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دور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم
(الجامعة اإلسالمية أنموذجاً)
د.حمدان عبد هللا الصوفي* ،أنيسه حسن الدهدار ،الجامعة االسالمية ،غزه
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الملخص
هدفت الدراسة إلى معرفة دور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبة الجامعة
اإلسالمية في غزة ،والكشف عن داللة الفروق لدور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى
طلبتهم تعزى لمتغيرات (الجنس ،مستوى التحصيل ،الكلية) ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي؛
لمالءمته أغراض الدراسة ،كما تم تطبيق استبانة على عينة من طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة ،البالغ عددهم
( )324طالبا وطالبة .وقد أظهرت النتائج أن لمعلمي متطلبات الجامعة دورا كبيرا في تعزيز الرقابة
الذاتية لدى طلبة الجامعة اإلسالمية ،كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور معلمي المتطلبات في
تعزيز الرقابة الذاتية تعزى لمتغير الكلية والجنس ،وتوجد فروق ذات داللة إحصائية لدورهم تعزى لمتغير
مستوى التحصيل لصالح الطلبة الحاصلين على درجة ممتاز
الكلمات المفتاحية :متطلبات الجامعة ،الرقابة الذاتية ،الجامعة اإلسالمية.

Abstract
The study aimed at finding out the role of university requirements' teachers in
enhancing the students' self-censorship at the Islamic University in Gaza. In
addition to revealing the significance of the differences in the role of university
requirements' teachers in enhancing the students' self-censorship due to (gender,
achievement level, faculty). The study used the descriptive approach based on a
questionnaire as the main tool of the study. The questionnaire was applied to a
sample of (381) students of the Islamic University in Gaza .The results of the
study showed that the university requirements' teachers played a vital role in
1

Published by Arab Journals Platform, 2020

bron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 14 [2020], Iss. 1, Ar
حمدان الصوفي ،أنيسه الدهدار ،دور معلمي متطلبات ،...مجلة جامعة الخليل للبحوث ،مجلد ( ،)41العدد (6049،)4

