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 عمران جبامعت الرتبيت كليت طلبت تقييم
 معايري لبعض وفقا   أساتذتهم ألداء باليمه؛

  اإلوساويت والعالقاث اجلىدة
 *فهد صالح مغسبه املعمسي 

 

 

 لبٌٗ  -هضفذ الضعاؾت بلى جلُُم ؤصاء ؤؾاجظة ولُت التربُت وألالؿً امللخص_
ً
بجامٗت ٖمغان بالُمً؛ مً كبل الُلبت وفلا

ٗاًيرالجىصة والٗالكاث ؤلاوؿاهُت في الخٗلُم؛ وؤزغ )الجيـ، والخسهو، واإلاؿخىي الضعاسخي(؛ ٖلى جلُُمهم لؤلصاء، وباؾخسضام م

؛ وػٖذ ٖلى ُٖىت َبلُت ملهىصة بلغذ )77اإلاىهج الىنفي واؾدباهت مً)
ً
ين الثالث والغاب٘؛ مجهم  )033( مُٗاعا مً َلبت اإلاؿخٍى

(، وخؿب 5) ( م4772ًىنلذ الضعاؾت لآلحي: خهل ٖمىم ألاصاء ٖلى مخىؾِ )( بهار، ج767( طوىع، )709)
ً
(، بخلُُم )ؤخُاها

(، فُما خهل اإلاجا4750ٌٖلى ؤكل مخىؾِ ) - ( حىصة جلُُم ألاؾاجظة للُلبت0اإلاجاالث؛ خهل اإلاجاٌ )
ً
( 5) ( بخلُُم )هاصعا

(، ؤما4795ؾلىهُاث هضم الٗالكاث ؤلاوؿاهُت؛ )
ً
ضاص للملغعاث الضعاؾُت،7اإلاجاالث؛ ) ( بخلُُم )ؤخُاها ـ والخيالُف 4) (ؤلٖا ( الخضَع

(7 هما وحضث فغوق صالت 4785، 4773، 4766( الاحخماعي وؤلاوؿاوي؛ فياهذ مخىؾُاتها )2الٗملُت، و)
ً
(؛ٖلى الخىالي؛ بخلُُم )ؤخُاها

 ٖىض
ً
؛ مجها )40حٗؼي للجيـ؛ في )(α=0.05)  بخهاثُا

ً
ضص )( لهالر فئت ال78( مُٗاعا ( في مجاٌ هضم الٗالكاث؛ لهالر 5ظوىع، ٖو

 للخسهو، في ٖضص)
ً
؛ )76ؤلاهار، وجبٗا

ً
 للمؿخىي الضعاسخي؛ في )75( مُٗاعا

ً
( 77( لهالر الٗلمي، وواخض فلِ لئلوؿاوي7 وجبٗا

( ،
ً
ف حىاهب ؤصاء الهُئت ( للثالث7 وفي يىء الىخاثج كضمذ جىنُاث لالعجلاء بمسخل5( مجها؛ لهالر اإلاؿخىي الغاب٘، وفي )6مُٗاعا

ؿُت وألاواصًمي بكيل ٖام  .الخضَع

 .: جلُُم، ألاصاء، ألاؾاجظة، ولُت التربُت، الجىصة، الٗالكاث ؤلاوؿاهُتالهلمات املفتاحية
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  ثقييم طلبة ملية التربية بجامعة
ً
عمسان باليمً؛ ألداء أساثرتهم؛ وفقا

 لبعض معاًير الجىدة والعالقات إلاوساهية
 املقدمة. 1

 في ول مىاحي الخُاة، ومً البض      
ً
 ؤؾاؾُا

ً
ضُّ الخلُُم ٖىهغا َٗ هي ًٌُ

؛ بن ؤلاوؿان كض ماعؽ الخلُُم مىظ ؤن وحض ٖلى ْهغ ألاعى،  اللٌى

ً جلُُم ألاقُاء م -في خُاجه الٗاصًت -خُث ال بض ألي بوؿان

واإلاىحىصاث والخهغفاث، فُدىم بمضي نالخُتها ومالءمتها ومؿخىي 

جىاؾبها م٘ خاحاجه؛ وجهضع بظلً ٖباعاث )حُض، ؾحئ، ممخاػ، 

هىع الكغواث واإلااؾؿاث؛  ت ْو عاج777٘الخ(، وم٘ جُىع الخُاة البكٍغ

ي اخخاج البكغ للخىُٓم وؤلاصاعة؛ وؤنبذ الخلُُم ؤخض الٗىانغ اإلاهمت ف

 لـ نضًم ]
ً
ت؛ فىفلا [؛" جضٌ الضعاؾاث الاحخماُٖت ٖلى 7الٗملُت ؤلاصاٍع

يي في ؤزىاء الخغب الٗاإلاُت  ؤن جلُُم ألاصاء ْهغ ؤٌو مغة في الجِل ألامٍغ

ألاولى، ولم ًىل خٓه مً الٗىاًت والاهخمام بال في الثالزُيُاث مً اللغن 

 بال مىظ مضة ل
ً
 مؿخلال

ً
ً، ولم ًهبذ ازخهانا لت، الٗكٍغ ِؿذ بالٍُى

ولظلً فما ػالذ ٖملُاث جلُُم ألاصاء في مجخمٗاجىا مغمىعة بين هثير 

ُف الٗلمي  ت، ولم ججض ههُبها مً الاهخمام والخْى مً اإلافاهُم ؤلاصاٍع

 7"الضكُم

ـ في        ويهمىا هىا الخضًث ًٖ جلُُم ؤصاء ؤًٖاء هُئت الخضَع

اء الجامعي، ويمان الجامٗاث؛ خُث ؤنبذ يغوعة ملخت لالعجلاء باألص

، خُث بّن طلً مغهىن بخدلُم 
ً
اإلاُا  ٖو

ً
حىصجه؛ في بَاع اإلاىافؿت مدلُا

ل مىهجُت الخلُُم الكامل  َّٗ ـ الجامعي، وما لم ٌجف الفاٖلُت للخضَع

سخي، فؿدبلى الجهىص  إلاىٓىمت الخٗلُم، وفي ملضمت طلً ألاصاء الخضَع

 .هجاػ ؤهضافهاهاكهت، ولً ًيىن بملضوع حامٗاجىا ؤصاء عؾالتها وب

ـ مً كبل الُلبت •  :ؤهمُت جلُُم ؤصاء ًٖى هُئت الخضَع

ـ، وهم        ؛ اإلاٗجي بىجاح ٖملُت الخضَع ضُّ الُلبت الُغف ألاٌو َٗ ٌُ

 باألؾاجظة، وبظلً فهم ؤوؿب مً ًلىم بخلُُم خلُلي 
ً
ألاهثر اخخياوا

 
ً
ومىيىعي لهم، والخىم ٖلى هفاءتهم في الخضَعـ والخٗامل، وزهىنا

ٗؼػ هظا ما هكفذ ٖىه هخاثج بط ؛ هُلبت الجامٗت، َو
ً
ا ما واهىا هباعا

 في زلم ؤي  -زالنتها -صعاؾاث ٖضًضة
ً
 خاؾما

ً
ؤن ألاؾاجظة ًلٗبىن صوعا

 .مىاٍر بًجابٍي ؤو ؾلبٍي صازل الفهٌى الضعاؾُت

اهض الخغابكت وآزغون       ًاء هُئت 4] ٍو [" ؤن جلُُم الُلبت أٖل

ـ في الجامٗت ًىفغ  مٗلىماث كُمت مً قإنها ؤن حؿهم في جدضًض  الخضَع

فاٖلُت ٖىانغ مُٗىت مً ميىهاث الىٓام الخٗلُمي، وجدغم هثير مً 

 مجها ٖلى 
ً
م ألاصاء؛ خغنا الجامٗاث ٖلى مكاعهت الُلبت في ٖملُاث جلٍى

غ، وجصخُذ  ت الخٍُى  الؾخمغاٍع
ً
م، ويماها قمىلُت ٖملُت الخلٍى

م في الىالًاث اإلاماعؾاث الخٗلُمُت، وكض بضؤ هظا  الىمِ مً الخلٍى

اإلاخدضة في الثالزُيُاث مً اللغن اإلااضخي، وزم احؿٗذ ٖملُت اإلاكاعهت 

لدكمل مٗٓم حامٗاث الىالًاث اإلاخدضة واؾترالُا وبلجُيا وهىضا 

ؿغا وجاًالهض  7"وهُىػٍلىضا وؾَى

وعغم وحىص اهخلاصاث حٗترى ٖلى هظا الىمِ مً الخلُُم؛ بذجت       

لُالب وكلت زبرتهم التي جاهلهم للخىم ٖلى اإلاضعؾين، هما ٖضم هفاءة ا

بنهم غير هاضجين ؤو واٖين باإلاهمت، وبالخالي فهظه اإلاماعؾاث مً كبل 

 لـ بٌى ؤ7 
ً
ت لؤلؾاجظة؛ بال ؤهه ووفلا الُلبت لها ؤزغ ؾلبي ٖلى الغوح اإلاٗىٍى

 0ًٖجغوث ]
ً
%( مً 93فةن ما ًلغب مً ) Peter Seldin [؛ هلال

ـ، وهظه الخلُُماث ح امٗاث الىالًاث اإلاخدضة جُالب بخلُُم الخضَع

، وهخاثجها جازظ في الخؿبان في 
ً
 ؤخُاها

ً
كىاثُا جخم بكيل عوجُجي، ٖو

ـ، ومضة  نى٘ اللغاعاث اإلاخٗللت باالخخفاّ بإًٖاء هُئت الخضَع

غ ؤن ههف  Seldin الخضمت والتركُاث والٗالواث777 هما ؤْهغ جلٍغ

 ".مض ٖلى جلُُم الُالب وخضه؛ لخلُُم الخٗلُماليلُاث وان ٌٗخ

 لـ        
ً
ؿُت مً كبل الُلبت؛ وفلا وجخإهض ؤهمُت جلُُم الهُئت الخضَع

 ألصاثه، وهم اإلاؿخفُضون بالضعحت ألاولى 5البرعي ]
ً
[" ألنهم ألاهثر حٗغيا

مىه،777 وفىغة جلُُم الُلبت ألؾاجظتهم وؤزظ آعائهم في ؤصائهم جلىم ٖلى 

ُت للمىخج مبضؤ مهم  وواكعي777 وهى ؤن ألاكضع ٖلى جلُُم الجىصة الىٖى

هى مؿتهلىه واإلاؿخفُض ألاٌو مىه؛ باٖخباعه الٗىهغ اإلاؿتهضف مً 

غ   في جٍُى
ً
ؤلاهخاج، ومً زّم فةن عؤًه وجلُُمه إلاا ًلضم له ٌؿاٖض هثيرا

 لـ حامٗت بِذ لخم ] ".ألاصاء
ً
[؛ جخلخو 6وزالنت إلاا ؾبم؛ ووفلا

 :الُلبت لؤلؾاجظة فيؤهضاف جلُُم 

ؼ اإلاماعؾاث ؤلاًجابُت والبىاءة7 1  .جإهُض وحٍٗؼ

غ اإلاؿاكاث التي ًضعؾىنها 7 2  .جؼوٍض ألاؾاجظة بخغظًت عاحٗت777 لخٍُى

 .جدفيز ألاؾاجظة لالؾخجابت الفٗالت لخاحاث اإلاخٗلمين ألاواصًمُت7 3

ين بخغظًت عاحٗت خٌى الهٗىباث التي جىاحه ألا 7 4  .ؾاجظةجؼوٍض ؤلاصاٍع

غ الىفاءة اإلاهىُت7 5  .جهمُم بغامج جىحُه وبعقاص لؤلؾاجظة بهضف جٍُى

وي٘ مٗاًير حؿاٖض ألاؾاجظة لالعجلاء بمؿخىي ؤصائهم ومىاهبت 7 6

 .اإلاخغيراث الخاصزت

وإلاا ًدٓى به مجاٌ جلُُم ألاؾاجظة مً كبل َلبتهم؛ فلض جىاولخه  •

غاث ؤصاء ؤًٖاء صعاؾاث ٖضًضة، وؾىىخفي بٗغى ؤهثرها نلت بخلضً

لى  ت؛ ٖو  بالٗغبُت زم ؤلاهجليًز
ً
ـ؛ مغجبت وفم خضازتها، بضءا هُئت الخضَع

 :الىدى آلاحي

[؛ صعاؾت؛ هضفذ 7ؤحغي مغغبت ] -بالُمً -ففي ولُت التربُت ٖمغان( 1

 لبٌٗ مخُلباث الجىصة الكاملت؛ مً 
ً
بلى جلُُم ألاصاء ألاواصًمي وفلا

 جيـ، الخسهو، اإلااهل، الخبرة(؛وحهت هٓغ ؤؾاجظة اليلُت، وؤزغ )ال

( فلغة، 79) ٖلى جلُُمهم، وباؾخسضام اإلاىهج الىنفي؛ واؾدباهت مً

ُىت مً ) ( 35(مً )4778فغًصا؛ خهل ٖمىم ألاصاء ٖلى مخىؾِ ) (76ٖو

بخلُُم؛ )يُٗف(7 وخؿب اإلاجاالث؛ خهل حىصة ؤًٖاء هُئت 

(، فُما حىصة بغامج  ـ ومؿاٖضيهم؛ ٖلى جلُُم )ملبٌى الخىحُه الخضَع

بخلُُم )مىٗضم(؛ وخهلذ بلُت اإلاجاالث ٖلى جلُُم  -وؤلاعقاص

ٗؼي للجيـ؛ في مجاٌ؛ ألابدار 
ُ
)يُٗف( ليل مجها7 هما وحضث فغوق ح

ؾىىاث  5وألاوكُت الٗلمُت؛ لهالر ؤلاهار، وللخبرة؛ لهالر فئت )

ـ، اإلاٗامل  م الُلبت، هُئت الخضَع فإكل(؛ بمجاالث )هٓام جلٍى

لى الخىالي؛ وللماهل؛ في مجاٌ؛ حىصة اإلاٗامل واإلاسخبراث(؛ ٖ

ضم وحىص فغوق في  واإلاسخبراث؛ لهالر خملت الضهخىعاه والجامُٗت7 ٖو

 .بلُت اإلاجاالث
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  [5] وفي حامٗت الخضًضة بالُمً؛ ؤحغي البرعي( 2
ً
هضفذ بلى  صعاؾت

ًاء هُئت الخضَعـ  سخي أٖل جلُُم َلبت الضعاؾاث الٗلُا لؤلصاء الخضَع

ت، واؾخسضم اإلاىهج الىنفي اإلاؿحي واؾدباهت مً بيلُت التربُ

( مً َلبت الضعاؾاث الٗلُا، وؤْهغث 57(فلغة؛ جم جىػَٗها ٖلى )26)

ـ؛ فىق اإلاخىؾِ، وفي  الىخاثج؛ ؤن مؿخىي جلُُم ؤصاء هُئت الخضَع

، وفي78الفلغاث؛ وان ألاصاء في ٖضص )
ً
 48) ( مىسفًا

ً
 .( مغجفٗا

بضعاؾت؛ هضفذ بلى  [8] كام الجٗافغةوفي حامٗت الؼعكاء ألاعصهُت؛ ( 3

ـ مً وحهت هٓغ َلبت الجامٗت؛  جلُُم فاٖلُت ؤصاء ؤًٖاء هُئت الخضَع

في يىء مٗاًير حىصة الخٗلُم، واؾخسضم اإلاىهج الىنفي واؾدباهت مً 

ُىت بلغذ53) ( مً الُلبت؛ بالؿىىاث الثاهُت والثالثت 973) ( فلغة، ٖو

لٗلمُت7 وؤْهغث الىخاثج ؤن جلُُم والغابٗت في اليلُاث ؤلاوؿاهُت وا

ـ ) (؛ بمؿخىي )مغجف٘(، هما حاءث حمُ٘ 0757الُلبت لهُئت الخضَع

م حٗلم الُلبت"، في مؿخىي  اإلاجاالث بمؿخىي )مغجف٘(، ٖضا مجاٌ "جلٍى

)مخىؾِ(7 هما وحضث فغوق بخهاثُت حٗؼي إلاخغير اليلُت؛ لهالر َلبت 

إلاؿخىي الىلي، لهالر اليلُاث الٗلمُت، وللمؿخىي الضعاسخي ٖلى ا

ضم وحىص فغوق حٗؼي للىٕى   الثالثت، ٖو
ً
الؿىت الثاهُت زم الغابٗت وؤزيرا

 .الاحخماعي

؛ صعاؾت [9] وفي الجامٗت ؤلاؾالمُت باإلاضًىت اإلاىىعة؛ ؤحغي الللماوي( 4

هضفذ بلى الخٗغف ٖلى مضي جدلم مٗاًير الجىصة الكاملت في بغهامج 

وجمثلذ ؤصاة الضعاؾت  وحهت هٓغ الُالب7؛ مً تالضبلىم الٗام في التربُ

، وبلغذ الُٗىت )25في اؾدباهت مً)
ً
؛ مً ؤنل 400( مُٗاعا

ً
( َالبا

هم حمُ٘ ؤفغاص اإلاجخم٘ ألانلي7 وؤؾفغث هخاثج الضعاؾت ًٖ  (483)

 
ً
ضم وحىص فغوق صالت جبٗا جدلم مٗاًير الجىصة بضعحت )مخىؾُت(، ٖو

 إلاخغيراث: هٕى إلاخغير هٕى الٗمل، فُما وحضث فغوق بخها
ً
ثُت جبٗا

الضعاؾت؛ إلاهلخت الُالب اإلاىخٓمين، وفي الخسهو؛ إلاهلخت 

ت، وفي فترة الاهلُإ بين اإلاغخلت الجامُٗت  الخسههاث الىٍٓغ

 .والالخداق بالبرهامج؛ إلاهلخت الُالب غير اإلاىلُٗين

وفي ولُت التربُت بجامٗت الباخت الؿٗىصًت؛ ؤحغي الخغاخكت وؤخمض ( 5

ـ [: صع 73] اؾت هضفذ للخٗغف ٖلى صعحت مماعؾت ؤًٖاء هُئت الخضَع

ؿُت في يىء الجىصة الكاملت مً وحهت هٓغ َلبت  للىفاًاث الخضَع

البت، وػٖذ ٖلحهم اؾدباهت 075اليلُت، وجيىهذ الُٗىت مً )  َو
ً
( َالبا

م، ) ( فلغة، مىػٖت ٖلى مجاالث74مً ) الخسُُِ، الخىفُظ، الخلٍى

ـ؛ واهذ ، وجىنلذ الضعاؾ(الخىانل ت بلى ؤن مماعؾت هُئت الخضَع

م،  بضعحت )مخىؾُت(، هما وحضث فغوق بخهاثُت؛ في مجالي )الخلٍى

لى اإلاؿخىي الىلي؛ في الىٕى الاحخماعي؛ لهالر الظوىع7  والخىانل(، ٖو

لى مؿخىي ألاصاة  هم وحضث فغوق صالت في حمُ٘ مجاالث الضعاؾت ٖو

 .ؿخير والضبلىمهيل؛ حٗؼي للبرهامج؛ ولهالر بغهامج اإلااح

وفي ولُت ألاميرة ٖالُت بجامٗت البللاء ألاعصهُت؛ كام الخغابكت ( 6

م [4] وآزغون : بضعاؾت هضفذ بلى الخٗغف ٖلى الٗىامل اإلاازغة في جلٍى

ـ مً وحهت هٓغ َالباث اليلُت7 وجيىن مجخم٘  ؤصاء ؤًٖاء هُئت الخضَع

ضصهً ) ُى4686الضعاؾت مً َالباث اليلُت ٖو ت ٖكىاثُت ( َالبت؛ ٖو

( 50( مً حمُ٘ ألاكؿام، وػٖذ ٖلحهً اؾدباهت جًمىذ )449مً )

، وهكفذ الىخاثج ؤن )
ً
(، و)6ٖامال

ً
( 25( ٖىامل بضعحت )ٖالُت حضا

املين فلِ بضعحت مخىؾُت7 هما ؤْهغث ؤن حمُ٘  بضعحت )ٖالُت(، ٖو

ؿ ت؛ ؤولها ُاإلاجاالث جازغ بضعحت ٖالُت في جلُُم الُالباث للهُئت الخضَع

هفاث الصخهُت، زم ٖالكت اإلاضعؽ بالُالباث، وزالثها؛ الامخداهاث، ال

/ الىاحباث الضعاؾُت، وحمُٗها واهذ 
ً
ؿُت، وزامؿا ًلُه اإلاهاعاث الخضَع

 حٗؼي إلاخغيري؛ اللؿم ألاواصًمي 
ً
صالت، هما ال جىحض فغوق صالت بخهاثُا

 .واإلاؿخىي الضعاسخي؛ في حمُ٘ اإلاجاالث

[ صعاؾت؛ 77] ت حاػان بالؿٗىصًت؛ ؤحغي الخلوفي ولُت التربُت بجامٗ( 7

هضفذ بلى الخٗغف ٖلى مضي جىافغ اإلالىماث الصخهُت لؤلؾخاط 

 058الجامعي مً وحهت هٓغ َلبت اليلُت، وجيىهذ الُٗىت مً )
ً
( َالبا

 مً )
ً
ت، واؾخسضم اإلاىهج الىنفي، واؾدباهت ، 28باإلالغعاث التربٍى

ً
( فلغة

مخىافغة بمؿخىي )مغجف٘(، في خين  ( زهُهت03وؤْهغث الىخاثج؛ ؤن )

( بمؿخىي )مخىؾِ(7 هما هكفذ ًٖ وحىص فغوق حٗؼي 78)

