطنة الهاشـمية وجامعــة مؤتـة بــاألردن، وجامعــة السـلطان    
فقـرات، واإلبقــاء علــى  ) 9(بملحوظــاتهم بإســقاط  األخـذ عمـان، وتــم  

٪ فـأكثر، ليصـبح مجمـوع    80الفقرات التـي حصـلت علـى نسـبة اتفـاق      
  .فقرة) 21(فقرات األداة التي توافرت لها داللة صدق المحتوى 

تم التأكد من صـدق بنـاء األداة بـالتحقق مـن ارتبـاط       ،بعد ذلك
تزيــد  االرتبــاط الكليــة فتبــين أن جميــع قــيم معــامالت  الفقــرة بالدرجــة

  .فقرة) 21(ليبقى عدد فقرات األداة ) 0.30(على 

ــات األداة ــاق    : ثبـ ــة االتسـ ــات األداة بطريقـ ــن ثبـ ــق مـ ــم التحقـ تـ
للـدرجات المتحققـة علـى    " ألفـا  -كرونباخ" معاملالداخلي باستخدام 

وتبــين أن  .كليــةالدرجــة الكليــة لــألداة، وذلــك بتطبيقهــا علــى العينــة ال 
، وهـي قيمـة تـدل علـى تمتـع األداة      )0.92(قيمة معامل ثباتهـا بلغـت   

 .بدرجة عالية من ثبات االتساق الداخلي وتتيح إمكانية تطبيقها

ــألداة  ــة ل ــت أداة الدراســة  : الصــورة النهائي فــي صــورتها  تكون
ــة      ــف بالدراسـ ــى التعريـ ــزء األول إلـ ــدف الجـ ــزأين، يهـ ــن جـ ــة مـ النهائيـ

ــات ت ــة    وتعليمـ ــراد الدراسـ ــية ألفـ ــات الشخصـ ــتبانة والبيانـ ــة االسـ  .عبئـ
التنميـة األكاديميـة لـدى طلبـة      واقـع  ويهدف الجـزء الثـاني إلـى قيـاس    

) 21(وتكـون مـن    ،في ضوء مؤشرات سقف األداء المرتفعالجامعات 
  .ليكرتل عنها على التدريج الخماسي ويجاب ،فقرة توزعت عشوائيًا

  تصحيحال

ــت طريقــة إجابــة    أفــراد العينــة عــن فقــرات األداة باختيــار      تمّثل
التــدريج درجــة موافقــة واحــدة فقــط عــن كــل فقــرة مــن بــين خيــارات     

ــاآلتيل الخماســـي ــًا : ليكـــرت كـ ــردد )4(، أوافـــق )5(أوافـــق تمامـ ، متـ
ولتحديد معيار الحكـم علـى    .)1(، ال أوافق أبدًا )2(، ال أوافق )3(

 لألعـداد الصـحيحة   اعتمـاد قاعـدة التقريـب الحسـابي     تم هم،استجابات
: كمــا يلــيجــاء تقــدير درجــات االســتجابات ف ).2008عبــد الفتــاح، (
ــة ) 1,79 -1( ــةدرجــ ــدًا،   موافقــ ــة جــ ــة ) 2,59 -1,80(وقليلــ درجــ

ــة،    -3,40(ودرجــة موافقــة متوســطة،  ) 3,39 -2,60(وموافقــة قليل
 . درجة موافقة كبيرة جدًا) 5 -4,20(ودرجة موافقة كبيرة، ) 4,19

  حصائيةالمعالجة اإل
ــة عــن الســؤال األول   - المتوســطات الحســابية    حســاب تــم   ،لإلجاب

 .واالنحرافات المعيارية
) t-test( "ت"اختبـــار  إجـــراءتــم   ،لإلجابــة عـــن الســؤال الثـــاني   -

، واســتخدام تحليــل الجــنسمتغيــر  بحســبلفحــص داللــة الفــروق 
لمعرفـة داللـة الفـروق     )way ANOVA-One(التبـاين األحـادي   

 .وتقدير المعدل التراكمي يةالكلمتغيري  بحسب
 النتائج

ــائج الســؤال األول  ــة األكاديميــة     : نت ــع التنمي ــا تقــديرات واق م
  لدى طلبة جامعة جازان في ضوء مؤشرات سقف األداء المرتفع؟

