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هذفط جًذسجظس جىل صلٌٌم أدجء أغمحء هٌتس جًضذسًغ يف هٌٌس جًرتدٌس ؽحمػس وجظي من وؽهس نظش وٌذس جًذسجظحش جًػٌٌح يف لىء مػحًًن ؽىدز
جًضػٌٌم  ،وًضقلٌم هزج جًهذف صم أغذجد جظضذحنس صأًفط من ( ) 05فلشز  ،مىصغس غىل خمغ مؾحالش سةٌعٌس  :جًضخىٌي ًٌضذسًغ ،وصنفٌز جًضذسًغ  ،وجالصفحي
وجًضىجـٍ  ،وجًعٌلش جًؽخفٌس  ،وصلىًم جًضػٌٌم  .ودػذ جًضقلم من جًفذق وجًغذحش جًالصمٍن  ،صم صىذٌم جالدجز غىل غٌنس جًذسجظس جملوىنس من (  ) 05وحًر
ووحًذس من وٌذس جًذسجظحش جًػٌٌح (جًذهضىسجه  ،جملحؽعضًن ) دىجكؼ (  )05وحًر و(  ) 05وحًذس  ،من وٌذس جًذسجظحش جًػٌٌح يف هٌٌس جًرتدٌس ؽحمػس وجظي يف
جالخضفحـحش جالنعحنٌس وفعر جالكعحَ جًػٌمٌس ( جًٌغس جًػشدٌس  ،جًضحسًخ  ،جًؾغشجفٌس  ،جًػٌىَ جًرتدىًس وجًنفعٌس  ،غٌىَ جًلشجن وجًرتدٌس جالظالمٌس  ،جًؾغشجفٌس
) .أظهشش نضحةؿ جًذسجظس أن معضىي جًضلٌٌم أدجء أغمحء جًهٌتس جًضذسًعٌس ًعحوي (  )%27,27وهى معضىي ؽٌذ  ،وؽحءش جملضىظىحش جًقعحدٌس ًٌمؾحالش
ؽمٌػهح يف جملعضىي جملشصفؼ غذج مؾحي صلىًم صػٌٌم جًىٌذس يف جملعضىي جملنخفن  ،وغذَ وؽىد فشوق رجش دالًس جففحةٌس صػضي ملضغًن جًؾنغ  ،ويف
لىء نضحةؿ جًذسجظس أوـط جًذحفغضحن دػذد من جًضىـٌحش ًالظضفحدز من صلٌٌم جًىٌذس ألدجء غمى هٌتس جًضذسًغ  ،وصىظٌفهح دؽوٍ ًىىس جألدجء معضلذالً ،
وجًضىـٌس دػلذ جًنذوجش ووسؼحش جًػمٍ جًضذسًذٌس ألغمحء هٌتس جًضذسًغ يف مخضٌف جًوٌٌحش وجالخضفحـحش جًػٌمٌس وجالنعحنٌس .

