
ــذد:  02 املجلذ  185 – 199ص ص، (2020)دٌسمبر 05/ العـ

 بىٍت والصحت الىفسُتر املجلت العلمُت للعلىم الت

2865-2682 ISSN: 
4248-2682:  The Online ISSN 

 

 

 .بين الميثاق والواقع من وجهة نظر بعض أساتذة الجامعة اإلشرافعملية 
 (- بسكرة -الدائمين بجامعة محمد خيضر األساتذةدراسة ميدانية على عينة من )

The supervision process between the charter and reality, according to 

some university professors.(A field study on a s ample of permanent 

professors at the University of Muhammad Khaider - Biskra -) 

 2نصيرة بويعلى د/       1حامدي  لط.د/ أم
  الجزائر جامعة محمد خيضر بسكرة

خ الاسخالم:  خ ا                                                                        13/10/2020جاٍس  27/11/2020للبىل:جاٍس
    

 مسخخلص البحث:

على  األساتذة إشرافتسليط الضوء على واقع عملية  إىلهندف من خالل ىذه الدراسة          
اجلذذذامفا شا  ذذذرف    األسذذرا ، وحماولذذة مفر ذذذة مذذذا مذذد  الرذذذ ا  مذذذارات الرجذذذرب لالاذذة ا اسذذذر

اجلانب الفين الرنظيما  إىل إضا ةونية بأخالقيات وضوابط ىذه الفملية من الناحية الفلمية والقان
لرفاملو مع الالاة من خالل احرا  اجلوانب ال جصية والرقى بإنسانيرو    إضا ة، اإلشرافلفملية 

الدراسة مت تصميم  أىدافاجلامفا ، ولرحقيق  األسرا مهنة  أخالقياتحسب ما جاء يف ميثاق 
   ذردا مذن  02ة الدراسذة ،الذمت لثلذ  يف شاسرايان مسروحى من بنود ا يثاق وتاايقو علذى عينذ

مرحلة الرفليم الفايل من خمرلف الرجصصات بقسم الفلو  االجرماعيذة يف جامفذة حممذد  أساتذة
النرائج  إىلخيضر بسكرة. ومت مفاجلة ىذه الايانات حبساب النسب ا ئوية والركرارات. والروصل 

 الرالية :
علذى مذذذارات الرجذذرب  اإلشذذرافف  لقواعذذد عمليذة اجلذذامفا شا  ذر  األسذرا مسذرو  تاايذذق  -

 .ا هنة مرتفع أخالقياتحسب ميثاق 

على مذارات الرجرب  اإلشرافاجلامفا للقواعد الفلمية يف عملية  األسرا مسرو  احرا   -
 مروسط.

 أخالقياتا هنة،  أخالقيات، ميثاق اإلشرافاجلامفا، عملية  األسرا  لكلمات المفتاحية:ا 
 .ا هنة
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Abstract: 

Through this study, we aim to shed light on the reality of the 

process of supervising professors on graduation notes for master's 

students, and to try to find out the extent to which the university 

professor (the supervisor) adheres to the ethics and controls of this 

process from the scientific and legal point of view in addition to the 

technical organizational aspect of the supervision process, in addition 

to his dealings with students from Through respect for the personal 

aspects and the advancement of his humanity according to what was 

stated in the charter of ethics for the profession of the university 

professor, and to achieve the goals of the study, a questionnaire was 

designed inspired by the articles of the charter and applied to the study 

sample, which was represented by (20) members of the higher 

education stage professors from various disciplines in the Department 

of Social Sciences in Mohamed Khaider University, Biskra. This data 

was processed by calculating percentages and frequencies. And to 

reach the following results: 

- The level of application of the university professor (the supervisor) 

to the rules of the process of supervising graduation notes according to 

the code of professional ethics is high. 

- The level of respect for the university professor (the supervisor) of 

the scientific rules in the process of supervising graduation notes is 

average. 

The level of application of the university professor (the supervisor) to 

the organizational technical standard in the process of supervising 

graduation notes is medium. 

- The level of the university professor (the supervisor) of personal and 

human morals with students in the process of supervising graduation 

notes is average. 

Keywords: University Professor, Supervision Process, Professional 

Ethics Charter, Professional Ethics. 
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 ملذمت:.1

هخاج املػغفت وجسٍغج ئن ئوضاء الجامػت هصغح غلمي ومإسست حػلُمُت تهضف ئلى ئ        

ن ئال أ ،ف الخسصصاث التي ًدخاحها املجخمؼػاعاث مخميزة في مسخلوئ أهفاءأفغاص 

ت طًل جصيالخصيُفاث حضير ئ ُف الجامػاث الػاملُت وهظا ٌػىص لى وىن الجامػت الجؼائٍغ

ً لى كلت هفاءة الئ خجلى طل تي جىدسيها مسغحاتها ملاعهت باإلمياهُاث التي ًخم جىفيرها، ٍو

لى طافت ئالفاصخت التي جغجىب فيها ئ زاصت في عصاءة الغسائل ومظهغاث الخسغج والازؼاء

ى اهجاػ بدىثهم اهدضاع ظاهغة السغكت الػلمُت التي جضٌ غلى طػف الؼلبت وعجؼهم غل

، وفي ظل ؾمىض الػضص ىججُت والازقاكُت السلُمتُت واملصىٌ الػلمومظهغاتهم وفم لاأ

، ًغي املضًغ السابم للبرهامج الىػني للبدث لُلي للغسائل الجامػُت املسخيسختالخ

ٌ.م.ص (مدمىص ابغاكًوالغئِس الخالي لفغع ا بت وسخ ولصم مظهغاث " ان وس لضهخىعاه ) 