ــة عــن هــذا الســؤال   المتوســطات الحســابية   حســابتــم  ،لإلجاب
لبـة  واالنحرافات المعياريـة لتقـديرات واقـع التنميـة األكاديميـة لـدى ط      
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  ):2(، وجاءت النتائج كما في جدول أفراد العينةالطلبة جامعة جازان في ضوء مؤشرات سقف األداء المرتفع من وجهة نظـر  

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية ):2(جدول 

أن تقديرات واقع التنمية األكاديمية لدى ) 2(يتبين من جدول 
طلبة جامعة جازان في ضوء مؤشرات سقف األداء المرتفع من وجهة 

متوسـط  البلغ  ".متوسطة"قد جاءت بدرجة  أفراد العينةنظر الطلبة 
ــابي ــام الحســ ــديرات   العــ ــذه التقــ ــاري   )3,14(لهــ ــراف المعيــ واالنحــ

ــين   وتراوحــت متوســطات ت ).0,71( قــديرات مضــامين الفقــرات مــا ب

، كانت أعالها وبدرجة كبيرة التـي تضـمنتها الفقـرة    )3,53 – 2,70(
أســـتثمر المزيـــد مـــن الوقـــت للدراســـة غيـــر الوقـــت الــــذي        ) "10(

أحفز نفسـي باسـتمرار ألحقـق التميـز     ) "13(والفقرة  ،"أخصصه لها
ــداع ــابي  " واإلبـ ــط حسـ ــاري   )3,53(بمتوسـ ــراف معيـ ، 0,97(وانحـ

أرفــع  ) "15(تليهمــا التــي تضــمنتها الفقــرة      .علــى التــوالي  ) 1,11و

  ترتيب
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 

 سابيالح
االنحراف 
 المعياري

 رتبة
 الفقرة

  الدرجة

  كبيرة  1 0,97 3,53 .أستثمر المزيد من الوقت للدراسة غير الوقت الذي أخصصه لها  10
  كبيرة  1 1,11 3,53 .أحفز نفسي باستمرار ألحقق التميز واإلبداع  13
  كبيرة  3 1,13 3,40 .أرفع دومًا من سقف التوقعات من أدائي  15
اســتخدام البــرامج والخــدمات التكنولوجيــة والتقنيــة المتطــورة فــي    أحــرص علــى  21

  كبيرة  3 1,16 3,40 .تلبية متطلبات تخصصي ومقرراتي الدراسية

أستثمر تفاعل أعضاء هيئة التـدريس والطلبـة فـي القاعـات الدراسـية للمشـاركة         20
  متوسطة  5 1,21 3,31 .بالحوار والنقاش بهدف تعزيز فهمي وتعميق معرفتي

أدعم جهودي في التعّلم بالطلب من أعضاء هيئة التدريس توجيهي إلى قراءات   18
  متوسطة  6 1,24 3,30 .إضافية معمقة

ألتزم بإجراء الدراسات واألنشطة والواجبات التـي تتطلبهـا المقـررات الدراسـية       19
  متوسطة  7 1,27 3,22  .بنفسي

  متوسطة  7 1,12 3,22 .اإلبداعأصمم رموزًا وشعارات متنوعة تذّكرني بالتميز و  11
  متوسطة  7 1,15 3,22 .أصمم بطاقات متنوعة تذّكرني بمسؤولياتي وواجباتي األكاديمية  16
ــدوريات المتخصصـــة         14 ــع والـ ــادر والمراجـ ــاء واســـتعارة المصـ ــى اقتنـ ــرص علـ أحـ

  متوسطة  10 1,19 3,20 .الحديثة المتعلقة بالمقررات الدراسية

بالطلب من أعضاء هيئة التدريس تقديم تغذية راجعة  أدعم جهودي في التعّلم  1
  متوسطة  11 1,22 3,15 .سريعة لي حول أدائي

أحــرص علــى التواصــل مــع مشــرفي األكــاديمي لعقــد لقــاءات استشــارية منتظمــة     9
  متوسطة  12 1,17 3,10 .معه

2  
استثمر الخدمات الطالبية التي تقدمها الجامعة التي أعتقد أنها تساعدني علـى  

  متوسطة  12 1,17 3,10 .حقيق اإلنجاز بصورة فاعلةت

  متوسطة  14 1,16 3,00 .أحرص بجدية على أن أكون من الطلبة الذين تحتفي الجامعة بهم علنًا  7
أدعــم جهـــودي فـــي الـــتعّلم بالطلـــب مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس تـــوجيهي إلـــى      5

