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معتخلص البحث:
هدي البدث بلى الخلسي كلى مظخىي السطا الىٌس ي لدي ػلبت الجاملاث
الُمىُت كً اللملُت الخللُمُت ،وٓرلٗ الٕؼٍ كً الٌسوَ في مظخىي السطا الىٌس ي
لدي ػلبت ٔلُتي التربُت (ػىز الباخت ،وذماز) بجاملتي كدن وذماز حلصي إلاخوحري (الىىق
ً
والجاملت) ،ولخدُِّ ذلٗ جم بكداد اطدباهت وشكذ كلى كُىت مً ( )632ػالبا وػالبت
في الٌصل الدزاس ي الثاوي مً اللام الجامعي  .6105- 6104ولئلحابت كً ؤطئلت البدث
جم خظاب اإلاخىطؼاث الخظابُت ولاهدساًاث اإلالُازي ،لازخباز الخائي .T.Test
وؤؿهس البدث دزحت زطا مخىطؼت للؼلبت كلى ؤداة البدث ومداوزها ٖٓل ،وكدم
وحىد ًسوَ ذاث داللت بخصائُت حلصي إلاخوحر الىىقٓ ،ما ًىحد ًسوَ ذاث داللت
بخصائُت حلصي إلاخوحر الجاملت ،في مدىزًٍ مً بحن مداوز ألاداة هما :مدىز اإلاِسزاث
الدزاطُت ومدىز البِئت الخدخُت ،ولصالح ػلبت ٔلُت التربُت ػىز الباخت حاملت
كدن.ومً ؤهم ما ؤوص ى به البدث جىًحر اإلاخؼلباث ألاطاطُت للظى هُئت الخدزَع
زصىصا اإلاسجب ٓإبظؽ خّ مً خِىَ ؤلاوظان وذلٗ ٔي ًخمًٕ مً جِدًم زدمه
حللُمُت بًجابُت ومثمسة.
الكلماث املفتاحُت :السطا الىٌس ي ،ػلبت الجاملاث الُمىُت ،اللملُت الخللُمُت.

 عبذه ظُف حعً الشعبي، أحمذ عبذ هللا الذومُجي
Abstract :
The current research aimed at identifying the level of
psychological satisfaction among Yemeni university students on the
educational process and its relationship to some variables. To achieve
this aim, a questionnaire was prepared and distributed to a sample of
(236) that included both male and female students in the second
semester of the academic year 2018-2019. To answer the research
questions, the means and standard deviations were calculated. The ttest was also used as a second test.
Research results revealed a medium degree of satisfaction for
students on the research tool and its components as a whole. Results
showed that there were no statistically significant differences
attributed to the gender variable, however, there were statistically
significant differences attributed to the university variable, in two of
the tool' components (the academic courses and the infrastructure
environment), and in favor of Tour Al-Baha college students of Aden
University.
Key words: psychological satisfaction; Yemeni university students;
educational process.

