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درجة ممبرسة أعضبء هيئة التدريس ببجلبمعبت 
الفلسطينية السرتاتيجيبت تدريس القيم 

 وسبل تعزيزهب املرتبطة ببملواطنة
 ** فؤاد علي العاحص                                          *مدمىد عبد املجيد عساف 

 

 

ؤلاؾالمُت( إلاماعؾت أعًاء هُئت الخضَعـ فيها  -عُىت مً َلبت حامعتي )ألاػهغهضفذ الضعاؾت الخعغف ئلى جلضًغاث  امللخص_

( 42الؾتراجُجُاث جضَعـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت، ولخدلُم طلً اجبع الباخثان اإلاىهج الىنفي/ الخدلُلي، بخُبُم اؾدباهت ميىهت مً )

( 600ُجُت مداهمت اللُم، اؾتراجُجُت الىمى اللُمي( وطلً على )فلغة مىػعت على زالزت مجاالث )اؾتراجُجُت جىيُذ اللُم، اؾتراج

البت، وجىنلذ الىخاةج ئلى أن مماعؾت أعًاء هُئت الخضَعـ الؾتراجُجُاث جضَعـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت مً وحهت هٓغ   َو
ً

َالبا

ث صعحاث جلضًغ أفغاص العُىت إلاماعؾت أعًاء %(، ال فغوق طاث صاللت ئخهاةُت بحن مخىؾُا 83.21الُلبت واهذ هبحرة عىض وػن وؿبي )

 إلاخغحر هىع اليلُت لهالح )علىم 
ً

هُئت الخضَعـ الؾتراجُجُاث جضَعـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت حعؼي ئلى الجيـ، لىً جىحض فغوق جبعا

ٌ مىار صًملغاَي خغ، ٌؿمذ ئوؿاهُت(. وأونذ الضعاؾت بًغوعة أن ًلتزم عًى هُئت الخضَعـ باجباع أؾلىب الحىاع واإلاىاككت مً زال

ماعؾها صون كُىص زاعحُت خه ألاواصًمُت، ٍو ت والازخالف في وحهت الىٓغ، وأن ًخمؿً بدٍغ  .بالخعضصًت الفىٍغ

ـ اللُم، اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىتالكلماث املفخاخيت   .: اؾتراجُجُاث جضَع

 

 

 

 ._ فلسطين والخعليم العاليوشازة التربيت _ أسخاذ إلادازة والخخطيط التربىي املساعد  *

 _ فلسطين. غصة_ الجامعت إلاسالميت _أسخاذ إلادازة الخعليميت والتربيت املقازهت  **
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 الفلسطيييت بالجامعاث الخدزيس هيئت أعضاء ممازست دزحت

 حعصيصها وسبل باملىاطىت املسجبطت القيم جدزيس الستراجيجياث
 قدمت. امل1

ال ٌؿخُُع أخض أن ًىىغ أن حعلم اللُم وحعلُمها مً أهم       

ً،  مىيىعاث التربُت، فهي مغهؼ اهخمام الباخثحن والىخاب واإلافىٍغ

ىُت وؤلاكلُمُت  والحضًث عنها مؿخمغ في ول اإلادافل واإلاإجمغاث الَى

ىُت، وللض اػصاصث أهمُت الحضًث عً اللًُت اللُمُت، ما آلذ  والَى

 .ئلُه أخىاٌ الىاؽ، وجغاحع الاهخماء واهدؿاع الىالء

فالتربُت لها هٓام كُمي حغغؾه في هفىؽ أبىاةىا مىظ الهغغ،      

ؼه عبر مغاخل خُاة ؤلاوؿان اإلاخُىعة؛ ألن اللُم جلىم و  حؿخمغ في حعٍؼ

بضوع هام في حكىُل شخهُت ؤلاوؿان، فهي التي جدضص ؾلىن الفغص، 

 على الخىُف مع الحُاة وما فيها مً مهاعب وجدضًاث 
ً
وججعله كاصعا

 
ً
اث، وجدلم له عؤٍت واضحت عً معخلضاجه وجهلحه هفؿُا ومغٍغ

 وجًبِ قهى 
ً
اجه، وجدمُه مً الاهدغاف الفىغي وألازالقي وزللُا

والىفس ي والاحخماعي، هما حؿاعض على اؾخلغاع اإلاجخمع وجماؾىه 

 ].1وخماًخه مً الغؼو الثلافي والفىغي ]

وإلاا واهذ اللُم مً أهم الضوافع التي جدغن ؾلىن ؤلاوؿان         

وجىحهه، بما جدلم مً عغباجه، وحكبع اخخُاحاجه البُىلىحُت 

وحؿهم في حكيل ؾلىهه وجغجبِ عىضه بمعجى حخماعُت والىفؿُت، والا 

الحُاة، فان اللُم الؿاةضة لضي أي فغص أو حماعت مً الجماعاث جمثل 

 
ً
 مً اإلادضصاث الاحخماعُت التي جإزغ في ؾلىن أفغاص الجماعت جأزحرا

ً
هىعا

 الغقُض
ً
[. ًأحي هىا صوع الخعلُم وأهمُخه هلىة أؾاؾُت في 2] مباقغا

ئخضار الخغُحر وجىمُت اللُم ؤلاًجابُت، طلً ألن التهُإ الىفس ي لخلبل 

 عً هخاةج الخغحر، خُث 
ً
 وزُغا

ً
الخغحر والعمل مً أحله ال ًلل أزغا

ًخضعم الاؾخمغاع في اإلاجخمع مً زالٌ هلل الترار الاحخماعي مً حُل 

م الخيكئت الاحخماعُت التي ًخم مً زاللها حكىُل  ئلى آزغ عً ٍَغ

ت ]  وهظا ما ًمثل حىهغ العملُت التربٍى
ً
 ].3الفغص احخماعُا

وجمثل كُم اإلاىاَىت واخضة مً الاهخماماث الغةِؿت ألي هٓام        

حعلُمي، فخىمُت اإلاىاَىت واإلاكاعهت الاحخماعُت الفاعلت للمىاَىحن مً 

العام، وخل العضًض مً اإلاكاول على  أهم الًماهاث لخدلُم الهالح

اإلاؿخىي الفغصي واإلاجخمعي، وولما احؿع هُاق بىاء اإلاىاًَ الفاعل 

 لالؾخلغاع والخىمُت
ً
 .والىاقِ وان طلً يماها

لت؛ ألهمُتها في بلاء         وكًُت اإلاىاَىت َغخذ مىظ فترة ٍَى

تها وما جًمىخه مً  زلافت اإلاجخمعاث واؾخلغاعها، واخخفاْها بهٍى

[. فاطا ؾلمذ 4وعاصاث وجلالُض وهٓم مإؾؿُت وخُاجُت الكاهحن ]

ىعم بالغزاء والاؾخلغاع،  اإلاىاَىت، ًخجه اإلاجخمع هدى الخلضم، ٍو

 
ً
وعىضما جًعف اإلاىاَىت بحن أفغاص اإلاجخمع ًهبذ اإلاجخمع هُاها

. فخىدكغ فُه العضًض مً الٓىاهغ الؿلبُت
ً
 .يعُفا

اإلاسخلفت أهمُت وكغ زلافت اإلاىاَىت لضوعها لظلً أصعهذ اإلاجخمعاث      

تها بما جخًمىه مً  في بىاء اإلاجخمعاث، واؾخلغاعها واخخفاْها في بهٍى

زلافت وعاصاث وجلالُض وهٓم مإؾؿاجُت وخُاجُت، وفي جىمُت قعىع 

أفغاص اإلاجخمع بالىالء والاهخماء والغغبت في اإلاكاعهت في قئىن اإلاجخمع 

، وملاومت الجمىص والؿلبُت التي اهدكغث والحغم على الهالح العام

بحن الكباب، والحفاّ على الغوح الاحخماعُت، واخترام اللاهىن 

دت [ وعلُه حؿعى اإلاإؾؿاث الخعلُمُت ئلى جىمُت 5] والالتزام باللُم فٍغ

كُم اإلاىاَىت باعخباعها جمثل الخبرة ألاؾاؾُت زاعج هُاق ألاؾغة لخٓهغ 

جي، والاهخماء الج ماعي. فهي جخىلى غغؽ اللُم والاججاهاث الحـ الَى

واإلاعاعف واإلاهاعاث اإلاغجبُت باإلاىاَىت بهىعة ملهىصة، ولِؿذ جللاةُت 

 ].6] هما هى الحاٌ في ألاؾغة واإلاجخمع

ؼها والتربُت مً        للض أنبذ جدضًض كُم اإلاىاَىت وصوع الخعلُم في حعٍؼ

لغاع، ولىً أحلها مؿألت هامت لِـ فلِ لضي الحيىماث ونىاع ال

أًًا للمجخمع بهفت عامت، وأنبدذ التربُت للمىاَىت مً العىانغ 

غ  ت إلاؿاعضة أبىائها على جٍُى ألاؾاؾُت التي حؿخسضمها الىٓم التربٍى

َاكاتهم ألكص ى مضي ممىً لُيىهىا مىاَىحن نالححن في اإلاجخمع، 

مىجحن ومؿاهمحن ومؿئىلحن ومهخمحن بكئىن مجخمعهم وكًاًاه 

خه ]وخاحاجه وه اجه، ومدافٓحن على وؿُجه وهٍى  ].7مىمه وأولٍى

      ،
ً
وإلاا وان الخعلُم الجامعي مً أزُغ مغاخل الخعلُم وأقضها جأزحرا

 في جىحيهاث خغهت الفىغ والاججاهاث بىحه عام، وأن 
ً
وأبعضها عملا

غ َبُعت ألاصواع  غ هفؿها، وجٍُى مىكع الجامعت مغهىها بلضعتها على جٍُى

 اإلاخىكع منها م
ً
ماعؾتها، لخجضًض خغهت الفىغ الىاكض في أبىائها. واهُالكا

مً هظا اإلاُلب ومً أهمُت صوع الجامعت في الحفاّ على اليؿُج 

الاحخماعي، وجغؾُش كُم اإلاىاَىت، واؾخىماال لجهىص العضًض مً 

[، الؿعىص 1[، عبض اللُُف ]8الباخثحن في هظا اإلاجاٌ، مثل عؿاف ]

 .لحالُت[، حاءث فىغة الضعاؾت ا9]

 مشكلت الدزاست. 2

لعل مً اإلاإقغاث الضالت على ألاػمت اللُمُت اإلاعانغة، ما وؿمعه     

مت والبإؽ واهتهان الىغامت ؤلاوؿاهُت، ختى  ووكاهضه مً اهخلاٌ الجٍغ

ع، وئعاصة  أنبدذ في بعٌ البلضان ْاهغة مإإلات جخُلب الخضزل الؿَغ

ت، زانت  الجامعاث إلاا لها مً أزغ هبحر الىٓغ في صوع اإلادايً التربٍى

ً. وعلُه  على حكىُل شخهُت ألافغاص، وجهضًغ اللُاصاث واإلاإزٍغ

 :جخدضص مكيلت الضعاؾت الحالُت في الؿإاٌ الغةِـ الخالي

 أ. أسئلت الدزاست

ـ بالجامعاث الفلؿُُيُت  ما صعحت مماعؾت أعًاء هُئت الخضَع

ـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت  ؼها؟الؾتراجُجُاث جضَع  وؾبل حعٍؼ

خفغع مً هظا الؿإاٌ الغةِـ، ألاؾئلت الفغعُت الخالُت      :ٍو

ألاػهغ( إلاماعؾت  -ما صعحت جلضًغ عُىت مً َلبت حامعتي )ؤلاؾالمُت -1

ـ اللُم اإلاغجبُت  ـ فيها الؾتراجُجُاث جضَع أعًاء هُئت الخضَع

 باإلاىاَىت؟

صعحاث جلضًغ هل جىحض فغوق طاث صاللت ئخهاةُت بحن مخىؾُاث  -2

ـ اللُم  ـ الؾتراجُجُاث جضَع أفغاص العُىت إلاماعؾت أعًاء هُئت الخضَع

  هىع اليلُت(؟ –اإلاغجبُت باإلاىاَىت حعؼي ئلى مخغحراث: )الجيـ 

ــا ؾبــــم -3 ــضٍعـــت الخــــئــُــاء هـــت أعًـــاعؾــــؼ ممــــٍؼـــل حعـ  اث ــــامعــــالجـــ بـ
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ـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت؟الفلؿُُيُت الؾتراج  ُجُاث جضَع

 أهداف الدزاستب. 

ؤلاؾالمُت(  -الخعغف ئلى صعحت جلضًغ عُىت مً َلبت حامعتي )ألاػهغ -

ـ اللُم اإلاغجبُت  ـ فيها الؾتراجُجُاث جضَع إلاماعؾت أعًاء هُئت الخضَع

 .باإلاىاَىت

الىكف عما ئطا وان هىان فغوق طاث صاللت ئخهاةُت بحن مخىؾُاث  -

ـ الؾتراجُجُاث  صعحاث جلضًغ أفغاص العُىت إلاماعؾت أعًاء هُئت الخضَع

ـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت حعؼي ئلى مخغحراث: )الجيـ هىع  -جضَع

 (.اليلُت

ـ بالجامعاث  - ؼ مماعؾت أعًاء هُئت الخضَع جدضًض ؾبل حعٍؼ

ـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت  .الفلؿُُيُت الؾتراجُجُاث جضَع

 دزاستأهميت الج. 

ئن اهفخاح اإلاجخمعاث الحالُت ومنها اإلاجخمع الفلؿُُجي على الثلافاث    

ألازغي اإلاسخلفت مً زالٌ جلضم العالم في مجاٌ اإلاعلىماث والاجهاالث 

، ولحماًت اللُم مً الخضازل، 
ً
 وؾهال

ً
عا حعل اهدكاع أهماٍ الثلافت ؾَغ

لُم، زانت وان مً الىاحب أن جلىم الجامعاث بضوع حعؼػ فُه هظه ال

 :في ْل اوعياؾاث الاهلؿام الؿُاس ي، وعلُه جخدضص أهمُت الضعاؾت في

حعض هظه الضعاؾت اؾخجابت إلاا أونذ به العضًض مً الىضواث اإلادلُت  -1

والعغبُت والضعاؾاث الؿابلت مً يغوعة كُام الجامعت بضوع فعاٌ في 

 .التربُت للمىاَىت

خُاة الكباب وفي ْل الخجاطباث أهمُت اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت في  -2

 .الؿُاؾُت الحانلت بؿبب الاهلؿام واوعياؾاجه

 : مً اإلاخىكع أن ٌؿخفُض مً الضعاؾت الفئاث الخالُت -3

ؿُت مً زالٌ جؼوٍضهم بىحهاث هٓغ َلبتهم  - أ أعًاء الهُئت الخضَع

ـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت  .خٌى مماعؾتهم الؾتراجُجُاث جضَع

ـ ئصاعة  - ب الجامعت باَالعها على صعحت مماعؾت أعًاء هُئت الخضَع

ـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت  .فيها الؾتراجُجُاث جضَع

ؼ وئزغاء اإلالغعاث الجامعُت  - ث وايعي اإلاىاهج الجامعُت هدى حعٍؼ

ت اإلاغغىب بها  .باللُم التربٍى

ًمىً أن ٌؿخفُض مً هخاةجها الُلبت أهفؿهم في جدضي الىثحر مً  - ر

 .إلاخغحراث الثلافُت التي جدٌى بُنهم وبحن الخىُف الاحخماعيا

 خدود الدزاستد. 