للخسهو؛ لهالر الخسههاث ألاصبُت، وفي اإلاؿخىي؛ لهالر ؾىت 

 .عابٗت

؛ صعاؾت هضفذ لخدضًض [74] وفي فلؿُين؛ ؤحغي ِٖسخى والىاكت( 8

ـ في ولُت  التربُت الىفاءاث اإلاهىُت التي ًمخلىها ؤًٖاء هُئت الخضَع

بالجامٗت ؤلاؾالمُت وفم مٗاًير الجىصة؛ مً وحهت هٓغ َلبتهم، 

ُىت ٖكىاثُت بلغذ ) (؛ 246وباؾخسضام اإلاىهج الىنفي الخدلُلي؛ ٖو

اث )477( طوىع، )755) ( 67(؛ واؾدباهت مً )2، 0، 4( بهار، باإلاؿخٍى

ض الصخهُت والٗالكاث  ْٗ ؛ وهكفذ الىخاثج ًٖ؛ خهٌى ُب
ً
مُٗاعا

ض الخمىً الٗلمي واإلانهي7 هما وحضث ؤلاوؿاهُت ٖ ْٗ لى اإلاغجبت )ألاولى(، زم ُب

ـ،  غق الخضَع فغوق لهالر جسهو اإلادايغ الخاب٘ للؿم )مىاهج َو

 لـ)الجيـ والخسهو واإلاؿخىي 
ً
ٖلم الىفـ(7 فُما لم جىحض فغوق جبٗا

 .الضعاسخي( للُلبت

 [ صعاؾت هضفذ بلى الخٗغف70وفي الُمً؛ ؤحغي الخضابى وزان ]( 9

ـ بجامٗت الٗلىم  ٖلى مؿخىي ؤصاء ؤًٖاء هُئت الخضَع

ؿُت،  والخىىىلىحُا)ؤهلُت(؛ باؾخُإل عؤي الُالب؛ في الىفاًاث الخضَع

ُىت مً 44) وباؾخسضام اإلاىهج الىنفي؛ واؾدباهت مً ( فلغة، ٖو

ُىت مً 6597) اث، ٖو البت؛ مً وافت الخسههاث واإلاؿخٍى (؛ َالب َو

ـ؛ بلغذ ) وؤْهغث الىخاثج، ٖضم وحىص فغوق طاث (؛ 734هُئت الخضَع

بين مخىؾُاث صعحاث  (37357) صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت

ـ حٗؼي ألٍي مً مخغيري   (7)اإلااهل، الىٕى هُئت الخضَع

[، بضعاؾت؛ هضفذ 72] وفي حامٗت البللاء ألاعصهُت؛ كامذ الهباهبت (10

ـ في  ًاء هُئت الخضَع سخي أٖل حامٗت البللاء بلى جلُُم ألاصاء الخضَع

الخُبُلُت مً كبل َلبت الضعاؾاث الٗلُا، واؾخسضمذ اؾدباهت مً 

( مً َلبت اليلُت، وؤْهغث الىخاثج 783( فلغة، وػٖذ ٖلى ُٖىت )03)

ـ حاء في اإلاؿخىي  ؤن مؿخىي جلُُم الُلبت ألصاء هُئت الخضَع

، هما 
ً
)اإلاخىؾِ(، وهى مؿخىي ؤكل مً الخض ألاصوى اإلالبٌى حامُٗا

ٖضم وحىص فغوق بخهاثُت حٗؼي إلاخغير الجيـ، فُما هكفذ ًٖ  بُيذ

 .وحىص فغوق حٗؼي إلاخغير اليلُت، لهالر اليلُاث ؤلاوؿاهُت

[؛ صعاؾت هضفذ بلى؛ حٗغف آعاء َلبت 75وفي فلؿُين؛ ؤحغي جُم ]( 11

ـ في ولُت  ًاء هُئت الخضَع سخي أٖل الضعاؾاث الٗلُا في ألاصاء الخضَع

ىُت، واؾخسضم اإلاىهج الىنفي؛ الضعاؾاث الٗلُا بجامٗ ت الىجاح الَى

ُىت َبلُت مً )27واؾدباهت مً ) البت، 754( فلغة، ٖو ( َالًبا َو

(؛ بوؿاهُت، 92( ولُاث ٖلمُت، )58باليلُاث الٗلمُت وؤلاوؿاهُت؛ مجهم )
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وبُيذ الىخاثج ؤن جلُُم ؤصاء اإلاضعؾين وان بضعحٍت )ٖالُت(، هما وحضث 

 للمؿخى 
ً
ي الضعاسخي فلِ؛ بين ؾىت ؤولى وؾىت زاهُت فغوق صالت؛ جبٗا

 .لهالر ؾىت ؤولى

؛ [76] وفي حامٗت الٗلىم والخىىىلىحُا بالُمً؛ كام اإلاسالفي( 12

ـ مً وحهت هٓغهم وهٓغ  م ؤًٖاء هُئت الخضَع بضعاؾت هضفذ بلى جلٍى

ؿُت؛ وباؾخسضام اؾدباهت وػٖذ ٖلى  َالبهم في يىء الىفاًاث الخضَع

ضص474) جهم(؛ مً الُلبت؛ م073) ( 98) (؛ جسههاث ٖلمُت، ٖو

ـ7 وؤْهغث الىخاثج ٖضم 57بوؿاهُت، بيافت بلى ) (ًٖى هُئت جضَع

 حٗؼي إلاخغيراث)اليلُت، الجيـ(، بِىما 
ً
وحىص فغوق صالت بخهاثُا

 .وحضث فغوق لهالر َلبت الخسههاث الٗلمُت

[؛ 77وفي حامٗت اللاصؾُت؛ بالٗغاق؛ ؤحغي اإلاىانير والضاًجي ]( 13

ـ مً وحهت هٓغ َلبت صع   هضفذ بلى جلُُم ؤصاء ًٖى هُئت الخضَع
ً
اؾت

ش ( فلغة؛ 770ولُت التربُـت، وباإلاىهج الىنفي، وؤصاة مً ) -كؿم الخاٍع

(؛ 94قملذ زمؿت مجاالث؛ وػٖذ ٖلى ُٖىت ٖكىاثُت؛ بلغذ )

ين الثالث والغاب٘، وهكفذ الىخاثج 25( طوىع، )27مجهم) (بهار؛ باإلاؿخٍى

إلاخغير الجيـ؛ باليؿبت لؤلهضاف الخٗلُمُت لهالر ًٖ؛ وحىص ؤزغ 

الُالباث، ووحضث فغوق صالت؛ لهالر اإلاؿخىي الثالث، ولم جىحض ؤي 

 للجيـ واإلاغخلت الضعاؾُت
ً
 .فغوق جبٗـا

ياقت( 14 ؛ بضعاؾت هضفذ بلى مٗغفت [78] وفي الُمً كام الخضابي ٖو

م للُلبت في الٗىامل التي حؿهم في حىصة الخضمت الخٗلُمُت التي جلض

( مً َلبت حامٗت نىٗاء؛ مً 033الجامٗاث الُمىُت، وبلغذ الُٗىت )

اث مسخلفت؛ مجهم ) ، )772ولُاث ومؿخٍى
ً
( َالبت؛ وبمىهج 786( َالبا

( فلغة؛ ؤْهغث الىخاثج جباًً مؿخىي 59) صعاؾت الخالت، واؾدباهت مً

 حىصة الخضمت اإلالضمت للُلبت في مجاالث مسخلفت بازخالف حيؿهم،

اتهم الضعاؾُت، هما جم الخىنل لٗضص مً الٗىامل  وولُاتهم، ومؿخٍى

 .التي ًمىً مً زاللها الخيبا بجىصة الخضمت الخٗلُمُت

[ 79] وفي حامٗت اإلالً فُهل بالؿٗىصًت؛ ؤحغي الهباَي ومدمض( 15

ـ بالجامٗت، وباإلاىهج  صعاؾت هضفذ بلى جلُُم الُلبت ألصاء هُئت الخضَع

ُىت بلغذ69ً )الىنفي واؾدباهت م ( مً َلبت 247) ( فلغة؛ ٖو

ين ألاٌو والغاب٘؛ بالخسههاث ؤلاوؿاهُت والٗلمُت مً ٖضة  اإلاؿخٍى

 في بٌٗ ؤبٗاص 
ً
ولُاث7 وهكفذ الىخاثج ًٖ وحىص فغوق صالت بخهاثُا

جلُُم ألاصاء الجامعي بازخالف الجيـ؛ لهالر الظوىع، وفي الخسهو؛ 

ي الضعاسخي لهالر اإلاؿخىي لهالر الخسههاث الٗلمُت، وفي اإلاؿخى 

 ٌ  .ألاو

ؼ الؿٗىصًت؛ ؤحغي غىُم والُدُىي ( 16 وفي حامٗت اإلالً ٖبض الٍٗؼ

[: صعاؾت هضفذ؛ بلى الخٗغف ٖلى ألاصاء ألاواصًمي الىاكعي واإلاإمٌى 43]

ألؾخاط الجامٗت مً وحهت هٓغ الُلبت، وباإلاىهج الىنفي الخدلُلي، 

ُىت مً ) ين الثالث وا7552ٖو لغاب٘ مً حمُ٘ اليلُاث؛ (، باإلاؿخٍى

هكفذ الىخاثج ؤن؛ ؤؾخاط الجامٗت ًاصي صوعه ألاواصًمي بضعحت 

)مخىؾُت(، فُما ًإمل الُلبت ؤن ًاصًه بضعحت )ٖالُت(، جىحض فغوق 

 لليلُت7 فُما ال جىحض فغوق؛ 
ً
بخهاثُت في ألاصاء ألاواصًمي اإلاإمٌى جبٗا

 للجيـ واإلاؿخىي الضعاسخي
ً
 .جبٗا

 ؤحغي ( 17
ً
[؛ صعاؾت هضفذ بلى الخٗغف ٖلى ألاصاء 47اإلادبىب ] وؤزيرا

سخي لؤلؾخاط الجامعي بيلُت التربُت بجامٗت اإلالً فُهل؛ مً  الخضَع

 اؾدباهت مزالٌ جلضًغاث الُلبت للم
ً
ؿُت، مؿخسضما اعؾاث الخضَع

ُىت مً البت، وؤقاعث الىخاثج ؤن جلضًغاث الُلبت 470) ٖو  َو
ً
( َالبا

مً جلضًغاث الُالباث، هما هكفذ ؤن ألصاء ألاؾاجظة، واهذ ؤهبر 

جلضًغاث َلبت الخسهو ألاصبي؛ ؤهبر مً جلضًغاث َلبت الخسهو 

 .الٗلمي

ت؛ فإهمها آلاحي •  :ؤما الضعاؾاث وألابدار باللغت ؤلاهجليًز

في حمهىعٍت الهين ؤحغي ول مً هُم، ًىحين و ؤولؿىن، ماجُاؽ ( 1

اإلاغغىبت في صعاؾت لخدضًض الهفاث والخهاثو الصخهُت  [44]

ؤؾاجظة الجامٗاث اإلاثالُت مً وحهت هٓغ الُلبت، وهُف جازغ ٖلى 

(7 وبُيذ الىخاثج ؤن الُالب ًفًلىن 446الُلبت؟، وجيىهذ الُٗىت مً )

 ،
ً
ؿاٖضون َلبتهم ٖلمُا ألاؾاجظة الظًً لضيهم عوح الدؿلُت واإلاغح، َو

 ظًًوالظًً ًلضمىن لهم حغظًت عاحٗت مفُضة، وؤنهم مؿخاثين مً ال

هم؛ )مملىن، مخعجغفىن، ال ًىفغون حغظًت عاحٗت، ال ٌؿاٖضونهم ٖلى 

حٗلم ؤهثر(7 هما هكفذ ًٖ وحىص ٖالكت بين جىفغ الجىصة الٗالُت 

لؤلؾاجظة وحٗلم الُالب وجدفيزهم، وؤهضث ؤن الجامٗاث الفٗالت هي 

، الُلبتالتي ًمخلً ؤؾاجظتها زبراث جسههُت، وهفاءة اهسغاَهم م٘ 

 .كت جغهؼ ٖلى الُالبوبىاء ٖال

وفي جىوـ ؤحغث؛ )بلخاج، ؤميرة هىعي، وبً ٖبض الغخمً، مدمض ( 2

ت واإلاهىُت للمٗلم  [40] ألامين صعاؾت هضفذ بلى مٗغفت الهفاث البكٍغ

( مً َلبت 433الجامعي، هما ًغاها الُلبت؛ وجيىهذ الُٗىت مً )

ت، ) اث، %(مً الفخ63ُاإلاضعؾت الٗلُا لالكخهاص والٗلىم الخجاٍع

ت ؤهثر 6وهكفذ الىخاثج؛ ؤن اهخمام الُلبت بـٗضص ) ( مً الهفاث البكٍغ

%(، ومهاعاث 59مً اإلاهاعاث الٗلمُت؛ فدهضث نفاث اإلاٗلم )

ـ) %(، الخدفيز 47%(، اإلاداوع الجُض )48%(، الفهم )0775الخضَع

ت الفهم، 76للُلبت ) %(، بيافت بلى نفاث ؤزغي مهمت، ومجها؛ ؾٖغ

اإلاغح، الهضق، الدؿامذ، واإلاغوهت، الاخترام، الُلٓت، الغخمت، والهبر، 

 .السخاء

يا؛ ؤحغي ول ( 3   [42] ؛ ووٍلؿىن، حاويحىي؛ قىها مًوفي ؤمٍغ
ً
صعاؾت

هضفذ بلى فدو جإزير ٖىامل الجيـ والٗمغ ٖلى جهيُفاث الُلبت 

لفٗالُت ألاصاء ألاواصًمي لؤلؾاجظة، وحاطبُتهم للُلبت، وبلغذ الُٗىت 

غى ٖلحهم(؛ خُث 038) ؤزىاء  -َلب مجهم ؾمإ مدايغة؛ ٖو

  -الاؾخمإ
ً
  -نىع لؤلؾاجظة )طوىعا

ً
، نغاعا

ً
 للىخاثج؛  -بهازا

ً
(؛ ووفلا

ً
هباعا

ؤهض الُلبت ؤن بخؿاؾهم بالجاطبُت والىثام م٘ نىع ؤلاهار وان ؤهبر 

 م٘ نىع الظوىع، وهظلً م٘ مً جلل ؤٖماعهم ملابل هباع 
ً
ملاعهت

ؤن ألاؾاجظة الظوىع ؤهثر فٗالُت مً ؤلاهار7 ؤما الؿ7ً هما ؤفاص الُلبت 

 ؤهثر حاطبُت؛ ملاعهت 
ً
الخفاٖل بين ألاؾاجظة ؤلاهار فلِ؛ فاألنغغ ؾىا

باألهبر، وبظا جإهض الخإزير الىاضر للٗمغ والجيـ في جلُُماث الُلبت 

ـ ألاؾاجظة  .لخضَع

صعاؾت هضفذ بلى  [73] وفي ألاعصن؛ ؤحغث ؤبى الكٗغ، والخغاخكت( 4

ـ في حامٗت آٌ البِذ ا لخٗغف ٖلى صعحت مماعؾت ؤًٖاء هُئت الخضَع

ـ في يىء مٗاًير الجىصة الكاملت خؿب  (TQM) إلاهاعاث الخضَع

البت، وهكفذ الىخاثج ؤن مماعؾت 257) جهىعاث ُٖىت بلغذ  َو
ً
( َالبا

ـ واهذ بضعحت )مخىؾُت(، ٖضم وحىص فغوق بخهاثُت     هُئت الخضَع

 ـ؛ في مهاعاث؛ مجاالث الخىفُظ والخلُُم، ــَضع ــخـت الـــئـُـاء هــــغ ؤًٖــإزــي جــف
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 .والاجهاٌ حٗؼي إلاخغير الجيـ

يا؛ كام وٌل ( 5 ؾلىوىمب، جىم، مُلغ، صوهالض؛7 هاًذ،  مًوفي ؤمٍغ

[؛ بضعاؾت هضفذ بلى مسر وحهاث هٓغ الُالب وجدضًض 45هاوسخي ]

ـ ألاؾاجظة، والٗىامل التي كض جازغ ٖلى  جهىعاتهم بكإن فٗالُت جضَع

ييجلضًغاته ماٌ في الغغب ألاوؾِ ألامٍغ  AACSB م؛ بيلُت بصاعة ألٖا

، )760) وباؾخسضام ُٖىت؛ قملذ
ً
%( مجهم مخسههىن/عواص 40( َالبا

لكغواث ؤٖماٌ؛ ؤْهغث الىخاثج ؤن الُالب الضولُين ٌُٗىن جلُُماث 

ايُاث ؤهثر مً َالب الىالًاث  ٖالُت في الخلضًغاث اإلاخٗللت بالٍغ

 ؤٖلى للظًً ٌؿخسضمىن الفياهت اإلاخدضة، هما ٌُٗي الُ
ً
الب جلُُما

واإلاغح م٘ الُلبت، فُما لم جٓهغ ؤي فغوق في الخلُُم لهالر ألاؾاجظة 

 لهٗىبت الضعاؾت55الظوىع ؤو مً ٖمغهم جدذ )
ً
 .( ؾىت، وهظلً جبٗا

( 77( صعاؾت؛ مجها )44وباؾخٗغاى مجمٕى الضعاؾاث الؿابلت ) •

ت، 5باللغت الٗغبُت، ) ؛ قملذ 9جىػٕ هُاكها ٖلى )( باإلهجليًز ( صٌو

 بهظه 
ً
 متزاًضا

ً
ت؛ مما ًاهض ؤن هىان اهخماما  ٖغبُت وؤحىبُت مخىٖى

ً
بلضاها

 في غالبُت 
ً
: بهه ًمثل جىحها اإلاىهجُت في الخلُُم؛ بل وؿخُُ٘ اللٌى

ولُت(،  -بلضان الٗالم7 هما ؤن مٗٓمها اؾتهضف الخلُُم )حامٗت

ؾدباهت، وغالبُتها اٖخمضث جلُُم باؾخسضام اإلاىهج الىنفي اإلاؿحي والا 

)الىٕى  ألاصاء؛ همخغير جاب٘؛ في يىء جإزير مخغيراث مؿخللت؛ ؤهمها

 (7بوؿاوي، واإلاؿخىي الضعاسخي -الاحخماعي/الجيـ، والخسهو؛ ٖلمي

وكض اؾخفاص الباخث مً الضعاؾاث الؿابلت؛ في الخٗغف ٖلى مىهجُت  •

إلا وؤصاة الضعاؾت، والُٗىت التي اٖخمضتها، وهظ ٖلى ألاصبُاث  الَا

ىانغ الخلُُم، بىاء ألاصاة )كاثمت اإلاٗاًير(  اإلاخىفغة ومجاالث ٖو

؛ ملاعهت ومىاككت 
ً
ومجاالتها، زم ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت، وؤزيرا

 .هخاثج هظه الضعاؾت بيخاثج جلً الضعاؾاث

ؤما ما ًميز الضعاؾت الخالُت ًٖ الضعاؾاث الؿابلت؛ فهى ؤنها ؤٌو  •

عاؾت ٖلى مؿخىي اليلُت وحامٗت ٖمغان؛ جدىاٌو جلُُم الُلبت ص

ألؾاجظتهم، هما جم بصعاج مٗاًير زانت بمجاٌ؛ هضم الٗالكاث 

ؾت جإزيرها ٖلى الٗملُت الخٗلُمُت، اؤلاوؿاهُت، والتي لم ٌؿبم صع 

؛ جخميز الضعاؾت الخالُت بخغُُتها إلاٗٓم حىاهب ألاصاء 
ً
وؤزيرا

 .(مجاالث5ألاواصًمي)

 :قيالُت الخلُُم في بٌٗ الجامٗاث الٗغبُت والُمىُت بكيل زامب

خماص الٗام للجامٗاث؛         م الظاحي والخاعجي والٖا ٌكتٍر صلُل الخلٍى

الغب وكضاصة  هما ًىلل ؤبى -4330ؤًٖاء اجداص الجامٗاث الٗغبُـت؛ 

م ؤصاء ؤًٖاء 46] [؛ ٖلى الجامٗاث بًجاص" هٓـم وبـغامج واضخت لخلٍى

ؿُت فحها، هكٍغ مً الكغوٍ ألاؾاؾُت لالٖخماص الٗام الهُئ ت الخضَع

م الظاحي للجامٗاث  7"وهٗىهغ ؤؾاسخي في ٖملُت الخلٍى

[" ؤن 47[؛ جإهُض ٖىصة ]77وعغم طلً؛ ًىلل اإلاىانير والضاًجي ]       

ـ الجامعي الػالذ  سخي لًٗى هُئت الخـضَع م ألاصاء الخضَع خغهت جلٍى

ً الٗغبي777 قـإنها ججغبت مخىايـٗت فـي الجامٗ ـاث ٖلـى مؿخىي الَى

م ألازغي، فلض  ـت وبدـىر الخلـٍى م للبـغامج التربٍى قإن خغهت الخلٍى

م الظاحي والخاعجي التي  حاءث جىنُاث وعقت الٗمل الخانت بالخلٍى

لخاهض ؤنها ججغبت  777 ٖلـضتها ألاماهـت الٗامـت الجدـاص الجامٗاث الٗغبُت

، وؤن الخضً
ً
م ؤؾهل مً الضزٌى فُهمخىايٗت حضا  7"ث ٖـً الخلٍى

 الجامٗاث  -اث الٗغبُتـامٗـــً الجــغ مـــىثُـً؛ فـــً قـــا مــوم       
ً
 زهىنا

؛ غير ؤن واك٘ البٌٗ آلازغ؛ ومً  -الخلُجُت
ً
 هبيرا

ً
ا كض كُٗذ قَى

بُجها الجامٗاث الُمىُت ًثير الىثير مً الدؿائالث وؤلاقياالث؛ عغم ؤن 

ٗاث جاهض ٖلى ؤهمُت جلُُم ؤصا ـ؛ ومً طلً الدكَغ ء ًٖى هُئت الخضَع

( مً الالثدت 73[؛ في اإلااصة )48ما هو ٖلُه كغاع عثِـ الجمهىعٍت ]

(؛ بكإن الجامٗاث الُمىُت 7995( لؿىت )78الخىفُظًت لللاهىن عكم )