95

enhancing the students' self-censorship. There were no statistically significant
differences in the role of university requirements' teachers in enhancing the
students' self-censorship due to faculty and gender. On the other hand, there were
'statistically significant differences in the in the role of university requirements
teachers in enhancing the students' self-censorship due to achievement level in
favor of students with excellent grades.
Keywords: University Requirements, Self-censorship ,Islamic University.
المقدمة
يُعد التعليم مقياس تقدم األمم والحضارات عبر العصور ،فإذا أرادت أمة أن تلحق بركب التقدم والرقي،
فعليها أن تجعل التعليم في مركز اهتمامها ،وأن تضعه على سلم أولوياتها في جميع مراحله .فجميع
المراحل التعليمية مهمة في حياة الطالب وال سيما المرحلة الجامعية ،حيث تمثل مرحلة التعليم الجامعي
مرحلة متميزة في حياة الطالب لما تؤديه من دور في تكوين شخصيته وسلوكه ،وإعداده للحياة المستقبلية،
وفي هذه المرحلة يتم إعداد الطالب وفق ميوله واتجاهاته ورغباته.
وتعد الجامعات مركز العلم والنور والمنبر الذي تنطلق منه آراء رواد العمل والبحث والمكانة العلمية
المرموقة ،لإلسهام في تبصير الشعوب وتطوير اإلنسانية ،وسد مجال العمل من خالل تأهيل األفراد
القادرين على القيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه ممكن ،)AlMasri,2016,4) .كما يقوم التعليم
العالي بدور فاعل من خالل إسهامه المتميز في بناء الرأسمال البشري ،ورفد المجتمع بالطاقات والكفاءات
البشرية المزودة بصنوف العلم والمعرفة؛ لتقوم بدورها في عملية البناء والتنمية .ويعتبر إعداد اإلنسان
المحور األساسي لكل قضايا التنمية بجوانبها االقتصادية واالجتماعية والسياسية .الربيعي (AlRubaie,
.)2008, 5
ويتميز الطالب في المرحلة الجامعية بمميزات تختلف عن أية مرحلة سابقة من المراحل التعليمية ،حيث
يتميز بنضجه العقلي والفكري واألخالقي ،وتمتعه بشخصية مستقلة ،تستطيع الحكم على المواقف
واألحداث واألشياء .وهذا األمر يتطلب وجود إدارة فاعلة للعملية التعليمية ترتقي بشخصية الطالب
الجامعي ،وتستثمر ما يملكه من قدرات وطاقات واستعدادات على أكمل وجه.
وتتميز اإلدارة من المنظور اإلسالمي عن غيرها بوجود ثالثة أنواع من الرقابة هي :رقابة رئيس الفريق،
ورقابة جماعة العمل ،ورقابة الفرد لذاته ،حيث تعتبر الرقابة الذاتية هي األساس من المنظور اإلسالمي؛
ألن العمل ينبغي أن يؤدى على أفضل وجه ابتغاء مرضاة هللا عز وجل ،سواء تم ذلك في حالة وجود
الرئيس أو الجماعة أو غيابهما .العجمي ) ،(AlAjami, 2010, 124وأساس عمل الفرد التقوى مصداقا
لقول النبي صلى هللا عليه وسلم " :اتق هللا حيثما كنت"  .النووي )(AlNawawy, 2001
وتأتي أهمية الرقابة الذاتية من كونها" :أدق وأضمن أنواع الرقابة  ،فهي تعتمد على يقظة الضمير
وصحوته وربط ذلك الضمير بخالقه -سبحانه وتعالى -في كل أحواله؛ عجين،والسييبة & (Ojayne
2
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)Soyayba, 2014,607وذلك استشعارا لرقابة هللا تعالى ،كما في حديث جبريل عليه السالم عندما سأل
فإن لم ْ
أن تَعُب َد هللاَ كأنّك تراهُْ ،
النبي صلى هللا عليه وسلم عن اإلحسان فأجابه" :اإلحسان ْ
تكن تراه ُ فإنه ُ
ك" .مسلم ) (Moslem, 2003فالمسلم يعلم أن هللا مطلع على السر والعلن ،وهذا بطبيعة الحال يؤدى
يرا َ
إلى تنمية السلوك السليم وأخالقيات العمل القويم .وتأتي أهمية الرقابة الذاتية أنها تجعل الفرد يعيد النظر
في تصرفاته وأعماله التي أمضاها على الدوام ليتحقق من مدى موافقتها أو مخالفتها ألحكام الشريعة
اإلسالمية ،فاإلنسان عليه أن يخالق غيره على هذا األساس ،فالرقابة الذاتية مدخل لتغيير السلوك نحو
األفضل ،وتجنب االنحراف في السلوك واألخالقيات.
لقد اهتم النظام اإلسالمي بالرقابة الذاتية اهتماما بالغا باعتبارها أهم أنواع الرقابة ،فإذا صلحت النفس،
وأدت جميع أعمالها التي يجب أن تقوم بها سرا وعلنا على أكمل وجه صلح حال المجتمع وانخفضت
تكاليف العملية الرقابية إداريا وماليا؛ لذا أهم ما يميز النظام اإلسالمي عن غيره من النظم تفرده بالرقابة
الذاتية ،والتي تعد أفضل طرق الرقابة على اإلطالق ،وأكثرها فعالية؛ ألنها تجعل الفرد رقيبا على سلوكه
وضبطه وفقا لمبادئ اإلسالم .حميد ).(Humaid, 2003
فالرقابة الذاتية تمنع المسلم من الخوض في أعراض الناس ،وهتك أستارهم ،سواء بالقول أو الفعل ،فال
يمكن للمسلم أن يستغل غياب اآلخرين عنه طالما تواجدت الرقابة اإللهية في نفسه ،والتي تعد بمثابة المرشد
لطريق الخير ،والصّاد عن طريق الشر.
وتقوم العقيدة اإلسالمية على تنمية الرقابة الذاتية في نفوس الشباب ،بمخاطبة العقل والقلب بالحجة
والبرهان ،وذلك بتعريفهم بصفات هللا وقدرته ومشيئته ،وتمثُّل األخالق التي دعا إليها هللا في كتابه العزيز،
ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،وكذلك القيم اإلسالمية المستمدة من الكتاب والسنة مما يؤدي إلى صناعة
شخصية إسالمية متكاملة وقادرة على التفاعل مع المجتمع .الخطيب،وعاشور & (Alkhateeb
.)Ashour, 2018
ومن أسس اإليمان لدى كل مسلم أن يعلم أن هللا معه ويعلم تفاصيل ما يقوم به وما يفكر به ،ولو استشعر كل
مسلم أنه سيُسأل عن ماله ووقته وعمره فيما أفناه لصلح حاله ،ومن ثم ارتقى المجتمع إلى ما نطمح إليه من
تطور ورقي بين األمم ،ومن أعظم ما يقي من الفساد السعي لإلحسان .قناديلي)(Kanadely, 2008, 28
ويبقي اإلخالص لدى الفرد هو الباعث الذي يُحفز الفرد على إتقان عمله ،ويدفعه إلى اإلجادة فيه ،وبذل
جهده في إنجاز مهامه.
وتتعدى رقابة هللا تعالى قدرة اإلنسان ،فاعتقاد المسلم في ذلك اعتقادا جازما ال يجعله يتوانى عن أداء
واجباته ومسئولياته ،ورقابة هللا ال تقارن بأية رقابة فهو يعلم ما يخفيه اإلنسان وما يظهره وال يخفى عليه
خافية؛ حميد) (Humaid, 2003, 104لقوله تعالى ":يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور"(غافر)19،
وتزداد الرقابة الذاتية أهمية في ظل االنفتاح والتطور التكنولوجي ،وسيطرة وسائل اإلعالم واالتصاالت
والعولمة ،وكل الظواهر المعاصرة في الحياة اإلنسانية فقد أورثت تغيرا في القيم ،وأثرت سلبا في حياة
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األفراد ،وفي طرق إشباع حاجاتهم النفسية ،القرني ) ، (AlQarni, 2016,3هذه الوسائل إن لم تكن
محاطة بسياج التقوى والتربية الحصينة أحدثت في األرض فتنة وفسادا كبيرا.
رغم الجهود التي بذلت وال زالت تبذل لمكافحة الفساد بمختلف أنواعه والحد من انتشاره إال أنه في ازدياد
على مر األيام ،ولعل السبب الرئيس في ذلك يعود إلى غياب الرقابة الذاتية عند األفراد الناتجة عن ضعف
الرقابة اإللهية في نفوسهم .معابرة ) (Ma,abra, 2011, 267والرقابة الذاتية ظاهرة عامة وشاملة في
أنحاء العالم ،تتجلى في سياقات عديدة ،وقد تم تناولها في مجال اإلعالم ،والعمل األكاديمي ،والمجاالت