  متوسطة  15 1,22 2,98 .الخبرات والتجارب المفيدة

االلتحاق بالدورات وورش العمل التي تعمق من قـدراتي ومهـاراتي   أحرص على   6
  متوسطة  16 1,11 2,94  .الدراسية

أحرص على االطالع على المواقع االلكترونية للمجالت العلمية المتخصصة فـي    12
  متوسطة  17 1,35 2,80 .مجال تخصصي

لجامعــة التــي افـي  البرامج واألنشــطة المهاريـة والفكريــة  بــأحـرص علــى االلتحـاق     17
  متوسطة  18 1,29 2,77 .أعتقد أنها تساعدني على تحقيق اإلنجاز

أحـرص علـى االنتظـام فــي الجلسـات المخصصـة للتوجيــه واإلرشـاد التـي تــدعو          3
  متوسطة  19 1,25 2,74 .إليها الوحدات المتخصصة

  متوسطة  20 1,20 2,73 .أبذل جهدًا في دراستي يتجاوز حدود ما أظن أني قادر على تحقيقه  8
  متوسطة  21 1,32 2,70 .أشارك بجدية في أي حوارات فكرية حول الدراسة والمقررات الدراسية  4

  متوسطة   0,71 3,14  الممارسات ككل
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أحـرص علـى   ) "21(والفقـرة   ،"دومًا مـن سـقف التوقعـات مـن أدائـي     
استخدام البرامج والخدمات التكنولوجية والتقنية المتطورة فـي تلبيـة   

 )3,40(بمتوسـط حسـابي   " متطلبـات تخصصـي ومقرراتـي الدراسـية    
ــاري  ــواليع) 1,16، و1,13(وانحـــراف معيـ ــى التـ ــا أقـــل .لـ ــذه أمـ  هـ

) 4(التـي تضـمنتها الفقـرة    فهي متوسطة  بدرجةجاءت متوسطات وال
ــة حــول الدراســة والمقــررات        " أشــارك بجديــة فــي أي حــوارات فكري

 ).1,32(وانحراف معياري  )2,70(بمتوسط حسابي " الدراسية

 (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : نتائج السؤال الثاني
= α0,05 (توســطات تقــديرات واقــع التنميــة األكاديميــة لــدى  م بــين

طلبة جامعة جازان في ضوء مؤشرات سقف األداء المرتفع تعزى إلى 
، والكليــة، وتقــدير المعـــدل   الجـــنس(المتغيــرات الوســيطة المســتقلة    

  ؟)التراكمي

ــة  المتوســطات الحســابية   حســابتــم  ،هــذا الســؤال  عــنلإلجاب
فــي تقــديرات واقــع التنميـــة     واالنحرافــات المعياريــة لمعرفــة الفـــروق   

األكاديمية لدى طلبة جامعة جـازان فـي ضـوء مؤشـرات سـقف األداء      
 "ت"، واسـتخدام اختبـار   أفـراد العينـة  المرتفع من وجهة نظر الطلبـة  

)t-test( وتحليــل التبــاين األحــادي ،(One-way ANOVA) وقــد ،
  :جاءت النتائج كاآلتي

 الجنسمتغير   .أ 

ــم  ــابتــ ــابي  حســ ــطات الحســ ــة  المتوســ ــات المعياريــ ة واالنحرافــ
لتقديرات واقع التنمية األكاديمية لدى ) t-test" (ت"اختبار إجراء و

طلبة جامعة جازان في ضوء مؤشرات سقف األداء المرتفع من وجهة 
 .)ذكـر، أنثـى  ( الجـنس عنـد تصـنيفهم حسـب     أفراد العينـة نظر الطلبة 

  ):3(وجاءت النتائج كما في جدول 

  الجنسلمتوسطات تقديرات أفراد العينة حسب متغير " ت"بار نتائج اخت ):3(جدول 
  الداللة اإلحصائية  درجة الحرية  "ت"قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس

  0,73  3,15 428 أنثى  0,283 689  1,162-  0,64  3,12  263  ذكر

فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد   عــدم وجــود) 3(يتبــين مــن جــدول  
ــتوى ــة  مسـ ــع التنميـــة     ) 0,05(الداللـ ــديرات واقـ ــطات تقـ ــين متوسـ بـ