وحٗضًالجه؛ ازخهاناث مجلـ الجامٗت، ومجها:" حكىُل اللجان 

م مسخلف ؤوكُت الجامٗت، زانت في مجاال  ث )ألاصاء الخانت بخلٍى

ًاء هُئت الخضَعـ ومؿاٖضيهم، قاون الُالب،  ألاواصًمي أٖل

 (7الضعاؾاث الٗلُا والضعاؾت الٗلمي، ألاصاء اإلاالي وؤلاصاعي 

 لـ  -والؾخىماٌ بحغاءاث الخثبُذ -/ؤ(57هما ههذ اإلااصة )       
ً
وفلا

 48كغاع عثِـ الجمهىعٍت ]
ً
[؛" ًجغي مجلـ اللؿم اإلاسخو جلُُما

 
ً
ا ـ؛ اإلاٗين ألٌو مغةوإلا -ؾىٍى  -ضة زالر ؾىىاث لًٗى هُئت الخضَع

غف٘ عثِـ اللؿم في نهاًت ول ؾىت  سخي والبدثي، ٍو ًدىاٌو ؤصاءه الخضَع

 بظلً بلى مجلـ اليلُت ؤو اإلاٗهض ؤو اإلاغهؼ للخىنُت بما 
ً
غا حامُٗت جلٍغ

غف٘ ٖمُض اليلُت ؤو اإلاٗهض ؤو مضًغ اإلاغهؼ بلى عثِـ الجامٗت  ًغاه، ٍو

 7"إلاجلـ777ٖلى ؤن ًخم طلً ٖبر الىاثب للكاون ألاواصًمُتبخىنُت ا

 لـ مٗؼب ]       
ً
فالجامٗاث " [:49وعغم الىهىم الؿابلت؛ فىفلا

ـ، وكض ٌؿخغغب  الُمىُت ال تهخم البخت بخلُُم ؤصاء ؤًٖاء هُئت الخضَع

الصخو777 ٖىضما ًضعن خلُلت ؤهه ال جىحض في الجامٗاث الُمىُت آلُت 

 مً  لخلُُم ؤصاء ًٖى 
ً
ـ!، وهى ألامغ الظي حٗل ٖضصا هُئت الخضَع

ـ777ال ًلىمىن بىاحبهم وصوعهم الخلُلي في الٗملُت  ؤًٖاء هُئت الخضَع

هخج ٖىه ٖضم فاٖلُت ؤصاء ًٖى هُئت الخضَعـ  الخٗلُمُت؛ ما

 ٖلى يٗف الخدهُل الٗلمي 
ً
بالجامٗاث الُمىُت، وهى ما اوٗىـ ؾلبا

 7"ُم الٗاليواإلاؿخىي الخٗلُمي إلاسغحاث الخٗل

بال ؤن ٖضة صعاؾاث  -هما ًغاها البٌٗ -ومهما جىً كخامت الهىعة -

جلُُمُت كض جىاولذ مسخلف حىاهب ألاصاء، بما فحها ؤصاء ؤًٖاء هُئت 

ـ في ؤهثر مً حامٗت )خيىمُت زانت(؛ ومً طلً صعاؾاث  -الخضَع

ياقت ]76] اإلاسالفي ؛ [5] [، البرعي03] [، مغغبه78[، الخضابي ٖو

ٗاث )الٗلىم والخىىىلىحُا، نىٗاء، ٖمغان، الخضًضة،( ٖلى بجام

الخىالي، بيافت بلى صعاؾاث جلُُمُت ؤزغي، غير ؤن اإلاخٗللت بخلُُم ؤصاء 

؛
ً
وبظلً ًخإهض ؤن  -خؿب ٖلم الباخث -ألاؾاجظة، مدضوصة حضا

لم ًىل خٓه مً الضعاؾت في الجامٗاث  -وعغم ؤهمُخه -اإلاىيٕى

ٖمغان؛ ومً هىا جخطر ؤبٗاص اإلاكيلت؛ لخاهض  الُمىُت، بما فحها حامٗت

لى الىدى آلاحي  :ؤهمُت صعاؾت وجلُُم ؤصاء ألاؾاجظة؛ ٖو

 مشهلة الدزاسة. 2

جبرػ مكيلت الضعاؾت في اؾخمغاع خالت يٗف جلُُم ألاصاء؛         

[ ؛"ومما 07] والظي خظعث مىه وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي

خالُت في الجامٗاث الُمىُت ال جىفغ الًىابِ ًجضع طهغه ؤن ألاويإ ال

ـ بإصاء واحبه بكيل وامل، هما ال  اليافُت التي جلؼم ًٖى هُئت الخضَع

ـ للخدضًث، والخجضًض،  جىحض لىاثذ مىٓمت جضف٘ ؤًٖاء هُئت الخضَع

 
ً
ؿُت بكيل مؿخمغ، وهظا ًازغ ؾلبا غ للضعاتهم ومهاعاتهم الخضَع والخٍُى

اث الُالب وجده ُلهم الٗلمي"7 ومما ًبين الخاحت للخلُُم؛ ٖلى مؿخٍى

م ؤصاء ؤًٖاء هُئت 07فلض ؤهضث وػاعة الخٗلُم الٗالي ] [؛ ٖلى:" جلٍى

ًاء في  م وكاٍ ألٖا ـ بكيل صوعي، ٖلى ؤن ًخًمً هظا الخلٍى الخضَع
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غَبِ هخاثج هظا 
ُ
جدضًث مٗاعفهم، وججضًض اإلالغعاث التي ًضعؾىنها، وج

م باالؾخدلاكاث والتركُ  7"اثالخلٍى

لى مؿخىي ولُت التربُت وألالؿً • ٖمغان، جخجلى اإلاكيلت في يٗف -ٖو

الىفاءة والفاٖلُت، ومً ؤهم ماقغاتها خالت الهضع )الغؾىب والدؿغب، 

[؛ للفترة 03وجضوي حىصة اإلاسغحاث(؛ خُث زلو جدلُل ؤحغاه مغغبه ]

جين الزىتي ٖكغة صفٗت(؛ فلض 39/4373 -98/7999) (، )جلضًغاث الخٍغ

؛ 29790( بيؿبت )2686) (؛ مجهم9086ج ٖضص )جسغ  %( بخلضًغ ملبٌى

( 287%( بخلضًغ حُض، فُما خهل )22755(؛ بيؿبت )2787هما جسغج )

، ولم ًخسغج ؾىي )5779ووؿبت )
ً
( بيؿبت 04%( ٖلى جلضًغ حُض حضا

 7"%(فلِ؛ بخلضًغ ممخاػ3702)

(؛ 4372 -4377) هما ؤْهغث جدلُالث جلُُم اإلاسغحاث لؤلٖىام        

ضصهم ) البت؛ ًٖ هخاثج مكابهت؛ خُث هكفذ ًٖ 4839ٖو  َو
ً
( َالبا

 (؛ بيؿبت28ؤن اإلاخسغحين بخلضًغاث ٖالُت؛ لم ًخجاوػ ٖضصهم )

ضص)7773) ؛ خانل 8783( ووؿبت )427%(؛ ممخاػ، ٖو
ً
%(؛ حُض حضا

( هي حُض -وؿبت )ممخاػ
ً
( ووؿبت 7757) %(، فُما جسغج ٖضص7375) حضا

ضص%( بخلضًغ ح27743)  %(؛ بخلضًغ28( بيؿبت )7057) ُض7 ٖو

(، وبظلً فةن ) %( ًخسغحىن بخلضًغاث مخضهُت؛ 8975)ملبٌى

 ٌ  .حُض/ملبى

؛ فلض هّهذ مؿىصة وزُلت الخُت الاؾتراجُجُت ألاولى         
ً
وؤزيرا

"غُاب  [، ٖلى ؤن مً هلاٍ الًٗف التي حٗاوي مجها اليلُت؛04لليلُت ]

ين"، ومً هظا اإلاىُلم جخلخو الخلُُم اإلاىيىعي لؤلواصًمُين وؤلاصاٍع

 :مكيلت الضعاؾت في ؤلاحابت ًٖ الؿااٌ الغثِـ آلاحي

 أسئلة الدزاسةأ. 

ـ  -ما جلُُم َلبت ولُت التربُت وألالؿً ٖمغان ألصاء هُئت الخضَع

 باليلُت؟

ُت الخالُت ىبثم مىه ألاؾئلت الفٖغ  :ٍو

ضاص لل7 1 ملغعاث ما جلُُم َلبت اليلُت ألصاء ؤؾاجظتهم في حاهب ؤلٖا

 .الضعاؾُت؟

ـ والخيالُف الٗملُت؟7 2 ـــــ الخضَع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  .ــ

ــــــــ جلُُم ألاؾاجظة للُلبت؟7 3 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ  .ــ

ــــــ7 4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ  .ـــــ الاحخماعي وؤلاوؿاوي؟ــ

ـــــ ؾلىهُاث هضم الٗالكاث ؤلاوؿاهُت؟7 5 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ  .ــ

ـ؛ في يىء 7 6 ما الخىنُاث الالػمت لخدؿين جلُُم وؤصاء هُئت الخضَع

 هخاثج الضعاؾت؟

 فسضيات الدزاسةب. 

 ٖىض مؿخىي ًمىً نُاغتها؛ في ؤهه: ال جىحض فغو        
ً
ق صالت بخهاثُا

ٖمغان لىفاًاث -في جلُُم َلبت ولُت التربُت وألالؿً (α =05.0) صاللت

 -0الخسهو،  -4الجيـ،  -7) ومماعؾاث ألاؾاجظة؛ حٗؼي إلاخغيراث:

 (7اإلاؿخىي الضعاسخي

  هدف الدزاسةج. 

 :تهضف الضعاؾت بلى آلاحي

ـ با( 1 ليلُت؛ مً وحهت كُاؽ هفاءة وفاٖلُت ؤصاء ؤًٖاء هُئت الخضَع

 .هٓغ الُلبت باليلُت

 اإلاؿخىي( ٖلى آعاء الُلبت  -الخسهو -ـغاث )الجيـــغ مخغُـــض ؤزـــجدضً( 2

  .في جلُُم ؤؾاجظتهم

ف بمىهجُت جلُُم ألاؾاجظة بالجامٗت مً كبل َلبتهم وؤهم ( 3 الخٍٗغ

 .مٗاًير الخلُُم

ؼ وحٗمُم( 4 غ ؤصاء ألاؾاجظة بخٍٗؼ  جلضًم جىنُاث جًمً جدضًث وجٍُى

حىهب اللىة، ووي٘ الخلٌى الٗالحُت إلاسخلف الؿلبُاث التي ٌكيى مجها 

 .الُلبت

 أهمية الدزاسةد. 

ّٗض ؤٌو صعاؾت       
ٌ
في  -وجبرػ مً ؤهمُت مىيىٖها وخضازخه؛ طلً ؤنها ح

 في حامٗت خيىمُت -الجمهىعٍت الُمىُت
ً
 -خؿب ٖلم الباخث؛ زهىنا

 :حؿهم في حؿتهضف جلُُم ألاؾاجظة مً كبل َلبتهم، وبظلً فلض

ـ مً وحهت  -1 الىكف ًٖ الخلُُم الفٗلي ألصاء ؤًٖاء هُئت الخضَع

دت اإلاؿخفُضًً  .هٓغ قٍغ

)الجيـ، الخسهو، اإلاؿخىي الضعاسخي(؛ في  فدو جإزير مخغيراث -2

ـ  .جلُُم الُلبت ألصاء هُئت الخضَع

اصة وعي الُلبت وألاؾاجظة؛ بإصواعهم وؤهمُت الخلُُم؛ لخدؿين  -3 ٍػ

 .صوصًت الخٗلُمفاٖلُت ومغ 

جدفيز ألاواصًمُين وحمُ٘ مىدؿبي اليلُت؛ لالعجلاء بمؿخىي ألاصاء بما  -4

 .ًدلم ؤهضاف اليلُت

ٖالج حىاهب كهىع ألاصاء في يىء الىخاثج التي ؾخىكف ٖجها  -5

 .الضعاؾت وجىنُاتها

خماص هظه اإلاىهجُت في جلُُم  -6 كض حٗؼػ هخاثج الضعاؾت الخىحه اٖل

 .ألاؾخاط الجامعي

كض جفُض اإلاؿاولين في جبجي ؾُاؾاث جغجلي باألصاء إلاؿخىي الجىصة  -7

خماص ألاواصًمي  .والٖا

 حدود الدزاسةٌ. 

 :جخدضص الضعاؾت الخلُُمُت لؤلصاء في الخضوص آلاجُت       

ضاص والخسُُِ للبرامج،  -1 الخض اإلاىيىعي: جلُُم ألاصاء بمجاالث)ؤلٖا

ـ والخيالُف الٗملُت، جلُُم الُلب ت، الاحخماعي وؤلاوؿاوي، الخضَع

 (7ؾلىهُاث هضم الٗالكاث ؤلاوؿاهُت

الخض الؼمجي: جلخهغ ٖلى جلُُم الُلبت ألؾاجظتهم في الٗام الجامعي؛  -2

 م4375/4376

 .الخض اإلاياوي: جلخهغ ٖلى ولُت التربُت وألالؿً بجامٗت ٖمغان -3

ين ال -4 ثالث الخض البكغي: جلخهغ ٖلى اؾخُإل آعاء الُلبت باإلاؿخٍى

 .والغاب٘

  مصطلحات الدزاسةو. 

لى الىدى آلاحي         فها؛ ٖو  :ًخىغع في الضعاؾت ٖباعاث؛ ًدؿً بىا حٍٗغ

م/الخلُُم •  زًغ  Evaluation الخلٍى
ً
م لغت م، 00] الخلٍى َم ؤو كىَّ َُّ [: "ك

م"، وهى مكخم مً  م؛ بطا ؤُٖى كُمت للصخيء، ومىه "الخلٍى م ؤو ًلّىِ ِ
ُّ ل ًُ

م(، فُلاٌ:  له وؤػاٌ اٖىحاحه، وكىم الفٗل )كىَّ م اإلاٗىج بمٗجى: ٖضَّ كىَّ

الصخيء بمٗجى كضعه ووػهه، وخىم ٖلى كُمخه، واؾخلام اٖخضٌ 

 7"واؾخىي 

 لـ زًغ -
ً
ٍٍ ؤو شخيٍء " [؛00] الخلُُم انُالًخا؛ وفلا جلضًغ كُمت وكا

فه في كامىؽ بإهه الخىم ٖلى كُمت  "MICRO ROBERT ما، "وحاء حٍٗغ

مه  7"الصخيء وجلضًغه لخلٍى
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 لـ هغصي ]/Performancألاصاء •
ً
[ فهى " هاجٌج حماعٌي، ؤي ما 02؛ وفلا

 -ألاحغاء -اإلاالً -ًيخج ًٖ مكاعهت الظًً ؤؾهمىا في ؤلاهخاج )اإلاؿدثمغ

غاف اإلاكاعهت جازغ ٖلى ؤصاء  -الٗمالء -اإلاؿخفُضون  اإلالغيىن(، فيل ألَا

 7"اإلااؾؿاث

؛ فاإلالهىص بخلُُم ألاصاء •
ً
؛ هى:" Performance Assessment وبحغاثُا

كمل ول  الخلضًغاث التي ًمىدها الُلبت لجىصة ؤصاء ألاؾخاط الجامعي، َو

ـ  ما ًلىم به مً ؤوكُت وبحغاءاث، وؾلىهُاث حٗلُمُت جخٗلم بالخضَع

 للمٗاًير اإلاٗضة للخلُُم في هظا الضعاؾت
ً
 .صازل اللاٖت ؤو زاعحها؛ وفلا

ـ • ؛ هم: حمُ٘ ؤًٖاء Teaching Staffألاؾاجظة ؤًٖاء هُئت الخضَع

ؿُت باليلُت؛ والبالغ ٖضصهم ) (؛ 44) (؛ مجهم ٖضص745الهُئت الخضَع

ضص (؛ ؤؾاجظة مؿاٖضون، والهُئت اإلاؿاٖضة؛ 28) ؤؾاجظة مكاعوىن؛ ٖو

ضص )73) مجهم ٖضص ( مً اإلاُٗضًً؛ 25( مضعؾين؛ خملت اإلااحؿخير، ٖو

 .)البيالىعٍىؽ(؛ خُث ٌكملهم جلُُم الُلبت

هي بخضي اإلادافٓاث  Amran Governorate ٖمغان مدافٓت •

ض ) ْٗ ( هم؛ قماٌ نىٗاء، وجبلغ مؿاختها خىالي 57الُمىُت، وجل٘ ٖلى ُب

بلغ ٖضص ؾيانها؛ )4( هم7977)  بلى 8777786، ٍو
ً
ا ( وؿمت777وجلؿم بصاٍع

جي 43) ت، ومضًىت ٖمغان هي مغهؼ اإلادافٓت7 )اإلاغهؼ الَى ( مضًٍغ

 (43747للمٗلىماث؛

 Faculty of Education And /ٖمغان -التربُت وألالؿًولُت  •

languages  ٗىص هي بخضي زمـ ولُاث؛ جخيىن مجها حامٗت ٖمغان، َو

ش بوكائها للٗام  ل٘ مبجى اليلُت ٖلى قإع حجت؛ 7996/ 7995جاٍع م، ٍو

ضعؽ بها ) البت، في حؿٗت ؤكؿام 5268وؾِ اإلاضًىت777 ٍو  َو
ً
( َالبا

ت، وكؿمين ؤلؿً؛ بم اث ]جغبٍى  ].04سخلف اإلاؿخٍى

 إلاطاز الىظسي  . 3

 مً الجامٗاث ججغي جلُُماث فهلُت ؤو  -جبين مما ؾبم        
ً
ؤن هثيرا

 الجامٗاث)الخانت(، ولىً 
ً
ـ فحها، وزهىنا ت ألصاء هُئت الخضَع ؾىٍى

ما هي آلالُاث وؤلاحغاءاث واإلاٗاًير اإلاىٓمت لٗملُت الخلُُم؟، والجىاب 

  ؾُدبين مً آلاحي؛

 :مىُللاث جلُُم ألاصاء لؤلواصًمُينمغجىؼاث و  •

 لـ البىً الضولي ]
ً
ىُلم مً 05وفلا [؛ فةن جلُُم ألاصاء ًغجىؼ ٍو

 :البضهُاث والخلاثم آلاجُت

بطا هىذ ال حؿخُُ٘ كُاؽ الىخاثج، فال حؿخُُ٘ ؤن جميز الىجاح مً ( 1

 .الفكل

 .بطا هىذ ال حؿخُُ٘ جمُيز الىجاح، فال ًمىىً ميافإجه( 2

 .جخمىً مً ميافإة الىجاح، فغبما ؤهً جيافئ الفكلبطا لم ( 3

 .بطا هىذ ال حؿخُُ٘ عئٍت الىجاح، فال ًمىىً ؤن جخٗلم مىه( 4

 .بطا لم جخمىً مً الخٗغف ٖلى الفكل، فال ًمىىً جصخُده( 5

ىً طلً مً الفىػ بخإًُض ( 6 ِ
ّ
 مً بْهاع الىخاثج، فؿُمى

ً
بطا هىذ مخمىىا

 .الجمهىع 

؛ ؤن للخلُُم الجُض Nichols [36] ض: ًظهغزهاثو الخلُُم الجُ •

 :قغوٍ، مجها؛ ؤن

لت الخلُُم م٘ الىخاثج اإلاغحىة -1  .جخُابم ٍَغ

لت الخلُُم م٘ الىخاثج اإلاُلىبت؛ مً خُث اليلفت  -2 جدىاؾب ٍَغ

 .ومؿخىي الخلُُم

اصة )مؿخىي الغضخى،  -3 ًخم جدضًض الهضف؛ مً جلُُم ألاصاء؛ مثل ٍػ

 (7ؤلاهخاحُت، الىفاءة

جسخاع ؤؾالُب جلٍُُم مفُضٍة ونالخٍت؛ لخُٗي اؾخيخاحاث حؿمذ  -4

 .بالخلضم هدى الهضف

ًيىن مىزىٌق فُه؛ فُٗخمض ٖلى ملُاؽ ازخباع واضر، وؤؾالُب  -5

 .مٗغوفت

٘ ؤصواث  -6 الفٗالُت والىفاءة؛ ًلِـ الىخاثج بضكٍت وبًجاٍػ، م٘ جىَى

 .الخلُُم

•  
ً
[ للثلت في 06] لـ خؿً والخىلييىابِ جلُُم الُلبت لؤلؾاجظة: وفلا

 :جلُُم الُلبت قغوٍ؛ ومجها

 .ؤن ًخىفغ ٖضٌص واٍف مً الُلبت في اإلالغع  -7

ؿها -4  .ؤن ًيىن للمضعؽ ٖضص واٍف مً اإلالغعاث التي ًلىم بخضَع

0-  
ً
 .ؤن ًخم ازخُاع الُلبت ٖكىاثُا

ؤن جخدغع آعاء الُلبت مً اإلاازغاث777 وكذ الخٗبير ًٖ آعائهم في  -2

 .ضعؾحهمم

مٗغفت حجم جإزير اإلاخغيراث الخاعحُت ووؿبُتها في جلضًغاث الُلبت  -5

ألصاء ألاؾخاط، وؤزظها في الخؿبان ٖىض بنضاع ؤخيام جخٗلم بفاٖلُخه 

 .وهفاءجه

ـ بالجامٗت: وهما  • الجهاث التي كض حؿاهم في جلُُم ًٖى هُئت الخضَع

 ًدبين مً الكيل آلاحي:

 
 1 شهل

 التدزيس هيئة عضى أداء ثقييم بعملية ثقىم قد التي ألاطساف
 

 

 

 

 

 

 

األطراف التي قد 
م أداء عضو  ُتقيِّ

  هيئة التدريس

 .العضو لنفسه 1-

 .الطلبة 4-

  .اللجان5-
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غاف حٗضص( 0/7) الكيل مً ًدبين        م كض التي ألَا ٍ
ُّ  هُئت ؤصاء جل