الثقافية ،والمستوى المجتمعي)Shahar Hameiri & Raviv , 2016, 4) .
ويشير علماء النفس إلى الرقابة الذاتية بمفهوم الضبط الذاتي ،أو الضمير الذي يشير إلى التحكم في الذات،
فهو يعمل على زيادة وعي الفرد لألفكار السلبية التي تؤثر في أدائه ،وزيادة فاعليته في تقييم المواقف،
والوقوف على األسباب الحقيقية لألحداث .أبوسلمية وآخرون )(Abu Selmeya, et al, ,2010
وتتكامل حلقات الرقابة من خالل مراقبة الفرد وتصرفاته في إطار الوازع الديني والتقوى ،وعندما يتجاوز
ذلك تكون الجماعة إطارا للرقابة على الفرد ،وإذا ما اختلفت الجماعة يكون للقضاء دور فيه ،حيث يكون
الحل بوصف القضاء ضميرا لألمة والمجتمع .محفوظ وآخرون )(Mahfoz, et al, 2015, 70
إن غياب الرقابة الذاتية لدى الطالب الجامعي لها مردود سلبي ليس على الفرد فحسب ،إنما تتعدى إلى
محيطه ومجتمعه ،فهي تؤدي به إلى الوقوع في حضيض الرذائل ،والميل عن الفضائل  ،وهذه النفس
األ ّمارة بالسوء البد لها من رقيب يردعها عن فسادها ،ويردها إلى صوابها.
ويؤكد المنهج اإلسالمي على ضرورة تنمية الرقابة الذاتية لدى جميع أفراد المجتمع ،فهي تجعل منهم رقباء
على أنفسهم ،ويحاسبون أنفسهم قبل أن يُحاسبوا من قبل اآلخرين ،إضافة إلى ذلك فإن هذا النوع من الرقابة
يشير إلى االنحرافات السلبية ،وينبه عليها بصورة سريعة جدا ،ويساعد على اتخاذ القرارات التي تمنع
تكرار المخالفات في المستقبل .موسى ،وأحمد(Musa & Ahmad, 2011).
دور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية
يع ّد التعليم الجامعي من األدوات األساسية التي تسهم في تأصيل هوية المجتمع وبلورة مالمحه في الحاضر
والمستقبل معا ،وهو ضمان التطور السليم لألمة في مسيرتها نحو أهدافها في مختلف ميادين الحياة ،وهو
السبيل األكيد إلعداد القوى البشرية المتخصصة التي تخطط لنمو المجتمعات وتقدمها .معيذر (Meazer,
)2015وحتى يستطيع الطالب الحصول على الدرجة العلمية التي يسعى إليها عليه أن يجتاز عددا من
الساعات المعتمدة في ثالثة أنواع من المقررات:
جمال الدين ،وعزمي،ومتولي )(Jamal Al ddin & Metwly, Azmy, 2015, 480
 .4مقررات التخصص :التي تكسب الطالب المهارات والمعارف الالزمة لممارسة عمل متخصص ،أو
مواصلة الدراسات العليا.
 .6مقررات الكلية :التي تمثل القدر المشترك من المعرفة األكاديمية الذي ينبغي أن يتوافر بين خريجي
مختلف األقسام في الكلية الواحدة .
4
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 .3مقررات عامة :يطلق عليها مقررات جامعة ،وهي تستهدف إكساب الدارسين مهارات ومعارف
يحتاجها كل خريج جامعي حيث تساعده على التفاعل االجتماعي السليم واإليجابي مع أبناء مجتمعه.
تولي الجامعة اإلسالمية بغزة متطلبات الجامعة اهتماما بالغا ،حيث شكلت لجنة خاصة بمتطلبات الجامعة،
مهمتها متابعة األمور كافة التي تختص بالمتطلبات من متابعة الشكاوى ،ومتابعة سير امتحانات المساقات
النصفية والنهائية ،وقد تشكلت هذه اللجنة من أعضاء هيئة التدريس من عدة كليات :اآلداب ،والشريعة،
وأصول الدين ،والتمريض ،والتجارة ،حيث يدرس الطالب ما يقارب  25ساعة إجبارية موزعة على أربع
سن وات دراسية ،تحتل فيه كلية أصول الدين أعلى عدد من المساقات ،وهذا نابع من فلسفة الجامعة
اإلسالمية ورؤيتها النابعة من الدين اإلسالمي القويم .ومن متطلبات الجامعة اإلسالمية :مساق الفقه ،واللغة
اإلنجليزية ،واالقتصاد ،والحقوق ،والحديث الشريف ،واإلسعافات األولية ،وال يستطيع الطالب التخرج
حتى ينجح في هذه المساقات ،نظرا لدور هذه المتطلبات في إكساب الطلبة ما يحتاجونه من معارف
ومفاهيم وقيم تساهم في البناء المتوازن لشخصياتهم.
تهدف متطلبات الجامعة اإلسالمية بشكل عام ،كما أشارت لجنة المتطلبات التابعة للشئون األكاديمية في
الجامعة اإلسالمية إلى تنمية شخصية الطالب تنمية شاملة متكاملة متوازنة في ظل فلسفة تربوية تستند إلى
المبادئ اإلسالمية ،وقيمها األخالقية والجمالية ،وإحداث وعي حضاري لدى الطالب يجعله قادرا على
التفاعل اإليجابي مع التحديات الحضارية والفكرية المعاصرة التي تتعرض لها فلسطين واألمة اإلسالمية
والعربية ،تنمية القدرات اللغوية عند الطالب بما يمكنه من تقويم لسانه وتذوق جمال اللغة العربية من جهة،
وبما يمكنه من تطوير قدراته في اللغة اإلنجليزية من جهة أخرى ،وبناء مرتكزات أساسية لفقه الواقع لدى
الطالب بأبعاده االقتصادية والثقافية والسياسية المختلفة .الشئون األكاديمية )(Academic Affairs
ومع تزايد أهمية الرقابة الذاتية لإلنسان بشكل عام ،وللطالب الجامعي بشكل خاص ،يتزايد دور معلمي
متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم ،باعتبارها مساقات إجبارية يدرسها طلبة الجامعة
كافة على تنوع تخصصاتهم ومستوياتهم ،وال يستطيع طالب أن يتخرج دون اجتياز هذه المساقات .ومن هنا
يتحتم على معلمي متطلبات الجامعة تكثيف دورهم لتعزيز الرقابة الذاتية لدى الطلبة ،من خالل حثهم على
االلتزام بالتعامل وفق الشريعة اإلسالمية والتذكير الدائم بمحبة هللا وخشيته ،سواء كان تعاملهم مع معلمهم
أو زمالء الدراسة ،أو محيط األسرة ،والبعد عما يهدد الرقابة الذاتية كالفراغ ،واتباع الهوى ،وتذكيرهم
برقابة هللا على الدوام ،وتوجيههم إلى اإلخالص في السر والعلن سواء في قوله أو فعله.
ومن الجدير بالذكر أن الرقابة الذاتية من الموضوعات التي حظيت باهتمام العديد من الباحثين ،وتناوله
كثير منهم من جهات مختلفة ،وفيما يلي عرض ألبرز هذه الدراسات:
في دراسة الخطيب وعاشور ) (Ashour & Al-Khateeb, 2018التي هدفت إلى معرفة مستوى الرقابة
الذاتية عند طلبة جامعة اليرموك أثناء استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي في المجاالت الدينية
واالجتماعية والتربوية ،حيث استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من 712
طالبا من جامعة اليرموك في مرحلة البكالوريوس ،وقد استخدم الباحثان االستبانة أداة للدراسة ،وأظهرت
5
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النتائج وجود مستوى مرتفع من الرقابة الذاتية لدى طلبة جامعة اليرموك أثناء استخدامهم لشبكات التواصل
االجتماعي بمتوسط حسابي  ،3.74وال توجد فروق دالة إحصائيا في مجاالت الدراسة الديني واالجتماعي،
ووجود فروق تعزى إلى متغير الكلية لصالح الكليات العلمية ،في حين أظهرت فروق تبعا لمعدل االستخدام
لصالح أقل من ساعتين يوميا.
ودراسة تياتشين وآخرون ()Qiaoling, Jian Yang,Yingying, & Weigang, Tianxin ,2018
هدفت إلى استكشاف تأثير وساطة ضبط الذات على العالقة بين سمات الشخصية واالندفاع في السياق
الثقافي الصيني ،تكونت العينة من  804مشارك في حزمة من االستبيانات التي قيمت سمات الشخصية،
واالندفاع ،وضبط الذات .وأظهرت نتائج االرتباط أن االنفتاح والضمير والموافقة كانت كلها مرتبطة
ارتباطا سلبيا باالندفاعية وارتباطا إيجابيا بالتحكم في النفس ،وكانت العصابية مرتبطة بشكل إيجابي مع
االندفاع  ،وترتبط سلبيا مع ضبط النفس.