امللذمح
الذعشيف ةالتدص
أوالً  :مشولح التدصproblem of research :
همن مؽوٌس جًذقػ يف جًفػىدحش جًضٍ صىجؽه صلٌٌم جدجء جالظضحر جًؾحمػٍ وخحـس يف مح ًضػٌم دؾىدز جألدجء
جًؾحمػٍ ًٌضذسًعٍن وسفؼ معضىي ؽىدز جًػمٌٌس جًضػٌٌمٌس  ،غٌٌلً أن جًؾحمػحش صعػى ًٌقفىي غىل جالغضٌلد
جألهحدٌنٍ  ،فضى صممن ؽىدز مخشؽحصهح  ،ومنٌضهح غن صؽوٌالصهح  ،فلذ أـذقط جًؾحمػس صلٌٌم من خالي مذي
صىذٌلهح ملػحًًن جًؾىدز جًضٍ صقذدهح هٌتحش مضخففس يف هزج جملؾحي ً ،زج فضىذٌم مػحًًن جًؾىدز وجالغضٌلد جألهحدٌنٍ يف جًضػٌٌم
جًػحيل خى ىز أظحظٌس من خىىجش جالـالـ جًرتدىي ًنظحَ جًضػٌٌم ،وهزج ًن ًضم جال غن وشًم نرش علحفس جًؾىدز دجخٍ جًوٌٌحش ،
وجغضذحسهح معإوًٌس هٍ فشد يف جًؾحمػس دحخضالف جملعإوًٌحش دذءج ً دحملىظف وجنضهحء دشةٌغ جًؾحمػس  ( .جملإمتش جًعنىي جًغحمن غرش
ًٌؾمػٌس جملرصًس ًٌرتدٌس جمللحسنس وجالدجسز جًضػٌٌمٌس )0، 7525:
ًزج فأن جًػمٍ غىل صلىًم أغمحء هٌتس جًضذسًغ وجًػمٍ غىل صىىًش جدجةهم وجًشفؼ من هفحءصهم ًػذ من أهم جًشهحةض جًضٍ صػنٍ
دهح جًؾحمػحش  ،وكذد فذدش مؾمىغس من جًوفحءجش جًالصمس ألغمحء هٌتس جًضذسًغ  ،ودحدسش جًوغًن من جًؾحمػحش دضأظٌغ وفذجش
هذفهح صىىًش أدجةهم ،وصذسًذهم وسفؼ مهحسجصهم ،وصنمٌس مػحسفهم  ،دقعر جملضغًنجش جملػحرصز  ( .جًخىحخ )20 ،7550 :
ودحًنظش ًٌذوس جملهم جًزي ًٌػذه أغمحء هٌتس جًضذسًغ دحًؾحمػحش يف صىؽٌه ظٌىن جًىٌذس وصػضًض منىهم جًؽخيص وجملػشيف
وصؽؾٌػهم ً ،وىنهم ًضػحمٌ ىن وًضفحغٌىن مػهم  ،وهٌٌل صجد جًضفحغٍ دٍن جًىحًر وجألظضحر جًؾحمػٍ صجد سلحه غن جًقٌحز جًؾحمػٌس
ًزج ًػذ جألظضحر جًؾحمػٍ يف جًؾحمػس من أهم مذخالصهح  ،وغٌٌه ًضىكف متٌٌض جًؾحمػس وصقلٌم أهذجفهح  ،وًضلٌٌم جدجء غمى هٌأز
جًضذسًغ  ،فأن خًن من ًلٌمه هى جًىحًر جًزي ًػذ مقىس جًػمٌٌس جًضػٌٌمٌس  ،وهى جملعضفٌذ جألوي من خربجصه ومػحسفه وجًزي ًضػٌم
غىل ًذًه  ،وًضفحغٍ مػه  ،وًهزج ؽحءش هزه جًذسجظس وجًضٍ صضقذد مؽوٌضهح يف جًضػشف جىل مذي صلىًم أغمحء هٌتس جًضذسًغ يف
هٌٌس جًرتدٌس ؽحمػس وجظي من وؽهس نظش وٌذس جًذسجظحش جًػٌٌح يف لىء مػحًًن ؽىدز جًضػٌٌم .
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سانيا  :أهميح التدص :Importance of the Research
ئن جًضلىًم غنرص جظحيس ًلٌحط معضىي جًوفحءز وجًضأهذ من دسؽس جًضأدًس  ،وهى رضوسي ًوٍ صلذَ أو منى  ،ويف غٌىَ جًرتدٌس
ال ًعضغنى غنه مهٌل هحنط صىؽٌهحصهح جًنظشًس وجملنهؾٌس  ،فهى ًعحغذ غىل صىًٌذ جملالهحش  ،وخٌم جملهحسجش وصقعٍن جالدجء وسفؼ
جملشدود يف ؽمٌؼ ؼإون جًقٌحز  ،فٌل دحًى مبٌذجن جًرتدٌس وجًضػٌٌم  ،فال صىىًش وال صؾذًذ وال أـالـ يف جملنحهؿ وجًربجمؿ
وجمللشسجش وجالظحًٌر و جإلؽشجءجش دون صلٌٌم وصلىًم  (.وػٌمس )00 :7520،
وأن غمٌٌس ص لىًم جًضذسًغ صػذ غمٌٌس منظىمٌس صضم فٌهح أـذجس فوم غىل منظىمس جًضذسًغ أو أفذ موىنحصهح أو غنحرصهح  ،ورًى
ألـذجس كشجسجش صذسًذٌس صضػٌم دادخحي صقعٌنحش أو صػذًالش غىل جملنظىمس هوٍ  ،أو غىل دػن موىنحصهح وغنحرصهح مبح ًقلم
جالهذجف (.صًضىن)722 :2111،
فهى أفذ ج ألسهحن جًشةٌعٌس يف جًػمٌٌس جًرتدىًس ألنه ًؽخق معحسجش جًػمٌٌس وًوؽف نىجفٍ جًخٌٍ وجًلفىس وجًلىز وجًمػف عم
ٌنوَن مضخز جًلشجس داـذجس فوم ظٌٌم ومىلىغٍ  ،ألي غنرص ًؾشي صلىٌنه عم مقحوًس أـالفه وصػذًٌه دػذ جًقوم غٌٌه  ،فهى
غمٌٌس منظمس صضممن ؽمؼ وصقٌٌٍ وصفعًن جملػٌىمحش وجًذٌحنحش ًغشك جًضػشف غىل صقلٌم جألهذجف جًرتدىًس جملضىخحز  ،ويف لىء
رًى صضخز جًلشجسجش ًضقعٍن وصىىًش جًػمٌٌس جًرتدىًس  ( .غىدز )70 :2111،
أن غمى هٌتس جًضذسًغ هى جًػمى جًفػحي وجألظحيس يف جًؾحمػس فال ًلضرص أعشه غىل صىـٌٍ جملػٌىمحش دؽوٌهح جًفقٌك جىل جًىٌذس
فقعر  ،دٍ أن جًضذسًيس دغن جًنظش غن جخضفحـه غٌمٌح ً هحن أو أنعحنٌح ً فهى صشدىي كذٍ هٍ يشء وًضفف دػذز ظٌلش منهح جملهنٌس
جًضٍ صضمغٍ يف جًضمون جًػٌمٍ وجملهحسز جًضذسًعٌس وجالًضضجَ دحملىجغٌذ  ،ومنحكؽس أخىحء جًىٌذس من دون صأنٌذهم أو أفشجؽهم ،وهزًى
ظٌلش جؽ ضٌلغٌس وعلحفٌس  ،صضمغٍ يف جًنظحَ وجًذكس يف جًلىي وجًفػٍ وجًػالكحش جالنعحنٌس (جًضىجلؼ  ،وجًىٌذس ،جًفذجكس ) وجًضػحون
وجًضمعى دحًلٌم جًذًنٌس وجالخالكٌس وجًضلحًٌذ جًؾحمػٌس وجفرتجَ فلىق جالخشًن ،وظٌلش ؼخفٌس وجنفػحًٌس صضمغٍ يف جالصضجن
جالنفػحيل وفعن جًضرصف غنذ مىجؽهس جملىجكف وجًغلس دحًنفغ وجملىلىغٌس وجًذجفػٌس ًٌػمٍ وجالنؾحص وجملشونس يف جًضفوًن (.غذذَن
وجدشجهٌم )27-0 : 7525،
وأن جالظضحر جًؾحمػٍ هى جًؽخق جملنىه ده ئغذجد جًوىجدس جًذرشًس جملإهٌس وجملذسدس وهم جًىٌذس  ،وهى جًزي ًلىَ دأغذجد
جالؽٌحي وصهٌتضهح خذمس ًٌمؾضمؼ فلذ أـذك صأهٌٌه وفعن ئغذجده مىٌذح ً رضوسًح ً ًضقلٌم أهذجف جًؾحمػس وجملؾضمؼ غىل فذ ظىجء
(.جًونحين )7 :7550،
وألظحصزز جًؾحمػس جدوجس مهمس يف صقلٌم جهذجف جًضػٌٌم جًؾحمػٍ فػٌٌهم صلؼ معإوًٌس صذسًغ جًىٌذس وصلىًم جدجةهم وصىىًش
جًذقػ جًػٌمٍ ًذًهم هٌل صلؼ غٌٌهم مهمس جؽشجء جًذقىظ جًػٌمٌس يف مؾحي صخففهم وجًضٍ صهذف جىل أعشجء جًػٌم وخذمس
جملؾضمؼ صًحدز غىل جملعحهمس يف صأهٌٍ وٌذس جًذسجظحش جًػٌٌح وهزه جملهحَ صقضحؼ من غمى هٌتس جًضذسًغ كذسجش غٌمٌس ودقغٌس
غحًٌس ( .منيس )02 :7555 ،
أر ٌنغٍ جالظضحر جًؾحمػٍ فؾش جًضجوًس جالظحظٌس يف صلذَ جًؾحمػس  ،وصقمٍ جغذحةهح ًضإدي سظحًضهح جًػٌمٌس وجًػمٌٌس يف خذمس
جملؾضمؼ وجفشجص جًضلذَ جًػٌمٍ ( .غنٌم وجًذقًني )2 :7557،
ونظشج ً ألهمٌس جًذوس جملٌلى غىل غحصم غمى هٌتس جًضذسًغ جًؾحمػٍ ًفذك من جًرضوسي مشجؽػس هزج جًذوس ومالفظضه وصلىٌنه
ظىجء من كذٍ جًىٌذس أَ سؤظحةه  ،جو أن ًلىَ غمى هٌتس جًضذسًغ دضلىًم نفعه رجصٌح ً ظىجء من خالي جًضعؾٌالش أَ جًضفىًش أَ
جإلؽحدس غىل جظضذحنحش صخذَ جًهذف ( .جًػٌلًشز )11 : 7550 ،
وأن جًؾحمػس هٍ جملإظعس جًػٌمٌس جًرتدىًس رجش معضىي سفٌؼ صرتهض مهحمهح جألظحظٌس يف أغذجد جملالهحش جملإهٌس ًضذىء مشجهض
كٌحدًس يف مخضٌف جملؾحالش جملىؽىدز يف جملؾضمؼ وجغذجد جًذقىظ جألظحظٌس وجًضىذٌلٌس جًضٍ صضىٌذهح غمٌٌس جًضلذَ جًػٌمٍ
وجًضونٌىؽٍ يف جملؾضمؼ ( .ؽشدى  ،وهؾشط )205 :2112،
ئر أن جًضػٌٌم جًؾحمػٍ ًعحهم يف جًنمى جًػلًل وجالخالكٍ وجالؽضٌلغٍ ًٌىٌذس وصًحدز جنضحؽهم جالكضفحدي وأظٌىدهم يف جًقٌحز
وصًحدز جوالغهم غىل جًػٌىَ وجًغلحفس وصىىًش مهحسجصهم جًؽخفٌس وجًػلٌٌس  .جًوذٌيس وغذذ جًشفمن )7 : 2112 ،
فحًؾحمػس صإدي مهٌلش جظحظٌس يف غمٌٌحش جًضىىًش وجًضنمٌس جًؽحمٌس من خالي جًىظحةف وجالهذجف جملضػذدز جًضٍ أنؽأش من أؽٌهح
 ،فهٍ جملإظعس جًػٌمٌس جملعإوًس غن أغذجد جًوىجدس جًػٌمٌس وجملهنٌس ًعىق جًػمٍ ( .جًنفٌيص )7 : 7552 ،
من خالي صخشؼ جًىٌذس يف جملشجفٍ جًذسجظٌس جًالفلس ظىجء يف مشفٌس جًذوحًىسًىط جَ مشفٌس جًذسجظحش جًػٌٌح  ،جًضٍ صإدي دوس
مهم يف نؾحـ جًضػٌٌم جًؾحمػٍ وجظضمشجسه  ،وًٌغ هنحن أكذس من جًضػٌٌم جًؾحمػٍ غىل مىجؽهس صقذًحش جًػرص جو جًضفحغٍ جًذنحء
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مػه دحغضذحسه جالظحط جًزي صذوس فىًه جًقٌحز جًغلحفٌس مبػنحهح جًؽحمٍ ودأدػحدهح جًفوشًس وجًػٌمٌس وجًضونىًىؽٌس  ،وًٌذسجظحش جًػٌٌح
ًهح أهمٌس يف جًضفحغٍ مؼ هزه جًضقذًحش ورًى ملوحنضهح جملشمىكس فهٍ صػذ كمس جًضػٌٌم جًؾحمػٍ وغلٌه جًىجغٍ  ،ونظشج ً ًذوسهح
جًفػحي يف صقلٌم جهذجف ظىق جًػمٍ ،ويف دفؼ جًنظحَ جًغلحيف يف جملؾضمؼ دففس معضمشز نقى جملعضلذٍ  (.صجهش )22 :2110،
وصضمٌض جًذسجظحش جًػٌٌح غن جملشفٌس جًؾحمػٌس جالوىل دأنهح أهرث مشونس  ،وأهرث ملذسز غىل ئدشجص جًوفحًحش جملمٌضز ًٌىحًر  ،ويف
جًؾحد ؽى غٌمٍ وفشهس دقػ مضأنٌس  ،وهزج مح ؽػٍ دػن جمللىمٍن ًٌؾحمػحش ًقذدون ظمػضهح مبعضىي جًذسجظحش جًػٌٌح فٌهح  ،ومبح
صلذمه هزه جًؾحمػس من أدقحظ غٌمٌس مضمٌضز ( .دن هالي )7 :7550 ،
وكذ فشـط جًؾحمػحش جًػشجكٌس غىل جفضضحـ وجظضقذجظ جًذسجظحش جًػٌٌح يف جالخضفحـحش جًػٌمٌس وجإلنعحنٌس ملح ًهح من أهمٌس يف
خذمس جملؾضمؼ وصىىسه وظمػس جًؾحمػس جألهحدٌنٌس .
أن ًٌؾىدز جًضػٌٌم أهمٌس هذًنز فٌػ فظٌط دأهضٌلَ جملفوشًن مٌل ؽػٌهم ًىٌلىن غىل هزج جًػرص دػرص جًؾىدز  ،دحغضذحسهح
جفذي جًشهحةض جالظحظٌس ًنمىرؼ جإلدجسز جًرتدىًس جًؾذًذز  ،وجًؾىدز يف جًضػٌٌم مشصذىس دػمٌٌضٍ جًضػٌٌم وجًضػٌم  ،وهزًى دحإلدجسز
ورًى من أؽٍ سدي جًضػٌٌم دقحؽحش جملؾضمؼ وجفذجظ صغًٌن جًرتدىي جًهحدف .
وصػضرب ؽىدز جًضػٌٌم ئفذي جًلمحًح جملهمس وجًقٌىًس يف نظحَ جًضػٌٌم جملػحرص  ،فحملنحهؿ وجًربجمؿ جًضػٌٌمٌس جًضٍ وذلط
ًضقعن نىغٌس جًضػٌٌم يف جملحيض كذ فللط صقعنح ً مقذودج ً يف جألدجء جألهحدٌنٍ يف جًضػٌٌم جًؾحمػٍ  ،غًن أن ؽىدز جًضػٌٌم الصضجي
مىلىغح ً مغًنج ً ًالهضٌلَ فٌػ أن جًن ظحَ جًقحيل يف جًػذًذ من جًذٌذجن ال ًهٌث جًىٌذس ملخشؽحش ؽٌذز ًعىق جًػمٍ دفىسز هحفٌس ،
وال ٌننقهم جًفشـس ًألدذجع وجالدضوحس ًٌضػذًن غن وحكحصهم ( .وًٌحمض  ،سًضؽحسد )00 :2111،
وصومن أهمٌس جًؾىدز جًؽحمٌس يف جًضػٌٌم غىل معضىي جًؾهحش جملعضفٌذز جو معضىي جملإظعس غىل جخضالف أنؽىضهح أر متغٍ أفذ
أهم جًػىجمٍ جالظحظٌس جًضٍ صقذد فؾم جملإظعس جر صعضمذ ؼهشصهح من ؽىدز مخشؽحصهح  ،ومن عم جموحنٌس منحفعضهح ًٌمإظعحش
جملٌلعٌس جو جًلىحع جًزي ًػمٍ فٌه أر صفذك ًٌؾىدز أهمٌس مضمٌضز  ،فضعػى هٍ مإظعس ًضقلٌم هزه جًؾىدز ( .وحًٍ )00 :7520،
وصقذد أهمٌس ئدجسز جًؾىدز جًؽحمٌس يف جًضػٌٌم دوىنهح صعهم يف معحغذز جملإظعس جًرتدىًس غىل جًضػشف غىل ؽىجنر جًؾىدز يف
جًضػٌٌم  ،وجًىحكحش جًزهنٌس وجملحدًس ،وؽىدز جًخذمحش جالخشي وهزًى صعحغذ جًػحمٌٍن غىل ـنؼ جًلشجس جملضػٌم دحًػمٍ  ،وهزًى
جملؽحسهس دىشـ جًقٌىي وجًذذجةٍ جملنحظذس  ،وصقغهم غىل جًػمٍ جًذؤوخ جًنحؽك ،وصعحغذ يف مالفظس جملعضؾذجش جًرتدىًس من أؽٍ
جًضىىًش جًذجةم يف مؾحي جًضػٌم وصىىًش جملهحسجش جًلٌحدًس ( .جًقشًشي )70 :7552،
وصضمغٍ أهمٌضهح جًمح ً يف مشجؽػس جملنضؿ جًضػٌٌمٍ وهى جًىحًر وصىىس جًضػٌٌم من خالي صلىًم جًنظحَ جًضػٌٌمٍ وصؽخٌق جًلفىس
يف جملذخالش وجًػمٌٌحش وجملخشؽحش فضى ًضقىي جًضلىًم جىل صىىًش فلٌلٍ ولذي فػًل ًؾىدز جًضػٌٌم (.مقمذ )7 :7552،
سالشاً :أهذاف التدص  :يهذف التدص الدايل اىل :
(صلٌٌم جدجء جغمحء هٌتس جًضذسًغ يف هٌٌس جًرتدٌس ؽحمػس وجظي من وؽهس نظش وٌذس جًذسجظحش جًػٌٌح يف لىء مػحًًن ؽىدز
جًضػٌٌم)
ساةعاً -خذود التدص :
متط هزه جًذسجظس لمن جًقذود جألصٌس :
 -2جًقذود جًضمحنٌس  :جكضرصش جًذسجظس غىل وٌذس جًذسجظحش جًػٌٌح جًزًن ًذسظىن يف جًػحَ جًذسجيس 7521./7522
 -7جًقذود جملوحنٌس  :جكضرصش غىل هٌٌس جًرتدٌس ؽحمػس وجظي .
 -0جًقذود جًذرشًس  :جكضرصش غىل وٌذس جًذسجظحش جًػٌٌح (جملحؽعضًن  ،جًذهضىسجه ) يف جالكعحَ رجش جًذسجظحش جًػٌٌح يف هٌٌس جًرتدٌس .
خامعاً -ددذيذ املصطلداخDefinition of the Terms :
جن صقذًذ هٍ مفىٌك من مفىٌقحش جًذسجظس ًعحغذ جًذحفػ غىل جًفهم جًذكٌم ملفحهٌم ومفىٌقحش جًذسجظس جًقحًٌس ،
وغىل جًنقى جآليت :
اوال - :جًضلىًم :
جًضلىًم يف جًٌغس  " :جًضلىًم من أـٍ ك َىَ  ،مبػنى كذس كٌمس  ،وك َىَ جًيشء وصنه " (جدن منظىس ،خ ش ) 0 :
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عشفه هل من :
(غىدز  : ) 7550،دأنه " غمٌٌس منظمس ًؾمؼ جًذٌحنحش وصقٌٌٍ جملػٌىمحش دغشك صقذًذ دسؽس صقلٌم جالهذجف جًرتدىًس وجصخحر جًلشجسجش
دؽأنهح ملػحًؾس ؽىجنر جًمػف وصىفًن جًنمى جًعٌٌم جملضوحمٍ من خالي جغحدز جًذٌتس جًرتدىًس وئعشجةهح " (غىدز )70 :7550،
( جًػضجوي  : )7552،دأنه " غمٌٌس ؼحمٌس صضممن ئـذجس فوم مػٍن يف لىةه ًضم جًضىىًش وجًضقعٍن " ( جًػضجوي )22 :7552 ،
وًػشفه جًذحفغضحن ئؽشجةٌح ً ًٌضلىًم  -:هى أـذجس جالفوحَ غىل معضىي جًوفحًحش جًضذسًعٌس جًضٍ صنذسؼ لمن ئدجء أظضحر جًؾحمػٍ دجخٍ
جًلحغحش جًذسجظٌس يف لىء مػحًًن جًؾىدز وًلحط من خالي جالظضذحنس جًضٍ أغذش ًهزج جًذقػ .
سانياً -:األداء :
عشفه هل من :
(جًٌلحين  ) 2111,دحنه ":مح ًفذس من جًفشد من ظٌىن ًفظٍ أو مهحسي وهى ًعضنذ ئىل خٌفٌس مػشفٌس ووؽذجنٌس مػٌنس  ،وهزج جألدجء
ًوىن غحد ًز غىل معضىي مػٍن ًظهش منه كذسز جًفشد أو غذَ كذسصه غىل غمٍ مح " ( .جًٌلحين )00 :2111،
)  ) popham, 2010دأنه " ظٌىن ًضم دلذس مػٍن من جملهحسز يف مؾحي مػٍن وهى ًضىٌر كذسج ً منحظذحً من جًضذسًر وجالظضػذجد
وجًضهٌإ فضى ًفٍ جملشء جىل مشفٌس جًضمون " ( )popham ,2010:6
وًػشفه جًذحفغضحن دأنه  :هى كذسجش وجموحنٌحش صػٌٌمٌس غٌمٌس صػرب غنهح من خالي ظٌىن جالظضحر جًؾحمػٍ وصؽمٍ هٍ محًلىًه أو ًفػٌه
يف كحغحش جًذسط أو خحسؽهح  ،وجالنؽىس وجملٌلسظحش جًضٍ متونه من أدجء مهحمه جًضػٌٌمٌس وجًرتدىًس ًضقلٌم أهذجف جًضػٌٌمٌس .
سالشاً -:عظى هيئح الذذسيغ :
عشفه هل من :
(جًػشًؾ وجًػشوجن  " )7557،هى جًؽخق جًزي ًلىَ دحًضذسًغ جو دحًضػٌٌم وجًزي ًقمٍ سصذس جهحدٌنٌس يف جًؾحمػس ًىٌم غٌٌه غمى
هٌتس جًضذسًغ " (جًػشًؾ وجًػشوجن )0 :7557،
(ظػٌذ ") 7522،دأنه جالظضحر جًؾحمػٍ جًزي ًإدي مهحَ جًضذسًغ جًفػًل ممن مبشصذس (مذسط ،أظضحر معحغذ ،أظضحر ) يف جًؾحمػس
(ظػٌذ .)250 :7522،
وددذده التاخشذان نظشياً :دأنه هٍ ؼخق ًذًه ؼهحدز غٌٌح (ددٌىَ غحيل ،جملحؽعضًن أو جًذهضىسجه ) ممن ًلىَ دػمٌٌس جًضذسًغ
وجًذقػ جًػٌمٍ وخذمس جملؾضمؼ يف جًؾحمػس وممن ًذًه ًلذح ً غٌمٌح ً دذسؽس (مذسط معحغذ ،مذسط ،أظضحر معحغذ ،أظضحر )(.وصجسز
جًضػٌٌم جًػحيل وجًذقػ جًػٌمٍ ()2125دًٌٍ أغمحء هٌتس جًضذسًغ يف ؽحمػس دغذجد ،مىذػس ؽحمػس دغذجد – جًػشجق )
ساةعاً  -:املعايري :
عشفه هل من :
(جًػحين  : ) 2122،دأنه " ملحًٌغ صػرب غن معضىًحش جالنؾحص جالغضٌحدي ملؾمىغس مقذدز  ،فٌهح ًضم ملحسنس أدجء أي فشد ًضقذًذ مىكػه
وموحنضه غىل هزه جمللحًٌغ )(جًػحين )02 :2122،