ـ،   الخضَع
ً
[ 08]الٗلُم ٖبض ،[07]زلُل ومجها وألاصبُاث؛ لؤلبدار ووفلا

 :آلاحي الىدى ٖلى ًخم فالخلُُم ؛

 لُتٖم بىفؿه ألاؾخاط ًخىلى خُث بىفؿه؛ للًٗى الظاحي الخلُُم( 1

 في والًٗف اللىة لىلاٍ حصخُهه زالٌ مً وطلً فاٖلُخه، جلُُم

ؿُت، مماعؾاجه  ؤصاثه وجدؿين الظاحي الىلض ٖلى حصجُٗه بهضف الخضَع

 
ً
 .مؿخلبال

ـ، لهُئت الُلبت جلُُم( 2 ؿخسضم الخضَع  ؤو بُاكاث الغغى لهظا َو

ؿُت، اإلاماعؾاث في آعائهم إلاٗغفت زانت؛ هماطج  والؿماث الخضَع

ـ هُئت لًٗى ُتالصخه  .الخضَع

م ًٖ ؤو فغصي بكيل ؾىاء لؼمُلهم؛ الؼمالء جلُُم( 3  حكىُل ٍَغ

ـ؛ هُئت ًٖى ؤبدار لخلُُم لجان   الخضَع
ً
 الضعاؾت مجالي في زهىنا

 .واإلاجخم٘ الجامٗت وزضمت الٗلمي،

ؿخسضم: ألاكؿام وعئؾاء الٗمضاء جلُُم( 4 : مثل اللغاعاث؛ اجساط في َو

م، ؤؾالُب ؤهم وهى لٗالواث،وا والخثبُذ التركُت ٗخمضون  الخلٍى  َو

 الخلُُم مً ًمىجهم بما ،(الؼمالء الُلبت، الظاحي،) الخلُُم مهاصع

 .لؤلصاء اإلاىيىعي

ـ هُئت لًٗى جلُُمُت؛ هماطج -  الُمىُت الجامٗاث بٌٗ في الخضَع

 :والٗاإلاُت

 ]:09] الُمً/ ٖضن حامٗت في اإلاٗخمض الخلُُم همىطج( 1

ـ هُئت ًٖى اػبهج ملف ًخيىن          مً ٖضن حامٗت في الخضَع

ف بُاكت   جخًمً جلُُمُت واؾدباهاث الًٗى، حٍٗغ
ً
 الظاحي،) مً هال

 الخُت بلى بيافت ،(اليلُت ٖمُض اللؿم، عثِـ ألاكغان، الُلبت،

 الفهل بضاًت الُلبت؛ ٖلى وػٖه الظي الضعاسخي للمؿاق الخفهُلُت

 في الُلبت ؤهجؼها التي والىاحباث الازخباعاث مً هماطج م٘ الضعاسخي،

؛ ًضعؾه، الظي اإلاؿاق
ً
 الضعاسخي اإلالغع  في الُلبت جدهُل بُان وؤزيرا

 بخلُُم ًخٗلم بما هىا وهىخفي777الفهل نهاًت امخدان بٗض لؤلؾخاط؛

ـ؛ هُئت لًٗى الُالب لى الخضَع  :آلاحي الىدى ٖو

 بجامٗتي لؤلؾاجظة؛ -ملاعن  بَاع في -جلُُمُين ينالؾخبُاه همىطج( 2

يا؛  University Mary Woodووص وماعي  ،[09] ضنٖ   بإمٍغ
ً
 ًٖ هلال

 ]:23] ؾٗىص اإلالً حامٗت

ـ هُئت ؤًٖاء جلُُم ًلي فُما وؿخٗغى          ٖضن) بجامٗتي الخضَع

ٓهغ ؛(ووعص وماعي   في الخلُُم ًخم ٖضًضة، حىاهب في ًدكابهان ؤنهما ٍو

 هبحىا جمثل ٖباعة؛( 43) مً ينالاؾخبُاه هال ًخيىن  خُث يىئها؛

 حُض=  2) ،(ممخاػ=  5) وهي ؛(5 -7) مً ؤوػان م٘ لؤلؾخاط؛ ألاصاء

 
ً
ٌ =  4) ،(حُض=  0) ،(حضا ً٘(7 يُٗف=  7) ،(ملبى  ٖالمت الُالب ٍو

(X) ًبُجها هما والٗباعاث عؤًه، ًٖ ٌٗبر بما ٖباعة؛ ول ؤمام  ٌ  :الجضو

 1 حدول 

 ودو  ومازي &  عدن بجامعة الجامعي لألستاذ الطلبة ثقييم معاًير

 معاًير حامعة مازي وود ألامسينية معاًير التقييم بجامعة عدن باليمً م

7 7زُت اإلاؿاق الضعاسخي في بضاًت الفهل الضعاسخي ًىػٕ 7 ٌٍ  بٖضاص ملغعاث ؤواصًمُت بمؿخىي ٖا

 جىنُل ألافياع بفاٖلُت7 مخمىً مً اإلااصة الخٗلُمُت7 4

ؿه م٘ مفغصاث اإلادخىي في زُت اإلاؿا 0  جسُُِ وجىُٓم وجلضًم حٗلُماث الخٗلم بىيىح7 7قًخىافم جضَع

ُت7 7بمىاُٖض اإلادايغاث والؿمىاعاث وول ألاوكُت ملتزم 2  ٖغى اإلاىاص الخٗلُمُت بضكت ومىيٖى

اث الخٗلم7 ًخلُض بالؼمً اإلادضص للمدايغاث، الؿمىاعاث وألاوكُت7 5  جىمُت الاهخمام بمىيٖى

 للمدايغاث، الؿمىاعاث 6
ً
ؿُت فاٖلت7 وول ألاوكُت7 ٌٗض هفؿه حُضا  بٖضاص مهام جضَع

لت ٖغيه للمٗلىماث واضخت ومترابُت ومىٓمت 7  غغؽ مهاعاث الخفىير الىاكض7 7ٍَغ

ت7 8 غاثم جضَعـ مخىٖى  حصجُ٘ الخٗلم اليك7ِ ٌؿخسضم بفاٖلُت اؾتراجُجُاث َو

اث الضعاؾُت والٓغوف ؤلاوؿاهُت بْهاع ا الخغاث77ِ(7 ٌؿخسضم وؾاثل الخٗلُم بفاٖلُت)الؿبىعة، الكفافُاث، 9 لٗالكت بين اإلاىيٖى

ت7  والبكٍغ

 للمىاككت والخٗبير ًٖ آلاعاء صازل غغفت الهف 73
ً
 الاجهاٌ الفٗاٌ وؤلاًجابي بالُالب7 7ًدُذ مجاال

ـ7 وهمىطج ًلخضي به مخدمـ إلااصجه وجسههه 77  جلُُم اخخُاحاث الُالب وجلضمهم7 في الخضَع

م حٗلم الُلبت7ٌؿخسضم ؤصواث وؤؾا 74 ت لخلٍى ـ7 لُب مخىٖى  الخلُُم الظاحي لٗملُاث الخضَع

 هصر الُالب بااللتزام والخفاوي7 7جيسجم الىاحباث وؤؾئلت الازخباعاث م٘ ؤهضاف اإلاؿاق 70

 بْهاع الاهخمام بالُالب7 جدؿم ؤؾئلت الازخباعاث والامخداهاث بالىيىح7 72

 الاؾخجابت واإلاغوهت ججاه عصوص فٗل الُالب7 جصخُدها مباقغة7بٗض  للُلبت ؤوعاق الازخباعاث ٌُٗض 75

 جىفير الىكذ إلالابالث الُالب7 بمغاحٗت هخاثج الازخباعاث7 للُلبت ٌؿمذ 76

ؼ كضعاتهم77 يهم7لض واللىة خغظًت عاحٗت؛ بمىاًَ الًٗفًؼوص الُلبت ب 77  حصجُ٘ الُالب777وبعقاصهم لخٍٗؼ

اصٌ ومىهف في حٗامل 78 ً واخترامها7 ه م٘ الُلبت7مداًض ٖو  الىعي بأعاء آلازٍغ

 جدلُم الاهًباٍ في البِئت الخٗلُمُت7 7ٌؿخسضم الىخب واإلاغاح٘ اإلاىضخت في زُت اإلاؿاق 79

دضص ؾاٖاث مىخبُت 43  جىفير بِئت حٗؼػ الخٗلم الظاحي وؤلابضاعي7 7ٌؿمذ باؾدكاعجه زاعج الخهت ٍو

م ؤصاء ًٖى هُئت الخضع ( 3  ......77777777777...77777777777 الفهل والٗام7777777777777777اللؿم:7777اؾم الًٗى:7777 - ..........................َـ في ولُتهخاثج جلٍى

 

 



622102 

126 

 2 حدول 

 ثىشيع دزحات عضى هيئة التدزيس في ملف إلاهجاش

 التقدًسات املحصلة الدزحة املتىقعة أدوات ثقىيم ألاداء م

م الظاحي 7  (733-83همىطجي)  03 اؾخبُان الخلٍى

م الُلبت 4   43 اؾخبُان جلٍى

 (79- 65مخىؾِ )  75 بُاكت مالخٓت ألاكغان 0

م عثِـ اللؿم 2   43 اؾخبُان جلٍى

م ٖمُض اليلُت 5  (65يُٗف)ؤكل مً  75 اؾخبُان جلٍى

  733 الىدُجت الجهاثُت 

ُت ٖلى الخىم ٖلُه ًترجب ما( 4 ـ هُئت ًٖى ؤصاء هٖى  :الخضَع

1 7 ٌ ت قهاصة همىطجي ؤصاء ٖلى الًٗى خهى  .الجامٗت عثِـ مً جلضًٍغ

  اليلُت ٖمُض ًىحه7 2
ً
  جيبحها

ً
 .يُٗف ؤصاء ٖلى الخانل للًٗى قفهُا

م بٖاصة7 3  الفهل في يُٗف ؤصاء ٖلى الخانل الًٗى ؤصاء جلٍى

الن الخالي الضعاسخي م هخاثج إٖل  .الخلٍى

  اليلُت ٖمُض ًىحه7 4
ً
  جيبحها

ً
 ؤصاء ٖلى خهىله جىغع  بطا للًٗى؛ هخابُا

مه بٖاصة بٗض يُٗف؛  .جلٍى

ض اليلُت مجلـ ًاحل7 5  للًٗى الٗلمُت التركُت اؾخدلاق مٖى

 (7يُٗف) ٖام ؤصاء ٖلى الخانل

  في الثهؼمـــب تـــــاعهـــمل ؤصاثه مؿخىي  ٖلى لُخٗغف بالىدُجت اإلاضعؽ ًؼوص7 6

 بخىكُ٘ الىدُجت؛ وحٗمض ٖام، بكيل والجامٗت زام، بكيل اللؿم

ـ، هُئت ًٖى مُض الخضَع  .اليلُت ٖو

 (:الجامٗت مىك٘[: 27] اللغي  ؤم حامٗت همىطج( 2

ـ هُئت ًٖى جلُُم مً ًدبين هما الىمىطج ًخيىن         بلؿم الخضَع

 آلالي الخاؾب ٖلىم

ٌ  الاؾم: الُالب اؾم7 1   :ألازير الاؾم   ألاو

  * E-mail:ؤلاًمُل* : الجامعي الغكم7 2

  Female /ؤهثى   //Male طهغ   ؛* Gender الجيـ7 3

ـ هُئت ًٖى حٗامل ؤؾلىب في عؤًً ما7 4   الُالب؟ م٘ الخضَع

ؿُت، بالهُئت هكف ًىي٘ ولئلحابت ٌ  في هما الخضَع  الخالي: الجضو

 3 حدول 

 القسي  أم بجامعة التدزيسية للهيئة حماعي ثقييم همىذج

  ممتاش اسم العضى م
ً
 لم ًدزسجي ضعيف مقبىل لحٍد ما حيد حدا

7 777777777777777777777777777  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ؟5  7 ما عؤًً في جضَعـ ًٖى هُئت الخضَع

  ممخاػ                                                  اؾم الًٗى م
ً
 لم ًضعؾجي يُٗف ملبٌى لخٍض ما حُض حضا

7 7777777777777777777777777  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ما عؤًً في ؤصاء اللؿم؟ 6

 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 مؿخىي ألاصاء؟ 7

 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 باللؿم؟ اإلالضمتعؤًً بالضوعاث  8

غ اللؿم؟ 9  777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ؤي ملترخاث لخٍُى

ؿُت، بالهُئت هكف ًىي٘       ٌ  في هما الخضَع   الخالي؛ الجضو

 ٌ ؿُت للهُئت حماعي جلُُم همىطج 0 حضو  اللغي  ؤم بجامٗت الخضَع

 بالؿٗىصًت ٖبضالغخمً بيذ هىعة ألاميرة حامٗت) بـ الخلُُم همىطج( 3

 :(الجامٗت نفدت[: 24]

 4 حدول 

 بالسعىدًة عبدالسحمً بيت هىزة ألاميرة بجامعة التدزيس يئةه ثقييم همىذج 

الحد ألاقص ى  القسم ألاول: ألاداء الىظيفي وفاعلية التعليم م

 للدزحة

 السقم املمثل للتقىيم

 الفئة )ب( الفئة )أ(

ًٖى الهُئت  73 اللضعة ٖلى الخسُُِ واجساط اللغاعاث7 7

الخٗلُمُت اإلايلف 

 بٗمل بصاعي7

هُئت ؤًٖاء ال

 الخٗلُمُت7

 

 5 ؤلاقغاف ٖلى بدىر الُلبت واإلاكاعهت في كاٖت الضعاؾت7 4

 5 الالتزام باللىاثذ والىٓم7 0

 73 الالتزام بإوكاث اإلادايغاث والؿاٖاث اإلاىخبُت7 2

ماقغاث   5 جفُٗل ؤلاعقاص ألاواصًمي7 5

 الخلضًغاث الٗامت 73 الالتزام بخىنُف اإلالغع7 6 الخلضًغاث

غ اإلالغع في اإلاىاُٖض اإلادضصة7 7  743 - 738 ممخاػ 5 بٖضاص ملف وجلٍغ

  5 الضكت في مخابٗت خاالث الُالباث7 8
ً
 737 - 96 حُض حضا
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 . الطسيقة والاحساءات4

 مىهج الدزاسةأ. 

 لُبُٗت الضعاؾت وؤهضافها؛ جم اٖخماص اإلاىهج الىنفي؛       
ً
َبلا

 (7باؾخسضام )الاؾدباهت

  مجتمع الدزاسةب. 

؛ وجفهُالتهم؛ 4376/ 4375وجيىن مً حمُ٘ الُلبت في الٗام        

 ٌ  :هما ًبُجها الجضو

 5حدول 

 صيي للدزاسة حس  الهلية والىى  الاحتماعيوصف املجتمع ألا  

 الىى  الاحتماعي/الجيس الهلية

 املجمى  إهاث ذلىز 

 4680 1408 3272 جغبُت

 801 287 514 ألالؿً

 5287 7695 0786 بحمالي ٖام

 الدزاسة ج. عيىة

 مً ؛(ملهىصة) َبلُت الُٗىت جيىن  ؤن الضعاؾت َبُٗت اكخًذ        

ين َلبت ٌ  وطلً لغاب٘،وا الثالث اإلاؿخٍى  باألؾاجظة؛ اخخياههم فترة لُى

، الاؾخماعاث جىػَ٘ وجم
ً
 وجدضصث ؤلاحابت، في الغاغبين ليل ٖكىاثُا

ٌ  ًبُجها هما وطلً اإلاٗاصة، الاؾخماعاث يىء في الُٗىت  :آلاحي الجضو

 5 حدول 

 (الدزاس ي املستىي  التخصص الاحتماعي، الىى ) ملتغيرات ثبعا العيىة وصف

 وسبة % عدد التخصص وسبة % عدد املستىي  وسبة عدد  الىى  املتغير

 %43.7 131 بوؿاوي % 49.3 148 الثالث 46.3% 139 طهغ الفئاث

 %56.3 169 ٖلمي % 50.7 152 الغاب٘ %53.7 161 ؤهثى

 أداة الدزاسة .د

وزُىاث بىائها: ألاصاة الغثِؿُت هي الاؾدباهت، وكض جم بىائها وجُبُلها  

 :ٖلى مغخلخين

اتها  -7 مغاحٗت الضعاؾاث الؿابلت طاث الهلت؛ إلاٗغفت مىيٖى

 .واؾخسالم ما ًخُابم مجها م٘ الضعاؾت

بىاء اؾخماعة )الاؾخبُان(، مً كؿمين؛ جًمً ألاٌو مٗلىماث  -4

)الجيـ، الخسهو، اإلاؿخىي الضعاسخي(، وجًمً الثاوي زمؿت 

ضص ) ، ؤ77مجاالث ٖو
ً
، غالبا

ً
، ( فلغة، بةحاباث زماؾُت؛)صاثما

ً
خُاها

، مىٗضم
ً
 (7هاصعا

نضق وزباث ؤصاة الضعاؾت: للخدّلم مً نضق اإلادخىي؛ جم ٖغيها  -5

مغان؛ وجم 73ٖلى ) ( مدىمين في ؤلاصاعة واإلاىاهج بجامٗتي نىٗاء ٖو

( مجها، خُث اٖخمضث الفلغاث الخانلت ٖلى مىافلت 38اؾترحإ ٖضص )

( فلغة؛ 74فلغة، وخظف ) (45( مدىمين، وؤؾفغث ًٖ حٗضًل في )6)

ٌ  ( فلغة77وؤنبذ قيلها الجهاجي ) (، هما ًبُجها الجضو
ً
 :)مُٗاعا

 

 

 95 - 82 حُض 73 اؾخسضام َغق ووؾاثل وجلىُاث خضًثت زالٌ الخٗلُم7 9

 80 - 74 مغى 73 الالتزام بمٗاًير الجىصة في وي٘ الازخباعاث7 73

 77ؤكل مً  غير مغى 5 ُم كىاٖض ألامً والؿالمت واإلادافٓت ٖلى اإلاغافم7جُب 77

ُفي وفاٖلُت الخٗلُم    73 مجمٕى صعحاث ألاصاء الْى

   73 اللؿم الثاوي: ألاوكُت البدثُت واإلاهىُت مجمٕى الضعحاث

   5 صوعاث(7 -وعف -هضواث -البدىر/الىخب، اإلاكاعهت)ماجمغاث 7

ت في حمُٗاث و  4    5 هُئاث مهىُت7الًٍٗى

   03 الهفاث الصخهُت والٗالكاث: مجمٕى الضعحاث اللؿم الثالث:

   5 بصاعة ألاػماث وخؿً الخهغف7 7

   5 بمياهُت جدمل مؿاولُت ؤٖلى7 4

   5 الجضًت في الٗمل باإلاؿخىي اإلاُلىب والىكذ اإلادضص7 0

   5 الخٗامل والخٗاون م٘ الغئؾاء والؼمالء7 2

   5 امل م٘ الُالباث7خؿً الخٗ 5

   5 خؿً اإلآهغ والؿلىن الٗام7 6

ت والثلافُت والاحخماُٖت    73 = اللؿم الغاب٘: ألاوكُت ؤلاصاٍع

   5 اإلاكاعهت الفٗالت في لجان اللؿم ؤو اليلُت ؤو الجامٗت7 7

   5 اإلاكاعهت في ؤوكُت الـ)كؿم، اليلُت، الجامٗت، اإلاجخم٘(7 4

   743 حاث مً ول ألاكؿاماإلاجمٕى الىلي للضع  
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 6حدول 

 مجاالت حىدة ألاداء ألامادًمي وعدد الفقسات في مٍل منها قبل وبعد التحنيم

ـــال املجال م ـــ ــ  م %اليسبة املعاًير مـىضـــــى  املجــ

  بعد التحنيم قبل التحنيم   

1  ٌ ضاص والخس ألاو  12.6 39 14 ُُِ للبرامج الضعاؾُتؤلٖا

 24.0 17 24 الخضَعـ والخيالُف الٗلمُت الثاوي 2

 17.0 12 12 الخلُُم للُلبت اإلاٗلمين الثالث 3

 26.7 19 16 الخٗامل الاحخماعي وؤلاوؿاوي الغاب٘ 4

 19.7 14 13 ؾلىهُاث هضم الٗالكاث ؤلاوؿاهُت الخامـ 5

 %100 77 79 ـلياإلاجمــــــــــٕى الىـــــــــ

لت باؾخسضام ألاصاة، زباث مً الخدلم جم: ألاصاة زباث -6  الخجؼثت ٍَغ

بُت ُٖىت ٖلى بخُبُلها وطلً الىهفُت، ؛( 23) بلغذ ججٍغ
ً
 فغصا

ايُاث)بلؿمي   ،(هُمُاء -الٍغ
ً
 Cronbach's)ؤلفا؛ هغوهبار) ووفلا

Alpha، غ اهخماٌ وبٗض( 87)7 الثباث مٗامل بلغ  بٖاصة جم ؤلاحاباث؛ جفَغ

ٌٍ ) وهى ،(88)7 لؤلصاة الثباث مٗامل فبلغ الازخباع؛  لهظا ومىاؾب ،(ٖا

 .الضعاؾت

 وسخت( 233) ٖضص وجىػَ٘ َباٖت جم ألاصاة، لخُبُم: ألاصاة جُبُم -7

لى7 4376 فبراًغ بضاًت الُٗىت؛ ؤفغاص ٖلى ين مضي ٖو  اؾترحإ جم ؤؾبٖى

( 63) ٖضص اؾدبٗاص جم اإلاىػٖت، الاؾخماعاث مً%( 93) بيؿبت ،(063)

 واٍف  ٖضص وهى مجها،%( 75) بيؿبت ؛(033) وبلي نالخُتها، لٗضم مجها

 .بيخاثجه والىزىق  الضعاؾت الؾخىماٌ

 ،(spss)ؤلاخهاجي البرهامج باؾخسضام وجمذ: ؤلاخهاثُت اإلاٗالجاث -8

 :الخالُت باألؾالُب وطلً

  اليؿبي الىػن 1-
ً
 باثؤلاحا بمىذ الخماسخي، لُىغث إلالُاؽ وفلا

 اإلاضي خؿاب جم اليؿبي الىػن ولخدضًض ،(7 ،4 ،0 ،2 ،5) الضعحاث

 هظه وبةيافت 3783=  2/5 ؤي اإلالُاؽ؛ ٖلى وجلؿُمه ،(2= 7 -5)

 اليؿبي؛ الىػن ؤنبذ وبظا الصخُذ، الىاخض وهي كُمت؛ ؤكل بلى اللُمت

 :واآلحي

 6 حدول 

  العيىـة إلحـابـات اليسبـي الـىشن متىسطات
ً
 الخماس ي لينست ملقياس وفقـا

 دزحة ثحقق  م

 املعياز

 القيمة املعطاة ملستىيات التقييم

 الىشن اليسبي للمتىسطات عىد إدخال البياهات

1  
ً
 4.21)( بلى )(05مً  5 صاثما

2  
ً
 3.41)( بلى )(4.20مً  4 غالبا

3  
ً
 2.61)( بلى )3.40مً ) 3 ؤخُاها

4  
ً
 (1.81( بلى )2.60مً ) 2 هاصعا

 (01( بلى )1.80ً )م 1 مىٗضم 5

ت(Means) اإلاخىؾُاث الخؿابُت -4  .Std)  ، والاهدغافاث اإلاُٗاٍع

Deviation) 