ـ في  - الحض اإلاىيىعي: الخعغف ئلى صعحت مماعؾت أعًاء هُئت الخضَع

ـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت )جىيُذ  الجامعاث الؾتراجُجُاث جضَع

 .اللُم، مداهمت اللُم، الىمى اللُمي( مً وحهت هٓغ الُلبت

 (.اإلاياوي: مدافٓت غؼة )ئخضي اإلادافٓاث الجىىبُت لفلؿُحن الحض -

الحض البكغي: عُىت مً الُلبت والُالباث اإلاسجلحن للفهل الضعاس ي  -

 .م2016/2017الثاوي 

 (.الحض اإلاإؾس ي: حامعتي )ؤلاؾالمُت، ألاػهغ -

ذ الضعاؾت اإلاُضاهُت في الفهل الثاوي للعام  - الحض الؼماوي: أحٍغ

 .م2016/2017الضعاس ي 

 مصطلحاث الدزاستٌ. 

ُفت 10اإلاماعؾت: ٌعغفها اإلاىاعي ] -1 [ بأجها: "مفهىم ٌكحر ئلى عمل أو ْو

فغى أهماٍ ؾلىهُت مدضصة ًخىكعها اإلاجخمع عاصة   ًلىم به البعٌ، ٍو

 .مً اللاةمحن به

غ الؿلىهُت       بأجها: مجمىعت الاوكُت أو ألَا
ً
عغفها الباخثان ئحغاةُا َو

ـ مً جىحُه وئعقاص جغبىي لُلبخه مً التي ًلىم  بها عًى هُئت الخضَع

زالٌ اإلادايغاث والىضواث واإلاإجمغاث والللاءاث ؾىاء صازل الجامعت 

ت على أصاة  أو زاعحها مً أحل جىمُت اللُم، وجلاؽ بالضعحت الخلضًٍغ

 .الضعاؾت

ـ: ٌعغفه الضًلجان ] -2 مً جخعاكض معه : "[ بأهه11عًى هُئت الخضَع

ـ مً اصاعة  الجامعت بىاًء على مإهالجه وزبراجه للعمل في مجاٌ الخضَع

خملت الضهخىعاه واإلااحؿخحر ومً طوي الغجب ألاواصًمُت: أؾخاط، أؾخاط 

 ."مكاعن، أؾخاط مؿاعض، مدايغ، أو مضعؽ

ـ مً ألاؾاجظة و       بأهه: ول مً ٌعمل بالخضَع
ً
َعغفه الباخثان ئحغاةُا

ة اإلاكاعهحن اإلاخفغغحن في حامعت ألاػهغ أو وألاؾاجظة اإلاؿاعضًً وألاؾاجظ

الجامعت ؤلاؾالمُت واإلاخىكع مىه اللُام بضوع في جىمُت اللُم اإلاغجبُت 

 .باإلاىاَىت لضي َلبخه

[ بأجها: 12الجامعت: حعغفها وػاعة التربُت والخعلُم العالي الفلؿُُيُت ] -3

ُت "اإلاإؾؿاث التي جًم ول منها ما ال ًلل عً زالر ولُاث حامع

وجلضم بغامج للضعاؾاث العلُا جيخهي بمىذ صعحت الضبلىم العالي أو 

جىػ لها جلضًم بغامج حعلُمُت جيخهي بمىع  اإلااحؿخحر أو الضهخىعاه ٍو

 ."(قهاصة الضبلىم وفم أهٓمت الضبلىم

ت اإلاخهلت : "[ بأجها13اللُم: ٌعغفها ػاهغ ] -4 مجمىعت مً اإلاعُاٍع

الفغص مً زالٌ اهفعاله وجفاعله مع اإلاىاكف  بمًامحن واكعُت، ًدكغبها

 مً حماعت احخماعُت 
ً
كتٍر أن جىاٌ هظه كبىال والخبراث اإلاسخلفت، َو

ختى جخجؿض في ؾُاكاث الفغص الؿلىهُت واللفُٓت أو اججاهاجه 

 .”واهخماماجه

عغف الباخثان اللُم اإلاغج      بأجها: مجمىعت مً  ىاَىتبُت باإلاَو

خفلىن عليها اإلاباصب واللىاعض واإلا ثل العلُا، التي ًإمً بها الىاؽ، ٍو

ً الحـ الاحخماعي   في جيٍى
ً
جي عوخا فُما بُنهم، والتي ججعل لإلهجاػ الَى

جي فىق خضوص الىاحب،  والاهخماء بما ٌؿمى باعاصة الفغص للعمل الَى

ؼها مً  ـ لخعٍؼ والتي ًدىم على مضي مماعؾت أعًاء هُئت الخضَع

 .زالٌ أصاة الضعاؾت

 الىظسي  الاطاز. 3

حعخبر التربُت للمىاَىت هي الهضف اإلادىعي للتربُت الؿُاؾُت، والتي      

حعجى مؿاعضة الىاقئحن والكباب على اؾدُعاب الىاكع، والخفاعل مع 

 هدى 
ً
لت مىيىعُت هاكضة، بما ًدُذ لهم اججاها ئًجابُا اقيالُاجه بٍُغ

وئعضاصهم لخدمل اإلاكاعهت ئيافت ئلى خؿً ععاًت الىسبت منهم 

جي  .مؿئىلُاث اللُاصة والعمل الَى

فلُم اإلاىاَىت لضي الكباب الجامعي حعض بمثابت " اللىة الىاعمت"      

في الجؿم الاحخماعي مً خُث اهخماةه وحهضه وعمله ووعُه بامياهاث 

الحايغ واإلاؿخلبل، خُث ئن الهىعة الغاهىت وجدضًاث اإلاؿخلبل حعج 

خىكعت، وحؿخلؼم َاكاث جفىق بىثحر ما اصزغه باألزُاع اإلادضكت واإلا

دظعها هثحرون مً الياعزت 14] اإلاجخمع إلاىاحهت أػماث اإلااض ي مىغوم [ ٍو

ئطا اؾخمغ ئًلاع اللُم الثلافُت على وجحرجه الغاهىت ومًامُىه 

اإلاًُغبت، وعلى يىء طلً فلض آن للجامعت أن حعلى فىق حؼةُاث 

ىٓىع الىلي لغؾالتها، ختى ال مىاهجها وأوكُتها الُىمُت لخضعن اإلا
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ُتها العامت،  جحجبها عؤٍت ألاشجاع في جفانُلها عً عؤٍت الغابت في زٍغ

ُت التي حعجى بالبعض اللىمي واللُمي ]  ].15وهي الخٍغ

ـ اللُم اإلاغجبُت       مىً ؤلاقاعة ئلى بعٌ الاعخباعاث الهامت في جضَع ٍو

 ]16] باإلاىاَىت لضي الكباب الجامعي، وهي: اًفُيـ

مهضاكُت الغؤٍت وفعالُت ألاصاء اإلاجخمعي في يىء مفهىم البعض  -1

 .الاحخماعي في الؿُاؾاث العامت

الفهم الجُض إلافغصاث الخُاب الؿُاس ي الغؾمي في أبعاصه اإلاسخلفت،  -2

 .وخضوص اإلاؿئىلُاث الفغصًت وفم مفهىم اإلاىاَىت اليكُت

ت ؤلاعاصة اإلاجخمعُت في اإلاؿاعاث آلامى -3 ت لضعم كًاًا النهًت خٍغ

 .والخىمُت

لغت الخُاب اللُمي والؿُاس ي في الحىاع مع َلبت الجامعاث، في  -4

جي  عالكاجه بخلضًغاث العلل وجىحهاث ؤلاعاصة لهىاعت الفعل الَى

 .والاهجاػ الحًاعي 

وعلُه، ًىعىـ الىعي بلُم اإلاىاَىت لضي الُالب الجامعي بكيل أو      

الُالب ئلى جدمل مؿئىلُاتهم صازل اإلاىار آزغ، هما ًخمثل في ؾعي 

ت  الجامعي مً زالٌ مكاعواث اًجابُت في مىاككت ألاهضاف، وخٍغ

جي،  الخعبحر، والخسُُِ لألوكُت الُالبُت، والاهفخاح على الفىغ الَى

 في جىمُت كُم اإلاىاَىت 
ً
ومً زم ًمىً أن جلعب الجامعاث صوعا باعػا

 .ؾدثماع الىاعيوآزاعها، ئطا ما جىافغث لها ؾبل الا 

فالجامعت بيل ما فيها، حكيل ويع ممحز إلاىار حعمل ول مىحهاجه      

لخىمُت الخهاةو ؤلاوؿاهُت للحُاة، فمً ألاؾباب التي جضعى ئلى 

 ].17] اهخمام الجامعت بدىمُت كُم اإلاىاَىت: الخمِس ي

جىمُت الىعي بالثلافت الؿُاؾُت/ وهى الىعي الظي ٌؿدىض ئلى اإلاعغفت  -

ًضًىلىحُت الفىغ الؿُاس ي، وهٓام اإلاعخلضاث في بِئت العمل بأ

جي  .الؿُاس ي، اهه الىعي الضاعم إلعاصة العمل الَى

لهض بها تهُئت الكباب للمكاعهت في الخفىحر  - اإلاكاعهت الؿُاؾُت/ ٍو

والعمل مً أحل مجخمعهم، وهي التي حعجي في طاث الىكذ اللضعة على 

كاعهت الؿُاؾُت وكاٍ ازخُاعي حهضف جدمل اإلاؿئىلُت، وئطا واهذ اإلا

ت أزغي حعجي الىعي  ئلى الخأزحر في فعالُاث العمل الؿُاس ي، فاجها مً ػاٍو

جي  .بمؿئىلُاث اإلاىاَىت والغغبت في العمل الَى

وعلى طلً ًمىً اللٌى أن للجامعاث الفلؿُُيُت ويع زام في      

ـ كُم اإلاىاَىت، وطلً مً ز غ مؿئىلُاتها ججاه جضَع  :الٌجلٍغ

الضًملغاَُت " صازل الحغم  -ًيبغي أن جُغح هظه اللًاًا " اإلاىاَىت -1

 .الجامعي والبدث عً ئمياهُت جًمُنها في اإلاىاهج الضعاؾُت

مؿاعضة الُالب على جصحُذ وحهت هٓغهم وػٍاصة مضعواتهم خٌى  -2

 .اإلاىاَىت في عالم قامل، وطلً في ؾُاق الخفاعل في اإلادايغاث

ب على مهاعاث اإلاىاَىت، وأن ًيىن تهُئت الفغن -3 ت اإلاىاؾبت للخضٍع

هىان َغح واضح صازل الجامعت ًدُذ للُالب مكاعهت وكُت لخفىحر 

 .حماعي خٌى الكيل ألامثل لحُاة احخماعُت مكترهت كاةمت على الحىاع

 :أهضاف جضَعـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت

ـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت بخثبِذ      وجغؾُش كُم  ًغجبِ جضَع