ملذمت
حلخبر التربُت ؤداة الجهىض باألًساد والجماكاث وؤطاطا في خٌف ُٓان ألامت
ً
ً
اجصاال وزُِا بالخُاة وهي كصب البىاء الخظازي
 ًالتربُت جخصل،وبىائها الخظازي
ً
، وؤصبدذ مُداها الطدثماز الِىي البؼسٍت وبكدادها إلاا ًِخظُه البىاء والخلمحر،لؤلمت
 بل بما ًخىًس لها مً ُىي بؼسٍت ماهلت،وبن زسواث ألامم ال جِدز بما لديها مً الظٖان
 وال حظخؼُم التربُت ؤن جدِّ ؤهداًها بال مً زال٘ الخللُم.ُادزة كلى اللمل وؤلاهخاج
 وَلخبر اإلادزض،بىصٌه اإلاُدان الِادز كلى بًجاد الصخصُت ؤلاوظاهُت اإلاخللمت واإلاللمت
مٌخاح اللملُت التربىٍت والسائد لاحخماعي الري ٌلخمد كلُه اإلاجخمم في جيؼئت ؤبىائه
 ًاإلادزض لم ٌلد هاُال للملسًت وبهما ًِم كلى كاجِه جسبُت الجُل،الخيؼئت الِىٍمت
 وهى الِادز كلى جدُِّ ؤهداي الخللُم وجسحمتها بلى،جسبُت كِلُت وزلُِت وحظمُت
 ًالخللُم. ٓما ٌلد اإلادزض مصدز ؤلاػلاق الٌٕسي والخظازي في ؤمخه،واُم ملمىض
ً
 وٍىم ٔاهذ،ٌلخبر وحها مً وحىه الخىمُت بن لم ًًٕ ألاطاض في جدُِّ هره الخىمُت
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الخىمُت بمٌهىمها الؼمىلي هي اإلاؼلب السئِع في وؼإة ألامم اإلاخِدمت مجها والىامُت،
ًةهىا هلمع الخسص الٖامل كلى جدُِّ هرا اإلاؼلب مً زال٘ البرامج والخؼؽ وزصد
ؤلامٖاهاث الالشمت لهرا الهدي(طلُمان والصمادي.)6 :6112،
ٓما ؤصبذ الخللُم ؤخد الىطائل ألاطاطُت لخِدم اإلاجخملاث وزُحها ،خُث
طاهم بؼٖل مباػس في ؿهىز الثىزة الخٕىىلىحُت التي ٌؼهدها اللالم اإلالاصس ،ولرلٗ
ً
ًةن ماطظاث الخللُم اللالي جبر٘ مجهىدا ٓبحرا في جِدًم الخدماث ذاث الجىدة
ً
اللالُت لخلبُت اخخُاحاث الؼلبت ،وبػباق زهباتهم اإلاسخلٌت ،وجدُِِا ألهداًها اإلايؼىدة.
خُث جخظمً اللملُت الخللُمُت مجمىكت مً اللىاصس ،وؤهمها ما ًإحي :كظى هُئت
الخدزَع ،وهى ألآثر ؤهمُت مً بحن كىاصس اللملُت الخللُمُت ،واإلاِسزاث الدزاطُت،
وبدازة اللملُت الخللُمُت ،والؼالب ،واطتراجُجُاث الخدزَع ،والبيُت الخدخُتFeatures .
))of the Educational Process,2018
ٓما ٌلخبر الخللُم الجامعي مً ؤهم اإلاساخل الخللُمُت ،في خُاة ؤلاوظان وهى
ًىا٘ بمظخىٍاجه اإلاسخلٌت ٓثحرا مً اللىاًت ولاهخمام في ملـم دو٘ اللالم ،إلاا ًادًه مً
دوز هام في مجا٘ الخىمُت البؼسٍت ولاحخماكُت ولاُخصادًت ،خُث جخٌاكل الجاملاث
مم اإلاجخمم ،في بدث خاحاجه وجىًحر مخؼلباجه وذلٗ مً زال٘ جٕسَع حهىدها في
بكداد الؼالب والؼالباث مً الؼباب الرًً حلخمد كلحهم اإلاجخملاث في نهظتها وبىائها.
وكلى السهم مً ؤن الجاملاث حلمل كلى بىاء الصخصُت بال ؤن ػلبت الجاملت ال ًصالىا
ًٌخِدون بلى بىاء الصخصُت ،وؤن هىاْ خاحت إلكادة جإهُلهم بما ًمٕجهم مً الخىاًّ
الىٌس ي ولاحخماعي ازىاء اػباكهم إلاسخلٍ خاحاتهم وٍخلسض الؼالب الجامعي لٕثحر
مً الظوىغ( :ألأادًمُت ،والىٌظُت ،ولاُخصادًت ،ولاحخماكُت ،وألازالُُت...الخ)،
مما ُد ًازس كلى مظخىي جىاًِه الىٌس ي ،خُث جِم كلُه مظاولُاث ٓثحرة مجها ما
ًخللّ بمظئىلُاث البدث الجاملُت ،واللالُت مم الصمالء وؤلادازة ولامخداهاث
واليؼاػاث الجاملُت والخلُِىاث مما ٌؼٖل طوىػا كلى الؼالب الجامعي لرا ًةن
اللمل كلى الخسٌٍُ مً الظوىغ التي جىاحههُ ،د ٌؼٖل دكما بًجابُاً ،ىلٕع ؤزسه
كلى مظخىي جىاًِه مم الخُاة الجاملُت  ،ومً زم الدوز اإلاإمى٘ مىه في
الجاملت(حجى،ب ث.)0 :
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في الىُذ الري اشداد به كدد الجاملاث الخٖىمُت والخاصت وما صاخب ذلٗ
مً الخىطم في البرامج ألأادًمُت ومظخىٍاتها ،بدؤث الجاملاث الخٖىمُت جىاحه جساحلا
ً
ً
ً
في الدكم اإلاالي ،باإلطاًت بلى ازجٌاق جٖالٍُ اإلالِؼت بؼٖل كام ،كاإلاُا وبُلُمُا ومدلُا،
مما وطم الجاملاث في جىاًع حاد الطخِؼاب الؼلبت ،وبِائهم في الجاملت مً زال٘
جدظحن ؤدائها مً الجىاهب ٔاًت بما ًدِّ زطا الؼلبت كً الخدماث الجاملُت بٖاًت
مظخىٍاتها الُِادًت الِادزة كلى ؤلاصواء بلى اهخماماث الؼلبت ومىاحهت مؼٕالتهم
وجصوٍدهم بسبراث حللُمُت ذاث هىكُت مخمحزة.
ًلملُت جٍُٕ الؼلبت واهدماحهم ٓما ًسي طُدمان ( )Seidman, 1989حلد مً
اللىامل ألاطاطُت في اطخمساز الؼلبت بالدزاطت ،لرا كلى الجاملت جسؼُؽ ؤوؼؼتها
ً
ً
لخٌاكل الؼلبت احخماكُا وؤٔادًمُا؛ بذ ٔلما ٔاهذ ُُم الؼلبت وجىحهاتهم مخىاهمت مم
ُُم وؤهداي وجىحهاث الجاملت ،اشداد زطاهم كجها وزهبتهم في لاطخمساز بها ،وهرا
ًخؼلب بًجاد بسامج ومظاُاث دزاطُت مىاطبت وجٌلُل كملُت الدسجُل وؤلازػاد .وٍخٌّ
مم هرا ٔازي ؤامُبُاهى ودًٌىزي ( )Carey & Cambiano and Devore, 2002ملخبرًً
ؤن زطا الؼلبت كً البِئت الجاملُت ًادي بلى اهدماج الؼلبت وجٌُٕهم مم زِاًت
الجاملت.
وؤوضح هىم ) )Hom,2002مٌهىم السطا بإهه الخالت التي ٌؼلس بها الٌسد كً
الىخائج التي اطخجابذ لخىُلاجه ،وؤن السطا ؤو كدم السطا ال ٌلٕع مجسد جِدًم
الخدمت ،بهما ًخإزس بخىُلاث الٌسد اإلاظبِت كً هىكُتها ؤو حىدتهآ ،ما ؤن السطا ُد
ًٖىن بؼٖل بحمالي كً الخدماث التي جِدمها الجاملت ؤو بلع كىاصسها.
وفي هرا اإلاجا٘ حؼحر طحزلُني ( )Szeleny,2001ؤن دمج الؼلبت في البِئت
الجاملُت ًخؼلب بسامج حلسٌٍُت حظاكد الؼلبت كلى ملسًت الخدماث اإلاخىًسة ،وبىاء
كالُاث بوظاهُت مم شمالئهم وؤكظاء الهُئت الخدزَظُت ،واللىاًت باخخُاحاث الؼالب
