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 إجراء حنى التدريس هيئة أعضبء اجتبهبت
 تطبيقهب ومعىقبت اإللكرتونية االختببرات

 تبىك جببمعة
 *مفلح بن قبالن بن بجاد ال حدٌع

 

 

هدفذ هره الدزاطت إلى الىشف غً اججاهاث أغػاء هُئت الخدَزع في حامػت جبىن هدى جؿبُم هظام الازخبازاث  امللخص_

 إلى مػسفت اإلاػىكاث التي جدٌى بين غػى هُئت ؤلالىتروهُت في غىء 
ً

بػؼ اإلاخغيراث والجيع والخسطظ، هما هدفذ أًػا

( فلسة، وكد جم 20الخدَزع وجؿبُم هرا الىىع مً الازخبازاث، ولخدلُم هرا الهدف كام الباخث بخطمُم اطدباهت ميىهت مً )

( 50مً ولُت الػلىم هممثل للخسططاث الػلمُت وهرلً )( غػى هُئت جدَزع 50جؿبُم هره الدزاطت غلى غُىت كطدًت بلغذ )

ع  ت في حامػت جبىن، وكد أوضحذ الىخائج أن أغػاء هُئت الخدَز غػى هُئت جدَزع مً ولُت التربُت هممثل للخسططاث الىظٍس

لى مً اججاهاث ًدملىن اججاهاث إًجابُت هدى الازخبازاث ؤلالىتروهُت إال أن اججاهاث أغػاء هُئت الخدَزع ؤلاهار واهذ أغ

 
ً

ت واهذ اججاهاتهم أغلى مً شمالئهم أصحاب الخسططاث الػلمُت، أًػا شمالئهً الروىز، هما أن أصحاب الخسططاث الىظٍس

أزبدذ هخائج الدزاطت أن هىان مػىكاث جدٌى بين أغػاء هُئت الخدَزع وجؿبُم هرا الىىع مً الازخبازاث، وبىاًء غلى هره الىخائج 

اء مسهص ازخبازاث إلىتروهُت هبير لخدمت حمُؼ اليلُاث دازل حامػت جبىن وجصوٍده باليىادز الفىُت وألاحهصة أوضذ الدزاطت بئوش

ب حمُؼ أغػاء هُئت الخدَزع غلى هرا الىىع  بي في الجامػت لخدٍز  بخؿبُم بسهامج جدٍز
ً

والبرامج واإلاػداث الالشمت، هما أوضذ أًػا

 أوضذ الدزاطت بئ
ً

 .حساء الػدًد مً البدىر والدزاطاث خٌى هرا اإلاىغىع في بِئاث أزسي مً الازخبازاث، أزيرا

 .حامػت جبىن، الازخبازاث ؤلالىتروهُت، الاججاهاث، اإلاػىكاث: الكلماث املفتاحُت
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ع هُئت أعضاء اججاهاث  إلالكتروهُت الاختبازاث إحساء هحو التدَز

 جبوك بجامعت جطبُقها ومعوقاث
 . املقدمت1

 لدي الػدًد مً اإلاظؤولين غلى مظخىي      
ً
س الخػلُم هاحظا ٌػخبر جؿٍى

الػالم، وغىد ظهىز الحاطب آلالي وان للمدازض والجامػاث هطِب 

دماث التي ًلدمها هرا الجهاش ومً الػلباث التي جىاحه ألاطد في الخ

مظؤولي الخػلُم في أي ميان هثرة اغداد الؿالب وضػىبت زدمت ول 

هره ألاغداد بالشيل اإلاؿلىب لرلً كدم الحاطب ألالي الىثير مً 

الحلٌى في هرا اإلاجاٌ وجم الخغلب غلى ألاغداد الىبيرة للؿالب 

 .د مً الخدماث لهم بيل ٌظس وطهىلهوالؿالباث بل وجم جلدًم الػدً

م مً أهم أزوان الػملُت الخػلُمُت في أي مسخلت مً        ػخبر الخلٍى َو

اإلاساخل ألهه مً زالله ًخم فسش الؿالب والؿالباث ومػسفت مدي 

ع في الجامػت  جلدمهم وجدطُلهم الػلمي، إال أن غػى هُئت الخدَز

ُث ًدخاج إلى جصحُذ ًخػسع لػغـ هبير في نهاًت ول فطل دزاس ي خ

اإلائاث مً أوزاق الؿالب والؿالباث وجدكُلها ومساحػتها وزضدها في 

شمً كُاس ي أي بػد الازخباز بُىم أو ًىمين وهرا بال شً غمل مسهم 

دخاج إلى وكذ وحهد ]  ].1ٍو

وكد حاءث الازخبازاث ؤلالىتروهُت لخلدم زدمت هبيرة للػاملين في        

ر مً أهم الخدماث التي كدمتها الخلىُت للػملُت مجاٌ الخػلُم بل وحػخب

الخػلُمُت خُث ًىفس هرا الىىع مً الازخبازاث الىكذ والجهد غلى 

ع، وملازهت باالزخبازاث الىزكُت فئن غػى هُئت  غػى هُئت الخدَز

ع ال ًدخاج إلى وكذ هبير مً أحل الحطٌى غلى هخائج ؾالبه هما  الخدَز

د مً الجهد في الخصحُذ أهه في هفع الىكذ ال ًدخاج إل ى برٌ مٍص

والسضد واإلاخابػت واإلاساحػت ختى جسسج الىدُجت في شيلها النهائي، خُث 

ًلىم الحاطىب بيل هرا الجهد وفي وكذ كُاس ي وبيظبت زؿأ جياد 

 ].2جيىن مػدومت ]

 في اطخسدام هرا الىىع مً        
ً
وكد الخظ الباخث أن هىان جفاوجا

 مً الازخبازاث بين أغػاء ه
ً
 أن هىان كظما

ً
ع والخظ أًػا ُئت الخدَز

 آزس مػازع، وكد ظهس مً 
ً
د لهره الازخبازاث وكظما ألاغػاء مٍؤ

ًخددر غً أهمُت هرا الىىع مً الازخبازاث وغسوزة جؿبُلها 

واطخسدامها إال أن هىان مػىكاث جدٌى دون ذلً ومً هىا حاءث 

ع في فىسة هره الدزاطت للخػسف غلى اججاهاث أغػاء هُئت  الخدَز

حامػت جبىن هدى جؿبُم هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت والخػسف غلى 

 .اإلاػىكاث التي جدٌى دون جؿبُم هرا الىىع مً الازخبازاث

 مشكلت الدزاطت. 2

بػد السحىع لألدب الىظسي والدزاطاث الظابلت الخظ الباخث أن        

م وأهمُت هرا أغلب الدزاطاث جخددر غً الخػلُم ؤلالىترووي بشيل غا

الىىع مً الخػلُم في إزساء الػملُت الخػلُمُت ولم ًجد خٌى الازخبازاث 

[ 3] ؤلالىتروهُت إال غدد بظُـ مً الدزاطاث هدزاطت الٌ والجىدي

ت بمىؿلت  وهي جخددر غً اججاهاث مػلمي ومػلماث اإلاسخلت الثاهٍى

باخث مىت اإلاىسمت اججاه الخػلُم ؤلالىترووي بشيل غام، هما وحد ال

بػؼ الدزاطاث ألاحىبُت التي جددزذ غً الازخبازاث ؤلالىتروهُت ولىنها 

ع هدى هره الازخبازاث  لم جخددر غً اججاهاث أغػاء هُئت الخدَز

وإهما جددزذ غً أزس هره الازخبازاث غلى جدطُل الؿالب هما أن هره 

ذ في أماهً وبِئاث بػُده غً بِئت الدزاطت  الدزاطاث ألاحىبُت أحٍس

 .الُتالح

ول ما طبم دفؼ الباخث إلحساء هره الدزاطت للخػسف غلى        

ع في حامػت جبىن هدى جؿبُم هظام  اججاهاث أغػاء هُئت الخدَز

 وأن هخائج هره الدزاطت طىف حظاغد 
ً
الازخبازاث ؤلالىتروهُت زطىضا

اإلاظؤولين في الجامػت الجساذ اللساز اإلاىاطب خُاٌ جؿبُم هرا الىىع 

زاث مً غدمه، ومً هىا جبلىزث مشيلت الدزاطت في الظؤاٌ مً الازخبا

ع بجامػت جبىن هدى  السئِع الخالي: ما هي اججاهاث اغػاء هُئت الخدَز

جؿبُم هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت وماهي اإلاػىكاث التي جػػف 

