
139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستىي الرضا األكادميي لدي طلبت كليت 
 الرتبيت باجلامعت اإلسالميت بغزة وسبل حتسينه

 *فاًص كمال شلدان

 

 

ًاصًمي لضي ؾلبت ًلُت التربُت بالجامػت ؤلاؾالمُت بؿؼة وؾبل   _امللخص َضقذ الضعاؾت الخػغف ئلى مؿخىي الغغا ألا

( قهغة، 36الباخض اإلاىهج الىضكي الخدلُلي، واؾخسضم اؾدباهت مٍىهت مً ) جدؿِىه، ولخدهُو أَضاف الضعاؾت اؾخسضم

 وؾالبت مً ؾلبت ًلُت التربُت في الجامػت ؤلاؾالمُت بؿؼة 264مىػغت غلى زالزت مجاالث، وجٍىهذ غُىت الضعاؾت مً )
ً

( ؾالبا

ًاصًمي لضي ؾلبت ًلُ هت غشىاةُت. وأظهغث هخاةج الضعاؾت أن مؿخىي الغغا ألا ت التربُت في الجامػت ؤلاؾالمُت بلـ وػهه بؿٍغ

%( بضعظت 74.73%( بضعظت جهضًغ يبحرة، وخطل مجاُ "غػى َُئت الخضَعـ" غلى اإلاغجبت ألاولى بىػن وؿبي )74.40اليؿبي )

%( 74.23جهضًغ، وخطل ًل مً مجالي "ؤلاعشاص والخىظُه" و"البِئت الخػلُمُت" غلى اإلاغجبت الشاهُت مٌغع بىػن وؿبي )

ًاصًمي لضي ؾلبت ًلُت التربُت في و  بضعظت جهضًغ يبحرة، وال جىظض قغوم بحن جهضًغاث أقغاص غُىت الضعاؾت إلاؿخىي الغغا ألا

الجامػت ؤلاؾالمُت حػؼي إلاخؿحراث الضعاؾت )الجيـ، اإلاؿخىي الضعاس ي( ويظلَ )اإلاػضُ الترايمي( باؾخصىاء مجاُ غػى َُئت 

% قأنل، يما انترخذ الضعاؾت مجمىغت مً اإلاهترخاث لخدؿحن مؿخىي 75لترايمي الخضَعـ جىظض قغوم لطالر اإلاػضُ ا

 للىخاةج الؿابهت ًىص ي الباخض بػغوعة نُام الجامػت بلهاءاث صوعٍت للؿلبت إلاىانشت 
ً

ًاصًمي لضي الؿلبت. واؾدىاصا الغغا ألا

ًاصًمُت والػمل غلى غالظها  .مشٌالتهم ألا

ًاصًالكلماث املفخاحيت  .مي، ًلُت التربُت، الجامػت ؤلاؾالمُت، الؿلبت: الغغا ألا
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 بغصة إلاطالميت بالجامعت التربيت كليت طلبت لدي ألاكادًمي السضا مظخىي 

 جحظيىه وطبل
 املقدمت. 1

أضبذ الخػلُم أخض الىؾاةل ألاؾاؾُت لخهضم اإلاجخمػاث وعنيها،      

خُض ؾاَم بشٍل مباشغ في ظهىع الشىعة الخٌىىلىظُت التي ٌشهضَا 

بجمُؼ قغوغه، الػالم اإلاػاضغ، وغلُه ٌػخمض الىظام الاظخماعي الػام 

ا، ولظلَ قان مإؾؿاث  الؿُاؾُت والانخطاصًت والصخُت وؾحَر

 في جهضًم الخضماث طاث الجىصة 
ً
 يبحرا

ً
الخػلُم الػالي جبظُ مجهىصا

 
ً
الػالُت لخلبُت اخخُاظاث الؿلبت، وئشباع عؾباتهم اإلاسخلكت، وجدهُها

 .ألَضاقها اإلايشىصة

ن وزاعظها حؿعى ئلى وظمُؼ مإؾؿاث الخػلُم الػالي في قلؿؿح     

غ مضزالتها وغملُاتها بشٍل مؿخمغ، وطلَ للػمل غلى جدؿحن  جؿٍى

أصاء وظاةكها، وعبؿها بمجخمػها، بؿُت الخطُى غلى أقػل مسغظاث 

لكت أصوى، وجىقحر بِئت ظامػُت مىاؾبت للؿلبت، جغجهي  في ونذ أنطغ، ًو

ًاصًمي ]  ].1بمؿخىي عغاَم ألا

الجامػاث الكلؿؿُيُت مٍاهت غظُمت  وجدخل ًلُاث التربُت في     

لغغاًتها لػضٍص يبحٍر مً الؿلبت اإلاػلمحن الظًً ًدخاظىن ئلى جأٍَُل 

ى ما ًضقػها ئلى  وئغضاٍص ظُض، ًدىاؾب والخؿىعاث اإلاخالخهت، َو

غ ًلُاث التربُت وبغامجها، ختى جلبي عؾباث ؾلبتها  الاَخمام بخؿٍى

 
ً
  وخاظاتهم، وجغاعي ظغوف ؾىم الػمل مدلُا

ً
 .وئنلُمُا

ض ئغضاص اإلاػلمحن في ًلُاث التربُت، وؾىاَم       ونض ؾاعث ظهىص ججٍى

 : مً الػاملحن في الهؿاع التربىي في الجامػاث الػغبُت باججاَحن ألاُو

ئغضاص َظٍ الكئاث في الجامػاث، والخىؾؼ في ًلُاث التربُت، وحػضًل 

وع، ونض جدهو ازخطاضاتها وبغامجها؛ ختى جخمًٌ مً الهُام بهظا الض

َظا الهضف ئلى خض يبحر، والشاوي: جدهُو الجىصة الشاملت في ًلُاث 

ظا الهضف لم ًخدهو بػض، وغضم جدهُو َظا الهضف في  التربُت، َو

ًلُاث التربُت الػغبُت مإشغ غلى وظىص غىاةو غضًضة، منها جطخم 

ل، ومنها غضم جىاقغ أغػاء َُئت الخضَعـ  الٍلُاث، وغضم يكاًت الخمٍى

لحن لخىكُظ الجىصة في أصائهم، وغضم وظىص مػاًحر ظىصة جالةم ظمُؼ  اإلاَإ

البرامج الهاةمت في َظٍ الٍلُاث، وظمُؼ مضزالث َظٍ البرامج وغملُاتها 

 ].2] ومسغظاتها

ػض عغا الؿلبت غً اإلاطاصع الضاغمت التي جدهو خاظتهم، وحؿاَم        َو

ًاصًمي؛ أخض مٍىهاث  غ جدطُلهم ألا ئصاعة الجىصة الشاملت في في جؿٍى

غ الػملُت الخػلُمُت هي مؿاغضة الؿلبت  اإلاإؾؿاث الخػلُمُت، ألن ظَى

غلى جدطُل اإلاػاعف واإلاهاعاث والىجاح قيها، وؾُاب عغا الؿلبت ٌػني 

ًاصًمي للمإؾؿت الخػلُمُت، وبالخالي جضوي  جضوي ظىصة ألاصاء ؤلاصاعي وألا

غً أصاء اإلاإؾؿت لخدهو  ظىصة الخػلُم، ونُاؽ مضي ِعغا الؿلبت

خاظاتهم ٌػض مً أَم اإلاإشغاث التي جضُ غلى مؿخىي ظىصة الخػلُم، 

ؿاغض ؤلاصاعة غلى وغؼ اؾتراجُجُاتها، وزؿتها لغقؼ اإلاؿخىي الخػلُمي  َو

 ].3للؿلبت ]

[ بػغوعة اغخماص 4ونض أوضذ بػؼ الضعاؾاث يضعاؾت الخؿيُت ]       

م الجىصة والاغخماص في مإؾؿاث نُاؽ عغا الؿلبت يأخض مػاًحر هظا

[ بمخابػت 3الخػلُم الػالي، يما أوضذ صعاؾت ضىالخت والػمغي ]

ت والخػلُمُت، بما ًدهو  ًاقت الخضماث التربٍى اإلاؿإولحن لخدؿحن 

 Chienh Hsiung [5 مؿخىي الغغا اإلاؿلىب لضي الؿلبت، وأزبذ صعاؾت

Wan  وظىص غالنت مىظبت بحن ظىصة الخضماث الخػلُمُت، وعغا الؿلبت

[ ئلى عغا ؾلبت ًلُت الخجاعة في 6في الجامػاث، وأشاعث صعاؾت خلـ ]

اتها  ـ وغً اإلاٌخبت ومدخٍى الجامػت ؤلاؾالمُت غً أغػاء َُئت الخضَع

[ 7مً اإلاغاظؼ الىعنُت وؤلالٌتروهُت، وأزبدذ هخاةج صعاؾت ظلُضان ]

غىامل طاث جأزحر غلى صعظت الغغا غىض الؿالبت الجامػُت  وظىص زالزت

باإلاضًىت اإلاىىعة، واإلاغجبـ بخدهُو: الخاظت ئلى ألاوشؿت الجماغُت، 

ت،  ت قٌٍغ والشػىع باالهخماء، والخاظت ئلى جىمُت الظاث في ظل خٍغ

ويظلَ الخاظت ئلى اإلاؿاهضة الخاهُت، يما أظهغث هخاةج صعاؾت الدجاع 

ًان [ أ8واإلابدىح ] ن اإلاؿخىي الػام لِغغا ؾلبت ظامػت ألانص ى بؿؼة 

، وصعاؾت الخضابي ونشىة ]
ً
[ التي أيضث أن مؿخىي الغغا 9مخىؾؿا

ًاهذ صون اإلاؿخىي اإلاؿلىب،  لضي ؾلبت ًلُت التربُت بجامػت غمغان 

[ أن َىاى غالنت وزُهت بحن ظىصة 10وآزغون ] Frick وأشاعث صعاؾت

بت، قٍلما نضمذ الخضماث الخػلُمُت البِئت الخػلُمُت، وعغا الؿل

م أيبر، في غىء ما ؾبو  ًان عغاَم ووالَؤ للؿلبت قاةضة أيبر ًلما 

ًاصًمي لضي ؾلبت  قان َظٍ الضعاؾت تهضف ئلى حػغف مؿخىي الغغا ألا

 .ًلُت التربُت بالجامػت ؤلاؾالمُت بؿؼة وؾبل جدؿِىه

 مشكلت الدزاطت. 2

ت التي جهضمها ًمشل عغا الؿلبت غً الخضماث ألا       ًاصًمُت وؤلاصاٍع

مخلَ  ت في الخالت التي حػؼػ اإلاىاقؿت قُما بُنها، ٍو الجامػاث حجغ الؼاٍو

الؿلبت اإلاهضعة غلى جدضًض مضي جهبلهم وعغاَم غً الخضماث 

ت التي جهضمها الجامػت لهم، يما أنهم ٌؿخؿُػىن  ًاصًمُت وؤلاصاٍع ألا

و غضمها، وئمٍاهُت جٌُكها الخٌم غلى َظٍ الخضماث مً خُض الجىصة أ

ا ًاصًمُت وؾحَر  .مؼ خاظاتهم الىكؿُت وؤلاوؿاهُت والاظخماغُت وألا

ومً زالُ غمل الباخض في الجامػت ؤلاؾالمُت، وفي غماصة شئىن 

؛ قهض الخظ وظىص بػؼ الخضماث صون اإلاؿخىي 
ً
الؿلبت جدضًضا

اإلاؿلىب، يما أن بػؼ الؿلبت ٌشخٍي مً غػل الخضماث اإلاهضمت 

صازل الخغم الجامعي، والتي جمـ مؿخىي عغا الؿلبت الظي حؿعى 

ى ما صقؼ الباخض ئلى جدضًض مؿخىي  ئصاعة الجامػت ئلى جدؿِىه، َو

ًاصًمي لضي ؾلبت ًلُت التربُت بالجامػت ؤلاؾالمُت وؾبل  الغغا ألا

 :جدؿِىه في غىء ألاؾئلت آلاجُت

 أ. أطئلت الدزاطت

ًاصًمي لض. 1 ي ؾلبت ًلُت التربُت بالجامػت ما مؿخىي الغغا ألا

 ؤلاؾالمُت بؿؼة مً وظهت هظغ الؿلبت؟

 ≤ α) 0.05َل جىظض قغوم طاث صاللت اخطاةُت غىض مؿخىي صاللت ). 2

بحن مخىؾؿاث صعظاث جهضًغ أقغاص غُىت الضعاؾت إلاؿخىي الغغا 

ًاصًمي لضي ؾلبت ًلُت التربُت بالجامػت ؤلاؾالمُت بؿؼة حػؼي  ألا

 (؟ؾت )الجيـ، اإلاؿخىي الضعاس ي، اإلاػضُ الترايميإلاخؿحراث الضعا
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ًاصًمي لضي ؾلبت ًلُت التربُت . 3 ما ؾبل جدؿحن مؿخىي الغغا ألا

 بالجامػت ؤلاؾالمُت بؿؼة؟

 أهداف الدزاطتب. 