ومؼأله الُىمُت في الخسم الجامعي .باإلطاًت بلى لاهخمام بالخىىق الثِافي والخإُٓد كلى
جِدًس الثِاًاث ألازسي واخترامها ،والخدزَع الٌلا٘ والخىاصل الٌسدي مم الؼلبت.
وزلصذ بلى ؤن هىاْ كالُت بحن البرامج الخلسٌٍُت واإلاىار الجامعي وؤكظاء الهُئت
الخدزَظُت وؤداء الؼلبت ألأادًمي ،والبِاء في الجاملت ختى الخسسج .وؤٓدث ؤن شٍادة
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اإلاظاكداث اإلاالُت وجىًحر الخدماث ألأادًمُت وؤلادازٍت وجدظحن ؤداء الُِاداث
الجاملُت ًادي بلى شٍادة اطخِؼاب الؼلبت وزطاهم كً الخجسبت الجاملُت.
ًالظعي بلى جدُِّ دزحت كالُت مً السطا لدي الؼلبت ٌظاكد الجاملاث كلى
ملسًت الجىاهب التي جخمحز بها والجىاهب التي البد مً جدظُجها ،مما ًادي بلى زًم
مظخىي ٌٓاًتها ،وذلٗ مً زال٘ ملسًت جىُلاتهم مً الجاملت وزهباتهم ،وما ٌلخبر ذا
ُُمت مً وحهت هـسهم.
وجدخل ٔلُاث التربُت في الجاملاث الُمىُت مٖاهت كـُمت لسكاًتها للدد ٓبحر مً
الؼلبت اإلاللمحن الرًً ًدخاحىن بلى جإهُل وبكداد حُدً ،دىاطب مم الخؼىزاث
اإلاخالخِت ،وهى ما ًدًلها بلى لاهخمام بخؼىٍس ٔلُاث التربُت وبسامجها ،ختى جلبي زهباث
ً
ً
ػلبتها وخاحاتهم ،وجساعي ؿسوي طىَ اللمل مدلُا وبُلُمُا.
وُد طازث حهىد ججىٍد بكداد اإلاللمحن في ٔلُاث التربُت ،وطىاهم مً
اللاملحن في الِؼاق التربىي في الجاملاث اللسبُت باججاهحن ألاو٘ :بكداد هره الٌئاث في
الجاملاث ،والخىطم في ٔلُاث التربُت ،وحلدًل ازخصاصاتها وبسامجها؛ ختى جخمًٕ مً
الُِام بهرا الدوز ،وُد جدِّ هرا الهدي بلى خد ٓبحر ،والثاوي :جدُِّ الجىدة الؼاملت
في ٔلُاث التربُت ،وهرا الهدي لم ًخدِّ بلد ،وكدم جدُِّ هرا الهدي في ٔلُاث
التربُت اللسبُت ماػس كلى وحىد كىائّ كدًدة ،مجها جطخم الٖلُاث ،وكدم ٌٓاًت
الخمىٍل ،ومجها كدم جىاًس ؤكظاء هُئت الخدزَع اإلااهلحن لخىٌُر الجىدة في ؤدائهم،
وكدم وحىد ملاًحر حىدة جالئم حمُم البرامج الِائمت في ٔلُاث التربُت ،وحمُم مدزالث
هره البرامج وكملُاتها ومسسحاتها (كىدة وآزسون)32 ،6100 ،
وَلد زطا الؼلبت مً اإلاصادز الداكمت التي جدِّ خاحتهم ،وحظاهم في جؼىٍس
جدصُلهم ألأادًمي ،ألن حىهس اللملُت الخللُمُت هي مظاكدة الؼلبت كلى جدصُل
اإلالازي واإلاهازاث والىجاح ًحها ،وهُاب زطا الؼلبت ٌلني جدوي حىدة ألاداء ؤلادازي
وألأادًمي للماطظت الخللُمُت ،وبالخالي جدوي حىدة الخللُم ،وُُاض مدي زطا الؼلبت
كً ؤداء اإلااطظت لخدِّ خاحاتهم ٌلد مً ؤهم اإلااػساث التي جد٘ كلى مظخىي حىدة
الخللُم ،وَظاكد ؤلادازة كلى وطم اطتراجُجُاتها ،وزؼؼها لسًم اإلاظخىي الخللُمي
للؼلبت(الخظيُت)642 :6115،
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وُد ؤوصذ ٓثحر مً الدزاطاث مثل :دزاطت الخظيُت ( )6115وصىالخت
واللمسي( ) 6103والخدابي وُؼىة ( ) 6115ؤن هىاْ كالُت وزُِت بحن حىدة اللملُت
الخللُمُت ،وزطا الؼلبتًٖ ،لما ُدمذ الخدماث الخللُمُت للؼلبت ًائدة ؤٓبر ٔلما ٔان
زطاهم الىٌس ي ووالئهم ؤٓبر.
ُوَلد مىطىق زطا الؼالب ؤخد اإلااػساث الخُُِِت التي ًمًٕ لاكخماد كلحها
في جُُِم ؤي ماطظه حللُمُت في ؤي هـام حللُمي وفي ؤي مجخمم باكخبازه ملُاز للىُىي
كلى حىدة اللملُت الخللُمُتً ،ملسًت آزاء الؼلبت بهره اللملُت الخللُمُت ٌظاكد
الجاملاث كلى حصخُص الجىاهب ؤلاًجابُت التي جخمحز بها والجىاهب الظلبُت وذلٗ
للظعي لخالًحها والخسلص مجها.
ً
وبىاء كلى ما جِدم ًـهس لىا ؤهمُت الٕؼٍ كً زطا الؼلبت كً اللملُت
الخللُمُت التي جِدمها الجاملاث إلاا لها مً ؤزس كلى ؤداء الجاملت وبالخالي جدُِّ
ؤهداًها.
 .2مشكلت البحث:
حلد دزاطت مؼٕالث الؼباب مً الدزاطاث التي ًمًٕ ؤن ًؼلّ كلحها الظهل
اإلامخىمً ،ـاهسٍا جبدو بظُؼت وٍمًٕ خلها طمً جصىزاث حاهصة ،لٕجها في الىاُم
حؼٖل جددًا للمجخمم بالدزحت ألاولى خُث بنها ججد ال بد مً مىاحهخه بؼٖل كلمي
دُُّ.
وٍىاحه الؼلبت في بداًت خُاتهم الجاملُت مؼٕالث حظهم في بكاُت جٌُٕهم
وجدد مً جدُِّ ؤهداي الجاملت في بىاء الؼلبت كلمُا وؤلاطهام في همى شخصُاتهم،
وذلٗ الزخالي حى البدث وػبُلت الىـام وػبُلت الخلامل وؤطالُب الخِىٍم وطبل
البدث كً الخللُم الثاهىيً ،ظال كً ؤن البدث في الجاملت جدخاج بلى مهازاث مخمحزة
ٔاطخسدام اإلإخبت والِساءة الظسَلت وٓخابت الخِازٍس وألابدار والخدلُل ،وٍسخلٍ حى
دزاطت الجاملت مً خُث اإلاىار الىٌس ي ولاحخماعي وحؼُٕل الصداُاث واجساذ
الِسازاث ،لرا ًةن هىاْ خاحت بلى مصٍد مً الدزاطاث التي ًجب بحسائها مً ؤحل
ملسًت دوز السطا الىٌس ي مم الخُاة الجاملُت بمسخلٍ جددًاتها في البِئاث الجاملُت
اإلاسخلٌت في طىء بلع اإلاخوحراث.
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ٓما حلد الجاملت هـاما ملِدا ًِىم كلى كملُاث مدؼابٕت وملِدة ،والؼالب
هى اإلادزل واإلاسسج السئِع ،وؤن كلى اإلااطظت الجاملُت بٖاًت مظخىٍاتها ؤلادازٍت
وألأادًمُت زدمت الؼالب ،كلى السهم مما حلاهُه مً جدوي الٌٕاءة الدازلُت اإلاخمثلت
في اشدًاد ؤكداد الؼلبت بما ًٌىَ ػاُتها لاطدُلابُت ،والخداَ الؼلبت بخسصصاث ال
جدىاطب مم مُىلهم وُدزاتهم وصلىبت جٌُٕهم مم الخُاة الجاملُت وجدوي مخابلتهم
ً
وبزػادهم ؤٔادًمُا وجدوي ٌٓاءة اإلادزطحن والبرامج ؤلادازٍت وًاكلُت الجهاش ؤلادازي.
خُث ًمثل زطا الؼلبت كً اللملُت الخللُمُت التي جِدمها الجاملاث حجس