أما دراسة إبراهيم ،وسعيد ) (Ibrahim & Said, 2016فهدفت إلى معرفة العالقة بين مستوى الرقابة
الذاتية وأنماط الشخصية( )A,Bلدى طلبة جامعة السليمانية وفق متغيري (الجنس ،والتحصيل الدراسي)،
وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،كما تألفت عينة الدراسة من( )400طالب وطالبة من طلبة
كليات جامعة السليمانية  ،وقد تم استخدام استبانتين أداة للدراسة ،وأظهرت النتائج وجود مستوى رقابة
ذاتية مرتفع لدى طلبة جامعة السليمانية ،وال توجد فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغيري الجنس والتحصيل
الدراسي ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين المراقبة الذاتية ونمط الشخصية (.)B
ودراسة كايجوزو أوزبوليت ( ) Ozpolat, Kaygusuz , 2016هدفت إلى التحقق من االرتباط بين
حاالت الغرور لدى طالب الجامعات ومستويات ضبط الذات الخاصة بهم ،أجريت الدراسة على 290
طالبا جامعيا من جامعة أوندوكوز مايز بتركيا ،حيث تم جمع البيانات باستخدام مقياس درجات الغرور
ومقياس ضبط النفس ،وأشارت النتائج إلى أن حالة األنا الوالدية واألنا البالغة مرتبطة ارتباطا وثيقا بضبط
الذات ،وتقليل الثأر الذاتي.
أما دراسةعلي  ) 2014( Aliفقد هدفت إلى معرفة درجة مرونة األنا ومستوى حيوية الضمير لدى طلبة
الجامعة والكشف عن داللة الفروق وفقا لمتغير الجنس وعالقته بمرونة األنا ،حيث استخدم الباحث المنهج
الوصفي التحليلي ،وبلغت عينة الدراسة( )153طالبا وطالبة من طلبة جامعة القادسية  ،وأظهرت النتائج أن
مستوى حيوية الضمير لدى طلبة جامعة القادسية ضعيف ،والتوجد فروق دالة إحصائيا تبعا لمتغير
الجنس ،وتوجد عالقة ارتباطية موجبة بين مرونة األنا ومستوى حيوية الضمير.
ودراسة خليل  )2012( Khalilهدفت إلى معرفة مستوى الرقابة الذاتية والوجود النفسي األفضل لدى
طلبة الجامعة وعالقته بالقابلية لالستهواء ،وقد استخدمت الباحثة المنهج السببي المقارن ،وبلغت عينة
الدراسة ( )400طالب وطالبة من جامعة بغداد ،وخلصت الدراسة إلى أن مستوى الرقابة الذاتية لدى طلبة
جامعة بغداد مرتفع ،ووجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين درجات الطلبة على مقياس القابلية
لالستهواء ومستوى الرقابة الذاتية لديهم.
6
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التعقيب على الدراسات السابقة
من المالحظ أن الدراسات السابقة أوضحت وجود مستوى عا ٍل من الرقابة الذاتية لدى طلبة الجامعات ،عدا
دراسة علي )2014) Aliالتي أظهرت مستوى ضعيفا لحيوية الضمير .وهذا ناتج عن العقيدة اإلسالمية
المترسخة في نفوس الشباب المسلم مما يتطلب من الجامعات العمل على تعزيز الرقابة الذاتية في نفوس
الطلبة ،كما اتفقت جميع الدراسات باستخدامها المنهج الوصفي التحليلي عدا دراسة خليل Khalil
( )6046والتي استخدمت المنهج السببي المقارن ،واستخدمت غالبية الدراسات االستبانة أداة للدراسة،
واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة باستخدامها االستبانة أداة للدراسة ،والمنهج الوصفي منهجا
للدراسة ،و استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة والمقارنة بين النتائج .وقد
تميزت الدراسة الحالية بتركيزها على دور متطلبات الجامعة اإلسالمية في تعزيز الرقابة الذاتية ،بوصفها
جامعة تقوم على الفلسفة اإلسالمية في اختيار متطلباتها.
مشكلة الدراسة
تعد الرقابة الذاتية صمام األمان ضد الفساد ،وهي أس الرقابات وعمادها ،وما سواها من الرقابات _وإن
كانت تسهم في إصالح الفرد ،والحد من انحرافه_ ال تعدل في قوتها الرقابة الذاتية ،فهي بمثابة المرشد إلى
طريق الخير والفالح ،الرادع عن طريق الشر والضالل ،فهي نابعة من أساس إيماني خاضع لمراقبة هللا
تعالى على الدوام ،وهذه الرقابة ال بد لها من تعزيز في نفوس طلبة الجامعات ال سيما في عصر يشهد
انفجارا معرفيا وتدفقا هائال في المعلومات .وبناء على دراسة الخوالدة ( ) Alkhawalda,6009التي
أكدت أن تقدير الشباب الجامعي الذاتي لسلوكهم في التعامالت الدينية واإلنسانية في حياتهم اليومية في
مجتمع جامعة اليرموك وخارجه قليلة جدا ،وكما أظهرت نتائج دراسة الربيع وعطية & (Ateya
) Alrabee, 2016أن مستوى ضبط الذات لدى طلبة جامعة اليرموك جاء بدرجة متوسطة ،وقد جاءت
هذه الدراسة لتحديد دور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم .ومن هنا تمثلت
مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية:
 .4ما دور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم؟
 .6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم تعزى لمتغيرات الجنس،
مستوى التحصيل ،الكلية؟
فرضيات الدراسة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة
لدور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم تعزى للمتغيرات الجنس ،مستوى
التحصيل ،الكلية.
أهداف الدراسة
 .4التعرف على دور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم.
7
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 .6الكشف عن داللة الفروق لدور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم تعزى
للمتغيرات( :الجنس ،مستوى التحصيل ،الكلية)
محددات الدراسة
 .4الحد البشري والمكاني :طلبة المستوى الرابع المسجلون متطلبات الجامعة في الجامعة اإلسالمية
بغزة.
 .6الحد الزماني :الفصل الدراسي األول من العام.2017
أهمية الدراسة
أهمية الرقابة الذاتية للطالب الجامعي لما تؤديه من دور في حمايته من االنحراف السلوكي واألخالقي،
ومن ثم تفوقه في التحصيل الدراسي ،وأهمية دور معلمي المتطلبات في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم
بوصفهم موجهين للطلبة ،يقع على عاتقهم مسئولية كبيرة في غرس القيم الحميدة وبناء االتجاهات الصائبة،
ويمكن أن يستفيد من هذه الدراسة :الجامعات الفلسطينية عامة والجامعة اإلسالمية خاصة من أجل تطوير
متطلباتها الجامعية ،وكذلك أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة اإلسالمية في ترشيد أدائهم في تعزيز
الرقابة الذاتية لدى طلبتهم.
مصطلحات الدراسة
 .4الدور :يُعرف مرسي) (Mursi,2001الدور بأنه مجموعة من األنشطة ،أو األطر السلوكية التي
تحقق ما هو متوقع في مواقف معينة ،وتترتب على األدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد في المواقف
المختلفة .وتعرفها الدراسة اصطالحا :مجموعة السلوكيات التي يقوم بها معلمو متطلبات الجامعة في
الجامعة االسالمية بغزة ويسعون من خاللها إلى تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم.
 .6متطلبات الجامعة :يعرفها الجمل ،واللقاني) )ALJamal & Laqani, 2003, 240بأنها :عدد
الساعات المطلوبة للتخرج والحصول على شهادة أو مؤهل ،ويستخدم هذا المصطلح أيضا؛ ليشير إلى
المؤهالت أو المستويات الدراسية الواجب توافرها لاللتحاق ببرنامج معين .وتعرفها الدراسة
اصطالحا أنها مساقات دراسية يلزم بها جميع طلبة الجامعة اإلسالمية على اختالف تخصصاتهم،
وهي شرط أساسي لتخرج الطالب وحصوله على شهادة البكالوريوس.
.3