ت  احخماعُت جخمثل في مجمىعت مً اإلاباصب مثل ؤلاخؿاؽ بالهٍى

والدؿامذ والحىاع اإلابجي على الاخترام وؤلاوؿاهُت، وهظلً صعم 

 ]18] الاخخُاحاث الفغصًت للمىاًَ مً زالٌ: عُُت

ً والخفاعل مع كًاًاه باًجابُت ومؿئىلُت -1  .اخترام ملضؾاث الَى

 .الضًملغاَي وكبٌى الخعضصًتالخدلي بالؿلىن  -2

 .الاهضماج مع الجماعت بغوح الخًامً -3

ً مىاكف اًجابُت جسضم اإلاىاًَ -4  .خب العمل والخفاوي فُه، وجيٍى

ًُف اإلادغوقي  :[ ئلى هظه ألاهضاف19] ٍو

 لحلىكه وواحباجه -1
ً
 .أن ًيىن الفغص مضعوا

غ مهاعاث الاؾخلهاء والاجهاٌ -2  .جٍُى

الضعاؾت اإلالاعهت للتربُت للمىاَىت في أوعوبا ئلى أن وحكحر هخاةج      

ـ كُم اإلاىاَىت ًجب أن حهضف ئلى ئمضاص الُالب بفىغة عً معجى  جضَع

اإلاىاَىت اإلاؿئىلت صازل مجخمع صًملغاَي هى ما ًخُلب ئمضاصهم 

بأؾاؾُاث الاججاهاث اإلاضهُت الاًجابُت، وئعالمهم بماطا ٌعجي أن ًيىهىا 

بأهىاع الحلىق والىاحباث التي جخًمنها اإلاىاَىت،  مىاَىحن، وجىعُتهم

وهُفُت الخهغف مثل " مىاًَ نالح "، وعلُه جم جهيُف أهضاف 

  [20]:التربُت للمىاَىت ئلى زالر فئاث

ت خلىق  - غ الخعلُم الؿُاس ي مً زالٌ حعلُم هٍٓغ أهضاف معىُت بخٍُى

 .ؤلاوؿان، وعمل اإلاإؾؿاث الؿُاؾُت، والخىىع الثلافي

ضاف معىُت بدىمُت الاججاهاث واللُم اإلاُلىبت مثل حعلم اخترام أه -

ً، والحىاع والخعاٌل، وبىاء نىعة اًجابُت للظاث  .الىفـ وآلازٍغ

أهضاف معىُت باؾدثاعة اإلاكاعهت الفعالت مً زالٌ جمىحن الُالب مً  -

الاهضماج في اإلاجخمع اإلادلي، ومىدهم الفغم إلاماعؾت اإلاباصب 

 الضًملغاَُت عملُ
ً
 .ا

ـ اللُم  :اؾتراجُجُاث جضَع

بعض أن احؿعذ صاةغة اإلاىاككاث خٌى َبُعت اللُم وؾماتها،     

ونعىبت حعلمها وحعضص عؤاها الفلؿفُت والثلافُت واعجباَها بمعخلضاث 

مخعضصة ومخًاصة في هثحر مً ألاخُان، اجفم الباخثىن على عضة 

ؿها، وهي  :اؾتراجُجُاث لخضَع

اللُم: وهي التي تهخم بخىحُه الُلبت لىعي وفهم اؾتراجُجُت جىيُذ  -1

كُمهم الخانت مً زالٌ الاؾخىكاف الظاحي إلاعخلضاتهم واججاهاتهم 

خدضص فيها صوع اإلاعلم بُغح ألاؾئلت التي حؿهم في حعل  واهخماماتهم، ٍو

الُلبت واعحن للُمهم، وطلً العخباع أن أغلب اإلاكىالث الؿلىهُت 

 ].21ىح اللُم ]واللُمُت جيكأ بؿبب عضم وي

ت مً بحن      واللُمُت وفم هظه الاؾتراجُجُت ًيبغي أن جسخاع بدٍغ

مجمىعت مً البضاةل بعض الخفىحر في ئًجابُاث وؾلبُاث ول بضًل، 

 
ً
ؿلً بملخًاها ؾلىوا بدُث ٌكعغ ناخبها بالخلضًغ وؤلاعالن عنها، َو

[ 
ً
 ].22مخىغعا

غ كضعة اؾتراجُجُت مداهمت اللُم: جغهؼ هظه الاؾتر  -2 اجُجُت على جٍُى

م كُمهم، وحعخمض في طلً على مجمىعت مً اإلاهاعاث  الُلبت على جلٍى

داهمىن كُمهم  والعملُاث العللُت التي ججعل الُلبت ًغاحعىن ٍو

 
ً
، ولىً لِـ جىحيهُا

ً
 وجىحيهُا

ً
الخانت، وهىا ًيىن صوع اإلاعلم ئعقاصًا

ض مً زبرتهم في الحىم على كُمه  ].23] مللُم بعُنها، بل ًٍؼ

وجخفم هظه الاؾتراجُجُت مع اؾتراجُجُت جىيُذ اللُم في أجها ال      

حعجي بخعلم كُم معُىت، بل في آلُت حعلُم اللُم واهدؿابها، وجسخلف 

لتها لخدلُم طلً، فاألولى  ُف  -جىيُذ اللُم–معها في ٍَغ جْى

مداهمت -مإقغاث اللُم همىُلم في عملُت حعلُم اللُم أما الثاهُت
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فترهؼ على اإلاعاًحر العللُت التي ٌعخمضها اإلاخعلم للخعغف على  -ماللُ

 ].22] كُمت وجدضًضها

غي قُفغ ]      [ أن زُىاث اإلاداهمت العللُت لللُم وجخدضص في: 24ٍو

م مضي صكت ألاصلت  )جدضًض اللًُت اللُمُت، وحمع ألاصلت خىلها، وجلٍى

لى مضي اعجباٍ وصحتها، زم جدضًض اإلاعاًحر التي ًدىم مً زاللها ع

 (.ألاصلت باللًُت اللُمُت، وازخُاع اإلاعُاع اللُمي زم ئنضاع الحىم

ضو هظه الاؾتراجُجُت أن اللُم  -3 اؾتراجُجُت الىمى اللُمي: ٌعخلض مٍإ

 غالبت حؿُُغ على كُم 
ً
ت في أهمُتها، بل ئن هىان كُما لِؿذ مدؿاٍو

، واللُم الغالبت هي اللُم التي جخهف 
ً
بمؿخىي عاٌ مً أكل منها قأها

الخفىحر ألازالقي، وجهاًت اإلاُاف جغجبِ مع اإلاباصب ألازالكُت العلُا التي 

 .ًفًلها الىاؽ

غي باًغ      اث لهظه الاؾتراجُجُت، هي25] ٍو  :[ أن هىان زالر مؿخٍى

 غحر ملبٌى عىضما ال جبرػ  -
ً
/ وهىا ًمىً ئْهاع الُالب ؾلىوا ألاٌو

 .ُت واللُمُت خٌى الظاثالعلىبت خُث جغهؼ ألاخيام الخلل

 .الثاوي/ وهىا جخم عملُت الخىُف مع اإلاعاًحر الاحخماعُت الؿاةضة -

ماعؽ الُلبت  - الثالث/ وهىا جٓهغ اللُم همىحهاث علُا للؿلىن، ٍو

 على مجمىعت اإلاباصب ألازالكُت
ً
 .اللُم اعخماصا

 الدزاساث السابقت. 4

ؼ اللُم بكيل  حعضصث الضعاؾاث التي جىاٌو صوع الجامعاث      في حعٍؼ

عام، وهضعث الضعاؾاث التي جىاولذ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت، وفُما ًلي 

 :عغى لبعًها

[ بضعاؾت هضفذ الخعغف ئلى الضعحاث 26كام عؿاف وزلف هللا ]     

ت لُلبت الجامعاث الفلؿُُيُت لضوعها في مىاحهت الخعهب  الخلضًٍغ

ُم ألاهضاف كام الباخثان الحؼبي في يىء مباصب اإلاىاَىت. ولخدل

بم اؾدباهت ميىهت مً ) ( 48باؾخسضام اإلاىهج الىنفي الخدلُلي، َو

( مً الُلبت الظوىع فلِ، وطلً 720فلغة على عُىت عكىاةُت كىامها )

للغبهم مً العمل الؿُاس ي. وكض جىنلذ الضعاؾت ئلى أن اإلاخىؾِ 

( 1.890) ؤلاحمالي لضوع الجامعاث في مىاحهت الخعهب الحؼبي ٌؿاوي 

وهى بضعحت مخىؾُت، وكض اخخل مجاٌ )اإلاماعؾاث ألاواصًمُت( على 

(، في خحن اخخل مجاٌ )الخىانل مع 1.942اإلاغهؼ ألاٌو بمخىؾِ )

(، وجىحض فغوق طاث صاللت 1.8190اإلاجخمع( على اإلاغهؼ ألازحر بمخىؾِ )

ئخهاةُت في مخىؾُاث جلضًغاث عُىت البدث لضوع الجامعاث في 

عهب الحؼبي في اإلاجاٌ ألاٌو )ؾُاؾت الجامعت( وفي اإلاجاٌ مىاحهت الخ

الثاوي )ألاوكُت الجامعُت( وفي الضعحت اليلُت حعؼي إلاخغحر الاهخماء 

 حعؼي للمخغحراث 
ً
الؿُاس ي، في خحن ال جىحض فغوق صالت ئخهاةُا

 (.)اإلاؿخىي الضعاس ي، الجامعت

ًاء هُئت [ صعاؾت هضفذ الخعغف ئلى صوع أع9وأحغث الؿعىص ]      

ـ بيلُاث التربُت في الجامعاث الفلؿُُيُت في جىمُت اللُم  الخضَع

ت باجباع اإلاىهج الىنفي/ الخدلُلي، وبخُبُم اؾدباهت ميىهت مً  التربٍى

( فلغة مىػعت على ؾخت مجاالث وهي:)اللُم ألازالكُت، اللُم 47)

اللُم الاحخماعُت، اللُم العلمُت، اللُم الؿُاؾُت، اللُم الاكخهاصًت، 

البت مً 917الجمالُت( على عُىت عكىاةُت َبلُت كىامها )  َو
ً
( َالبا

)حامعت ألاػهغ، وحامعت ألاكص ى، والجامعت ؤلاؾالمُت( وجىنلذ 

الضعاؾت ئلى مجمىعت مً الىخاةج فُما ًلي أهمها أن الضعحت اليلُت لضوع 

ـ بيلُاث التربُت في الجامعاث الفلؿُُيُت بضوعهم  أعًاء هُئت الخضَع

ت لضي َلبخم بلغذ ) %( بضعحت مخىؾُت، 63.59في جىمُت اللُم التربٍى

وأهه جىحض فغوق طاث صالت ئخهاةُت بحن مخىؾُاث جلضًغاث عُىت 

الضعاؾت لضوع أعًاء هُئت الخضَعـ بيلُاث التربُت في جىمُت اللُم 

 
ً
ت حعؼي إلاخغحر الجامعت لهالح أفغاص عُىت حامعت ألاػهغ وجبعا التربٍى

 إلاخغحر إلاخغحر ا
ً
لجيـ لهالح ؤلاهار، في خحن لم جىحض فغوق جبعا

 .اإلاؿخىي واليلُت

[ صعاؾت هضفذ الخعغف ئلى واكع الضوع 27وكض أحغي أبى خكِل ]      

الظي جلىم به ولُاث التربُت بمدافٓاث غؼة في جىمُت كُم اإلاىاَىت لضي 

ى عُىت الُلبت اإلاعلمحن باجباع الىنفي الخدلُلي، وجُبُم الاؾدباهت عل

البت في ول مً الجامعت ؤلاؾالمُت وحامعت ألاكص ى 500)  َو
ً
( مً َالبا

بغؼة، وأْهغث الىخاةج أن صوع ولُاث التربُت في جىمُت كُم اإلاىاَىت لضي 

( وجىحض 4.8-2.1الُلبت اإلاعلمحن هما ًغاها الُالب اهدهغث ما بحن )

ت طاث صاللت ئخهاةُت عىض مؿخىي صاللت   بحن 0.05فغوق حىهٍغ

صعحاث َلبت حامعت ألاكص ى ومخىؾِ صعحاث َلبت الجامعت ؤلاؾالمُت 

باليؿبت لضوع ولُاث التربُت في جىمُت كُم اإلاىاَىت، والفغوق واهذ 

 .لهالح َلبت حامعت ألاكص ى

[ بضعاؾت هضفذ الىكف عً 28وفي هفـ اإلاجاٌ كام أبى ؾىِىت ]      

ت للمفاهُم و  ىُت في صعحت جمثل َلبت ولُت العلىم التربٍى اللُم الَى

اإلاملىت ألاعصهُت الهاقمُت باجباع اإلاىهج الىنفي الخدلُلي وجُبُم 

البت، وزلهذ الضعاؾت ئلى أن آعاء أفغاص 227اؾدباهت على )  َو
ً
( َالبا

 ،
ً
العُىت على حمُع مجاالث البدث حاءث بضعحت جمثُل هبحرة حضا

لبدث في وعضم وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت في مؿخىي آعاء عُىت ا

ىُت حعؼي ئلى مخغحر الجيـ وصعاؾت  صعحت جمثل العُىت للمفاهُم الَى

ىُت، وميان الؿىً، والضزل الكهغي، ووحىص فغوق  مؿاق التربُت الَى

طاث صاللت ئخهاةُت في مؿخىي آعاء عُىت البدث في صعحت جمثل العُىت 

ىُت حعؼي ئلى اإلاعضٌ التراهمي ولهالح فئت ال ُلبت للمفاهُم واللُم الَى

 .فما فىق  84مً طوي اإلاعضٌ 

      [ ً [ لخدضص الُغق التي حؿخسضمها 29وحاءث صعاؾت ؾيىلؼ وآزٍغ

الضٌو إلعضاص الكباب ألزظ صوعهم همىاَىحن والخدلم مً معغفت 

وفهم الُلبت للمىاَىت ووكاَاتهم اإلاخعللت بظلً. جيىهذ العُىت مً 

ىهج اإلاؿخي ( معلم واؾخسضمذ الضعاؾت اإلا2000( َالب و)3500)

بلذ واؾدباهت حغُى مجاالث مسخلفت في حعلیم اإلاىاَىت منها معغفت  َو

وفهم اإلاإؾؿاث. وجىنلذ الضعاؾت ئلى اهخمام الُلبت باإلاكاعهت في 

اللًایا الؿیاؾیت والاحخماعیت اإلادلیت أهثر مً اللًایا الضولیت 

ویىحض فغوق حعؼي إلاخغحر الجيـ في الاهخمام لهالح الظوىع، وأن 

معٓم اإلاعلمحن اعخبروا أن جُىیغ اإلاعغفت الؿیاؾیت والاحخماعیت، 

واإلاهاعاث مثل جُىیغ كضعاث الُالب في خل الجزاع، هضف عةیـ لخعلیم 

 .اإلاىاَىت

[ فهضفذ صعاؾخه الخعغف ئلى صعحت كُام ولُاث 30أما أبى ؾلمُت ]      

ن هىان التربُت بضوعها في جضعُم اإلاىاَىت لضي َلبتها، والىكف ئن وا

فغوق طاث صاللت ئخهاةُت في ألاصواع التي جلىم بها الجامعاث في جضعُم 

اإلاىاَىت حعؼي ئلى مخغحر اإلاؿخىي الضعاس ي، أو الجيـ، خُث اؾخسضم 

 ( َالب478الباخث اإلاىهج الىنفي الخدلُلي على عُىت )
ً
البت في  ا َو
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الجامعاث الفلؿُُيُت )ؤلاؾالمُت، ألاػهغ، ألاكص ى( زالٌ العام 

. وزلهذ الضعاؾت ئلى أن ولُاث التربُت لها صوع 2009-2008الضعاس ي 

هبحر في جضعُم اإلاىاَىت لضي َلبتها، ووحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت 

بحن أفغاص اإلاؿخىي ألاٌو والغابع لهالح الغابع وحعؼي لىىع اإلاإؾؿت 

الخعلُمُت لهالح حامعت ألاػهغ، وعضم وحىص فغوق طاث صاللت 

 .ي لعامل الجيـئخهاةُت ٌعؼ 

وخٌى مماعؾت البِئت الجامعُت لللُم الؿاةضة في اإلاجخمع حاءث       

[ التي هضفذ حعغف صعحت مماعؾت أعًاء هُئت 10صعاؾت اإلاىاعي ]

ـ والُلبت لللُم الؿاةضة في اإلاجخمع ألاعصوي، وكض اجبعذ  الخضَع

الضعاؾت اإلاىهج الىنفي الخدلُلي، وجيىهذ عُىت الضعاؾت مً َلبت 

ـ فيها، وجم  الجامعت ألاعصهُت وحامعت الحرمىن وأعًاء هُئت الخضَع

ت60جُبُم اؾدباهت جيىهذ مً )  -( فلغة مىػعت على أعبع كُم )فىٍغ

علاةضًت(. وجىنلذ الضعاؾت ئلى أن مماعؾت  -اكخهاصًت –احخماعُت 

ـ والُلبت لللُم الؿاةضة مغجفعت مً وحهت  أعًاء هُئت الخضَع

ت والعلضًت في اإلاغجبت ألاولى، وال هٓغهم، وكض حاء مجا ٌ اللُم الفىٍغ

 في صعحت مماعؾت الُلبت في الجامعت ألاعصهُت 
ً
جىحض فغوق صالت ئخهاةُا

وحامعت الحرمىن لللُم الؿاةضة في اإلاجخمع حعؼي إلاخغحراث الجامعت 

 .والخسهو

[ لتهضف الخعغف ئلى أهم اللُم التي 31وحاءث صعاؾت العاحؼ ]      