 :تهضف الضعاؾت ئلى      

ًاصًمي لضي ؾلبت ًلُت التربُت  -1 الخػغف ئلى مؿخىي الغغا ألا

 .بالجامػت ؤلاؾالمُت بؿؼة

الٌشل غً صالالث الكغوم بحن مخىؾؿاث جهضًغاث آعاء الؿلبت مً  -2

ًاصًمي لضيهم  ًلُت التربُت بالجامػت ؤلاؾالمُت بؿؼة إلاؿخىي الغغا ألا

 (.حػؼي إلاخؿحراث الضعاؾت )الجيـ، اإلاؿخىي الضعاس ي، اإلاػضُ الترايمي

ًاصًمي لضي ؾلبت ًلُت  -3 انتراح ؾبل لخدؿحن مؿخىي الغغا ألا

 .بالجامػت ؤلاؾالمُت بؿؼةالتربُت 

 أهميت الدزاطتج. 

 :جيبؼ أَمُت الضعاؾت مً      

ًاصًمي لضي ؾلبت ًلُت التربُت بالجامػت  -1 جىاولها إلاؿخىي الغغا ألا

 .ؤلاؾالمُت بؿؼة

ًاصًمُت التي جهضمها الجامػت ؤلاؾالمُت  -2 جهُُم مؿخىي الخضماث ألا

ا َغ  .لؿاًت جؿٍى

 :الضعاؾتًمًٌ أن ٌؿخكُض مً َظٍ  -3

ًاصًمُت -أ  .ؾلبت الجامػاث باغؿائهم عؤٍت واضخت غً مؿحرتهم ألا

ًاصًمُت في الجامػاث،  -ب اإلاؿئىلىن في وخضاث الجىصة والشإون ألا

 .لخدؿحن زضماتهم للؿلبت

ا اإلاإؾؿاث الغاغُت للؿلبت، والتي  -ط الجامػاث الكلؿؿُيُت باغخباَع

ا في الخضماث التي جهضمها  ًاصًمُت أو حؿعى ئلى جمحَز لهم ؾىاء زضماث أ

ت   .ئصاٍع

حػض َظٍ الضعاؾت مً الضعاؾاث ألاولى التي جىانش مؿخىي الغغا  -4

ًاصًمي لضي ؾلبت ًلُت التربُت بالجامػت ؤلاؾالمُت وجهضًغ الؿبل  ألا

 .اإلاىاؾبت لخدؿِىه

 حدود الدزاطتد. 

ًمًٌ جىغُذ خضوص الضعاؾت مً زالُ خض اإلاىغىع: خُض      

ًاصًمي لضي ؾلبت ًلُت انخطغث ا لضعاؾت غلى بُان مؿخىي الغغا ألا

التربُت في الجامػت ؤلاؾالمُت، واإلاخمشل في مجاالث )الخىظُه وؤلاعشاص، 

ـ(، والخض البشغي جم جهُُضٍ  البِئت الخػلُمُت، غػى َُئت الخضَع

ذ  بؿلبت ًلُت التربُت في الجامػت ؤلاؾالمُت، بمداقظاث ؾؼة، يما أظٍغ

  .م2015/2016الكطل الشاوي مً الػام الضعاس ي الضعاؾت في 

 مصطلحاث الدزاطتٌ. 

ًاصًمي: ٌػغقه ًىجلغ -1 [ أهه ألاصاء اإلاضعى واإلاخىنؼ مً 11] الغغا ألا

نبل اإلاؿخكُض، وفي خالت جؿابو ألاصاء مؼ ما َى مخىنؼ قان اإلاؿخكُض 

ؾِشػغ بالؿػاصة والغغا، وفي خالت عجؼ ألاصاء غً اإلاخىنؼ قان 

 .اإلاؿخكُض ًٍىن في خالت غضم الؿغوع أو الاؾدُاء

ًاصًمي لضي ؾلبت ًلُت التربُت ئظغا  -2 : ما ٌشػغ به مؿخىي الغغا ألا
ً
ةُا

ؾلبت ًلُت التربُت في الجامػت ؤلاؾالمُت بؿؼة مً الاعجُاح والهبُى غً 

ـ، والبِئت الخػلُمُت، وؤلاعشاص  ألاصاء اإلاخىنؼ مً أغػاء َُئت الخضَع

ًاصًمي، خحن ًدؿم بالجىصة الػالُت، والظي جم نُاؾه مً  والخىظُه ألا

 .زالُ أصاة الضعاؾت التي أغضَا الباخض لظلَ

 إلاطاز الىظسي . 3

ئن ؤلانباُ غلى الخػلُم الػالي في ظمُؼ أهداء الػالم مً زالُ جؼاًض      

أغضاص الؿلبت؛ أصي ئلى الخىؾؼ في غضص اإلاإؾؿاث الخػلُمُت وجىىغها، 

لُاث ومػاَض، أو جىىع بغامجها الخػلُمُت ما بحن  ما بحن ظامػاث ًو

ظا الخىىع ف ي اإلاإؾؿاث والبرامج بغامج غلمُت أو مهىُت جؿبُهُت، َو

أوظض خالت مً الخىاقـ الجاص بحن جلَ اإلاإؾؿاث ظهغ في الخضماث 

ت اإلاهضمت للؿلبت ًاصًمُت وؤلاصاٍع  .ألا

ا في       ًُ ل جدؿحن أصاء اإلاإؾؿاث بما قيها الجامػاث اَخماًما غاإلا
ّ
شٍ َو

ظمُؼ صُو الػالم، ًػاف ئلى طلَ أن نضعة أي مجخمؼ غلى ئصاعة 

ت الخُىٍت؛ لِـ بالتريحز غلى قػالُت َظٍ مإؾؿاجه وبغام جه الخىمٍى

ا أًًػا،  اإلاإؾؿاث ويكاءتها قهـ؛ وئهما بالتريحز غلى غضالتها، أو ابخٍاَع

ومضي مىاؾبت بغامجها وزضماتها لخىنػاث اإلاؿخكُضًً منها، 

ؼ في اإلاباصب  وؾمىخاتهم الىانػُت لهظٍ الخضماث. ئن الخؿُحر الؿَغ

ظخماغُت والضًمؿغاقُت اؾخضعى وشىء مؿالب الانخطاصًت والخهىُت الا 

ملخت غلى ظىصة الخضمت التي جهضمها اإلاإؾؿاث اإلاسخلكت. والخػلُم 

الػالي، مشله يأي وؿو هظامي، لِـ ئال اوػٍاؽ للؿُام الاظخماعي 

والانخطاصي الػام الؿاةض في اإلاجخمػاث، ولِـ مً اإلاؿخؿغب أن 

ث يبحرة؛ خُض جىاظه مإؾؿاجه ٌػاوي الخػلُم الػالي الػغبي مً مشٌال 

جدضًاث وتهضًضاث بالؿت الخؿىعة، وشأث غً اإلاخؿحراث التي ؾحرث 

غ  ا ظضًًضا، ٌػخمض الػلم والخؿٍى ًُ شٍل الػالم، وأوظضث هظاًما غاإلا

ؿدىض ئلى جهىُاث غالُت الخهضم  الخٌىىلىجي اإلادؿاعع أؾاًؾا له، َو

لبضء ببرامج شاملت وؤلابضاع، ألامغ الظي ال ًضع مجاال للترصص في ا

غ، جػمً إلاإؾؿاث الخػلُم الػغبُت الهضعة غلى ججاوػ مشٌالتها  للخؿٍى

[12.[ 

غي الباخض أن ججاوػ اإلاشٌالث التي حػاوي منها مإؾؿاث الخػلُم        ٍو

ًاصًمُت ٌػخمض بشٍل أؾاؽ غلى ما  الػالي في مجاُ ظىصة الخضماث ألا

حؿاَم في جمٌحن الؿلبت، جىقٍغ جلَ اإلاإؾؿاث لؿلبتها مً ئمٍاهُاث 

 .وعقؼ خالت الخىاقـ بحن ظمُؼ اإلاإؾؿاث اإلامازلت

وبما أن الؿالب ًمشل حجغ ألاؾاؽ في جلَ اإلاإؾؿاث؛ قان ألازحرة       

ًاصًمُت وئشباغها، وجهضًم  ت وألا حؿعى ظاَضة لخلبُت اخخُاظاجه ؤلاصاٍع

ت بأوشؿتها، الخضماث التي جضقػه ئلى الاَخمام بػملُت الخػلم، واإلاشاعي

يشَُ وبىؾدُلي ] [ أن َىاى غضة غىامل مً شأنها 13وأيض ًل مً نٍغ

أن جإزغ غلى الضاقؼ ئلى الخػلم لضي الؿلبت، وأخض َظٍ الػىامل 

ألاؾاؾُت َى ئشباع خاظاث اإلاخػلمحن ألاؾاؾُت اإلاخػلهت بٌكاًت أغػاء 

ًاقت الىؾاةل لدؿهُل الػملُت  ـ، ونضعتهم غلى جىقحر  َُئت الخضَع

 .الخػلُمُت، ومخابػت اإلاؿخجضاث غلى الطػُض واإلاػغفي

ومً ألاَضاف التي حؿعى أي مإؾؿت ئلى جدهُهها ِعغا اإلاؿخكُض        

الظي ًضقؼ زمً الؿلػت أو الخضمت إلشباع خاظاجه اإلااصًت أو 

ًان لخضمت اإلاؿخكُضًً، وجلبُت  الاظخماغُت، قىظىص اإلاإؾؿاث باألضل 

ٌػخمض غلى وظىص اإلاؿخكُضًً )ال وظىص خاظاتهم، قىظىص اإلاإؾؿت 

 ].4لجامػاث صون ؾلبت( ]

        
ً
ت أمغا مشل نُاؽ عغا الؿلبت باليؿبت للمإؾؿاث التربٍى ٍو

؛ ألهه ًدضص لخلَ اإلاإؾؿاث ههاؽ الهىة قخػمل غلى 
ً
اؾتراجُجُا

تها، مؿخكُضة مً غملُت الخهُُم التي  ا، وههاؽ الػػل لخهٍى َؼ حػٍؼ
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صعاس ي، والتي حشمل جهُُم الؿلبت ألصاء أغػاء ججغي نهاًت ًل قطل 

ـ، ومدخىي اإلاهغعاث الضعاؾُت، ومضي  ـ، وؾغاةو الخضَع َُئت الخضَع

ـ، وحشحر صعاؾت  اؾخسضام اإلاؿخدضزاث الخٌىىلىظُت في غملُت الخضَع

[ ئلى أن اإلاػاصلت الصخُدت لغغا الؿلبت حؿحر وقو الىهج 4الخؿيُت ]

ًان مػضُ الِغغا  :آلاحي: قاطا 

أغلى مما ًخىنػه الؿالب، وهي خالت هاصعة، قان الجامػت جٍىن في  -

خالت عبذ مخكىم، ألن الٍلُت خههذ أَضاقها بايؿاب الؿالب اإلاػاعف 

 
ً
 ومبخهجا

ً
والهُم واإلاهاعاث اإلاؿتهضقت، وؾٍُىن الؿالب مؿغوعا

خدضر غً الٍلُت بشٍل ئًجابي  .بخدطُله الػلمي وخُاجه اإلاهىُت، ٍو

خىنؼ، قان الجامػت في خالت زؿاعة، ألن الٍلُت لم جدهو أنل مً اإلا -

أَضاقها، وال جىنػاث الؿالب، ونض ًيسخب الؿالب مً الضعاؾت، أو 

 .ًيخهل ئلى ًلُت أزغي، أو ًبهى في الٍلُت ًخػامل مػها بشٍل ؾلبي

ٌؿاوي ما ًخىنػه الؿالب، قالٍلُت في خالت اؾخهغاع وعبِذ مػخضُ،  -

جب غليها اإلاداقظت هدُجت الاخخماُ الٌ ت صعاؾت الؿلبت، ٍو بحر الؾخمغاٍع

، وأن جؿمذ للىضُى ئلى الِغغا اإلاخكىم   .غلى َظا الِغغا اإلاهبُى

ٌُت وألاوعوبُت وبػؼ        ظا ما حؿحر غلُه مػظم الجامػاث ألامٍغ َو

ا ؾحر اإلااصًت، وقو ئؾاع  الجامػاث الػغبُت في خؿاب أعباخها وزؿاةَغ

 (:1ٍل )الػمل اإلاىضر في الش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 1شكل 

 ( 2001،196 وحىهص، هل) إعداد مً الشكل إلاطاز املىطقي آلليت عمل هظام زضا الطلبت
ا
 ]4] الحظييت عً هقال

 