الصاوٍت في الخالت التي حلصش اإلاىاًظت ًُما بُجها ،وٍمخلٗ الؼلبت اإلاِدزة كلى جددًد مدي
جِبلهم وزطاهم كً اللملُت الخللُمُت التي جِدمها الجاملت لهمٓ ،ما ؤنهم ٌظخؼُلىن
الخٕم كلى هره الخدماث مً خُث الجىدة ؤو كدمها.
ٓما ؤن هىاْ خالت مً الومىض والظبابُت في ًهم مظخىي زطا الؼلبت
الىٌس ي خى٘ اللملُت الخللُمُت بسمتها وذلٗ بٌلل اللدًد مً ألاطباب اإلاىطىكُت
والراجُت التي ًمس بها الؼلبت جددًدا وزاصت ًُما ًخللّ ب ُظاًا (ٌٓاءة ألاطخاذ
الجامعي ،اإلاجهاج ،اطتراجُجُاث الخدزَع ،البيُت الخدخُت ،اإلاىؿٌحن وؤلاحساءاث ؤلادازٍت،
وبدازة الٖلُت) .
ومً زال٘ زبرة الباخثان في اللمل ألأادًمي لظىحن ػىٍلت ،جىلدث لديهما
الِىاكت بىحىد ُصىز في مخابلت وجِص ي زطا الؼلبت كً اللملُت الخللُمُت ،وكلى
السهم مً ػٖاوي الؼلبت مً ؤلاخظاض باالهتراب دازل الخسم الجامعي وجدوي الخدماث
ألأادًمُت واإلاظاهدة ،لم حظم الجاملاث الُمىُت بلى جِص ي زطا الؼلبت بؼٖل ًللي
ً
وكلمي .وآخٌذ بالخىاصل الؼٌىي الٌسدي ؤو لِاءاث اإلاظاولحن مم الؼلبت ؤخُاها ؤو
مً زال٘ كملُت جُُِم ؤكظاء الهُئت الخدزَظُت .ولهرا ًإحي هرا البدث لخِص ي دزحت
زطا ػلبت حاملتي ذماز وكدن كً الخدماث الجاملُت ،ومً هىا جخددد مؼٖلت البدث
الخالي في ؤلاحابت كً الظاا٘ السئِع الخالي:
ما معتىي الشطا الىفس ي عً العملُت التعلُمُت لذي طلبت كلُاث التربُت بجامعتي
عذن ورماس.
وٍخٌسق مً الظاا٘ السئِع الدظائالث الخالُت:
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 ما مظخىي السطا الىٌس ي كً ٌٓاءة كظى هُئت الخدزَع لدي ػلبت ٔلُتيالتربُت (ػىز الباخت ،ذماز) بجاملتي كدن وذماز.
 ما مظخىي السطا الىٌس ي كً اإلاِسزاث الدزاطُت لدي ػلبت ٔلُتي التربُت (ػىزالباخت ،ذماز) بجاملتي كدن وذماز.
 ما مظخىي السطا الىٌس ي كً اطتراجُجُاث الخدزَع لدي ػلبت ٔلُتي التربُت(ػىز الباخت ،ذماز) بجاملتي كدن وذماز.
 ما مظخىي السطا الىٌس ي كً البيُت الخدخُت لدي ػلبت ٔلُتي التربُت (ػىزالباخت ،ذماز) بجاملتي كدن وذماز.
 ما مظخىي السطا الىٌس ي كً اإلاىؿٌحن وؤلاحساءاث ؤلادازٍت لدي ػلبت ٔلُتيالتربُت (ػىز الباخت ،ذماز) بجاملتي كدن وذماز.
 ما مظخىي السطا الىٌس ي كً بدازة الٖلُت لدي ػلبت ٔلُتي التربُت (ػىزالباخت ،ذماز) بجاملتي كدن وذماز.
 هل جىحد ًسوَ ذاث دالله بخصائُت في مظخىي السطاء الىٌس ي حلصي إلاخوحري(الىىق ،الجاملت).
 .3أهمُت البحث:
 مداولتها جِص ي مظخىي زطا الؼلبت كً اللملُت الخللُمُت التي جِدمها حاملتي كدنوذماز.
 ًامل ؤن حظاكد الُِاداث الجاملُت في اطخسدام هخائج البدث ،بما ًدِّ دزحت كالُتمً السطا لدي الؼلبت.
 مً اإلاخىُم ؤن جٌُد هخائج البدث هُابت ػاون الؼلبت ودوائس الجاملت ومسآصها،ٓمسآص ؤلازػاد والِبى٘ والدسجُل واإلإخبت والجىدة ولاكخماد ألأادًمي.
 ًامل ؤن حظاكد الباخثحن لدزاطت زطا الؼلبت في مسخلٍ ماطظاث الخللُم اللالي. .4أهذاف البحث:
 الخلسي كً مظخىي السطا الىٌس ي لدي ػلبت ٔلُتي التربُت (ػىز الباخت ،وذماز)بجاملتي كدن ،وذماز كً (ٌٓاءة كظى هُئت الخدزَع ،واإلاِسزاث الدزاطُت،
واطتراجُجُاث الخدزَع ،والبيُت الخدخُت ،واإلاىؿٌحن وؤلاحساءاث ؤلادازٍت ،وبدازة الٖلُت).
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 الٕؼٍ كً وحىد ًسوَ ذاث دالله بخصائُت لدي ػلبت ٔلُتي التربُت (ػىز الباخت،وذماز) بجاملتي كدن وذماز حلصي إلاخوحري (الىىق والجاملت).
 .5حذود البحث:
 الخد اإلاىطىعي :السطا الىٌس ي وكالُخه ببلع اإلاخوحراث. الخد البؼسي :ػلبت ٔلُتي(التربُت ػىز الباخت ،و التربُت ذماز) بجاملتي كدن وذماز. الخد اإلاٖاوي :حاملخا(كدن وذماز) ممثلت بٖلُتي التربُت(ػىز الباخت ،وذماز) فيالجمهىزٍت الُمىُت.
 الخد الصماوي :الٌصل الدزاس ي الثاوي مً اللام الجامعي(.)6105- 6104 .6مصطلحاث البحث:
 1- 6الشطا:
عشفه ()Kotler,2001.36بأهه " الؼلىز بالظلادة ولابتهاج الري ًدصل كلحها ؤلاوظان
هدُجت بػباق خاحه او زهبه كىده".
 2-6الشطا الىفس ي:عشفه (  )Hornby ,2000 :1228بإهه "ػلىز الٌسد بالظلادة
وبةهجاشاث الصخص الراجُت".
التعشٍف الاجشائي:
كسًه الباخثان بإهه :ما ٌؼلس به ػلبت الٖلُخحن مً لازجُاح والِبى٘ الىٌس ي كً
مىطىكاث مخللِت بٖل مً ٌٓ :اءة ؤكظاء هُئت الخدزَع ،واإلاِسزاث الدزاطُت،
واطتراجُجُاث الخدزَع ،والبيُت الخدخُت ،اإلاىؿٌىن ولاحساءاث لادازٍت ،ادازة الٖلُت،
والري جم ُُاطه مً زال٘ ؤداة البدث التي اكدث لهرا الوسض.
 3-6العملُت التعلُمُتٔ :ل ما جِدمه الجاملت للؼلبت مً زدماث جمثلذ في هره
البدث بـٌٓ :اءة ؤكظاء هُئت الخدزَع ،واإلاِسزاث الدزاطُت ،واطتراجُجُاث الخدزَع،
والبيُت الخدخُت ،واإلاىؿٌىن ولاحساءاث لادازٍت ،وبدازة الٖلُت.
 4-6سطا الطلبت :هي الخالت التي ٌؼلس بها الؼالب ججاه اللملُت الخللُمُت التي جِدمها
الجاملت ،ولوسض البدث هي الدزحت الٖلُت التي جِِظها ًِساث لاطدباهت اإلالدة لهرا
الوسض.
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 .7دساظاث العابلت:
 1-7كامت هاسمىن ( )Harmon, 1999بدزاطت السطا لدي ػلبت البٖالىزٍىض والرًً
ً
هم دون طً  62كاما باإلاِازهت مم مجهم ؤٓبر طىا ًً في حاملت وٍلمُىوخىن
( )Wilmingtonفي والًت دلاوٍسز  Delawareفي الىالًاث اإلاخددة كلى كُىت ُىامها ()215
ً
ً