 جؿبُم هرا الىىع مً الازخباز؟

 أ. أطئلت الدزاطت

خفسع مً هرا الظؤاٌ غدة أطئ         :لت فسغُتٍو

ع بجامػت جبىن هدى جؿبُم  -1 ما هي اججاهاث أغػاء هُئت الخدَز

 هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت؟

هل جىحد فسوق ذاث داللت إخطائُت في اججاهاث أغػاء هُئت  -2

ع بجامػت جبىن هدى جؿبُم هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت حػصي  الخدَز

 إلاخغير الجيع )ذوىز، إهار(؟

وق ذاث داللت إخطائُت في اججاهاث أغػاء هُئت هل جىحد فس  -3

ع بجامػت جبىن هدى جؿبُم هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت حػصي  الخدَز

  إلاخغير الخسطظ )غلمي، هظسي(؟

ما هي مػىكاث جؿبُم هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت مً وحهت هظس  -4

ع بجامػت جبىن؟  أغػاء هُئت الخدَز

  أهداف الدزاطتب. 

 :عى هره الدزاطت لخدلُم ألاهداف الخالُتحظ       

ع بجامػت جبىن هدى  –أ  الخػسف غلى اججاهاث أغػاء هُئت الخدَز

 .جؿبُم هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت

الخػسف غلى ازس مخغير الجيع في اججاهاث أغػاء هُئت الخدَزع  -ب 

 .هدى جؿبُم هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت بجامػت جبىن

لى ازس مخغير الخسطظ في اججاهاث أغػاء هُئت الخػسف غ -ج 

ع هدى جؿبُم هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت بجامػت جبىن  .الخدَز

الخػسف غلى اإلاػىكاث التي جدٌى دون جؿبُم هظام الازخبازاث  -د 

 .ؤلالىتروهُت بجامػت جبىن

  أهمُت الدزاطتج. 

ت –أ    ألاهمُت الىظٍس

 .ً مظخجداث الػملُت الخػلُمُتخدازتها وجؿسكها إلاىغىع ٌػد م. 1

 .إزساء ألادب الىظسي في مجاٌ الازخبازاث ؤلالىتروهُت. 2

 .اإلاظاهمت في بىاء ملُاض للُاض الاججاه هدى الازخبازاث ؤلالىتروهُت. 3

 ألاهمُت الخؿبُلُت  –ب 
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جصوٍد اإلاسخطين بمػلىماث غً واكؼ هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت . 1

ع غىد جؿبُم بجامػت جبىن واإلاػىك اث التي جىاحه أغػاء هُئت الخدَز

 .هرا الىىع مً الازخبازاث

بىاًء غلى هخائج هره الدزاطت كد ًخسر ضىاع اللساز بجامػت جبىن . 2

 .بػؼ اللسازاث الخىظُمُت الخاضت بخؿبُم هرا الىىع مً الازخبازاث

 حدود الدزاطتد. 

 :جخمثل خدود الدزاطت فُما ًلي       

 .لجغسافي: حامػت جبىن في اإلاملىت الػسبُت الظػىدًتاإلاددد ا( 1

ع الرًً ٌػملىن في ولُتي ( 2 اإلاددد البشسي: أغػاء هُئت الخدَز

  .الػلىم والتربُت بجامػت جبىن ممً ًدمل دزحت أطخاذ مظاغد

اإلاددد الصمجي: جم احساء هره الدزاطت في الفطل الدزاس ي الثاوي ( 3

 .هـ 1437/  1436للػام الجامعي 

 مصطلحاث الدزاطته. 

الاججاهاث: حػسف الاججاهاث بأنها الشػىز باإلاٌُى ؤلاًجابي أو الظلبي 

ػسفها  ماء، َو
ً
بأنها ول ما ًخيىن لدي ألافساد مً Jebson [4]  هدى شِئا

ؤزس في غالكاتهم باألشخاص واإلاىاكف اإلاسخلفت  .شػىز إًجابي أو طلبي ٍو

 في هره الدز 
ً
لطد باالججاهاث إحسائُا اطت بأنها ؤلاحاباث التي ًدطل ٍو

غليها الباخث مً كبل أفساد غُىت الدزاطت هدى زأيهم واججاههم 

 مً الازخبازاث 
ً
بسطىص اطخسدام هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت بدال

 .الخللُدًت

 في هره 
ً
ع إحسائُا ع: ًلطد بػػى هُئت الخدَز غػى هُئت الخدَز

ع ف ي ولُتي التربُت والػلىم الدزاطت بأهه ول مً ًلىم بمهمت الخدَز

بجامػت جبىن ممً ًدمل دزحت اطخاذ مظاغد أزىاء جؿبُم هره 

/  1436الدزاطت زالٌ الفطل الدزاس ي الثاوي مً الػام الجامعي 

 .هـ 1437

الازخبازاث ؤلالىتروهُت: حػسف الازخبازاث ؤلالىتروهُت بأنها جىظُف 

ل  لشبىت ؤلاهترهذ باطخسدام إخدي البرامج الخلىُت مً أحل جدٍى

الازخباز مً الؿسق الخللُدًت إلى ؾسق إلىتروهُت بدُث ًخم ول ش يء 

 للجىدة والشفافُت واإلاطداكُت 
ً
بشيل آلي بما في ذلً الخصحُذ، غماها

 للىكذ والجهد واإلااٌ ]
ً
 ].5وجىفيرا

 في هره الدزاطت        
ً
مىً حػٍسف الازخبازاث ؤلالىتروهُت إحسائُا ٍو

رووي التي جدُده غمادة الخػلم ؤلالىترووي في حامػت بأنها الىظام ؤلالىت

ظخؿُؼ ول غػى هُئت جدَزع في الجامػت مً الاطخفادة مً  جبىن َو

هرا الىظام وازخباز ؾالبه بشيل إلىترووي بدُث ًدطل ول ؾالب غلى 

 .هدُجت ازخبازه غىد نهاًت الازخباز مباشسة

 في هره الدزاطت
ً
بأنها الطػىباث  اإلاػىكاث: حػسف اإلاػىكاث إحسائُا

ع مً جؿبُم هظام  ت التي جمىؼ غػى هُئت الخدَز الفىُت واإلاالُت وؤلاداٍز

 .الازخبازاث ؤلالىتروهُت والاطخفادة مً هرا الىظام بالشيل ألامثل

 إلاطاز النظسي . 3

ػسف          مً أشياٌ الازخباز َو
ً
حػخبر الازخبازاث ؤلالىتروهُت شىال

مجمىغت مً اإلاثيراث التي ًخم جىظُمها [ الازخباز بأهه 6الطمادي ]

لت مػُىت وحظخسدم في اإلادازض والجامػاث ومساهص اللبٌى  وجسجُبها بؿٍس

 .مً أحل الخػسف غلى الفسوق الفسدًت بين ألاشخاص

 مــسي هــٍو       
ً
 ي ال ًسخلف ـــاز ؤلالىتروهـــأن الازخب wang & shin [7] ًــال

دي بل هى وسخت مؿابلت لالزخباز بشيل هبير غً الازخباز الخللُ

الخللُدي والفسق فلـ ًىمً في أن الازخباز الخللُدي ًخم بشيل وزقي 

م  ً أما الازخباز ؤلالىترووي فُخم غً ؾٍس دخاج إلى وكذ وحهد هبيًر ٍو

 .الحاطىب وال ًدخاج إلى هفع وكذ وحهد الازخباز ؤلالىترووي

جيلفتها ملازهت باالزخبازاث وجمخاش الازخبازاث ؤلالىتروهُت بللت         

س وألاخباز هما انها ال  الىزكُت التي جدخاج إلى آالف ألاوزاق والخطٍى

جخؿلب حهد هبير مً مػد الازخباز طىاًء في جصحُذ ألاوزاق أو زضد 

 ].8الىخائج ]