 أن ٌػني( 1) الشٍل في اإلاىضر اإلاىؿهي الػمل ئؾاع أن ًخطر        

غ للجامػاث مهم مهُاؽ ًمشل وعغاَم الؿلبت جهضًغ  زضماتها لخؿٍى

ظا وجدؿُنها،  ختى باؾخمغاع، أصائها وجهُُم ًلُاتها، مخابػت ًجػلها ما َو

لت جٍىن   ؾمػت مً جتريه إلاا الؿلبت، مً غضص أيبر الؾخهؿاب مَإ

 ؤلاؾالمُت والجامػت" لؿلبتها، جهضمها التي والخضماث أصائها، غً ؾُبت

ا  التي الجىصة وخضة وظىص غلى جدغص الكلؿؿُيُت الجامػاث مً يؿحَر

ًاصًمُت الخضماث وجخابؼ حشغف ت ألا  جهىم زم بالؿلبت، اإلاخػلهت وؤلاصاٍع

 وجهضًم الخضماث، جلَ غً عغاَم مؿخىي  لخهُُم ؾلبتها باشغاى

 يما الػػل، وههاؽ الهىة ههاؽ جدضًض زاللها مً ًخم عاظػت حؿظًت

 الخدؿحن غملُت ونُاصة الشاملت، الجىصة زهاقت وشغ غلى حػمل

ًاصًمي اإلاإؾس ي الجامعي لألصاء اإلاؿخمغ  زهت ويؿب وؤلاصاعي، وألا

جحن غُتهى  في الكلؿؿُني اإلاجخمؼ  مدضصة أصاء إلاػاًحر وقها الخٍغ

 ].14" ]وواضخت

 الظابقت الدزاطاث. 4

الع زالُ مً     
ّ
 بػؼ غلى الباخض خطل التربىي، ألاصب غلى الاؾ

 ؾاع ونض الضعاؾت، بمىغىع غالنت لها التي وألاظىبُت الػغبُت الضعاؾاث

 مً الؼمني، الخضعط أؾاؽ غلى الؿابهت الضعاؾاث جغجِب في الباخض

 :آلاحي الىدى غلى ألانضم، ئلى ألاخضر

 الخػلُمُت الخضمت ظىصة أزغ مػغقت ئلى َضقذ[ 6] خلـ صعاؾت     

 بؿؼة، ؤلاؾالمُت بالجامػت الخجاعة بٍلُت اإلااظؿخحر ؾلبت عغا غلى

 نىامها اخطاةُت غُىت بازخُاع الباخض نام الهضف َظا ولخدهُو

(120 ) 
ً
 اؾخسضم الخجاعة، بٍلُت اإلااظؿخحر ؾلبت مً وؾالبت ؾالبا

 يما الضاعؾت، أَضاف جدهُو في الخدلُلي الىضكي ألاؾلىب الباخض

ا التي الىخاةج أَم ومً للضعاؾت، يأصاة الاؾدباهت اؾخسضم  أظهَغ

ـ، َُئت أغػاء غً الؿلبت عغا: الخدلُل  الجامػت مٌخبت وغً الخضَع

اتها  والػملُت ؤلالٌتروهُت البُاهاث ونىاغض واإلاجالث اإلاغاظؼ مً ومدخٍى

 الهاغاث غً أنل الؿلبت عغا ًان اإلاهابل في غام بشٍل الخػلُمُت،

 اإلاهضمت، الخػلُمُت الخضمت ؾبُػت مؼ مالةمتها ومضي الضعاؾُت،

 .للؿلبت جىظُمها ًخم التي الجامػُت وألاوشؿت

 ظامػت ؾلبت عغا مػغقت ئلى وتهضف[ 3] والػمغي  ضىالخت صعاؾت      

ًاصًمُت الخاظاث غً ألاَلُت غمان م، وظهت مً ألا   هظَغ
ً
 ألعبػت وقها

ؿُت، بالهُئت: جخػلو مجاالث ت، الخضَع  الخػلم، ومطاصع وؤلاصاٍع

 ( 365) مً الضعاؾت غُىت وجٍىهذ بالؿلبت، الخاضت والخاظاث
ً
 ؾالبا

 الباخشخان اؾخسضمذ يما الىضكي، اإلاىهج الضعاؾت اجبػذ ونض وؾالبت،

ًاهذ للضعاؾت، يأصاة الاؾدباهت  الؿلبت جهضًغ أن الضعاؾت هدُجت و

ًاصًمُت الخاظاث ألَمُت   الجامػت في ألا
ً
 وأن( مخىؾؿا) ًان غمىما

ـ َُئت ألغػاء باليؿبت الخاظاث ألَمُت الؿلبت جهضًغ  )الخضَع
ً
 غالُا

 
ً
ت بالهُئت جخػلو التي للمجاالث وباليؿبت ،(ظضا  الخػلم ومطاصع ؤلاصاٍع

 )ًان الخاضت الؿلبت وخاظاث
ً
 عغا مؿخىي  الؿلبت أغؿى يما( مخىؾؿا

، الجامػت في الخاظاث جدهو غً( مخىؾؿا)
ً
 هخاةج وأوضخذ غمىما

  صالت قغوم وظىص غضم: الضعاؾت
ً
 الٍلُت في الجيـ إلاخؿحراث ئخطاةُا

 .الخػلُمي واإلاؿخىي 

أداء 
خربة  الكليت

 الطلبت

تقىيم أداء 
الكليت من 
 قبل الطلبت

تعبري الطلبت 
عن مدي 

 رضاهم

تىقعاث 
الطلبت من 

 كليتهم
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 ؾلبت عغا صعظت جهص ي ئلى َضقذ[ 15] وزلُكاث الهػاة صعاؾت     

 اؾدباهت ئغضاص جم طلَ ولخدهُو الجامػُت، الخضماث غً مإجت ظامػت

 ( 449) مً غُىت غلى وػغذ
ً
 مً الشاوي الضعاس ي الكطل في وؾالبت ؾالبا

 خؿاب جم الضعاؾت أؾئلت غً ولإلظابت. 2012-2011 الجامعي الػام

ت والاهدغاقاث الخؿابُت اإلاخىؾؿاث  الشالسي الخباًً وجدلُل اإلاػُاٍع

 أصاة غلى للؿلبت مخىؾؿت عغا صعظت الضعاؾت وأظهغث اإلاخػضص،

 في ئخطاةُت صاللت طاث قغوم غً الىخاةج ويشكذ ومجاالتها، الضعاؾت

 مجاُ غلى مإجت ظامػت في الجامػُت الخضماث غً الؿلبت عغا صعظت

 ؤلاوؿاهُت، الٍلُاث ولطالر الٍلُت إلاخؿحر حػؼي  اإلاٌخبُت الخضماث

 طوي  غىض ؤلاوؿاهُت الٍلُاث لطالر الترايمي اإلاػضُ مؼ الٍلُت ولخكاغل

، وظُض ممخاػ الترايمي اإلاػضُ
ً
 طوي  غىض الػلمُت الٍلُاث ولطالر ظضا

ُ  الترايمي اإلاػضُ  ألاصاة غلى ئخطاةُت صاللت طاث قغوم وظهغث. مهبى

 الٍلُاث ؾلبت لطالر الترايمي اإلاػضُ مؼ الٍلُت لخكاغل حػؼي  يٍل

 ممً الػلمُت الٍلُاث ؾلبت ولطالر ممخاػ، مػضلهم ممً ؤلاوؿاهُت

ُ  ظُض مػضلهم   الضعاؾت جظهغ ولم. ومهبى
ً
 ئخطاةُت صاللت طاث قغونا

 .الجيـ إلاخؿحر حػؼي 

ضقذ[ 7] ظلُضان صعاؾت      ًاصًمُت الخاظاث جدضًض ئلى َو  للؿالبت ألا

 غً الجامػُت الؿالبت عغا مضي وحػغف اإلاضًىت، بمىؿهت الجامػُت

ا، وظهت مً الخاظاث َظٍ ئشباع جدهو  مهجن مهُاؽ وبىاء هظَغ

ًاصًمُت الخاظاث غلى الخػغف ئلى يهضف  غلى ألاصاة جؿبُو جم ونض. ألا

 الٍلُاث مسخلل مً ظامػُت ؾالبت( 307) مً مٍىهت غشىاةُت غُىت

اث والخسططاث  زالزت ظهىع  ئلى الىخاةج أشاعث ونض بالجامػت، واإلاؿخٍى

 بخدهُو واإلاغجبـ الؿالبت غىض الغغا صعظت غلى جأزحر طاث غىامل

 ألاوشؿت ئلى الخاظت: وهي الاؾدباهت غباعاث في اإلاخػمىت الخاظاث

ت ظل في الظاث جىمُت ئلى والخاظت باالهخماء، والشػىع  الجماغُت،  خٍغ

ت،  .الخاهُت اإلاؿاهضة ئلى الخاظت ويظلَ قٌٍغ

ضقذ[ 4] الخؿيُت صعاؾت      ًلُت ؾلبت ِعغا مضي نُاؽ ئلى َو

ًاصًمي ؤلاصاعي  ألاصاء مؿخىي  غً خلب ظامػت في الانخطاص  وألا

 اؾخسضمذ ونض الخدلُلي، الىضكي اإلاىهج الباخض اؾخسضم لٍلُتهم،

 ( 290) مً مإلكت غُىت غلى للهُاؽ يأصاة الاؾدباهت
ً
 في وؾالبت ؾالبا

 اإلاؿخىي  أن الىخاةج بُيذ ونض الػلُا، والضعاؾاث البٍالىعٍىؽ مغخلت

 في الجُض بحن ًتراوح ًان اإلاضعوؾت الػشغة اإلاجاالث غً للغغا الػام

ؿُت، الهُئت أغػاء أصاء مجاُ ُ  الخضَع  الػلمي، البدض مجاُ في ومهبى

 جىظض ال أهه الىخاةج بُيذ يما ظمُػها، ألازغي  اإلاجاالث في وغػُل

ت قغوناث ٍغ  الضًمىؾغاقُت اإلاخؿحراث ئلى حػىص الغغا مؿخىي  في ظَى

ت، الشهاصة هىع الضعاؾُت، الخالت الػمغ، الجيـ،)  مٍان الشاهٍى

 (.الضعاؾت ؾىىاث ؤلانامت،

ضقذ[ 9] ونشىة الخضابي صعاؾت       مؿخىي  حػغف ئلى الضعاؾت َو

 وظهت مً غمغان ظامػت حجت التربُت بٍلُت الخػلُمُت الخضمت ظىصة

 الىضكي اإلاىهج الباخشان اؾخسضم الػلمُت، ألانؿام ؾلبت هظغ

 غُىت جٍىهذ ونض للضعاؾت، يأصاة الاؾدباهت اؾخسضما يما الخدلُلي،

 ( 300) مً الضعاؾت
ً
 مؿخىي  ئن :الىخاةج أظهغث ونض وؾالبت، ؾالبا

 صون  غمغان ظامػت – حجت التربُت بٍلُت الخػلُمُت الخضمت ظىصة

 ظىصة إلاؿخىي  ئخطاةُت صاللت طاث قغوم جىظض ال غػُكت، اإلاؿخىي 

 صاللت طاث قغوم جىظض الجيـ، إلاخؿحر حػؼي  الخػلُمُت الخضمت

 الخسطظ إلاخؿحري  حػؼي  الخػلُمُت الخضمت ظىصة إلاؿخىي  ئخطاةُت

 .واإلاؿخىي 

 عغا بحن الػالنت حػغف ئلى َضقذ[ 5] وان َِؿىهج شِىه صعاؾت      

 مً الضعاؾت غُىت جٍىهذ ونض الخضمت بجىصة آؾُا بجامػت الٍلُت ؾلبت

(200 ) 
ً
 الىنذ وئصاعة الصخت نؿم في منها أنؿام غضة في مىػغحن ؾالبا

ًاهذ الخدلُلي، الىضكي اإلاىهج الباخض اؾخسضم ألاغماُ، وئصاعة  أصاة و

 طاث قغوم جىظض ال أهه الضعاؾت هخاةج أظهغث ونض اؾدباهت، الضعاؾت

 .الخضمت وظىصة التربُت ًلُت ؾلبت عغا بحن ئخطاةُت صاللت

َ وصعاؾت     ضقذ[ 10] وواؾخىن  قٍغ  الؿلبت حػامل يُكُت بُان ئلى َو

ـ الخػلُم ظىصة مؼ ًاصًمي والخضَع  وأزغ الجامػاث، في ًهُُمىنها التي ألا

ذ والئهم، غلى طلَ غ الضعاؾت وأظٍغ   بخؿٍى
ً
 ًدخىي  ئلٌتروهُا مسخا

 
ً
  َضقذ مهاًِـ لؿخت جهُُما

ً
 زضمت ظىصة بحن الػالنت بدض ئلى ظمُػا

 أن الىخاةج وأشاعث ووالئهم، الؿلبت عغا وبحن للؿلبت اإلاهضمت الخػلُم

 نضمذ قٍلما الؿلبت، وعغا الخػلُم ظىصة بحن وزُهت غالنت َىاى

م عغاَم ًان ًلما أيبر قاةضة للؿلبت الخػلُمُت الخضماث  .أيبر ووالَؤ

 ؾلبت ِعغا مؿخىي  نُاؽ ئلى َضقذ[ 8] واإلابدىح الدجاع صعاؾت      

 وؤلاعشاص الدسجُل زضماث ظىصة غً قلؿؿحن في ألانص ى ظامػت

ًاصًمي،  اؾخسضام جم الخدلُلي، الىضكي اإلاىهج الباخشان اؾخسضم ألا

  اإلاػض الغغا مهُاؽ
ً
 الاؾدباهت، زالُ مً الضعاؾت لهظٍ زطُطا

 ( 1023) مً مإلكت غُىت الضعاؾت شملذ
ً
 الىخاةج وأظهغث وؾالبت، ؾالبا

، ًان الؿلبت لِغغا الػام اإلاؿخىي  أن
ً
ُ  ًتراوح بمػضُ مخىؾؿا  خى

 الدسجُل، وآلُت اإلاىظكحن، مؼ الخىاضل: مجاالث لشالزت%( 60)

ًان الضعاس ي، والبرهامج ًاصًمي ؤلاعشاص غً الِغغا و   ألا
ً
 مً أنل غػُكا

(60%.) 