 ( 20/29/0218، طحسان،مشاب" )وساغضث في اعجفاغها الاهترهاث % 66الخسغج جخػضي

ًلىٌ الاسخاط الجامعي "مىلىص غىٍمغ" خٌى مسالت السغكت الػلمُت في  وفي هظا الصضص 

مظهغاث الخسغج اهه : " جياص ال جؼغح هظه املسالت الا مً خين آلزغ غلى صفداث الاغقام 

الجامػُت ، الن املسالت ازقاكُت كبل ان جيىن كاهىهُت ، وغضم مػاكبت لصىص الغسائل 

ن غملُت اهجاػ مؼ الػلم أ .( 20/29/0218حسان،مشابط، مجاٌ البدث الػلمي) ٌػفً

ئط ٌػض الاصغاف غلى  اساجظة حامػُين طوي زبرة و هفاءةمظهغاث الخسغج جخم باصغاف 

وهظه الػملُت ، املظهغاث والغسائل مً لاصواع لاساسُت لألسخاط الجامعي الضائم

زقاكُت ًىص غليها مُثاق للاهىهُت ولاأوجدىمها مجمىغت مً الظىابؽ الػلمُت وا

ت غلى خض سىاءازقا ن طمان ئط أ .كُاث مهىت الاسخاط الجامعي بيل الجامػاث الجؼائٍغ

م الػالي وجدلُم حىصة البدث الػلمي وأ ت ًخؼلب حىصة الخػُل الغقى بالجامػت الجؼائٍغ

خجلى  ظمت الظابؼت التي جدىم سيروعة الػمل صازل الجامػتئعساء اللىاغض ولاه ، ٍو

ُاث مهىت الاسخاط الجامعي الىاحب مغاغاتها والا صاءه لتزام بها في أطلً في مُثاق ازقاك

لػملُت الاصغاف غلى مظهغاث الخسغج غلى اغخباع اجها جلُُم جهائي للمسخىي الػلمي الظي 

هدضاع املسُف وػؿُان الىم صون الىُف ومؼ لاأ ،جًضعسه الؼلبت امللبلين غلى الخسغأ

السغكت الػلمُت وعصاءة اهجاػاث الؼلبت مً زقاٌ مظهغاث وعسائل الخسغج لظاهغة 

ُاث مهدساؤالث خىٌ لاأجؼغح ال ىت  هضاف التي ًجب جدلُلها مً وطؼ مُثاق ألزقاك
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ُامه بأصواعه الىظُفُت ُنها لاأ ،الاسخاط الجامعي الظي ٌسدىض ئلُه غىض ك صغاف غلى مً ب

ٌ الغئِس الخالي :مظهغاث الخسغج ، وهظا ما صفػىا لؼغح ا  لدساؤ

ما مسخىي جؼبُم الاسخاط الجامعي )املضغف( للىاغض غملُت الاصغاف غلى أ•

أمظهغاث الخسغج خسب مُثاق ازقاكُاث املهىت ؟

 وجفشعذ عىه الدساؤالث الفشعُت الخالُت :

ُت -1 ما مسخىي اخترام الاسخاط الجامعي )املضغف( لللىاغض الػلمُت واللاهىهُت في غمل

أف غلى مظهغاث الخسغج ؟الاصغا

ما مسخىي جؼبُم الاسخاط الجامعي )املضغف( للمػُاع الفني الخىظُمي في غملُت -2

أالاصغاف غلى مظهغاث الخسغج ؟  

ما مسخىي جدلي الاسخاط الجامعي )املضغف( باألزقاق الشخصُت والاوساهُت مؼ -3

 الؼلبت  في غملُت الاصغاف غلى مظهغاث الخسغج؟ 

 ستاهذاف الذسا.0

وسعى مً زقاٌ هظه الضعاست الى جدلُم حملت مً الاهضاف ملخصت  في الىلاغ      

 :  الخالُت

  الترهيز غلى واكؼ غملُت اصغاف الاسخاط الجامعي  غلى مظهغاث الخسغج في

 . الجامػت )حامػت بسىغة همىطحا (

  مداولت الخػغف غلى مسخىٍاث ئلتزام الاسخاط الجامعي بما حاء في مُثاق

 . كُاث املهىت في الجامػت في مماعسخه لإلصغاف غلى مظهغاث الخسغجازقا

  الخػغف غلى مسخىي اخترام الاسخاط الجامعي )املضغف ( اللىاغض الػلمُت في

 . مماعسخه لإلصغاف غلى مظهغاث الخسغج

  الخػغف غلى مسخىي جؼبُم الاسخاط الجامعي )املضغف( للمػُاع الفني الخىظُمي

   . لى مظهغاث الخسغجفي غملُت الاصغاف غ

  الخػغف غلى مسخىي جدلي الاسخاط الجامعي )املضغف ( باألزقاق الشخصُت

والاوساهُت التي ًىص غليها مُثاق ازقاكُاث مهىت الاسخاط الجامعي في حػامله مؼ 

 الؼلبت ازىاء مماعست غملُت الاصغاف غلى مظهغاث الخسغج .
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 : اهمُت الذساست .3

است في وىجها حسؽ الظىء غلى الىظام الخػلُمي وهى جخمثل اهمُت هظه الضعأ    

مً اسس بىاء املجخمػاث وزاصت الخػلُم الػالي وىهه الخؼىة التي حسبم الخىظُف ، 

 اطافت ليىجها صعاست اسخؼقاغُت لىاكؼ غملُت الاصغاف غلى مظهغاث الخسغج .