هما جمخاش الازخبازاث ؤلالىتروهُت بىحىد ما ٌظمى ببىً ألاطئلت         

ىت لحفظها الري ًخم السحىع الُه  في أي وكذ أي انها ال جدخاج إلى زٍص

هما هى الحاٌ مؼ الازخبازاث الخللُدًت خُث ًدخاج الىزق إلى مظاخاث 

ىه ]  ].9هبيرة لحفظت وجسٍص

 غىدما ًخم اهدشاف أي زؿأ في الازخبازاث ؤلالىتروهُت ختى        
ً
أًػا

اهدشاف  كبل بداًت الازخباز بىكذ كطير ًخم حػدًل الخؿأ بِىما لى جم

زؿأ في الازخباز الخللُدي فئن هىان ضػىبت هبيرة في حغُير أوزاق حمُؼ 

 أزسي ]
ً
س مسة  ].10الؿالب وإغادة جصحُذ الخؿأ والخطٍى

 بأن فسضت الغش فُه بين الؿالب        
ً
مخاش الازخباز ؤلالىترووي أًػا ٍو

جياد جيىن مػدومت وىن الىمبُىجس ًلىم بسلـ هماذج ألاطئلت بشيل 

ىائي، وبرلً جسخلف شاشت ول ؾالب غً شاشت شمُلت الري غش

ًجلع بجاهبه وهرا ٌػؿي الازخباز ؤلالىترووي ميزة الخػسف غلى مظخىي 

 ].11ول ؾالب بشيل دكُم ]

وإذا هظسها إلى أزؿاء الخصحُذ وزضد الدزحاث التي ًلؼ فيها         

ع أزىاء جصحُذ وزضد أوزاق الؿالب في الا  زخبازاث أغػاء هُئت الخدَز

الخللُدًت فئنها جياد جيىن مػدومت في الازخبازاث ؤلالىتروهُت خُث ًخم 

جصحُذ إحاباث الؿالب وزضد دزحاتهم بشيل آلي، هما أن الازخباز 

 طىاًء غلى اإلاػلم أو الؿالب ]
ً
 هبيرا

ً
 ].12ؤلالىترووي ًىفس وكخا

إال أن هىان ومؼ هره اإلايزاث التي ًمخاش بها الازخباز ؤلالىترووي         

بػؼ الطػىباث واإلاشاول التي جدد مً اطخسدامه بشيل هبير ومً 

ع والؿالب  هره اإلاشاول، غدم مػسفت بػؼ أغػاء هُئت الخدَز

 غدم جىفس مػامل 
ً
اطخسدام الحاطب آلالي بشيل حُد، وأخُاها

الحاطب آلالي في بػؼ اليلُاث اإلاساد احساء الازخباز بها، وإذا جىفس 

 أزسي مػمل للحاطب ف
ً
ئن أغلب هره اإلاػامل بال شبىت إهترهذ وأخُاها

ًيىن اإلاػمل مخىفس وشبىت ؤلاهترهذ مخىفسة إال أن هره الشبىت جىلؿؼ 

وكذ أداء الازخباز أو جىؿفئ الىهسباء، وول هره مشاول فىُت زبما جؤزس 

[ 
ً
 ضػبا

ً
 ].13غلى الازخباز ؤلالىترووي وججػل جؿبُله أمسا

 الدزاطاث الظابقت. 4

مً زالٌ اطخػساع الدزاطاث الظابلت وحد الباخث غدة        

دزاطاث غسبُت وأحىبُت جىاولذ الازخبازاث ؤلالىتروهُت بشيل غام 

وأغلب هره الدزاطاث زهصث غلى أزس الازخبازاث ؤلالىتروهُت غلى 

جدطُل الؿالب ملازهت بخدطُلهم غىد اطخسدام هظام الازخبازاث 

مً الدزاطاث والبدىر التي اهخمذ الخللُدًت، هما وحد الػدًد 

بدزاطت اإلالازهت بين هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت وهظام الازخبازاث 

الخللُدًت، وكد خاٌو الباخث إًجاد دزاطاث جخددر غً اججاهاث 

ع هدى هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت غير أن مػظم  أغػاء هُئت الخدَز
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ىترووي أو جىىىلىحُا الخػلُم الدزاطاث جىاولذ الاججاه هدى الخػلُم ؤلال

بشيل غام مما ًدٌ غلى أضالت هره الدزاطت خُث جلِع الاججاه هدى 

الازخباز ؤلالىترووي بشيل مباشس ومددد، ومً هره الدزاطاث دزاطت 

[ والتي هدفذ إلى جدلُل اججاهاث أطاجرة الجامػاث 14الفهد واإلاىس ى ]

ع في اإلاملىت الػسبُت الظػىدًت هدى اطخسدام جلى ُت ؤلاهترهذ في الخدَز

وكد واهذ اججاهاث ألاغػاء هدى اطخسدام شبىت ؤلاهترهذ في الػملُت 

الخػلُمُت غػُفت وكد غصي الباخثان الظبب في ذلً إلى غدم مػسفت 

ع بىُفُت الخػامل مؼ حهاش الحاطب آلالي،  أغلب أغػاء هُئت الخدَز

ػاء هُئت والاطخفادة مً هره الشبىت وكد اكترخا غسوزة إزػاع أغ

بُت في هُفُت اطخسدام  ع في الجامػاث الظػىدًت إلى دوزاث جدٍز الخدَز

 ألاغػاء الرًً جسططهم هظسي أو شسعي
ً
 .حهاش الحاطىب وزطىضا

[ مسالفت لىخائج 5وفي الظىدان حاءث هخائج دزاطت الحظً ]        

[ خُث هدفذ الدزاطت إلى الخػسف غلى 14دزاطت الفهد واإلاىس ى ]

ع بالجامػاث الظىداهُت هدى اطخسدام اججاهاث أ غػاء هُئت الخدَز

مظخجداث جىىىلىحُا الخػلُم، وكد جىضلذ الدزاطت إلى وحىد 

اججاهاث إًجابُت هدى جىىىلىحُا الخػلُم في الجامػاث الظىداهُت هما 

 اهه ال جىحد فسوق ذاث داللت إخطائُت بين 
ً
أزبدذ الدزاطت أًػا

ع حػ صي إلاخغير الخبرة، إال أن مخغير اججاهاث أغػاء هُئت الخدَز

ت باججاهاث  الخسطظ وان له دوز في جمخؼ أصحاب الخسططاث الىظٍس

أهثر إًجابُت مً شمالئهم ذوي الخسططاث الػلمُت اججاه هره 

الخىىىلىحُا، والظبب خظب الباخث غدم وحىد الىكذ اليافي لدي 

 .أصحاب الخسططاث الػلمُت الطخسدام جىىىلىحُا الخػلُم

دزاطت للخػسف غلى اطخسدام ؤلاهترهذ في  [16أحسي خافظ ]        