 :الظابقت الدزاطاث على الخعقيب

 :والدشابه الازخالف أوظه

 الضعاؾت مؼ الؿابهت الضعاؾاث اجكهذ: الضعاؾت مىهج خُض مً     

[ 6] خلـ صعاؾت: مشل الخدلُلي الىضكي اإلاىهج اؾخسضام غلى الخالُت

 ،[15] وزلُكاث الهػاة وصعاؾت ،[3] والػمغي  ضىالخت وصعاؾت

 واإلابدىح الدجاع وصعاؾت[ 7]ظلُضان وصعاؾت ،[4] الخؿيُت وصعاؾت

 ،] Chienh Hsiung Wan [5]9] ونشىة الخضابي وصعاؾت[ 8]

  Frick, Waston [10].وصعاؾت

 يأصاة الاؾدباهت اؾخسضام غلى الضعاؾاث مػظم اجكهذ: ألاصاة خُض مً

 وصعاؾت ،[3] والػمغي  ضىالخت وصعاؾت[ 6] خلـ صعاؾت: مشل للضعاؾت

[ 7] ظلُضان وصعاؾت[ 4] الخؿيُت وصعاؾت ،[15] وزلُكاث الهػاة

 Chienh  [5]9] ونشىة الخضابي وصعاؾت[ 8] واإلابدىح الدجاع وصعاؾت

Hsiung Wan ، [10] صعاؾت اؾخسضمذ قُما Frick, Waston اإلاسر 

 .ؤلالٌترووي

 الضعاؾت مؼ الؿابهت الضعاؾاث مػظم اجكهذ: الضعاؾت غُىت خُض مً

 البٍالىعٍىؽ بمغخلت الجامػاث ؾلبت مً الػُىت ازخُاع في الخالُت

 ،[15] وزلُكاث الهػاة وصعاؾت ،[3] والػمغي  ضىالخت صعاؾت: مشل

 Chienh [9]  [5]ونشىة الخضابي وصعاؾت[ 8] واإلابدىح الدجاع وصعاؾت

Hsiung Wan، [10]وصعاؾت Frick, Waston ، صعاؾت ازخاعث خحن في 
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 الخؿيُت صعاؾت ويظلَ الػلُا، الضعاؾاث ؾلبت مً غُىتها[ 6] خلـ

 وانخطغث والبٍالىعٍىؽ، الػلُا الضعاؾاث ؾلبت بحن ظمػذ التي[ 4]

 الضعاؾاث بهُت بسالف قهـ الؿالباث غلى غُىتها[ 7] ظلُضان صعاؾت

 .والؿالباث الؿالب شملذ التي

 الضعاؾت الؿابهت الضعاؾاث ؾاغضث: الضعاؾاث مً الاؾخكاصة أوظه

 :في الخالُت

ى الضعاؾت مىهج هىع ازخُاع -  .الخدلُلي الىضكي اإلاىهج َو

 اإلاؿخىي  الترايمي، اإلاػضُ الجيـ،) الضعاؾت مخؿحراث جدضًض -

 (.الضعاس ي

 .الاؾدباهت وهي الضعاؾت أصاة بىاء -

 .ألاصواث وزباث وضضم ؤلاخطاةُت ألاؾالُب بػؼ غلى الخػغف -

 .البدض غُىت ازخُاع -

 غلى ٌؿهل مما الؿابهت الضعاؾاث في الىاعصة باإلاغاظؼ الاؾخػاهت -

 .غليها الػشىع  الباخض

 .اإلاهضمت يخابت -

 :الؿابهت الضعاؾاث غً الخالُت الضعاؾت به جمحزث ما

ًاصًمي الغغا مؿخىي  بهُاؽ نامذ بأنها -  في التربُت ًلُت ؾلبت لضي ألا

 .جدؿِىه ؾبل وجدضًض بؿؼة، ؤلاؾالمُت الجامػت

 وإلاحساءاث الطسيقت. 5

 الدازطت مىهجأ. 

 اإلاىهج باؾخسضام الباخض نام الضعاؾت، أَضاف جدهُو أظل مً     

ُ  الظي الخدلُلي، الىضكي  مىغىع: الظاَغة وضل زالله مً خاو

 جؿغح التي وآلاعاء مٍىهاتها، بحن والػالنت بُاهاتها، وجدلُل الضعاؾت،

 ].16] جخػمنها التي والػملُاث خىلها،

  الدزاطت مجخمعب. 

 الجامػت في التربُت ًلُت ؾلبت ظمُؼ مً الضعاؾت مجخمؼ جٍىن       

 غضصَم والبالـ ،(2016–2015) الضعاس ي للػام بؿؼة، ؤلاؾالمُت

(3933 ) 
ً
ُ  في مبحن َى يما وؾالبت، ؾالبا  (:1) عنم ظضو

 1 حدول 

 *والجيع الدزاس ي املظخىي  حظب الدزاطت مجخمع أفساد جىشيع

 املجمىع الجيع املظخىي الدزاس ي

 طالبت طالب

 ُ  569 507 62 ألاو

 850 758 92 الشاوي

 866 778 88 الشالض

 1648 1437 211 الغابؼ

 3933 3480 453 اإلاجمىع

ُ  غماصة ئخطاةُت خؿب*  2016 والدسجُل الهبى

 الدزاطت عيىتج. 

 غشىاةُت غُىت بازخُاع الباخض نام: الاؾخؿالغُت الضعاؾت غُىت -أ

 ( 20) نىامها اؾخؿالغُت،
ً
 بهضف ألاضلي، اإلاجخمؼ مً وؾالبت، ؾالبا

 اؾخصىاء وجم الػُىت، أقغاص غلى للخؿبُو ألاصاة ضالخُت مً الخدهو

 .الضعاؾت غُىت مً الاؾخؿالغُت الػُىت

 ( 264) غلى اشخملذ: الكػلُت الضعاؾت غُىت -ب
ً
 جم ونض وؾالبت، ؾالبا

م هت ازخُاَع  بيؿبت اإلاجخمؼ أقغاص غلى الاؾدباهت ووػغذ غشىاةُت، بؿٍغ

ُ  في مىػغت هي يما ،%(6.7)  (:2) الجضو

 2 حدول 

 الدزاس ي املظخىي  التراكمي، املعدل الجيع، حظب الدزاطت، عيىت

 اليظبت املئىيت العدد فئاث املخغير اطم املخغير

 48.9 129 ؾالب الجيـ

 51.1 135 ؾالبت

 %100 264 اإلاجمىع الٌلي

 14.4 38 % قأنل75 اإلاػضُ الترايمي

 85.6 226 %75أيثر مً 

 %100 264 اإلاجمىع الٌلي

 33.3 88 زاوي قأصوى اإلاؿخىي الضعاس ي

 66.7 176 زالض قأغلى

 %100 264 اإلاجمىع الٌلي

ُ  ًبحن        مً َم الضعاؾت غُىت مً%( 48.9) وؿبخه ما أن( 2) ظضو

%( 14.4) وؿبخه وما الؿالباث، مً%( 51.1) وؿبخه ما بِىما الؿالب،

 اإلاػضالث طوي  مً%( 85.6)ٌ وؿذ وما ،(قأنل% 75) اإلاػضالث طوي  مً

 الشاوي الضعاس ي اإلاؿخىي  مً%( 33.3) وؿبخه وما ،%(75 مً أيثر)

 .قأغلى الشالض الضعاس ي اإلاؿخىي  مً%( 66.7) وؿبخه وما قأنل،

 الدزاطت أداةد. 

 الؿابهت، الضعاؾاث غىء وفي التربىي، ألاصب غلى الاؾالع بػض       

 ،[3] والػمغي  ضىالخت[ 4] الخؿيُت وصعاؾت ،[6] خلـ يضعاؾت

و غً اإلاخسططحن، مً غُىت آعاء واؾخؿالع  الصخطُت، اإلاهابالث ؾٍغ

 :آلاحي الىدى غلى الضعاؾت أصاة بخطمُم الباخض نام
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 مىػغت قهغة،( 36) النهاةُت ضُاؾتها بػض الاؾدباهت قهغاث غضص بلـ -

 مهُاؽ وقو مضعط وػن قهغة لٍل أغؿي خُض مجاالث، زالزت غلى

 .الخماس ي لٌُغث

هخحن الاؾخبُان، قهغاث ضضم مً الخأيض جم: الاؾدباهت ضضم  :بؿٍغ

 ألاولُت ضىعتها في الاؾدباهت بػغع الباخض نام: اإلادٌمحن ضضم -1

 وؤلاخطاتي، التربىي  اإلاجاُ في اإلاخسططحن اإلادٌمحن مً مجمىغت غلى

ـ َُئت أغػاء مً( 11) مً جألكذ  ؤلاؾالمُت، الجامػت في الخضَع

 . والخػلُم التربُت ووػاعة ألانص ى، وظامػت
ً
 التي الخىظيهاث ئلى واؾدىاصا

 اهخمائها ومضي للمىغىع، الكهغة مىاؾبت خُض مً اإلادٌمىن، أبضاَا

 مػظم غليها اجكو التي الخػضًالث باظغاء الباخض نام إلاجالها،

 غضص لُطبذ قهغجحن، اؾدبػاص جم آلاعاء جلَ غىء وغلى اإلادٌمحن،

 .قهغة( 36) الاؾدباهت قهغاث

 الضازلي الاحؿام ضضم مً الخدهو ظغي : الضازلي الاحؿام ضضم -2

 مػامل خؿاب وجم اؾخؿالغُت، غُىت غلى الاؾدباهت بخؿبُو لالؾدباهت

 والضعظت الاؾدباهت مجاالث مً مجاُ ًل صعظاث بحن بحرؾىن  اعجباؽ

ُ  في مىضر َى يما الٍلُت  (:3) ظضو

 3 حدول 

 الثالثت للمجاالث الداللت ومظخىي  ومجالها، فقسة، كل بين الازجباط معامل

  صالت**
ً
 .050 صاللت مؿخىي  غىض ئخطاةُا

ُ  مً ًخطر      مجاُ لٍل الاؾدباهت، قهغاث ظمُؼ أن(: 3) عنم الجضو

 ــاؾــاعجب تـــمغجبؿ ت،ــالشالز اإلاجاالث مً
ً
ــً ظاــــَو ت،ــــئخطاةُ تــــصالل طا ا ــضلـ ـــ  لــ

 .لالؾدباهت الضازلي الاحؿام ضضم غلى

 مجاالث مً مجاُ ًل بحن الاعجباؽ، مػامل بدؿاب الباخض ونام        

 :آلاحي الىدى غلى الٍلُت الضعظت مؼ الاؾدباهت،

 4 حدول 

 للمقياض الكليت والدزحت الاطدباهت مجاالث مً مجال كل بين الازجباط معامل

 مظخىي الداللت معامل الازجباط عدد الفقساث املجاالث م

 000. **97. 12 الخىظُه وؤلاعشاص 1

 000. **97. 12 البِئت الخػلُمُت 2

 000. **85. 12 غػى َُئت الخضَعـ 3

ُ  مً ًخطر  مغجبؿت، الاؾدباهت مجاالث ظمُؼ أن(: 4) عنم الجضو

 
ً
 .لالؾدباهت الٍلُت الضعظت مؼ ئخطاةُت صاللت طا اعجباؾا

 :زالُ مً مىه الخأيض جم: الاؾدباهت زباث خؿاب

هت  صعظاث بحن الاعجباؽ مػامل خؿاب جم: الىطكُت الخجؼةت ؾٍغ

 جصخُذ جم طلَ وبػض الؼوظُت، ألاؾئلت وصعظاث الكغصًت ألاؾئلت

 Spearman-Brown) بغاون  ؾبحرمان بمػاصلت الاعجباؽ مػامل

Coefficient) 

 صعظاث بحن الاعجباؽ مػامل r خُض 2r/1+r=  اإلاػضُ الاعجباؽ مػامل

ُ  وجم الؼوظُت، ألاؾئلت وصعظاث الكغصًت ألاؾئلت  الىخاةج غلى الخطى

ُ  في اإلاىضخت  (:5) ظضو

 5 حدول 

 الاطدباهت ثباث لقياض الىصفيت الخجصئت طسيقت

 معامل الازجباط بعد الخعدًل الازجباط قبل الخعدًلمعامل   

 0.82 0.87 الضعظت الٍلُت
      

ُ  في اإلاىضخت الىخاةج مً ًخطر        الاعجباؽ مػامل نُمت أن( 5) ظضو

ُ  ؾبحرمان) اإلاػضُ  ئ وصاُ مهبى
ً
 الخأيض جم نض جٍىن  وبظلَ، (خطاةُا

 الاؾدباهت، تـــــــبصخ تــــجام زهت غلى ًجػلىا مما الضعاؾت اؾدباهت زباث مً

 .الضعاؾت أؾئلت غً وؤلاظابت الىخاةج لخدلُل وضالخُتها

هت هت اؾخسضام جم: يغوهبار ألكا ؾٍغ  لخؿاب يغوهبار ألكا ؾٍغ

ًاهذ الشباث، ُ  في يما الىخاةج و  (:6) الجضو
 

 

 

 

 

 

 م. الثالث: عضى هيئت الخدزيع م. الثاوي: البيئت الخعليميت م. ألاول: الخىحيه وإلازشاد

 م. الداللت م. الازجباط الفقسة م. الداللت الازجباط الفقسة م. الداللت م. الازجباط الفقسة