األكاديمية لدى طلبة جامعة جـازان فـي ضـوء مؤشـرات سـقف األداء      
 الجـنس متغيـر  إلـى  تعـزى   أفـراد العينـة   الطلبـة المرتفع من وجهة نظر 

  .)ذكر، أنثى(

 متغير الكلية  .ب 

ــم  ــابتــ ــة    حســ ــات المعياريــ ــابية واالنحرافــ ــطات الحســ المتوســ
األكاديمية لدى طلبة جامعـة جـازان فـي ضـوء      التنمية لتقديرات واقع

عند  أفراد العينةمؤشرات سقف األداء المرتفع من وجهة نظر الطلبة 
وجـاءت النتـائج كمـا     .)طبية، علمية، إنسـانية (تصنيفهم حسب الكلية 

  ):4(في جدول 

  
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقـديرات   ):4(جدول 
  نة حسب متغير الكليةأفراد العي
 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العدد  الكلية
  0,66  2,68  115  طبية
  0,64  3,38  232  علمية
  0,65  3,36  344  إنسانية
  0,71  3,14  691  المجموع

وجود فروق ظاهرية بين متوسطات تقديرات ) 4(جدول  يبين
وء مؤشـرات  واقع التنمية األكاديمية لدى طلبـة جامعـة جـازان فـي ضـ     

ــة   األداءســقف  ــة   .المرتفــع بســبب اخــتالف فئــات الكلي ولفحــص الدالل
)One-تحليـل التبـاين األحـادي     إجـراء تـم   ،اإلحصـائية لهـذه الفـروق   

)way ANOVA.  5(وجاءت النتائج كما في جدول:(  

  ةنتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات تقديرات أفراد العينة حسب متغير الكلي ):5(جدول     
 الداللة اإلحصائية )ف(قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

  18,333  2  38,108 بين المجموعات
 0,452 688 307,259 داخل المجموعات  0,000  36,184

  690 345,367 الكلي

فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســـتوى      وجــود ) 5(جــدول   يبــين 
ــين) 0,05(الداللــة  ــة    ب ــة األكاديمي متوســطات  تقــديرات واقــع التنمي

لــدى طلبــة جامعــة جــازان فــي ضــوء مؤشــرات ســقف األداء المرتفــع     
تــم  ،ولفحــص داللــة الفــروق الزوجيــة بينهــا  .الكليــة متغيــرإلــى تعــزى 
ــراء ــار إجـ ــيفيه" اختبـ ــة  (Scheffe)" شـ ــات البعديـ ــاءت  .للمقارنـ وجـ

  ):6(النتائج كما في جدول 

  

ــراد  "شـــيفيه" تبـــاراخنتـــائج  ):6(جـــدول  لمتوســـطات تقـــديرات أفـ
  العينة حسب متغير الكلية

 الكلية
المتوسط 
 الحسابي

 إنسانية علمية  طبية

        2,68  طبية
      0,59*  3,38  علمية
    0,04  0,61*  3,36  إنسانية
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فروق دالة إحصـائيًا عنـد مسـتوى     وجود) 6( جدوليتبين من 
ــة  التنميــة األكاديميــة   بــين متوســطات تقــديرات واقــع     ) 0,05(الدالل

لدى طلبة جامعة جازان في ضوء مؤشرات سقف األداء المرتفـع مـن   
من ) طبية(متغير الكلية بين ى لإتعزى  العينةأفراد وجهة نظر الطلبة 

ــة وإنســانية  (جهــة و مــن جهــة أخــرى وجــاءت الفــروق   ) كــل مــن علمي
  ).كل من علمية وإنسانية(لصالح 

  متغير تقدير المعدل التراكمي  .ج 

ــم  ــابتــ ــة    حســ ــات المعياريــ ــابية واالنحرافــ ــطات الحســ المتوســ
لتقديرات واقع التنمية األكاديمية لدى طلبة جامعـة جـازان فـي ضـوء     

عند  أفراد العينةمؤشرات سقف األداء المرتفع من وجهة نظر الطلبة 
ممتـاز، جيـد جـدًا، جيـد،     (تصـنيفهم حسـب تقـدير المعـدل التراكمـي      

  ):7(دول وجاءت النتائج كما في ج .)مقبول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقـديرات   ):7(جدول 
  أفراد العينة حسب متغير تقدير المعدل التراكمي