جامعت ؤلاؾالمُت لضي َلبتها، مً وحهت هٓغهم وهظلً جىميها ال

الىكف عما ئطا وان هىان فغوق بحن مخىؾُاث صعحاث الُلبت هدى 

صوع الجامعت في جىمُت بعٌ اللُم لضحهم، مً وحهت هٓغهم حعؼي ئلى 

)الجيـ، اإلاؿخىي ألاواصًمي، هىع اليلُت، اإلاىُلت  اإلاخغحراث الخالُت:

اإلاىهج الىنفي الخدلُلي واؾخسضم الاؾدباهت  الخعلُمُت(. واجبع الباخث

( فلغة جضوع خٌى اللُم، ومثل 30هأصاة لجمع البُاهاث، وجيىهذ مً )

الباث الجامعت ؤلاؾالمُت وواهذ العُىت  مجخمع الضعاؾت حمُع َالب َو

البت، منهم )505ممثلت للمجخمع ألانلي ئط جيىهذ مً )  َو
ً
( 233( َالبا

، و)
ً
ىنلذ الضعاؾت ئلى أن أهم اللُم التي جىميها ( َالبت. وج272َالبا

 في 
ً
ىُت، ال جىحض فغوق صالت ئخهاةُا الجامعت هي اللُم الضًيُت والَى

اؾخجاباث الُالب، هدى صوع الجامعت في جىمُت اللُم لضي َلبتها مً 

 (.وحهت هٓغهم حعؼي ئلى عاملي )الجيـ، واإلاىُلت الخعلُمُت

لخلف على مؿخىي وعي َالب [ 15وحاءث صعاؾت الكغكاوي ]      

ً، الاهخماء، الىالء،  الخعلُم الجامعي بلُم اإلاىاَىت مثل كُمت خب الَى

ت، اإلاكاعهت الؿُاؾُت، وهظلً الىكىف على الفغوق بحن الُالب،  الحٍغ

في وعيهم بلُم اإلاىاَىت مً خُث الخسهو، والجيـ، وميان ؤلاكامت، 

خسضام الباخث اإلاىهج ومؿخىي حعلُم ألاب، ومؿخىي صزل ألاؾغة، واؾ

الىنفي، الضعاؾت ئلى عضة هخاةج مً أبغػها: وعي الُالب بلُمت خب 

ً، الىالء والاهخماء، ولىً يعف اوعياؾاتها على ؾلىههم ججاه  الَى

 
ً
ً، ووحىص فغوق لهالح ؤلاهار، خُث جبحن أجهم أهثر اهخماما آلازٍغ

 .باالهضماج والعمل الجماعي

[ فهضفذ حعغف على صوع الجامعت في جىمُت 32أما صعاؾت صعباش ي ]      

اليؿم اللُمي لضي َلبت الجامعاث الفلؿُُيُت بمدافٓاث غؼة، 

( 600باؾخسضام اإلاىهج الىنفي الخدلُلي، خُث جيىهذ العُىت مً )

البت. وجىنلذ الضعاؾت ئلى أن اللُم الضًيُت جأحي في كمت الهغم   َو
ً
َالبا

جليها اللُم الاحخماعُت، زم  اللُمي لضي َلبت الجامعاث بهفت عامت

ىُت، زم الاكخهاصًت، وال  اللُم الثلافُت، زم اللُم الؿُاؾُت والَى

 خٌى ازخالف جبجي اللُم:)الؿُاؾُت، 
ً
جىحض فغوق صالت اخهاةُا

الاحخماعُت، الثلافُت( لضي َلبت الجامعت ًمىً أن ًغحع إلاخغحر 

 إلاخغحر اإلاؿخىي الخ
ً
دهُلي لهالح الجامعت، بِىما هىان فغوق جبعا

 
ً
 .اإلاؿخىي الجُض والجُض حضا

داث ]       [ الخعغف ئلى صعحت جمثل 33في خحن هضفذ صعاؾت الكٍى

َلبت الجامعاث ألاعصهُت إلافاهُم اإلاىاَىت الهالحت، وكض جم ازخُاع ؾذ 

لت عكىاةُت ما بحن عؾمُت وزانت الزخباع العُىت  حامعاث بٍُغ

البت وكض أبغػث الىخاةج ( 1866اإلاُلىبت للضعاؾت وكض بلغذ )  َو
ً
َالبا

٪( مً العُىت ًخطح لضحها مفاهُم اإلاىاَىت وكض اعخبرث 62ئن وؿبت )

هظه اليؿبت ؾلبُت، خُث الخمثُل الاًجابي إلاثل هظه الضعاؾت هى 

٪( فما فىق، وجثبذ ئن هىان فغوكا طاث صاللت ئخهاةُت عىض 77)

عها لهالح الُلبت مؿخىي الضاللت ؤلاخهاةُت في مخغحراث الضعاؾت حمُ

الظوىع، ولهالح الُلبت اإلاخفىكحن بدهٌى ئبائهم على مؿخىي حعلُمي 

أعلى، والُلبت مً أبىاء اإلاضن، والُلبت الظًً جسغحىا مً مضاعؽ 

جي صعاؾاث العلىم ؤلاوؿاهُت  .زانت، والُلبت زٍغ

[ فخىاولذ خالت الخضَعـ والخعلُم مً 34أما صعاؾت ؾمبؿىن ]      

ت في مغخلت ما بعض الخعلُم الجامعي في أًغلىضا الكمالُت، أحل اإلاىاَى

وأبغػث الضعاؾت أن الغالبُت العٓمى مً اإلاعلمحن والُالب الظًً 

ذ معهم جلً اإلالابالث الصخهُت كض عبروا عً صعمهم إلصزاٌ  أحٍغ

ملغع الخعلُم مً أحل اإلاىاَىت في مىاهجهم اإلاضعؾُت، هما صعمذ 

 ب الظًً جُىعىا للمكاعهت في بغهامجالغالبُت الؿاخلت مً الُال 

(PPCE)   ئصزاٌ ملغع الخعلُم مً أحل اإلاىاَىت ًخمحز باالعجياػ على

ـ وحعلم كاةمت على صعاةم  صعاةم الُالب، واؾخسضام َغق جضَع

ؼ الحىاع، وفي واكع ألامغ فان الضعاؾت أبغػث أن  اإلاىاككت وحعٍؼ

ـ اإلاغجىؼة على صعاةم الُال  ب واإلاىاككاث ًؼوصها اؾخسضام َغق الخضَع

اصة خماؽ وكضعة الُالب على الخعامل مع ملغعاث  ببِئت مىاؾبت لٍؼ

 .الخعلُم مً أحل اإلاىاَىت

 :الخعقيب على الدزاساث السابقت

مً زالٌ اؾخعغاى بعٌ الضعاؾاث الؿابلت طاث العالكت       

بمىيىع الضعاؾت الحالُت، وحض أن هىان اجفاق مع أغلبها في اجباع 

[، 9[، والؿعىص ]26اإلاىهج اإلاؿخسضم، مثل صعاؾت عؿاف وزلف هللا ]

[ في خحن ازخلف مع 31[، والعاحؼ ]30[، وأبى ؾلمُت ]27وأبى خكِل ]

التي اجبعذ اإلاىهج اإلاؿخي، وصعاؾت  Schulz & Others [29] صعاؾت

بي34ؾُمبؿىن ]  .[ التي اجبعذ اإلاىهج الخجٍغ

مع حمُع الضعاؾاث الؿابلت في هما اجفلذ الضعاؾت الحالُت       

 مثل صعاؾت 
ً
اؾخسضام العُىت وهم َلبت الجامعاث، ومنها ما وان مدلُا

[، وأبى ؾلمُت 27[، وأبى خكِل ]9[، والؿعىص ]26عؿاف وزلف هللا ]

[، ومنها ما وان زاعج بِئت الخُبُم للضعاؾت الحالُت، 31[، والعاحؼ ]30]

داث ]15[، والكغكاوي ]10مثل صعاؾت اإلاىاعي ] [. ومً 33[، والكٍى

خُث الهضف فلض ازخلفذ الضعاؾت الحالُت عً ؾابلاتها في أجها جىاولذ 

 عً صوع الجامعاث 
ً
صعحت مماعؾت اؾتراجُجُاث جضَعـ اللُم بعُضا

ؼ اليؿم اللُمي، وهظا ما ًمحزها  .واليلُاث في حعٍؼ
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عمُم مً هظه الضعاؾاث في بىاء أصاة الضعاؾت، وح انوكض اؾخفاص الباخث

 .الفهم خٌى اإلاكيلت، ومً زم جفؿحر الىخاةج

 الطسيقت وإلاحساءاث. 5

 مىهج الدزاستأ. 

مً أحل جدلُم أهضاف الضعاؾت كام الباخثان باؾخسضام اإلاىهج     

 
ً
الىنفي/ الخدلُلي" وهى مىهج ًضعؽ ْاهغة أو كًُت مىحىصة خالُا

جضزل  ًمىً الحهٌى منها على معلىماث ججُب عً أؾئلت البدث صون 

[ التي جداٌو مً زاللها ونف الٓاهغة 35] الباخث فيها" ألاغا وألاؾخاط

ـ بالجامعاث  مىيىع الضعاؾت )صعحت مماعؾت أعًاء هُئت الخضَع

ـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت( وجدلُل  الفلؿُُيُت الؾتراجُجُاث جضَع

لُاث بُاهاتها وبُان العالكت بحن ميىهاتها وآلاعاء التي جُغح خىلها والعم

التي جخًمنها وآلازاع التي جدضثها، وهى أخض أقياٌ الخدلُل والخفؿحر 

 عً 
ً
غها همُا العلمي اإلاىٓم لىنف ْاهغة أو مكيلت مدضصة وجهٍى

م حمع بُاهاث ومعلىماث ملىىت عً الٓاهغة، أو اإلاكيلت،  ٍَغ

 .وجهيُفها، وجدلُلها، وئزًاعها للضعاؾاث الضكُلت

 :مهاصع الضعاؾت -

 :ضعاؾت علي هىعحن أؾاؾُحن مً البُاهاثاعخمضث ال

البُاهاث ألاولُت: وطلً بالبدث في الجاهب اإلاُضاوي بخىػَع اؾخبُاهاث  -1

لضعاؾت بعٌ مفغصاث الضعاؾت وخهغ وججمُع اإلاعلىماث الالػمت في 

غها وجدلُلها باؾخسضام بغهامج  SPSS :مىيىع الضعاؾت، ومً زم جفَغ

Statistical Package For Social Science  ؤلاخهاتي واؾخسضام

الازخباعاث ؤلاخهاةُت اإلاىاؾبت بهضف الىنٌى لضالالث طاث كُمت 

 .ومإقغاث جضعم مىيىع الضعاؾت

ت: كام الباخثان بمغاحعت الىخب، والضوعٍاث،  -2 البُاهاث الثاهٍى

واإلايكىعاث الخانت، أو اإلاخعللت باإلاىيىع كُض الضعاؾت، التي جخعلم 

ـ بالجامعاث بالىكف عً صعحت  مماعؾت أعًاء هُئت الخضَع

الفلؿُُيُت الؾتراجُجُاث جضَعـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت، بهضف ئزغاء 

مىيىع الضعاؾت بكيل علمي، وطلً مً أحل الخعغف ئلى ألاؾـ 

والُغق العلمُت الؿلُمت في هخابت الضعاؾاث، وهظلً أزظ جهىع عً 

 .آزغ اإلاؿخجضاث التي خضزذ في مجاٌ الضعاؾت

 مجخمع الدزاست وعيىتهاب. 

الباث حامعتي )ألاػهغ،       ن مجخمع الضعاؾت مً حمُع َلبت َو جيىَّ

م، وجيىهذ 2016/2017ؤلاؾالمُت( اإلاسجلحن للفهل الضعاس ي الثاوي 

البت( 40العُىت الاؾخُالعُت مً )  َو
ً
لت َالبا ، جم ازخُاعهم بالٍُغ

زالٌ الهضق والثباث العكىاةُت لُخم جلىحن أصاة الضعاؾت عليهم مً 

 .بالُغق اإلاىاؾبت وكض جم اؾدبعاصهم مً الخُبُم النهاتي

البت، جم ازخُاعهم 600أما العُىت اإلاُضاهُت فخيىهذ مً )       َو
ً
( َالبا

لت عكىاةُت َبلُت بيؿبت ) %( مً اإلاجخمع ألانلي للضعاؾت، 30بٍُغ

وهىع ـ والجضاٌو الخالُت جىضح جىػَع أفغاص عُىت الضعاؾت خؿب الجي

 :اليلُت

 1حدول 

 ًىضح جىشيع أفساد عيىت الدزاست خسب املخغيراث

 اليسبت املئىيت العدد الجيس

 44.67 268 طهغ

 55.33 332 أهثى

 100 600 اإلاجمىع

ت العضص اليلُت  اليؿبت اإلائٍى

 40.00 240 علىم جُبُلُت

 45.33 272 علىم ئوؿاهُت

 14.67 88 علىم قغعُت

 100 600 اإلاجمىع

 أداة الدزاستج. 