أغاف املػىُت بها .  ان هخائج هظه الضعاست كض حساغض في وضغ الىعي ججاه هضه الػملُت لألػ 

 جحذًذ املفاهُم الاحشائُت : .4

: هى غظى هُئت الخضَعس صازل الجامػت ، صوعه جضَعس  الاسخار الجامعي 1. 4

الؼلبت وجىمُت كضعاتهم ومػاعفهم بما ًظمً اهضماحهم الفػلي والاًجابي في املجخمؼ 

 مهىُا واحخماغُا .

الجامعي والظي ًلىم بخلضًم لألسخاط  لاساسُت لاصواع: ٌػخبر مً  الاصشاف 0. 4

ُامهم باهجاػ مظهغاث  الخىحيهاث والاعصاصاث القاػمت للؼلبت املضغف غليهم ازىاء ك

الخسغج ، بضاًت مً جدضًض مىطىع الضعاست أي ؾاًت املثىٌ امام لجىت املىاكضت ، 

خُث جدىم غملُت الاصغاف مجمىغت مً الظىابؽ واللىاغض الازقاكُت والػلمُت 

 خسب ما حاء في مُثاق ازقاكُاث مهىت الاسخاط الجامعي . واللاهىهُت 

: هى غباعة غلى اصاة او اجفاق ازقاقي ومنهجي و كاهىوي  مُثاق اخالكُاث املهىت 3. 4

 ًدضص السلىهُاث و املماعساث الىاحب الخدلي بها في بِئت الػمل .

املؼلىبت  : مجمىغت اللُم و املػاًير والىظم اخالكُاث مهىت الاسخار الجامعي 4. 4

واملىخظغة مً اصاء الاسخاط الجامعي ألصواعه املهىُت في الجامػت ، والىاحب اخترامها 

 والالتزام بها .

مسخىي جطبُم الاسخار الجامعي )املضشف( للىاعذ عملُت الاصشاف على  5.  4

لصض بها مضي التزام الاسخاط : مزكشاث الخخشج حسب مُثاق اخالكُاث املهىت ٍو

ً خسب ما ًىصه مُثاق ازقاكُاث املهىت. الجامعي بلىا أما غض غملُت الاصغاف وطل

ً الضعحت التي بخدصل غليها احغائُا فهى  أساجظة حامػت افغاص الػُىت وهم مجمىغت م

ً مدمض زُظغ بسىغة  ٌ ئحاباتهم غلى الاسخبُانوطل ً زقا في هظه الضعاست  املؼبم م

ً ئغضاص الباخثخين أ.م

أ

أ
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 الاطاس الىظشي للذساست: .5

الجامعي  لاسخاطهي جلً الػملُت التي ًلىم مً زقالها الاصشاف: حعٍشف .1. 5

غلى مظهغاث الخسغج  لاصغافبمخابػت الؼلبت في مساعهم الجامعي بضيل غام اما 

لألسخاط الجامعي والظي  لاساسُت لاصواعٌػخبر مً . ئط لاصغاففهى حؼء مً غملُت 

ػمت للؼلبت املضغف غليهم ازىاء كُامهم ًلىم بخلضًم الخىحيهاث والاعصاصاث القاأ

باهجاػ مظهغاث الخسغج ، بضاًت مً جدضًض مىطىع الضعاست أي ؾاًت املثىٌ امام 

 لجىت املىاكضت ، خُث جدىم غملُت الاصغاف مجمىغت مً الظىابؽ واللىاغض

 الازقاكُت والػلمُت واللاهىهُت.

 الىصىص الخىظُمُت لعملُت الاصشاف:. 0. 5   

صث الىصىص الخىظُمُت خٌى غملُت الاصغاف وهي خسب مىكؼ حامػت الضلف حػض    

أجخمثل في ماًلي:

  ل سىت  4املىافم  1419طي الدجت غام  18مإعر في  65-99اللاهىن عكم أبٍغ

ضة الغسمُت سىت  1999 م الػالي )الجٍغ ًخظمً اللاهىن الخىحُهي للخػُل

 23املإعر في  66-68ىن (، املػضٌ واملخمم اللاه11-4، صفدت 24، غضص 1999

 .2668فُفغي 

  63املىافم  1429عبُؼ الثاوي  27مإّعر في  136-68املغسىم الخىفُظي عكم 

ً اللاهىن الخاص بالباخث الضائم  .ماًى املخظم

  ًىاًغ سىت  3املىافم  1436مدغم غام  6مإعر في  63-69مغسىم جىفُظي عكم

دضص هُفُاث جىفُظها 2669  ًىضح مهمت لاصغاف ٍو

  حىان  16املػضٌ لللغاع املإعر في  2615أوث  65املإعر في  844كغاع عكم

أ.، خضص هُفُاث الخىفل بمهمت لاصغاف لضي املإسساث الجامػُت2616

 :كُفُاث الخىفُز. 3. 5

ُت  فلض طهغ في املىكؼ الغسمي لجامػت الضلف مجمىغت مً الػىاصغ التي جىضح هُف

 جىفُظ غملُت الاصغاف وهي هما ًلي:

 السىت الجامػُتج ٌ  .ىظم الللاءاث بين املضغف والؼالب ػىا
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  .ُاث املهىت، غلى املضغف جفاصي ول صيل مً أصياٌ املداباة اختراما ألزقاك