1 .26** .000 1 .64** .000 1 .56** .000 

2 .32** .000 2 .68** .000 2 .56** .000 

3 .22** .000 3 .68** .000 3 .60** .000 

4 .31** .000 4 .54** .000 4 .70** .000 

5 .36** .000 5 .67** .000 5 .73** .000 

6 .31** .000 6 .63** .000 6 .66** .000 

7 .33** .000 7 .63** .000 7 .67** .000 

8 .29** .000 8 .61** .000 8 .64** .000 

9 .29** .000 9 .54** .000 9 .61** .000 

10 .43** .000 10 .65** .000 10 .68** .000 

11 .39** .000 11 .62** .000 11 .68** .000 

12 .32** .000 12 .61** .000 12 .55** .000 
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 6 حدول 

 الاطدباهت ثباث لقياض كسوهباخ الفا معامل

 معامل الفا املجاالث

 818. الخىظُه وؤلاعشاص

 857. البِئت الخػلُمُت

 864. غػى َُئت الخضَعـ

 924. الضعظت الٍلُت

  الباخض أغاف  -
ً
  ؾإالا

ً
ُ  الؿلبت آعاء الؾخؿالع مكخىخا  مهترخاث خى

ًاصًمي الغغا مؿخىي  لخدؿحن  والهضف الشالزت، اإلاجاالث في لضيهم ألا

 ظمؼ وبػض الضعاؾت، أؾئلت مً الشالض الؿإاُ غً ؤلاظابت مىه

 منها، الطالخت ؾحر واؾخصىاء ؤلاظاباث بدطغ الباخض نام الاؾدباهاث

ُ  في ألازغي  الاظاباث جغجِب زم  .الخٌغاعاث لخدضًض ظضو

 :اإلاػخمض اإلادَ

ُ  جدضًض جم قهض الضعاؾت، في اإلاػخمض اإلادَ لخدضًض         في الخالًا ؾى

 اإلاهُاؽ صعظاث بحن اإلاضي خؿاب زالُ مً الخماس ي لٌُغث مهُاؽ

ُ  اإلاهُاؽ في نُمت أيبر غلى جهؿُمه زم ومً ،(4=5-1)  غلى للخطى

 ُ  أنل ئلى الهُمت َظٍ ئغاقت جم طلَ وبػض ،(0.80=4/5) أي الخلُت ؾى

 الخض لخدضًض وطلَ) صخُذ واخض وهي اإلاهُاؽ بضاًت) اإلاهُاؽ في نُمت

ٌظا الخلُت، لهظٍ ألاغلى ُ  أضبذ َو  في مىضر َى يما الخالًا ؾى

 ُ  ]:17] آلاحي الجضو

 7  حدول 

 الدزاطت في املعخمد املحك

 دزحت املىافقت الىشن اليظبي املقابل له طىل الخليت

 نلُلت ظضا 20% -36%مً  1 – 1.80مً 

 نلُلت 36% - 52%أيبر مً  1.80 - 2.60أيبر مً 

 مخىؾؿت % 52%- 68أيبر مً  2.60 – 3.40أيبر مً 

 يبحرة 68%- 84%أيبر مً  3.40 – 4.20أيبر مً 

 يبحرة ظضا 84 %-100%أيبر مً  5 - 4.20أيبر مً 

 وجفظيرها ىخائجال. 6

ُ  الؿإاُ غً لإلظابت         مؿخىي  ما" ًىظ: الضعاؾت أؾئلت مً ألاو

ًاصًمي الغغا  وظهت مً ؤلاؾالمُت بالجامػت التربُت ًلُت ؾلبت لضي ألا

 الؿلبت؟ هظغ

 االثـــللمج اثـــاإلاخىؾؿ اعـــازخب اؾخسضام جم الؿإاُ، غً لإلظابتو        

 َىاى ًاهذ ئطا ما غلى للخػغف اليؿبُت وألاوػان اإلاػُاعي  والاهدغاف 

 الضعاؾت غُىت أقغاص جهضًغاث مخىؾـ في ئخطاةُت صاللت طاث قغوم

 ( 3) وهي( اإلاداًضة) اإلاخىؾؿت الضعظت غً
ً
 اإلاؿخسضم، للمهُاؽ وقها

 وجغجُبها للمجاالث وؿبي والىػن الخؿابي اإلاخىؾـ اخدؿاب جم ونض

ُ  في مىضر  (:8) ظضو

 8 حدول 

 الخىاشلي والترجيب مجال لكل الاخخباز وقيمت واليظبي الحظابي، املخىطط

 الترجيب الىشن اليظبي الاهحساف املعيازي  املخىطط املجال م

 3 74.23 7.00612 44.5417 ؤلاعشاص والخىظُه 1

 2 74.23 7.00612 44.5417 البِئت الخػلُمُت 2

ـ 3  1 74.73 6.83686 44.8409 غػى َُئت الخضَع

  74.40 19.40508 133.9242 الضعظت الٍلُت

ُ  مً ًخطر       الغغا إلاؿخىي  الٍلُت الضعظت أن(: 8) عنم الجضو

ًاصًمي  هظغ وظهت مً ؤلاؾالمُت بالجامػت التربُت ًلُت ؾلبت لضي ألا

ػؼو  ،%(74.40) وؿبي وبىػن يبحرة، جهضًغ بضعظت ًان الؿلبت،  َو

ًاصًمُت الخضماث جهضًم غلى الجامػت ئصاعة خغص ئلى طلَ الباخض  ألا

 ألازغي، الجامػاث وبحن بُنها الخىاقـ خالت ظل في الػالُت الجىصة طاث

ًاصًمُت، الخضماث بجىصة الؿلبت مػظم وشػىع   إلاخؿلباتهم وجلبُتها ألا

 لخىقحر بالجامػت الجىصة لىخضة اإلاؿخمغة اإلاخابػت أن يما ألاؾاؾُت،

ًاصًمي اإلاىار  .طلَ في يبحر صوع  لها للؿلبت اإلاىاؾب ألا

 وغمغي  ضالخُت صعاؾت هخاةج مؼ الضعاؾت َظٍ هخاةج جسخلل      

 وصعاؾت ،[15] وزلُكاث الهػاة وصعاؾت مخىؾؿت، ًاهذ خُض( 2013)

 ًاهذ[ 8] واإلابدىح الدجاع وصعاؾت غػُكت، ًاهذ[ 4] الخؿيُت

ظا غػُكت، قٍاهذ[ 9] ونشىة الخضابي وصعاؾت مخىؾؿت،  الازخالف َو

ذ التي الجامػُت البِئت ازخالف َى ؾببه ًٍىن  نض  .الضعاؾت قيها أظٍغ

ُ  مً ًخطر يما - ـ َُئت غػى" مجاُ أن( 8) الجضو  خطل" الخضَع

 يبحرة، جهضًغ بضعظت أي ،%(74.73) وؿبي بىػن ألاولى، اإلاغجبت غلى

ػؼو   َُئت غػى أصاء بجىصة الجامػت ئصاعة اَخمام ئلى طلَ الباخض َو

ـ، م مما جهُُمه في الؿلبت وئشغاى الخضَع  اإلاخمحز، بأصاةه ٌشػَغ

ـ َُئت وغػى  مً الخػلُمُت، البِئت مؼ ًخػامل الظي اإلادىع  َى الخضَع

ا خُض ى اإلاؿلىب، بالشٍل جىقحَر  وؤلاعشاص الخىظُه بػملُت ًهىم مً َو

  للؿلبت
ً
 .أخُاها

 ًاهذ خُض[ 3] وغمغي  ضىالخت صعاؾت مؼ الضعاؾت َظٍ هخاةج جخكو

  قٍاهذ[ 6] ــــخل تــوصعاؾ ضة،ـــظُ ذـــاهــي[ 4] تــُــىــالخؿ تـــوصعاؾ ت،ـــغالُ
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 .غالُت

ُ  مً ًخطر ويما        خطل" الخػلُمُت البِئت" مجاُ أن(: 8) الجضو

 يبحرة، جهضًغ بضعظت أي%( 74.23) وؿبي بىػن الشاهُت اإلاغجبت غلى

ػؼو   الخػلُمُت البِئت بمالةمت الؿلبت مػظم شػىع  ئلى طلَ الباخض َو

ًاصًمُت، الخخُاظاتهم  وخضة ومخابػت الخػلُمُت، للػملُت وضالخُتها ألا

 نض زلل أي اضالح غلى والػمل الخػلُمُت، للبِئت بالجامػت الجىصة

 .قيها ًدضر

ُ  مً ًخطر ويما       خطل" والخىظُه ؤلاعشاص" مجاُ أن(: 8) الجضو

 يبحرة، جهضًغ بضعظت أي%( 74.23) وؿبي بىػن مٌغع  الشاهُت اإلاغجبت غلى

ػؼو   َُئت أغػاء لبػؼ التربُت ًلُت غماصة جٍلُل ئلى طلَ الباخض َو

ـ ًاصًمي، اإلاجاُ في وجىظيههم الؿلبت، ئعشاص بمهام الخضَع  وجدمل ألا

ـ َُئت أغػاء ًاصًمُت للمؿإولُت الٍلُت في الخضَع  الؿلبت جىظُه في ألا

 .الخٍلُل أمغ غً الىظغ بؿؼ

ظٍ        قٍاهذ[ 15] وزلُكاث الهػاة صعاؾت مؼ جسخلل الىدُجت َو

 .غػُكت ًاهذ خُض[ 8] واإلابدىح الدجاع وصعاؾت مخىؾؿت،

ًاصًمي الغغا بمؿخىي  اإلاخػلهت الىخاةج ولخكؿحر -  ًلُت ؾلبت لضي ألا

 باغضاص الباخض نام الؿلبت، هظغ وظهت مً ؤلاؾالمُت بالجامػت التربُت

 ُ  :الاؾدباهت إلاجاالث اإلاىضخت الخالُت الجضاو

ُ  اإلاجــاُ  الخؿابي اإلاخىؾـ اؾخسضام جم: والخىظُه ؤلاعشاص: ألاو

ُ  في َى يما والترجِب وؿبي والىػن اإلاػُاعي  والاهدغاف  (:9) ظضو

 9 حدول 

  وجسجيبها والخىحيه إلازشاد ألاول  للمجال املعيازيت، والاهحسافاث املخىططاث،
ا
 جىاشليا

 الترجيب و.اليظبي ن. املعيازي  املخىطط الفقسة م

ًاصًمُت. 4  12 51.40 1.11076 2.5758 حػهض لهاءاث صوعٍت مؼ الؿلبت للخػغف غلى مشٌالتهم ألا

 11 60.80 1.25216 3.0492 ئعشاص الؿلبت اإلادخاظحن هدى اإلاىذ والهغوع الجامػُت لالؾخكاصة منها. 9

 10 61.40 1.00282 3.0758 جىظض آلُت مػلىت ومؿبهت للخػامل مؼ شٍاوي وجظلماث الؿلبت. 5

ًاصًمي الهضعة غلى الخػامل مؼ الؿلبت باَخمام شخص ي. 7  9 62.60 1.08409 3.1364 ًمخلَ اإلاغشض ألا

 8 62.80 99147. 3.1439 الجضاُو الضعاؾُت مىاؾبت إلاىاغُض الؿلبت وجسلى مً الخػاعغاث. 8

ًاصًمُا هدى جسططاث جىاؾب نضعاتهم الػهلُت. 3 ً أ  7 65.60 96568. 3.2803 جىظه الؿلبت اإلادظٍع

6 .
ً
ًاصًمُا ًاصًمي لخىظُه الؿلبت أ  6 67.12 1.09359 3.3561 ًىظض مغشض أ

ًاصًمُت إلاىانشت الهػاًا الؿالبُت وجهضًم الخلُى اإلاىاؾبت لها 11  5 68.00 1.09929 3.4091 ًىظض لجىت أ

 4 72.80 1.02114 3.6477 غلى حؿاؤالتهم بسطىص الجامػت. الؿالب ًجُب جؼوص الؿلبت بضلُل 1

كهم في الجامػت حؿاغض خُى أهظمت وشغاث ئعشاصًت ًخىقغ 10 بمغاقو  جىظُه اإلاؿخجضًً وحػٍغ

 الجامػت.