ع ملسزاث اإلاىخباث واإلاػلىماث بالجامػاث الظػىدًت واججاهاث  جدَز

ع هدى اطخسدام ؤلاهترهذ في الخػلُم، وأوضحذ  أغػاء هُئت الخدَز

ع هدى  الىخائج أن هىان اججاهاث إًجابُت لدي أغػاء هُئت الخدَز

ع ؤلاهار اطخسدام ؤلاهترهذ في ا  أغػاء هُئت الخدَز
ً
لخػلُم زطىضا

الرًً اوضحىا أن اطخسدام ؤلاهترهذ ًؤدي إلى حصجُؼ مفهىم الخػلُم 

 .اإلاظخمس، وإخاؾت الؿالب بيل حدًد في مجاٌ الخسطظ

هما أهدث مػظم الدزاطاث ألاحىبُت غلى أهمُت اطخسدام         

ُمُت باإلاسخلت الخػلُم ؤلالىترووي هخػلُم مظاغد في الػملُت الخػل

ع ومً جلً  الجامػُت وغسوزة اطخسدام جىىىلىحُا الخػلُم في الخدَز

خُث هدفذ هره الدزاطت إلى  Mahdizadeh [17] الدزاطاث دزاطت

الخػسف غلى مدي اطخسدام اإلاػلمين لبِئاث الخػلم ؤلالىترووي في 

في هىلىدا.  Wageningen الخػلُم الجامعي واججاهاتهم هدىه بجامػت

ع هدى وكد  أوضحذ هخائج الدزاطت أن اججاهاث أغػاء هُئت الخدَز

الخػلُم ؤلالىترووي إًجابُت للغاًت بل إنهم أهدوا غلى أهمُت اطخسدام 

الخػلُم ؤلالىترووي هخػلُم مظاغد في الػملُت الخػلُمُت. وفي هفع 

دزاطت في هىهج وىهج هدفذ إلى الخػسف  Yuen & Ma [18] الػام أحسي 

اإلاػلمين لخىىىلىحُا الخػلُم واججاهاتهم هدى هره غلى مدي جلبل 

الخىىىلىحُا. وكد بُيذ هخائج الدزاطت أن أفساد الػُىت ًخمخػىن 

 .باججاهاث إًجابُت هدى جىىىلىحُا الخػلُم

 أحسي بسواث وخظين ]        
ً
[ دزاطت هدفذ إلى كُاض اججاه 19الخلا

ع في الجامػاث الظػىدًت هدى اط خسدام هظام أغػاء هُئت الخدَز

إدازة الخػلم ؤلالىترووي )حظىز(. وكد جىضلذ الدزاطت إلى وحىد 

 
ً
اججاهاث إًجابُت هدى اطخسدام هرا الىظام، هما بُيذ الىخائج أًػا

غدم وحىد فسوق ذاث داللت إخطائُت بين اججاهاث أفساد الػُىت هدى 

 .هرا الىظام بىاء غلى مخغير الخسطظ

[ دزاطت للُاض اججاهاث أغػاء 20حم ]ومً الػام هفظه أحسي مل      

ع هدى مطادز اإلاػلىماث ؤلالىتروهُت في بػؼ اإلاىخباث  هُئت الخدَز

ع ًدملىن  الجامػُت ألازدهُت. وكد بُيذ الىدُجت أن أغػاء هُئت الخدَز

 .اججاهاث إًجابُت هدى اإلاطادز ؤلالىتروهُت

ػاء هُئت [ دزاطت للخػسف غلى اججاهاث أغ21هما أحسي فلمبان ]       

ع هدى جىىىلىحُا الخػلُم وكد جىضلذ الدزاطت إلى وحىد  الخدَز

ع هدى جىىىلىحُا الخػلُم،  اججاهاث إًجابُت لدي أغػاء هُئت الخدَز

ع هدى  وفي هفع اإلاىغىع وخٌى اججاهاث أغػاء هُئت الخدَز

[ دزاطت في طلؿىت غمان. وكد 22جىىىلىحُا الخػلُم أحسث الهاشمُت ]

ه الدزاطت أن هىان اججاهاث إًجابُت لدي أغػاء أوضحذ هخائج هر

ع هدى اطخسدام الخىىىلىحُا في الخػلُم، وفي حامػت  هُئت الخدَز

[ دزاطت للخػسف غلى اججاهاث أغػاء 23] ألاكص ى أحسي غُاد وضالحت

ع هدى الخػلُم ؤلالىترووي. وكد ازبدذ هخائج الدزاطت وحىد  هُئت الخدَز

جاه هرا الىىع مً الخػلُم، هما أوضحذ اججاه إًجابي لدي ألاغػاء اج

 وحىد فسوق ذاث داللت إخطائُت في الاججاه هدى الخػلُم 
ً
الىخائج أًػا

ع بيلُت  ؤلالىترووي حػصي إلاخغير اليلُت وذلً لطالح أغػاء هُئت الخدَز

التربُت، وغدم وحىد فسوق ذاث داللت إخطائُت في الاججاه هدى الخػلُم 

ع بجامػت ألاكص ى حػصي إلاخغير ؤلالىترووي لدي أغػاء هُئ ت الخدَز

 .الخبرة

 :التعقُب على الدزاطاث الظابقت

مً زالٌ اطخػساع مػظم الدزاطاث في هرا اإلاجاٌ اجطح أن        

ع هدى  أغلب الدزاطاث جخددر غً اججاه أغػاء هُئت الخدَز

 [18] ]15] جىىىلىحُا الخػلُم بشيل غام هما في دزاطت الحظً

Mahdizadeh [17] Yuen & Ma[ 22[، الهاشمُت ]21] ، فلمبان

ع هدى شبىت ؤلاهترهذ  ودزاطاث جددزذ غً اججاه أغػاء هُئت الخدَز

[ ودزاطاث جددزذ غً 16[،خافظ ]14] هما في دزاطت الفهد واإلاىس ى

ع هدى أهظمت الخػلُم ؤلالىترووي هما في  اججاه أغػاء هُئت الخدَز

[ ولم 23اد وضالحت ][، غ20ُ[، ملحم ]19دزاطت بسواث وخظين ]

جخؿسق هره الدزاطاث حمُػها إلى الحدًث غً الاججاه هدى الازخبازاث 

 هىان ازخالف وجباًً بين هخائج جلً 
ً
ؤلالىتروهُت بشيل مباشس، أًػا

[ غلى طبُل اإلاثاٌ 14الدزاطاث فلى أزرها دزاطت الفهد واإلاىس ى ]

َع اججاه لىحدها أنها سجلذ اججاهاث طلبُت لدي أغػاء هُئت الخدز 

اطخسدام شبىت ؤلاهترهذ في الخػلُم في اإلاملىت الػسبُت الظػىدًت وفي 

[ اججاهاث إًجابُت لدي 16هفع بِئت الدزاطت سجلذ دزاطت خافظ ]

 
ً
ع هدى اطخسدام شبىت ؤلاهترهذ في الخػلُم، أًػا أغػاء هُئت الخدَز

[ غدم وحىد فسوق ذاث داللت إخطائُت بين 15أزبدذ دزاطت الحظً ]

ع حػصي إلاخغير الخبرة. وكد اجفلذ مػها في اج جاهاث أغػاء هُئت الخدَز

[ وكد 23[، غُاد وضالحت ]19هره الىدُجت دزاطت بسواث وخظين ]

شجؼ هرا الازخالف والخباًً في هخائج هره الدزاطاث الباخث إلحساء 

هره الدزاطت للخػسف غلى اججاهاث أغػاء هُئت الخدَزع هدى 
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 هدى الازخبازاث ؤلالىتروه
ً
ُت بشيل مباشس ألنهم كد ًدملىن اججاها

 آزس 
ً
جىىىلىحُا الخػلُم أو شبىت ؤلاهترهذ أو الخػلُم ؤلالىترووي واججاها

مغاًس هدى الازخبازاث ؤلالىتروهُت، لرلً مً اإلاؤمل أن حػؿي هره 

 خٌى اججاهاث أغػاء هُئت 
ً
 وامال

ً
الدزاطت الباخثين واإلاظؤولين جطىزا

ع في حامػت ج بىن هدى جؿبُم هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت الخدَز

 .ومدي الفائدة مً هرا الخؿبُم واإلاػىكاث التي جدٌى دون ذلً

قت وإلاحساءاث. 5  الطٍس

 منهج الدزاطتأ. 

لإلحابت غً أطئلت الدزاطت اغخمد الباخث غلى اإلاىهج الىضفي        

 .الخدلُلي الخؿبُلي اللائم غلى أطلىب جدلُل اإلادخىي 

  مع الدزاطتمجتب. 