ػالب دون طً  62كاما و( )0065ؤٓبر طىا ،وُد زلصذ البدث ؤن اإلاجمىكخحن
ؤػازجا ؤن اللىامل ألآثر ؤهمُت والتي جادي بلى السطا هي البرامج ألأادًمُت وهىكُت
الخدزَع وجىًس ؤكظاء الهُئت الخدزَظُت ألآٌاء ومدخىي اإلاظاَ الدزاس ي ولاهخمام
بالؼالب والظالمت وألامً في الخسم الجامعي ،وصُاهت الخسم الجامعي ومظاكدة ؤلادازٍحن
ولاهخمام مً ُبل ؤكظاء الهُئت الخدزَظُت وؤكداد الؼلبت في الؼلبت الصٌُت .واجٌِذ
اإلاجمىكخان كلى كدم السطا كً مىاٍُ الظُازاث والخدماث اإلإخبُت وجىاًس ؤحهصة
ً
الخاطىب ،ولِد ؤبدي الؼلبت دون  62طىت اهخماما مً خُث الؼلىز باالهخماء
واإلاظاكداث اإلاالُت والبرامج السٍاطُت وألاوؼؼت وملسًت ما ًدوز في الخسم الجامعي
ووحىد ُىىاث اجصا٘ للخلبحر كً ػٖىاهم.
 2-7وأجشي أبى كذٌغ ( )2222دزاطت لخِص ي دزحت زطا ػلبت الدًلت ألاولى بالجاملت
الهاػمُت كً الخدماث التي ُدمتها الجاملت ،والخبراث التي آدظبىها ،وُد ػملذ
ً
كُىت البدث  642ػالبا وػالبت مً ٔلُت الللىم وآلاداب ،ولاُخصاد والللىم ؤلادازٍت
ؤلُت الللىم التربىٍت ،وُد زلصذ البدث ؤن الؼلبت اؿهسوا دزحت كالُت مً السطا كً
الخبرة الجاملُت بؼٖل كام ،مً خُث بىاء كالُاث مم آلازسًٍ وبدازة الىُذ والخدًث
ؤمام آلازسًٍ وحللم مىاطُم ؤزالُُت وزوخُت والخلامل مم ؤًساد مً زلٌُاث مخىىكت،
ؤاهذ دزحت السطا لدي الرٔىز ؤكلى مجها كىد ؤلاهار ،في مجا٘ الخبراث الجاملُت
اللامت.
 3-7وفي دساظت كام بها كاسي وكامبُاهى ودفىس ( )Cary et al, 2002للٕؼٍ كً السطا
مً وحهت هـس الؼلبت وؤكظاء الهُئت الخدزَظُت في حاملت مُد وَظترن في الىالًاث
ً
ً
اإلاخددة كلى كُىت ُىامها ( )256ػالبا وػالبت؛ مجهم ( )353ػالبت ،و( )652ػالبا،
و( )032كظى هُئت جدزَع؛ ( )22مً الرٔىز ،و( )022مً ؤلاهار ،وُد بُيذ الىخائج ؤن
مظخىي زطا الؼلبت كً مجا٘ لاهخمام باألًساد ؤُل مً مظخىي ؤكظاء الهُئت
الخدزَظُت ،وؿهسث ًسوَ ذاث داللت بخصائُت بحن الؼلبت وؤكظاء الهُئت الخدزَظُت
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مً خُث لاطخجابت للخىىق الثِافي ،خُث ؤبدي الؼلبت خُادهم خى٘ مظخىي السطا
ً
ًُما ؤبدي ؤكظاء الهُئت الخدزَظُت مظخى ًي مخىطؼا مً السطا.
 4- 7وفي دساظت حىل سطا الطلبت كام بها مشكض لابحا في جامعت  Rowanفي والًت
هُىحشس ي بالىالًاث املتحذة Office of Institutional Research and planning,
 )2003كلى كُىت كؼىائُت مالٌت مً  000ػلبت ،وُد جم اطخسدام ؤداة زطا الؼلبت
 )Student Satisfaction Inventory (SSIجظمىذ ًلالُت الخدزَع ،والخدماث الجاملُت،
وؤلازػاد ألأادًمي ،واإلاىار الجامعي ،وًلالُت الخدلُل ،وألاوؼؼت الؼالبُت،
ولاطخِؼاب واإلاظاكداث اإلاالُت ،والظالمت ،وألامً الجامعي ،والترٓحز كلى الؼالب
ٓمدىز لللملُت التربىٍت ،وُد ٔان مجا٘ الظالمت وألامً زم ؤلازػاد ألأادًمي وٍلحها
ًلالُت الخدزَع ؤهم اإلاجاالث باليظبت للؼلبت ،ولِد ؤبدي الؼلبت زطاهم كً حمُم
اإلاجاالث باطخثىاء الظالمت وألامً زم بحساءاث الدسجُل.
 5-7وكامت العامشي ( )2223بدزاطت هدي بلى جِص ي اإلاؼٕالث ألأادًمُت لدي
ً
ػلبت حاملت ؤلامازاث اللسبُت اإلاخددة واػخملذ كُىت البدث ُىامها  262ػالبا
و( )0450ػالبت مً اإلاظخىي الدزاس ي ألاو٘ والثاوي ومخوحر ؤلاُامت .وُد بُيذ الىخائج ؤن
ً
ؤٓثر اإلاؼٕالث ألأادًمُت التي ٌلاوي مجها الؼلبت والؼالباث جباكا هي :حؼدد بلع
ؤكظاء هُئت الخدزَع في اللالُت ،ووحىد ؤٓثر مً امخدان في هٌع الُىم ،وصلىبت
لامخداهاث ،واكخماد بلع اإلاظاُاث كلى الخٌف ،وٓثرة البدىر والخِازٍس والىاحباث.
ؤما مً خُث اإلاظخىي الدزاس ي ًٖاهذ اإلاؼٕالث مدؼابهت مً خُث لاكخماد كلى
آلازسًٍ في بكداد البدىر ،وكدم وحىد ًصى٘ جِىٍت لروي الخدصُل اإلاخدوي ،وكدم
اطخسدام الىطائل الخللُمُت.
 6-7دساظت كام بها مكتب املعاءلت املؤظعُت في كلُت فلىسٍذا للمجتمع ( Office of
 )Institutional Research and planning, 2003ػملذ كُىت مً الؼلبت اإلالخدِحن
ً
باإلاىاد ألاولُت ُىامها  0143ػالبا وػالبت وُد بُيذ هخائج البدث زطا الؼلبت كً
ًلالُت كملُت الدسجُل زم الخدزَع زم الخدماث ألأادًمُت مثل اإلإخبت ومسخبراث
الخاطىب ،وؤٓد الؼلبت كلى الخدظحن في بسامج زكاًت الؼلبت والخدماث اإلاخللِت بروي
الخاحاث الخاصت والبرهامج الخلسٌٍي خحن لالخداَ بالجاملت .ولم ًًٕ هىاْ ًسوَ بحن
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الؼلبت في اإلاجاالث الثالزت ،ؤو الؼلبت خظب مخوحر اللمس ،ؤو الخلٌُت الثِاًُت (الؼلبت
البُع مم ألاُلُاث ألازسي).
 7-7دساظت(ٓ ):Kara, A. and Deshields,. (2004رلٗ والتي جمدىزث لبدث اللالُت
بحن زطا ػلبت بدازة ألاكما٘ في حاملت بيظلٌاهُا كً حاملتهم ( )023ػالبا وهُتهم في
البِاء في الٖلُت او الجاملت وُد وحد ؤن هىاْ كالُه بًجابُت بحن اإلاخوحرًً وَظخيخج
مً ذلٗ ان ماطظاث الخللُم ذاث الخىحه هدى لاهخمام بالؼالب ًٖىن لديها ًسص
آبر إلػباق خاحاث زاللها وزهباتها ن ومً زم لاخخٌاؾ بهم ختى جسسحهم.
 8-7دساظت عبذ الكشٍم ( ،)2226بدزاطت جِىٍمُت لىاُم الخدماث ؤلازػادًت الؼالبُت
في ماطظاث الخللُم اللالي بظلؼىت ُكمان كلى كُىت ُىامها ( )621ػالبت ػملذ
الخسصصاث الللمُت وألادبُت .وُد زلصذ البدث ؤن زطا ػالباث الخسصصاث
ً
الللمُت ؤكلى مً الؼالباث في الخسصصاث ؤلاوظاهُتٓ ،ما ؤؿهسث الدزاطت ُصىزا في