جىفير مسؼؽ  فمهمخه جخمثل في الاسخماع ئلى الؼلبت و بغمجت حلساث غلمُت وأ

 https://www.univ-chlef.dz/ar/?p=5723 .ملخابػت طلً

ً  أزغيأ( في مضازلتها مجمىغت 2618)مضغي  أطافذهما  الػىاصغ لخىفُظ غملُت م

 ًلي: واملخمثلت في ما لاصغاف

  أ.ها الؼالب حًدخا التي ولاعصاصاثًلضم املضغف الخىحيهاث

 .ًلضم له الخصىٍباث في الىكذ املىاسب 

  أ.التي ًلضمها له الؼالب لاغماًٌلىم املضغف باالػقاع غلى ول

  أ. وجلضًمها في صيل مىخظم لاغماًٌؼالبً باهجاػ

أ:الذساساث السابلت. 4. 5

أ: (0214دساست صسوق وكشبىش )

 ً بػىىان "واكؼ لاصغاف غلى الخضَعس و غلى مظهغة الخسغج في حامػت الػغبي ب

ت مهُضي"  ، خُثصعاست مُضاهُت غلى ػلبت غلم الىفس الػمل وحسُير املىاعص البضٍغ

ً هضفذ هظه الضعاست ئلى مػغفت زصائص امل ضغف الجُض ومهماجه في مجاٌ لاصغاف م

ؼ جسغج الؼلبت في حامػت الػغبي  خُث الخضَعس و مً خُث لاصغاف واملخابػت غلي مضاَع

بً مهُضي أم البىاقي، زم جدضًض صعحت أهمُت هظه الخصائص ومماعستها، لػل طلً 

 مً 
ً
لامىع التي ًفُض مً ًلىم باألصغاف، وفي الىكذ هفسه ٌػغف الؼلبت الباخثين هثيرا

غ كضعاتهم البدثُت. اكخصغث الضعاست غلى مػغفت غُىت  حسهم في جدسين مهاعاتهم وجؼٍى

ملصىصة مً الؼلبت الباخثين، في كسم الػلىم الاحخماغُت وبالظبؽ سىت أولى و زاهُت 

ت ، حجمها  ماستر و ػلبت سىت زالثت جسصص غلم الىفس الػمل وحسُير املىاعص البضٍغ

اسخسضم الباخث اسخماعة مً ئغضاصه صملذ مدىعًٍ لاٌو زاص  ( ػالبا. وكض46)

باإلصغاف مً خُث الخضَعس و املدىع الثاوي زاص باإلصغاف غلى مظهغة الخسغج، خُث 

صث في طىء جدلُل زصائص املضغف 12جظمً ول مدىع ) ( بىضا و التي خّضِّ

ُت جخمثل في ومسإولُاجه في هظا املجاٌ، هما اسخسضم الؼالب الباخث أسالُب ئخصائ

الخىغاعاث و اليسب املئىٍت التي ساغضث في اسخسغاج الىخائج ومػالجتها. ووان مً أهم 

هخائج الضعاست أجها أظهغث أهمُت الخصائص املثالُت والجُضة للمضغفين وحهت هظغ أفغاص 

أ.اعست لاصغافُت بالضيل املؼلىبالػُىت، وهظا الىضف غً أفظل سبل املم
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أ:( 0218دساست مضشي )

ُاثبين مُثاق  لاصغافغملُت " بػىىان املهىت والىاكؼ صعاست مُضاهُت  أزقاك

خُث هضفذ الضعاست الى " غلى غُىت مً ػلبت املاستر في حامػت مدمض زُظغ بسىغة

حسلُؽ الظىء غلى واكؼ غملُت الاصغاف غلى مظهغاث الخسغج ، ومداولت مػغفت ما 

ُاث وطىابؽ هظه الػملُت مً الىاخُت مضي التزام الاسخاط الجامعي )املضغف ( بأزقا ك

ُت  الػلمُت واللاهىهُت ، اطافت لخػامله مؼ الؼلبت مً زقاٌ اخترام الجىاهب الشخص

ُاث مهىت الاسخاط الجامعي ، وجمثلذ  والغقى باوساهِخه خسب ما حاء في مُثاق ازقاك

ت ( مفغصة مً ػلبت املاستر مً مسخلف الخسصصاث في حامػ64غُىت الضعاست في )

مدمض زُظغ بسىغة ، ولجمؼ البُاهاث اغخمضث الباخثت غلى الاسخبُان الالىترووي 

لسهىلت اسخسضامه وسغغت الخصىٌ غلى املػلىمت ، وجم الاغخماص غلى اليسب املئىٍت 

ومً زقاٌ الىخائج  الىخائج بضكت ومىطىغُت والخىغاعاث ملػالجت البُاهاث والخىصل الى

ث الؼلبت املبدىزين ان الاسخاط املضغف ًسل بلىاهين املدصل غليها مً مجمىع احابا

ُاث املهىت ، اطافت الى افخلاعه  وكىاغض غملُت الاصغاف هما هاصي بها مُثاق ازقاك

إصي  للجىاهب الاوساهُت في حػامقاجه مؼ الؼلبت الش يء الظي ًإزغ سلبا غلى صافػُتهم ٍو