 العدد  تقدير المعدل التراكمي 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  0,78  3,28  145  ممتاز
  0,68  3,06  274  جيد جدًا

  0,68  3,08  236  جيد
  0,44  3,14  36  مقبول

  0,71  3,14  691  المجموع

فروق ظاهرية بين متوسطات تقديرات  وجود) 7(جدول  يبين
واقع التنمية األكاديمية لدى طلبـة جامعـة جـازان فـي ضـوء مؤشـرات       
 .سقف األداء المرتفـع بسـبب اخـتالف فئـات تقـدير المعـدل التراكمـي       

اين تحليــل التبــ إجــراءتــم  ،ولفحــص الداللــة اإلحصــائية لهــذه الفــروق 
، وجــاءت النتـائج كمــا فـي جــدول   )way ANOVA-One(األحـادي  

)8:(  

ــاين األحــادي لمتوســطات تقــديرات       ):8(جــدول  نتــائج تحليــل التب
  أفراد العينة حسب متغير تقدير المعدل التراكمي

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

بين 
  1,614  3  6,188 تالمجموعا

داخل   0,022  3,233
 0,465 687 339,179 المجموعات

  690 345,367 الكلي

فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســـتوى      وجــود ) 8(جــدول   يبــين 
ــين متوســطات   ) 0,05(الداللــة  ــة   تقــديراتب ــة األكاديمي واقــع التنمي

لــدى طلبــة جامعــة جــازان فــي ضــوء مؤشــرات ســقف األداء المرتفــع     
ــإتعــزى  ــر تقــدير المعــدل التراكمــي  ى ل ــروق    .متغي ــة الف ولفحــص دالل

ــة بينهــا  ــم  ،الزوجي ــار إجــراء ت للمقارنــات   (Scheffe)" شــيفيه " اختب
  ):9(وجاءت النتائج كما في جدول  .البعدية

  

ــراد " شـــيفيه" اختبـــارنتـــائج  ):9(جـــدول  لمتوســـطات تقـــديرات أفـ
  العينة حسب متغير تقدير المعدل التراكمي

دل المع  تقدير
 التراكمي

المتوسط 
 الحسابي

 مقبول  جيد جيد جدًا  ممتاز

          3,28  ممتاز
        0,28*  3,06  جيد جدًا

      0,06  0,22  3,08  جيد
    0,01  0,05  0,23  3,14  مقبول

فروق دالة إحصـائيًا عنـد مسـتوى     وجود) 9(يتبين من جدول 
ــة  بــين متوســطات تقــديرات واقــع التنميــة األكاديميــة       ) 0,05(الدالل

لدى طلبة جامعة جازان في ضوء مؤشرات سقف األداء المرتفـع مـن   
متغيـــر تقــدير المعـــدل  ى لــ إتعــزى   أفــراد العينـــة وجهــة نظــر الطلبـــة   

مـن جهـة   ) تقـدير جيـد جـداً   (من جهة و) تقدير ممتاز(التراكمي بين 
  ).تقدير ممتاز(أخرى وجاءت الفروق لصالح 

  النتائج مناقشة

  مناقشة نتائج السؤال األول

السؤال األول أن تقديرات واقـع التنميـة األكاديميـة     نتيجةنت بي
لدى طلبة جامعة جازان في ضوء مؤشرات سـقف األداء المرتفـع قـد    

ــاءت ــة  جـ ــطة(بدرجـ ــغ  ،)متوسـ ــابي الوبلـ ــط الحسـ ــام متوسـ ــذه  العـ لهـ
مرضـية بالنسـبة لطلبـة    ربما تكـون  هذه النتيجة و .)3,14(التقديرات 

، هـا الدراسية وكثـرة مقرراتهـا ومتطلبات   نظرًا لطبيعة المرحلةالجامعة 
فـي رؤيتهـا    لكنها ربما تكـون غيـر مرضـية إلدارة الجامعـة التـي تتطلـع      

، وبخاصـة  المتوقـع  داءاألأعلـى سـقف مـن     الطلبـة  إلى بلوغ )2020(
فـي عصـر التنافسـية العالميـة ومــا تفرضـه علـى الجامعـات مـن تطبيــق         

ضمان مخرجات مؤهلة ولومعايير االعتماد األكاديمي، الجودة  ةنظمأ
للقيادة المجتمعيـة وتلبيـة متطلبـات المجتمـع وسـوق العمـل والتنميـة        