(ظػٌذ ،وـفحء  : ) 7550،دأنه " غذحسجش وـفٌس صقذد معضىًحش جًؾىدز جملنؽىدز يف منظىمس جًضػٌٌم وجًضػٌم دوٍ غنحرصهح
"(.ظػٌذ ،وـفحء )221 :7550،
وصػشفه جًذحفغضحن دأنه  :هٍ معضىًحش صم ـٌحغضهح ومضفم غٌٌهح من كذٍ جألددٌحش وجًخربجء ًٌ،قوم من خالًهح غىل معضىًحش جألدجء
وصلىًم مذي جالنؾحص جًزي ٌنون ًألظضحر جًؾحمػٍ من صقلٌله .
خامعاً  -:جىدج الذعليم :
جًٌغس  :ؽحء يف ًعحن جًػشخ الدن منظىس هٌمس جًؾىدز يف أـٌهح جًٌغىي " َؽىد ،وجًؾٌذ نلٌن جًشديء وأـٌه َؽ ْىد غىل فٌػٍ ،وؽحد
جًيشء ُؽىدز ،وؽىدز أي ـحس ؽٌذج ً" (جدن منظىس )27 :2117،
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عشفه هل من :
(غٌٌٌلش  : ) 7557،دأنهح " جإلؼحسز ئىل جملىجـفحش وجًخفحةق جملضىكػس يف جملنضؿ ويف جًػمٌٌحش وجألنؽىس جًضٍ دهح صضقلم صٌى
جملىجـفحش " (غٌٌٌلش )22 :7557،
(جًعٌذ  : )7520،دأنهح " مؾمىغس من جملذحدب وجًلىجغذ جًضٍ ولػط وصم جالصفحق غٌٌهح غحملٌح ً ًضقذًذ معضىًحش جًؾىدز دحملإظعحش
،وًنىذم رًى غىل هحفس جملإظعحش مبح يف رًى جًرتدىًس مؼ مشجغحز دػن جالخضالفحش يف وذٌػس ومؾحي جًضخفق (.جًعٌذ ) : 7520،
وصػشفهح جًذحفغضحن  :هٍ مؾمىغس من جملعضىًحش صم صقذًذهح دلٌم صلذًشًس ًضم ولػهح من كذٍ جملضخففٍن يف جًػمٌٌس جًضػٌٌمٌس
وفم مح ًشجد صلٌمه ًضػشف غىل مذي جالًضضجَ وصىذٌم جًخىىجش جًضٍ صإدي جىل نضحةؿ صم صقذًذهح معذلحً .
الفصل الشاين
خلفيح نظشيح ودساظاخ ظاةلح
اوال -الخلفيح النظشيح -:
أوالً  -:الذلىيم
وهى أفذ جألسهحن جًشةٌعٌس يف جًػمٌٌس جًرتدىًس ألنه ًؽخق معحسجصهح وًوؽف نىجفٍ جًخٌٍ وجًلفىس وجًلىز وجًمػف عم
ٌنون مضخز جًلشجس داـذجس فوم ظٌٌم ومىلىغٍ  ،ألي غنرص ًؾشي صلىٌنه عم مقحوًس أـالفه وصػذًٌه دػذ جًقوم غٌٌه ،فهى أهرث
غنحرص جًنظحَ جًضػٌٌمٍ أهمٌس  ،ملح ًرتصر غٌٌه من كشجسجش وئؽشجءجش ًضىىًش هزج جًنظحَ أو رجن  ( .غىدز )70 :2111،
أهميح الذلىيم :
ً .2ػذ جًضلىًم مهٌل ً ًٌمضػٌمٍن  ،ألنه ًٌلٍ جًمىء غىل مذي صقفٌٌهم ًٌمىجد جًذسجظٌس ومذي جًضلذَ جًزي جفشصوه جوالً دأوي .
ً -7ػذ جًضلىًم مهٌل ً ًذي جالظحصزز ،ألنه ًٌلٍ جًمىء غىل هفحًضهم جًضذسًعٌس .
ً . 0عحغذ جًضلىًم يف جًقوم غىل كٌمس جالهذجف جًرتدىًس وجًضػٌٌمٌس جًضٍ صضذنحهح جًػمٌٌس جًضػٌٌمٌس .
ٌ . 7نغٍ جًضلىًم غمٌٌس غحًس يف جالهمٌس دحًنعذس ملىىسي جملنحهؿ  ،ورًى ألنه ًػشفهم دفػحًٌس جًربجمؿ جًذسجظٌس ،ئلحفس جىل جنه
ًعحغذ مإًفٍ جًوضر جًذسجظٌس غىل صقعٍن مإًفحصهم ( .خٌٌفس )221 :7550،
أهميح دلىيم األداء :
أن غمٌٌس صلىًم جالدجء يف جملإظعحش ًهح أهمٌس هذًنز يف ؽىجنر مخضٌفس ٌنون أدشجصهح يف جآليت :
 -2جًضقلم من هفحءز جظضخذجَ جملىجسد جالنضحؽٌس أو جًخذمٌس غىل أفمٍ نقى ومذي صقلٌم جملإظعس ألهذجفه جمللشسز يف ظٍ جًلذسز
جًنعذٌس ًضٌى جملىجسد ومػشفس مح أرج هحنط جألوًٌحش جًنحدػس من مػحًًن جًضلىًم جالكضفحدي ـقٌقس أو خحوتس وئؽشجءجش جًضػذًالش
جًالصمس (.جًنؾحس )000 :7550،
 -7أن صلىًم جألدجء يف جملإظعحش ًذٍن كذسجصهح غىل صنفٌز مح مخىي ًه من أهذجف من خالي ملحسنس جًنضحةؿ جملضقللس فػالً مؼ جملخىي
وجًوؽف غن جالنقشجفحش وجكرتجـ جًقٌىي جًالصمس ًهح مٌل ًػضص فشؿ جظضمشجس جملإظعس يف مضجوًس نؽحوهح (.فهذ )71 :7551،
خطىاخ الذلىيم :
 -2صقذًذ جملىلىع أو جملؽوٌس جملشجد جًذقػ فٌهح دؽوٍ دكٌم .
 -7صقذًذ جالهذجف .
 -0جخضٌحس أدجز جًضلىًم .
 -7ؽمؼ جملػٌىمحش وصقٌٌٌهح .
 -7جًضىـٍ جىل جالظضنضحؽحش وجًضىـٌحش (.جًػؾًٌل )075-021 :2112،
دلىيم األداء يف مؤظعاخ الذعليم :
ئن جًضػٌٌم دؽوٍ غحَ ًىجؽه صقذًح ً وجلقح ً ًضمغٍ يف رضوسز جملؽحسهس دؽوٍ فػحي يف جًؾهىد جًضٍ صعػى جىل ؽػٍ مإظعحش
جًضػٌٌم كحدسز غىل جملنحفعس يف ظٍ جًضىىس جًقحـٍ يف دوي جًػحمل وجن جًذخىي يف جًضنحفغ ًضىٌر صلذًم جًضػٌٌم رو ؽىدز غحًٌس
 ،ورًى غن وشًم ففىي جًىالخ غىل جًػٌىَ وجملػحسف فمالً غن جملهحسجش جًضٍ صإهٌهم ًٌفذقىج غنحرص فػحًس يف جملؾضمؼ
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 )Juthrie ,1995: 2(.أهضمط أ هرث جألنظمس جًضػٌٌمٌس يف مخضٌف دٌذجن جًػحمل مبىلىع جًضلىًم يف مإظعحصهح ملح ًه من أهمٌس هذًنز
فمالً غن آعحسه جملهمس يف جًػمٌٌس جًضػٌٌمٌس وصقلٌم أغىل معضىًحش جًؾىدز هح أوـط جًوغًن من جملنظٌلش جًذوًٌس جملػنٌس دحًضػٌٌم
دلٌحَ جًذوي داؽشجء صلىًم دوسي ًضػٌٌمهح .)Nicoll,2012 : 26(.
دلىيم أداء عظى هيئح الذذسيغ:
أن صلىًم جألدجء هٍ غمٌٌس صهذف ًٌقفىي غىل فلحةم أو دٌحنحش مقذدز من ؼأنهح جن صعحغذ غىل صقٌٌٍ وفهم وصلىًم أدجء هفحًس
جًضذسًيس ًػمٌه وظٌىهه يف مذز صمنٌس مقذدز وصلذًش مذي هفحءصه جملهنٌس وجًػمٌٌس ًٌنهىك دأغذحء جملعإوًٌحش وجًىجؽذحش جملنحوس
ده (.جملنفىس )075 :2121،
أمح جًضلىًم يف جًؾىدز فأنه ًضعم دحًؽمىي وجالظضمشجسًس وًهذف جىل جًضأهذ من جن ؽمٌؼ جألغٌلي جًضػٌٌمٌس وجإلدجسًس جملإرشز يف
جًؾىدز صضم صأدًضهح دحًوفحءز جملىٌىدس دحظضخذجَ صلنٌحش جًؾىدز جًؽحمٌس ( .مقعن )270 :7552،
ونظشج َ ًذوس غمى هٌتس جًضذسًغ يف جًػمٌٌس جًضػٌٌمٌس  ،فانه صىؽذ غذز أظحًٌر ًضلىًم أدجةه .أوًهح كٌحط هفحًضهم دحألعش جًزي
ًقذعه يف والده .وًون دحءش هزه جملقحوًس دحًفؽٍ ألنه ًٌغ من جًعهٍ صىذٌم هزج جملذذأ  ،ألن جألعش جًزي ًرتهه يف جملضػٌم مػلذ
وم ضػذد  ،فمنه مح هى خحؿ دحملػٌىمحش  ،ومنه مح هى خحؿ دضغًن جملٌىي وجالصؾحهحش وجألهذجف وهغًن من ـفحش جًؽخفٌس .
ودضلذًش جًىٌذس ًهم غىل جغضذحس أنهم أهرث جًنحط جفضوحهح ً ومػشفه ًهم .و دذوجفؼ جخضٌحس جملهنس  ،ودضقٌٌٍ غمٍ غمى هٌتس جًضذسًغ
وولؼ كىجةم دحًرشوه جًالصمس ًنؾحفه يف مهنضه  ،ودضلذًش جًخربجء ًوفحًحصه  (.جًغشًر )07-05 : 2122،
سانياً  -:معايري الجىدج الشاملح يف الذعليم :
الجىدج الشاملح:
ص ُػذ جًؾىدز يف غرصنح جًقحيل أفذي جالظرتجصٌؾٌحش جًضنحفعٌس جًضٍ صعضخذمهح جملنظٌلش يف جًػحمل جملضلذَ ًيك صقحفظ غىل
جظضمشجسًضهح ودلحءهح يف خمم جًضنحفغ دٍن جملنظٌلش  ،وجًؾىدز ًهح ؽزوس صحسًخٌس فٌٌعط جدضوحسج ً من جدضوحسجش جًػرص جًقحيل ،
نفٌر وجف ٌش يف صأهٌذ جًؾىدز وأصلحن جًػمٍ وأفلحق جًقلىق ًٌػحمٌٍن ،أر نؾذ هزج جًضأهٌذ يف آًحش جًلشآن جًوشًم
وًٌذًن جالظالمٍ
ٌ
وجألفحدًػ جًنذىًس جًرشًفس .
يشء)(ظىسز جًنمٍ )22،
ـنؼِ َن جًَزي أصْلَن ه ٌٍّ َ
وكىًه صػحىل (( ُ
غمٍ غمالً فأصلن ُه )هٌهح دالالش وجلقس غىل صأهٌذ جإلظالَ ًألخز دحًؾىدز
م َن ئمشءج ً َ
وفذًػ جًشظىي مقمذ ـىل َن غٌٌه وظٌم (س ٍف َ
(.جًذسجسهس وجًؽذًل  )00 :7557،أمح يف جًػرص جًقذًػ فان جالهضٌلَ دحًؾىدز هحن نضٌؾس ظهىس نظشًحش وأظحظٌحش ًمذي جًؾىدز يف
جمشًوح ًٌمذز ( )2175-2105ودػذ جًقشخ جًػحملٌس جًغحنٌس جهضمط وصجسز جًذفحع جالمشًوٌس دضىذٌم مذحدب جًؾىدز  ،أمح جًقوىمس جًٌحدحنٌس
فلذ جظضذغط أهم غٌٌلء جًؾىدز جالمشًوحن (  )Deming,Juranوكذمط ًهم جًضعهٌالش جملىٌىدس ًضىىًش جًؾىدز يف جًٌحدحن ًٌمذز
( )2105-2105فٌػ فظٌط جملنضؾحش جًٌحدحنٌس دشوجؽح ً هذًنج ً يف ؽمٌؼ جظىجق جًػحمل  ،مٌل ؽػٍ جالمشًوحن ًشجؽػىن فعحدحصهم
وًىٌذىن من غحملٌهم جًػىدز جىل جمشًوح من أؽٍ صقعٍن جًؾىدز فٌهح ًٌمذز من ( )2125 -2105وخالي ( )2115 -2125أخزش جًؾىدز
صأخز منقى مهٌلً يف ؽمٌؼ جًلىحغحش جًفنحغٌس وجًخذمٌس يف جمشًوح  ،ويف غحَ ( )2115ظهشش ؼهحدز جًضفضٌؾ جًػحملٍ ًٌؾىدز 9000
 ISOوصقىي معمى جًؾىدز ئىل جًؾىدز جًؽحمٌس (.جًشجؼذ)2 :7557،
الجىدج الشاملح يف الذعليم :
ًلذ صقىي مفهىَ جًؾىدز جًؽحمٌس من جملإظعحش جًفنحغٌس جىل مإظعحش جًضػٌٌم يف جًىالًحش جملضقذز جالمشًوٌس غىل ًذ
( ) Malcolm Baldirgجًزي هحن يف رًى جًىكط مبنفر وصًش جًضؾحسز  ،وجظضمش ًنحدي دضىذٌم جًؾىدز جًؽحمٌس يف جًضػٌٌم فضى وفحصه
غحَ  ، 2122أر جـذك صىذٌم جًؾىدز جًؽحمٌس يف جًضػٌٌم فلٌلس وجكػٌس غنذمح جغٌن (سونحًذ دشجون )غحَ  ، 2110جن ؽحةضز محًوىمل يف
جًؾىدز كذ جظضمشش ًضؽمٍ كىحع جًضػٌٌم جىل ؽحنر جًرشهحش جألمشًوٌس جًػمالكس (.جًذٌالوي  )72 :7550،جن مفهىَ ؽىدز جًضػٌٌم
وفلح ملح صم جالصفحق غٌٌه يف مإمتش جًٌىنعوى ًٌضػٌٌم جًزي جكٌم يف دحسًغ يف ؼهش جهضىدش ً 2112نق غىل جن جًؾىدز يف جًضػٌٌم
مفهىَ مضػذد جالدػحد وًنذغٍ جن ًؽمٍ هٍ وظحةف جًضػٌٌم وجنؽىضه من ( جملنحهؿ جًذسجظٌس  ،جًربجمؿ جًضػٌٌمٌس  ،جًذقىظ جًػٌمٌس
،جًضذسًيس  ،جًى الخ ،جملذحين وجملشجفم وجالدوجش  ،وصىفًن جًخذمحش ًٌمؾضمؼ  ،جًضػٌٌم جًزجيت جًذجخًل  ،وصقذًذ مػحًًن ملحسنس
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ًٌؾىدز مػرتف دهح دوًٌح ً )ً ،زج فحًؾىدز هٍ دسؽس جألدجء جًضٍ ًلذمهح جملنضؿ جًضػٌٌمٍ ملح نضىكػه منه ،فهٍ جًففحش وجًعٌلش
جملىٌىدس ًضقعٍن جالدجء جًنىغٍ وجًومٍ ًٌضػٌٌم (.ـذًم )27 :7552،
أهميح الجىدج يف الرتةيح والذعليم :
هنحن جًػذًذ من جًفىجةذ وجملمٌضجش جًضٍ ٌنون أن صقلم يف فحًس صىذٌم جًؾىدز جًؽحمٌس يف جًرتدٌس وجًضػٌٌم  ،وصضمغٍ يف جأليت :
لذي وصىىًش جًنظحَ جإلدجسي يف جملإظعس جًضػٌٌمٌس .
جالسصلحء مبعضىي جًىٌذس يف ؽمٌؼ جملؾحالش .
صًحدز جًوفحءز جًضػٌٌمٌس  ،وسفؼ معضىي جألدجء ًٌػحمٌٍن دحملإظعحش جًضػٌٌمٌس .
متوٍن جملإظعس جًضػٌٌمٌس من صقٌٌٍ جملؽوالش دحًىشق جًػٌمٌس .
جًرتجدي وجًضوحمٍ دٍن ؽمٌؼ جًلحمئٍن دحًضذسًغ وجإلدجسًٍن يف جملإظعس ،وجًػمٍ غىل ؼوٍ مؾمىغحش ودشوـ جًفشًم .
صىذٌم نظحَ جًؾىدز ٌننك جملإظعس جًضػٌٌمٌس جًضلذًش وجالغرتجف جملقًل.
صىىًش جًضػٌٌم من خالي صلىًم جًنظحَ جًضػٌٌمٍ وصؽخٌق جًلفىس يف جملذخالش وجًػمٌٌحش وجملخشؽحش  ,فضى ًضقىي جًضلىًم جىل
صىىًش فلٌلٍ ولذي فػًل ًؾىدز جًخذمس جًضػٌٌمٌس .
جالكضفحد يف جًنفلحش ًضقلٌم جألهذجف  ( .نذٌٍ )201 :7525،
معايري الجىدج الشاملح يف الذعليم العايل :
مبح جن جًؾىدز جًؽحمٌس يف جًرتدٌس وجًضػٌٌم صشهض دحًذسؽس جالوىل غىل جًىحًر وصنحدي دضوحمٍ وجظرتجصٌؾٌس جًؾهس جًرتدىًس
هحملإظعحش جًضػٌٌمٌس ووصجسجش جًرتدٌس وجًضػٌٌم جًػحيل صإهذ جالهضٌلَ دحملؽحسهس جي مؽحسهس جًىالخ مؼ جغمحء هٌتس جًضذسًغ
وجًؾهحص جالدجسي جًقذًػ ومضىٌذحش جًضغًن جًغلحيف مؼ جًضأهٌذ غىل جن هٍ فشد يف جملإظعس معإوي معإوًٌس صحمس غن جًؾىدز ًزج فحن
مػحًًن جدجسز جًؾىدز جًؽحمٌس يف جًضػٌٌم صضنىع ًضؽمٍ :
ؽىدز جًربجمؿ جالهحدٌنٌس من فٌػ جًػمم وجًؽمىي وجًضوحمٍ وفعر مضىٌذحصهح ملىجؽهس جًضقذًحش جًلىمٌس وجًػحملٌس يف مؾحي
جًضونىًىؽٌح وجًضقذًحش جالكضفحدًس وجًغلحفٌس ومشونس هزه جًربجمؿ وصىىًشهح
مػحًًن جًنىغٌس جملضػٌلس دأغمحء هٌتس جًضذسًغ همػحًًن جخضٌحسهم ومإهالصهم وجغذجدهم وجنضحؽهم ومهحسصهم ومذي صىجفش مضىٌذحش
صىىًشهم ووشق مضحدػس جدجةهم وهنحن من ًشي رضوسز وؽىد جؽشجءجش صغلٌفهم وصشكٌضهم ومذي معحهمضهم يف خذمس جملؾضمؼ
ومؽحسهضهم يف جًهٌتحش وجًٌؾحن جًػٌمٌس .
معضىي ظمػس وؼهشز جملالن جالهحدٌنٍ وجإلدجسي .
نعذس جغذجد جًىٌذس جىل جغذجد أغمحء هٌتس جًضذسًغ ونىغٌس جًخذمحش ومعضىجهح جًضٍ صلذَ ًٌىٌذس ومضىظي صوٌفس جًىحًر ومعضىي
دجفػٌس جًىٌذس وجظضػذجدهم ًٌضػٌم .
مػحًًن جملنحهؿ جًذسجظٌس وصؽمٍ غىل ؽىدز وجـحًس جملنحهؿ ومممىنهح ومذي جسصذحوهح دحًىجكؼ وكحدٌٌضهح ًٌضىذٌم ووشًلس غشلهح
ًٌمػٌىمحش وجالنؽىس ومشجغحصهح ًٌفشوق جًفشدًس ومذي كذسصهح غىل صىذٌم مح وسد دؽوٍ غٌمٍ .
ؽىدز جًضؾهٌضجش وجملوضذحش ومذي هفحًضهح وصقذًغهح .
ؽىدز جًضمىًٍ فٌٌل ًخضق دحًضؾهٌضجش وجملرشوغحش جًذقغٌس .
جملػحًًن جملشصذىس دحإلدجسز وصؽمٍ دكس جخضٌحس جًلٌحدجش وصذسًذهم ومذي جهضٌلهم دحًػالكحش جالنعحنٌس وجًػمٍ جًضؽحسيك وجالصفحي
جًفػحي ومذي جهضٌلَ هزه جًلٌحدجش وجًضضجمهح دحًؾىدز وجًذقػ جملعضمش غن جملعضؾذجش .
جملػحًًن جملشصذىس دحًذٌتس جًضػٌٌمٌس مغٍ صىجفش جملذنٍ جًالةم وجملنحظر من فٌػ جًىجكؼ وجملعحفس وؽىدز جًضفمٌم وصىفًن كحغحش
جًذسجظس جملشًقس وجًىجظػس وجملؾهضز دوٍ مح ًقضحؽه جًىحًر من جؽهضز ومػذجش ووظحةٍ وصىفًن جملخضربجش وجًلحغحش جًشًحلٌس
جًفقٌس جًفحغٌس .
-25جملػحًًن جملشصذىس دػالكس جملإظعس جًضػٌٌمٌس مؼ جملؾضمؼ هضىفًن جًخذمحش جملؾضمػٌس ومؽحسهضهح يف فٍ مؽحهٌه ومذ ؽرس
جًضىجـٍ دٌنهح ودٍن جملؾضمؼ وسدي جًضخففحش دقحؽحش جملؾضمؼ وصىٌ ػحصه .
(جًقشًشي )1 :7525،
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فىائذ دطتيم الجىدج الشاملح يف مؤظعاخ الذعليم العايل :
صىفًن ؽى من جًضفحهم وجًضػحون وجًػالكحش جالنعحنٌس جًعٌٌمس دٍن ؽمٌؼ جًػحمٌٍن يف جملإظعس جًضػٌٌمٌس  ،وصًحدز جًغلس وجًضػحون دٍن
جملإظعحش جًضػٌٌمٌس وجملؾضمؼ .
صًحدز جًىغٍ وجالنضٌلء نقى جملإظعس ًذي جًىٌذس وجملؾضمؼ جملقًل .
جًرتجدي وجًضوحمٍ دٍن ؽمٌؼ جالدجسًٍن وجًػحمٌٌٍن دحملإظعس جًضػٌٌمٌس ًٌػمٍ دشوـ جًفشًم.
جالسصلحء مبعضىي جًىٌذس يف ؽمٌؼ جًؾىجنر جًؾعمٌس وجًفػٌٌس وجالؽضٌلغٌس وجًنفعٌس وجًشوفٌس .
صًحدز هفحًحش جالدجسًٍن وجًضذسًعٌٍن دحملإظعحش جًضػٌٌمٌس وسفؼ معضىي جدجةهم .
( نؽىجن )70 :7557،
معىكاخ دطتيم الجىدج الشاملح يف مؤظعاخ الذعليم العايل :
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غذَ جالًضضجَ وجًذغم من جًلٌحدجش جالدجسًس جًػٌٌح يف جًؾحمػس .
ظىء نرش جًغلحفس جًضنظٌمٌس ًٌؾىدز جًؽحمٌس يف جًؾحمػحش وظىء فهمهح .
كٌس جًذقىظ وجًذسجظحش جملضػٌلس يف جدجسز جًؾىدز جًؽحمٌس يف جًؾحمػحش .
غذَ صىفًن كحغذز ًٌمػٌىمحش وجًذٌحنحش جًفقٌقس وجًذكٌلس ًضىظٌفهح يف خذمس جًضىذٌم ًٌؾىدز .
ظىء فهم جًػحمٌٍن غن هزج جملفهىَ وغذه ؽهس سكحدٌس وصفضٌؽٌس صضفذي ًألخىحء وجًهفىجش .
جًضىذٌم غًن جًفقٌك وجغضٌلد جًخىأ من جوي خىىز وهى خالف مح صشًذه هزه جالدجسز .
(نؽىجن ()77 :7557،جًذٌالوي )72 :7520،
سانياً-:دساظاخ العاةلح :
الجذول ( )1الذساظاخ العاةلح