جِدًم الخدماث ؤلازػادًت ،مً خُث الصخت الىٌظُت واإلاظاكدة في خل اإلاؼٕالث
لاهٌلالُت ،والخد مً مظخىي الخىي ،والِلّ واإلاظاكدة في خل اإلاؼٕالث الصخصُت،
واإلالل الىاجج كً البدث ووحىد ًجىة بحن الؼالباث واإلادزطحن.
 9-7وجاءث دساظت حشب ( )2227بهدي الخلسي كلى جصىزاث ( )411ػالب مً ػلبت
حاملت الىجاح للممازطاث الدًمِساػُت ألكظاء هُئت الخدزَع ًحها ،وجىصلذ البدث
بلى ؤن جصىزاث كُىت البدث للممازطاث الدًمِسػُت ألكظاء هُئت الخدزَع في حاملت
الىجاح حاءث بدزحت مخىطؼت ،وؤن الٌسوَ في جصىزاث الؼلبت وًّ مخوحر الجيع
ً
حاءث لصالح الؼلبت الرٔىز ،وإلاخوحر الخِدًس لصالح الخِدًسًٍ (حُد حدا ،وممخاش).
 12-7وكامت ظلُمان ( )2228بدزاطت هٌذ بلى اطخٕؼاي مدز السطا كً زدماث
ؤلاػساي ألأادًمي اإلاِدمت لؼالب حاملت الظلؼان ُابىض ،في طىء مخوحراث الجيع
والٖلُت ومظخىي الظىت الدزاطُت وملد٘ الخدصُل ،وجٖىهذ كُىت الدزاطُت مً ()323
ً
ػالبا وػالبت ،وؤؿهسث الىخائج ؤن مظخىي زطا الؼالب كً زدماث ؤلاػساي ألأادًمي
ًِم في اإلادي اإلاخدوي ،وؤن مظخىي السطا كً زدماث ؤلاػساي ألأادًمي حاءث لصالح
الرٔىز ولصالح ػلبت ٔلُاث آلاداب والللىم لاحخماكُت والؼب ،وٓرلٗ لصالح الؼلبت
الرًً جِدًسهم مِبى٘ ًما دونًُ ،ما لم جـهس الىخائج ؤزسا ٌلصي للظىت الدزاطُت.
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 11-7واظتهذف صىالحه والعمشي ( ) 2213ملسًت زطا ػلبت حاملت كمان ألاهلُت
كً الخاحاث ألأادًمُت مً وحهت هـسهم وًِا ألزبلت مجاالث جخللّ بالبِئت الخدزَظُت،
وؤلادازٍت ،ومصادز الخللم ،والخاحاث الخاصت بالؼلبت ،وؤؿهسث الىخائج ؤن جِدًس
الؼلبت ألهمُت الخاحاث ألأادًمُت في الجاملت كمىما ٔان(مخىطؼا) وؤن جِدًس الؼلبت
ألهمُت الخاحاث ألأادًمُت في الجاملت كمىما ٔان (مخىطؼا) ٓ ،ما ؤكؼى الؼلبت
(زطا) مخىطؼا كً جدُِّ الخاحاث في الجاملت كمىمآ .ما ؤوضخذ هخائج البدث
كدم وحىد ًسوَ داله بخصائُا إلاخوحراث الجيع في الٖلُت واإلاظخىي الخللُمي.
 12-7أما اللظاة ،وخلُفاث (2213م) ًِد خاوال جِص ي دزحت زطا ػلبت حاملت
ماجه كً الخدماث الجاملُت وؤؿهسث الىخائج وحىد ًسوَ ذاث دالله بخصائُت في دزحت
زطا الؼلبت كً الخدماث الجاملُت في حاملت ماجه كلى مجا٘ اإلالد٘ الترآمي لصالح
الٖلُاث لاوظاهُت كىد ذوي اإلالد٘ الترآمي ممخاش وحُدحدا ولصالح الٖلُاث الللمُت
كىد ذوي اإلالد٘ الترآمي مِبى٘.
ً 13-7ىما ال ملبل( )2215اطتهدي في دزاطخه" مظخىي زطا ػلبت حاملت ػُبه كً
اإلاِسزاث الدزاطُت ومدي جدُِِها الخخُاحاتهم الخالُت واإلاظخِبلُت مً وحهت هـسهم"
وبُيذ الىخائج لهره البدث في مداوزها ألازبلت(اإلادخىي  ،والؼسائّ والخِىٍم ،والبِئت
الخدزَظُت) بلى ان زطا الؼلبت كً اإلاِسزاث الدزاطُت بؼٖل كام حاء بدزحه مخىطؼت
وزسحذ الدزاطت بلدة جىصُاث ٔان مً ؤهمها :مؼازٓت ؤكظاء هُئت الخدزَع والؼلبت
في بىاء وجؼىٍس اإلاِسزاث الدزاطُت.
14- 7وخلص الععذاوي( )2216في دزاطخه التي اطتهدي دزاطت زطا الؼلبت كً
حىدة اللملُت الخللُمُت الجاملُت في ٔلُت التربُت للللىم الصسًت حاملت ذًِاز ،وجمثل
الهدي مجها حظلُؽ الظىء كلى مٌهىم حىدة الخدمت الخللُمُت الجاملُت بُِاض دزحت
السطا كجها لدي ػلبت الجاملاث اللساُُت وجم الخىصل للدة هخائج ابسشها :ان دزحت زطا
الؼلبت كً اللملُت الخدزَظُت بؼٖل كام مخىطؼت ؤان مظخىي زطاهم كً الخدماث
اإلإخبُت ٓرلٗ مخىطؼا ،بِىما اجطح ان مظخىي دزحت زطا الؼلبت كً الخُاة الجاملُت
جساوح بحن اإلاخىطؽ في بلع الٌِساث والظلٍُ في بلظها آلازس ،وبسصىص مخوحر
لازػاد والدسجُل خظب زاي الؼالب ًِد ٔاهذ دزحت زطاهم كً ذلٗ جامه.
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15- 7واظتهذف شلذان ( )2217في دزاطخه الخلسي الى مظخىي السطا لأادًمي لدي
ػلبت ٔلُت التربُت بالجاملت ؤلاطالمُت بوصة وطبل جدظِىه ،واؿهسث الىخائج ان مظخىي
السطا لأادًمي لدي ػلبت ٔلُت التربُت في الجاملت ؤلاطالمُت بلى وشهه اليظبي()32,21
بدزحه جِدًس ٓبحرة ،بِىما خصل مجل" كظى هُئت الخدزَع" كلى اإلاسجبت ألاولى بىش ن
وظبي( ،)32.63بدزحت جِدز ٓبحرة ،وخصل ٔل مً مجالي" لازػاد والخىحُه" و" البِئت
الخللُمُت" كلى اإلاسجبت الثاهُت مٕسز بىشن وظبي( )32.63وبدزحت جِدًس ٓبحره ،وال جىحد
ًسوَ بحن جِدًساث اًساد كُىت البدث إلاظخىي السطا لأادًمي حلصي إلاخوحراث الخدزَع
 ،وجىحد ًسوَ لصالح اإلالد٘ الترآمي(ً )%32إُلٓ ،ما اُترخذ البدث مجمىكه مً
اإلاِترخاث لخدظحن مظخىي السطا ألأادًمي لدي الؼلبت.
 . 8مىهجُت البحث واجشاءاجه::
 1- 8مىهجُت البحث :ؤكخمد الباخثان كلى اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي.
 2-8مجتمع البحث :بدظب بخصائُاث الٖلُخحن لللام الدزاس ي 6104م جٖىن
مجخمم البدث مً ٔلُت التربُت بؼىز الباخت حاملت كدن والبالى كددهم ( )421ػالب
وػالبت  ،وٓرا ػلبت ٔلُت التربُت  -ذماز حاملت ذماز البالى كددهم ( )6211ػالب
وػالبت.
 3-8عُىت البحث :جٖىهذ كُىت البدث مً (ً ) 632
ػالبا وػالبت جم ازخُازهم
بالؼسٍِت اللؼىائُت مً بحن ػلبت ٔلُتي التربُت ػىز الباخت وذماز ،خُث بلى كُىت ػلبت
حاملت ذماز ( ) 41ػالب وػالبت ،وبلوذ كُىت حاملت كدن ( ) 022ػاب وػالبت
والجدو٘ (ً )0ىضح ذلٗ.
ً
الجذول (ً )1بين جىصَع عُىت البحث وفلا ملتغير الىىع والجامعت
املتغير
ركىس
إها
إجمالي