 .البدث الػلمي الى لجىء هإالء الؼلبت الى الؼغق الؿير صغغُت في مجاٌ

هقاخظ ان الضعاساث السابلت اصترهذ مؼ الضعاست الخالُت في املىجج خُث اغخمضث    

ث ول مً صعاست مضغي ُاملىجج الىصفي الاسخىضافي الا اجها ازخلفذ في افغاص الػُىت خ

عاست هغبىش وػعوق افغاص الػُىت هم الؼلبت بِىما الضعاست الخالُت افغاص الػُىت هم وص

ً الاس أاجظة.م

 : الاحشاءاث املُذاهُت للذساست

غهؼ غلى غضة ئحغاءاث اهؼقاكا مً جدضًض وصُاؾت املضيلت ئلى         ئّن البدث الػلميً 

جدضًض لاحغاءاث املىججُت للضعاست، بضاًت بخدضًض مىجج الضعاست املخبؼ زم مجخمؼ 

ىت الضعاست وصىال ئلى جدلُل البُاهاث املخدّصل غليها مً زقاٌ جؼبُم ألصواث  ُّ وغ

سخسضام أسالُب لاخصاء الىصفي ولاخصاء الاسخضاللي، الضعاست، ومػالجت الىخائج با

م والصخُذ للمىجج  لظلً فاّن كمت البدث وهخائجه، جغجبؽ اعجباػا وزُلا باالزخُاع السُل

لاوسب الظي ًدبػه الباخث ولاصواث الػلمُت والخلىُاث التي ٌسخسضمها ، وفُما ًلي 

أجفصُل لظلً :
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 : مىهج الذساست 1. 6

عاسدىا هظه اغخمضها املىجج الىصفي الاسخىضافي ، وىهه املىجج لاوسب في في ص          

، وغلُه فاّهه ًلخض ي طغوعة اجباع املىجج الىصفي الاسخىضافي ، فهى وصفي ألهه عاسدىاص

ًجمؼ الخلائم واملػلىماث غً مىطىع الضعاست، وفي هظا الصضص ٌػغف "مدمض 

ً املىجج الظي ٌ»غبُضاث" املىجج الىصفي بأهه  ػخمض غلُه الباخث كصض حمؼ الخلائم غ

مىطىع البدث وجدلُلها وجفسيرها السخسقاص صاللتها ووطؼ مإصغاث وبىاء جيبإاث 

 ً ػخمض الباخث في طل مسخلبلُت ومً زمت الىصىٌ ئلى حػمُم بضأن مىطىع البدث، َو

أ. (47، ص:1999)عبُذاث، «أغلى مسخلف ػغق حمؼ البُاهاث

غهؼ غلى جيىًٍ عؤٍت اولُت لضي اما املىجج الىصفي الاأ    سخىضافي فُػض املىجج الظيً 

الباخث خىلت مضيلت مػُىت خُث جمىىه الىخائج املخدصل غليها مً جدضًض املساعاث 

 القاػمت ألي بدىر مسخلبلُت طاث غقاكت بىفس املجاٌ . 

 : حذود الذساست 2. 6

 جخمثل حذود الذساست الحالُت في الاحي : 

 : ػبلذ الضعاست الخالُت بجامػت " مدمض زُظغ" بسىغة  . الخضوص املياهُت 

  الخضوص الؼماهُت : اسخؿغكذ الضعاست الخالُت املضة الؼمىُت املمخضة بين جاٍعش

ش 15 أ. 2618هىفمبر  لسىت  17اهخىبغ و جاٍع

  ت : اكخصغث الضعاست غلى اساجظة الخػلُم الػالي الظًً ًخىاحضون الخضوص البضٍغ

 بجامػت بسىغة . 

 عُىت الذساست : 3. 6

" " بسىغةمدمض زُظغ بجامػت مً الاساجظة ( 26جيىهذ غُىت الضعاست مً )   

لت  أ. بيلُت الػلىم الاوساهُت والاحخماغُت غضىائُتجم ازخُاعهم بؼٍغ

حسب الجيس واللسم الزي ًيخمي له  فشاد عُىت الذساستخصائص أ( 21وٍمثل الجذول سكم )

 :ألاسخار الجامعي

 اللسم

 الجيس

 املجمىع وساهُتإلاالعلىم  الاحخماعُتالعلىم 

أ14أ65أ69أئهار

أ66أ62أ64أطوىع

أ26أ67أ13أاملجمىع
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 ادواث حمع البُاهاث :4. 6

ساؤالث الضعاست، ًلجا الباخث ئلى حل حمؼ البُاهاث القاػمت لإلحابت غلى حمً أ       

لت ئو مجمىغت مً الؼغق مً ئحل حمؼ البُاهاث ، هما  ئهه كض ٌسخسضم في ئزخُاع ػٍغ

ُاث بدثه الضعاست ، ولظلً جم الاسخػاهت في هظه طلً أصاة أو أهثر خسب ملخظ

أعئِسُت. باالسخبُان هأصاة

  بىاء الاسخبُان :

حل حمؼ البُاهاث املخػللت بمىطىع الضعاست كمىا ببىاء اسخبُان مىحه مً أ

كُاث املهىت  لألساجظة ،وكض جم جصمُم الاسخبُان اهؼقاكا مً كىاغض مُثاق ازقا

سإاٌ  ملسمت غلى زقار مداوع  26الضعاست ، وكض جيىن الاسخبُان مً  حساؤالثوأ

جاب غنها باالزخُاع مً زقار بضائل  وهي ) ًدضر صائما / اخُاها / ال ًدضر اػقاكا ( ٍو

خىػع الاسخبُان وفم املداوع الخالُت: أٍو

  : ٌ ظم اخترام اللىاغض الػلمُت املدىع الاو أاسئلت . 7ٍو

  : أاسئلت.  6، ًظم املػُاع الفني الخىظُمي املدىع الثاوي

  : ظم  زقاق والاوساهُت مؼ الؼلبت لاأاملدىع الثالث أاسئلت . 7ٍو

تراوح مضي الخلضًغ غلى الاسخبُان هيل في املجاٌ ] أن :ئطافت ئلى أ [ صعحت.26،66ٍو

ً الذسحت املشجفعت:  ‾ ً   صعحت 66الى  46,68م  الخؼبُم .جضٌ غلى مسخىي مغجفؼ م

صعحت جضٌ غلى اغخضاٌ مسخىي الخؼبُم  46,67الى  33,34مً  الذسحت املخىسطت : ‾

 ) مسخىي مخىسؽ ( .