الع على ألاصب التربىي والضعاؾاث الؿابلت اإلاخعللت       بعض الَا

م  بمكيلت الضعاؾت واؾخُالع عأي عُىت مً اإلاخسههحن عً ٍَغ

ببىاء اإلالابالث الصخهُت طاث الُابع غحر الغؾمي كام الباخثان 

 :الاؾدباهت وفم الخُىاث آلاجُت

 .جدضًض اإلاجاالث الغةِؿت التي قملتها الاؾدباهت -

 .نُاغت الفلغاث التي جلع جدذ ول مجاٌ -

 .( فلغة46ئعضاص الاؾدباهت في نىعتها ألاولُت والتي قملذ ) -

حن في الجامعاث 13عغى الاؾدباهت على )  - ( مً اإلادىمحن التربٍى

 .الجامعت ؤلاؾالمُت وحامعت ألاػهغ، وحامعت ألاكص ىاإلادلُت: وهي 

 ( فلغاث 4وبعض ئحغاء الخعضًالث التي أوص ى بها اإلادىمىن جم خظف ) -

 

وحعضًل ونُاغت بعٌ الفلغاث وكض بلغ عضص فلغاث الاؾدباهت بعض 

( فلغة مىػعت على زالزت مجاالث، خُث أعُى ليل 42نُاغتها النهاةُت )

، هبحرة،  فلغة وػن مضعج وفم ؾلم
ً
مخضعج زماس ي )هبحرة حضا

( أعُُذ ألاوػان الخالُت )
ً
( 1، 2، 3، 4، 5مخىؾُت، كلُلت، كلُلت حضا

ـ بالجامعاث الفلؿُُيُت  إلاعغفت صعحت مماعؾت أعًاء هُئت الخضَع

ـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت بظلً جىدهغ صعحاث  الؾتراجُجُاث جضَع

 .حت( صع 210، 42أفغاص عُىت الضعاؾت ما بحن )

جىػَع الاؾدباهت علي حمُع أفغاص العُىت لجمع البُاهاث الالػمت  -

 :للضعاؾت، وكض جم جلؿُم الاؾدباهت ئلي كؿمحن، والخالي

: ًدخىي على الخهاةو العامت إلاجخمع وعُىت الضعاؾت  .اللؿم ألاٌو

 :( فلغة مىػعت على زالزت مجاالث والخالي42اللؿم الثاوي: ًخيىن مً )
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 مجاالث الاسدباهت. 2حدول 

 عدد الفقساث املجال

: اؾتراجُجُت جىيُذ اللُم  14 اإلاجاٌ ألاٌو

 15 اإلاجاٌ الثاوي: اؾتراجُجُت مداهمت اللُم

 13 اإلاجاٌ الثالث: اؾتراجُجُت الىمى اللُمي

 42 اإلاجمىع

 :الاؾدباهت نضق -

 :كام الباخثان بخلىحن فلغاث الاؾدباهت وطلً للخأهض مً نضكها والخالي 

: نضق اإلادىمحن: جم عغى الاؾدباهت في نىعتها ألاولُت على 
ً
أوال

مجمىعت مً أؾاجظة حامعُحن مً اإلاخسههحن وممً ٌعملىن في 

الجامعاث الفلؿُُيُت في مدافٓاث غؼة، خُث كامىا بابضاء آعائهم 

خٓاتهم خٌى مىاؾبت فلغاث الاؾدباهت، ومضي اهخماء الفلغاث ئلى ومال 

ت، وفي  ول مجاٌ مً مجاالث الاؾدباهت، وهظلً ويىح نُاغاتها اللغٍى

 .يىء جلً آلاعاء جم اؾدبعاص بعٌ الفلغاث وحعضًل بعًها آلازغ

: نضق الاحؿاق الضازلي: حغي الخدلم مً نضق الاحؿاق 
ً
زاهُا

ُم الاؾدباهت على عُىت اؾخُالعُت ميىهت مً الضازلي لالؾدباهت بخُب

البت مً زاعج عُىت الضعاؾت، وجم خؿاب معامل اعجباٍ 40)  َو
ً
( َالبا

بحرؾىن بحن صعحاث ول مجاٌ مً مجاالث الاؾدباهت والضعحت اليلُت 

لالؾدباهت وهظلً جم خؿاب معامل اعجباٍ بحرؾىن بحن ول فلغة مً 

 :مجاٌ الظي جيخمي ئلُهفلغاث الاؾدباهت والضعحت اليلُت لل

 3حدول 

 معامالث ازجباط دزحت كل فقسة في الاسدباهت

 معامل املجال الفقسة

 الازجباط

القيمت 

 الاخخماليت

 معامل املجال الفقسة

 الازجباط

القيمت 

 الاخخماليت

1  

: اؾتراجُجُت  اإلاجاٌ ألاٌو

 جىيُذ اللُم

 

 0.01عىض  0.623 اإلاجاٌ الثاوي: اؾتراجُجُت مداهمت اللُم( 1 0.01عىض  0.694

 0.01عىض  0.756  2 0.01عىض  0.615 2

 0.01عىض  0.713  3 0.01عىض  0.678 3

 0.01عىض  0.750  4 0.01عىض  0.728 4

 0.01عىض  0.763  5 0.01عىض  0.712 5

 0.01عىض  0.711  6 0.01عىض  0.794 6

 0.01عىض  0.771  7 0.01عىض  0.513 7

 0.01عىض  0.702  8 0.01عىض  0.490 8

 0.01عىض  0.660  9 0.01عىض  0.665 9

 0.01عىض  0.677  10 0.01عىض  0.456 10

 0.01عىض  0.529  11 0.01عىض  0.568 11

 0.01عىض  0.510  12 0.01عىض  0.572 12

 0.01عىض  0.769  13 0.01عىض  0.795 13

 0.01عىض  0.877  14 0.01عىض  0.771 14

اإلاجاٌ الثالث: اؾتراجُجُت  1

 الىمى اللُمي

 0.05عىض  0.343  15 0.01عىض  0.847

     0.01عىض  0.569 2

ت )  0.01عىض  0.559 3 وعىض مؿخىي ( 39ع الجضولُت عىض صعحت خٍغ

 0.304( = 0.05صاللت )

  

     0.01عىض  0.433 4

     0.01عىض  0.686 5

     0.01عىض  0.686 6

     0.01عىض  0.619 7

ت )  0.01عىض  0.757 8 وعىض مؿخىي ( 39ع الجضولُت عىض صعحت خٍغ

 0.393( = 0.01صاللت )

  

     0.01عىض  0.580 9

     0.01عىض  0.793 10

     0.01عىض  0.648 11

     0.01عىض  0.826 12

     0.01عىض  0.678 13
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ًبحن الجضٌو الؿابم أن معامالث الاعجباٍ بحن ول فلغة مً       

الفلغاث والضعحت اليلُت لفلغاث الاؾدباهت صالت عىض مؿخىي صاللت 

 ( وبظلً حعخبر فلغاث الاؾدباهت ناصكت إلاا ويعذ للُاؾه.0.01)

 االث كام الباخثان بدؿاب ـــي للمجـــالبىاةضق ـــً الهــــم مـــوللخدل      

معامالث الاعجباٍ بحن صعحت ول مجاٌ مً مجاالث الاؾدباهت واإلاجاالث 

( 4ألازغي وهظلً ول مجاٌ مع الضعحت اليلُت لالؾدباهت والجضٌو )

 .ًىضح طلً

 4حدول 

 ث الاسدباهت واملجاالث ألاخسي ومع الدزحت الكليتمصفىفت معامالث ازجباط كل مجال مً مجاال 

 املجال الثالث املجال الثاوي املجال ألاول  املجمىع املجال

: اؾتراجُجُت جىيُذ اللُم    1 0.953 ألاٌو

  1 0.880 0.964 الثاوي: اؾتراجُجُت مداهمت اللُم

 1 0.876 0.846 0.947 الثالث: اؾتراجُجُت الىمى اللُمي

ًخطح مً الجضٌو الؿابم أن حمُع اإلاجاالث جغجبِ ًبعًها      

 طو صاللت ئخهاةُت عىض 
ً
البعٌ وبالضعحت اليلُت لالؾدباهت اعجباَا

( وهظا ًإهض أن الاؾدباهت جخمخع بضعحت عالُت مً 0.01مؿخىي صاللت )

 .الثباث والاحؿاق الضازلي

  Reliability زباث الاؾدباهت -

أحغي الباخثان زُىاث الخأهض مً زباث الاؾدباهت وطلً بعض      

لخحن وهما الخجؼةت  جُبُلها على أفغاص العُىت الاؾخُالعُت بٍُغ

 .الىهفُت ومعامل ألفا هغوهبار

لت الخجؼةت الىهفُت -1 جم اؾخسضام  :Split-Half Coefficient ٍَغ

لت الخجؼةت  صعحاث العُىت الاؾخُالعُت لحؿاب زباث الاؾدباهت بٍُغ

الىهفُت خُث اخدؿبذ صعحت الىهف ألاٌو ليل مجاٌ مً مجاالث 

الاؾدباهت وهظلً صعحت الىهف الثاوي مً الضعحاث وطلً بدؿاب 

معامل الاعجباٍ بحن الىهفحن زم حغي حعضًل الٌُى باؾخسضام معاصلت 

حن، للىهفحن اإلادؿا (Spearman-Brown Coefficient) ؾبحرمان بغاون  ٍو

حن والجضٌو )  :( ًىضح طل5ًومعامل حخمان للىهفحن غحر اإلادؿاٍو

 5حدول 

 ًىضح معامالث الازجباط بين هصفي كل مجال مً مجاالث الاسدباهت وكرلك الاسدباهت ككل

 معامل الثباث بعد الخعدًل الازجباط قبل الخعدًل عدد الفقساث املجاالث

: اؾتراجُجُت جىيُذ اللُم  0.886 0.796 14 اإلاجاٌ ألاٌو

 0.902 0.891 *15 اإلاجاٌ الثاوي: اؾتراجُجُت مداهمت اللُم

 0.854 0.850 *13 اإلاجاٌ الثالث: اؾتراجُجُت الىمى اللُمي

 0.949 0.902 42 الضعحت اليلُت لالؾدباهت 

الؿابم أن معامل الثباث الىلي لالؾدباهت ًخطح مً الجضٌو     

(، هظا ًضٌ على أن الاؾدباهت جخمخع بضعحت عالُت مً الثباث 0.949)

 .جُمئن الباخثان ئلى جُبُلها على عُىت الضعاؾت

لت أزغي مً َغق  -2 لت ألفا هغوهبار: اؾخسضم الباخثان ٍَغ ٍَغ

لت ألفا هغوهبار، وطلً إلًجاص معامل زباث  خؿاب الثباث وهي ٍَغ

الاؾدباهت، خُث خهلذ على كُمت معامل ألفا ليل مجاٌ مً مجاالث 

 :( ًىضح طل6ًالاؾدباهت وهظلً لالؾدباهت هيل والجضٌو )

 6حدول 

 ًىضح معامالث ألفا كسوهباخ لكل مجال مً مجاالث الاسدباهت وكرلك لالسدباهت ككل

 معامل ألفا كسوهباخ عدد الفقساث املجاالث

: اؾتراجُجُت جىيُذ اللُم  0.895 14 اإلاجاٌ ألاٌو

 0.916 15 اإلاجاٌ الثاوي: اؾتراجُجُت مداهمت اللُم

 0.896 13 اإلاجاٌ الثالث: اؾتراجُجُت الىمى اللُمي

 0.964 42 الضعحت اليلُت لالؾدباهت 

أن معامل الثباث الىلي لالؾدباهت  ًخطح مً الجضٌو الؿابم     

(، هظا ًضٌ على أن الاؾدباهت جخمخع بضعحت عالُت مً الثباث 0.964)

 .جُمئن الباخثت ئلى جُبُلها على عُىت الضعاؾت

 ىخائج. ال6

 لىخاةج الضعاؾت التي جم الخىنل ئليها مً      
ً
ًخًمً هظا الجؼء عغيا

زالٌ جُبُم أصاة الضعاؾت، باإليافت ئلى جفؿحر ومىاككت ما جم 

الخىنل ئلُه مً هخاةج مً زالٌ ؤلاحابت على حؿاؤالث الضعاؾت، 

 إلاخغحراث الضعاؾت ألاجُت: الجيـ، 
ً
والخدلم مً فغويها، وطلً جبعا

غاء اإلاعالجاث ؤلاخهاةُت للبُاهاث اإلاخجمعت مً الخسهو، وكض جم ئح

 .أصاة الضعاؾت

 :اإلادً اإلاعخمض في الضعاؾت

جم جدضًض اإلادً اإلاعخمض في الضعاؾت مً زالٌ جدضًض الخضعج في      

-5ملُاؽ لُىغث الخماس ي، مً زالٌ خؿاب اإلاضي بحن الضعحاث )

لى ٌَى (، ومً زم جلؿُمه على أهبر كُمت في اإلالُاؽ للحهٌى ع1=4

(، وبعض طلً ئيافت هظه اللُمت ئلى أكل كُمت في 0.8=5/4الخلُت أي )

(، وطلً لخدضًض الحض 1اإلالُاؽ )بضاًت اإلالُاؽ(، وهي الىاخض صحُذ )
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 :الخاليألاعلى لهظه الخلُت، وهىظا أنبذ ٌَى الخالًا هما هى مىضح بالجضٌو 

 7حدول 

 املعخمد في الدزاستاملدك 

 دزحت الخىافس الىشن اليسبي املقابل له الخدزج

  % فأكل36مً  1.80 – 1.00مً 
ً
 يعُفت حضا

 يعُفت %52-% 36أهثر مً  2.60 – 1.81مً 

 مخىؾُت %68-% 52أهثر مً  3.40 – 2.61مً 

 هبحرة %84-% 68أهثر مً  4.20 – 3.41مً 

  %100-% 84أهثر مً  5.00 – 4.21مً 
ً
 هبحرة حضا

 :الىخاةج اإلاخعللت بالؿإاٌ ألاٌو ومىاككتها

 -ما صعحت جلضًغ عُىت مً َلبت حامعتي )ألاػهغًىو الؿإاٌ على: "     

ـ فيه  ـ ـــاث جضٍعـــــغاجُجُـــا الؾخــــؤلاؾالمُت( إلاماعؾت أعًاء هُئت الخضَع

  اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت؟

ولإلحابت عً هظا الدؿاٌؤ كام الباخثان باؾخسضام الخىغاعاث      

ت، والجضاٌو الخالُت جىضح طلً  :واإلاخىؾُاث واليؿب اإلائٍى

 8حدول 

 في الاسدباهتالخكسازاث واملخىسطاث والاهدسافاث املعيازيت والىشن اليسبي لكل مجال مً مجاالث الاسدباهت وكرلك جسجيبها 

 الترجيب الىشن اليسبي الاهدساف املعيازي  املخىسط مجمىع الاسخجاباث املجال م

: اؾتراجُجُت جىيُذ اللُم 1  3 82.13 8.121 57.488 34493 اإلاجاٌ ألاٌو

 1 84.12 8.266 63.088 37853 اإلاجاٌ الثاوي: اؾتراجُجُت مداهمت اللُم 2

 2 83.49 7.502 54.272 32563 اللُمي اإلاجاٌ الثالث: اؾتراجُجُت الىمى  3

  83.26 21.899 174.848 104909 الضعحت اليلُت لالؾدباهت  

ًبحن الجضٌو الؿابم أن صعحت الخلضًغ اليلُت إلاماعؾت أعًاء هُئت      

ـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت ـ الؾتراجُجُاث جضَع واهذ هبحرة  الخضَع

%(، وهظا ما ًخفم مع ما حاءث به صعاؾت 83.21عىض وػن وؿبي )

سخلف مع ما حاءث 28ؾىِىت ] [، أبى30ؾلمُت ] [، أبى10اإلاىاعي ] [، ٍو

[، وهظه صعحت لها مضلىالث ئًجابُت على كُام 9به صعاؾت الؿعىص ]