 .، لُٗيخين مؿخللخين، لجمُ٘ اإلاخغيراث(T- test)ازخباع:  -0

 لضعحت جدلم اإلاُٗاع4- 
ً
ت لٗضص اإلاجُبين في ول فلغة جبٗا  .اليؿبت اإلائٍى

 الىتائج ومىاقشتها . 6

ُت اإلاىبثلتؤلاح 5- 1-  ابت ًٖ الؿااٌ الغثِسخي في الضعاؾت وألاؾئلت الفٖغ

 :مىه

ًىو الؿااٌ الغثِسخي: ما جلُُم َلبت ولُت التربُت بجامٗت ٖمغان 1-5-

 ألصاء ؤؾاجظتهم باليلُت؟

ولئلحابت ًٖ الؿااٌ جم اخدؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت         

ت للمجاالث الخمؿت لؤلصاء ولٗمىم الضع  اؾت، وطلً والاهدغافاث اإلاُٗاٍع

 :هما ًىضخها الجضٌو آلاحي

 7حدول 

 هتائج ثقييم الطلبة ألداء ألاساثرة عيى عمىم مجاالت ألاداة

ـــــال م ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  الاهحساف املتىسط الحسابي املجــ

 املعيازي 

 التقييم

 اللفظي

 للمتىسطات
ً
 الترثي  وفقا

ضاص للملغعاث الضعاؾُت 1   1.18 2.66 ؤلٖا
ً
 ب٘الغا ؤخُاها

  1.12 2.70 الخضَعـ والخيالُف الٗلمُت 2
ً
 الثالث ؤخُاها

  1.15 2.53 الخلُُم للُلبت اإلاٗلمين 3
ً
 الخامـ هاصعا

  1.11 2.85 الخٗامل الاحخماعي وؤلاوؿاوي 4
ً
 الثاوي ؤخُاها

  1.19 2.95 ؾلىهُاث هضم الٗالكاث ؤلاوؿاهُت 5
ً
ٌ  ؤخُاها  ألاو

  خُاهاؤ 1.15 2.74 اإلاخىؾِ الٗام للضعاؾت
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ٌ  مً ًدبين       ٌ ( 7/5) الجضو  ٖام مخىؾِ ٖلى ألاصاء ٖمىم خهى

 ) لفٓي بخلُُم( 7775) مُٗاعي  واهدغاف ،(5)مً( 4772)
ً
 ،(ؤخُاها

 ) جلُُم ٖلى الثالث اإلاجاٌ خهل اإلاجاالث؛ وخؿب
ً
 بمخىؾِ ،(هاصعا

 اإلاخىؾُاث ٖلى( 5 ،2 ،4 ،7) اإلاجاالث؛ خهلذ فُما(7 4750) خؿابي

 ) بخلُُم الخىالي؛ ٖلى مجها ليل ؛(4795 ،4785 ،4773 ،4766)
ً
(7 ؤخُاها

ت باهدغافاث وحمُٗها  ٌٗىـ بما -اإلاخىؾُاث ههف مً ؤكل -مُٗاٍع

 الٗالكاث هضم ؾلىهُاث مجاٌ فدهل الترجِب؛ ؤما الُٗىت، اوسجام

 وخل وؤلاوؿاوي، الاحخماعي الخٗامل ًلُه ألاولى، اإلاغجبت ٖلى ؤلاوؿاهُت

 
ً
  الٗملُت، والخيالُف ـالخضَع زالثا

ً
ضاص وعابٗا   للملغعاث، ؤلٖا

ً
 وؤزيرا

 :آلاحي الىدى فٗلى اإلاجاالث؛ صازل ؤما7 الُلبت جلُُم

ٌ  الفغعي الؿااٌ ًىو  في ؤؾاجظتهم ألصاء اليلُت َلبت جلُُم ما: ألاو

ضاص  .للملغعاث؟ ؤلٖا

ت اليؿب اخدؿاب جم الؿااٌ ًٖ ولئلحابت         للخىغاعاث اإلائٍى

ت واهدغافاتها الخؿابُت واإلاخىؾُاث  الُلبت جلُُم لىخاثج اإلاُٗاٍع

ٌ  ًىضخها وهما اإلاجاٌ، لفلغاث  :آلاحي الجضو

 8 حدول 

 %( وسبة=  ن عدد،=   ) الدزاسية للبرامج والتخطيط إلاعداد في ألاساثرة أداء ثقييم هتائج

ـــاًير م ــ ـــ   التقييم اللفظي الاهحساف املعيازي  املتىسط املعـــ

 ابيالحس

  1.07 2.78 ٌٗغفىا ألاؾاجظة بالبرامج الضعاؾُت وؤهضاف صعاؾتها كبل البضء فحها7 7
ً
   ؤخُاها

  1.22 2.4 ًدضص ألاؾاجظة مغاح٘ وهخب اإلالغع في ألاؾبٕى ألاٌو مً الفهل7 4
ً
   هاصعا

لىباث مسالفتها بمكاعهت الُلبت7 0   1.26 2.61 ًً٘ ألاؾاجظة كىاٖض جىُٓم الضعاؾت ٖو
ً
   ؤخُاها

  1.32 2.84 جدخىي زُت اإلالغعاث ٖلى حضولت ػمىُت لالزخباعاث واإلاخُلباث7 2
ً
   ؤخُاها

  1.15 3.34 ٌكٗغ الُلبت بالفاثضة مً صعاؾتهم ليل ملغع7 5
ً
   ؤخُاها

 ه 1.09 2.37 ًلىم ألاؾاجظة بخدضًث البرامج واإلالغعاث الضعاؾُت باؾخمغاع7 6
ً
   اصعا

ـ اإلالغعاث7 7   1.12 2.04 ًإزظ ألاؾاجظة بأعاثىا في جدضًض َغق جضَع
ً
   هاصعا

  1.22 2.91 ًدىاؾب ػمً ول ملغع م٘ ٖضص الؿاٖاث اإلاسههت له7 8
ً
   ؤخُاها

  1.18 2.69 ًىضر ألاؾاجظة للُلبت ٖالكت اإلالغع الظي ًضعؾىهه ببلُت اإلالغعاث7 9
ً
   ؤخُاها

  1.18 2.66 اإلاجمٕى واإلاخىؾِ الٗام
ً
   ؤخُاها

ٌ  مً ًدبين       جلُُم ٖلى خهل اإلاجاٌ ٖمىم ؤن ؛(4/5) الجضو

 )لفٓي
ً
 اإلاٗاًير؛ وخهلذ ؛(7778) واهدغاف( 4766) ومخىؾِ ،(ؤخُاها

 الخىالي؛ ٖلى( 4732 ،4707 ،4723) اإلاخىؾُاث ٖلى( 7 ،6 ،4) عكم

 ) بخلضًغ
ً
  ،(هاصعا

ً
  الخلضًغ خهل للخىغاعاث ووفلا

ً
 وؿبت ٖلى هاصعا

 ،8 ،5 ،2 ،0 ،7) اإلاٗاًير خهلذ فُما الُٗىت، بحاباث مً%( 4676)

 ) بخلُُم ،(0702 -4767) بين ما مخىؾُاث ٖلى ؛(9
ً
 مجها؛ ليل( ؤخُاها

 ) الخىغاعاث وؿبت جخجاوػ  لم فُما
ً
 ؤي ًدهل ولم ،%(4775( )ؤخُاها

 ) ٖلى مُٗاع
ً
  ؤو صاثما

ً
%( 7576 ،%975) وؿبت ٖلى خهىلهما غمع  ؛(غالبا

 مً%( 4378( )مىٗضم) الخلُُم وؿبت وبلغذ الخىالي؛ ٖلى مجهما ليل

 مٗاًير جىفغ ٖضم ًغون الُٗىت مً%( 43) مً فإهثر وبظلً الخىغاعاث؛

ت ؤهمُت جخإهض وبظلً اإلاجاٌ، هظا  ألاواصًمُت البرامج جدضًث ؾٖغ

 .لُلبتا مً خلُلُت بمكاعهت اإلالغعاث ول وجىنُف

 في ؤؾاجظتهم ألصاء الُلبت جلُُم ما: الثاوي الفغعي الؿااٌ ًىو      

ـ  .الٗملُت؟ والخيالُف الخضَع

 واليؿب الخىغاعاث باخدؿاب الؿااٌ ًٖ ؤلاحابت وواهذ      

ٌ  ًىضخها هما واإلاخىؾُاث؛  :الجضو

 9 حدول 

 العملية والتهاليف التدزيس في ألاساثرة ألداء الطلبة ثقييم هتائج

ـــاًيراملعــــ م ــ ـــاًير م التقييم اهحساف متىسط ــ ــ ـــ  التقييم اهحساف متىسط املعـــ

ٌؿخٗغى ألاؾاجظة اإلااصة الٗلمُت  7

 بكيل ؾلُم ومىٓم7

3.10 1.07  
ً
ًىمي ألاؾاجظة الخفىير الخإملي لضي  73 ؤخُاها

 الُلبت7

2.42 1.10  
ً
 هاصعا

ًضعؽ ألاؾاجظة ملغعاتهم بخمىً  4

 ا7وهفاءة عغم نٗىبته

3.19 1.11  
ً
ٌؿمذ ألاؾاجظة للُلبت بالخٗبير ًٖ  77 ؤخُاها

 آعائهم؛ ختى لى ازخلفذ م٘ عؤًه7

2.64 1.15  
ً
 ؤخُاها

ًخدضر ألاؾاجظة بيلماث واضخت  0

 ًفهمها حمُ٘ الُلبت7

3.22 1.05  
ً
ـ  74 ؤخُاها ًىٕى ألاؾاجظة َغاثم الخضَع

 والخٗلم )حٗلم حٗاووي، حٗلم فغصي(7

2.67 1.09  
ً
 ؤخُاها

 -ٌؿخسضم ألاؾاجظة )الىمبُىجغ 2

 وؾاثل الٗغى( في الخٗلُم7

2.27 1.10  
ً
ٌؿخفُض ألاؾاجظة مً الخغظًت  70 هاصعا

غ ؤصائهم7  الغاحٗت في جٍُى

2.82 1.17  
ً
 ؤخُاها

ًغقضها ألاؾاجظة هدى اإلاغاح٘  5

  اإلاخٗللت باإلالغعاث

2.70 1.10  
ً
ًدغم ألاؾاجظة ٖلى جىمُت اإلاهاعاث  72 ؤخُاها

 سخلفت للُلبت7اإلا

 هاصعا 1.19 2.56

ٌصج٘ ألاؾاجظة الُلبت ٖلى  6

 الىلاف وبللاء الٗغوى7

3.02 1.13  
ً
ًغاعي ألاؾاجظة الفغوق الفغصًت بين  75 ؤخُاها

٘ ألاوكُت  الُلبت؛ بدىَى

2.34 1.12  
ً
 هاصعا

ـ  7   1.01 3.20ًيخلي ألاؾاجظة ؤؾالُب الخضَع
ً
  1.12 2.68جظة الُلبت لئلهجاػ ٌصج٘ ألاؾا 76 ؤخُاها

ً
 ؤخُاها
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 ألهضاف واضخت7 اإلاىاؾبت للماصة7
ً
 والخىافـ وفلا

ًغهؼ ألاؾاجظة ٖلى الجاهبين  8

7
ً
 الىٓغي والخُبُلي مٗا

2.63 1.17  
ً
ٌؿخٗين ألاؾاجظة بمخسههين  77 ؤخُاها

 للمكاعهت في فٗالُاث البرامج7

1.81 1.12  
ً
 هاصعا

ًىاكل ألاؾاجظة الُلبت في  9

 الخيالُف البدثُت7

2.64 1.28  
ً
  1.12 2.70 ؤلاحمالي الٗام للمجاٌ  ؤخُاها

ً
 ؤخُاها

ٌ  مً ًدبين        ٌ ( 0/2) الجضو ( 4773) مخىؾِ ٖلى اإلاجاٌ خهى

 ) بخلُُم ،(7774) واهدغاف
ً
( 74) خهل فلض اإلاٗاًير؛ وخؿب ،(ؤخُاها

 
ً
 ) بخلضًغ ؛(4760 ،0744) بين ما مخىؾُاث ٖلى مُٗاعا

ً
 فُما ،(ؤخُاها

 ،4752) اإلاخىؾُاث ٖلى( 77 ،75 ،72 ،73 ،2)هي اًيرمٗ( 5) خهل

 ) بخلُُم الخىالي؛ ٖلى مجها ليٍل ( 7787 ،4702 ،4756 ،4724
ً
 ،(هاصعا

 ) جلُُم خهل الخىغاعاث وخؿب
ً
 بيؿبت( 272) ٖضص ٖلى( صاثما

 ) جلُُم ،وخهل%(877)
ً
 ؤن خين في ؛%(7770) بيؿبت( 880) ٖلى (غالبا

 ) جماعؽ ؤنها لضون ٌٗخ%( 4977) بيؿبت( 7285) ٖضص
ً
 فُما ،(ؤخُاها

 ) بال جماعؽ ال ؤنها ًغون%( 4772) بيؿبت( 7099)
ً
بلى ،(هاصعا ( 979) ٍو

،( مىٗضمت) ًغونها%( 7877) ووؿبت
ً
 -هاصعة)ًلُمىنها مً وبجم٘ جماما

 ألاؾاجظة ؤصاء ًلُمىن  الُٗىت؛ مً%( 2575) وؿبخه ما فةن( مىٗضمت

،
ً
غ الخاحت ًاهض ما وهى ؾلبُا  ًغجبِ وما والخٗلم، الخٗلُم َغق  لخٍُى

 بلى باألصاء الاعجلاء ًًمً بما للُلبت واإلاكاعهت الخدفيز ؤؾالُب مً بها

 .اإلايكىص الجىصة مؿخىي 

 ألصاء اليلُت َلبت جلُُم ما: الثالث الفغعي الؿااٌ ًىو       

 .الُلبت؟ جلُُم حاهب في ؤؾاجظتهم

 ثوالاهدغافا اإلاخىؾُاث اخدؿاب جم الؿااٌ ًٖ ولئلحابت       

ٌ  ًبُجها وهما واليؿب؛ والخىغاعاث  :الجضو

 10حدول 

 الطلبة ثقييم حاه  في ألاساثرة ألداء الطلبة ثقييم هتائج

ـــاًـــير م ــ ـــ   ثقييم لفظي الاهحساف املتىسط املعـــ

؛ بإؾـ ومٗاًير جلُُم اإلالغعاث7 7
ً
 واضخا

ً
  1.18 2.59 ًىفغ ألاؾاجظة للُلبت صلُال

ً
   هاصعا

  1.14 2.12 ُلب ألاؾاجظة مً الُلبت جلُُم اإلالغع كبل نهاًت الفهل7ً 4
ً
   هاصعا

  1.29 3.41 ًخلُض ألاؾاجظة بمىاُٖض الازخباعاث اإلادضصة مً الجامٗت7 0
ً
   غالبا

  1.16 2.96 جخهف ؤؾئلت الامخداهاث بةزاعة الخفىير الىاكض لضي الُلبت7 2
ً
   ؤخُاها

7جدؿم ؤؾا 5   1.09 2.81 لُب جلُُم الُلبت بالخىٕى والكمٌى
ً
   ؤخُاها

  1.06 2.63 ًلمـ الُلبت الضكت في ؤؾالُب الخلُُم7 6
ً
   ؤخُاها

لت جصخُذ الازخباعاث والىاحباث بالىيىح7 7   1.16 2.71 جدؿم ٍَغ
ً
   ؤخُاها

  1.19 2.65 ًخدلى ألاؾاجظة بالٗضالت في جلُُمهم للُلبت7 8
ً
   ؤخُاها

  1.22 2.98 ٌُٗي ألاؾاجظة الُلبت فغنت وافُت لئلحابت ًٖ ؤؾئلت الازخباعاث7 9
ً
   ؤخُاها

  1.2 1.93 ٌُٗض ألاؾاجظة ؤوعاق الازخباعاث بٗض جصخُدها؛ لِؿخفُض الُلبت مجها7 73
ً
   هاصعا

  1.15 1.81 اع في الخفىق7ًىغم ألاؾاجظة الُلبت اإلاخفىكين لدصجُٗهم ٖلى الاؾخمغ  77
ً
   هاصعا

الج الًٗف7 74 ؼ هلاٍ اللىة ٖو   1.01 2.07 ًخسظ ألاؾاجظة زُىاث فٗالت لخٍٗؼ
ً
   هاصعا

  1.15 2.53 ؤلاحمالي الٗام للمجاٌ
ً
   هاصعا

( 4750(؛ خهٌى اإلاجاٌ ٖلى مخىؾِ )5/2ًدبين مً الجضٌو )      

(؛ وهى ألاكل باليؿبت لبلُت اإلاجاالث، (؛ بخلُُم )7775باهدغاف )
ً
هاصعا

(، وخؿب اإلاٗاًير؛ خهل 
ً
والىخُض الظي خهل ٖلى جلضًغ )هاصعا

( فُما خهل 0727( ٖلى ؤٖلى مخىؾِ )0اإلاُٗاع)
ً
( بخلضًغ لفٓي)غالبا

(؛ بخلُُم 4798 -4760( ٖلى مخىؾُاث ما بين )9 -2( مٗاًير)6ٖضص)

(؛ ليل مجها، فُما خهلذ اإلاٗ
ً
( ٖلى 74، 77، 73، 4، 7اًير ))ؤخُاها

(؛ ٖلى الخىالي، بخلُُم 4737، 7787، 7790، 4774، 4759اإلاخىؾُاث )

(7 ولّٗل خؿاؾُت اإلاجاٌ واعجباَه بالخلُُم؛ هى ما حٗل الُلبت 
ً
)هاصعا

ً  للخىغاعاث فيؿبت الخلضًٍغ
ً
(، ومً حاهب آزغ، ووفلا

ً
 ًلُمىهه )هاصعا

( لم جخجاوػ ) )صاثما
ً
،  %(،4076+ غالبا

ً
، هاصعا

ً
فُما خهلذ )ؤخُاها

( ليل مجها ٖلى الخىالي، وبظلً 4575، 4577، 4578) مىٗضم( ٖلى اليؿب

%( ًلُمىن حىصة ألاصاء اإلاخٗلم بالخلُُم ما بين 5376) ًخإهض ؤن وؿبت

)هاصعة ؤو مىٗضمت(، وهى ماقغ ًاهض يٗف عيا الُلبت ًٖ هخاثج 

ت اإلا باصعة مً الٗماصة جلُُم ألاؾاجظة لهم؛ وبالخالي ًفغى ؾٖغ

 .وألاكؿام لخالفي حىاهب اللهىع في مجاٌ جلُُم الُلبت

ًىو الؿااٌ الفغعي الغاب٘: ما جلُُم َلبت اليلُت ألصاء ؤؾاجظتهم؛ 

 .الاحخماعي وؤلاوؿاوي؟

ت واإلاخىؾُاث  ولئلحابت ًٖ الؿااٌ جم اخدؿاب الخىغاعاث ووؿبها اإلائٍى

اإلاجاٌ، وهما ًبُجها  الخؿابُت لئلحاباث؛ بسهىم جلُُم مٗاًير 

 ٌ :الجضو

 12حدول 

 وإلاوساويهتائج ثقييم الطلبة ألداء ألاساثرة في الجاه  الاحتماعي 

ـــاًير م ــ ـــ ـــاًير م التقييم اهحساف متىسط املعـــ ــ ـــ  التقييم اهحساف متىسط املعـــ

 ًلابل ألاؾاجظة الُلبت ببكاقٍت  7

غخبىن   بهم7 ٍو

2.79 1.12  
ً
فهم ألاؾاجظة ْغوف الُلبت ًخ 77 ؤخُاها

 وجإزيرها ٖلى جدهُلهم الٗلمي7

2.38 1.16  
ً
 هاصعا
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ًدفٔ ألاؾاجظة ؤؾماء الُلبت  4

ىاصونهم بها ؤزىاء اإلادايغة7  ٍو

2.55 1.06  
ً
ٌصج٘ ألاؾاجظة الُلبت ٖلى الخيافل  74 هاصعا

 الاحخماعي فُما بُجهم7

2.77 1.14  
ً
 ؤخُاها

ٌؿخسضم ألاؾاجظة الُغاثف التي  0

 حكٗغها باالعجُاح في مدايغاتهم7

2.73 .92  
ً
خلبلىن  70 ؤخُاها ٌٗترف ألاؾاجظة بإزُائهم ٍو

 هلض الُلبت بغخابت نضع7

2.39 1.12  
ً
 هاصعا

بما  ؛ًخدلى ألاؾاجظة بالىفاء وألاماهت 2

 ًجٗلهم كضواث خؿىت للُلبت

3.20 1.15  
ً
لبلىن  72 ؤخُاها ًدؿامذ ألاؾاجظة م٘ الُلبت ٍو

 خالت الخُإ7اٖخظاعهم في 

2.83 1.12  
ً
 ؤخُاها

ًبجي ألاؾاجظة ٖالكتهم م٘ الُلبت ٖلى  5

 الهغاخت والىيىح7

2.91 1.11  
ً
 حكٗغها  75 ؤخُاها

ً
ٌؿخسضم ألاؾاجظة ؤلفاْا

777الخ7
ً
 باالخترام؛ مً فًلً، قىغا

3.41 1.20  
ً
 غالبا

ًلتزم ألاؾاجظة بلُم وآصاب وؤزالكُاث  6

 ٖت7اإلاهىت في حٗامالتهم زاعج اللا

3.41 1.13  
ً
ًصدر ألاؾاجظة ألازُاء بالخىمت  76 غالبا

 والىلض والخىحُه البىاء7

2.91 1.12  
ً
 ؤخُاها

ًخدلى ألاؾاجظة باالجؼان ويبِ  7

 الىفـ ٖىض مىاحهت اإلاىاكف7

3.17 1.08  
ً
يهخم ألاؾاجظة بمكىالجىا الصخهُت؛  77 ؤخُاها

 ؾىاء صازل اليلُت ؤو زاعحها7

1.84 .95  
ً
 هاصعا

 بإهفؿهم؛ صون ؤي ًُ  8
ً
ٓهغ ألاؾاجظة زلت

ت مً الُلبت7 ٌٍ ؤو سخٍغ  حٗا

3.29 1.09  
ً
ٌكاعن ألاؾاجظة الُلبت في  78 ؤخُاها

 اإلاىاؾباث؛)ػواج، جسغج، ؤُٖاص(7

2.24 1.06  
ً
 هاصعا

ًدترم ألاؾاجظة مكاٖغ الُلبت  9

 واهخماءاتهم الؿُاؾُت واإلاظهبُت7

2.99 1.19  
ً
  ألاؾاجظة لىا ًضٖى 79 ؤخُاها

ً
 بالخىفُم صوما

 والؿضاص7

3.47 1.29  
ً
 غالبا

ًمخلً ألاؾاجظة اإلاهاعاث الاحخماُٖت  73

 وحماٖاث7
ً
 للٗمل م٘ الُلبت؛ ؤفغاصا

2.84 1.00  
ً
  1.11 2.85 بحمالي اإلاجاٌ ؤخُاها

ً
 ؤخُاها

ٌ  مً ًدبين       ٖام مخىؾِ ٖلى خهل اإلاجاٌ ؤن( 5/5) الجضو

 ) وجلُُم( 7777) باهدغاف ؛(4785)
ً
 ،6)اإلاٗاًير؛ خهلذ خُث ،(ؤخُاها

 ٖلى مجها ليٍل ( 0727 ،0727 ،0727) مخىؾُاث ؤٖلى ٖلى( 79 ،75

 ) بخلُُم الخىالي؛
ً
 ( 77)ٖضص خهل فُما ،(غالبا

ً
 ،5 ،2 ،0 ،7) هي مُٗاعا

( 0749 -4777) بين ما مخىؾُاث؛ ٖلى( 76 ،72 ،74 ،73 ،9 ،8 ،7

 ) بخلُُم
ً
 مخىؾُاتها فياهذ( 78 ،77 ،70 ،77 ،4) اإلاٗاًير ؤما ؛(ؤخُاها

 ) بخلُُم( 4742 ،7782 ،4709 ،4708 ،4755)
ً
 الخىغاعاث وبسهىم ،(هاصعا

م ٖلى
ّ
 ) الخلُُم خهل الخلُُم، ؾل

ً
؛( 572) ٖلى( صاثما

ً
 بيؿبت جىغاعا

 ) وخهل ،%(7377)
ً
 فمجمٕى وبظا ؛%(7974) بيؿبت( 7394) ٖلى( غالبا

( 
ً
 + صاثما

ً
 ؤن ًاهض وهى لِ؛ف%( 4974) بيؿبت ،(7666) ٖضص بلغ( غالبا

 لؤلؾاجظة وؤلاوؿاوي الاحخماعي لؤلصاء ًىٓغون فلِ الُٗىت زلث مً ؤكل

؛
ً
 ) الخلضًغ جىغاعاث فُما بًجابُا

ً
 ؤما ،%(0376) بيؿبت( 7720( )ؤخُاها

 ) الخلُُمُين
ً
ها فبلغ( مىٗضم+  هاصعا  ؛%(2374) بيؿبت( 4497) مجمٖى

 احخماعي ؤو ؿاويبو حٗامل ؤي ًلمؿىن  ال%( 7270)ووؿبت( 878) مجهم

 .مٗهم ألاؾاجظة وحٗامالث ؤصاء في

 ألصاء اليلُت َلبت جلُُم ما: الخامـ الفغعي الؿااٌ ًىو        

 الؿااٌ ًٖ ولئلحابت7 ؤلاوؿاهُت؟ الٗالكاث هضم ؾلىهُاث في ؤؾاجظتهم

ٌ  ًبُجها وهما واإلاخىؾُاث؛ واليؿب الخىغاعاث اخدؿاب جم :الجضو

 12 حدول 

 إلاوساهية العالقات هدم سلىليات في ثرةألاسا ألداء الطلبة ثقييم

ـــاًير م ــ ـــ ـــاًير م التقييم اهحساف متىسط املعـــ ــ ـــ  التقييم اهحساف متىسط املعـــ