ً الذسحت املىخفضت ‾  صعحت جضٌ غلى اهسفاض مسخىي الخؼبُم . 33,33الى  26: م

 عشض وجحلُل هخائج الذساست :. 7

ِخم غغض الىخائج ال    تي جىصلذ ئليها بػض ئزظاع البُاهاث للخدلُل لاخصائي س

ٌ الػام للضعاست الضعاست للخػغف غلى أ.ئحابت الدساؤ

  أ: للذساست العامالدساؤل

بػض ئزظاع البُاهاث للخدلُل لاخصائي سِخم غغض الىخائج التي جىصلذ ئليها    

ٌ الػام للضعاست. والظي ًىص غلى: الضعاست لإلحابت غلى الدساؤ  
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ف( للىاغاض غملُاات الاصاغاف غلااى مااظهغاث ماا مسااخىي جؼبُام الاسااخاط الجاامعي )املضااغأ 

أالخسغج خسب مُثاق ازقاكُاث املهىت ؟

ماا مساخىي اختارام الاساخاط الجااامعي )املضاغف( لللىاغاض الػلمُات واللاهىهُات فااي  -1

أغملُت الاصغاف غلى مظهغاث الخسغج ؟

ما مسخىي جؼبُم الاسخاط الجامعي )املضغف( للمػُاع الفني الخىظُمي في غملُت  -2

ألى مظهغاث الخسغج ؟  الاصغاف غ

ما مسخىي جدلي الاسخاط الجامعي )املضغف( باألزقاق الشخصُت والاوساهُت مؼ  -3

 الؼلبت  في غملُت الاصغاف غلى مظهغاث الخسغج؟ 

)مسااخىي جؼبُااام الاساااخاط الجااامعي )املضاااغف( للىاغاااض غملُاات الاصاااغاف غلاااى ماااظهغاث  

أالخسغج خسب مُثاق ازقاكُاث املهىت مخىسؽ  .( 

جم خساب املخىسؽ الخسابي والاهدغاف املػُاعي لضعحاث افغاص الػُىت غلى ابت ولإلح

ٌ الخالي : أالاسخبُان ، والىخائج مىضخت في الجضو

ملسخىي جطبُم الاسخار املخىسط الحسابي والاهحشاف املعُاسي (: 20الجذول سكم)

 الجامعي للىاعذ الاصشاف ككل .

مً زقاٌ الجضٌو السابم، ًدبين لىا أن كُمت املخىسؽ الخسابي إلحاباث الاساجظة 

. (4.56(، بلُمت اهدغاف مػُاعي )47,33املضغفين غلى الاسخبُان هيل  ُجلضع با: )

ً مجاٌ املسخىي مغجفؼ .واملخىسؽ املخدصل غلُه ً ألؼ طم

ٌ الػام هما ًلين أومىه وسخيخج  أ: الاحابت غلى الدساؤ

مسخىي جطبُم الاسخار الجامعي )املضشف( للىاعذ عملُت الاصشاف على مزكشاث )

 .الخخشج حسب مُثاق اخالكُاث املهىت مشجفع(

 

 

عذد أفشاد  املخغير

 العُىت

املخىسط 

 بيالحسا

الاهحشاف 

 املعُاسي 

لللىاغض واملػاًير لػملُت  الخؼبُم مسخىيأ

أالاصغاف

أ4.56أ47,33أ26
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 الفشعُت :  دساؤالثال 

الفغغُت في الجضٌو عكم  لدساؤالثاسِخم غغض هخائج  الدساٌؤ الػامبػض غغض هخائج 

أ( هما هى مىضح :63)

ت السخجاباث : ًىضح( 23الجذول سكم ) املخىسطاث الحسابُت والاهحشافاث املعُاٍس

 افشاد العُىت على محاوس الاسخبُان ، والاسخبُان ككل.

عذد  املعاًير 

 البىىد

املخىسط 

 الحسابي 

الاهحشاف 

 املعُاسي 

 املسخىي 

اااىع)امل ا ااارام1دا ا ا اااض  (اختا ا ا اللىاغا

أالػلمُت 

أمخىسؽ أ1,27أ16,33أ7

اااىع) ا ا ا ا ا ا اااع2املدا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي  (املػُا ا ا ا ا ا ا ا ا الفنا

أالخىظُمي ا

أمخىسؽأ2,23أ12أ6

اااىع) ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااقاق 3املدا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا (الازا