ـ اللُم  ـ بضوعه في مماعؾت اؾتراجُجُاث جضَع عًى هُئت الخضَع

اإلاغجبُت باإلاىاَىت، وؾعُه الجاص هدى اللُام بىاحبه اججاه أبىاء قعبه، 

عغم ما ًالكُه مً العىاةم والهعىباث ؾىاء اإلاخعللت منها بالٓغوف 

البُئُت اإلادُُت به والٓغوف الحُاجُت )خهاع على كُاع غؼة، الاخخالٌ 

و ؤلاؾغاةُلي وعضواهه( أو الاكخهاصًت واهسفاى مؿخىي الضزل لضًه، أ

ألاوكُت  -الُلبت  –اإلاخعلم بُبُعت عمله اإلاعلض، مثل )اإلاىهج 

 (.ؤلايافُت اإلاُلىبت مىه

وكض حاء مجاٌ )اؾتراجُجُت مداهمت اللُم( في اإلاغجبت ألاولى بىػن      

عؼي الؿبب ئلى أن اإلاداواة جمثل 84.12وؿبي ) ، َو
ً
%( بضعحت هبحرة حضا

ـ، نىعة مً نىع اللضوة التي ًفغيها الضوع  على عًى هُئت الخضَع

ـ على بىاء ونلل  مىً ئعحاع طلً ئلى خغم أعًاء هُئت الخضَع ٍو

الصخهُت الىَىُت في يىء جدلُم عؾالت الجامعت في ْل الًبابُت 

الؿُاؾُت وخالت الاهلؿام التي ٌعِكها اإلاجخمع. وحاء مجاٌ 

( 83.49)اؾتراجُجُت الىمى اللُمي( في اإلاغجبت الثاهُت بىػن وؿبي )%

 حاء مجاٌ )اؾتراجُجُت جىيُذ اللُم( في 
ً
، وأزحرا

ً
وبضعحت هبحرة أًًا

%( وبضعحت هبحرة، وكض ٌعؼي خهىلها 82.13اإلاغجبت ألازحرة بىػن وؿبي )

 أن هظه 
ً
ـ ٌعخبرون يمىا على اإلاغجبت ألازحرة ئلى أن أعًاء هُئت الخضَع

اللُم واضحت لضي الُلبت الجامعُحن باعخباعهم حؼء مً اليؿُج 

 .جخمعي الظي ًخُلب اإلاعغفت بهااإلا

ولخفؿحر الىخاةج اإلاخعللت بيل مجاٌ كام الباخثان باعضاص الجضاٌو      

 :آلاجُت اإلاىضحت إلاجاالث الاؾدباهت بالكيل الخالي

: اؾتراجُجُت جىيُذ اللُم  اإلاجاٌ ألاٌو

 9حدول 

 املعيازيت والىشن اليسبي لكل فقسة مً فقساث املجال ألاول  الخكسازاث واملخىسطاث والاهدسافاث

الاهدساف  املخىسط مجمىع الاسخجاباث الفقسة م

 املعيازي 

الىشن 

 اليسبي

 الترجيب

ٌؿدثمغ ما ًهضع عً الُلبت مً حعبحراث مغجبُت بخلالُض اإلاجخمع  1

 لخىيُذ اللُم

2579 4.298 0.915 85.97 2 

ف اؾدكعاع الُلبت  2 لالهخماء في جىيُذ كُمت اإلادافٓت على ًْى

ً  ممخلياث الَى

2506 4.177 0.833 83.53 5 

3 ً  3 84.70 0.813 4.235 2541 ًىحه أؾئلت حؿاعض الُلبت اؾخىكاف مكاعغهم ججاه الَى

ىُت التي ال جيىن على خؿاب  4 ًترن للُلبت أن الازخُاع لللُم الَى

جي  الاهخماء الَى

2360 3.933 1.027 78.67 13 

ً هدُجت الخغوج عً  5  10 80.50 0.964 4.025 2415ٌعغف الُلبت باإلاساَغ التي تهضص أمً الَى
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 العلالهُت

ىُت 6  11 79.40 0.876 3.970 2382 ًإهض على مبضأ العمل بملخط ى الازخُاع اإلاىاؾب للغمىػ الَى

 8 82.57 0.772 4.128 2477 ٌؿخفؿغ باؾخمغاع عما حعجي له كُم اإلاىاَىت الهالحت 7

 4 83.63 0.864 4.182 2509 ًىضح الىخاةج اإلاترجبت على مؿاواة الجمُع أمام اللاهىن  8

ىُت بحن الىلاف واإلالابلت 9 لت عغيه لللًاًا الَى  12 79.23 0.869 3.962 2377 ًفهل في ٍَغ

 6 83.47 0.843 4.173 2504 ًجعل ول مإقغاث الُلبت اللُمُت فغنت لخىيُذ كُم اإلاىاَىت 10

ً هى ملُاؽ اإلاىاَىت الهالحت 11  1 86.83 0.818 4.342 2605 ًبحن للُلبت أن الاهخماء للَى

 9 81.93 0.888 4.097 2458 ًٓهغ الخلضًغ الؾخجاباث الُلبت ووحهاث هٓغهم 12

ٌؿخفؿغ خٌى الخُىاث العملُت التي ًدبعها الُالب لخُبُم  13

 كىاعاتهم اللُمُت

2278 3.797 1.017 75.93 14 

ىُت 14 تهم الَى  7 83.40 0.830 4.170 2502 ًترن اإلاجاٌ للُلبت للخعٍغف بهٍى

  82.13 8.121 57.488 34493 الضعحت اليلُت للمجاٌ 

 :ًخطح مً الجضٌو الؿابم أن أعلى فلغجحن في اإلاجاٌ واهذ    

ً هى ملُاؽ اإلاىاَىت ( " ًبحن للُلبت أن الاهخماء 11الفلغة ) - للَى

%(، وكض ٌعؼي 86.83الهالحت" اخخلذ اإلاغجبت ألاولى بىػن وؿبي كضعه )

الؿبب في طلً ئلى َبُعت اإلاغخلت الؿُاؾُت التي ٌعِكها الُالب 

الفلؿُُجي مً اهلؿام صازلي وججاطباث ؾُاؾُت اوعىؿذ على صوع 

جي والا  ؼ وخضة الهف الَى ـ في يغوعة حعٍؼ هخماء، عًى هُئت الخضَع

 ].26وهظا ما ًخفم مع ما حاءث به صعاؾت عؿاف وزلف هللا ]

( " ٌؿدثمغ ما ًهضع عً الُلبت مً حعبحراث مغجبُت بخلالُض 1الفلغة ) -

اإلاجخمع لخىيُذ اللُم " اخخلذ اإلاغجبت الثاهُت بىػن وؿبي كضعه 

مىً ئعحاع هظه الىدُجت ئلى خضازت َغق الخضَعـ 85.97) %( ٍو

)حعلم هُف جخعلم( التي بضأث باالهدكاع بعض الخىؾع في  الضاعمت إلابضأ

 .الخعلُم العالي، واخخضام الخىافؿُت في ؾىق العمل

 :وأن أصوى فلغجحن في اإلاجاٌ واهذ

( والتي ههذ على" ٌؿخفؿغ خٌى الخُىاث العملُت التي 13الفلغة ) -

بىػن ًدبعها الُالب لخُبُم كىاعاتهم اللُمُت " اخخلذ اإلاغجبت ألازحرة 

 بأمىع طاث 75.93وؿبي كضعه )
ً
%(. وهظا أمغ مىُلي ليىهه مخعللا

خؿاؾُت خؼبُت، التي ًسص ى هثحر مً الىاؽ الخدضر فيها، وهظا ما 

 ].27[ وأبى خكِل ]26أهضجه صعاؾت ول مً عؿاف وزلف هللا ]

ىُت 4الفلغة ) - ( والتي ههذ على" ًترن للُلبت أن الازخُاع لللُم الَى

جي" اخخلذ اإلاغجبت كبل ألازحرة التي ال جيىن  على خؿاب الاهخماء الَى

مىً ئعحاع هظه الىدُجت ئلى جغصي الحالت 78.67بىػن وؿبي كضعه ) %( ٍو

ىُت التي اوعىؿذ على قتى مىاحي  الؿُاؾُت، وحكدذ الجهىص الَى

 .الحُاة العامت، ومنها الخعلُم العالي بؿبب الاهلؿام الؿُاس ي

 ت مداهمت اللُماإلاجاٌ الثاوي: اؾتراجُجُ

 11حدول 

 الخكسازاث واملخىسطاث والاهدسافاث املعيازيت والىشن اليسبي لكل فقسة مً فقساث املجال الثاوي

مجمىع  الفقسة م

 الاسخجاباث

الاهدساف  املخىسط

 املعيازي 

الىشن 

 اليسبي

 الترجيب

اللًُت اللُمُت طاث البعض ٌؿاعض الُلبت باؾخمغاع على جدضًض  1

جي  الَى

2631 4.385 0.855 87.70 1 

دت أو الًمىُت لاللتزام باإلاىاَىت 2  4 85.07 0.849 4.253 2552 حهخم باْهاع الهىع الهٍغ

ٌعخمض اإلاهاعاث العللُت في حعل الُلبت ًغاحعىن مفاهُمهم خٌى  3

 الحلىق والىاحباث

2510 4.183 0.811 83.67 7 

م كُم الاهخماء واإلاىاَىت.ًُىع مً  4  10 83.17 0.813 4.158 2495 كضعة الُلبت على جلٍى

ضة أو اإلاعاعيت لللًُت  5 ًىحه الُلبت ئلى آلُاث حمع ألاصلت اإلاٍإ

 اللُمُت اإلاُغوخت

2477 4.128 0.856 82.57 13 

 15 81.77 0.830 4.088 2453 ٌؿخسضم عباعاث زالفُت الؾدثاعة أفياع الُلبت. 6

ٌؿاعض الُلبت في الغبِ بحن الضلُل في الاهخماء للحؼب وبحن اللًاًا  7

ىُت  الَى

2476 4.127 0.852 82.53 14 

ًيكغ بعٌ اإلافاهُم اإلاىلضة إلافاهُم الُلبت خٌى الثىابذ والغمىػ  8

ىُت  الَى

2486 4.143 0.825 82.87 12 

 6 84.90 0.761 4.245 2547 ًدُذ للُلبت الاقتران في عملُت اجساط اللغاعاث 9

 3 85.83 0.777 4.292 2575 ٌؿخفؿغ باؾخمغاع خٌى مضي صحت الىلض أو الازخالف في الغأي 10

ًدضص مع الُلبت اإلاعاًحر التي مً زاللها على مضي اعجباٍ ألاصلت  11

 بمباصب الاعتزاػ والفسغ

2504 4.173 0.831 83.47 9 

ىُت )ألاؾغي  12  2 86.67 0.829 4.333 2600 -اللضؽ -ًضعم عوح الخًامً مع اللًاًا الَى
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 الالحئحن.....(

 8 83.50 0.860 4.175 2505 ٌعؼػ مبضأ العضٌ واإلاؿاواة وجيافإ الفغم أزىاء جُبُله لألوكُت 13

ىُت 14  11 83.00 0.836 4.150 2490 ًبرػ صوع مإؾؿاث اإلاجخمع في مداهمت اللُم الَى

ًىحه الىلاف بدُث ًهل بالُالب ئلى ئنضاع أخيام كُمُت خىٌ  15

ً  واحباتهم ججاه الَى

2552 4.253 0.823 85.07 5 

  84.12 8.266 63.088 37853 الضعحت اليلُت للمجاٌ 

 :ًخطح مً الجضٌو الؿابم أن أعلى فلغجحن في اإلاجاٌ واهذ     

( " ٌؿاعض الُلبت باؾخمغاع على جدضًض اللًُت اللُمُت 1)الفلغة  -

جي " اخخلذ اإلاغجبت ألاولى بىػن وؿبي كضعه ) %( 87.70طاث البعض الَى

عؼو الباخثان طلً ئلى، وىن ؤلاوؿان بُبعه  ئلى مً  -ًدخاج بالحاح-َو

ًىحهه هدى الهىاب زانت في ْل الخجاطباث، ووكذ الخالفاث وهظا 

 ].31[، والعاحؼ ]30ى ؾلمُت ]ما أهضجه صعاؾت أب

ىُت )ألاؾغي ( "12الفلغة ) -  -ًضعم عوح الخًامً مع اللًاًا الَى

الالحئحن.....(" اخخلذ اإلاغجبت الثاهُت بىػن وؿبي كضعه  -اللضؽ

%(. وهظه هدُجت مىُلُت باعخباع هظه اللًاًا مً اهم الثىابذ 86.67)

ىُت التي ال حؿلِ بالخلاصم أو الخفاوى، وال تي ًمثل التراحع عنها الَى

 .نىعة مً نىع الخىىع

 :وأن أصوى فلغجحن في اإلاجاٌ واهذ

( " ٌؿخسضم عباعاث زالفُت الؾدثاعة أفياع الُلبت." اخخلذ 6الفلغة ) -

مىً ئعحاع هظه الىدُجت 81.77اإلاغجبت ألازحرة بىػن وؿبي كضعه ) %(، ٍو

دت ئلى ويع ألاؾخاط الجامعي الحؿاؽ، باعخباعه ًخعامل مع ق ٍغ

 .مخىىعت مً جُاعاث خؼبُت مسخلفت

ٌؿاعض الُلبت في الغبِ بحن الضلُل في الاهخماء للحؼب ( "7الفلغة ) -

ىُت " اخخلذ على اإلاغجبت كبل ألازحرة بىػن وؿبي  وبحن اللًاًا الَى

مىً ئعحاع هظه الىدُجت ئلى زكُت عًى هُئت 82.53كضعه ) %(، ٍو

ـ مً الضزٌى في سجاالث وخىاعاث كض جفلضه صوعه الحلُلي،  الخضَع

 ].28أو ججغه ئلى ما ًدؿب علُه، وهظا ما أهضجه صعاؾت أبى ؾىِىت ]

 اإلاجاٌ الثالث: اؾتراجُجُت الىمى اللُمي 

 11حدول 

 الخكسازاث واملخىسطاث والاهدسافاث املعيازيت والىشن اليسبي لكل فقسة مً فقساث املجال الثالث

مجمىع  الفقسة م

 الاسخجاباث

الاهدساف  املخىسط

 املعيازي 

الىشن 

 اليسبي

 الترجيب

 4 86.20 0.797 4.310 2586 ًىحه الُلبت ئلى كغاءة بعٌ اإلاعًالث ألازالكُت 1

ًدضص للُلبت اإلاهُلحاث واإلافاهُم اإلاخىاكًت طاث العالكت باللًاًا  2

ىُت )الاهلؿام  جدضًض اإلاهحر...(. -الىخضة-الَى

2587 4.312 0.752 86.23 3 

3  
ً
 كُمُا

ً
 1 86.60 0.774 4.330 2598 ًىضح للُلبت اإلابرعاث وألاؾباب اليافُت وعاء جبجي كغاعا