الجامعة اإلسالمية :أنشئت بغزة عام1978م لتقدم خدمة التعليم العالي ألبناء قطاع غزة بشكل
خاص ،وطلبة فلسطين بشكل عام ،وهي جامعة تقدم خدماتها لجميع أبناء الشعب الفلسطيني على مبدأ
تكافؤ الفرص التعليمية .الشئون األكاديمية )(Academic Affairs,2014

.1

الرقابة الذاتية :هي الرقابة النابعة من داخل اإلنسان ،وهي تعبر عن سلطة داخلية في اإلنسان،
فتوقظ فيه الضمير ،وتعمق الشعور بااللتزام دون حاجة إلى وجود رقابة خارجية .األحمد (AL-
)Ahmed, 2008وتعرف اصطالحا أنها شعور داخلي نابع من ضمير طالب الجامعة اإلسالمية،
دون الحاجة لرقابة خارجية تنبههم على أفعالهم ،فتعمق فيه الشعور بااللتزام واالنضباط .
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وتعرف الدراسة دور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم إجرائيا بأنها :مجموع
السلوكيات واألنشطة واألفكار التي يقدمها معلمو متطلبات الجامعة في تعزيز درجة الرقابة الذاتية لدى
طلبتهم ،ويتحدد هذا الدور بالدرجة الكلية التي يتم الحصول عليها من خالل استجابة أفراد عينة الدراسة
على األداة التي تم بناؤها لهذا الغرض.
الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان باستخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يتم من خالله وصف
الظاهرة موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،والعالقة بين مكوناتها ،واآلراء التي تطرح حولها ،والعمليات
التي تتضمنها ،واآلثار التي تحدثها .أبوحطب ،وآمال )(Abu Hatab & Amal, 2005
مجتمع الدراسة وعينتها:
يمثل مجتمع الدراسة جميع طلبة المستوى الرابع المسجلين في مساقات متطلبات الجامعة اإلسالمية
( ،)2017\2018البالغ عددهم ( )3253طالبا وطالبة ،يمثل الذكور ( )1259طالبا ،واإلناث()1994
طالبة ،وقد تم اختيار عينة عشوائية بنسبة ،%11يقدر عددها ( )381طالبا وطالبة من طلبة المستوى
الرابع المسجلين في مساقات متطلبات الجامعة اإلسالمية من العام الدراسي  ،2017/2018من مجتمع
الدراسة ،كما يعرض جدول ( )1توزيعها حسب المتغيرات.
جدول ( )1خصائص أفراد عينة الدراسة ( ن = ) 381
المتغير
الكلية
الجنس
المعدل

مستوى المتغير
علمية
إنسانية
شرعية
ذكور
إناث
ممتاز
جيد جدا
جيد

عدد أفرادالعينة
442
442
79
460
664
74
609
404

النسبة المئوية
34.0
19.3
49.7
36.9
62.9
42.6
91.9
66.9

أداة الدراسة:
قام الباحثان بإعداد استبانة الدراسة ،التي تهدف التعرف إلى دور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز
الرقابة الذاتية لدى طلبتهم ،ودراسة بعض المتغيرات :الجنس ،المعدل ،الكلية  ،وقد اشتملت االستبانة على
جزأين ،األول منهما يتناول بعض المعلومات الشخصية ،أما الجزء الثاني فيتكون من ( )23عبارة تقيس
دور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم ،وقد تم التأكد من صدق االستبانة كما
يلي:
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 .1الصدق الخارجي
لضمان صدق هذه االستبانة قام الباحثان بعرض االستبانة على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة
التدريس بالجامعة اإلسالمية ،وذلك بهدف التعرف على مدى صالحية هذه األداة في قياس األهداف
المرتبطة بهذه الدراسة وعدد بنود االستبانة ،ومدى صحة فقرات المقياس لغويا وعلميا ،ومدى مناسبة
فقرات االستبانة ،ليصبح عدد فقرات االستبانة ( )23بدال من( )26فقرة.
.2الصدق الداخلي
تم حساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة بإيجاد معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة
والدرجة الكلية لالستبانة كما يتضح من جدول ()6
جدول ( )2معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال والدرجة الكلية لمجالها
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