ش

جًذحفػ

ظنس جًذسجظس

هذف جًذسجظس

2

جًغضًىجش

7550

جًضػشف غىل هفحًحش

7

جًهذحهذس

7552

غذد جًػٌنس
720

ؽنغ جًػٌنس جملشفٌس جًذسجظٌس جملحدز جًذسجظٌس
رهىس وأنحظ جًؾحمػٌس

أغمحء جًهٌتس جًضذسًعٌس

هفحًحش جًضذسًغ ،هفحًحش

موحن أؽشجء جًذسجظس أدجز جًذسجظس
جالسدن

جًضلىًم وجًوفحًحش جالنعحنٌس

أدشص جًنضحةؿ

جظضذحنس صؽمٍ جًوفحًحش أظهشش نضحةؿ جًذسجظس غذَ
جًغالعس .

يف ؽحمػس مإصس جًزًن

سلح جًىٌذس غن جملؾحالش
جًغالعس ًذي أغمحء هٌتس
جًضذسًغ .

ًذسظىن وٌذس جًذسجظحش
جالؽضٌلغٌس من وؽهس نظش
جًىٌذس أنفعهم يف هٌٌس
جًػٌىَ جًرتدىًس .
صلٌٌم جألدجء جًضذسًيس

225

ألغمحء هٌتس جًضذسًغ يف

رهىس وأنحظ جًؾحمػٌس

صلٌٌم جألدجء جًضذسًيس

جالسدن

جظضذحنس صضأًف من ()05

أن معضىي صلٌٌم جًىٌذس

فلشز

ألدجء أغمحء هٌتس جًضذسًغ

ؽحمػس جًذٌلحء جًضىذٌلٌس

ؽحء يف جملعضىي جملضىظي ،

من كذٍ وٌذس جًذسجظحش

وهى معضىي أكٍ من جًقذ

جًػٌٌح .