ٌؿاعض الُلبت في ئعاصة الىٓغ في كغاعاتهم خٌى مكىالث اإلاجخمع  4

 ومؿبباتها

2538 4.230 0.817 84.60 7 

ىُت ًدفؼ الُلبت على اإلاكاعهت في اإلاىاككت  5 العلىُت لللًاًا الَى

 اإلاؿخجضة

2544 4.240 0.794 84.80 6 

 11 81.33 0.841 4.067 2440 ًغبِ اإلانهاج الخعلُمي باإلاىاكف الجماعُت التي ًمغ بها الُلبت 6

ىُت طاث أبعاص أزالكُت 7  2 86.37 0.729 4.318 2591 ًُغح كًاًا هلاقُت جدخىي على مًامحن َو

 10 82.13 0.839 4.107 2464 جىمُت اللضعاث ؤلابضاعُت على الخفاوى والحىاعٌؿاعض الُلبت في  8

 9 82.37 0.856 4.118 2471 ًىحه الُلبت هدى اإلاىهجُت العلمُت في ئزباث الحلىق  9

 8 83.67 0.880 4.183 2510 ًٓهغ بالضلُل اإلاعجى الحلُلي إلافهىم الُاعت والىالء لىلي ألامغ 10

 بالضلُل ًبرػ أهمُت  11
ً
ىُت وجلضًغها معؼػا اخترام الىفاءاث واإلالضعاث الَى

 الخي

2547 4.245 0.862 84.90 5 

ىُت 12  13 75.20 1.048 3.760 2256 ٌكاعن الُلبت ألاوكُت اإلاغجبُت باإلاىاؾباث الَى

 12 81.03 0.945 4.052 2431 ًدبجى هلاقاث علمُت إلاداعبت حمُع أقياٌ الفؿاص في اإلاجخمع 13

  83.49 7.502 54.272 32563 الضعحت اليلُت للمجاٌ 

 :ًخطح مً الجضٌو الؿابم أن أعلى فلغجحن في اإلاجاٌ واهذ

 3الفلغة ) -
ً
( " ًىضح للُلبت اإلابرعاث وألاؾباب اليافُت وعاء جبجي كغاعا

 " اخخلذ اإلاغجبت ألاولى بىػن وؿبي كضعه )
ً
 (.%86.60كُمُا

ىُت طاث 7الفلغة ) - ( " ًُغح كًاًا هلاقُت جدخىي على مًامحن َو

 (.%86.37أبعاص أزالكُت(". اخخلذ اإلاغجبت الثاهُت بىػن وؿبي كضعه )

عؼو الباخثان طلً ئلى كىاعت أفغاص العُىت بمىهجُت أعًاء هُئت       َو

ـ العلمُت في َغح اللغاعاث اللُمُت، والتي مً اإلافترى أن  الخضَع

ئلى مبرعاث واكعُت طاث مهلحت عامت، ولِـ شخهُت أو  حؿدىض

ت، وهظا ما أونذ به صعاؾت الؿعىص ] [، وعؿاف وزلف هللا 9فئٍى

 :وأن أصوى فلغجحن في اإلاجاٌ واهذ ]26]

كُت اإلاغجبُت قاعن الُلبت ألاو( والتي ههذ على " 12الفلغة ) -

ىُت  (.%75.20كضعه )" اخخلذ اإلاغجبت ألازحرة بىػن وؿبي باإلاىاؾباث الَى

 ت حمُع ــمداعبـــت لــ( والتي ههذ على " ًدبجى هلاقاث علم13ُالفلغة ) -

 أقياٌ الفؿاص في اإلاجخمع " اخخلذ اإلاغجبت كبل ألازحرة بىػن وؿبي كضعه 
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(81.03%.) 

عؼي الؿبب في طلً ئلى خالت الخلِ اإلافاهُمي بحن       جي ما َو هى َو

جي التي حؿىص اإلاجخمع،  والحؿاباث الحؼبُت، الترصي ألازالقي وغحر َو

اإلاغجبِ بالؿُاؾت بعض الاهلؿام، و التي كض جإزغ على اإلاؿاعاث العملُت 

ـ  .ألعًاء هُئت الخضَع

 :الىخاةج اإلاخعللت بالؿإاٌ الثاوي ومىاككتها

ًىو الؿإاٌ الثاوي على أهه: هل جىحض فغوق طاث صاللت ئخهاةُت       

بحن مخىؾُاث جلضًغاث أفغاص  (α ≤ 0.05) عىض مؿخىي صاللت ئخهاةُت

ـ فيها الؾتراجُجُاث جضَعـ  عُىت الضعاؾت إلاماعؾت أعًاء هُئت الخضَع

     هىع اليلُت(؟  -اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت حعؼي إلاخغحراث الضعاؾت )الجيـ

 :ولإلحابت عً هظا الؿإاٌ كام الباخثان بهُاغت الفغيُاث الخالُت

الضعاؾت على: ال جىحض فغوق طاث صاللت  ًىو الفغى ألاٌو مً فغوى

بحن مخىؾُاث  (α ≤ 0.05) ئخهاةُت عىض مؿخىي صاللت ئخهاةُت

ـ فيها  جلضًغاث أفغاص عُىت الضعاؾت إلاماعؾت أعًاء هُئت الخضَع

ـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت حعؼي إلاخغحر الجيـ  الؾتراجُجُاث جضَع

 ثان باؾخسضام ازخباع)طهغ، أهثى(؟ وللخدلم مً هظا الفغى كام الباخ

"T. test"  ( ًىضح طل12ًوالجضٌو ): 

 12حدول 

 املخىسطاث والاهدسافاث املعيازيت وقيمت "ث" لالسدباهت حعصي ملخغير الجيس

 مسخىي الداللت قيمت الداللت قيمت "ث" الاهدساف املعيازي  املخىسط العدد الجيس 

 2.672 8.234 56.507 268 طهغ جىيُذ اللُماؾتراجُجُت 

 

0.008 

 

 0.01صالت عىض 

 7.952 58.280 332 أهثى

 0.023 8.550 63.097 268 طهغ اؾتراجُجُت مداهمت اللُم

 

0.982 

 

 
ً
 غحر صالت ئخهاةُا

 8.043 63.081 332 أهثى

 0.830 7.806 53.989 268 طهغ اؾتراجُجُت الىمى اللُمي

 

0.407 

 

  غحر 
ً
 صالت ئخهاةُا

 7.251 54.500 332 أهثى

 1.262 22.723 173.593 268 طهغ الضعحت اليلُت لالؾدباهت

 

0.207 

 

 
ً
 غحر صالت ئخهاةُا

 21.190 175.861 332 أهثى

ت ) ( 0.05( وعىض مؿخىي صاللت )598كُمت "ث" الجضولُت عىض صعحت خٍغ

 =1.96 

ت )كُمت  ( 0.01( وعىض مؿخىي صاللت )598"ث" الجضولُت عىض صعحت خٍغ

 =2.58 

ًخطح مً الجضٌو الؿابم أن كُمت "ث" اإلادؿىبت أكل مً كُمت      

"ث" الجضولُت في حمُع اإلاجاالث والضعحت اليلُت لالؾدباهت، عضا اإلاجاٌ 

، وهظا ًضٌ على عضم وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت حعؼي  ألاٌو

ـ الظي إلاخغحر  عؼي الؿبب في طلً ئلى أن عًى هُئت الخضَع الجيـ. َو

ًضعؽ الُالباث هى هفؿه الظي ًضعؽ الُالب، وهال الجيؿحن ًمغ 

ماعؽ عليهما هفـ ؤلاحغاءاث،  بىفـ زُىاث الخىحُه اللُمي، بل ٍو

[، وأبى ؾلمُت 27وهظا ما ًخفم مع ما حاءث به صعاؾت أبى خكِل ]

سخلف31[، والعاحؼ ]30] ً ] [، ٍو التي واهذ  [29مع صعاؾت ؾيىلؼ وآزٍغ

 الفغوق فيها لهالح الظوىع. هما ًخطح أن كُمت "ث" اإلادؿىبت أهبر مً

كُمت "ث" الجضولُت في اإلاجاٌ ألاٌو اؾتراجُجُت جىيُذ اللُم وهظا  

ًضٌ على وحىص فغوق طاث صاللت ئخهاةُت حعؼي إلاخغحر الجيـ )طهغ، 

عؼو الباخثان طلً ئلى زهىنُت أهثى( وواهذ الفغوق لهالح ؤلاهار . َو

اإلاجخمع الفلؿُُجي التي جىعىـ على مفاهُم الُالباث، وهظا ما ًخفم 

 ].15[، الكغكاوي ]9[، الؿعىص ]32مع ما حاءث به صعاؾت صعباش ي ]

 :الفغى الثاوي مً فغوى الضعاؾت

ًىو الفغى الثاوي مً فغوى الضعاؾت على: ال جىحض فغوق طاث       

بحن مخىؾُاث  (α ≤ 0.05) ةُت عىض مؿخىي صاللت ئخهاةُتصاللت ئخها

ـ فيها  جلضًغاث أفغاص عُىت الضعاؾت إلاماعؾت أعًاء هُئت الخضَع

ـ اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت حعؼي إلاخغحر هىع اليلُت  الؾتراجُجُاث جضَع

)علىم قغعُت، علىم ئوؿاهُت، علىم جُبُلُت(. وللخدلم مً هظا 

 One  خسضام أؾلىب جدلُل الخباًً ألاخاصيالفغى كام الباخثان باؾ

Way ANOVA 

 13حدول 

 مصدز الخباًً ومجمىع املسبعاث ودزحاث الحسيت ومخىسط املسبعاث وقيمت "ف" ومسخىي الداللت حعصي ملخغير الخخصص

دزحاث  مجمىع املسبعاث مصدز الخباًً املجال

 الحسيت

قيمت  قيمت "ف" املسبعاثمخىسط 

 الداللت

 مسخىي 

 الداللت

 8.044 518.250 2 1036.500 بحن اإلاجمىعاث اؾتراجُجُت جىيُذ اللُم

 

0.000 

 

 صالت عىض

 64.428 597 38463.418 صازل اإلاجمىعاث 0.01

  599 39499.918 اإلاجمىع

 10.108 670.318 2 1340.636 بحن اإلاجمىعاث اؾتراجُجُت مداهمت اللُم

 

0.000 

 

 صالت عىض

 66.314 597 39589.682 صازل اإلاجمىعاث 0.01

  599 40930.318 اإلاجمىع

 3.603 201.061 2 402.123 بحن اإلاجمىعاث اؾتراجُجُت الىمى اللُمي

 

0.028 

 

 صالت عىض

 55.797 597 33310.596 صازل اإلاجمىعاث 0.05
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  599 33712.718 اإلاجمىع

 

 الضعحت اليلُت لالؾدباهت

 8.121 3804.071 2 7608.142 بحن اإلاجمىعاث

 

0.000 

 

 صالت عىض

 468.417 597 279645.057 صازل اإلاجمىعاث 0.01

  599 287253.198 اإلاجمىع

ت )  4.62( = 0.01( وعىض مؿخىي صاللت )2.599ف الجضولُت عىض صعحت خٍغ

ت )   3.00( = 0.05( وعىض مؿخىي صاللت )2.599ف الجضولُت عىض صعحت خٍغ

ًخطح مً الجضٌو الؿابم أن كُمت "ف" اإلادؿىبت أهبر مً كُمت       

( في حمُع اإلاجاالث والضعحت 0.05"ف" الجضولُت عىض مؿخىي صاللت )

إلاخغحر اليلُت لالؾدباهت، أي أهه جىحض فغوق طاث صاللت ئخهاةُت حعؼي 

الخسهو. وإلاعغفت اججاه الفغوق كام الباخثان باؾخسضام ازخباع 

 :قُفُه البعضي والجضٌو الخالي ًىضح طلً

 14حدول 

 ًىضح اخخباز شيفيه في املجال ألاول حعصي ملخغير هىع الكليت

 علىم شسعيت علىم إوساهيت علىم جطبيقيت 

 56.138 57.864 60.011 

 علىم جُبُلُت

56.138 

0   

 علىم ئوؿاهُت

57.864 

1.726 0  

 علىم قغعُت

60.011 

*3.874 2.147 0 

ًخطح مً الجضٌو الؿابم وحىص فغوق بحن العلىم الخُبُلُت والعلىم  

 ي الخسههاثــــغوق فـــالكغعُت لهالح العلىم الكغعُت، ولم ًخطح ف

 .ألازغي  

 15حدول 

 ًىضح اخخباز شيفيه في املجال الثاوي حعصي ملخغير الخخصص

 علىم شسعيت علىم إوساهيت علىم جطبيقيت 

 61.308 64.018 65.068 

 علىم جُبُلُت

61.308 

0   

 علىم ئوؿاهُت

64.018 

*2.710 0  

 علىم قغعُت

65.068 

*3.760 1.050 0 

ًخطح مً الجضٌو الؿابم وحىص فغوق بحن العلىم الخُبُلُت والعلىم 

ؤلاوؿاهُت لهالح العلىم ؤلاوؿاهُت، وبحن العلىم الخُبُلُت والعلىم 

الكغعُت لهالح العلىم الكغعُت، ولم ًخطح فغوق في الخسههاث 

 .ألازغي 

 16حدول 

 ًىضح اخخباز شيفيه في املجال الثالث حعصي ملخغير الخخصص

 علىم شسعيت علىم إوساهيت علىم جطبيقيت 

 53.496 54.408 55.966 

 علىم جُبُلُت

53.496 

0   

 علىم ئوؿاهُت

54.408 

0.912 0  

 علىم قغعُت

55.966 

*2.470 1.558 0 

الجضٌو الؿابم وحىص فغوق بحن العلىم الخُبُلُت والعلىم ًخطح مً 

 ي الخسههاث ــــــالكغعُت لهالح العلىم الكغعُت، ولم ًخطح فغوق ف

 .ألازغي 
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 17حدول 

 ًىضح اخخباز شيفيه في الدزحت الكليت حعصي ملخغير الخخصص

 شسعيتعلىم  علىم إوساهيت علىم جطبيقيت 

 170.942 176.290 181.045 

 علىم جُبُلُت

170.942 

0   

 علىم ئوؿاهُت

176.290 

*5.349 0  

 علىم قغعُت

181.045 

*10.104 4.755 0 

ًخطح مً الجضٌو الؿابم وحىص فغوق بحن العلىم الخُبُلُت       

ؤلاوؿاهُت، وبحن العلىم الخُبُلُت والعلىم ؤلاوؿاهُت لهالح العلىم 

والعلىم الكغعُت لهالح العلىم الكغعُت، ولم ًخطح فغوق في 

عؼي الؿبب في طلً ئلى أن العلىم الكغعُت  الخسههاث ألازغي، َو

وؤلاوؿاهُت أكغب ئلى جأنُل مىيىع اللُم، هما أن مجاٌ الحضًث عنها 

عليها الُابع  في اإلادايغاث أوؾع مً العلىم الخُبُلُت التي ٌغلب

 [، 28م مع ما حاءث به صعاؾت كام أبى ؾىِىت ]ـــا ًخفــــظا مــــي، وهـــالعمل

سخلف مع صعاؾت العاحؼ ]  ].31ٍو

 :ئحابت الؿإاٌ الثالث

ـ بالجامعاث      ؼ مماعؾت أعًاء هُئت الخضَع ًىو على: "ما ؾبل حعٍؼ

ـ اللُم اإلاغجبُت   "باإلاىاَىت؟الفلؿُُيُت الؾتراجُجُاث جضَع

( مً 15جم جىحُه الؿإاٌ ئلى مجمىعت مً الخبراء بلغ عضصهم )    