معامل
االرتباط
**0.51
**0.52
**0.59
**0.59
**0.67
**0.65
**0.68
**0.71

الرقم
9
10
11
12
13
14
15
16

معامل
االرتباط
**0.53
**0.60
**0.74
**0.72
**0.76
**0.67
**0.70
**0.67

الرقم
17
18
19
20
21
22
23

معامل
االرتباط
**0.69
**0.67
**0.70
**0.72
**0.63
**0.64
**0.61

يتضح من الجدول ( )2أن جميع فقرات االستبانة مرتبطة ارتباطا ذا داللة إحصائية مع الدرجة الكلية
لالستبانة ،وهذا يدلل على صدق األداة .وللتأكد من ثبات مجمل االستبانة تم حساب معامل ألفا كرونباخ،
حيث بلغ (  ،)0.93وكذلك معامل التجزئة النصفية بلغت قيمته ( ،)0.94وهذه القيم تدل على أن االستبانة
تتميز بثبات مرتفع.
المعالجات اإلحصائية
تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية :المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،والوزن النسبي،
والترتيب ،للسؤال األول .في حين استخدم اختبار "ت" لفحص الفروق االحصائية تبعا لمتغير الجنس،
وتحليل التباين األحادي لـمتغير الكلية والمعدل ،و Lsdلبيان الفروق.
المحك المعتمد في الدراسة
لتحديد المحك المعتمد في الدراسة فقد تم تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من خالل حساب
المدى بين درجات المقياس( )4=1-5ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول
الخلية أي( ،)0.80=4/5وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (بداية المقياس وهي واحد
صحيح) وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وهكذا أصبح طول الخاليا كما هو موضح في جدول ()3
()2012 Acar & ,Yaman ,Ozen
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جدول ( )3المحك المعتمد في الدراسة
الوسط الحسابي
من 1 – 1.80
أكبر من 1.80 - 2.60
أكبر من2.60 – 3.40
أكبر من3.40 – 4.20
أكبر من5 – 4.20

الوزن النسبي المقابل له
من %20-%36
أكبر من%36- %52
أكبر من% %52- 68
أكبر من%68- %84
أكبر من 84 %-%100

درجة الموافقة
قليلة جدا
قليلة
متوسطة
كبيرة
كبيرة جدا

نتائج الدراسة ومناقشتها
ينص سؤال الدراسة األول على :ما دور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بإيجاد قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي
كما يوضحها جدول ()4
جدول ( )4الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لالستبانة
العبارات
يحثنا على إخالص النية هلل في أقوالنا وأفعالنا.
يرغبنا في ضرورة اإلحسان إلى الوالدين.
يرغبنا في التزام السلوك المنضبط داخل الجامعة وخارجها.
يحذرنا من الغش في االمتحانات.
ين ّمي فينا إرادة التغيير نحو األحسن.
يمثل مدرّس متطلبات الجامعة قدوة لنا في تصرفاته.
يوجهنا إلى التزام األمانة في القول والعمل.
يخصص جزءا من المحاضرة لتذكيرنا برقابة هللا.
يوجهنا إلى حفظ اللسان من السوء.
يحذرنا من ارتكاب الذنوب والمعاصي في السر.
يوصينا بضرورة إتقان أعمالنا في السر والعلن.
يذكرنا بضرورة غض البصر عن المحرمات.
يوصينا بقبول األفكار الصحيحة حتى من مخالفينا في الرأي.
يشجعنا على استثمار أوقات فراغنا في األعمال المفيدة.
يرغبنا في التزام أخالقيات التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي.
يوجهنا إلى تجنب إهدار الوقت في التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت.
يحذرنا من الوقوع في الغيبة والنميمة.
يحثنا على تقدير جهود العاملين في الجامعة.
يحذرنا من العالقات الخاطئة مع الجنس اآلخر.
يوضح لنا مفهوم الرقابة الذاتية.
يحثنا على بذل النصيحة للمخطئ بطريقة سرية.
يحذرنا من استخدام مواقع التواصل االجتماعي في الغش واالحتيال.
يحذرنا من غرور التفوق على زمالئنا.
الدرجة الكلية للمجال

المتوسط
الحسابي
4.00
3.85
3.82
3.81
3.80
3.73
3.72
3.71
3.69
3.67
3.67
3.63
3.60
3.56
3.56
3.54
3.49
3.48
3.44
3.41
3.36
3.25
3.10
3.60

االنحراف
المعياري
0.97
1.07
1.12
1.11
1.00
0.94
1.04
1.19
0.99
1.05
1.02
1.10
1.10
1.02
1.17
1.13
1.07
1.10
1.21
0.98
1.11
1.17
1.18
0.70

الوزن
النسبي
80.00
77.00
76.40
76.20
76.00
74.60
74.40
74.20
73.80
73.40
73.40
72.60
72.00
71.20
71.20
70.80
69.80
69.60
68.80
68.20
67.20
65.00
62.00
72.07