الجامعت
رماس
31
21
41

الاجمالي
عذن
22
51
022

52
021
632

ًخطح مً الجدو٘ ( ) 0ؤن كدد ؤًساد اللُىت هى (ً )236
ػالبا وػالبت وُد جم
ازخُازهم مً ٔلُتي التربُت -ذماز حاملت ذماز ،ؤلُت التربُت – ػىز الباخت حاملت كدن.
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 4- 8أداة البحث وخطىاث بىائها:
اطخسدم البدث الخالي لاطخبُان الري وحهه لؼبت ٔلُتي التربُت بؼىز الباخت،
ً
مخبلا
إلالسًت مظخىي زطاهم كً اللملُت الخللُمُت بمسخلٍ كىاصسها ومٖىهاتها،
الخؼىاث آلاجُت:
ً
أوال :لاػالق كلى الدزاطاث الظابِت وألادبُاث ذاث الصلت بمىطىق البدث.
ً
ثاهُا :بكداد ألاداة في صىزتها ألاولُت ،وُد جظمىذ طخت مداوز ،هي( :اإلاِسزاث
الدزاطُتٌٓ ،اءة كظى هُئت الخدزَع ،اطتراجُجُاث الخدزَع والخِىٍم ،البيُت
الخدخُت، ،اإلاىؿٌحن وؤلاحساءاث ؤلادازٍت ،بدازة الٖلُت).
ً
ثالثا :كسض لاطدباهت كلى مجمىكت مً الخبراء واإلاسخصحن بالتربُت وكلم الىٌع
وؤلادازة التربىٍت ألزر آزائهم ومالخـاتهم كً مدي مالئمخه لُِاض ما ؤكدث لُِاطه،
ومدي اهخماء اإلاداوز لؤلداة ،وٓرا اهخماء الٌِساث للمداوز.
ً
سابعا :اطدُلاب اإلاالخـاث اإلاِدمت مً الخبراء واإلاسخصحن ،ومً زم الخسوج باألداة في
صىزتها الجهائُت ،وُد جظمً لاطخبُان كدد(ًِ ) 32سة مىشكت كلى طخت مداوز هي:
اإلاِسزاث الدزاطُتٌٓ ،اءة كظى هُئت الخدزَع ،اطتراجُجُاث الخدزَع ،البيُت
الخدخُت ،اإلاىؿٌحن وؤلاحساءاث ؤلادازٍت ،بدازة الٖلُت.
 1- 4- 8صذق لاداة:
جم كسض ؤداة البدث كلى مجمىكت مً اإلادٕمحن مً ؤكظاء هُئت الخدزَع
بجاملتي ذماز وكدن ،ممً ًمخلٖىن الخبرة الىاطلت في مجا٘ التربُت وكلم الىٌع
وؤلادازة التربىٍت ،خُث ُامىا بمساحلت ًِساث ألاداة وببداء السؤي خى٘ مدي وطىخها
واهخمائها وُُاض ما صممذ لُِاطه ،وفي طىء مِترخاتهم جم حلدًل بلع الٌِساث
وخري الٌِساث التي ؤحمم  %41مً اإلادٕمحن كلى حلدًلها ؤو خرًها.
 2- 4-8ثباث لاداة:
جم الخإٓد مً زباث ألاداة مً زال٘ اطخسساج ملامل ؤلٌا ٓسومبار لالطخبُان
بمداوزه والجدو٘ (ً )6ىضح ذلٗ:
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الجذول (ً )2بين وعبت الثباث الزي حصل علُ ه الاظتبُان واملحاوس
املحىس
امللشساث الذساظُت
كفاءة عظى هُئت التذسَغ
اظتراجُجُاث التذسَغ
البيُت التحتُت
املىظفين وإلاجشاءاث إلاداسٍت
إداسة الكلُت
الاظتبُان ككل