3.8826 .96194 77.60 3 

ًاصًمُت  2  2 79.80 91872. 3.9924 واضخت ومػغوقت للؿلبت.اللىاةذ والهىاهحن ألا

 1 82.00 96283. 4.1098 جىقغ الجامػت الخضماث ؤلالٌتروهُت لخىظُه الؿلبت بأنل ظهض وونذ. 12

ُ  مً ًخطر  :ًاهخا اإلاجاُ َظا في قهغجحن أغلى أن( 9) عنم الجضو

 الخضماث الجامػت جىقغ: " غلى هطذ والتي ،(11) عنم الكهغة -

 بىػن ألاولى اإلاغجبت اخخلذ" وونذ ظهض بأنل الؿلبت لخىظُه ؤلالٌتروهُت

ػؼو  يبحرة، جهضًغ بضعظت ،%(82.00) وؿبي  اَخمام ئلى طلَ الباخض َو

 باؾخسضام وونتهم واإلاىظكحن الؿلبت ظهض مً بالخهلُل الجامػت ئصاعة

ـ، الدسجُل مجاُ في الخضًشت الخهىُاث  الخٌُل غلى وخغضها والخضَع

ت غملُاتها ظمُؼ في الػطغ مخؿلباث مؼ ًاصًمُت ؤلاصاٍع  .وألا

 والهىاهحن اللىاةذ: " غلى هطذ والتي ،(7) عنم الكهغة وظاءث -

ًاصًمُت  وؿبي بىػن الشاهُت، اإلاغجبت اخخلذ" للؿلبت ومػغوقت واضخت ألا

ػؼو  يبحرة، جهضًغ بضعظت%( 79.80)  ئصاعة خغص ئلى طلَ الباخض َو

 بضاًت مىظ الجامػُت والهىاهحن باللىاةذ الؿلبت مػغقت غلى الجامػت

 الؿلبت ًدؿلمها التي الجامػُت الخهُبت زالُ مً الجامػت في الدسجُل

 غلى والهىاهحن اللىاةذ ووظىص لظلَ، مػضة وشغاث غلى جدخىي  والتي

 ؤلالٌتروهُت الطكدت ئلى باإلغاقت للجامػت ؤلالٌتروهُت الطكدت

 .للؿالب

ُ  مً ًخطر يما       :ًاهخا اإلاجاُ َظا في قهغجحن أصوى أن( 9) الجضو

 الؿلبت مؼ صوعٍت لهاءاث حػهض: " غلى هطذ والتي( 12) عنم الكهغة     

ًاصًمُت مشٌالتهم غلى للخػغف  وؿبي بىػن ألازحرة، اإلاغجبت قاخخلذ" ألا

، نلُلت جهضًغ وبضعظت%( 51.40)
ً
ػؼو  ظضا  ايخكاء ئلى طلَ الباخض َو

ُ  باللهاء الجامػت ئصاعة  مً الضعاس ي الػام بضاًت في الؿلبت مؼ ألاو

 اإلاجالـ غلى الجامػت ئصاعة واغخماص قهـ، بالؿلبت الترخُب زالُ

 .الضوع  بهظا للهُام الؿلبت شإن  وغماصة الؿالبُت

 هدى اإلادخاظحن الؿلبت ئعشاص: "غلى هطذ والتي ،(10) عنم الكهغة    

 ألازحرة نبل اإلاغجبت اخخلذ" منها لالؾخكاصة الجامػُت والهغوع اإلاىذ

ػؼو  مخىؾؿت، بضعظت%( 60.80) نضٍع وؿبي بىػن  ئلى طلَ الباخض َو

 والهغوع باإلاىذ الخامت اإلاػغقت لضيهم لِـ اإلاىظكحن مػظم أن

 غلى والانخطاع الؿلبت، شإون غماصة ازخطاص مً ألنها الجامػُت،

كُت اليشغاث داث بػؼ أو الخػٍغ  الاخخكاالث في للمؿإولحن الخطٍغ

 .الجامػُت

 الخؿابي اإلاخىؾـ اؾخسضام جم: الخػلُمُت البِئت: الشاوي اإلاجــاُ

ُ  في َى يما والترجِب وؿبي والىػن اإلاػُاعي  والاهدغاف  (.10) ظضو
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 10 حدول 

  جسجيبها وكرلك الخعليميت البيئت: الثاوي للمجال املعيازيت، والاهحسافاث املخىططاث،
ا
 جىاشليا

 الترجيب و. اليظبي ن. املعيازي  املخىطط الفقسة م

 12 60.80 93626. 3.0417 جدىاؾب مىاغُض الازخباعاث مؼ عؾباث الؿلبت صون حػاعع. 9

 11 63.40 1.00943 3.1742 الضعاؾُت.أغضاص الؿلبت في الشػبت الىاخضة جدىاؾب مؼ مؿاخت الهاغت  6

دت للؿلبت. 2  10 68.40 97950. 3.4205 ًخىقغ ألازار الجُض واإلاالةم للجلؿت اإلاٍغ

 9 71.60 94761. 3.5833 جخم اإلاداغغاث في ناغاث صعاؾُت بػُضة غً الػىغاء وؤلاػغاط 12

ت مىاؾبت. 1  8 71.80 92173. 3.5985 ًخىقغ في الهاغاث الضعاؾُت ئغاءة وتهٍى

 لجمُؼ البرامج الجامػُت. 10
ً
 واضخا

ً
 7 74.60 98461. 3.7386 ًهضم نؿم الهبُى والدسجُل صلُال

 6 75.40 94691. 3.7765 جدؿم اإلاػلىماث التي ًدخىيها يخاب اإلاؿام بالجضًت وطاث قاةضة. 11

 5 75.60 96568. 3.7803 الهاغاث الضعاؾُت مؼوصة بأصواث حؿاغض في الخضَعـ ؤلالٌترووي. 3

 4 77.20 98730. 3.8674 ًىظض مسخبراث خاؾىب جلبي خاظاث الؿلبت مً البدض والاؾالع. 7

ا اإلاضعؽ. 8  3 78.00 95255. 3.9053 جخىقغ الٌخب واإلاالػم الخاضت باإلااصة الضعاؾُت التي ًهَغ

 2 81.80 90587. 4.0909 جخمحز مغاقو الجامػت بمالةمتها لخاظاث الؿلبت والػملُت الخػلُمُت. 5

 1 91.20 64350. 4.5644 ًىظض في الجامػت مٌخبت مؼوصة بالٌخب واإلاغاظؼ الخضًشت. 4

ُ  مً ًخطر       :ًاهخا اإلاجاُ َظا في قهغجحن أغلى أن( 10) عنم الجضو

 مؼوصة مٌخبت الجامػت في ًىظض"  غلى هطذ والتي ،(4) عنم الكهغة -

 نضٍع وؿبي بىػن ألاولى اإلاغجبت قاخخلذ" الخضًشت واإلاغاظؼ بالٌخب

، يبحرة بضعظت ،%(91.20)
ً
ػؼو  ظضا  الجامػت اخخىاء ئلى طلَ الباخض َو

ػم ؾىابو، غضة مً مٍىن  للمٌخبت مسطظ إلابنى  يبحرة مجمىغت ٍو

  اإلاطىكت واإلاجالث والضوعٍاث الٌخب مً
ً
  جطيُكا

ً
 وخغص للؿلبت، ؾهال

 .باؾخمغاع الٌخب جدضًض غلى الجامػت

 الجامػت مغاقو جخمحز: " غلى هطذ والتي ،(5) عنم الكهغة وظاءث -

 الشاهُت اإلاغجبت اخخلذ" الخػلُمُت والػملُت الؿلبت لخاظاث بمالةمتها

ػؼو  يبحرة بضعظت ،%(81.80) نضٍع وؿبي بىػن  ًىن  ئلى طلَ الباخض َو

 الاخخُاظاث طوي  ومً الضاعؾحن مً الكئاث ظمُؼ حؿخهؿب الجامػت

م،( واإلاٌكىقحن اإلاهػضًً،)الخاضت  خؿب مغاقهها جؿىع قانها وؾحَر

 خالت ظل في الؿلبت خاظاث بخدهُو مػىُت الجامػت أن يما خاظاتهم،

 .ألازغي  الجامػاث وبحن بُنها الخىاقـ

ُ  مً ًخطر يما  :ًاهخا اإلاجاُ َظا في قهغجحن أصوى أن( 10) الجضو

 مؼ الازخباعاث مىاغُض جدىاؾب: " غلى هطذ والتي ،(9) عنم الكهغة -

 نضٍع وؿبي بىػن ألازحرة اإلاغجبت قاخخلذ" حػاعع صون  الؿلبت عؾباث

ػؼو  مخىؾؿت، بضعظت ،%(60.80)  الؿلبت بػؼ أن ئلى طلَ الباخض َو

ُ  بدىظُم ًهىمىن   مؿاناث حسجُل ئلى قُلجإون عؾباتهم خؿب الجضو

اث مً  ًدخملىن  ال الؿلبت وأن الازخباعاث، قخخػاعع مسخلكت، مؿخٍى

ً حػاعع  الضعوؽ، ومغاظػت اإلاظايغة لتزاخم واخض، ًىم في ازخباٍع

ُ  في وعؾبتهم  .الضعظاث أغلى غلى الخطى

 الىاخضة الشػبت في الؿلبت أغضاص: " غلى هطذ والتي ،(6) عنم الكهغة -

 بىػن ألازحرة نبل اإلاغجبت قاخخلذ" الضعاؾُت الهاغت مؿاخت مؼ جدىاؾب

ػؼو  مخىؾؿت، بضعظت%( 63.40) وؿبي  ألاػمت أن ئلى طلَ الباخض َو

ا التي الانخطاصًت اصة ئلى اغؿغتها الجامػت بها جمَغ  في الؿلبت أغضاص ٍػ

 ألاغضاص قيها جخٌضؽ الجامػت مخؿلباث مؿاناث وأن الىاخضة، الشػبت

 .الخسطظ مؿاناث مً أيبر

ـ َُئت غػى: الشالض اإلاجــاُ  الخؿابي اإلاخىؾـ اؾخسضام جم: الخضَع

ُ  في َى يما والترجِب وؿبي والىػن اإلاػُاعي  والاهدغاف  (:11) ظضو

 11 حدول 

  جسجيبها الخدزيع، هيئت عضى الثالث للمجال املعيازيت والاهحسافاث املخىططاث،
ا
 جىاشليا

 الترجيب اليظبيو.  ن. املعيازي  املخىطط الفقسة م

 12 67.40 97082. 3.3750 ًخدٌم في اهكػاالجه غىضما ًسؿئ أخض الؿلبت. 10

 11 68.40 1.03665 3.4280 ًٍلل الؿلبت بمخؿلباث اإلاؿام بما ًدىاؾب مؼ أوناتهم ونضعاتهم. 9

أزظ بىصخهم. 7  10 69.40 91837. 3.4735 ًخهبل أعاء الؿلبت ٍو

م  8  9 70.00 96713. 3.5038 مغاغاة للكغوم الكغصًت بحن الؿلبت.ًىىع في أؾالُب الخهٍى

 8 71.20 89550. 3.5644 ًلتزم بالؿاغاث اإلاٌخبُت اإلاهغعة إلاؿاغضة الؿلبت. 2

 7 72.20 88199. 3.6136 ٌػؿي ًل ؾالب خهه في ئؾاع الػضُ واإلاؿاواة بحن الؿلبت. 6

 6 78.00 88811. 3.9015 باإلااصة الػلمُت.ًدغص غلى ئيؿاب الؿلبت اإلاػلىماث اإلاخػلهت  11

 5 78.40 76723. 3.9735 مخمًٌ مً اإلااصة الخػلُمُت التي ًضعؾها للؿلبت. 4

دُذ للؿلبت اإلاشاعيت والخكاغل في اإلاداغغة. 3 ًُ 3.9205 .91736 79.40 4 

 3 80.20 82015. 4.0189 ٌؿخؿُؼ ؤلاظابت غً اؾخكؿاعاث الؿلبت خُى اإلااصة الػلمُت. 5

 2 80.30 95116. 4.0152 ًهضم وضكا للمؿام الضعاس ي ًخػمً اإلادخىي وألاَضاف والخهُُم. 12

 1 81.00 72767. 4.0530 ًلتزم غػى َُئت الخضَعـ بمىاغُض الخػىع والاهطغاف للمداغغة. 1

ُ  مً ًخطر     ـ َُئت غػى ًلتزم: "غلى هطذ والتي( 1) عنم الكهغة - :ًاهخا اإلاجاُ َظا في قهغجحن أغلى أن( 11) عنم الجضو   بمىاغُض الخضَع
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 وؿبي بىػن ألاولى اإلاغجبت قاخخلذ" للمداغغاث والاهطغاف الخػىع 

ػؼو  يبحرة، جهضًغ بضعظت%( 81.00)  اإلاخابػت ئلى طلَ الباخض َو

ـ َُئت ألغػاء اإلاؿخمغة  الالتزام خُذ مً الضعاؾُت الهاغاث في الخضَع

ـ َُئت أغػاء وخغص اإلاداغغاث، بمىاغُض  الالتزام غلى الخضَع

ا التي باإلاىاغُض ًاصًمُت الشإون جهَغ  .ألا

 للمؿام وضكا ًهضم: "غلى هطذ والتي( 12) عنم الكهغة وظاءث -

 الشاهُت اإلاغجبت قاخخلذ" والخهُُم وألاَضاف اإلادخىي  ًخػمً الضعاس ي

ػؼو  يبحرة، جهضًغ بضعظت%( 80.30) وؿبي بىػن  أن ئلى طلَ الباخض َو

 اإلاؿام بمخؿلباث الؿلبت حػغف التي اإلاهمت ألامىع  مً اإلاؿام وضل

ـ َُئت أغػاء قُدغص  ألاولى اإلاداغغة في جهضًمه غلى الخضَع

ـ َُئت ألغػاء الػلُا ؤلاصاعة وجىظيهاث للمؿام،  وضل بخىػَؼ الخضَع

 اؾخماعة في طلَ ووغؼ صعاس ي، قطل ًل بضاًت الؿلبت غلى اإلاؿام

 .بالؿلبت الخاضت الخهُُم

ُ  مً ًخطر يما  :ًاهخا اإلاجاُ َظا في قهغجحن أصوى أن الؿابو الجضو

 غىضما اهكػاالجه في ًخدٌم: "غلى هطذ والتي ،(10) عنم الكهغة     

%( 67.40) وؿبي بىػن ألازحرة اإلاغجبت قاخخلذ" الؿلبت أخض ًسؿئ

ػؼو  مخىؾؿت، جهضًغ بضعظت  َُئت أغػاء بػؼ أن ئلى طلَ الباخض َو

ـ عي الخضَع خطاصمىا الاهكػاُ، ؾَغ  الؿلبت بػؼ جطغقاث مؼ ٍو

ــضٍعــالخ تــــَُئ اءـــأغػ أن م،ـــاَعــوأقٌ  غالناث غلى اقظتـاإلاد ىن ــاولـــًد ــ
 