  .)2030(وفق رؤية المملكة  الشاملة

ــت  ــةوبينـ ــع     نتيجـ ــديرات واقـ ــى تقـ ــًا أن أعلـ ــؤال األول أيضـ السـ
التنمية األكاديمية لدى طلبة جامعة جازان في ضـوء مؤشـرات سـقف    

ــع  ــرة  األداء المرتفـ ــة كبيـ ــوبدرجـ ــرة   كانـ ــمنتها الفقـ ــي تضـ ) 10(ت للتـ
ــذي أخصصــه        " ــت ال ــر الوق ــت للدراســة غي ــن الوق ــد م أســتثمر المزي
" أحّفز نفسي باستمرار ألحقق التميز واإلبداع) "13(والفقرة ، "لها

أرفـع  ) "15(تليهما التي تضمنتها الفقرة  .)3,53(بمتوسط حسابي 
ى أحـرص علـ  ) "21(والفقـرة   ،"دومًا مـن سـقف التوقعـات مـن أدائـي     

استخدام البرامج والخدمات التكنولوجية والتقنية المتطورة فـي تلبيـة   
 .)3,40(بمتوسـط حسـابي   " الدراسيةمتطلبات تخصصي ومقرراتي 

جامعـة جـازان أفـراد    ويمكن أن ُتعزى هـذه النتيجـة إلـى إدراك  طلبـة     
ــة  ــتثماره     العينـ ــت واسـ ــيط للوقـ ــة التخطـ ــين أهميـ ــة بـ ــة اإليجابيـ للعالقـ

مية، والمثابرة والتحفيز الذاتي ورفع سقف التوقعات تنميتهم األكاديو
ــم  ــن أدائهـ ــى مـ ــول إلـ ــز للوصـ ــاديميالتميـ ــاتهم و األكـ . تحقيـــق طموحـ

وتؤكد هذه النتيجة حرص الطلبة على توظيف التكنولوجيا المتطورة 
هم وتفوقهم صار مرهونًا بحسن اتفي عملية التعّلم إلدراكهم أن إنجاز

ــا   ــف هــذه التكنولوجي ــد. توظي ــم علــى      وتع ــارًا للحك هــذه النتيجــة معي
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ــيم بالجامعــة وجــودة مخرجاتهــ    حيــث  .امســتوى جــودة منظومــة التعل
أنـــه كلمــا ارتفـــع ســقف أداء الطالـــب   ) 2014(تشــير دراســـة أحمــد   

الجامعي كان ذلك معيـارًا للحكـم علـى جـودة منظومـة التعلـيم وجـودة        
ــه ــة اتجاهــات        . مخرجات ــا يمكــن أن تشــير هــذه النتيجــة إلــى طبيع كم

المعنيـين بتيسـير    العـاملين فيهـا   واألفـراد الجامعة الطلبة نحو إدارات 
التــي ) 2010(دراســة بوالليــف  وهــو مــا تؤكــده .تنميــتهم األكاديميــة

مؤسسـة  الأن الطلبـة لـديهم اتجاهـات نحـو كـل مـا يـدور داخـل         بينت 
  . التعليمية

الســؤال األول أن أقـل تقــديرات واقــع التنميــة   نتيجــةكمـا بينــت  
ديمية لدى طلبة جامعة جـازان فـي ضـوء مؤشـرات سـقف األداء      األكا

أشــارك ) "4(لتـي تضـمنتها الفقـرة    لكانــت وبدرجـة متوسـطة   المرتفـع  
" فكريــة حـول الدراســة والمقـررات الدراســية   حـوارات بجديـة فــي أي  

ويمكن أن ُتعزى هذه النتيجة إلـى عـزوف    .)2,70(بمتوسط حسابي 
االنخراط والمشاركة في الحوارات  إلى حد ما عن أفراد العينة الطلبة

إلـى مسـتوى    ذلـك  ربما يعـود و .المحاضراتوالنقاشات داخل قاعات 
التدريس الحقيقي السائد بالجامعة، أو ربما يعود إلى طبيعة المرحلة 
العمريــة للطلبــة التــي تتســم بشــكل عــام بــالتردد واإلحســاس بالخجــل  

فــي النقاشــات  والرغبـة فــي العزلـة والســرحان والخـوف مــن المشـاركة    
هـو   )Mayer, 2000(العلنيـة؛ فأفضـل أنـواع الـتعلم كمـا أشـار مـاير        