ع بجامػت         جألف مجخمؼ الدزاطت مً حمُؼ أغػاء هُئت الخدَز

جبىن، مً الروىز وؤلاهار بدزحت أطخاذ مظاغد في حمُؼ الخسططاث 

ت زالٌ الػام الجامعي هـ( خُث بلغ 1437 - 1436) الػلمُت والىظٍس

ع غلى دزحت أطخاذ مظاغد ختى إحساء هره  غدد أغػاء هُئت الخدَز

ع  الدزاطت خظب إخطاءاث غمادة شؤون أغػاء هُئت الخدَز

، منهم )813) واإلاىظفين بالجامػت
ً
( 402( ذوىز، ومنهم )411( غػىا

، 394إهار، وكد بلغ غدد ألاغػاء ذوي الخسططاث الػلمُت )
ً
( غػىا

ت )  419وذوي الخسططاث الىظٍس
ً
 .( غػىا

  عُنت الدزاطتج. 

لت )اللطدًت( مً أحل كام الباخث بازخُاز غُىت الدزاطت با       لؿٍس

( غػى هُئت جدَزع 50غمان ججاوع أفساد الػُىت خُث جم ازخُاز )

( غػى هُئت 50مً ولُت الػلىم هممثل لليلُاث الػلمُت، وهرلً )

ت، وكد جم اطدبػاد  جدَزع مً ولُت التربُت هممثل لليلُاث الىظٍس

ع الرًً ًدملىن السجب الػلمُت )أطخاذ، أط خاذ أغػاء هُئت الخدَز

مشازن( لللت غددهم في الجامػت، وبهرا جىفسث غىامل ججاوع الػُىت، 

ع بدزحت )أطخاذ مظاغد(  خُث جم الترهيز غلى أغػاء هُئت الخدَز

( غػى هُئت جدَزع 100وبرلً أضبذ غدد أغػاء غُىت الدزاطت )

 :مىشغين خظب مخغير )الجيع والخسطظ( هما في الجدٌو الخالي

 1حدول 

 ظب متغير الجنع والتخصصجوشَع العُنت ح

 املجموع جخصص هظسي  جخصص علمي املتغيراث

 47 22 25 أغػاء ذوىز  الجيع

 53 28 25 أغػاء إهار

 100 50 50 اإلاجمىع

 الدزاطت د. أداة

 اإلاخػللت الظابلت والدزاطاث التربىي  ألادب غلى الاؾالع بػد       

 ،[19] وخظين بسواث ودزاطت ،[16] خافظ هدزاطت الدزاطت بمشيلت

 كام اإلاخسططين، مً غُىت زأي واطخؿالع[ 22] الهاشمُت ودزاطت

 :الخالي الىدى غلى وذلً الاطدباهت ببىاء الباخث

 .فلسة( 25) غلى اشخملذ وكد ألاولُت ضىزتها في الاطدباهت إغداد -

 الخسطظ مجاٌ في اإلادىمين مً أغػاء زمظت غلى الاطدباهت غسع -

 ضُاغتها ودكت الدزاطت إلاىغىع الفلساث تمىاطب مً الخأهد بهدف

 .اإلادىمين زأي خظب الفلساث بػؼ وحػدًل خرف جم وكد ووغىخها

 الاطدباهت ضُاغت جم اإلادىمىن  بها أوص ى التي الخػدًالث إحساء وبػد -

 (.فلسة 20) بػدد النهائُت ضىزتها في

 الالشمت البُاهاث لجمؼ الػُىت أفساد حمُؼ غلى الاطدباهت جىشَؼ -

 :والخالي أكظام 3 إلى الاطدباهت جلظُم جم وكد للدزاطت،

ٌ  اللظم -1  .الدزاطت لػُىت الػامت الخطائظ غلى ًدخىي : ألاو

 اججاهاث بلُاض جسخظ فلساث( 10) مً ًخيىن : الثاوي اللظم -2

ع هُئت أغػاء  .ؤلالىتروهُت الازخبازاث هظام جؿبُم هدى الخدَز

  أهم ىــغل سفـــػـالخـب ظـــجسخ ساثـــفل( 10) ًـــم ىن ـــًخى: ثــالثال مــاللظ -3

ع هُئت غػى جمىؼ التي اإلاػىكاث  هظام اطخسدام في الخىطؼ مً الخدَز

 .ؤلالىتروهُت الازخبازاث

 ألاداة صدق

 وذلً الاطدباهت لفلساث الظاهسي  الطدق مً بالخأهد الباخث كام       

 واإلاخسططين يناإلادىم مً مجمىغت غلى ألاولُت ضىزتها في بػسغها

ٌ  ومالخظاتهم آزائهم بئبداء كامىا وكد  الاطدباهت، فلساث مىاطبت خى

ت، ضُاغاتها ووغىح  بػؼ اطدبػاد جم آلازاء جلً غىء وفي اللغٍى

 فلسة( 20) الاطدباهت فلساث غدد لُطبذ آلازس بػػها وحػدًل الفلساث

 
ً
 .فلسة( 25) مً بدال

 ألاداة ثباث

لت الباخث اطخسدم الدزاطت أداة زباث مً للخأهد         الػُىت) ؾٍس

 مً اطخؿالغُت مجمىغت غلى ألاداة جؿبُم جم خُث( الاطخؿالغُت

 مسوز بػد اإلاجمىغت هفع غلى جؿبُلها إغادة زم الدزاطت، غُىت زازج

 ألفا مػادلت باطخسدام الخؿبُلين بين الفسق  وكُاض أطبىغين

  هىان أن الىخائج أزبدذ وكد هسوهبار،
ً
 هى هما الدزاطت أداة في زباجا

ٌ  في مىضح  :الخالي الجدو

 2 حدول 

 الدزاطت أداة لثباث كسوهباخ الفا معادلت هتُجت

قت أحصاء ألاداة  القُمت الطٍس

 0.86 الفا هسوهبار الجصء الخاص باججاهاث أغػاء هُئت الخدَزع هدى جؿبُم هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت

 0.88 الفا هسوهبار ػاء هُئت الخدَزع مً اطخسدام هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت بشيل هبيرالجصء الخاص باإلاػىكاث التي جمىؼ أغ

 0.89 الىلي
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 . النتائج5

ٌ  بالظؤاٌ اإلاخػللت الىخائج ومىاكشت غسع  :ألاو

ع هُئت أغػاء اججاهاث هي ما -1  جؿبُم هدى جبىن بجامػت الخدَز

  ؤلالىتروهُت؟ الازخبازاث هظام

 الحظابُت اإلاخىطؿاث بدظاب الباخث كام الظؤاٌ هرا غً بتلإلحا

ت والاهدسافاث  هظام جؿبُم هدى الػُىت أفساد اججاهاث إلاػسفت اإلاػُاٍز

ٌ  ؤلالىتروهُت الازخبازاث  .ذلً ًىضح( 3) زكم والجدو

 3 حدول 

ت والاهحسافاث الحظابُت املتوططاث  إلالكتروهُت الاختبازاث هحو ثالاججاها مقُاض على العُنت أفساد لتقدًساث املعُاٍز

جسجِب الفقسة في 

 الاطتباهت

جسجِب الفقسة بعد املعالجت 

 إلاحصائُت

املتوطط  الفقسة

 الحظابي

الاهحساف 

 املعُازي 

 0.72 4.84 أزي أن الازخبازاث ؤلالىتروهُت جىفس لي الىكذ والجهد 1 7

خائج ؾالبي امُل لالزخبازاث ؤلالىتروهُت ألهجي اطخؿُؼ الحطٌى غلى ه 2 8

 فىز الاهتهاء مً الازخباز.