 .مػهم الازخالف وججىب الؿلبت، مؼ ؾُبت

 اإلاؿام بمخؿلباث الؿلبت ًٍلل" :غلى هطذ والتي ،(9) عنم الكهغة -

 بىػن ألازحرة نبل اإلاغجبت قاخخلذ" ونضعاتهم أوناتهم مؼ ًدىاؾب بما

ػؼو  مخىؾؿت، بضعظت%( 68.40) وؿبي  أغػاء أن ئلى طلَ الباخض َو

ـ َُئت  أوشؿت غضة غلى اإلاؿام صعظاث بخىػَؼ مٍلكىن  الخضَع

غ بحن ما وجهُُماث  ونلت نهاتي، وازخباع هطكي وازخباع ووشاؽ جهٍغ

  الؿلبت غلى الخٍلُكاث لخدضًض اإلاؿاناث مضعس ي بحن الخيؿُو
ً
 ججىبا

 .ويثرتها الىاظباث، لخػاعب

 :الضعاؾت أؾئلت مً الشاوي الؿإاُ غً ؤلاظابت

 مؿخىي  غىض اخطاةُت صاللت طاث قغوم جىظض َل:" غلى ًىظ والظي

 الضعاؾت غُىت أقغاص جهضًغ صعظاث مخىؾؿاث بحن ≤ α) 0.05) صاللت

ًاصًمي الغغا إلاؿخىي   ؤلاؾالمُت بالجامػت التربُت ًلُت ؾلبت لضي ألا

 اإلاػضُ الضعاس ي، اإلاؿخىي  الجيـ،) الضعاؾت إلاخؿحراث حػؼي  بؿؼة

 ؟(الترايمي

 ؤلاخطاةُت الضاللت نُاؽ مً الباخض جدهو الؿإاُ َظا غً ولإلظابت

 (.الترايمي اإلاػضُ الضعاس ي، اإلاؿخىي  الجيـ،) اإلاخؿحراث مؿخىي  غلى

 
ً
 (.ؾالبت -ؾالب) الجيـ الضعاؾت إلاخؿحر ؤلاخطاةُت الضاللت نُاؽ: أوال

ُ  "T. test" ازخباع باؾخسضام الباخض نام طلَ، مً وللخدهو  والجضو

 :طلَ ًىضر( 12)

 12 حدول 

 الجيع ملخغير حعصي  لالطدباهت" ث" وقيمت البعدًت والاهحسافاث املخىططاث

ُ  في اإلاىضخت الىخاةج مً       الاخخمالُت الهُمت أن جبحن( 10) عنم ظضو

(Sig.) الزخباع اإلاهابلت "T - الضاللت مؿخىي  مً أيبر" مؿخهلخحن لػُيخحن 

 أهه اؾخيخاط ًمًٌ وبظلَ الٍلُت، والضعظت اإلاجاالث    لجمُؼ( 0.01) 

 غُىت أقغاص جهضًغ مخىؾؿاث بحن ئخطاةُت صاللت طاث قغوم جىظض ال

ًاصًمي الغغا إلاؿخىي  الضعاؾت  بالجامػت التربُت ًلُت ؾلبت لضي ألا

ػؼو  ،(ؾالبت -ؾالب) الجيـ إلاخؿحر حػؼي  بؿؼة ؤلاؾالمُت  طلَ الباخض َو

ًاصًمُت الخضماث مؿخىي  غلى ًخكهىن  الؿلبت أن ئلى  جهضمها التي ألا

 واخضة الجامػت ئصاعة وأن ظيؿهم، غً الىظغ بؿؼ لهم التربُت ًلُت

ا التي واللىاةذ والهغاعاث  اؾخصىاء، بضون  الؿلبت لجمُؼ مىظهت جطضَع

ـ َُئت وغػى واخضة، الخػلُمُت البِئت أن يما  ًضعؽ هكؿه َى الخضَع

 .الؿغقحن حشمل والاعشاص الخىظُه وغملُت والؿالب، الؿالباث غىض

 ،[4] الخؿيُت وصعاؾت[ 15] وزلُكاث الهػاة صعاؾت هخاةج مؼ جخكو -

 ال خُض مchienh manً [5]  وصعاؾت ،[9] ونشىة الخضابي وصعاؾت

 .للجيـ قغوم

 
ً
 – قأنل زاوي) الضعاس ي اإلاؿخىي  إلاخؿحر ؤلاخطاةُت الضاللت نُاؽ: زاهُا

 (.قأغلى زالض

ُ  "T. test" ازخباع باؾخسضام الباخض نام طلَ، مً وللخدهو  والجضو

 :طلَ ًىضر( 13)

 13 حدول 

 الدزاس ي املظخىي  ملخغير حعصي  ،"ث" وقيمت البعدًت، والاهحسافاث املخىططاث،

 مظخىي الداللت قيمت الداللت قيمت "ث" الاهحساف البعدي املخىطط العدد الجيع املجال م

 ؤلاعشاص والخىظُه 1

 

 0.01ؾحر صالت غىض  292. 1.057 6.88011 45.0078 129 ؾالب

 7.12141 44.0963 135 ؾالبت

 0.01ؾحر صالت غىض  292. 1.057 6.88011 45.0078 129 ؾالب البِئت الخػلُمُت 2

 7.12141 44.0963 135 ؾالبت

 0.01ؾحر صالت غىض  205. 1.271- 6.54599 44.2946 129 ؾالب غػى َُئت الخضَعـ 3

 7.08857 45.3630 135 ؾالبت

 0.01ؾحر صالت غىض  753. 315. 18.66137 134.3101 129 ؾالب الضعظت الٍلُت

 20.15265 133.5556 135 ؾالبت

قيمت  قيمت "ث" الاهحساف البعدي املخىطط العدد املظخىي الدزاس ي املجال م

 الداللت

 مظخىي الداللت

 ؤلاعشاص والخىظُه 1

 

 0.01ؾحر صالت غىض  461. 133. 7.47661 44.0909 88 زاوي قأنل

 6.76945 44.7670 176 قأغلى زالض
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ُ  في اإلاىضخت الىخاةج مً        الهُمت أن جبحن ،(13) عنم الجضو

 مً أيبر" مؿخهلخحن لػُيخحن  - T"الزخباع اإلاهابلت (.Sig) الاخخمالُت

 ًمًٌ وبظلَ الٍلُت، والضعظت اإلاجاالث لجمُؼ ،) ( الضاللت مؿخىي 

 مخىؾؿاث بحن ئخطاةُت صاللت طاث قغوم جىظض ال: أهه اؾخيخاط

ًاصًمي الغغا إلاؿخىي  الضعاؾت غُىت أقغاص جهضًغ صعظاث  ؾلبت لضي ألا

 الضعاس ي اإلاؿخىي  إلاخؿحر حػؼي  بؿؼة ؤلاؾالمُت بالجامػت التربُت ًلُت

 (.قأغلى زالض – قأنل زاوي)

ػؼو       ًاصًمُت الخضماث أن ئلى طلَ الباخض َو ا التي ألا  ًلُت جىقَغ

 .الضعاس ي مؿخىاَم غً الىظغ بؿؼ خاظاتهم جلبي لؿلبتها التربُت

 ،[9] ونشىة الخضابي وصعاؾت ،[4] الخؿيُت صعاؾت هخاةج مؼ جخكو وهي 

 .الضعاس ي اإلاؿخىي  في قغوم جىظض ال خُض مً chienh man [5] وصعاؾت

 
ً
 أيثر قأنل،% 75) الترايمي اإلاػضُ إلاخؿحر ؤلاخطاةُت الضاللت نُاؽ: زالشا

 ،"T. test" ازخباع باؾخسضام الباخض نام طلَ، مً وللخدهو %).75 مً

 ُ  :طلَ ًىضر( 14) والجضو

 14 حدول 

 التراكمي املعدل ملخغير حعصي  ،"ث" وقيمت البعدًت، والاهحسافاث املخىططاث،

ُ  في اإلاىضخت الىخاةج -  الاخخمالُت الهُمت أن جبحن ،(14) عنم ظضو

(Sig.)، الزخباع اإلاهابلت"T test"-  مؿخىي  مً أيبر" مؿخهلخحن لػُيخحن 

 أهه: اؾخيخاط ًمًٌ وبظلَ الٍلُت، والضعظت اإلاجاالث، لجمُؼ) (  الضاللت

 أقغاص جهضًغ صعظاث مخىؾؿاث بحن ئخطاةُت صاللت طاث قغوم جىظض ال

ًاصًمي الغغا إلاؿخىي  الضعاؾت غُىت  بالجامػت التربُت ًلُت ؾلبت لضي ألا

%( 75 مً أيثر قأنل،% 75) الترايمي اإلاػضُ إلاخؿحر حػؼي  ؤلاؾالمُت

ـ َُئت غػى" الشالض اإلاجاُ باؾخصىاء  لطالر قغوم جىظض" الخضَع

ػؼو %(. 75 مً أيثر) الترايمي اإلاػضُ  ظمُؼ أن ئلى طلَ الباخض َو

ًاصًمُت بالخضماث ٌشػغون الؿلبت ا التي ألا  ًخػلو قُما الجامػت جىقَغ

 .الترايمي اإلاػضُ ئلى الىظغ صون  الخػلُمُت والبِئت وؤلاعشاص بالخىظُه

ـ َُئت غػى" الشالض اإلاجاُ أما -  طوي  لطالر قغوم ًىظض" الخضَع

 أن ئلى طلَ الباخض قُػؼو  ،%(75 مً أيثر) اإلاغجكؼ الترايمي اإلاػضُ

ًاصًمي الخدطُل اعجكاع ٌػني الترايمي اإلاػضُ اعجكاع  والظي للؿلبت، ألا

م ووظهت جهُُمهم صعظت في اعجكاع ئلى ًإصي بضوعٍ  َُئت ألغػاء هظَغ

 .الخضَعـ

 لخدؿحن اإلاهترخت الؿبل ما" غلى ًىظ والظي: الشالض الؿإاُ ئظابت

ًاصًمي الغغا مؿخىي   ؤلاؾالمُت؟ بالجامػت التربُت ًلُت ؾلبت لضي ألا

 مكخىح ؾإاُ وغؼ زالُ مً الؿإاُ َظا غً باإلظابت الباخض نام 

 الؿلبت بػؼ ايخكى ونض الشالزت، الضعاؾت مجاالث مً مجاُ ًل أؾكل

 الؿلبت ئظاباث وجغاوخذ أؾئلتها، صون  الاؾدباهت قهغاث غً باإلظابت

 الباخض ونام والازخالف، والخٌغاع الدشابه بحن ما اؾخجابىا الظًً

 ؤلاخطاةُت اإلاػاصلت الباخض أظغي  زم مجاالتها خؿب وجغجُبها بخطيُكها

 في مىضر َى يما اليؿبي، الىػن = X 100 الخٌغاعاث غضص جهخض ي التي

 ُ  :اإلاخٌغع  الاظاباث اؾخصىاء جم ونض الخالُت، الجضاو

 
ً
 :وؤلاعشاص الخىظُه مجاُ في: أوال

 15 حدول 

 "والخىحيه إلازشاد" ألاول  املجال على املئىيت واليظبت والخكسازاث الطلبت إحاباث

 اليظبت املئىيت% الخكسازاث الاحابت م

 23.5 62 مؿاغضة الؿلبت في الدسجُل للمؿاناث الضعاؾُت، وجىغُذ مىاغُض السخب وؤلاغاقت. 1

 16.3 43 .الجامػت في اإلاخىقغة والبرامج وؤلاغكاءاث واإلاؿاغضاث اإلاىذ بأهىاع الؿلبت حػٍغل 2

اث مخضهُت في  3 ًاصًمي ومػغقت أؾبابه وغالظها.مخابػت الؿلبت الخاضلحن غلى مؿخٍى  14.4 38 الخدطُل ألا

ًاصًمُت(. 4 ت، اظخماغُت، انخطاصًت، أ  11.4 30 جهضًم اإلاؿاغضة للؿلبت الظًً ٌػاهىن مً مشاًل )أؾٍغ

 0.01ؾحر صالت غىض  461. 133. 7.47661 44.0909 88 زاوي قأنل البِئت الخػلُمُت 2

 6.76945 44.7670 176 قأغلى زالض

 0.01ؾحر صالت غىض  402. 471. 7.36860 45.3409 88 زاوي قأنل غػى َُئت الخضَعـ 3

 6.56247 44.5909 176 قأغلى زالض

 0.01ؾحر صالت غىض  813. 228. 20.88335 133.5227 88 زاوي قأنل الضعظت الٍلُت

 18.68097 134.1250 176 قأغلى زالض

قيمت  قيمت "ث" الاهحساف البعدي املخىطط العدد املعدل التراكمي املجال م

 الداللت

 مظخىي الداللت

 0.01ؾحر صالت غىض  151. 1.440 6.35417 46.0526 38 % قأنل75 ؤلاعشاص والخىظُه 1

 7.09125 44.2876 226 %75أيثر مً 

 0.01ؾحر صالت غىض  151. 1.440 6.35417 46.0526 38 % قأنل75 البِئت الخػلُمُت 2

 7.09125 44.2876 226 %75أيثر مً 

 0.01صالت غىض  035. 2.118 6.00000 47.0000 38 % قأنل75 غػى َُئت الخضَعـ 3

 6.91356 44.4779 226 %75أيثر مً 

 0.01ؾحر صالت غىض  075. 1.786 17.94555 139.1053 38 % قأنل75 الضعظت الٍلُت

 19.54225 133.0531 226 %75أيثر مً 
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ًاصًمُت أو ؾلىيُت. 5 ًاهذ اعشاصًت، أ  11.0 29 جهبل اؾخكؿاعاث الؿلبت والاظابت غليها ؾىاء 