أوالاوساهُت مؼ الؼلبت  

أمغجفؼ أ1,69أ19أ7

أمغجفؼ أ4,56أ47,33أ26أمجمىع املداوع هيل 

باث مً زقاٌ الجضٌو السابم، هقاخظ أن كُمت املخىسؽ الخسابي إلحا           

باهدغاف  16,33بىىص كض كضع ب  7الاساجظة املضغفين غلى املدىع الاٌو امليىن مً 

ٌ وهظه اللُمت جلؼ طمً مسخىي مخىسؽ ومىه   1,27مػُاعي ملضع ب  ئحابت الدساؤ

" مسخىي اخترام الاسخاط الجامعي )املضغف( لللىاغض الػلمُت في غملُت الفغعي الاٌو هي 

. هما هقاخظ أن كُمت املخىسؽ الخسابي "مخىسؽ الاصغاف غلى مظهغاث الخسغج

باهدغاف  12بىىص كضع ب  6إلحاباث الاساجظة املضغفين غلى املدىع الثاوي امليىن مً 

ومىه ئحابت  وهظه اللُمت جلؼ طمً مسخىي مخىسؽ ، ومىه  2,23مػُاعي ملضع ب 

م  :الدساٌؤ الفغعي الثاوي هي للمػُاع الفني الجامعي )املضغف(  لاسخاط" مسخىي جؼُب

أن  الخىظُمي في غملُت الاصغاف غلى مظهغاث الخسغج مخىسؽ" ، وهقاخظ اًظا هقاخظ

 7كُمت املخىسؽ الخسابي إلحاباث الاساجظة املضغفين غلى املدىع الثالث امليىن مً 

وهظه اللُمت جلؼ طمً مسخىي مغجفؼ   1,69باهدغاف مػُاعي ملضع ب  19بىىص كضع ب 

مسخىي جدلي الاسخاط الجامعي )املضغف( "ٌ الفغعي الثالث هي: ومىه ئحابت الدساؤأ
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ُت والاوساهُت مؼ الؼلبت  في غملُت الاصغاف غلى مظهغاث الخسغج  باألزقاق الشخص

أمغجفؼ ".

 مىاكضت وجفسير الىخائج الذساست : .8

الضعاست والخػلُم غليها سيخؼّغق ئلى جفسير ومىاكضت هظه احابت حساؤالث بػض غغض 

غخماصا غلى الضعاساث السابلت والترار الىظغي واسخجاباث افغاص الػُىت غلى الىخائج ا

( 62ج املخدصل غليها في الجضٌو عكم )مسخىي مداوع الاسخبُان ، ومً زقاٌ الىخائ

ًخطح ان  لاحابت غلى الدساٌؤ الػام مً الىخائج املخدصل غليها مً اسخجاباث 

أ:ُان املسخسضم هما ًليالاساجظة الجامػُين )املضغفين( غلى الاسخب

ت الاصشاف على مزكشاث  "مسخىي جطبُم الاسخار الجامعي )املضشف( للىاعذ عمُل

صعاست  جفلذ هظه الىخائج مؼ هخائجوا."  الخخشج حسب مُثاق اخالكُاث املهىت مشجفع

( ئط جغحؼ الباخثِخين 2618مضغي )غً هخائج صعاست  وجسخلف (2614ػعوق وهغبىش )

ًدخمل أن ًيىن عاحؼ  ئلى غضم صضق البدىزين في الضعاست وئصغائهم الى ان الازخقاف 

ول صعاست وازخلفذ أًظا غلى للىماٌ واملثالُت لظلً ظهغ هظا الفغق الىاضح في الىخائج 

( التي هضفذ الى الخػغف غلى مسخىي حىصة الاصغاف غلى الغسائل 2611مً "غؼىان ")

التربُت في الجامػاث الفلسؼُيُت بىدُجت الػلمُت غلى ػلبت الضعاساث الػلُا في ولُت 

مفاصها ان مسخىي حىصة الاصغاف غلى الغسائل الػلمُت مخىسؽ. وصعاست "زؼُب 

( التي جبدث في مػاًير الجىصة في غملُت الاصغاف غلى اغضاص الغسائل 2617وسىاؽ" )

الجامػُت التي ػبلذ بجامػت وهغان ومً طمً الىخائج املخدصل غليها مً هظه 

است ان مسخىي الجىصة في غملُت الاصغاف وان مخىسؽ خسب وحه هظغ الاساجظة و الضعأ

مخىسؽ مً وحهت هظغ الؼلبت. واعحؼ هظا الازخقاف العجفاع صعحاث اسخجاباث الاساجظة 

غلى املدىع الثالث لخدلي افغاص الػُىت باألزقاق الاوساهُت والشخصُت مؼ الؼلبت وهظا 

خترام للؼالب والثلت في كضعاجه والدشجُؼ الضائم له ما هلمسه فػقا في الىاكؼ  مً ا

( خُث جم جدضًض 2618وصغمه وهلضه بمىطىغُت ، وهى ما اهضجه صعاست مضغي )

الصفاث الشخصُت التي ًخدلى بها املضغف مً وحهت هظغ الؼلبت الظًً ٌضغف غلى 

ان املضغف  %مً احاباث الؼلبت 37.5مظهغاتهم ،  خُث اهضث اليسبت املئىٍت امللضعة با 

ٌساغضهم في الخصىٌ غلى املغاحؼ التي ًدخاحىجها ، هما ٌػمل غلى جظلُل الصػاب التي 

ٌ املظهغة.  ت والخؼبُلُت في مجا ً الىاخُت الاصاٍع أكض جىاحههم م
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  ما جىصلذ له اما املػُاع الفني الخىظُمي  فلض وان بمسخىي مخىسؽ بسقاف

عة الى ان هظا املػُاع لم ( خُث جمذ الاصا2617) صعاست "زؼُب وسىاؽ "