يتضح من الجدول ( )4أن متوسط درجة االستجابة لدى عينة الدراسة على االستبانة بلغت ( ،)3.60وبلغ
الوزن النسبي لهذا المجال ( ،)%72.07أي بدرجة كبيرة ،ويُرجع الباحثان ذلك إلى :استشعار مدرسي
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متطلبات الجامعة بأهمية المسئولية وعظم األمانة المنوطة بهم ،وأن دورهم ال يقتصر على الجانب المعرفي
والمنهجي لدى الطالب الجامعي ،إنما تشمل جوانب شخصية الطالب كافة ،ال سيما الجانب الرقابي الداخلي
لديه ،وتدعيم االنضباط الذاتي ،بما يجعل سلوك الطالب الجامعي استجابة لضابط ذاتي داخلي ،وليس مجرد
سلوك شكلي تتحكم فيه العوامل الخارجية ،كما أن مساقات متطلبات الجامعة من كلية أصول الدين
والشريعة تشكل نسبة  % 45من نسبة المتطلبات لباقي الكليات ،وهذا يجعل التوجيه واإلرشاد أمرا
ضروريا من قبل المعلمين ،كما أن متطلبات الجامعة نابعة من فلسفة الجامعة وهي الفلسفة اإلسالمية التي
تعكس طبيعة المجتمع المسلم ،وبالتالي جاء دور مدرسي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى
الطلبة بدرجة كبيرة ،وهذا مايعكس درجة الرقابة الذاتية لدى طلبة الجامعة كما أشارت دراسة خليل
( )Khalil, 2012أن مستوى الرقابة الذاتية لدى طلبة جامعة بغداد جاء مرتفعا.
حيث تبين للباحثين أن الفقرة التي تنص على ":يحثنا على إخالص النية هلل في أقوالنا وأفعالنا " حصلت
على الترتيب األول ،وبوزن نسبي ( )%80بدرجة كبيرة جدا ،ويعزو الباحثان ذلك إلى إدراك مدرسي
متطلبات الجامعة أهمية استحضار الطالب الجامعي للنية في حياته ،وأنها أساس قبول عمله عند هللا،
فاإلخالص بداية اإلحسان في العمل وإتقانه ،وبالتالي رسوخ الرقابة الذاتية لدى الطالب الجامعي.
بينما حصلت الفقرة التي تنص على ":يحذرنا من غرور التفوق على زمالئنا" على الترتيب األخير بوزن
نسبي ( )%62بدرجة متوسطة ،ويعزو الباحثان ذلك إلى أن طبيعة النفس البشرية تميل إلى الحصول على
أعلى المراتب والتفوق ،ولربما خلط الطالب بين الغرور والثقة بالنفس بغرض التميز ،أضافة إلى الظروف
الصعبة التي تكتنف الحياة الجامعية والحياة العامة ،بسبب الحصار والبطالة التي سببها االحتالل
الصهيوني.
متدن
والفقرة " :يحذرنا من استخدام مواقع التواصل االجتماعي في الغش واالحتيال" حصلت على ترتيب
ٍ
بوزن نسبي()% 65بدرجة متوسطة .ويعزو الباحثان ذلك إلى اتصاف طلبة المرحلة الجامعية بشكل عام
باالتزان والنضوج الذي يجعله يتعامل مع مواقع التواصل االجتماعي بأخالقية ،كما تدلل على وجود رقابة
ذاتية لديهم في التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي ،وقليل من الطلبة من من يستخدم تلك المواقع في
الغش واالحتيال .وهذا ما أكدته دراسة الخطيب وعاشور ( )Ashour & Al khateeb, 2018أن مستوى
الرقابة الذاتية عند طلبة جامعة اليرموك أثناء استخدامهم لشبكات التواصل االجتماعي كان مرتفعا.
اإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(≥ 0.05
 )αبين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى
طلبتهم تعزى للمتغيرات( :الجنس ،المعدل ،الكلية)؟
ولإلجابة عن السؤال تم صياغة ثالث فرضيات تم التحقق منها على النحو التالي:
الفرضية األولى :تتعلق بمتغير الجنس ،من خالل اإلجابة عن فرضية الدراسة المتعلقة بمتغير الجنس والتي
نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد
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العينة لدور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم تعزى لمتغير الجنس(ذكر،
أنثى).
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق ،كما يوضح جدول (.)5
جدول ( )5نتائج استخدام اختبار "ت" للكشف عن الفرق بين متوسطات استجابات الطلبة تبعا لمتغير
الجنس
الجنس

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة "ت"

مستوي
الداللة

ذكور

120

3.3906

0.78212

4.11

إناث

دالة عند
0.05

261

3.7016

0.63884

يتضح من الجدول  5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)α ≥ 0.05بين متوسطات
درجات تقدير أفراد العينة لدور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم ،تعزى
لمتغير الجنس(ذكر ،أنثى) .ويرجع الباحثان ذلك إلى أن طلبة الجامعة اإلسالمية يدرسون المساقات نفسها،
ويُدرسهم األساتذة أنفسهم ،وتطبق عليهم التعليمات بالسواء ،ال فرق بين ذكر وأنثى ،على الرغم من التزام
الجامعة اإلسالمية بالفصل بين الجنسين في المحاضرات ،وهو مايعكس درجة الرقابة الذاتية لدى طلبة
الجامعة كما أشارت دراسة علي ( )Ali, 6041إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير
الجنس.
الفرضية الثانية :تتعلق بمتغير الكلية ،من خالل اإلجابة عن فرضية الدراسة المتعلقة بمتغير الكلية ،والتي
نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد
العينة لدور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم ،تعزى لمتغير الكلية (شرعية،
إنسانية ،علمية).
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ،للكشف عن داللة الفروق بين
الكلية (شرعية ،إنسانية ،علمية) ،وتم حساب مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط
المربعات وقيمة ف ،ومستوى الداللة ،كما يوضح جدول () 7،6
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جدول ( ) 6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة حسب كلياتهم (شرعية،
إنسانية ،علمية)
المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

علمية

118

3.6253

االنحراف
المعياري
75339.

إنسانية

188

3.5981

67792.

شرعية

75

3.5838

68201.

جدول ( )7مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف ،ومستوى
الداللة
المتغير

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة
F

مستوى
الداللة

الكلية

بين المجموعات

091.

2

045.

092.

912.

داخل
المجموعات
المجموع

186.769

378

494.

186.860

380

يالحظ من خالل الجدولين أن قيمة ف المحسوبة غير دالة عند مستوى  ،0.05وهذا يعني أنه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدور معلمي
متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم تعزى لمتغير الكلية (شرعية ،إنسانية ،علمية)
ويرجع الباحثان ذلك إلى أن طلبة الجامعة اإلسالمية يعيشون في بيئة واحدة متشابهة ،ومعلم المتطلبات
يدرس الطلبة جميع التخصصات على حد سواء ،من خالل تدريسه محتويات المتطلبات ذاتها.
الفرضية الثالثة :اإلجابة عن فرضية الدراسة المتعلقة بمتغير المعدل التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدور معلمي متطلبات
الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم ،تعزى لمتغير المعدل (ممتاز ،جيد جداً ،جيد).
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ،للكشف عن داللة الفروق بين
معدل الطلبة (ممتاز ،جيد جدا ،جيد) ،وتم حساب مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية
ومتوسط المربعات وقيمة ف ،ومستوى الداللة ،كما يوضحه جدول (.)10،9،8
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جدول رقم ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة تبعا لمتغير المستوى
البيان

المتغير

العدد

االستبانة

ممتاز

71

المتوسط
الحسابي
3.4152

االنحراف
المعياري
79029.