4.80 0.75 

اطخسدام هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت ًىفس لي بىً أطئلت ازحؼ له في  3 10

 اإلاظخلبل

4.10 0.86 

 0.91 3.83 غىدما اطخسدم هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت اشػس اهجي اواهب الػطس 4 2

ًجػل الؿالب ًثم في هفظه اطخسدام هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت  5 4

 وفي كدزاجه بشيل اهبر

3.48 0.96 

اشػس أن جؿبُم هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت ًجػل الازخباز اهثر  6 1

لا وحاذبُت  حشٍى

3.22 0.98 

اها اطخسدم الازخبازاث ؤلالىتروهُت ليي اجميز غً شمالئي أغػاء هُئت  7 9

ع  الخدَز

3.10 0.99 

 1.15 2.77 بىظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت ٌصجػجي غلى جؿبُلهااهخمام اإلاظؤولين  8 5

 1.19 2.23 جؿبُم هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت ٌشػس الؿالب بالسهبت والخىف 9 3

اغخلد أن الازخبازاث ؤلالىتروهُت حظخسدم في الخسططاث الػلمُت  10 6

ت  اهثر مً الخسططاث الىظٍس

1.87 1.24 

 0.89 3.91 اإلاجاٌ هيل

ٌ  اليلُت الىدُجت إلى بالىظس        اججاهاث أن ًدبين الظابم للجدو

ع هُئت أغػاء  اججاهاث حػخبر ؤلالىتروهُت الازخبازاث هدى الخدَز

 وخظين بسواث ،[16] خافظ دزاطت مؼ جخفم الىدُجت وهره إًجابُت

 [ 21] فلمبان ،[19]
ً
 أغػاء اججاه جلِع ال الدزاطاث هره أن غلما

ع هُئت  وإهما مباشس بشيل ؤلالىتروهُت الازخبازاث هظام هدى الخدَز

ع هُئت أغػاء اججاه كُاض بين جىىغذ  ؤلاهترهذ شبىت هدى الخدَز

 ًجد لم خُث غام، بشيل الخػلُم جىىىلىحُا هدى اججاهاتهم وكُاض

ع هُئت أغػاء اججاهاث جلِع دزاطت الباخث  هظام هدى الخدَز

 الدزاطت هره هدُجت اجفاق غموز  مباشس بشيل ؤلالىتروهُت الازخبازاث

 دزاطت مؼ هخائجها في ازخلفذ انها إال الظابلت، الدزاطاث هخائج مؼ

ع هُئت أغػاء اججاهاث حاءث خُث[ 14] واإلاىس ى الفهد  هدى الخدَز

 ذلً في الظبب ٌػىد فلد الباخث غلم وخظب غػُفت، ؤلاهترهذ شبىت

 هُئت أغػاء زػىع وغدم[ 14] واإلاىس ى الفهد دزاطت كدم إلى

ع بُت دوزاث ألي الىكذ ذلً في الخدَز  الخػلُم مجاٌ في جدٍز

 في أوضُا الباخثان أن والدلُل الخػلُم، وجىىىلىحُا ؤلالىترووي

بي بسهامج جؿبُم غسوزة إلى دزاطتهما  جىىىلىحُا مظخجداث غلى جدٍز

يىن  الخػلُم، ٌ  اإلالام في مىحه ٍو ع، هُئت ألغػاء ألاو  وبالفػل الخدَز

 أغػاء اججاهاث حاءث لرلً الظػىدًت الجامػاث أغلب في جم ما هرا

ع هُئت  في إًجابُت الخػلُم وجىىىلىحُا ؤلالىترووي الخػلُم هدى الخدَز

 ].14] دزاطت بػد حاءث التي الدزاطاث أغلب

      
ً
 في الظبب أن إلى حشير التي الفلساث لبػؼ ألامثلت بػؼ هىان أًػا

 ٌػىد كد ؤلالىتروهُت الازخبازاث ظامه جؿبُم هدى ؤلاًجابي الاججاه هرا

ع هُئت غػى زغبت إلى  وما الخػلُم جىىىلىحُا مً الاطخفادة في الخدَز

 ٌظس بيل زطالخه أداء في إلاظاغدجه وحظهُالث زدماث مً جلدمت

 حشير والتي( 7) زكم للفلسة الحظابي اإلاخىطـ ازجفاع والدلُل وطهىله،

 هُئت غػى غلى والجهد لىكذا جىفس ؤلالىتروهُت الازخبازاث أن إلى

ع  هُئت غػى أن إلى حشير والتي( 8) زكم الفلسة ذلً دغم وكد الخدَز

ع  الازخباز نهاًت بػد مباشس بشيل ؾالبه هخائج غلى ًدطل الخدَز

 في والجهد الىكذ مً الىثير غلُه ًىفس بالؿبؼ وهرا ؤلالىترووي

 الؿالب أن هما وهخابتها، الدزحاث زضد زم ومً ؾالبه أوزاق جصحُذ

 
ً
ساها هدُجخه غلى ًدطل أًػا  مساحػت إلى ًدخاج ال وبالخالي الجهاش في ٍو

  الىدُجت، غً والظؤاٌ أطخاذه
ً
 زكم للفلسة الحظابي اإلاخىطـ حاء أًػا

(10 ) 
ً
ع هُئت غػى بأن الفلسة هره وجىضح مسجفػا  ًدمل الخدَز

 
ً
  اججاها

ً
 أطئلت بىً له جىفس ألنها الازخبازاث مً الىىع هرا هدى إًجابُا

 وكذ أي في الُه السحىع ٌظخؿُؼ ومِظس طهل وبشيل إلىترووي بشيل

 .الازخباز أطئلت مً غدًده وسخ وغمل

       ٌ  بالسهبت الؿالب حشػس ؤلالىتروهُت الازخبازاث واهذ إذا ما وخى

ع هُئت أغػاء أوضح والخىف  ذلً بأن( 3) زكم الفلسة في هما الخدَز

ت الخسططاث نبي الفسق  وبسطىص صحُذ، غير  والخسططاث الىظٍس

 زكم الفلسة أوضحذ ؤلالىتروهُت الازخبازاث هظام جؿبُم غىد الػلمُت
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ع هُئت أغػاء لطالح ًمُل بظُـ فسق  هىان أن( 6)  ذوي  الخدَز

ت الخسططاث  .الىظٍس

 :الثاوي بالظؤاٌ اإلاخػللت الىخائج ومىاكشت غسع

 هُئت غػاءأ اججاهاث في إخطائُت داللت ذاث فسوق جىحد هل -2

ع  حػصي  ؤلالىتروهُت الازخبازاث هظام جؿبُم هدى جبىن بجامػت الخدَز

 داللت ذاث فسوق وحىد غلى وللخػسف ؟(إهار ذوىز،) الجيع إلاخغير

ع هُئت أغػاء اججاهاث في إخطائُت  الازخبازاث هدى الخدَز

 الحظابُت اإلاخىطؿاث خظاب جم الجيع، إلاخغير حػصي  ؤلالىتروهُت

تا والاهدسافاث  الازخبازاث هدى الدزاطت غُىت أفساد الججاهاث إلاػُاٍز

ٌ  في مىضح هى هما الجيع ازخالف خظب ؤلالىتروهُت  :الخالي الجدو

 4 حدول 

 إلالكتروهُت الاختبازاث هحو الجنع متغير حظب الدزاطت عُنت متوططاث بين الفسق 

 الاهحساف املعُازي  املتوطط الحظابي العدد املظتوى  املتغير

 

 الجيع

 0.66 3.88 47 ذهس

 0.63 3.90 53 اهثى

 0.68 3.64 100 اإلالُاض الىلي

ٌ  في هما الثىائي الخباًً جدلُل باطخسدام  الباخث كام الدزاطت إلاخغيراث ؤلاخطائُت الداللت مظخىي  ولخددًد       :الخالي الجدو

 5 حدول 

ع هُئت اءأعض اججاهاث على الجنع متغير ألثس الثنائي التباًن جحلُل هتائج  إلالكتروهُت الاختبازاث هحو التدَز