ًصل للمسخىي املؼلىب خسب الضعاست بسبب غضم مخابػت الاساجظة للؼلبت 

بصىعة مىخظمت وغضم اغؼائهم الغغاًت والخىحُه اليافُت ، خُث الخظىا مً 

الاسخجاباث الاساجظة ان هثرة الاغباء جدىٌ صون الاهخمام اليامل لػملُت 

( التي اهخمذ 2618ئج صعاست "مضغي" )الاصغاف غلى الؼلبت ،هما حضير هخا

 ً باملىطىع مً وحهت هظغ الؼلبت وجىصلذ الضعاست الى مجمىغت م

% مً مجمىع احاباث 46.87الاخصائُاث اط جإهض اليسبت املئىٍت امللضعة با 

الؼلبت ان جدضًض مىاغُض الاصغاف ال جخم الا هاصعا هظغا لظغوف حػىص في 

ضغف ، اطافت لػضم جدضًض مىاغُض مظبىػت الؿالب الى غضم جفغؽ الاسخاط امل

ً  23.43وصائمت ًخم الخىاصل فيها ، هما ان اليسبت املئىٍت امللضعة با  %م

احاباث الؼلبت جإهض غلى وحىص جىاصل مسخمغ ولما اخخاج الؼلبت للخىحيهاث 

او كابلتهم غغاكُل ازىاء اهجاػهم ملىاطُؼ الخسغج ، في خين غبرث اليسبت 

%مً احاباث الؼلبت ام غملُت الاصغاف جخم في مىاغُض  15.62عة با املئىٍت امللض

مظبىػت وصوعٍت جم جدضًضها بين الاسخاط والؼلبت ، ؾير ان اليسبت املئىٍت 

%مً احاباث الؼلبت اكغث بان اوكاث الخىاصل مؼ املضغف  14.68امللضعة با 

صػب الػملُت غلى الؼلبت ػغكل  جيىن خسب عؾبخه وفي اوكاث جفغؾه مماً  َو

 سير اهجاػ مظهغاث الخسغج .

 اخترام املضغف لللىاغض الػلمُت واللاهىهُت فيان بضعحت مخىسؼت فاملضغف  أما

هىان بػع الىلاغ التي  أن ئالؾالبا مخمىً مً الخسصص وصاخب زبرة ، 

 لاطنغلى  لامظاءلىخظ فيها اللصىع مً بُنها غضم الاػقاع غلى املظهغة كبل 

و طُم  لاسخاطهثرة الالتزاماث مً ػغف  أسبابلػضة  بالؼبؼ وهظا عاحؼ

ً  أجهاالىكذ عؾم  أالىلاغ التي ًجب جىفغها . أهمم

 خاجمت :

اسدىاصا الى ما سبم هصل الى ان غملُت الاصغاف غلى مظهغاث الخسغج غملُت طاث غضة 

هب حاهب مً الجىا أيمنها ما هى غلمي وما هى جىظُمي وما هى اوساوي والخلل في  أبػاص
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دىٌ صون  الىدُجت املغطُت ملسخىي  ئغؼاءالسابلت الظهغ ًسل بيخاج هظه الػملُت ٍو

مظهغاث الخسغج اطافت الى حملت مً الػىامل الازغي واإلمياهُاث املاصًت  ومسخىي 

الؼلبت املػغفي ومهاعاجه الاواصًمُت ... وؾيرها، والاسخاط الجامعي ٌػخبر الىمىطج الظي 

ًىػىس مضي جدلُه بأزقاكُاث املهىت في مسخىي جدصُل ًلخضي به الؼالب خُث 

 الؼلبت وازقاكهم الػلمُت و الاوساهُت .

 إكتراحاث:  .9

ئن غملُت الاصغاف غلى مظهغاث الخسغج مسإولُت في غاجم لاسخاط الجامعي لظلً 

غلُه ان ًإصحها هما ًجب بؿع الىظغ غلى ئلتزاماجه لازغي والخضَعس 

ح الباخخين أن جخم صعاست مػُلاث غملُت الاصغاف غلى ولاصاعة...وؾيرها، وجلترأ

أاملظهغاث ملداوالث الخللُل منها غلى أعض الىاكؼ.

 كائمت املشاحع:

 ( اسخيسار الغسائل الجامػُت في الجؼائغ  2618خسان ، مغابؽ )–  اعكام

ً 2618/ 62/69،  16:36ػلبت. استرص في -مسُفت كظا . م

http :ultrasawt.com 

 ُت:مػاًير الجىصة في غملُت الاصغاف غلى زؼُب ، ػول ست و سىاؽ ، مسخاٍع

اغضاص الغسائل الجامػُت ، صعاست فاعكُت بين اعاء الؼلبت واعاء هُئت الاصغاف ، 

. )سبخمبر 266الى  257، ص 36، الػضص  والاحخماغُت لاوساهُتمجلت الػلىم 

2617) 

  عصن، صاع وائل ، )الاأ2هصاع وآزغون:  مىججُت البدث، غ أبىأغبُضاث، مدمض

 (1999لليضغ . 

  :ُاثمضغي ، سميرة م  أزقاك  أغماٌاملهىت في الاصغاف جىظُم الازخباعاث وجلٍى

الؼلبت ، صعاست مُضاهُت غلى غُىت مً ػلبت املاستر في حامػت مدمض زُظغ 

ُاثبسىغة ، ملخلى "آصاب  مهىت الخضَعس الجامعي والبدث الػلمي" ،  وأزقاك

 .، الجؼائغ( حامػت الجلفت 2618)

 ( 61:12الساغت 2621_61_13املىكؼ الغسمي لجامػت الضلف )
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