جألدىن جمللذىي ؽحمػٌحً
ودٌنط غذَ وؽىد فشوق
رجش دالًس ئففحةٌس صػضي
ملضغًن جًؾنغ ،يف فٍن
هؽفط غن وؽىد فشوق رجش
دالًس ئففحةٌس صػضي ملضغًن
جًوٌٌس ً ،فحًك هٌٌس جًرتدٌس
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جًضٍ

7

جألؼلش وجًٌىـ 7527

مػشفس مذي صىجفش

002

رهىس

بەرگى ، 32 .ژمارە ،3.ساڵى 3102
جًففحش وجًخفحةق جملوىنس

جظضذحنس من ( )72فلشز

أظهشش جًنضحةؿ جًذسجظس أن

جًؾحمػٌس

جمللىمحش جًؽخفٌس

ًٌملىمحش جًؽخفٌس ًألظضحر

صؽضمٍ غىل جًففحش

( )05خفٌفس مضىجفشز دؽوٍ

ًألظضحر جًؾحمػٍ يف

جًؾحمػٍ

وجًخفحةق جملوىنس

مشصفؼ  ،يف فٍن ()22

أغمحء هٌتس جًضذسًغ

ًٌملىمحش جًؽخفٌس

خفٌفس مضىجفشز مبعضىي

دوٌٌس جًرتدٌس يف ؽحمػس

ًألظضحر جًؾحمػٍ

مضىظي  ،وهزًى هؽفط غن

ؽحصجن من وؽهس نظش

فشوق دجًس ئففحةٌحً صػضي

والخ جًؾحمػس .

ًٌضخفق جًذسجيس ًفحًك
جًضخففحش جألددٌس
،وجملعضىي جًذسجيس ًفحًك
والخ جًعنس جًشجدػس .

هذفط جًذسجظس جىل مػشفس 222

رهىس وأنحظ جًؾحمػٌس

دسؽس مٌلسظس غمى هٌتس

مٌلسظس غمى هٌتس جًضذسًغ فٌعىٍن
ًٌػالكحش جالنعحنٌس

جظضذحنس موىنس من ( )75أظهشش نضحةؿ جًذسجظس أن
فلشز

صلذًشجش جًىٌذس ألدجء أغمحء

جًضذسًغ ًٌػالكحش

هٌتس جًضذسًغ ؽحءش دذسؽس

جإلنعحنٌس من وؽهس نظش

مشصفػس غىل فلشجش جالظضذحنس

وٌذضه دحًؾحمػحش

مؾضمػس .وهؽفط غن وؽىد

جًفٌعىٌنٌس .

فشوق صػضي ملضغًن جملعضىي
جًذسجيس ًفحًك جًغحين
وجًغحًػ وجًشجدؼ ملحدٍ جالوي .

جىانث اإلفادج من الذساظاخ العاةلح:
-2
-7
-0
-7
-0

ًخق جًذحفغضحن نىجفٍ جإلفحدز من جًذسجظحش جًعحدلس غىل جًنقى جًضحيل:
دغم مؽوٌس جًذقػ وصؾعٌذ أهمٌضهح .
جخضٌحس جفىحس جًنظشي ًٌذقػ وصنظٌمه .
جخضٌحس جملنهؿ جملنحظر ًضقلٌم أهذجف جًذقػ .
جخضٌحس جًىظحةٍ جالففحةٌس جملنحظذس .
جخضٌحس مفحدس مشجؽؼ جًذقػ .
الفصل الشالص
منهجيح التدص وإجشاءاده
ًمم هزج جًففٍ غشلح ً ملنهؾٌس جًذقػ جملػضمذز يف جًذقػ وجخضٌحس جملؾضمؼ وجًػٌنس وجًضفمٌم جًضؾشًذٍ وجغذجد جدجز
جًذقػ وجملػحًؾحش جالففحةٌس ًٌذٌحنحش ًغشك جًىـىي جىل جًنضحةؿ وهٌل ًًل:
أوالً :منهج التدص :
جغضمذ جملنهؿ جًىـفٍ ًضقلٌم أهذجف جًذقػ ئر ًػذ من أهرث منحهؿ جًذقػ ؼٌىغح ً والظٌٌل يف جًذقىظ جًرتدىًس ،فهى ًػمٍ غىل
جظضلفحء ظحهشز من جًظىجهش جًضػٌٌمٌس وجًنفعٌس  ،هٌل هٍ كحمئس يف جًقحرض دلفذ صؽخٌفهح وهؽف ؽىجنذهح وصقذًذ جًػالكس دٍن
غنحرصهح ( .جًضودػٍ وجًغنحَ )02 :2122،
سانياً  :إجشاءاخ التدص :
 -2مجذمع التدص Research Population
من جًرضوسي ألي دسجظس فرص مؾضمؼ جًذقػ ،وهى أمش مهم يف جنضلحء غٌنس جًذقػ ،وهى مؾمىغس من جًػنحرص أو جألفشجد جًزًن
ًنفر غٌٌهم جالهضٌلَ يف دسجظس مػٌنس أو مؾمىغس جملؽحهذجش أو جًلٌحظحش جًضٍ صؾمؼ من صٌى جًػنحرص (.ـذقٍ )222 : 7555،
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وًغشك جخضٌحس غٌنس جًذقػ  ،فلذ صم صقذًذ مؾضمؼ جًذقػ جملضمغٌس دىٌذس جًذسجظحش جًػٌٌح يف هٌٌس جًرتدٌس ًٌػٌىَ جالنعحنٌس يف
ؽحمػس وجظي ًٌػحَ جًذسجيس ()7521-7522وكذ دٌغ مؾضمؼ جًذقػ ( )277وحًذح ووحًذس من وٌذس جملحؽعضًن وجًذهضىسجه يف جالكعحَ
جًػ ٌمٌس (جًٌغس جًػشدٌس ،جًضحسًخ جًؾغشجفٌس ،جًػٌىَ جًرتدىًس وجًنفعٌس  ،جًٌغس جالنوٌٌضًس ،غٌىَ جًلشجن وجًرتدٌس جالظالمٌس)
جذول سكم ( )2مجذمع التدص مىصعاً خعث الجنغ واألكعام العلميح .
املاجعذري
الزهىس

االكعام العلميح

الذهذىساه
االناز

العذد الوًل
االناز

الزهىس

العلىم الرتةىيح والنفعيح

8

7

/

/

15

اللغح العشةيح

8

12

5

7

32

اللغح االنوليضيح

12

9

/

/

21

الذاسيخ

12

15

5

5

37

الجغشافيح

8

7

6

7

28

علىم اللشان والرتةيح االظالميح
العذد الوًل

5

6

/

/

11

53

56

16

19

144

 -7عينح التدص : Research Sample
صػشف جًػٌنس دأنهح " مؾمىغس ؽضةٌس من مؾضمؼ جًذقػ ًضم جخضٌحسهح دىشًلس مػٌنس وأؽشجء جًذقػ غٌٌهح ومن عم جظضخذجَ جًنضحةؿ
وصػمٌمهح غىل مؾضمؼ جًذقػ جألـًل " ( غذٌذجش وجخشون )27 :2111،
وصم جخضٌحس غٌنس كفذًس صضأًف من ( )05وحًر ووحًذس من وٌذس جًذسجظحش جًػٌٌح يف هٌٌس جًرتدٌس ؽحمػس وجظي ً ،ذسجظضٍ جملحؽعضًن
وجًذهضىسجه يف جالكعحَ جًػٌمٌس رجش جًذسجظحش جًػٌٌح
الجذول( )3خصائص عينح التدص
أغذجد جًىٌذس فعر مضغًن جًؾنغ
اناز
رهىس
05

جملؾمىع

05

05

 -3أداج التدص
جغضمذش جً ذحفغضحن جالظضذحنس هأدجز ًضقلٌم هذف جًذقػ ًضػشف غىل صلىًم أدجء أغمحء هٌتس جًضذسًغ يف هٌٌس جًرتدٌس ؽحمػس وجظي
من وؽهس نظش وٌذس جًذسجظحش جًػٌٌح يف لىء مػحًًن ؽىدز جًضػٌٌم  ،.فلذ صىٌر رًى دنحء جظضذحنس ًٌضلٌٌم وكذ صم دنحء جالظضذحنس
وفم جًخىىجش جالصٌس :
-2صقذًذ جملفهىَ  :صم صقذًذ مفهىَ ؽىدز جًضػٌٌم وجًضػشًف جًنظشي ًه ويف لىء رًى صم صقذًذ خمغ مؾحالش ؽىدز جًضػٌٌم
وجًضٍ هٍ (جًضخىٌي  ،جًضنفٌز  ،جالصفحي وجًضىجـٍ ،ظٌلش جًؽخفٌس  ،صلىًم جًىٌذس )
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-7ـٌحغس جًفلشجش  :صم ـٌحغس ( )05فلشز من نىع جًفلشجش جًضلشًشًس مىصغس غىل جملؾحالش جًخمعس (جًضخىٌي  ،جًضنفٌز  ،جالصفحي
وجًضىجـٍ  ،ظٌلش جًؽخفٌس  ،صلىًم جًىٌذس ) دىجكؼ (  ) 25فلشجش ًوٍ مؾحي من جملؾحالش  ،وجمحَ هٍ منهح خمغ دذجةٍ هٍ (جؤًذ
رًى متحمح  ،جؤًذ رًى هغًنج  ،جؤًذ رًى جفٌحنح  ،جؤًذ رًى كٌٌال  ،ال جؤًذ رًى ) غنذ جًضفقٌك صأخز جالوصجن ( . ) 2 ،7 ،0 ،7 ،0
-0جًضقٌٌٍ جملنىلٍ ًٌفلشجش (ـذق جًفلشجش) ً -:غشك جًضقلم من جًفذق جملنىلٍ ًفلشجش جالظضذٌحن صم غشلهح غىل مؾمىغس من
جملقومٍن جملضخففٍن يف جًػٌىَ جًرتدىًس وجًنفعٌس دٌغ غذدهم ( )0مقومٍن ًغشك جًقوم غىل فلشجش جالظضذٌحن وصقذًذ جًفحًك
من هح وغًن جًفحًك وجؽشجء جًضػذًٍ جملنحظر ًهح ومذي مالءمس دذجةٍ جالؽحدس ًفلشجش جالظضذٌحن ,وصم جغضٌلد نعذس جصفحق( )%25فحهرث
غىل جًفلشز ًيك صػذ ـحًقس وًضم جالدلحء غٌٌهح يف جمللٌحط ،ويف لىء جسجء جملقومٍن صم جالدلحء غىل ؽمٌؼ جًفلشجش جر جنهح ففٌط
غىل نعذس جصفحق جهرث من ( )%25ودزًى صم جًضأهذ من ـذق جًفلشجش منىلٌح.
-4الذجشةح االظذطالعيح ً -:غشك جًضػشف غىل مذي ولىـ جًضػٌٌٌلش وجًفلشجش ووشًلس جالؽحدس وفعحخ جًىكط جملعضغشق يف
جالؽحدس صم صىذٌم جالظضذٌحن غىل غٌنس جًضؾشدس جالظضىالغٌس وجًذحًغ غذدهم ( )25وحًر ووحًذس مىصغٍن دحًضعحوي غىل هال جًؾنعٍن
ومن وٌذس جملحؽعضًن وجًذهضىسجه وجظهشش نضحةؿ جًضؾشدس جالظضىالغٌس جن فلشجش جمللٌحط وصػٌٌٌلصه هحنط وجلقس وجن مضىظي جًىكط
جملعضغشق يف جالؽحدس هحن ( )27دكٌلس .
 -5الخصائص العيوىمرتيح لالظذتيان -:
وًلفذ ده ـالفٌس جمللٌحط يف كٌحط مح ولؼ ألؽٍ كٌحط :
وهنحن غذز جنىجع ًٌفذق جظضخشؽط جًذحفغضحن منهح جًفذق  -ج-جًفذق -:وًلفذ ده ـالفٌس جمللٌحط يف كٌحط مح ولؼ ال ؽٍ كٌحظه
) (Anastasi, 1988: 67جًظحهشي ًالظضذٌحن.
ا-الصذق الظاهشي -:وكذ صقلم هزج جًنىع من جًفذق غنذمح غشلط فلشجش جالظضذٌحن غىل مؾمىغس من جًخربجء هٌل رهشه ظحدلح ً يف
ـذق جًفلشجش .
ب -ستاخ ملياط دناكع ادسان الزاخ ةطشيلح االخذتاس واعادج االخذتاسً -:ؽًن جًغذحش ئىل دسؽس جظضلشجس جمللٌحط غرب جًضمن ,
وجصعحكه جًذجخًل ودكضه فٌٌل ًضودنح ده من مػٌىمحش غن ظٌىن جألفشجد (غىدز)277 ،2120 ،
وكذ صم ف عحخ عذحش جالظضذٌحن دىشًلس جًضؾضةس جًنففٌس ورًى دحظضخشجؼ مػحمٍ جالسصذحه دٍن نففٍ جالظضذٌحن وفعذط كٌمس جًغذحش
دحظضخذجَ مػحمٍ جسصذحه دًنظىن جر دٌغ مػحمٍ جًغذحش كذٍ جًضفقٌك ( )5,27ودػذ صفقٌقه مبػحدًس ظذًنمحن دشجون جًضفقٌقٌس دٌغ
مػحمٍ جًغذحش (  )5,12وهى ًذي غىل مػحمٍ عذحش ؽٌذ ؽذج .
-3الخطأ املعياسي ً -:إهذ "جًذٍ"  Ebleجن جًخىأ جملػٌحسي ًٌلٌحط مإرشج من مإرشجش دكس جمللٌحط ألنه ًىلك مذي جكرتجخ دسؽحش
جًفشد يف جمللٌحط من جًذسؽس جًقلٌلٌس ) (Ebel,1972,P.429وكذ صم صىذٌم مػحدًس جًخىأ جملػٌحسي ًٌلٌحط ًلٌمس جًغذحش جملعضخشؽس
دحًىشًلس جًعحدلس ،أر دٌغ جًخىأ جملػٌحسي ( )2,577وهٍ صذي غىل دكس جًلٌحط وكٌس جالخىحء جًػؽىجةٌس.
-6الىظائل االخصائيح ً -:غشك صقلٌم جهذجف جًذقػ جًقحيل صم جظضخذَ جًىظحةٍ جالففحةٌس جالصٌس دحظضخذجَ دشنحمؿ جًقلٌذس
جالففحةٌس . SPSS
-2مػحمٍ جسصذحه دًنظىن  :الظضخشجؼ عذحش جالظضذٌحن
-7مػحدًس ظٌربمحن دشجون جًضفقٌقٌس ً :ضفقٌك مػحمٍ جًغذحش جملعضخشؼ دىشًلس جًضؾضةس جًنففٌس .
-0مػحدًس جًخىأ جملػٌحسي  :جظضخذمط ملػشفس جًخىأ جملػٌحسي ًٌلٌحط .
-2جًىظي جًقعحيب ( جًىظي جملشؽك ) ً :رتصٌر جًفلشجش يف جالظضذٌحن هوٍ ويف هٍ مؾحي من جملؾحالش من جغىل وظي فعحيب جىل
جدىن وظي فعحيب .
-7جًىصن جملتىي  :الظضخشجؼ جًىصن جملتىي ًوٍ فلشز .
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الفصل الشاةع
عشض النذائج ودفعريها
ًضممن هزج جًففٍ غشك وصقٌٌٍ ًنضحةؿ جًضٍ صىـٍ جًٌهح جًذحفغضحن يف جًذقػ ومن عم منحكؽضهح وصفعًن صٌى جًنضحةؿ يف لىء
أهذجف جًذقػ :
اوالً-:عشض النذائج ً :هذف جًذقػ جًقحيل جىل صػشف " دلييم اداء اعظاء هيئح الذذسيغ يف هليح الرتةيح جامعح واظط من وجهح
نظش طلتح الذساظاخ العليا يف طىء معايري جىدج الذعليم "
وًضقلٌم هزج جًهذف صم جظضخشجؼ جًىظي جًقعحيب وجًىصن جملتىي ًوٍ فلشز من فلشجش جالظضذٌحن جًــــ ( )05وصم صشصٌذهح من فٌػ
جغىل وظي فعحيب جىل جدىن وظي فعحيب وجغىحةهح صعٌعٍ جففحيئ  ،هٌل صم جظضخشجؼ جًىظي جًقعحيب وجًىصن جملتىي ًوٍ فلشز من
جًفلشجش لمن هٍ مؾحي من جملؾحالش جًخمعس (جًضخىٌي  ،جًضنفٌز  ،جالصفحي وجًضىجـٍ  ،ظٌلش جًؽخفٌس  ،صلىًم جًىٌذس ) وفٌٌل
ًًل صىلٌك ًوٍ منهح :
اوال  :صشصٌر فلشجش جالظضذٌحن هوٍ  -:صم جظضخشجؼ جًىظي جًقعحيب وجًىصن جملتىي ًفلشجش جمللٌحط هوٍ وهحنط جًنضحةؿ هٌل مىلقس
يف جًؾذوي ( )7
الىظط الدعايب والىصن املئىي لفلشاخ االظذتيان
خ