جيد جدا

209

3.6470

64674.

جيد

101

3.6466

72827.

جدول ( )9مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف
البيان

مصدر التباين

االستبانة

بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
3.100

درجات
الحرية
2

متوسط
المربعات
1.550

183.760

378

486.

186.860

380

قيمة
F
3.189

مستوى
الداللة
042.

يالحظ من خالل الجدولين أن قيمة ف المحسوبة أكبر من  ،0.05وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدور معلمي متطلبات
الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم تعزى لمتغير المعدل (ممتاز ،جيد جدا ،جيد) ،وبدراسة نتائج
اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها ،كما يوضحها جدول (.)10
جدول ( )10نتائج اختبار  LSDللتعرف إلى اتجاه الفروق ودالالتها
المعدل

البعد

الدرجة الكلية

ممتاز

جيد جدا

*0.23179-

جيد

*0.23139-

جيد

0.00040

جيد جدا

ويتضح من خالل الجداول السابقة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α ≥ 0.05بين
متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم،
تعزى لمتغير المعدل لصالح فئة( :جيد جدا وجيد) .ويرجع الباحثان ذلك إلى أن الطلبة الحاصلين على
درجة (ممتاز) يحتاجون إلى متطلبات جامعية أكثر عمقا من حيث الكم والكيف نظرا إلى تميزهم العقلي
والتحصيلي ،وبالتالي جاءت تقديراتهم لدور متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية أقل من زمالئهم
الحاصلين على مستوى علمي أقل.
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التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية:
 .4العمل على استثمار الجانب العاطفي لدى فئة الطالبات بتكثيف تذكيرهم برقابة هللا في المحاضرات.
 .6حث مدرسي متطلبات الجامعة طلبة الجامعة على حسن استغالل مواقع التواصل االجتماعي ،وبيان
محاسن مواقع التواصل االجتماعي ومساوئها.
 .3تحذير الطالب الجامعي من غرور تفوقه على زميله ،وأهمية التحلي باألخالق الكريمة في الحياة
الجامعية.
 .1إعداد متطلبات الجامعة بطريقة جذابة للطلبة من حيث المحتوى والتنسيق واألنشطة المرافقة.
 .9يمثل معلمو متطلبات الجامعة القدوة الحسنة في تعاملهم مع الطلبة.
مقترحات الدراسة
في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها يمكن اقتراح الدراسات العلمية التالية:
 .4دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الرقابة الذاتية في التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي لدى
طلبة الجامعات الفلسطينية.
 .6العالقة بين االنفتاح الثقافي ومستوى الرقابة الذاتية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية.
 .3تأثير الرقابة الذاتية على جودة األداء الوظيفي للعاملين في مديريات التربية والتعليم في محافظات
غزة.
المراجع:
إبراهيم ،إسماعيل ،وسعيد ،سرورة (.)2016الرقابة الذاتية وعالقتها بأنماط لشخصية( )A,Bلدى طلبة
الجامعة ،مجلة كلية التربية الجامعة المستنصرية ،العدد الثاني.
أبو حطب ،فؤاد ،وآمال ،صادق ( .)2005مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلوم النفسية
والتربوية واالجتماعية ،القاهرة ،مكتبة االنجلو.
أبوسلمية ،نجالء ،وعمر ،رفعت ،وأحمد ،شيرين ،وإسماعيل ،هشام ( .)2010إدارة الغضب وعالقتها
بالضبط الذاتي لدى طالب الجامعة ،مجلة كلية التربية ببورسعيد.435-464:)8(4،
األحمد ،عبد العزيز ( .)2008مفهوم الرقابة الذاتية وفلسفتها لدى مديري المدارس الثانوية بدولة الكويت
ودورها في تفعيل إدارة الجودة التربوية الشاملة .مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،ع:134
ص182-107
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األكاديمية بالجامعات في ضوء الساعات المعتمدة ،مجلة العلوم التربوية.475-502:)23(4 ،
الجمل ،علي ،واللقاني ،أحمد ( .)2003معجم المصطلحات التربوية المعرّفة في المناهج وطرق التدريس،
القاهرة ،عالم الكتب.
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استبانة دور معلمي متطلبات الجامعة في تعزيز الرقابة الذاتية لدى طلبتهم
م

الفــــقـــــرة
كبيرة جدا

1

يمثل مدرّس متطلبات الجامعة قدوة لنا في تصرفاته

2

يوضح لنا مفهوم الرقابة الذاتية

3

ين ّمي فينا إرادة التغيير نحو األحسن

4

يخصص جزءا من المحاضرة لتذكيرنا برقابة هللا

5

يحذرنا من العالقات الخاطئة مع الجنس اآلخر

6

يحثنا على إخالص النية هلل في أقوالنا وأفعالنا

7

يشجعنا على استثمار أوقات فراغنا في األعمال
المفيدة
يوجهنا إلى حفظ اللسان من السوء

9

يحذرنا من الغش في االمتحانات

10

يحثنا على تقدير جهود العاملين في الجامعة

11

يرغبنا في ضرورة اإلحسان إلى الوالدين

12

يوجهنا إلى التزام األمانة في القول والعمل

13

يحذرنا من الوقوع في الغيبة والنميمة

14

يرغبنا في التزام أخالقيات التعامل مع مواقع
التواصل االجتماعي
يحذرنا من استخدام مواقع التواصل واالجتماعي في
الغش واالحتيال
يوجهنا إلى تجنب إهدار الوقت في التواصل
االجتماعي عبر اإلنترنت
يحذرنا من ارتكاب الذنوب والمعاصي في السر

18

يحثنا على بذل النصيحة للمخطيء بطريقة سرية

19

يوصينا بضرورة إتقان أعمالنا في السر والعلن

20

يذكرنا بضرورة غض البصر عن المحرمات

21

يوصينا بقبول األفكار الصحيحة حتى من مخالفينا في
الرأي
يحذرنا من غرور التفوق على زمالئنا

23

يرغبنا في التزام السلوك المنضبط داخل الجامعة
وخارجها

8

15
16
17

22

22

كبيرة

الدرجة
متوسطة

قليلة

قليلة جدا
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