ت مجموع املسبعاث مصدز التباًن  الداللت إلاحصائُت ف متوطط املسبعاث دزحاث الحٍس

 0.01 4.22 30.44 1 30.44 الجيع

 0.01 اإلاجمىع

ٌ  زالٌ مً  :الخالي هالخظ( 5) زكم الجدو

  داٌ أزس وحىد      
ً
 الاججاه في (إهار ذوىز،) الجيع إلاخغير إخطائُا

 وبداللت 4.22 ف كُمت بلغذ خُث ؤلالىتروهُت الازخبازاث هدى

ٌ  إلى وبالسحىع 0.01 مظخىي  غىد إخطائُت  الخاص( 4) زكم حدو

 أن ًخطح الجيع مخغير خظب الدزاطت غُىت مخىطؿاث بين بالفسوق

ع هُئت أغػاء اججاه  أهثر ؤلالىتروهُت الازخبازاث هدى ؤلاهار الخدَز

مىً الروىز، مالئهًش  مً إًجابُت  بؿبػهً ؤلاهار أن إلى ذلً جفظير ٍو

 مجاٌ في طىاء حدًد ول غلى والخػسف الخميز غلى دائم جىافع بُنهً

 إلاع وكد غام، بشيل الحُاه أمىز  في ختى أو وجسططهً غملهً

 غُىت أفساد مؼ جىاضله زالٌ مً الدزاطت إحساء أزىاء ذلً الباخث

 خسض الخظ خُث( ؤلاهار) الدزاطت
ً
  ا

ً
 أدق غً وطؤاٌ كبلهً مً شدًدا

ٌ  حدًد ول غلى للخػسف ومداولت الخفاضُل  الازخبازاث هظام خى

  هرا ًيىن  كد لرلً ؤلالىتروهُت،
ً
 بشيل ؤلاًجابُت الججاهاتهً جفظيرا

 هدُجت أن هما ؤلالىتروهُت، الازخبازاث هدى الروىز  شمالئهً مً أهبر

 اججاهاث واهذ خُث[ 16] خافظ دزاطت هدُجت مؼ جخفم الدزاطت هره

ع هُئت أغػاء  أهبر ؤلاهترهذ شبىت هدى خافظ دزاطت في ؤلاهار الخدَز

 .الروىز  شمالئهً اججاهاث مً

 :الثالث بالظؤاٌ اإلاخػللت الىخائج ومىاكشت غسع

 هُئت أغػاء اججاهاث في إخطائُت داللت ذاث فسوق جىحد هل -3

ع  حػصي  ؤلالىتروهُت الازخبازاث هظام جؿبُم هدى جبىن بجامػت الخدَز

 ؟(هظسي  غلمي،) الخسطظ إلاخغير

 اججاهاث في إخطائُت داللت ذاث فسوق وحىد غلى وللخػسف       

ع هُئت أغػاء  إلاخغير حػصي  ؤلالىتروهُت الازخبازاث هدى الخدَز

ت والاهدسافاث الحظابُت اإلاخىطؿاث خظاب جم الخسطظ،  اإلاػُاٍز

 خظب ؤلالىتروهُت ازاثالازخب هدى الدزاطت غُىت أفساد الججاهاث

ٌ  في مىضح هى هما الخسطظ ازخالف  :الخالي الجدو

 6 حدول 

 إلالكتروهُت الاختبازاث هحو التخصص متغير حظب الدزاطت عُنت متوططاث بين الفسق 

 الاهحساف املعُازي  املتوطط الحظابي العدد املظتوى  املتغير

 

 الخسطظ

 غلمي

 

50 

 

3.64 

 

0.58 

 

 0.55 3.66 50 هظسي 

 0.64 3.56 100 اإلالُاض الىلي

ٌ  في هما الثىائي الخباًً جدلُل باطخسدام  الباخث كام الدزاطت إلاخغيراث ؤلاخطائُت الداللت مظخىي  ولخددًد       :الخالي الجدو

 7 حدول 

ع هُئت أعضاء اججاهاث على الجنع متغير ألثس الثنائي التباًن جحلُل هتائج  هُتإلالكترو الاختبازاث هحو التدَز

ت مجموع املسبعاث مصدز التباًن  الداللت إلاحصائُت ف متوطط املسبعاث دزحاث الحٍس

 0.01 4.60 33.46 1 33.46 الخسطظ

 0001 اإلاجمىع

 :( هالخظ الخالي7مً زالٌ الجدٌو زكم )

 إلاخغير الخسطظ )غلمي، هظسي( في الاججاه        
ً
 وحىد أزس داٌ إخطائُا

وبداللت  4.60هُت خُث بلغذ كُمت ف هدى الازخبازاث ؤلالىترو

( الخاص 6وبالسحىع إلى حدٌو زكم ) 0.01إخطائُت غىد مظخىي 
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بالفسوق بين مخىطؿاث غُىت الدزاطت خظب مخغير الخسطظ، ًخطح 

ع الرًً جسططهم هظسي هدى الازخبازاث  أن اججاه أغػاء هُئت الخدَز

مىً ؤلالىتروهُت أهثر إًجابُت مً شمالئهم الرًً جسططاتهم  غلمُت ٍو

جفظير ذلً إلى وحىد وكذ واٍف لدي غػى هُئت الخدَزع ذو 

الخسطظ الىظسي إلاخابػت ول حدًد والاطخفادة مً جلىُاث الخػلُم 

الحدًثت بسالف شمُله ذو الخسطظ الػلمي، خُث الخظ الباخث أزىاء 

ع بالجاهب ألاوادًمي ومً  ازة ولُت الػلىم اوشغاٌ أغػاء هُئت الخدَز ٍش

اهب الخؿبُلي، وهرا ًدخاج إلى وكذ هبير مً غػى هُئت زم بالج

 الطخسدام هظام 
ً
 وافُا

ً
ع بل إن بػػهم ضسح بأهه ال ًجد وكخا الخدَز

الازخبازاث ؤلالىتروهُت ألهه ًسخبر ؾالبه في الجاهب الىظسي زم ًسخبرهم 

 
ً
 وافُا

ً
 في الجاهب الػملي الخؿبُلي، وبرلً كد ال ًجد وكخا

ً
أًػا

ت أو جؿبُم بسامج وأهظمت واالزخبازاث للحطٌى غلى دو  ٍس زاث جؿٍى

[ 15ؤلالىتروهُت، وجخفم هره الىدُجت وهرا الخفظير مؼ دزاطت الحظً]

ت  ع ذوي الخسططاث الىظٍس والتي أزبدذ أن أغػاء هُئت الخدَز

ًمخليىن اججاهاث إًجابُت هدى جىىىلىحُا الخػلُم أهثر مً شمالئهم ذوي 

 .الخسططاث الػلمُت

 كشت الىخائج اإلاخػللت بالظؤاٌ السابؼغسع ومىا

ما هي مػىكاث جؿبُم هظام الازخبازاث ؤلالىتروهُت مً وحهت هظس  -4

ع بجامػت جبىن؟  أغػاء هُئت الخدَز

إلاػسفت اإلاػىكاث التي جدٌى دون اطخسدام هظام الازخبازاث و        

ؤلالىتروهُت بشيل هبير كام الباخث بدظاب اإلاخىطؿاث الحظابُت 

ت لخلدًساث أفساد غُىت الدزاطت هدى جلً اإلاػىكاث والاهد سافاث اإلاػُاٍز

 :خظب الجدٌو الخالي

 8حدول 

 جقدًساث أفساد العُنت على مقُاض املعوقاث التي جحول دون اطتخدام هظام الاختبازاث إلالكتروهُت