الشدتح
االخصائيح

الفلشج

الىظط الدعايب

الىصن املئىي

1

1

دىصيع مفشداخ املادج الذساظيح يف ةذايح الفصل الذسايس

41316

%86

2

2

ددذيذ االهذاف الرتةىيح يف ةذايح الفصل الذسايس

41178

%83

3

3

دىطيذ دىصيع الذسجاخ منز ةذايح الفصل الذسايس

41138

%82

4

4

دعشيف الطلتح ةأظاليث الذلىيم الذي يعذخذمها يف االمذداناخ
الفصليح والنهائيح .

41089

%82

5

5

ددذيذ املصادس واملشاجع الشئيعح للٌلدج الذساظيح

41059

%81

6

6

دنظيم املفشداخ الذساظيح ةذعلعل منطلي .

41049

%81

7

715

دعشيف الطلتح ةطتيعح امللشس الذسايس

41009

%80

8

715

دىصيع املفشداخ الذساظيح عىل الطلتح .

41009

%80

9

9

دىصيع االدواس عىل الطلتح منز ةذايح الفصل الذسايس

4

%80

10

10

يعذعمل وظائل الذونىلىجيا الذعلم الدذيشح (التىسةىينر ،ةشنامج
مىدل) .

31970

%79

11

11

دىظيف هل ما يعذجذ من معلىماخ خذيشح يف مجال دخصصه.

31940

%79

12

12

سةط مىطىع املدارضج مبا كتلها ةعتاساخ مىجضج

31920

%78

13

1315

االجاةح عىل اظئلح الطلتح واظذفعاسادهم ودىفري فشصح للمناكشح .

31901

%78

14

1315

يعذعمل أظاليث مذنىعح من طشق الذذسيغ مشالً (املدارضج ،
املناكشح)

31901

%78

15

15

دىطيذ املفاهيم والجىانث النظشيح يف املدارضج ةأمشلح مشدتطح
ةالىاكع إن أمون .

31881

%77

16

16

اظذشٌلس وكر املدارضج ةالذذسيغ الفعًل الذساظيح ويلذضم مبىاعيذ
ةذء وانذهاء املدارضج

31871

%77

17

17

معاعذج الطلتح ودعشيفهم هيفيح الدصىل عىل املعلىمح والتدص
املشمش

31861

%77
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18

18

دىطيذ املفاهيم الشيعيح للمدارضج .

31850

%77

19

19

االهذٌلم والذأهيذ عىل دفعيل الجانث الذطتيلي والعمًل يف
املدارضج .

31841

%76

20

20

دفعيل الذعلم الزايت لذي الطلتح ودشجيعهم عىل التدص
واالظذلصاء

31782

%75

21

2115

دعامل مع الطلتح ةعذالح ودميلشاطيح.

31772

%75

22

2115

دشجيع الطلتح عىل سفع معذىاهم العلمي .

31772

%75

23

23

دعضيض إجاةاخ الطلتح ومتادسادهم يف املدارضج

31712

%74

24

2415

دنميح عالكاخ ايجاةيح ةني طلتذه .

31683

%73

25

2415

االميان ةأن الطالث مدىس العمليح الذعليميح

31683

%73

26

26

دفهم خاجاخ الطلتح ومشاعشهم وانفعاالدهم

31663

%73

27

2715

يعذطيع طتط املدارضج وإداسدها ةشول فاعل .

31653

%73

28

2715

دشجيع الطلتح عىل املناكشح واملشاسهح .

31653

%73

29

29

مشاعاج الفشوق الفشديح ةني الطلتح .

31643

%72

30

3015

أساسج دافعيح الطلتح لالهذٌلم ةاملدارضج .

31633

%72

31

3015

اخرتام كيمح الىكر ،وااللذضام ةاملىاعيذ

31633

%72

32

32

االمذشال ةاللذوج الدعنح لطالةه .

31613

%72

33

33

إظهاسه اعذضاصه مبهنذه وعمله .

31604

%72

34

34

االهذٌلم مبظهشه وملتعه

31514

%70

35

35

الذدًل ةشوح الذعاةح واملشح.

31514

%70

36

36

ةزل الجهذ الوتري يف الذذسيغ

31495

%69

37

37

االدعام ةلىج الشخصيح والشلح ةالنفغ .

31485

%69

38

38

إمذالن اللذسج عىل الطالكح يف الذعتري

31475

%69

39

3915

اظذخذام لغح ظليمح للذىاصل مع الطالب

31445

%68

40

3915

االلذضام مبىاعيذ العاعاخ املوذتيح

31445

%68

41

41

اظذعٌلل انىاع مذنىعح من الذلىيم مشل (أةداز ،اخذتاساخ كصريج
،نصفيح ونهائيح ،وواجتاخ )

31287

%65

42

42

اعذٌلد متذء الذلىيم املعذمش مع طلتذه.

31277

%65

43

4315

الذضامه ةالعذل واملىطىعيح يف دلذيش الذسجاخ .

31158

%63

44

4315

مشاعاج اظئلح االخذتاس للىكر املدذد.

31158

%63

45

45

سةط مدذىي الذلييم مبا يذم دذسيعه .

31128

%62

46

4615

سةط مدذىي الذلىيم ةأهذاف امللشس الذسايس

21930

%58

47

4615

االظذفادج من نذائج الذلىيم ةذعذيل أظاليث الذذسيغ.

21930

%58

48

48

مشاعاج شمىليح االخذتاساخ لجىانث امللشس الذسايس.

21901

%58

49

49

مناكشح نذائج االخذتاس مع طلتذه .

21870

%57

50

50

دلتل دلىيم طلتح لذذسيغ أظادزدهم.