مً  8مً ألاػهغ،  7العمضاء الحالُحن والؿابلحن لبعٌ اليلُاث )

غ ئحابتهم، واهذ على الىدى الخالي  :ؤلاؾالمُت( وبعض جفَغ

 16حدول 

 السخجاباث الخبراء خىل السؤالالخكسازاث واليسب املئىيت 

 م املقترح الخكساز اليسب املئىيت

ت عًى هُئت  13 86.6 اؾخجالء اإلاعالم اإلامحزة لثلافت اإلاىار الجامعي الضاعمت لخأهُض العالكت بحن الىفاءة واإلاىاَىت، وخماًت خٍغ

 الخضَعـ مً الخجاطباث الؿُاؾُت

1 

ت جىمُت يىابِ ألاخيام اللُمُت  11 73.3  عً الهٍى
ً
اللتزاماث َالب الجامعت بسهاةو وؾماث اإلاىاَىت الفلؿُُيُت بأقيالها بعُضا

 الحؼبُت

2 

 عً أي اعخباعاث أزغي. 10 66.6
ً
ت ألاواصًمُت، ومؿاءلخه بكفافُت بعُضا ـ الحٍغ  3 مىذ عًى هُئت الخضَع

 4 الؿلبُاث ئلى اإلاعاوي الخانت بمؿئىلُاث اإلاىاَىت.جيكُِ مهاعاث ئصاعة اإلاىاكف وألاػماث والحىاعاث بغؤٍت جخجاوػ  8 53.3

 5 جًمحن اللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت في مخُلباث الجامعت بدُث جيىن كاةمت على عالكت الفغص باآلزغ وكبٌى الازخالف. 7 46.6

اصة العلمُت )خىاع الُالب مع ألاؾاجظة( مً زالٌ البرامج وألاوكُت لخىمُت 5 33.3 مهاعاث اإلاكاعهت وجدمل  جفعُل صوع الٍغ

 اإلاؿئىلُت، وطلً بما ٌعجي الىٓغ في العالكت اليلُت لألصاء الجامعي

6 

مً زالٌ الجضٌو الؿابم ًخطح أن أهثر الاؾخجاباث واهذ مغجبُت       

باؾخجالء اإلاعالم اإلامحزة لثلافت اإلاىار الجامعي الضاعمت لخأهُض العالكت 

ـ مً بح ت عًى هُئت الخضَع ن الىفاءة واإلاىاَىت، وخماًت خٍغ

 مً وحهت هٓغ الخبراء 
ً
الخجاطباث الؿُاؾُت، وهظا ٌعجي أن هىان زلال

ت ألاؾخاط الجامعي ملُضة بعضة اعخباعاث  في اإلاىار الجامعي، وأن خٍغ

غحر أواصًمُت منها: )الؿُاؾُت، والىُْفُت، والحؼبُت(، وهظا ما هجم عً 

هلؿام، والتي ألحلذ باعجباٍ اإلاىاَىت عىض الكباب الجامعي جبعاث الا 

ت الحؼبُت  .بالهٍى

وعلى طلً وحب الىٓغ ئلى الجامعت بميىهاتها همإؾؿاث مؿخللت     

 عً الخجاطباث الؿُاؾُت، وئن لم 
ً
( جلىم بمهامها بعُضا

ً
، مالُا

ً
ا )ئصاٍع

 .جىً أصاة اإلاجخمع للخغُحر فاجها لم جدلم عؾالتها

 الخىصياث. 7

 :على يىء هخاةج الضعاؾت، ًىص ي الباخثان بما ًلي    

ـ باجباع أؾلىب الحىاع واإلاىاككت  -1 يغوعة أن ًلتزم عًى هُئت الخضَع

ت والازخالف في  مً زالٌ مىار صًملغاَي خغ، ٌؿمذ بالخعضصًت الفىٍغ

 .وحهت الىٓغ

مؿاعضة الُلبت على حعلم مفاهُم العضالت واجساط اللغاعاث،  -2

 .والؿُاق اإلاجخمعي الظي جىمى فُه اللُم

ً في مجخمعاتهم مً زالٌ  -3 حعلُم الُلبت هُف ًيىهىا مىاَىحن مإزٍغ

 .اإلاكاعهت في العمل الجماعي

الاعتزاػ والخمؿً باللُم اإلاغجبُت باإلاىاَىت الهالحت التي ال جدىافى  -4

 .مع اللُم ؤلاؾالمُت باعخباعها آلُاث لًمان صحت اإلاىار الجامعي

ماعؾها صون  -5 خه ألاواصًمُت، ٍو ـ بدٍغ أن ًخمؿً عًى هُئت الخضَع

ؼ ؾُاؾت وفلؿفت خؼب  كُىص زاعحُت مً كبل ئصاعة الجامعت لخعٍؼ

 معحن.

 املساحع

 أ. املساحع العسبيت

اللُم اإلاغجبُت بمفهىم اإلاىاَىت في (: 2013عبض اللُُف، ئًمان ) [1]

ألاؾاس ي ومضي اهدؿاب منهاج اإلاىاص الاحخماعُت للهف الخاؾع 

 الُلبت لها، عؾالت ماحؿخحر، الجامعت ؤلاؾالمُت، غؼة.
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ت 2000الغقُض، حاؾم ) [2] (: بعٌ العىامل اإلاغجبُت باللُم التربٍى

ذ، ولُت التربُت،  ذ، اليٍى لضي َالب ولُت التربُت بجامعت اليٍى

ت، العضص    33- 1، م 56اإلاجلت التربٍى

ؿلىهُاث اللُمُت لضي ول مً َالب (: ال2004، خمىص )العاػمي [3]

ذ،  الخعلُم الثاهىي الخام ألاحىبي والخعلُم الحيىمي بضولت اليٍى

ت، حامعت اللاهغة،  عؾالت ماحؿخحر، معهض الضعاؾاث التربٍى

 مهغ.

م(: أوؿاق اللُم في جُىع الفىغ التربىي، 2009الكاهحن، غاهم ) [4]

ذ.  الضاع ألاواصًمُت لليكغ والخىػَع، اليٍى

دت، همغ) [5] صعاؾت  -(: فعالُت اإلاضعؾت في التربُت للمىاَىت2002فٍغ

 مُضاهُت، قغهت اإلاُبىعاث للخىػَع واليكغ، لبىان.

واكع التربُت اإلاضهُت  -م(: الخعلُم واإلاىاَىت2005كاؾم، مهُفى ) [6]

ت، مغهؼ اللاهغة لحلىق ؤلاوؿان، اللاهغة.  في اإلاضعؾت اإلاهٍغ

صوع اإلاىاهج في جىمُت كُم اإلاىاَىت (: 2007بً نعب، وحُه ) [7]

، بدث ملضم ئلى هضوة التربُت  -الهالحت
ً
مىهج التربُت البضهُت مثاال

اى.  ؼ اإلاىاَىت الهالحت، الٍغ  البضهُت في حعٍؼ

ؼ الحىاع بحن 2011عؿاف، مدمىص ) [8] (: صوع التربُت للمىاَىت في حعٍؼ

لغابع ربىي اَلبت الجامعاث الفلؿُُيُت وؾبل جفعُله، اإلاإجمغ الت

-30هدى مجخمع فلؿُُجي أفًل(،  )الخىانل والحىاع التربىي.

 / أهخىبغ، الجامعت ؤلاؾالمُت، غؼة.31

ـ بيلُاث التربُت في (: 2014الؿعىص، هالت ) [9] صوع أعًاء هُئت الخضَع

ت لضي َلبتهم وؾبل  الجامعاث الفلؿُُيُت في جىمُت اللُم التربٍى

غه، عؾالت ماحؿخحر، حامعت  ألاػهغ، غؼة. جٍُى

 والُلبت الخضَعـ هُئت أعًاء مماعؾت صعحت (2009)اإلاىاعي، عاهُا: [10]

 اإلاجخمع في الؿاةضة لللُم الحرمىن وحامعت ألاعصهُت الجامعت في

 .الحرمىن، ألاعصن صهخىعاه، حامعت ألاعصوي، عؾالت

 الخضَعـ هُئت عًى : صوع (2011)الضًلجان  بيذ الضًلجان، هضي [11]

 العغبي الضولي ئلى اإلاإجمغ ملضم الجىصة، بدث لخدلُم الخسُُِ في

، 2011/ 5/ 12-10العغبُت اإلاىعلض في الفترة  الجامعاث في للجىصة

 .الؼعكاء، ألاعصن حامعت

-2007)الخمؿُت  الخُت (2008) :العالي والخعلُم التربُت وػاعة [12]

غ العامت ، الاصاعة(2012  فلؿُحن. هللا، العلمي عام والبدث للخٍُى

ت، ؾلؿلت معالم 1996ػاهغ، يُاء ) [13] (: اللُم في العملُت التربٍى

 .ٍت، مغهؼ الىخاب لليكغ، اللاهغةجغبى 

عؤٍت  –(: اللُم ومؿئىلُاث اإلاىاَىت 2004مىغوم، عبض الىصوص ) [14]

ت، صاع الفىغ العغبي، اللاهغة.  جغبٍى

ببعٌ كُم وعي َالب الجامعت (: 2005الكغكاوي، مىس ى ) [15]

صعاؾت مُضاهُت، مجلت صعاؾاث في الخعلُم الجامعي،  –اإلاىاَىت 

 ، اللاهغة.9العضص 

الخعلُم مً احل  -(: حكىُل اإلاؿخلبلُاث2000اًفيـ، واٌع ) [16]

الىفاًت واإلاىاَىت، جغحمت: زمِـ بىدمُضة، اإلاىٓمت العغبُت 

ب ئصاعة التربُت، اإلاغهؼ العغبي ل /للتربُت والثلافت والعلىم لخعٍغ

 .والترحمت، صمكم

صعاؾت  –(: الجامعت والؿُاؾت في مهغ 2000الخمِس ي، الؿُض ) [17]

ت ومُضاهُت في التربُت الؿُاؾُت لكباب الجامعاث، عؾالت  هٍٓغ

ت.  صهخىعاه ميكىعة، صاع الىفاء لضهُا الُباعت واليكغ، ؤلاؾىىضٍع

 (: مضي وعي ولُت التربُت إلافهىم2008عُُت، علي خؿحن ) [18]

اإلاىاَىت، بدث ملضم ئلى اإلاإجمغ العلمي ألاٌو )جغبُت اإلاىاَىت 

ت للضعاؾاث  ومىاهج الضعاؾاث الاحخماعُت(، الجمعُت التربٍى

 ًىلُى. /20-19الاحخماعُت، 

(: صوع اإلاىاهج الضعاؾُت في 2011) اإلادغوقي، ماحض بً هانغ [19]

 (2017-6-11)ت.جدلُم أهضاف جغبُت اإلاىاَى

www.up.re7an.net/view.php?file=92d 

 صاع اإلاؿحرة، عمان. حعلم اللُم وحعلُمها،(: 2005الجالص، ماحض ) [22]

)ص.ث(: الهغاع اللُمي لضي الكباب ومىاحهخه  الصحاث، أخمض [23]

 العغبي، اللاهغة.مً مىٓىع التربُت ؤلاؾالمُت، صاع الفىغ 

(: اؾتراجُجُت ملترخت 2014عؿاف، مدمىص وزلف هللا، مدمىص ) [26]

لخفعُل صوع الجامعاث الفلؿُُيُت في مىاحهت الخعهب الحؼبي 

في يىء مباصب اإلاىاَىت، مجلت الجامعت الاؾالمُت للضعاؾاث 

ت، اإلاجلض )  .62-29(، م 3(، العضص )22التربٍى

 كُم جىمُت في التربُت ولُاث : صوع (2010أبى خكِل، بؿام ) [27]

غؼة، بدث ميكىع،  اإلاعلمحن بمدافٓاث الُلبت لضي اإلاىاَىت

 العضص (،14مج ( ؤلاوؿاهُت العلىم ألاكص ى، ؾلؿلت حامعت مجلت

.  ألاٌو

ت العلىم ولُت َلبت جمثل (: صعحت2010أبى ؾىِىت، عىصة ) [28]  التربٍى

ىُت للمفاهُم  الجامعت اقمُت، مجلتاله اإلاملىت ألاعصهُت في الَى

 عكغ، الثامً ؤلاوؿاهُت، اإلاجلض الضعاؾاث ؤلاؾالمُت، ؾلؿلت

، العضص  379 م - 337 م ألاٌو

(: اإلاىاَىت في الفىغ التربىي ؤلاؾالمي 2009أبى ؾلمُت، ًىؾف ) [30]
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ت في جىمُت اليؿم اللُمي لضي الُلبت، عؾالت  اللُم التربٍى

صهخىعاه، بغهامج الضعاؾاث العلُا اإلاكترن بحن ولُت البىاث 
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إلافاهُم اإلاىاَىت الهالحت "، عؾالت صهخىعاه، الجامعت ألاعصهُت، 
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A. P. of Educational Management Educational 

Ministry of Education and Higher Education 
 

FOAD ALI AL – AJEZ 
Administration and Comparative 

Islamic University of Gaza 
  

ABSTRACT_ The study aimed to identify the estimates of a sample of the students of the two 

universities (Al-Azhar - Islamic) to practice the members of the teaching staff to the strategies of 

teaching the values associated with citizenship, and to achieve this followed the researchers 

descriptive / analytical approach. A questionnaire consisting of (42) items were distributed in 

three areas (the strategy of clarifying the values, the strategy for the trial of values, the strategy of 

value growth), on (600) students. The results showed that the practice of the teaching staff to the 

strategies of teaching values related to citizenship from the students' perspective was significant at 

a relative weight (83.21%). There were no statistically significant differences between the average 

scores of the sample members for practicing the teaching strategies of the values related to 

citizenship attributed to sex , But there are differences depending on the variable type of college in 

favor of (human sciences). The study recommended that the member of the faculty should adhere 

to the method of dialogue and discussion through a free democratic environment, which allows for 

intellectual pluralism and differences of opinion, and that he upholds his academic freedom and 

practices it without external restrictions. 

KEYWORDS: Strategies for Teaching Values, Values Related to Citizenship. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