ٌؿخسضم ألاؾاجظة ٖباعاث التهضًض  7

ُض وؤلاهظاعاث الٗلابُت7  والٖى

2.57 1.23  
ً
ًخهُض ألاؾاجظة ؤزُاء الُلبت،  8 هاصعا

لابلىنها بالىلض الج  اعح ؤمام ػمالئهم7ٍو

2.49 1.12  
ً
 هاصعا

يهمل ألاؾاجظة ؤؾئلت الُلبت؛ بٗضم  4

 ؾماٖها ؤو ؤلاحابت ٖلحها7

2.89 1.16  
ً
وكٗغ ؤن ألاؾاجظة ًجاملىن بٌٗ  9 ؤخُاها

 الُلبت ٖلى خؿاب البٌٗ آلازغ 

3.04 1.15  
ً
 ؤخُاها

ًفغى ألاؾاجظة آعاءهم ومٗخلضاتهم  0

 الخانت ٖلى الُلبت7

2.94 1.06  
ً
ًخظمغ ألاؾاجظة مً اجهاٌ الُلبت  73 ؤخُاها

بهم، ؤو ال ًغصون ٖلى مياإلااتهم 

 الخلفىهُت7

3.46 1.17  
ً
 غالبا

سخغون مً ؤي عؤي ال  2 يهؼؤ ألاؾاجظة َو

 ًخفم م٘ آعائهم7

3.09 1.27  
ً
ٌغُب ألاؾاجظة ًٖ اإلادايغاث صون  77 ؤخُاها

 بٗضم الخًىع7
ً
 ؤن ٌكٗغوها مؿبلا

 غال 1.19 3.59
ً
 با

ٌؿخسضم ألاؾاجظة الدصجُ٘ وؤلازابت  5

 في غير مىايٗها7

2.62 1.29  
ً
ًىثر ألاؾاجظة مً الىاحباث بلى خض  74 ؤخُاها

 بعهاق الُلبت ؤو العجؼ ًٖ جىفُظها7

3.35 1.26  
ً
 ؤخُاها

م ألاؾاجظة ألاؾئلت ٌؿخسض 6

 ال(7 -)حىابها؛ بـ/ وٗماإلاغللت

2.74 1.18  
ً
ن الُلبت في حٗاملهم؛ ًميز ألاؾاجظة بي 70 ؤخُاها

 لهالر ؤخض الجيؿين 

3.09 1.25  
ً
 ؤخُاها

ًدخىغ ألاؾاجظة اإلاىكف؛ صون بجاخت  7

 الفغنت للُلبت باإلاكاعهت7

2.71 1.13  
ً
م الُلبت؛ بهضف ًًخٗمض ألاؾاجظة ه 72 ؤخُاها

 خغمانهم مً الىجاح ؤو الخفىق7

 ؤخُاها 1.25 2.66

  1.19 2.95 الٗام للمجاٌ اإلاجمٕى واإلاخىؾِ 
ً
 ؤخُاها
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( ؤن اإلاجاٌ خهل ٖلى مخىؾِ ٖام 6/5ًدبين مً الجضٌو )      

(، وخؿب الخلُُم ليل 7779) ( باهدغاف4795)
ً
(؛ وجلُُم لفٓي )ؤخُاها

( 0759، 0726( ٖلى ؤٖلى اإلاخىؾُاث )77، 73مُٗاع؛ خهل اإلاُٗاعان )

 
ً
( 73) (، فُما خهل ٖضصليٍل مجهما ٖلى الخىالي، وجلضًغ لفٓي)غالبا

( ٖلى مخىؾُاث ما 72، 70، 74، 9، 7، 6، 5، 2، 0، 4) مٗاًير هي عكم

(؛ وبلى اإلاُٗاعان عكم )0705 -4764بين )
ً
( وكض 8، 7(، بخلُُم )ؤخُاها

( ليٍل مجهما ٖلى الخىالي، بخلضًغ 4729، 4757خهال ٖلى اإلاخىؾُين )

 إلاؿخٍى
ً
(، وخؿب الخلُُماث وفلا

ً
م الخلُُم؛ خهل لفٓي )هاصعا

ّ
اث ؾل

(؛ ٖلى ٖضص )
ً
%(، مً بحمالي 7272( ووؿبت )635الخلُُم )صاثما

( ٖلى )ُالخىغاعاث، فُما خهل الخلُ
ً
 ووؿبت 764م )غالبا

ً
( جىغاعا

%(؛ ؤي زلث 0475( ووؿبت )7067%( وهى ما ٌٗجي ؤن ٖضص )7877)

؛ ًدىمىن بخىفغ ؾلىهُاث هضم الٗالكاث ؤلاوؿاهُت ف
ً
با ي الُٗىت جلٍغ

ؿُت بهىعة ٖالُت، في خين ؤن ٖضص  ؤصاء ومماعؾاث الهُئت الخضَع

(، فُما ًغي )4778( وبيؿبت )7704)
ً
( 7704%( ًغون ؤنها جماعؽ )ؤخُاها

 )47بيؿبت )
ً
%( 7477) ( ووؿبت505%( ؤنها هاصعة الخضور، وؤزيرا

ًدىمىن بٗضم وحىص ؤي ؾلىهُاث تهضم الٗالكاث ؤلاوؿاهُت وبظلً 

( 7667) بجم٘ خانل )هاصعة+ مىٗضمت( فةن ٖضصفهي )مىٗضمت( و 

 بلى ؾلىهُاث ألاؾاجظة وحٗاملهم 0977) بيؿبت
ً
%( ًىٓغون بًجابُا

%( مً الُٗىت ًغونها جخىغع 63ؤلاوؿاوي، وم٘ طلً جبلى اليؿبت ألاهبر )

دّخم يغوعة مغاحٗت الؿلىهُاث  ًٌ ، وهى ماقغ 
ً
 وؤخُاها

ً
 ؤو غالبا

ً
صاثما

 وكض والخهغفاث التي تهضم الٗ
ً
الكاث ؤلاوؿاهُت م٘ الُلبت؛ زهىنا

اٖخمضث الٗالكاث ؤلاوؿاهُت؛ هلُمت ؤؾاؾُت لىجاح الخُت 

 ].04الاؾتراجُجُت ألاولى لليلُت ]

  زالنت إلحاباث الجؼء ألاٌو مً ؤؾئلت الضعاؾت؛ •

 للخىغاع        
ً
ت واإلاخىؾُاث الخؿابُت؛ إلاجمٕى اوفلا ث واليؿب اإلائٍى

ُت ألاصاة واإلاجاالث؛ ًمىً بًجا ػ ؤلاحابت ًٖ حمُ٘ ألاؾئلت الفٖغ

 لؿلم الخلضًغاث الخماسخي؛ هما 
ً
إلاجاالث جلُُم ؤصاء ألاؾاجظة؛ وفلا

 ٌ  :ًبُجها الجضو

 13حدول 

 خالصة بمجمى  التنسازات واليس  ملئىية واملتىسطات حس  املجاالت

ـــــال م   دائما معـاًير املجــ
ً
  غالبا

ً
  أحياها

ً
 التقييم متىسط مىعدم هادزا

ضاص للملغعاث الضعاؾُت 1   2.66 561 719 742 422 256 ٖضص ؤلٖا
ً
 ؤخُاها

 20.8 26.6 27.5 15.6 9.5 وؿبت

  2.70 919 1399 1485 883 414 ٖضص الخضَعـ والخيالُف الٗلمُت 2
ً
 ؤخُاها

 18.1 27.4 29.1 17.3 8.1 وؿبت

  2.53 915 905 929 566 285 ٖضص الخلُُم للُلبت اإلاٗلمين 3
ً
 هاصعا

 25.5 25.1 25.8 15.7 7.9 وؿبت

  2.85 818 1473 1743 1092 574 ٖضص الخٗامل الاحخماعي وؤلاوؿاوي 4
ً
 ؤخُاها

 14.3 25.8 30.6 19.2 10.1 وؿبت

ؾلىهُاث هضم الٗالكاث  5

 ؤلاوؿاهُت

  2.95 535 1132 1166 762 605 ٖضص
ً
 ؤخُاها

 12.7 27.0 27.8 18.1 14.4 وؿبت

  4772 0728 5648 6365 0745 4702 ٖضص اإلاجمٕى واإلاخىؾِ الٗام للضعاؾت
ً
 ؤخُاها

 7776 4672 4875 7775 73 وؿبت

( ؤن الضعاؾت كض خهلذ ٖلى مخىؾِ ٖام 5/7ًدبين مً الجضٌو )      

لى مؿخىي اإلاجاالث؛ خهل اإلاجاٌ )الثالث( 4772) (7 ٖو
ً
( بخلُُم )ؤخُاها

(، وخهل اإلاجاٌ )الخامـ( ٖلى ( ب4750ٖلى ؤصوى مخىؾِ)
ً
خلُُم )هاصعا

(، ؤما اإلاجاالث )4795ؤٖلى مخىؾِ )
ً
( فياهذ 2، 4، 7( بخلُُم )ؤخُاها

  (؛4785، 4773، 4766مخىؾُاتها )
ً
 (7ٖلى الخىالي؛ بخلُُم )ؤخُاها

(؛ هجض ؤنها       
ً
وبملاعهت هدُجت الخلُُم الٗام لهظه الضعاؾت )ؤخُاها

[، 9] ؾابلت؛ ومجها صعاؾاث؛ الللماويجخفم م٘ هخاثج صعاؾاث 

[، وؤبى 43] [، وغىُم والُدُىي 72[، والهباهبت ]73والخغاخكت وؤخمض ]

[، وحمُٗها بخلُُم ٖام )مخىؾُت(؛ وهظا ًضٌ 73الكٗغ، والخغاخكت]

ٖلى وحىص حكابٍه في بٌٗ حىاهب اللهىع في ولُت التربُت وألالؿً؛ 

 و 
ً
؛ غؤؾىة بجامٗاث بضٌو ؤهثر عزاء وؤمىا

ً
ير ؤن الخٗمُم كض ال اؾخلغاعا

!
ً
 ؟ًيىن صكُلا

[، بىفـ 03ومً حاهب آزغ؛ جسخلف م٘ هخاثج صعاؾاث مغغبه ] •

[؛ )فىق 5اليلُت؛ خُث وان الخلُُم الٗام )يُٗف(، والبرعي ]

[، والخغابكت وآزغون 8اإلاخىؾِ(، وهظا م٘ هخاثج صعاؾاث الجٗافغة ]

خهلذ ٖلى جلُُم )ٖالُت/ [، وحمُٗها 75[، وجُم ]77[؛ والخل ]4]

؛ 
ً
 هبيرا

ً
ا مغجفٗت(؛ وهى ما ًاهض ؤن جلً الجامٗاث كض كُٗذ قَى

ـ؛ فُما جبلى ولُت التربُت  باججاه وحىصة ؤصاء ًٖى هُئت الخضَع

 .ٖمغان؛ بداحت لالعجلاء بمؿخىي الجىصة فحها-وألالؿً

 :ازخباع صخت الفغيُاث ًٖ ؤزغ اإلاخغيراث اإلاؿخللت ٖلى بحاباث الُٗىت

ًخًمً هظه الجؼء ازخباع صخت الفغيُاث، خٌى جإزير مخغيراث        

)الجيـ، الخسهو، واإلاؿخىي الضعاسخي(، ٖلى بحاباث الُٗىت، وطلً 

 :وواآلحي (t-test) باؾخسضام الازخباع

 بهار(؛ -جدلُل هخاثج الفغيُت ألاولى اإلاخٗللت بإزغ مخغير الجيـ )طوىع 

        
ً
بين   = α) 3735ٖىض )هو الفغيُت: ال جىحض فغوق صالت بخهاثُا

مخىؾِ بحاباث )ؤفغاص الُٗىت(، في جلُُم حىصة ألاصاء ألاؾاجظة باليلُت 

 (7ؤهثى –)طهغ  حٗؼي إلاخغير الجيـ:

-T " حؿذ -وللخدلم مً صخت الفغيُت، جم اؾخسضام ازخباع "حي      

Test؛  ، وطلً هما ًىضخها الجضٌو
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 (161& أهثى)ث=139( )ذلس/)ذ=298يى ثقييم حىدة ألاداء؛ حس  املجاالت )دزحة الحسية لجميع الفقسات=( عً أجس متغير الجيس عt-testهتائج اختباز )

 املجال

 ألاول 

ـــاز ـــ ـــ ــ  املتىسط الجيس املعيـ

 الحسابي

 الاهحساف

 املعيازي 

التقييم 

 اللفظي

 قيمة

t 

 مستىي 

 الداللة*

حهة 

 الداللة

  1.24 2.70 ط ألاؾبٕى ألاٌو مً الفهلًدضص ألاؾاجظة مغاح٘ وهخب اإلالغع في  7/4مج
ً
 للظوىع  000. 3.97 ؤخُاها

  1.15 2.15 ر
ً
 هاصعا

لىباث مسالفتها بمكاعهت  7/3مج ًً٘ ألاؾاجظة كىاٖض جىُٓم الضعاؾت ٖو

 7الُلبت

  1.18 2.81 ط
ً
 للظوىع  008. 2.69 ؤخُاها

  1.30 2.43 ر
ً
 هاصعا

  1.25 3.12 ط ػمىُت لالزخباعاث واإلاخُلباث7جدخىي زُت اإلالغعاث ٖلى حضولت  7/4مج
ً
 للظوىع  001. 3.38 ؤخُاها

  1.33 2.61 ر
ً
 ؤخُاها

  1.14 3.50 ط ًدىاؾب ػمً ول ملغع م٘ ٖضص الؿاٖاث اإلاسههت له7 7/8مج
ً
 للظوىع  010. 2.58 غالبا

  1.15 3.20 ر
ً
 ؤخُاها

  1.08 3.27 ط مىٓم7ٌؿخٗغى ألاؾاجظة اإلااصة الٗلمُت بكيل ؾلُم و  4/7مج
ً
 للظوىع  007. 2.70 ؤخُاها

  1.02 2.94 ر
ً
 ؤخُاها

  1.14 3.33 ط ًضعؽ ألاؾاجظة ملغعاتهم بخمىً وهفاءة بالغغم مً نٗىبتها7 4/4مج
ً
 للظوىع  046. 2.00 ؤخُاها

  1.09 3.07 ر
ً
 ؤخُاها

  97. 3.39 ط ًخدضر ألاؾاجظة بيلماث واضخت ًفهمها حمُ٘ الُلبت7 4/0مج
ً
 للظوىع  010. 2.60 ؤخُاها

  1.08 3.07 ر
ً
 ؤخُاها

٘ ألاوكُت 4/75مج   1.13 2.58 ط ًغاعي ألاؾاجظة الفغوق الفغصًت بين الُلبت؛ بدىَى
ً
 للظوىع  001. 3.41 هاصعا

  1.07 2.14 ر
ً
 هاصعا

 ه 1.177 2.34 ط ًُلب ألاؾاجظة مً الُلبت جلُُم اإلالغع كبل نهاًت الفهل7 0/4مج
ً
 للظوىع  002. 3.08 اصعا

  1.071 1.94 ر
ً
 هاصعا

 للظوىع  000. 4.33 ؤخُاها 1.16 2.96 ط ًخدلى ألاؾاجظة بالٗضالت في جلُُمهم للُلبت7 0/8مج

  1.15 2.39 ر
ً
 هاصعا

غخبىن  ًلابل ألاؾاجظة الُلبت ببكاقٍت  2/7مج   1.04 2.95 ط بهم7 ٍو
ً
 2.38 ؤخُاها

 

.018 

 

 للظوىع 

  1.17 2.65 ر
ً
 ؤخُاها

  1.06 3.43 ط بما ًجٗلهم كضواث خؿىت للُلبت ؛ًخدلى ألاؾاجظة بالىفاء وألاماهت 2/2مج
ً
 للظوىع  001. 3.34 غالبا

  1.19 2.99 ر
ً
 ؤخُاها

  1.00 3.09 ط ًبجي ألاؾاجظة ٖالكتهم م٘ الُلبت ٖلى الهغاخت والىيىح7 2/5مج
ً
 للظوىع  006. 2.76 ؤخُاها

  1.17 2.75 ر
ً
 ؤخُاها

ًخدلى ألاؾاجظة باالجؼان ويبِ الىفـ ٖىض مىاحهت اإلاىاكف  2/7مج

 الهٗبت7

  1.01 3.31 ط
ً
 للظوىع  032. 2.15 ؤخُاها

  1.11 3.04 ر
ً
 ؤخُاها

  1.15 2.55 ط ًخفهم ألاؾاجظة ْغوف الُلبت وجإزيرها ٖلى جدهُلهم الٗلمي7 2/77مج
ً
 للظوىع  016. 2.43 هاصعا

  1.15 2.23 ر
ً
 هاصعا

لبلىن اٖخظاعهم في خالت الخُإ  2/72مج ًدؿامذ ألاؾاجظة م٘ الُلبت ٍو

 بدلهم7

  1.14 2.96 ط
ً
 للظوىع  049. 1.98 ؤخُاها

  1.10 2.71 ر
ً
 ؤخُاها

  1.04 3.09 ط ًصدر ألاؾاجظة ألازُاء بالخىمت والىلض والخىحُه البىاء7 2/76مج
ً
 للظوىع  009. 2.64 ؤخُاها

  1.17 2.76 ر
ً
 ؤخُاها

يهخم ألاؾاجظة بمكىالجىا الصخهُت؛ ؾىاء واهذ صازل اليلُت ؤو  2/77مج

 زاعحها7

  96. 1.97 ط
ً
 للظوىع  023. 2.29 ؤخُاها

 مىٗضم 93. 1.72 ر

ًفغى ألاؾاجظة آعاءهم ومكاٖغهم ومٗخلضاتهم الخانت ٖلى  5/0مج

 الُلبت7

  1.10 2.72 ط
ً
 رلئلها 020. 2.33 ؤخُاها

  1.10 3.03 ر
ً
 ؤخُاها

وكٗغ ؤن ألاؾاجظة ًجاملىن بٌٗ الُلبت ٖلى خؿاب البٌٗ  5/9مج

 آلازغ7

  1.20 3.10 ط
ً
 لئلهار 002. 3.19 ؤخُاها

  1.28 3.56 ر
ً
 غالبا

ًخظمغ ألاؾاجظة مً اجهاٌ الُلبت بهم، ؤو ال ًغصون ٖلى مياإلااتهم  5/73مج

 الخلفىهُت7

  1.15 3.40 ط
ً
 لئلهار 008. 2.65 غالبا

  1.20 3.76 ر
ً
 غالبا

 بٗضم  5/77مج
ً
ٌغُب ألاؾاجظة ًٖ اإلادايغاث صون ؤن ٌكٗغوها مؿبلا

 الخًىع7

  1.12 3.27 ط
ً
 لئلهار 012. 2.54 ؤخُاها

  1.20 3.61 ر
ً
 غالبا
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م الُلبت؛ بهضف خغمانهم مً الىجاح ؤو ًًخٗمض ألاؾاجظة ه 5/72مج

 الخفىق7

 ها 1.10 2.48 ط
ً
 لئلهار 022. 2.30 صعا

 ؤخُاها 1.35 2.81 ر

 ٖىض *
ً
  (α = 0.05) صالت بخهاثُا

 t-test وفلا الزخباع (t) ( ؤن كُمت الضاللت2/9ًدبين مً الجضٌو )       