جسجِب الفقسة في 

 الاطتباهت

جسجِب الفقسة بعد 

 املعالجت إلاحصائُت

املتوطط  املعوق 

 لحظابيا

الاهحساف 

 املعُازي 

هلظ مسخبراث الحاطب آلالي طببا في غدم جؿبُم الازخبازاث ؤلالىتروهُت  1 5

 بشيل هبير

4.93 0.55 

 0.73 4.82 اهلؿاع شبىت ؤلاهترهذ ازىاء الازخبازاث ؤلالىتروهُت ٌػخبر مشيله 2 6

هىان زىف مً جدمل مظؤولُت جلف أحهصة الحاطىب ألامس الري حػل  3 9

 ألاغػاء ٌػصفىن غً جؿبُم الازخبازاث ؤلالىتروهُت

4.76 0.78 

 0.89 4.52 غدم جىفس فجي مسخبر أدي إلى الػصوف غً جؿبُم الازخباز ؤلالىترووي 4 10

ب مظبم 5 8  0.90 3.95 جؿبُم الازخبازاث ؤلالىتروهُت ًدخاج إلى جدٍز

ع بالحاطىب طببا في غدم جؿ 6 3 بُم هظام غدم مػسفت غػى هُئت الخدَز

 الازخباز ؤلالىترووي

3.71 0.94 

 0.97 3.41 حظاغد غلى وغؼ أطئلت ملالُت الازخبازاث ؤلالىتروهُت ال 7 7

 1.17 2.46 احد ضػىبت غىد بىاء وجطمُم الازخباز ؤلالىترووي 8 2

1 9  
ً
 1.18 2.37 جؿبُم الازخبازاث ؤلالىتروهُت ميلف مادًا

غػى هُئت الخدَزع ٌػصف غً جؿبُم غدم وحىد خىافص مالُه ًجػل  10 4

 الازخباز ؤلالىترووي

2.31 1.22 

 0.91 3.84 اإلاجاٌ الىلي

ٌ  اليلُت الىدُجت حشير        هبيرة مػىكاث هىان أن( 8) زكم للجدو

 ٌ ع هُئت أغػاء اطخسدام دون  جدى  الازخبازاث لىظام الخدَز

 وهره 3.84 اليلُت الطػىبت كُمت بلغذ خُث هبير بشيل ؤلالىتروهُت

 مػىكاث غدة إلى أشازث التي Russell [13] دزاطت مؼ جخفم الىدُجت

 زكم الفلسة إلى هظسها وإذا ؤلالىتروهُت، الازخبازاث هظام جؿبُم مً جدد

 اليلُاث مػظم جفخلد خُث اإلاػىكاث، ملدمت في حاءث أنها وحدها( 5)

 إحساء ًيىن  وبالخالي آلالي، للحاطب مسخبراث لألطف الجامػت في

  اليلُت وؾالباث لؿالب ؤلالىترووي الازخباز
ً
  أمسا

ً
 مً الىىع هرا ألن ضػبا

 جؿبُم اإلاساد اليلُت في ألالي للحاطب مػمل بىحىد مسجبـ الازخبازاث

  بها، الازخباز
ً
 الثاهُت اإلاسجبت في حاءث( 6) زكم الفلسة أن هالخظ أًػا

 غابذ خاٌ وفي ؤلاهترهذ بشبىت مسجبـ ألالي الحاطب مػمل أن خُث

  أهه واإلاشيلت الفائدة، غدًم ًطبذ اإلاػمل فئن الشبىت
ً
 ًيىن  أخُاها

 غػى أن إال بالشبىت ومسجبؿت خاطىب مػامل اليلُاث بػؼ في هىان

ع هُئت  الؿالب ًخلف ال ليي اإلاػامل هره اطخسدام مً ًساف الخدَز

  ذلً ظهس وكد إضالخها، فاجىزة هى ًخدمل وبالخالي ألاحهصة
ً
 في حلُا

 اإلاسجبت في جسجُبها حاء خُث( 9) زكم الفلسة غلى الػُىت أفساد بتاطخجا

 لدي الشػىز  وهرا الخىف هرا هسض الري الظبب ًيىن  وكد، الثالثت

ع هُئت أغػاء  ذلً غلى دلذ وكد مسخبر، فجي وحىد غدم هى الخدَز

 إلى حشير الفلسة وهره السابػت اإلاسجبت في حاءث خُث( 10) زكم الفلسة

ع هُئت أغػاء غصوف إلى أدي مسخبر فجي وحىد غدم أن  غً الخدَز

  ؤلالىتروهُت، الازخبازاث هظام جؿبُم
ً
 الخدَزع هُئت أغػاء أوضح أًػا

 في البػؼ لدي حهل هىان أن( 3) زكم والفلسة( 8) زكم الفلسة في هما

ب وحىد وغدم ؤلالىتروهُت الازخبازاث هظام اطخسدام  مً واٍف  جدٍز

 هاجين جسجِب حاء وكد الازخبازاث، مً ىعالى هرا غلى الجامػت كبل

  الخىالي غلى الفلسجين
ً
  زامظا

ً
 .وطادطا

 . التوصُاث6

 أغػاء لدي إًجابُت اججاهاث وحىد إلى الدزاطت هره هخائج أشازث      

ع هُئت  الػُىت ذهسث خُث ؤلالىتروهُت، الازخبازاث هظام هدى الخدَز
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 أن إال واإلااٌ، والجهد ذالىك غليهم ًىفس الازخبازاث مً الىىع هرا أن

ٌ  التي اإلاػىكاث بػؼ هىان  الىىع هرا اطخسدام في الخىطؼ دون  جدى

 :بالخالي الباخث ًىص ي ذلً غلى وبىاء الازخبازاث مً

 حمُؼ ًسدم جبىن حامػت في هبير إلىتروهُت ازخبازاث مسهص إوشاء -1

ت إهترهذ وشبىت اإلاؿلىبت باألحهصة وجصوٍده الجامػت ولُاث  يوفج كٍى

  ًيىن  مػمل
ً
  السطمي الدوام وكذ ؾىاٌ مخىاحدا

ً
 أوكاث في وزطىضا

 .الازخبازاث

بُت بسامج جلدًم -2 ٌ  جدٍز  ؤلالىتروهُت الازخبازاث إحساء هُفُت خى

 .الجامػت ولُاث حمُؼ ٌغؿي بدُث ؤلالىترووي الخػلم غمادة بئشساف

ع هُئت غػى حصجُؼ -3  الازخبازاث هظام ٌظخسدم الري الخدَز

د ومىده روهُتؤلالىت  .الحىافص مً اإلاٍص

 تهدف والتي بػد غً والخػلُم ؤلالىترووي الخػلم غمادة بسامج دغم -4

ٌ  إلى  .السكمي للخػلُم الخدى

د إحساء -5 ٌ  الدزاطاث مً اإلاٍص  هُئت أغػاء اججاهاث مىغىع خى

ع  الباخث غلم وخظب ألهه ؤلالىتروهُت الازخبازاث هظام هدى الخدَز

 هُئت أغػاء اججاهاث جلِع التي الىخُدة اطتالدز  هره جيىن  كد

ع  جلِع الدزاطاث أغلب أن خُث ؤلالىتروهُت، الازخبازاث هدى الخدَز

 هره طُػؿي ما وهرا غام بشيل ؤلالىترووي الخػلُم هدى الاججاه

 .هبيرة أهمُت دزاطاث مً طُدبػها وما الدزاطت
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ABSTRACT_ This study aimed to reveal the trends of faculty members at the University of Tabuk 

toward online exams in light of some variables such as gender and specialization; It also sought to 

discover the difficulties and obstacles facing the faculty members in applying such types of exams. To 

achieve this goal, the researcher designed a questionnaire consisting of (20) items to measure the 

faculty members' attitudes towards online exams and identify the difficulties and obstacles that 

prevent them from applying online exams. The study has been applied on a random sample of (50) 

faculty members from the Faculty of Science representing the scientific disciplines and (50) faculty 

members from the College of Education and Arts representing the theoretical disciplines at the 

University of Tabuk. The results showed that faculty members have positive attitudes towards online 

exams but the inclinations of the female faculty members toward online exams were higher than their 

male counterparts. Also, the faculty members in the theoretical disciplines tendency toward online 

exams was higher than their colleagues in the scientific disciplines. The findings of the study has also 

proved that there are difficulties and obstacles encountered by faculty member in applying online 

exams. Based on these results, the study has recommended the establishment of a large exam center to 

serve all faculties and colleges at the University of Tabuk. It also has recommended to conduct a 

training program at the university level to train all faculty members on online exams; and to provide 

this center with the technical staff, needed hardware and software, and with the necessary equipment. 

In addition, the study has recommended to perform many studies on this topic in other environments. 

KEY WORDS: University of Tabuk, online exams, Trends, constraints. 

 
 
 

 