الــتعّلم القـــائم علـــى التكيـــف مــع البيئـــة الصـــفية والتفاعـــل والمجهـــود    
  .الذاتي للطلبة

  مناقشة نتائج السؤال الثاني

ــر     نتيجــةبينــت  ــاني فيمــا يتعلــق بمتغي الجــنس عــدم  الســؤال الث
ــة   وجــود ــي إحصــائيًافــروق دال ــة   ب ن متوســطات تقــديرات واقــع التنمي

جـازان فـي ضـوء مؤشـرات سـقف األداء       جامعةاألكاديمية لدى طلبة 
 الجنسـين إلى تقـارب   النتيجةويمكن أن تعزى هذه  .لمتغيرلالمرتفع تعزى 

قــدرات الجهــود والفــي  أفــراد العينــةمــن طلبــة جامعــة جــازان  ) ذكــر، وأنثــى(
بلـوغ سـقف األداء المرتفـع     السـعي إلـى  ي لتنمية األكاديمية، وفلتحقيق االذاتية 
وربمـا تعـزى هـذه النتيجـة أيضـاً إلـى       . تطلعـات الشخصـية  الطمـوح و اللتحقيـق  

ــذ        ــة تنفيـ ــوير األكـــاديمي حاليـــاً بمتابعـ ــودة والتطـ ــة للجـ ــة الجامعـ اهتمـــام وكالـ
رؤيـة الجامعـة   التعليم المتمركز حول الطالب لتحقيــق أهـداف    عمليات

ــة    الــرغم مــن علــى هــذا  .)2020( ــة والثقافي تفــاوت مكونــات البيئتــين التعليمي
الطالبـات بالجامعـة مـن حيـث المرافـق والتجهيـزات       كليـات  بين كليـات الطـالب و  

ن معظــم المبــاني الخاصــة   إ إذوالمعــدات واإلمكانــات والنشــاطات والفعاليــات،   
ــة      كليــــات ب ــت مســــتأجرة وتجهيزاتهــــا وفضــــاءاتها الداخليــ الطالبــــات مــــا زالــ

وتختلـف   .لت محدودة خاصة في الكليـات العلميـة واإلنسـانية   ما زا والخارجية
ــذه  دراســـة ، و)2011(صـــوالحة والعنوشـــي   دراســـة   النتيجـــة مـــع نتيجـــة    هـ

  .)Ghazanfar & Akram, 2014( غازنفر وأكرم

 وجــودالسـؤال الثـاني فيمـا يتعلـق بمتغيـر الكليـة        نتيجـة  وبينـت 
ميـة األكاديميـة   فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات تقديرات واقـع التن 

لــدى طلبــة جامعــة جــازان فــي ضــوء مؤشــرات ســقف األداء المرتفــع     
ويمكن أن تعزى هـذه النتيجـة إلـى     .)كل من علمية وإنسانية(لصالح 
الكليات الطبية وما تتطلبه في تخصصات الدراسية للمقررات الطبيعة 

وهـو أمـر لـم     .كبيـر  دراسـي  ، ومن جهـد وسريريةمن تطبيقات عملية 
وقتــًا كافيـًا لممارســات إضـافية فــي التنميــة   هـذه الكليــات   بــةيتـرك لطل 
ــات   . األكاديميـــة ــى أن الكليـ ــة أيضـــًا إلـ ــذه النتيجـ ويمكـــن أن تعـــزى هـ

الطبية تهيئ لطلبتها متطلبات تحقيـق مؤشـرات سـقف األداء المرتفـع     
حـدود  فـي  وتيسر لهم فرصًا محددة وموجهـة فـي التنميـة األكاديميـة     

كان مفيدًا مـن جهـة فإنـه مـن جهـة أخـرى قـد         إنوهذا  .نطاق الكلية
والمرافق مواقع المتوافرة في أخرى من فرص  استفادتهميحول دون 

كمـا يمكـن أن تعـزى هـذه النتيجـة إلـى أن دافعيـة        . بالجامعة المختلفة
اإلنجــاز لــدى طلبــة الكليــات الطبيــة ربمــا تكــون قــد انخفضــت نتيجــة     

تفق هذه النتيجة مـع نتيجـة   وت. الضغوط الدراسية الكبيرة والمستمرة
، فــي )2013(ودراســة جبــارة  ،)2011(دراســة صــوالحة والعنوشــي 