ت ) ىض صعحت خٍغ ( 40، في ٖضص) (α = 0.05)(، واهذ ؤكل مً 498ٖو

ٌٗجي وحىص %( مً مجمٕى فلغاث الضعاؾت، وهى ما 04) فلغة، بيؿبت

فغوق صالت بين بحاباث فئتي الُٗىت؛ جبٗا إلاخغير الجيـ، وواهذ لهالر 

(، بإعبٗت مجاالث؛ فُما جغجخذ لهالر ؤلاهار؛ في 78الظوىع؛ في ٖضص )

( فلغاث باإلاجاٌ الخامـ ؛ وهى ما ٌٗجي ؤن ؤلاهار ًلُمً ؤصاء 5ٖضص )

 ؤكل مً ػمالئهً الظوىع في ول اإلاجاالث
ً
اصة ألاؾاجظة جلُُما ؛ وختى ٍػ

اإلاخىؾِ لهالخهً في هضم الٗالكاث ؤلاوؿاهُت فهى ٌٗؼػ الىٓغة 

  -وغالبُتهم مً الظوىع  -الؿلبُت ججاه حٗامالث ؤؾاجظة اليلُت
ً
زهىنا

م٘ الُالباث؛ وكض ًغح٘ الؿبب؛ إلاا ًخميز به الظوىع مً ؾهىلت الخٗامل 

اكت م٘ ألاؾاجظة والخدضر بلحهم واإلاٗغفت الصخهُت، وجإزير الهض

والاهخماءاث؛ بٗىـ ؤلاهار؛ الالحي جدٌى الخلالُض الاحخماُٖت الؿاثضة؛ 

والىٓغة الؿلبُت ججاه ؤي جهغف ملفذ مً حاهب ألاهثى؛ ختى ولى وان 

مكاعهت ٖلمُت؛ وهى ما كض ًاصي بلى جغاهم الكٗىع بالغبن وؤلاخباٍ 

اصة مخىؾِ ؤلاهار في ؾلىهُاث هضم الٗالكاث  لضيهً، ؤما جفؿير ٍػ

ت جإزغهً بإصوى جهغف، ؤلا وؿاهُت؛ فلض ًغح٘؛ لغكت مكاٖغهً وؾٖغ

مً الظوىع؛ فُما ججم٘ الفئخان ٖلى جضوي مؿخىي حىصة  ومٗاهاتهً ؤهثر

( في حمُ٘ 
ً
، هاصعا

ً
ؿُت؛ الظي جغاوح ما بين )ؤخُاها ؤصاء الهُئت الخضَع

 .مجاالث الضعاؾت

ت، وكبٌى ا لفغيُت وبالىٓغ للىدُجت؛ ًخإهض عفٌ الفغيُت الهفٍغ

البضًلت؛ ؤي ؤهه؛ جىحض فغوق صالت بخهاثُا بين بحاباث الُٗىت ٖىض 

؛ لهالر الظوىع في ؤعبٗت مجاالث، ولهالر ؤلاهار  (α = 0.05)مؿخىي 

 .في اإلاجاٌ الخامـ

وبملاعهت هظه الىدُجت هغاها جخفم م٘ هخاثج صعاؾاث وٍل مً        

[؛ 47[ واإلادبىب ]79] [، والهباَي ومدمض73] الخغاخكت وؤخمض

 20وحمُٗها لهالر الظوىع، وحىي؛ قىها ]
ً
يا، هما جخفم ؤًًا [ في ؤمٍغ

[، واإلاىانير والضاًجي 22] م٘ صعاؾاث؛ ػهغي، وكبالن مً خُث الخإزير

 .[، وحمُٗها لهالر ؤلاهار77]

[، وؤبى الكٗغ والخغاخكت 8] فُما جسخلف م٘ هخاثج الجٗافغة       

[، 75[، وجُم ]72لهباهبت ][، وا70[، والخضابى وزان ]77[؛ والخل ]73]

[، وحمُٗها ؤؾفغث ًٖ 43] [ بالُمً، وغىُم والُدُىي 76واإلاسالفي ]

 .ٖضم وحىص فغوق صالت؛ حٗؼي إلاخغير الىٕى الاحخماعي/الجيـ

 :ازخباع صخت الفغيُت اإلاخٗللت بإزغ مخغير الخسهو

 ٖىض         
ً
بين  (α = 0.05)هو الفغيُت: ال جىحض فغوق صالت بخهاثُا

اث )ؤفغاص الُٗىت(، خٌى جلُُم الُلبت ألصاء ؤؾاجظة اليلُت مخىؾِ بحاب

 (7ٖلمي-حٗؼي إلاخغير الخسهو )بوؿاوي

( 7والزخباع صخت الفغيُت، جم جلؿُم الُٗىت بلى فئخين؛ )        

لفئتي الُٗىت؛ هكفذ  (T-Test) ( ٖلمي، وباؾخسضام ازخباع4بوؿاوي، )

 :ًٖ الىخاثج اإلاىضخت هما ًلي

 15حدول 

 (298 = ( دزحة الحسية لجميع الفقسات169 = & علمي) ( 131 = )إ إوساوي عً أجس متغير التخصص؛ عيى ثقييم ألاداء؛ حس  الفقسات (t-test) هتائج اختباز

 املجال

 والفقسة

ـــاز ـــ ـــ ــ  املتىسط التخصص املعيـ

 الحسابي

 الاهحساف

 املعيازي 

التقييم 

 اللفظي

 قيمة

t 

 قيمة

 الداللة*

حهة 

 الداللة

جدخىي زُت اإلالغعاث ٖلى حضولت ػمىُت لالزخباعاث  7/2مج

 واإلاخُلباث7

  1.26 2.67 بن
ً
 للٗلمي 047. 2.00 ؤخُاها

  1.35 2.98 ٖلم
ً
 ؤخُاها

  1.20 3.17 بن ٌكٗغ الُلبت بالفاثضة مً صعاؾتهم ليل ملغع7 7/5مج
ً
 للٗلمي 025. 2.25 ؤخُاها

  1.10 3.47 ٖلم
ً
 غالبا

  1.19 2.75 بن ول ملغع م٘ ٖضص الؿاٖاث اإلاسههت له7 ًدىاؾب ػمً 7/8مج
ً
 للٗلمي 048. 1.99 ؤخُاها

  1.24 3.03 ٖلم
ً
 ؤخُاها

  1.18 2.41 بن 7ببلُت اإلالغعاث7 ًىضر ألاؾاجظة للُلبت ٖالكت اإلالغع7 7/9مج
ً
 للٗلمي 000. 3.72 هاصعا

  1.13 2.91 ٖلم
ً
 ؤخُاها

  1.08 2.90 بن الٗلمُت بكيل ؾلُم ومىٓم7ٌؿخٗغى ألاؾاجظة اإلااصة  4/7مج
ً
 للٗلمي 005. 2.83 ؤخُاها

  1.03 3.25 ٖلم
ً
 ؤخُاها

  1.07 3.04 بن ًخدضر ألاؾاجظة بيلماث واضخت ًفهمها حمُ٘ الُلبت7 4/0مج
ً
 للٗلمي 008. 2.66 ؤخُاها

  1.02 3.36 ٖلم
ً
 ؤخُاها

ؾاثل الٗغى( و  -ٌؿخسضم ألاؾاجظة الخلىُاث)الىمبُىجغ 4/2مج

 الخضًثت في الخٗلُم7

  98. 1.89 بن
ً
 للٗلمي 000. 5.48 هاصعا

  1.11 2.56 ٖلم
ً
 هاصعا

ـ اإلاىاؾبت لُبُٗت اإلااصة7 4/7مج   1.03 2.98 بن ًيخلي ألاؾاجظة ؤؾالُب الخضَع
ً
 للٗلمي 001. 3.36 ؤخُاها

  97. 3.37 ٖلم
ً
 ؤخُاها

الجاهبين الىٓغي والخُبُلي  ًغهؼ ألاؾاجظة في الخضَعـ ٖلى 4/8مج

7
ً
 مٗا

  1.19 2.40 بن
ً
 للٗلمي 002. 3.14 هاصعا

  1.11 2.82 ٖلم
ً
 ؤخُاها

 للٗلمي 016. 2.42 هاصعا 1.23 2.44 بن ًىاكل ألاؾاجظة الُلبت في الخيالُف البدثُت7 4/9مج
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  1.29 2.80 ٖلم
ً
 ؤخُاها

دهُلُت اإلادضصة مً ًخلُض ألاؾاجظة بمىاُٖض الازخباعاث الخ 0/0مج

 الجامٗت7

  1.30 3.05 بن
ً
 للٗلمي 000. 4.34 ؤخُاها

  1.22 3.69 ٖلم
ً
 غالبا

ٌُٗي ألاؾاجظة الُلبت فغنت وافُت مً الىكذ لئلحابت ًٖ  0/9مج

 ؤؾئلت الازخباعاث7

  1.20 2.80 بن
ً
 للٗلمي 029. 2.20 ؤخُاها

  1.23 3.11 ٖلم
ً
 ؤخُاها

ىاصونهم بها ؤزىاء اإلادايغة7ًدفٔ ألاؾاجظة  2/4مج   1.08 2.78 بن ؤؾماء الُلبت ٍو
ً
 لئلوؿاوي 001. 3.39 ؤخُاها

  1.02 2.37 ٖلم
ً
 هاصعا

بما ًجٗلهم كضواث  ؛ًخدلى ألاؾاجظة بالىفاء والهضق وألاماهت 2/2مج

 خؿىت للُلبت

  1.16 3.05 بن
ً
 للٗلمي 045. 2.01 ؤخُاها

  1.13 3.31 ٖلم
ً
 ؤخُاها

  1.16 2.71 بن ًصدر ألاؾاجظة ألازُاء بالخىمت والىلض والخىحُه البىاء7 2/76مج
ً
 للٗلمي 005. 2.81 ؤخُاها

  1.06 3.07 ٖلم
ً
 ؤخُاها

ٌؿخسضم ألاؾاجظة ٖباعاث التهضًض والىُٖض وؤلاهظاعاث  5/7مج

 الٗلابُت7

  1.31 2.85 بن
ً
 للٗلمي 004. 2.91 ؤخُاها

  1.20 3.28 ٖلم
ً
 ؤخُاها

 ٖىض *
ً
 .فما صون طلً (α = 0.05) صالت بخهاثُا

في حمُ٘ الفلغاث  (T) ( ؤن كُمت الضاللت5/77ًدبين مً الجضٌو )        

، وهى ما ٌٗجي وحىص فغوق صالت بين فئتي الُٗىت؛  (α = 0.05)ؤكل مً 

إلاهلخت )الخسهو الٗلمي( في حمُ٘ الفلغاث ما ٖضا الفلغة الثاهُت في 

 اإلاجاٌ ال
ً
غاب٘، وبظا ًخإهض ؤن جلُُم الخسههاث الٗلمُت ؤفًل وؿبُا

 لُلبت 
ً
مً ؤلاوؿاهُت، وكض ًغح٘ الؿبب للمؿخىي الٗلمي اإلاغجف٘ وؿبُا

ألاكؿام الٗلمُت، وخالت الاهخٓام في الضعاؾت؛ فُما ًخفىق َلبت 

ؤلاوؿاهُت في خفٔ ألاؾماء ومىاصاة الُلبت بها، وكض ًغح٘ الؿبب بلى 

اث ؤلاوؿاهُت، وهظا كلت ؤٖضاص مً ًدًغون اإلادايغاث َبُٗت اإلالغع 

 .ملاعهت بالخسههاث الٗلمُت

وبظا ًخإهض عفٌ الفغيُت اإلابضثُت، وكبٌى الفغيُت البضًلت؛ ؤي         

  (α = 0.05)ؤهه؛ جىحض فغوق صالت بخهاثُا بين بحاباث الُٗىت ٖىض

، وفي75لهالر الٗلمُت في )
ً
 .ؤلاوؿاوي( مُٗاع فلِ لهالر 7) ( مُٗاعا

 [، 8] م٘ هخاثج صعاؾاث؛ الجٗافغة -وجخفم هظه الىدُجت في حؼء مجها      

[ وهالهما لهالر الخسههاث الٗلمُت7 فُما 79] والهباَي ومدمض

[، والخل 22[، وػهغي، وكبالن ]9جسخلف م٘ صعاؾاث ول مً؛ الللماوي ]

خُث  [،47[، واإلادبىب ]43] [، وغىُم والُدُىي 72[، والهباهبت ]77]

مً خُث ٖضم  - الفغوق لهالر الخسههاث ؤلاوؿاهُت؛ هما جسخلف

(، الخغابكت 4375م٘ صعاؾاث؛ مغغبت ) -وحىص فغوق حٗؼي للخسهو

[، وحمُٗها 76اإلاسالفي ] [75] [، وجُم70[، والخضابى وزان ]4وآزغون ]

 .ؤْهغث ٖضم وحىص فغوق حٗؼي إلاخغير هٕى اليلُت والخسهو

 :خٗللت بإزغ مخغير اإلاؿخىي الضعاسخيازخباع صخت الفغيُت اإلا

 ٖىض        
ً
 (α = 0.05)جىو الفغيُت: "ال جىحض فغوق صالت بخهاثُا

بين مخىؾِ بحاباث )ؤفغاص الُٗىت(، خٌى صعحت جلُُم حىصة ألاصاء 

 (7الغاب٘ -)الثالث ألؾاجظة اليلُت حٗؼي إلاخغير اإلاؿخىي الضعاسخي:

-T " اع "ثوللخدلم مً صخت هظه الفغيُت، جم اؾخسضام ازخب       

Test وهما ًىضخها ، ٌ  :الجضو

 16حدول 

( عيى ثقييم حىدة ألاداء؛ حس  املجاالت )دزحة الحسية لجميع 152 = 4) & زابع 148 =3 ()جالث/ عً أجس متغير املستىي الدزاس ي (t-test) هتائج اختباز

 (298 = الفقسات

 املجال

 

ـــاز ـــ ـــ ــ  املتىسط املستىي  املعيـ

 الحسابي

 افالاهحس 

 املعيازي 

التقييم 

 اللفظي

 قيمة

t 

 مستىي 

 الداللة*

حهة 

 الداللة

  1.152 3.52 3 ٌكٗغ الُلبت بالفاثضة مً صعاؾتهم ليل ملغع7 7/5مج
ً
 زالث 006. 2.75 غالبا

2 3.16 1.128  
ً
 ؤخُاها

  1.071 2.19 3 ًلىم ألاؾاجظة بخدضًث البرامج واإلالغعاث الضعاؾُت باؾخمغاع7 7/6مج
ً
 عاب٘ 005. 2.82 هاصعا

2 2.54 1.079  
ً
 ؤخُاها

ـ اإلالغعاث7 7/7مج   1.086 1.86 3 ًإزظ ألاؾاجظة بأعاثىا في جدضًض َغق جضَع
ً
 عاب٘ 009. 2.64 هاصعا

2 2.20 1.135  
ً
 هاصعا

ـ اإلاىاؾبت لُبُٗت اإلااصة7 4/7مج   1.002 3.40 3 ًيخلي ألاؾاجظة ؤؾالُب الخضَع
ً
 لثزا 001. 3.47 ؤخُاها

2 3.00 .990  
ً
 ؤخُاها

  1.189 2.96 3 ٌؿخفُض ألاؾاجظة مً الخغظًت الغاحٗت في جدؿين ؤصائهم7 4/70مج
ً
 زالث 037. 2.10 ؤخُاها

2 2.68 1.137  
ً
 ؤخُاها

 عاب٘ 001. 3.23 مىٗضم 1.086 1.60 3 ٌؿخٗين ألاؾاجظة بمخسههين للمكاعهت في فٗالُاث البرامج7 4/77مج

2 2.01 1.122  
ً
 هاصعا

ًخلُض ألاؾاجظة بمىاُٖض الازخباعاث الخدهُلُت اإلادضصة مً  0/0مج

 الجامٗت7

3 3.75 1.282  
ً
 زالث 000. 4.66 غالبا

2 3.08 1.210  
ً
 ؤخُاها
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غخبىن  ًلابل ألاؾاجظة الُلبت ببكاقٍت  2/7مج   1.056 2.64 3 بهم7 ٍو
ً
 عاب٘ 027. 2.27 ؤخُاها

 ؤخُ 1.163 2.93 2
ً
 اها

ىاصونهم بها ؤزىاء اإلادايغة7 2/4مج   1.024 2.42 3 ًدفٔ ألاؾاجظة ؤؾماء الُلبت ٍو
ً
 عاب٘ 039. 2.07 هاصعا

2 2.67 1.084  
ً
 ؤخُاها

  ألاؾاجظة لىا ًضٖى 2/79مج
ً
  1.266 3.66 3 والؿضاص7 بالخىفُم صوما

ً
 زالث 014. 2.49 غالبا

2 3.29 1.285  
ً
 ؤخُاها

ىغ ألاؾاجظة اإلاىكف الخٗلُمي صون بجاخت الفغنت للُلبت ًدخ 5/7مج

 باإلاكاعهت7

3 2.54 1.192  
ً
 عاب٘ 004. 2.94 هاصعا

2 2.93 1.132  
ً
 ؤخُاها

 ٖىض *
ً
  (α = 0.05) صالت بخهاثُا

  وفلا الزخباع (t) ( ؤن كُمت مؿخىي الضاللت2/9ًدبين مً الجضٌو )        

t-test ( ت ( 77) ، في ٖضص (α = 0.05)اهذ ؤكل مً(، و498ٖىض صعحت خٍغ

فلغة، وهى ما ٌٗجي وحىص فغوق صالت بين فئتي الُٗىت؛ جبٗا للمؿخىي 

( لهالر الغاب٘؛ مً حمُ٘ اإلاجاالث ٖضا 6) الضعاسخي، وواهذ في ٖضص

( فلغاث؛ جخىػٕ 5الثالث، فُما جغجخذ اإلاخىؾُاث لهالر الثالث في )

اث غير ٖلى ول اإلاجاالث ماٖضا الخامـ، وبظا   للمؿخٍى
ً
فالخلُُم وفلا

 (7مىخٓم؛ ؤؾىة بـ )الجيـ، والخسهو

        
ً
 جبٗا

ً
وجخفم هظه الىدُجت؛ مً خُث وحىص فغوق صالت بخهاثُا

[؛ لهالر 8للمؿخىي الضعاسخي)زالث، عاب٘(؛ م٘ هخاثج صعاؾاث الجٗافغة ]

 الثالثت، والخل ]
ً
[؛ لهالر عابٗت، 77َلبت ؾىت زاهُت زم عابٗت وؤزيرا

[ 77[ بين ؾىت ؤولى وزاهُت لهالر ألاولى، واإلاىانير والضاًجي ]75جُم ]و 

ياقت ] [ حامٗت نىٗاء؛ جباًً 78لهالر اإلاؿخىي الثالث، وخضابي ٖو

اث الضعاؾُت، الهباَي ومدمض ]  للمؿخٍى
ً
[؛ لهالر اإلاؿخىي 79جبٗا

ِسخى والىاكت ] 7 وجسخلف م٘ صعاؾاث؛ ٖو [، وغىُم والُدُىي 74ألاٌو

 للمؿخىي الضعاسخي[؛ وحم43]
ً
 .ُٗها ؤزبدذ ٖضم وحىص فغوق جبٗا

 تىصيات. ال7

 :في يىء الىخاثج التي ؤؾفغث ٖجها الضعاؾت؛ ًىصخي الباخث باآلحي       

غاثم ( 1 ـ في ؤؾالُب َو ًاء هُئت الخضَع بُت أٖل جىُٓم صوعاث جضٍع

م ـ والخلٍى  .الخضَع

ألاصاء جؼوٍض اللاٖاث بالىؾاثل والخلىُاث، الالػمت لخدؿين حىاهب ( 2

اث لى حمُ٘ اإلاؿخٍى  .ٖو

ب الُلبت وجىمُت كضعاتهم؛ بما ًجٗلهم قغواء في الاعجلاء ( 3 يغوعة جضٍع

 .بمؿخىي اليلُت

يغوعة جلضًم ألاؾاجظة مسُِ وامل للملغعاث، فى ؤٌو مدايغة، ( 4

اث ألابدار اإلاُضاهُت  ًخًمً: ؤهضافه ومدخىاه ومغاحٗه، ومىيٖى

 .فُت بٖضاصها وبهجاػهاللُلبت، واإلاٗملُت، م٘ بُان هُ

ب ألاؾاجظة ٖلى ( 5 يغوعة جىفير زضماث ؤلاهترهذ باللاٖاث، وجضٍع

 .فىُاث اؾخسضام ألاحهؼة ؤلالىتروهُت

ضاص ( 6 ـ فى ْل ألٖا جىمُت مهاعاث الخفاٖل بين الُلبت وهُئت الخضَع

 .حكهضها اليلُت التيالىبيرة 

ً في ؤصائهم ال ( 7 سخي وببغاػ ؤهمُت يغوعة ميافإة ألاؾاجظة اإلاخميًز خضَع

 .هظا ألاصاء اإلاخميز

8 ) 
ً
ألازظ بىحهاث هٓغ ألاؾاجظة وبقغاههم في نىاٖت اللغاعاث وفلا

 .لللىاهين الهاصعة

9 )ُ  ظاحي، الؼمالء، اللؿم، ـت، الـــُلبــال م )ــُــُـلـضوي جــجــظة بــــاجـــت ألاؾـــجٖى