21019

%40
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سانياً- :دفعري النذائج :
ًظهش يف جًؾذوي أن غذد من جًفلشجش ففٌط من ملٌحط جدجز جًذقػ مشصذس غحًٌس ظىجء يف جًىظي جًقعحيب جو جًىصن جملتىي  ،وهحن
هنحن غذد من جًفلشجش أخزش أووث جًفلشجش ً .زج أخزش جًذحفغضحن عٌػ جًفلشجش (جملعضىي جألـًل ) جًذحًغس ( )20فلشز وجًغٌػ جألدىن
ًٌفلشجش جًذحًغس ( )20فلشز  .وصم صفعًن جًفلشجش هزه هٌل ًأيت :
جمح جًفلشز ( ) 2وجًضٍ صنق (صىصًؼ مفشدجش جملحدز جًذسجظٌس يف دذجًس جًففٍ جًذسجيس)،أر جفضٌط جملشصذس جالوىل وهحن وظىهحجًقعحيب
( )7,020ودىصن متىي ( )%20وصػضو جًذحفغضحن رًى جىل جن جًضذسًغ يف جًذسجظحش جًػٌٌح ًخضٌف متحمح ً غن جًذسجظس جالوًٌس فهنح صظهش
جموحنٌحش جملذسط جلحفس جىل جن جًىٌذس من معضىي دسجيس وغمشي هذًن فحًىحًر ًؾمؼ مفشدجش جملحدز جًخحـس ده وًذذأ دضىصًػهح
،وغحدز ًضم جًضىصًؼ غىل غذد جظحدٌؼ جًوىسط جًذسجيس .
جمح فلشز () 7جًضٍ صنق (صقذًذ جالهذجف جًرتدىًس يف دذجًس جًففٍ جًذسجيس ) وهحن وظىهح جًقعحيب ()7,222ودىصن متىي (، )%20
ورًى دعذر هىنهح من جًفلشجش جملهمس يف صذسًغ جًػٌٌح هىن جملذسط هنح جـذك غىل غٌم ودسجًس من جهذجف جملىجد جملشجد جغىحءهح
جىل وٌذس دسجظحش جًػٌٌح ألغذجدهم هأظحصزز ؽحمػٌٍن  ،وصأيت هزه جًذسجظس دقوم جًخربز جًضٍ أهضعذهح من جًخذمس جًؾحمػٌس جلحفس
جىل مشجفٍ جًرتكٌس جًضٍ مش دهح جألظضحر جًؾحمػٍ كذ ظهشش من وشًم صقذًذ جهذجف هٍ محدز ًشجد صذسًعهح يف جًذسجظحش جًػٌٌح .
جمح فلشز ( )0وجًضٍ صنق(صىلٌك صىصًؼ جًذسؽحش منز دذجًس جًففٍ جًذسجيس ) وهحن وظىهح جًقعحيب ( )7,202وهحن وصنهح جملتىي
( )% 27ورًى دعر جن جًذسؽس هٍ جًىجغض وجًذجفؼ جملهم ًٌىٌذس ورًى غن وشًلهح ٌنون جن ًػىٍ جهضٌلَ هذًن جىل جًىجؽذحش جًضٍ
صػىى جىل جًىحًر جو مذي منحكؽضه وفمىسه يف جملقحرضز .
جمحجًفلشز ( ) 7جًضٍ صنق (صػشًف جًىٌذس دأظحًٌر جًضلىًم جًضٍ ًعضخذمهح يف جالمضقحنحش جًففٌٌس )هحن مضىظىهح جًقعحيب ()7,521
ووصنهح جملتىي ( )% 27ورًى دعر مػشفس جًىٌذس (دأظحًٌر جًضلىًم ) وهٍ هٍ جًورتونٌس جَ جنهح مىلىغٌس جهرث من ملحًٌه صؾذ
جًذحفغضحن  ،جغالَ جًىٌذس وجًىكىف غىل نىع وجظحًٌر جًضلىًم هحَ ؽذج ً يف دذجًس جًففٍ جًذسجيس ورًى ًٌضعنى ًٌىٌذس هٌفٌس كشجءز
جملىجد ومشجؽػضهح وجالهضٌلَ دهح ،وال صوىن كشجءصهم ملحًٌه غؽىجةٌس مؾشد صشصٌر جفوحس وجمنح هٍ مشهضه وكذ صوىن هٌمس وجفذز مفضحـ
هٍ فلشجش هحمٌه.
جمح جًفلشز ( )0جً ضٍ صنق ( صقذًذ جملفحدس وجملشجؽؼ جًشةٌعٌس ًٌٌلدز جًذسجظٌس ) جًضٍ هحن مضىظىهح جًقعحيب( )7,501ووصنهح جملتىي
( )%22فٌػ صؾذ جًذحفغضحن  ،أنهح من جًفلشجش جًهحمس ؽذج ً يك ًػشف جًىٌذس من جًن ًذذؤون غمٌهم خحـس جن وحًر جملحؽعضًن جوي
مشز ًذذأ دذسجظس جخضفحؿ أي ؽضء من جخضفحؿ دسجظس مػملس وهنح ًؾذ جالظضحر جًىشًم جًزي ًعٌوه جًىٌذس يف دذجًس دسجظضهم
ًٌذسجظحش جًػٌٌح .
أمح فلشز ( ) 0جًضٍ صنق ( صنظٌم جملفشدجش جًذسجظٌس دضعٌعٍ منىلٍ) جًضٍ هحن مضىظىهح جًقعحيب ( )7,571ووصن متىي( )%22صؾذ
جًذحفغضحن جن هزه جًفلشز دحًىذٌػٍ صوىن لمن فلشجش جًػٌٌح جًضٍ جفضٌط مشصذس غحًٌس يف جًنعذس جملتىًس وجًىظي جًقعحيب ًوىنهح فلشز
هحمس ًلىَ دهح جألظضحر جًؾحمػٍ فػٌٌه جًذذء دحًذعٌي فحًفػر فحألـػر ،جو جًذذء دحملفهىَ ًذي جرهحن جًىٌذس أي لمن خربجصهم
ومذي جالسصلحء دحملػٌىمحش جملػشفٌس .
جمح جًفلشجش ()2-2جفضٌط نفغ جملضىظي جًقعحيب ( )7,551ووصن متىي ( )%25وهٌل مضلحسدضحن ؽذج ًيف هىنٌهٌل جًضػشًف دحملفشدجش
ًٌىٌذس وصىصًػهح غٌٌهم ،هزه من أوًىًحش جملقحرضز وجىل صلعٌم جملحدز وصىصع هىجؽذحش غىل جًىٌذس هىن مشفٌس جًذسجظحش جًػٌٌح
جًهذف منهح هى جغذجد دحفػ غٌمٍ ً،ػٌم هٌف ًذقػ غن جملؽوٌس وجًىكىف غىل مػحًؾحصهح غٌمٌحً وهٌفٌس جًعًن دخىىجش جًذقػ
جًػٌمٍ .وهنح ًضقمٍ جًىٌذس معإوًٌس جًىجؽر جًزي ًىهٍ جًٌه وجملنحفعس صوىن دٌنهم دضلذًم جًىجؽر دىشًلس غٌمٌه وجلقس
مضعٌعٌه.
جمح جًفلشز ( ) 1جًضٍ صنق (صىصًؼ جالدوجس غىل جًىٌذس منز دذجًس جًففٍ جًذسجيس ) هحن مضىظىهح جًقعحيب ( )7ووصن جملتىي ()%25
ورًى دعذر جن هٍ وحًر ًوىن ًه دوس ظٌٌػذه يف دشنحمؿ جًذسجظس .
جًفلشصٍن ( )22-25جخزش نفغ جملضىظي جًقعحيب وجًىصن جملتىي وصؾذ جًذحفغضحن جنهٌل مضؽحدهضحن جىل ِ
فذ مح يف مضحدػس جملفحدس
وجملػٌىمحش جًقذًغس  ،وصىظٌفهح يف مؾحي جًضخفق  ،وهنح صومن جًقذجعس وجًضىىس يف جًذسجظحش جًػٌٌح ألن جًضذسًغ فٌهح ًفعك
جملؾحي ًألظحصزز ًالوالع غىل هٍ معضؾذجش جًضػٌم ظىجء مفحدس جو جؽهضز هىنهح صعحغذ يف جًفحي جملػٌىمحش مبعضىي غحي من
جًضىىس .
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-25ؽحءش جًفلشجش (  ) 27 ،20 ،27مبضىظىحش فعحدٌس وجوصجن متىًس مضلحسدس ورًى دعذر هىنهح صضػٌم دػمٌٌس صنفٌز جًذسط دجخٍ
جًلحغس فهنح ًىغى فٌهح جظٌىخ جملذسط جًزي ًخضٌف غن صذسًغ جالوًٌس دحظضخذجَ جهرث من وشًلس هىن غذد جًىٌذس ًعمك دزًى
جلحفه جىل جن جموحنٌه جالظضفعحس من كذٍ جًىٌذس وجملنحكؽس صومن يف ؽحنذٍن مهمٍن جعشجء ًٌىشفٍن غٌمٌحً وهزًى وكط جملقحرضز وغذد
جًىٌذس ًعمك دزًى .
-25جمح جًفلشصٍن ( ) 20-20هحن وظىهٌل جًقعحيب وجًىصن جملتىي مضلحسدحن ورًى دعذر جن جالظضحر يف جًذسجظحش جًػٌٌح ًذزي ؽهذج يف
صىلٌك جًؾىجنر جًنظشًس يف جملقحرضز وًقحوي من خالي جالمغٌس جًضٍ ًلذمهح جن صوىن مشصذىس دحًىجكؼ غىل كذ جإلموحن وجًزي
ًقضعر ًألظضحر جًؾحمػٍ من وشًم صىلٌك جملفحهٌم جًؾذًذز وجًغشًذس ورًى الظضغٌلس جًىكط جظضغٌلس ـقٌك وجًضضجَ ممضحص
دحًضىكٌضحش ومىجغٌذ جملقحرضجش .وهزج ًػضوه جًذحفغضحن جىل جن صنظٌم جًضىكٌضحش من كذٍ جالظحصزز وجالهضٌلَ دػذَ لٌحع جًىكط
ظىجء يف دذء جملقحرضز جو خضحمهح جو صىلٌك هٍ جملفحهٌم جًؾذًذز .
ودػذ جهٌلي صفعًن جًغٌػ جالوي ظىف صلىَ جًذحفغضحن دضفعًن جًغٌػ جألخًن من جًفلشجش  ،وجًضٍ صذذأ من جًفلشز ( 00وصنضهٍ دحًفلشز
(. )05
-22جمح جًفلشز ( )00جًضٍ صنق ( جًضقًل دشوـ جًذغحدس وجملشـ ) هحن مضىظىهح جًقعحيب ( )0,027ووصن جملتىي ( )%25ورًى دعذر جن
جالظضحر جًؾحمػٍ جًزي ًذسط يف جًذسجظحش جًػٌٌح ٌنضحص دحهضٌلمه دحًؾحنر جًػٌمٍ يف جملقحرضز والًضىٌر منه أن ًضقىل دشوـ جًذغحدس
وجملشـ .
-27جمح جًفلشز ( )00جًضٍ صنق (دزي جًؾهذ جًوذًن يف جًضذسًغ ) هحن مضىظىهح جًقعحيب ( )0,710ووصن متىي ( )%01جن هزه جًنعذس
متغٍ وؽه نظش وٌذس يف صلٌٌم جالظضحر جًؾحمػٍ ورًى دعذر جن جالظضحر جًؾحمػٍ يف هزه جملشفٌس ًشهض غىل جًضػٌم جًزجيت ًٌىٌذس
وًقغهم غىل جًذقػ وجالظضلفحء فذوس جالظضحر جًؾحمػٍ هى صىؽٌه وجسؼحد جًىحًر ومعحغذصه غىل جًضقٌٌٍ جملنهؾٍ وجًعػٍ ًٌفهم
جًفقٌك وـىالً جىل جًلنحغس جًػٌمٌس .
-20جمح جًفلشز ( ) 02جًضٍ صنق (جالصعحَ دلىز جًؽخفٌس وجًغلس دحًنفغ ) هحن مضىظىهح جًقعحيب ( )0,720ووصن متىي ( )%01ورًى
دعذر جن هزج جًضلٌٌم هى من وؽه سأي جًىٌذس فلي وصشي جًذحفغضحن جن جالظضحر جًؾحمػٍ دذون ؼى ًضمضؼ دلىز جًؽخفٌس وجًغلس
دحًنفغ غحًٌس نحصؿ من خربصه يف جًضذسًغ ًعنىجش وىًٌس ؽػٌضه رو ؼخفٌس ووجعم من نفعه .
-27جمح جًفلشز ( )02جًضٍ صنق (جمضالن جًلذسز غىل جًىالكس يف جًضػذًن) هحن مضىظىهح جًقعحيب ( )0,720ووصن متىي ( )%01و جًفلشز
( )01جًضٍ صنق جظضخذجَ ًغس ظٌٌمس ًٌضىجـٍ مؼ جًىالخ) هحن مضىظىهح جًقعحيب (  )0,770وجًىصن جملتىي ( )%02فهزه جًفلشجش من
جًعٌلش جًؽخفٌس جًضٍ ٌنضحص دهح جالظضحر جًؾحمػٍ وًضم جًقوم غٌٌهح غنذ جمللحدٌس ًٌضذسًيس غن وشًم جخضذحس ـالفٌس جًضذسًغ جًضٍ
ًضم جؽشجءهح يف جًؾحمػحش وهٍ ظٌلش مىؽىده ًذي جالظضحر جًؾحمػٍ فضى ًوىن مإهالً ًٌضذسًغ.
-20جمح جًفلشز ( )75جًضٍ صنق (جالًضضجَ مبىجغٌذ جًعحغحش جملوضذٌس ) هحن مضىظىهح جًقعحيب ( )0,770ووصن متىي ( ، )%02ورًى دعذر
غذَ جدسجن دػن جالظحصزز دحًعحغحش جملوضذٌس جملخففس ملشجؽػس جًىٌذس وجظضفعحسجصهم ونظش ًهح غىل أنهح غمٍ عحنىي ،غٌٌلً جن ًهح
أهمٌس دحًغس وًػضو جًعذر فعر سأي جًذحفغضحن دعذر هرثز جنؽغحي جالظضحر جًؾحمػٍ دحملهحَ جالدجسًس جًضٍ ًوٌف دهح هحًنذوجش
وجًٌؾحن وجملؽحسهس دحًفػحًٌحش جملخضٌفس دجخٍ جًؾحمػس جو خحسؽهح ،أو كذ ًوىن دعذر جًىٌذس جنفعهم من فٌػ غذَ جهضٌلمهم
دحًعحغحش جملوضذٌس ًظشوف مخضٌفس هحملقحرضجش وغًنهح .
-20جمح جًفلشز ( )72جًضٍ صنق (جظضػٌلي غذز جنىجع من جًضلىًم مغٍ جالدقحظ ،جالخضذحسجش كفًنز نففٌس ونهحةٌس ووجؽذحش )وهحن
مضىظىهح جًقعحيب ( )0,722ووصن متىي ( )%00ورًى دعذر جغضٌلد دػن جالظحصزز جًؾحمػٌٍن غىل نىع وجفذ من جالخضذحس يف صلٌٌم
جًىٌذس ًزًى مل صون جًنعذس مشصفػس دٍ هحنط مضىظىس .
-22جمح جًفلشز ( ) 77جًضٍ صنق غىل( جغضٌلد مذذء جًضلىًم جملعضمش مؼ وٌذضه ) هحن مضىظىهح جًقعحيب ( )0,722ووصنهح جملتىي ()%00
ورًى دعذر جن دػن جالظحصزز ال ًعضػمٌىن أظحًٌر صلىًم معضمشز جعنحء جًففٍ جًذسجيس وئمنح ًوضفىن دحخضذحس وجفذ أو أعنٍن
ًضلىًم جًىٌذس ومػشفس معضىجهم جًػٌمٍ .
-22جمح جًفلشز ( ) 70جًضٍ صنق (جًضضجمه دحًػذي وجملىلىغٌس يف صلذًش جًذسؽحش ) هحن مضىظىهح جًقعحيب ( )0,202ووصن متىي ()%00
ورًى دعذر أن مػظم جًىٌذس ًضهمىن جالظضحر دػذَ جالنفحف يف صلٌٌمهم وغذَ أكضنحغهم دنضحةؾهم  ،وًشي جًذحفغضحن جن هزه
جًنعذس متغٍ وؽه نظش جًىٌذس ًون جالظضحر جًؾحمػٍ ًضمٌض دحًضضجمه دحًػذي وجملىلىغٌس يف صلٌٌم وٌذضه النهح جًىجؽذحش جملهنٌس جًضٍ
ًؾر أن ًٌضضَ دهح.
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 -21جمحجًفلشز ( )77جًضٍ صنق (مشجغحز جظتٌس جالخضذحس ًٌىكط جملقذد) وهحن مضىظىهح جًقعحيب ( )0,202ووصن جملتىي ( )%00ورًى
دعذر أن جالخضذحسجش جًخحـس دىٌذس جًذسجظحش جًػٌٌح صوىن مضػذدز ومضؽػذس وصقضحؼ جىل وكط ًإلؽحدس غٌٌهح ،ومػظم جالخضذحسجش
ًوىن جًىكط جملقذد ًإلؽحدس ًهح عالظ ظحغحش وهزج الًضالةم مؼ غذد جالظتٌس .
-75جمح جًفلشز ( )70ج ًضٍ صنق (سدي مقضىي جًضلٌٌم مبح ًضم صذسًعه ) وهحن مضىظىهح جًقعحيب ( )0,272ووصن متىي ( )%07ورًى
دعذر أن مػظم جًىٌذس ًػضلذون أن جالظتٌس جًضٍ ًضم وشفهح يف جالخضذحسجش جًففٌٌس أو جًنهحةٌس ال متغٍ مح ًضم صذسًعه ،وصشي
جًذحفغضحن أن من وجؽر وحًر جًذسجظحش جًػٌٌح جًذقػ غن جملػٌىمحش وؽمػهح فضوىن جملحدز جًػٌمٌس مضنىغس ومخضٌفس ً،زًى صوىن
جظتٌس جالخضذحسجش ًخحـس دهم ال صؽمٍ جملقضىي جًضلٌٌم فلي وجمنح صؽمٍ مفحدس مضنىغه .
 -72جمح جًفلشز ( )72-70وهحن مضىظىهح جًقعحيب ( )7,105ووصن جملتىي ( )%02وهحنط نعذس جملتىًس منخفمس وهزج ٌنغٍ وؽه نظش
جًىٌذس دهزه جًفلشجش وًون جًذحفغضحن ال ًضفلحن مؼ هزج جًشأي وصشجن أن جالظضحر جًؾحمػٍ ًشدي مقضىي جًضلٌٌم دأهذجف جمللشس جًذسجيس
وًقحوي جالظضفحدز من نضحةؿ جًضلىًم دضػذًٍ أظحًٌر جًضذسًغ فػنذمح ًؾذ هنحن خٌٍ يف دسؽحش جًضلٌٌم ًقحوي مػشفس جًعذر
وًغًن وًػذي دأظحًٌر جًضذسًغ جًضٍ ًػضمذهح فضى صشصفؼ نعر جًنؾحـ ًذي جًىٌذس وًقعن جملعضىي جًػٌمٍ وًىىسه ًذًهم .
 -77جمح جًفلشز ( )72جًضٍ صنق (مشجغحز ؼمىًٌس جالخضذحسجش ًؾىجنر جمللشس جًذسجيس ) وهحن مضىظىهح جًقعحيب ( )7,152ووصنهح جملتىي
()%02وهحنط جًنعذس جملتىًس كٌٌٌس وهزج من وؽه نظش جًىٌذس أمح جًذحفغضحن ال ًضفلحن مؼ هزج جًشأي ورًى الن جالظضحر جًؾحمػٍ ًقحوي
ؽحهذج ً أن صوىن جالخضذحسجش ؼحمٌس ًؾمٌؼ ؽىجنر جملحدز جًػٌمٌس فضى ًعضىٌؼ صلٌٌم جملعضىي جًػٌمٍ ًٌىٌذس ومذي فهمهم
وجظضٌػحدهم ًٌٌلدز جًػٌمٌس .
-70جمح جًفلشز ( )71جًضٍ صنق (منحكؽس نضحةؿ جالخضذحس مؼ وٌذضه) وهحن مضىظىهح جًقعحيب ( )7,225ووصنهح جملتىي ( )%02ورًى دعذر
أن مػظم جالظحصزز جًؾحمػٌٍن ًهمٌىن وال ًهضمىن مبالفظحش وٌذضهم أو منحكؽس نضحةؿ صلىٌنهم ورًى ًػذَ كذسصهم غىل جكنحغهم
دنضحةؾهم جو ًػذَ مػشفضهم دأهمٌس جًضقحوس مؼ جًىٌذس أو ظٌلع مالفظحصهم وجإلؽحدس غنهح .
-77جمح جًفلشز ( )05جًضٍ صنق (صلذٍ صلىًم وٌذضه ًضذسًعهم ) وهحن مضىظي جًقعحيب ( )7,521ووصنهح جملتىي ( )%75ورًى دعذر أن
جالظضحر جًؾحمػٍ جًزي ًقمٍ ًلر غٌمٍ أظضحر وأظضحر معحغذ وًذسط دسجظحش غٌٌح ًذًه خربز غحًٌس يف جًضذسًغ ،وفحـٍ غىل ًلر
غٌمٍ وًذًه جًػذًذ من جالدقحظ وجملؽحسهس يف جملإمتشجش جًػٌمٌس جملقٌٌس وجًذوًٌس ،دحإللحفس ملح ًضمضؼ ده من كذسجش غٌمٌس غحًٌس ،
صؾػٌه يف غنى غن صلٌٌم جًىٌذس ًضذسًعه ومػشفس آسجةهم جًخحـس ده ً ،زج ففٌط غىل دسؽس صلٌٌم كٌٌٌس.
صم جظضخشجؼ جًىظي جًقعحيب ًوٍ مؾحي من جملؾحالش وهحنط صشصٌذهح هحاليت وهٌل مىلك دحًؾذوي ()0
الجذول ( )5الىظط الدعايب ملجاالخ االظذتيان
جظم جملؾحي