ًاصًمي الػام بضاًت نبل الجضص الؿلبت اعشاص 6  9.1 24 ومغاقهها. الجامػت غً هبظة خُض مً ألا

 6.1 16 جدضًض مىظل مسطظ لػملُت ؤلاعشاص والخىظُه 7

ًاصًمُت ووانػُتها. 8  5.3 14 جِؿحر اللىاةذ والهىاهحن ألا

ًاصًمُت 9  3.8 10 جىظُه وئعشاص الؿلبت في ظمُؼ الىىاحي الىكؿُت والاظخماغُت وألا

 3.0 8 .الؿلبت ئلى ازخُاع الخسطظ اإلاىاؾبجىظُه  10

ىبحن لخىمُت ئبضاغاتهم ومىاَبهم. 11  1.1 3 جىظُه الؿلبت اإلاَى

ُ  مً ًخطر  اإلاكخىح الؿإاُ ئظاباث في قهغجحن أغلى أن( 15) الجضو

 :ًاهخا( وؤلاعشاص الخىظُه) مجاُ غلى

 للمؿاناث الدسجُل في الؿلبت مؿاغضة) غلى جىظ والتي: ألاولى الكهغة

( 62) جٌغعث خُض( وؤلاغاقت السخب مىاغُض وجىغُذ الضعاؾُت،

ت وبيؿبت ئظابت ػؼو  ،%(23.5) مئٍى  بػؼ خاظت ئلى طلَ الباخض َو

 وازخُاع الدسجُل، غملُت في وؤلاعشاص للخىظُه الجضص وزاضت الؿلبت

 مضعظت وؤلاغاقت السخب مىاغُض وأن الشػب، ئؾالم نبل اإلاؿاناث

 مً الؿلبت مً تــونل ت،ـــمػلى غـــوؾُ ت،ـــللؿلب تــغوهُــؤلالٌخ اثــــالطكد يـــق

 .ضكداتهم ًخابػىن  

 واإلاؿاغضاث اإلاىذ بأهىاع الؿلبت حػٍغل) غلى جىظ والتي: الشاهُت الكهغة

 ئظابت( 43) جٌغعث خُض( الجامػت في اإلاخىقغة والبرامج وؤلاغكاءاث

ت وبيؿبت ػؼو  ،%(16.3) مئٍى  للؿلبت اإلالخت الخاظت ئلى طلَ الباخض َو

 .الكلؿؿُني اإلاجخمؼ ٌػِشها التي الطػبت الانخطاصًت ألاوغاع ظل في

 جخؿلب والهغوع اإلاىذ حؿبو التي وؤلاظغاءاث الغوجُيُت، الخػهُضاث -

  .الغؾىم وصقؼ الدسجُل غملُت في حؿهُالث ئظغاء غغوعة

 
ً
 :الخػلُمُت البِئت مجاُ: زاهُا

 16 حدول 

 "الخعليميت البيئت" الثاوي املجال على املئىيت واليظبت والخكسازاث الطلبت إحاباث

 اليظبت املئىيت% الخكسازاث الاحابت م

 22.0 58 .جدضًض ئظاػة للؿلبت أزىاء الازخباعاث الىطكُت ختى ًخمٌىىا مً اإلاظايغة 1

 20.1 53 مً الٌشاقت الؿالبُت في الهاغاث الضعاؾُت )زاضت في مخؿلباث الجامػت(.الخض  2

 18.9 50 جهؿُـ الغؾىم الضعاؾُت للؿلبت. 3

ًاصًمُت. 4  17.8 47 غهض لهاءاث صوعٍت مؼ الؿلبت للخػغف غلى مشٌالتهم ألا

ً أو أيثر في ًىٍم واخض. 5  16.3 43 ججىب وغؼ ازخباٍع

 14.8 39 أو اؾدبضاله بما َى أقػل. غمل ضُاهت لألزار 6

 11.4 30 مخابػت أظهؼة الخاؾىب في الهاغاث الضعاؾُت، وغمل ضُاهت صوعٍت لها. 7

 6.8 18 ئغاقت مٌبراث ضىث في الهاغاث طاث اإلاؿاخاث الىاؾػت. 8

 2.7 7 الىظاقت اإلاؿخمغة لىظه الؿاوالث اإلامخلئت بالٌخابت والغؾىماث. 9

ُ  مً ًخطر       اإلاكخىح الؿإاُ ئظاباث في قهغجحن أغلى أن( 16) الجضو

 :ًاهخا( الخػلُمُت البِئت) مجاُ غلى

 الازخباعاث أزىاء للؿلبت ئظاػة جدضًض) غلى جىظ والتي: ألاولى الكهغة

 وبيؿبت ئظابت( 58) جٌغعث خُض( اإلاظايغة مً ًخمٌىىا ختى الىطكُت

ت ػؼو  ،%(22.00) مئٍى  باليؿبت الىنذ غُو ئلى طلَ الباخض َو

 ًشهل نض واخض آٍن  في والازخباعاث اإلاداغغاث بحن والجمؼ للؿلبت،

 .الضعظاث أغلى جدطُل غلى همٌصجػ لالزخباعاث الخكغؽ وأن ًاَلهم،

 الهاغاث في الؿالبُت الٌشاقت مً الخض) غلى جىظ والتي: الشاهُت الكهغة

 ئظابت( 53) جٌغعث خُض(( الجامػت مخؿلباث في زاضت) الضعاؾُت

ت وبيؿبت ػؼو  ،%(20.1) مئٍى  الانخطاصًت ألاوغاع ئلى طلَ الباخض َو

اصة غليها قغغذ الجامػت بها جمغ التي  الهاغاث في الؿلبت أغضاص ٍػ

 قيها ًخىقغ الؿلبت مً الهلُلت ألاغضاص طاث الهاغاث وأن الضعاؾُت،

 .والخكاغل واإلاشاعيت للخىاع اإلاىاؾبت البِئت

 
ً
ـ َُئت غػى مجاُ: زالشا  :الخضَع

 "الخدزيع هيئت عضى" الثالث املجال على املئىيت واليظبت والخكسازاث الطلبت إحاباث. 17 حدول 

 اليظبت املئىيت% الخكسازاث الاحابت م

ًاصًمي. جدضًض الؿاغاث اإلاٌخبُت للمضعؽ 1  للكغاؽ ألا
ً
 20.8 55 وقها

 18.6 49 أن ًهبل غظع الؿالب اإلاخأزغ غً اإلاداغغة. 2

خػغف غلى مشٌالتهم والػالط اإلاىاؾب لها. 3  17.8 47 ٌؿخمؼ للؿلبت ٍو

 15.9 42 مغاغاة الكغوم الكغصًت لضي الؿلبت غىض وغؼ الازخباعاث. 4

 14.4 38 الؿلبت.الخسكُل مً الىاظباث والخٍلُكاث غلى  5

 13.3 35 اؾخسضام الخٌىىلىظُا في الخػلُم. 6

 11.7 31 جدضًض الطكدت الصخطُت ؤلالٌتروهُت للمضعؽ. 7

 8.7 23 جهضًم حؿظًت عاظػت غً الازخباع وحؿلُم أوعام ؤلاظابت للؿلبت. 8

 7.2 19 الؿماح للؿلبت باإلاشاعيت والخىاع بشٍل أقػل. 9

غ  10  3.8 10 أصاةه الػلمي.أن يهخم بخؿٍى
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ُ  مً ًخطر       اإلاكخىح الؿإاُ ئظاباث في قهغجحن أغلى أن( 17) الجضو

ـ َُئت غػى) مجاُ غلى  :ًاهخا( الخضَع

  للمضعؽ اإلاٌخبُت الؿاغاث جدضًض) غلى جىظ والتي: ألاولى الكهغة
ً
 وقها

ًاصًمي للكغاؽ ت وبيؿبت ئظابت( 55) جٌغعث خُض( ألا  ،%(20.8) مئٍى

ػؼو   بالؿاغاث لاللتزام اإلاضعؾحن بػؼ ججاَل ئلى طلَ الباخض َو

 أو الهؿم ًاظخماغاث أزغي  بأغماُ اوشؿالهم بؿبب اإلاٌخبُت،

 للمضعؾحن الؿلبت وخاظت الطالة، ونذ أو اإلااظؿخحر، مىانشاث

 .وؤلاعشاص والخىظُه لالؾخكؿاع

 غً اإلاخأزغ الؿالب غظع ًهبل أن) غلى جىظ والتي: الشاهُت الكهغة

ػؼو  ،%(18.6) مئىٍت وبيؿبت ئظابت( 49) جٌغعث خُض( اإلاداغغة  َو

 للؿلبت ٌؿمذ ال الظي اإلاضعؾحن بػؼ أؾلىب ئلى طلَ الباخض

 ُ  مً الؿلبت بػؼ ًدغم مما َى، صزىله بػض اإلاداغغة ئلى بالضزى

ُ  واخخىاء اإلاداغغة، خػىع   بضون  مخخالُت مداغغاث غلى الؿلبت ظضو

 مما أزغي  ناغت ئلى ناغت مً باالهخهاُ للؿلبت ٌؿمذ ػمني قاضل

م  .للخأزحر ًػؿَغ

 قهض        
ً
ًاصًمي الغغا مؿخىي  أن الضعاؾت هخاةج أظهغثأزحرا  لضي ألا

%( 74.40) اليؿبي وػهه بلـ ؤلاؾالمُت الجامػت في التربُت ًلُت ؾلبت

ـ َُئت غػى" مجاُ وخطل يبحرة، جهضًغ بضعظت  اإلاغجبت غلى" الخضَع

 مجالي مً ًل وخطل جهضًغ، بضعظت%( 74.73) وؿبي بىػن ألاولى

 بىػن مٌغع  الشاهُت اإلاغجبت غلى" الخػلُمُت البِئت"و" والخىظُه ؤلاعشاص"

 جهضًغاث بحن قغوم جىظض وال يبحرة، جهضًغ وبضعظت%( 74.23) وؿبي

ًاصًمي الغغا إلاؿخىي  الضعاؾت غُىت أقغاص  في التربُت ًلُت ؾلبت لضي ألا

( الضعاس ي اإلاؿخىي  الجيـ،) الضعاؾت إلاخؿحراث حػؼي  ؤلاؾالمُت الجامػت

ـ َُئت غػى مجاُ باؾخصىاء( الترايمي اإلاػضُ) ويظلَ  جىظض الخضَع

 الضعاؾت انترخذ يما قأنل،% 75 الترايمي اإلاػضُ لطالر قغوم

ًاصًمي الغغا مؿخىي  لخدؿحن اإلاهترخاث مً مجمىغت  .الؿلبت لضي ألا

 الخىصياث. 8

 مشٌالتهم إلاىانشت الؿلبت مؼ صوعٍت بلهاءاث الجامػت نُام غغوعة -

ًاصًمُت  .غالظها غلى والػمل ألا

 للىغؼ الؿلبت جهُُم إلاخابػت بالجامػت الجىصة وخضة صوع  جكػُل -

ًاصًمي  .ألا

 .الىاخضة الشػبت في الؿلبت مً مىاؾبت أغضاص وغؼ غلى الػمل -

 الازخباعاث أزىاء وئظاػة للؿلبت، مىاؾبت ازخباعاث مىاغُض جدضًض -

 .الىطكُت

ل - كُت، وشغاث زالُ مً والهغوع باإلاىذ الؿلبت حػٍغ  أو حػٍغ

 .ؤلاغالهُت اللىخاث

ـ َُئت أغػاء التزام -  .الؿلبت شئىن  لدؿُحر اإلاٌخبُت بالؿاغاث الخضَع

 أزىاء وجىظيههم الؿلبت إلعشاص الخبرة طوي  مً مغشضًً جٍلُل -

 .طلَ ؾحر أو وؤلاغاقت السخب أو الدسجُل
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ABSTRACT_ The study aimed at identifying the degree of academic satisfaction among the 

students of faculty of education at the Islamic University in Gaza and ways to improve it and to 

achieve the objectives of the study, the researcher adopted the descriptive analytical method, and 

he used a questionnaire for this purpose contains (36) items distributed among three fields. The 

study sample consisted of (264) students (male and female). The study results showed that the 

academic satisfaction among the students of the Faculty of Education at the Islamic University 

level reached relative weight (74.40%) highly significant appreciation, he got the field of "faculty 

member" for first place with a relative weight (74.73%) degree of appreciation, and won each of 

the areas of "guidance and guidance "and" educational environment "at the second repeater 

relative weight (74.23%) and a large degree the least, and there are no differences between the 

study sample to the level of academic satisfaction among the students of the Faculty of Education 

at the Islamic University members of estimates due to the variables of the study (sex, school level) 

as well as (GPA) except for the area of a faculty member there differences in favor of the 

cumulative average of 75% or less, the study also suggested a set of proposals to improve the 

academic level of satisfaction among students. According to the previous results researcher 

recommends the need for the university with meetings periodically for students to discuss 

academic problems and work to remedy them.  

KEY WORDS: Academic Satisfaction, College of Education, Islamic University, students. 

 

 

 

 

 

 

 

 