 .الٗماصة( همؿلماث جلُُمُت

ٗـها، وهُفُت جضٍعب ألاؾاجظة ٖلى مٗاًير نُاغت ألاؾئلت وجى( 10 َى

  .بللائها ؤزىاء اإلادايغة

ضم ( 11 غ، ؤبدار( ٖو ٘ اليكاَاث للُلبت )كغاءاث، هخابت جلـاٍع جىَى

 .جغههم مؿخمٗين فلِ

جللُل وؿبت الُلبت بلى ٖضص ألاؾاجظة؛ ببىاء كاٖاث بيافُت جًمً ( 12

 .جدؿين الٗملُت الخٗلُمُت

ـ في الؿُمىاعاث وو ( 13 عف الٗمل حصجُ٘ مكاعهت هُئت الخضَع

 .واليكاَاث الجامُٗت

 في مىذ التركُاث ألاواصًمُت ( 14
ً
 ؤؾاؾُا

ً
ـ ميىها اٖخماص حىصة الخضَع

 .بجاهب ألابدار الٗلمُت

 ٖىض جهمُم البرامج الجامُٗت ( 15
ً
 ؤؾاؾُا

ً
اٖخباع الُالب مدىعا

غها مها وجٍُى  .وجىفُظها وجلٍى

ت جىحُه ألاؾاجظة بٗضم الخهلب في ؤفياعهم؛ ومىذ ال( 16 ُلبت خٍغ

 .جإهُض ؤو صخٌ هظه ألافياع

اصة فاٖلُت الٗالكاث الاحخماُٖت لؤلؾاجظة؛ فُما بُجهم مً حهت، ( 17 ٍػ

 .وبُجهم وبين الُلبت مً حهت ؤزغي 

جبهير ألاؾاجظة بالىفاءاث اإلاهىُت التي ًفًلها الُلبت ختى ًخمىىىا ( 18

 .مً بحاصتها وجُبُلها

اتهاملترخاث بإبدار وصعاؾاث ؤزغي؛ جدىا   :ٌو مىيٖى

 :بيافت بلى الخىنُاث الؿابلت؛ ًلترح الباخث بحغاء ألابدار آلاجُت

ُفتي)البدث الٗلمي+ 7 1 جلُُم مؿخىي ؤصاء ألاؾاجظة وصوع اليلُت في ْو

 (7زضمت اإلاجخم٘

الٗىامل اإلاازغة ٖلى  صعاؾت اؾخُالُٖت إلاكىالث الُلبت وؤبغػ 7 2

 .جدهُلهم الٗلمي

الكتها  بحغاء صعاؾت وزاثلُت7 3 لجىصة الازخباعاث وؤؾالُب الخلُُم ٖو

 .بيخاثج الُلبت

بحغاء صعاؾت جلُُمُت ليافت البرامج واإلالغعاث الضعاؾُت والخدضًثاث 7 2

 الالػمت لها7

 املساحع

 أ. املساحع العسبية

م( 4374ؿين )خنضًم؛  [1] 7 الاحخماُٖت اإلااؾؿاث في ألاصاء جلٍى

 - 48 اإلاجلض7 ؤلاوؿاهُت والٗلىم لآلصاب7 صمكم حامٗت مجلت

ٌ  الٗضص  7ألاو

غة في جلُُم ؤصاء 4374الخغابكت؛ ٖمغ وآزغون ) [2]
ّ
(: الٗىامل اإلااز

ـ في ولُت ألاميرة ٖالُت الجامُٗت في حامٗت ؤًٖاء  هُئت الخضَع
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البللاء الخُبُلُت في ألاعصن مً وحهت هٓغ الُالباث7 اإلاجلت 

ت / حامٗت ؤلاماعاث7 الٗضص )  -67(7 م )07الضولُت لؤلبدار التربٍى

88 7) 

الٗلُا (: جلُُم َلبت الضعاؾاث 4375البرعي، الٗؼي ٖلي مدمض ) [5] 

ـ بيلُت التربُت في حامٗت  ًاء هُئت الخضَع سخي أٖل لؤلصاء الخضَع

غ  -الخضًضة ؛ جٍُى الُم7ً ؤخض بدىر اإلااجمغ التربىي الضولي ألاٌو

ألاصاء ألاواصًمي ليلُاث التربُت: عئٍت اؾدكغافُت7 زالٌ الفترة مً 

 7 حامٗت الجىف بالؿٗىصًت7 4375فبراًغ  45 -42

الغابِ:  (: همىطج جلُُم ألاؾخاط43727حامٗت بِذ لخم ) [6]

http://buap.bethlehem.edu/evaluation/evaluationWaiting.

php :ش  75/36/43767 جاٍع

(: جلُُم ألاصاء ألاواصًمي بيلُت 4375مغغبه؛ فهض نالر كاؾم ) [7]

 لبٌٗ مخُلباث بصاعة الجىصة  -وألالؿً التربُت
ً
ٖمغان وفلا

( ًىاًغ 5ٖضص) (47الُم7ً اإلاجلض)-الكاملت7 مجلت حامٗت الىانغ

 537 – 2ًىهُى7 م 

(: جلُُم فاٖلُت ؤصاء ؤًٖاء 4375الجٗافغة؛ ٖبضالؿالم ًىؾف ) [8]

ـ في حامٗت الؼعكاء مً وحهت هٓغ َلبتها في يىء  هُئت الخضَع

ت7 ٖضص )مٗاًير حىصة الخٗل (7 24ُم7 مجلت صعاؾاث الٗلىم التربٍى

 (7 7مجلض )

م4375) الللماوي؛ غالي بً صهيران [9]  في الٗام الضبلىم بغهامج (: جلٍى

 الجىصة مٗاًير يىء في– اإلاىىعة باإلاضًىت بالجامٗت ؤلاؾالمُت التربُت

الُالب7 اإلاجلت الٗغبُت لًمان حىصة  هٓغ وحهت مً الكاملت

 (4327 -777(7 م )47) (7 ٖضص78 اإلاجلض )الخٗلُم الجامعي

(: 2013ٖبضالىهاب) ٖبىص، وؤخمض؛ ًاؾين الخغاخكت؛ مدمض [10]

ؿُت في للىفاًاث الخضَعـ هُئت ؤًٖاء مماعؾت صعحت  يىء الخضَع

 التربُت َلبت ولُت هٓغ وحهت مً الكاملت الجىصة بصاعة مٗاًير

لت الٗغبُت الؿٗىصًت7 اإلاج الٗغبُت اإلاملىت في الباخت بجامٗت

 147 الٗضص (67لًمان حىصة الخٗلُم الجامعي7 اإلاجلض )

 اإلالىماث الصخهُت جىافغ (: مضي2011) ٖبض الغخمً الخل؛ واثل [11]

 حامٗت في بيلُت التربُت الخضَعـ هُئت ؤًٖاء في الجامعي لؤلؾخاط

ت الجامٗت7 مجلت الٗلىم َالب هٓغ وحهت مً حاػان  التربٍى

7ً اإلاجلض)الب والىفؿُت7 حامٗت (7  ( الٗضص74دٍغ  )ألاٌو

م الىفاءاث 4339) ِٖسخى؛ خاػم ػوي، والىاكت؛ نالح ؤخمض [12] (: جلٍى

ـ في ولُت التربُت  اإلاهىُت التي ًمخلىها ؤًٖاء هُئت الخضَع

بالجامٗت ؤلاؾالمُت مً وحهت هٓغ َلبتهم وفم مٗاًير الجىصة7 

ُم الٗالي في صوع الخٗل=صعاؾت ملضمت للماجمغ التربىي الثاوي " 

 /site.iugaza.edu.ps/snaqa/files/2010/02الخىمُت7 الغابِ: 

qafaah.doc:ش  747/36/43767 جاٍع

م 4338الخضابي؛ صاوص ٖبض اإلالً، وزان؛ زالض ٖمغ ) [13] (: جلٍى

ـ بجامٗت الٗلىم الخىىىلىحُت  الُالب ألصاء ؤًٖاء هُئت الخضَع

ؿُت7 ا إلاجلت الٗغبُت الُمىُت في يىء بٌٗ الىفاًاث الخضَع

 (47( ٖضص )7لًمان حىصة الخٗلُم الجامعي7 مجلض)

 الٗلُا ؾاثاالضع  َلبت جلُُم ، 4338 ُٖض، هللا ٖبض الهباهبت، [14]

  مجلت7  الخُبُلُت البللاء حامٗت يف ــــضٍعــالخ تـــهُئ اءـــؤًٖ ألصاء

 6277 -670م(7 57) الٗضص الٗغبُت، الجامٗاث اجداص       

سخي (: آعاء 4338َجُم؛ خؿً ) [15] لبت الضعاؾاث الٗلُا في ألاصاء الخضَع

ـ في ولُت الضعاؾاث الٗلُا بجامٗت الىجاح  ًاء هُئت الخضَع أٖل

ىُت7  ىُت7 حامٗت الىجاح الَى  الَى

ـ مً 4337اإلاسالفي؛ ٖبض الؿالم) [16] م ؤًٖاء هُئت الخضَع (: جلٍى

ت،  وحهت هٓغهم وهٓغ َالبهم7 مجلت صعاؾاث وبدىر جغبٍى

 1057- 120)(7 م)2ٖضص)

 اإلاىانير؛ خؿين حضٕو مٓلىم، والضاًجي؛ حباع عقً قىاوة [17]

ـ مً وحهت هٓغ َلبت 4337) م ؤصاء ًٖـى هُئت الخضَع (؛ جلٍى

ش7 ولُـــت التربـــُت7 حامٗت اللاصؾُت7 مجلت اللاصؾُت في  كؿم الخاٍع

 -777م (77(7 اإلاجلض )4-7) آلاصاب والٗلىم والتربُت7 الٗضصان

430 7 

ياقت؛ صاوص ٖبضاإلالً، بي؛الخضا [18]  الخضمت (: حىصة4337مدمىص ) ٖو

 هخاثج ؤولُت7 ٖمان: ألاعصن7 مجلت الُمىُت الجامٗاث في الخٗلُمُت

 (27الٗغبُت7 الٗضص ) الجامٗاث اجداص

الهباَي؛ ببغاهُم ؾالم مدمض، مدمض؛ شخخه ٖبض اإلاىلى ٖبض  [19]

ُم َلبت (: صعاؾت جإزير بٌٗ اإلاخغيراث في جل4337ُ) الخافٔ

ـ7 اإلاجلت الٗلمُت لجامٗت اإلالً  الجامٗت ألصاء ًٖى هُئت الخضَع

ت(7 مجلض) فُهل  (7 7(7 ٖضص )8)الٗلىم ؤلاوؿاهُت وؤلاصاٍع

ت مؿلم ) [20] م ألاصاء 2004غىُم؛ ؤخمض ٖلي، الُدُىي؛ نبًر (: جلــٍى

ؼ مً  ـ في حامٗــت اإلالً ٖبض الٍٗؼ ألاهــــاصًمي لًٗى هُئت الخضَع

غ الُالب والُالباث7 مغهؼ بدىر ولُت التربُت، حامٗت وحهت هٓ

اى، ٖضص )  (2247اإلالً ؾٗىص، الٍغ

م2000ببغاهُم ) الغخمً ٖبض اإلادبىب، [21] سخي  ألاصاء (: جلٍى الخضَع

ًاء  َلبت هٓغ وحهت مً فُهل اإلالً بجامٗت الخضَعـ هُئت أٖل

(7 م 4( ٖضص)74ؾٗىص7 مجلض) اإلالً حامٗت مجلت الجامٗت7

(427-7(266 

م حىصة ؤصاء ؤًٖاء 4338) الغب؛ ٖماص، كضاصة؛ ِٖسخى ؤبى [26] (: جلٍى

ـ في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي7 اإلاجلت الٗغبُت لًمان  هُئت الخضَع

(7 ألاماهت الٗامت الجداص حامٗاث 7حىصة الخٗلُم الجامعي7 الٗضص)

 الضٌو الٗغبُت/حامٗت الٗلىم والخىىىلىحُا7 الُم7ً 

ًاء الُلبت جلُُم ،( 4336)  ؤخمض ٖىصة، [27] ـ هُئت أٖل  ما: الخضَع

 اليرمىن حامٗت وججغبت الؿابلت الضعاؾاث يىء في ٖلُه وما له

ت، الٗلىم في ألاعصهُت اإلاجلت ،( خالت صعاؾت)  الثاوي، اإلاجلض التربٍى

 7الغاب٘ الٗضص

( 78(: الالثدت الخىفُظًت للاهىن عكم )4337) عثِـ الجمهىعٍت [28]

كإن الجامٗاث الُمىُت وحٗضًالجه7 كغاع حمهىعي م ب7995لؿىت 

 (بالالثدت الخىفُظًت للاهىن الجامٗاث الُمىُت7 04عكم)

ـ في 4370مٗؼب؛ ؤهىع ) [29] (: جلُُم ؤصاء ؤًٖاء هُئت الخضَع

ضة  ؤهخىبغ  72ؤهخىبغ7 ماؾؿت  72الجامٗاث الُمىُت7 حٍغ

  43707/ 2/ 4(7 الثالزاء: 75703للصخافت واليكغ7 الٗضص )

(: جلُُم ألاصاء ؤلاصاعي بيلُت 4375) مغغبه؛ فهض نالر كاؾم [30]

 لبٌٗ مخُلباث -التربُت وألالؿً
ً
ٖمغان بالجمهىعٍت الُمىُت وفلا

الجىصة الكاملت؛ اإلاجلت الٗغبُت لًمان حىصة الخٗلُم الجامعي7 

http://buap.bethlehem.edu/evaluation/evaluationWaiting.php
http://buap.bethlehem.edu/evaluation/evaluationWaiting.php
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(7 43الٗضص ) (8اإلاجلض ) .ألاماهت الٗامت الجداص الجامٗاث الٗغبُت

 1867- 141م

ىُت (: الاؾتراجُجُت4336) وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي [31]  الَى

الٗالي في الجمهىعٍت الُمىُت وزُت الٗمل اإلاؿخلبلُت  للخٗلُم

غ 7 مكغو4373ٕ -4336  الٗالي7 وسخت الىتروهُت7  الخٗلُم جٍُى

(: مؿىصة الخُت الاؾتراجُجُت 4376) ٖمغان-ولُت التربُت وألالؿً [32]

 7 4343 -4376 ألاولى؛

م " (: ا4370زًغ، ؤخمض ببغاهُم ) [33] لفغق بين مهُلحي " الخلٍى

الخلُُم "7 ص/ ؤخمض ببغاهُم زًغ7 الغابِ: و"

http://www.alukah.net/web/khedr/0/50989/ :ش 7 جاٍع

73/5/43757 

(: مباصت جلُُم ألاصاء7 مغح٘ ؾبم 4373هغصي، ؤخمض الؿُض ) [34]

 طهغه7 بضون عكم نفدت7

 جلُُم(: 4330)ؤخمض مدمض  الخىلي؛ ؤخمض، مدمىص خؿً؛ [36] 

سخي لؤلصاء الُلبت ـ هُئت لًٗى الخضَع  كُغ بجامٗت الخضَع

الكخه ت البدىر مغهؼ7 اإلاخغيراث ببٌٗ ٖو 7 كُــغ حامــــٗت7 التربٍى

 جىىىلىحُا مىخضي مىك7٘ ميكىعة ملالت(7 444) عكم بدث

-http://www.khayma.com/education: الغاب7ِ 0م7 الخٗلُم

technology/Sharing8.htm ش  2/36/43767: جاٍع

م ملترح همىطج(: 4373)قاهغ فاًم سخغ زلُل؛ [37]  ؤصاء لخلٍى

ـ هُئت ؤًٖاء  اإلااجمغ7 خلىان حامٗت الفىُت التربُت بيلُت الخضَع

 في الخضًثت الاججاهاث (الثاوي لضوليا -الخامـ الٗغبي الؿىىي 

غ  الٗالي الخٗلُم ماؾؿاث في وألاواصًمي اإلااؾسخي ألاصاء جٍُى

7 75/32/4373-72 مً الفترة في الٗغبي والٗالم مهغ في الىىعي

 http://www1.mans.edu.eg/facse/arabic/m: الغاب7ِ 060م

oktamar/fifth/first_%20folder/12.pdf ش  70/36/43767:جاٍع

م ألاصاء ألاواصًمي ٖبض الٗلُم؛ حمٗت ٖبض الغخمً  [38] )ص7 ث(: جلٍى

ـ في الجامٗت7 حامٗت اإلاجمٗت7 قغاثذ ٖغى  ًاء هُئت الخضَع أٖل

دت) يذ7 قٍغ  /ww.mu.edu.sa/sites/default(7 الغابِ: 5باوع بٍى

files 

غ ألاواصًمي [39] م ؤصاء 4375) حامٗت ٖضن/ مغهؼ الخٍُى (: ؤصواث جلٍى

ـ7 الغابِ:  -http://uniadenًٖى هُئت الخضَع

adc.com/faulty_eva_question.htm:ش  775/36/43767 جاٍع

ـ  [40] حامٗت اإلالً ؾٗىص )ص7ث(: هماطج مً مٗاًير جلُُم مجاٌ الخضَع

ـ في الجامٗاث الٗاإلاُت7 م 7 75 -72في جغكُت ؤًٖاء هُئت الخضَع

 http://celt.ksu.edu.sa/sites/celt.ksu.edu.sa/files/imالغابِ: 

ce_images/report2.pdf:ش  7 772/36/4376 جاٍع

ـ 7206حامٗت ؤم اللغي ) [41]  (: همىطج جلُُم ًٖى هُئت الخضَع

بلؿم ٖلىم الخاؾب الالي للفهل الضعاسخي الثاوي للٗام 

7 كؿم ٖلىم الخاؾب آلالي7 الغابِ: 7206/7207

form.jotform.me/60060685245453:ش  778/36/43767 جاٍع

حامٗت ألاميرة هىعة بيذ ٖبضالغخمً بالؿٗىصًت )ص7 ث(: اؾخماعة  [42]

هـ7  720/  720جلُُم ًٖى الهُئت الخٗلُمُت للٗام الجامعي 

الغابِ: 

http://webcache.googleusercontent.com/:www.pnu.edu.s

a/ar/Deanships/FacultyAffairs/Documents. 

ش:  72/36/43767جاٍع

  

 ب. املساحع الاحىبية

[3] Paul A. Trout )2000): Flunking The Test: The Dismal Record 

Of Student Evaluations. Ph.D. This article first appeared 

in Academe, the Bulletin of the American Association of 

University Professors   ، July-August 2000. At Montana 

State University. Available on:  http://www.bus.lsu.edu/ 

accounting/faculty/lcrumbley/flunk.html. 

date:19/06/2016. 

[22] Kim, Eugene P.; Olson, Mathias (2016): Exemplary Chinese 

University Professors: Qualities and Impact on Students. 

IAFOR Journal of Education, v4 n1 p123-145 Spr 2016. 

Available on: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1100578 

.pdf date: 07/06/2016 

[23] Belhaj; Amira Nouri, Ben Abderrahman, Mohamed Lamine 

(2015): The Portrait of "Good University Teacher" as 

Perceived by Tunisian Students. International Journal of 

Higher Education, v4 n3 p57-62. Available on: 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1088707.pdf. 

Date:08/06/2016. 

[24] Joye, Shauna W; Wilson, Janie H (2015): Professor Age and 

Gender Affect Student Perceptions and Grades. Journal of 

the Scholarship of Teaching and Learning, v15 n4 p126-

138 Aug Indiana University. 755 West Michigan Street UL 

1180D, Indianapolis. Available on: 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1074825.pdf. date: 

07/06/2015. 

[25] Slocombe, Tom; Miller, Donald; Hite, Nancy (2011): A 

Survey of Student Perspectives toward Faculty 

Evaluations. American Journal of Business Education, v4 

n7 p51-58 2011. Available on: http://files.eric.ed.gov/ 

fulltext/EJ1056597.pdf. Date: 08/06/2016. 

[36] Nichols; James O. (2008): THE ADMINISTRATIVE UNIT 

ASSESSMENT HANDBOOK. University of Central Florida 

UCF. p29- 32. Available: http://oeas.ucf.edu/doc/adm_as 

sess_handbook.pdf. Date: 17/11/2015. 

[35] THE WORLD BANK (2000): Designing and Building a 

Results-Based Monitoring and Evaluation System. ATool 

for Public Sector Management. A Workshop for 

Government Officials and Their Development Partners The 

International Bank for Reconstruction and Development.  

http://www.alukah.net/web/khedr/0/50989/
https://www.mu.edu.sa/sites/default/files
https://www.mu.edu.sa/sites/default/files
https://www.mu.edu.sa/sites/default/files
http://uniaden-adc.com/faulty_eva_question.htm
http://uniaden-adc.com/faulty_eva_question.htm
http://uniaden-adc.com/faulty_eva_question.htm
https://form.jotform.me/60060685245453
https://form.jotform.me/60060685245453
http://webcache.googleusercontent.com/:www.pnu.edu.sa/ar/Deanships/FacultyAffairs/Documents
http://webcache.googleusercontent.com/:www.pnu.edu.sa/ar/Deanships/FacultyAffairs/Documents
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1088707.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1074825.pdf


139 

         1818 H Street N.W. Washington, DC 204337 

[43] Joye, Shauna W; Wilson, Janie H (2015): Professor Age and 

Gender Affect Student Perceptions and Grades. Journal of 

the Scholarship of Teaching and Learning, v15 n4 p126-

138 Aug Indiana University. 755 West Michigan Street UL 

1180D, Indianapolis. Available on:  

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1074825.pdf . date: 

07/06/20157 

 

[44] Zakri, Ali  Qablan, Yahya (2015): Attitudes of Faculty 

Members at Najran University towards Students' 

Assessment for Their Teaching Performance. Journal of 

Education and Practice www.iiste.org ISSN 2222-1735 

(Paper) ISSN 2222-288X (Online) Vol.6, No.35, 20157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



622102 

140 

 

STUDENTS ASSESSMENT IN THE FACULTY 

OF EDUCATION AT AMRAN'S UNIVERSITY, 

YEMEN; FOR THE PERFORMANCE OF THEIR 
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RELATIONS 
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Republic of Yemen 
 
ABSTRACT _The research aims to evaluate the performance of Lecturers of the Faculty of Education and 

languages at the University of Amran, Yemen; by the students, according to some criteria of TQM and 

human relations in education; and the impact of (sex, specialization, and academic level) on the lectures’ 

performance assessment. The descriptive approach and questionnaire of (71) standards which have been 

distributed among intended sample from the third and fourth level students that has reached (300) has been 

employed. This sample includes (139) males and (161) females. Through statistical treatment with the help 

of program (spss), the study has resulted into the following: The general performance on average (2.74) 

out of (5). Assessment of the Field (sometimes), and according to the fields; the field (3)- quality 

assessment of teachers for students has got the lowest average (2.53) rare evaluation while the field (5) –

behavior of demolishing human relations has got (2.95)- assessment(sometimes).The fields (1) preparation 

of curricula, (2) teaching and Practical expense, and (4); social and human; were respectively (2.66, 2.70, 

2.85). There are statistically significant differences at (α = 0.05) due to gender; in (23) standard; (18) in 

favor of the male category, and (5) in the field of demolishing relations; in favor of females, and depending 

on the specialty, in (16) standard; (15) for the scientific, with only one standard for a humanitarian, and 

depending on the level of the study. In (11) standard out of which (6) for the fourth level, and (5) for the 

third level. In the light of the results, some recommendations have been offered to improve various aspects 

of faculty and academic performance in general. 

KEY WORDS: assessment, performance, the teachers, the Faculty of Education, quality, human relations. 

 

 

 