جًىظي جًقعحيب

جًىصن جملتىي

1

جًضخىٌي ًٌضذسًغ

7,5222

%22,7

2

جًضنفٌز ًٌضذسًغ

0,2272

%22,7

3

جالصفحي وجًضىجـٍ

0,0770

%20,0

4

جًعٌلش جًؽخفٌس

0,0227

%01,2

5

صلىًم صػٌم جًىٌذس

0,2270

%02,1

سالشاً-:االظذنذاجاخ:
ً-2ػذ صلىًم جالدجء مهٌلً يف جًوؽف غن جًلذسجش جًوحمنس يف جملإظعحش جًضػٌٌمٌس.
 -7جن غمٌٌس صلىًم جالدجء صعحهم يف صؽخٌق نىجفٍ جًمػف وجًلىز يف جدجء جالظضحر جًؾحمػٍ وصؽخٌق جملؽوالش وأًؾحد جًقٌىي
جملنحظذس ًهح.
-0جًىحًر هى مقىس جًػمٌٌس جًضػٌٌمٌس فٌؾر أن ًوىن ًه دوس فػحي يف صلٌٌم جألظضحر جًؾحمػٍ وخحـس وٌذس جًذسجظحش جًػٌٌح.
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ساةعاً-:الذىصياخ :
-2صممٍن جظضٌلسجش صلٌٌم جالظضحر جًؾحمػٍ جًزي ًذسط دسجظحش غٌٌح جظضٌلسز صلٌم صلذَ ًىٌذس جًذسجظحش جًػٌٌح ألهمٌس هزه
جملشفٌس جًضٍ صػذ كمس جًضػٌٌم جًؾحمػٍ  ،وصلذَ ًهم يف نهحًس هٍ ففٍ دسجيس ،وصعٌم جىل جالظضحر نفعه ًٌىكىف غىل ؽىجنر
جًمػف وجًلىز يف جدجةه.
 -7جغذجد جظضٌلسجش صلىٌنٌس ألظحصزز جًؾحمػحش جًزًن ًذسظىن يف جًذسجظحش جًػٌٌح وًلىَ من كذٍ صمالةه غن وشًم غذد من صًحسجش
جًضلىٌنٌس دحًعنس جًذسجظٌس .
-0جًضػشًف مبػحًًن ؽىدز أدجء جالظضحر جًؾحمػٍ من خالي صنفٌز وسػ غمٍ هحدفس .
-7جكحمس دوسجش صىغٌس ًٌضذسًعٍن ًنرش علحفس جًؾىدز جًؽحمٌس.
خامعاً-:امللرتخاخ :
-2جؽشجء دسجظس مٌلعٌس غن صلىًم جالدجء يف ؽحمػحش غشجكٌس أخشي .
-7جؽشجء دسجظس غن غالكس مإرشجش جًؾىدز جًؽحمٌس دضىىًش جًذقػ جًػٌمٍ ًذي جظحصزز جًؾحمػحش.
-0جؽشجء دسجظس فىي صلىًم جًنضحؼ جًػٌمٍ ًذي وٌذس جًذسجظس جالوًٌس يف لىء مػحًًن جًؾىدز جًؽحمٌس .
-7جغذجد دسجظحش صلىٌنٌس يف ؽحمػحش جخشي من وؽه نظش جًضذسًعٍن أنفعهم.
املصادس العشةيح
-1اللشان الوشيم
-7جدن منظىس منظىس ،جدى جًفمٍ ؽٌلي جًذًن مقمذ ً ،عحن جًػشخ َ ،27دًنوش :خ ش .
-0جًذسجدهس ،محمىن وجًؽذًل ،وحسق ( : )7557جًؾىدز يف جملنظٌلش جًقذًغس ،غٌلن ،دجس جًففح ًٌنرش وجًضىصًؼ .
 -7ظػٌذ جفمذ ظٌٌٌلين ،وـفحء مقمىد غذذ جًػضًض : )7550(،دًٌٍ ؽىدز جملذجسط جملرصًس يف لىء جملػحًًن جًلىمٌس ًٌضػٌٌم .وصجسز جًرتدٌس وجًضػٌٌم مرص.
 -0ظػٌذ  ،فٌفٍ ( ،) 7522صفىس ملرتـ ًضىىًشجالدجء جًضذسًيس ًػمى هٌتس جًضذسًغ يف ؽحمػس جًخشوىَ يف لىء جملىجـفس جًذوًٌس ًٌؾىدز () iso9002
مؾٌس وكحةؼ جملإمتش جًػشيب جًذويل جألوي ًمٌلن ؽىدز جًضػٌٌم جًػحيل ؽحمػس جًضسكحء – جالسدن .
 -0ـذًم ،فعٍن  )7552(،صلىًم جالدجء يف جملإظعحش جالؽضٌلغٌس  ،دقػ منؽىس  ،مؾٌس ؽحمػس دمؽم  72َ،ع  ،دمؽم  ،ظىسًح .
 -2جًفذقٍ ،غذذ جًػضًض غذحط منفىس ، )7552(،وجكؼ جظضخذجَ وٌذس جًذسجظحش جًػٌٌح دؾحمػس جًعٌىحن كحدىط ًؽذوس جالنرتنٌط وجصؾحهحصهم نقىهح  ..ه ، 2دجس
جًٌحصوسدي جًػٌمٌس ًٌنرش .
 -2غٌٌٌلش ،ـحًك نحرص (، )7557جدجسز جًؾىدز جًؽحمٌس يف جملإظعحش جًرتدىًس ،جًضىذٌم وملرتفحش جًضىىًش ،ه،2دجس جًرشق ،جألسدن –غٌلن .
-1غىدز ،جفمذ ظٌٌٌلن  ،جًلٌحط )2111(،وجًضلىًم يف جًػمٌٌس جًضذسًعٌس ،ه ،7ؽحمػس جًًنمىن  ،هٌٌس جًػٌىَ جًرتدىًس ،غٌلن .
-25جًػؾًٌل ،ـذحـ فعٍن ( ، ) 2112جًضلىًم جًرتدىي  ،سصمس صذسًذٌس ًذوسجش جخضذحس مذًشي جملذجسط  ،دغذجد.
-22غٌٌٌلش  ،ـحًك نحرص ( . )7557جدجسز جًؾىدز جًؽحمٌس يف جملإظعحش جًرتدىًس جًضىذٌم وملرتفحش جًضىىًش .جالسدن ،دجس جًرشوق .
-27جًػٌلًشز  ،مقمذ فعن  ، ) 7550(،صلذًش جدجء جغمحء هٌتس جًضذسًغ دؾحمػس جالرسجء جًخحـس دحالسدن ًٌمهحَ جًضػٌٌمٌس جملنحوس ًهم من وؽهس نظشهم ونظش
والدهم ،مؾٌس جًػٌىَ جًرتدىًس وجًنفعٌس ،جملؾٌذ جًعحدؼ ،جًػذد جًغحًػ .
-20جًػشًيش  ،ؽربًٍ فعن  ،وهنذ جًػشوجن  ) 7557(،جًذوس جملػٌىمحيت ًػمى هٌتس جًضذسًغ يف جًذٌتس جالهحدٌنٌس  ،جًشًحك ،جملمٌوس جًػشدٌس جًعػىدًس .
 -27جًغشًر ،سمضًس  )2122(،جًضلىًم وجًلٌحط جًنفيس وجًرتدىي  .جًلحهشز  :موضذس جألنؾٌى جملرصًس .
-20فهذ ،نرص فمىد مضنحن ، )7551(،جعش جًعٌحظحش جالك ضفحدًس يف جدجء جملفحسف جًضؾحسًس ،دجس ـفحء ًٌنرش وجًضىصًؼ.
 -20جًونحين  ،ـذٌك هشَ ( ، ،)7550مضىٌذحش صىذٌم جدجسز جًؾىدز جًؽحمٌس يف هٌٌس جًرتدٌس –جدن سؼذ وجدن جًهٌغم يف ؽحمػس دغذجد ،سظحًس محؽعضًن غًن منؽىسز
،هٌٌس جًرتدٌس جًرتدٌس –جدن جًهٌغم .
-22جًٌلحين ،جفمذ فعٍن ،وغًل جفمذ جًؾمٍ (:)2111مػؾم جملفىٌقحش جًرتدىًس جملػشوفس يف جملنحهؿ ووشق جًضذسًغ ،ه ،7جًلحهشز ،غحمل جًوضر.
-22منيس ،مقمىد غذذ جًقٌٌم  )7555(،صلىًم جدجء غمى هٌتس جًضذسًغ من وؽهس نظش جًىالخ همذخٍ ًضقلٌم ؽىدز جًضػٌٌم جًؾحمػٍ ،مؾٌس دقىظ هٌٌس
جالدجخ ؽحمػس جملنىفٌس ،جًػذد جًقحدي وجالسدػىن .
 -21جًنؾحس ً،قٌى غنٍ  ،)7550(،صلٌٌم جملرشوغحش ودسجظحش جًؾذوي وصلٌٌم هفحءز جالدجء  ،ه،2هٌٌس جالدجسز وجالكضفحد  ،ؽحمػس دغذجد .
-75صىـٌحش جملإمتش جًعنىي جًغحمن غرش ًٌؾمػٌس جملرصًس ًٌرتدٌس جمللحسنس وجالدجسز جًضػٌٌمٌس دحًضػحون مؼ هٌٌس جًرتدٌس ،ؽحمػس دنٍ ظىًف(،)7525دػنىجن
جصؾحهحش مػحرصز يف صىىًش جًضػٌٌم دحًىون جًػشيب .
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Evaluation of the performance of faculty members in the Faculty of Education, University of Wasit from the
point of view of postgraduate students in light of the quality standards of education
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Faculty of Education / Mustansiriyah University

Abstract
The Study aimed at evaluating teaching members Performance in Educating College at Waist University
according Higher Studies Students View Point in the ligher Studies Students View Point in the light of Teaching
quality Standards. In order to achieve this questionnaire was prepared that consisted of (50) items distributed or
Five main fields in cluding : Teaching Planning implementing
And Teaching evaluating. After obtaining the tool validity, Communicating ,Personal characteristics
And reliability ,it was applied to the sample of the study consisting of (60) students of Higher studies (MA and Pr
D) divied in to (30) male students and (30) female students of Education College at Wasit University fer the
academic year (20-20)according to the humanitarian departments(Arabic ,History , Geography ,Educathanal and
Psychological Sciences Quran and Islamic Education).
The resuhs Showed that the performance evaluating level of teaching members is (%72,12)
Which is High Level .Meanscores fer all fields were at high lwel except the Field of evaluating students education
level which was middle .Also, the results clarified that there is no significant difference according to gender
variable.
In the light of the study results ,the researchers have made anumber of recommandations to benefit from student
evalution.

337

Supplementary Vol.23, No.3, 2019