  ).2012(حين تختلف مع نتيجة دراسة سالم 

السؤال الثاني فيما يتعلـق بمتغيـر تقـدير المعـدل      نتيجةوبينت 
فـروق دالـة إحصـائيًا بـين متوسـطات تقـديرات واقـع         وجـود التراكمـي  

طلبة جامعة جازان في ضـوء مؤشـرات سـقف     التنمية األكاديمية لدى
، ويمكـن أن تعـزى هـذه النتيجـة     )تقدير ممتاز(األداء المرتفع لصالح 

ــة مـــن ذوي التقـــدير    ــوقين بالجامعـ ــعي الطلبـــة المتفـ ــاز(إلـــى سـ ) ممتـ
للمحافظة على مستوى تقدير معـدالتهم مرتفعـًا مقارنـة بـأقرانهم مـن      

 ، مــا)، جيــد، مقبــولجيــد جــدًا(الطلبــة ذوي فئــات التقــدير األخــرى  
كمـا  . يدفعهم إلى بذل جهود أكبر فـي ممارسـاتهم للتنميـة األكاديميـة    

ــوقين مـــن ذوي    ــة المتفـ ــة إلـــى أن الطلبـ ــذه النتيجـ يمكـــن أن تعـــزى هـ
ــة    ) ممتــاز(التقــدير  ربمــا يمتلكــون إحساســًا عاليــًا مــن الكفــاءة الذاتي

عـزون  يجعلهم يشعرون بامتالك قدرات ذاتية فـي التنميـة األكاديميـة ي   
كما تؤكـده   .)2010(دراسة بني خالد  هوهو ما تؤكد .تفوقهم إليها

التــي أشــارت إلــى وجــود أثــر      ) 2011(دراســة صــوالحة والعنوشــي   
ــين األداء األكــاديمي   المعــدللتقــدير  ــب  التراكمــي فــي العالقــة ب للطال
مــع كــذلك وتتفـق هــذه النتيجـة   . وبعــض السـمات الشخصــية  الجـامعي 

 Chandramohan) ات أخرىودراس ،)2014(نتيجة دراسة رزيقة 
& Pavithra, 2015) ؛)Lgbo et al., 2016(.   

  التوصيات

الدراسـة  فـي  حـددت  تتحويل مضامين التنميـة األكاديميـة التـي     .1
 الحاليــة إلــى إجــراءات وعمليــات نوعيــة فــي صــياغة تعّلــم طلبــة 

 .الجامعة

ــة علــى   .2 ــريفهم     حــث الطلب اســتثمار وقــت إضــافي للدراســة، وتع
ــالي ــتوى     بأســ ــع مســ ــى رفــ ــاعدتهم علــ ــذات، ومســ ــز الــ ب تحفيــ

ــن أدائهـــم  ــراتهم   ،توقعـــاتهم مـ ــدراتهم وخبـ ــةوتوظيـــف قـ  التقنيـ
 .تهمأكبر في تلبية متطلبات دراس درجةب

 لقــاءات إرشـــادية عقــد  بــرامج تدريبيــة وورش عمـــل و   تصــميم  .3
لـدى  ) 8، 4، 3(تنميـة مضـامين الفقـرات    تستهدف  وأكاديمية

 . مهمفي تعميق تعّل الطلبة ألثرها

ــتوى   .4 ــادة مسـ ــاعدة طلبـــ  االزيـ ــام بمسـ ــات  ةهتمـ ــة (الكليـ العلميـ
ــانية ــتفادة مـــن   ) واإلنسـ ــى االسـ ـا  ممتلكـــاتعلـ ــة وإمكاناتهــ  الجامعـ
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وتوجيــه الهيئــة التدريســية إلــى تفعيــل    فــي تعّلمهــم، هاخــدماتو
ــديم   ــادية لتقــ ــم اإلرشــ ــراتأدوارهــ ــة   همخبــ ــي التنميــ ــة فــ للطلبــ

  .األكاديمية وتعزيزها

، واستكمال جهد تتفق وأهدافهارى إجراء دراسات أخ .5
الدراسة الحالية بتناول أدوات أخرى مثل المقابالت وبطاقة 

ومتغيرات  آخرين،المالحظة وتحليل الوثائق، وأفراد عينة 
  .مختلفةوسيطة مستقلة 
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