عذد الفلشاث
4
03
02
02
01
03
32

كُمت ألفا كشومباخ
0.94
0.93
0.92
0.94
0.94
0.93
0.92

ًخطح مً الجدو٘ الظابّ ؤن ملامل الثباث الري خصل كلُه لاطخبُان
ٖٓل هى ،0.92بِىما ملامل الثباث إلاداوز لاطخبُان جتراوح ما بحن  ،0.92و 0.94وهي
وظبت زباث كالُت جٕؼٍ كً اإلاىزىُُت التي جخمخم بها ألاداة ،ألامس الري ًمًٕ الباخثان
مً لاكخماد كلحها والثِت في الىخائج التي طخسسج بها.
 3- 4- 8إجشاءاث جطبُم لاداة:
بلد ؤن ؤصبدذ ألاداة حاهصة للخؼبُّ جم الجزو٘ اإلاُداوي بلى ٔلُتي التربُت -
ػىز الباخت وذماز  ،وُد ُػلب مً ٔل ػالب ؤلاحابت كلى حمُم ًِساث لاطخبُان ،وجم
خد ما ،هحر زاض ي) وُد ؤزرث
جددًد بدائل لٖل ًِسة وهره البدائل هي (بؼٖل جام ،بلى ٍ
هره البدائل الُِم آلاجُت بدظب الترجِب (.)1,2,3,
وُد جم جددًد الىطؽ اإلاسجح وجِدًسه اللٌـي كلى الىدى آلاحي:
الخِدًس اللٌـي
ُُم الىطؽ اإلاسجح
هحرزاض ي
0.22- 0
خد ما
6.33- 0.23
بلى ٍ
بؼٖل جام
3- 6.32
وجم جىشَم كدد ( ) 350اطخمازة ،زحم مجها كدد ( ) 260اطخمازة ،وبلد بحساء
الٌدص واإلاساحلت لالطخمازاث جم اطدبلاد كدد ( ) 24اطخمازة للدم آخما٘ ؤلاحابت
كلحها ،ؤو إلاالخـت كدم الجدًت مً اإلابدىزحن ،وبالخالي جبِذ كدد ( )236اطخمازة هي
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لاطخمازاث الصالخت للخٌسَى في البرهامج ؤلاخصائي  ،SPSSوجم بحساء الخدلُالث الالشمت
كلحها.
 4- 4-8املعالجاث إلاحصائُت :ج م اطخسدام البرهامج ؤلاخصائي  SPSSللمل اإلالالجاث
ؤلاخصائُت آلاجُت:
 ملامل ؤلٌا ٓسومبار الطخسساج ملامل الثباث لالطخبُان. اإلاخىطؼاث ولاهدساًاث اإلالُازٍت لالطخبُان بؼٖل كام وللمداوزوالٌِساث.
 لازخباز الخائي T.Testإلالسًت الٌسوَ في اطخجاباث اللُىت حلصي إلاخوحريالىىق والجاملت.
 -9عشض الىتائج ومىاكشتها :بلد بحساء الخدلُالث ؤلاخصائُت الالشمت كبر البرهامج
ؤلاخصائي  SPSSجم الخىصل لآلحي:
 .1-9الىتائج املتعللت بالهذف لاول مً أهذاف البحث والزي ًىص على :الخلسي كلى
مظخىي السطا الىٌس ي لدي ػلبت ٔلُتي التربُت ػىز الباخت وذماز كً اللملُت
الخللُمُت؟
ولئلحابت كلى الهدي ألاو٘ ًِد جم اطخسساج اإلاخىطؼاث ولاهدساًاث والجداو٘ الخالُت
جىضح ذلٗ:
جذول (ً )3بين املتىظطاث والاهحشافاث ملحاوس الاظتبُان ولالظتبُان ككل
املحىس

املتىظط

كفاءة عظى هُئت التذسَغ

2.13

الاهحشاف
املعُاسي
.377

خد ما
بلى ٍ

اظتراجُجُاث التذسَغ
امللشساث الذساظُت

2.01

.447

خد ما
بلى ٍ

1.98

.459

خد ما
بلى ٍ

املىظفىن وإلاجشاءاث الاداسٍت
إداسة الكلُت

1.96

.474

خد ما
بلى ٍ

1.90

.416

خد ما
بلى ٍ

البيُت التحتُت

1.70

.418

خد ما
بلى ٍ

الاظتبُان ككل

1.94

.365

خد ما
بلى ٍ

ًتضح مً الجذول ( )3ما ًلي:
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ؤن واُم زطا ػالب ٔلُتي التربُت ػىز الباخت وذماز ،كً اللملُت الخللُمُت
خد ما كً اللملُت
بؼٖل كام وكىاصسها اإلاسخلٌت بؼٖل زاص ،وؤنهم زاطحن ًِؽ بلى ٍ
الخللُمُت بسمتها وبما جخظمىه مً بِئت جدخُت وبدازة للٖلُت ،ومىؿٌحن ومِسزاث
دزاطُت ،وٓرا اطتراجُجُاث الخدزَع باإلطاًت بلى كظى هُئت الخدزَع ،وهره الىدُجت
جٕؼٍ كً زلل ٓبحر في اللملُت الخللُمُت حظخدعي مً اإلاظاولحن في الجاملخحن الىـس
بلحها بلحن لاكخبازٔ ،ىن ؤي جِصحر ؤو بهما٘ في اػباق ػمىخاث الؼالب وزطاهم لً
ًادي بال بلى مسسحاث زُٕٓت ،وػلبت ال ًمخلٖىن اإلاهازاث ألاطاطُت والظسوزٍت التي
جمٕجهم مً اللمل في اإلاُدان بٌٕاءة وًاكلُت ،وهى ألامس الري ًىلٕع كلى مظخىي
الخىمُت لاُخصادًت ولاحخماكُت واجٌّ هرا البدث مم دزاطت طلُمان (،)6114
ودزاطت ا٘ مِبل( ،)6102ودزاطت الظلداوي( )6102وازخلٍ مم دزاطت ؤبى ُدٌع
( ،)6116ودزاطت ػلدان (.)6103
جذول (ً )4بين املتىظطاث والاهحشافاث ملحىس امللشساث الذساظُت
املتىظط

الاهحشاف
املعُاسي

التلذًش
اللفظي

م

الفلشة

2.22

.527

خد ما
بلى ٍ

2.17

.746

خد ما
بلى ٍ

 3جدِّ مدخىٍاث اإلاِسزاث اإلاسسحاث الخللُمُت اإلاظتهدًت.

2.14

.681

خد ما
بلى ٍ

 2جمد اإلاِسزاث الد زاطُت الؼالب باإلالازي واإلاهازاث الالشمت
الخخُاحاث طىَ اللمل.

2.08

.623

خد ما
بلى ٍ

 2جساعي اإلاِسزاث زصائص الؼالب وُدزاتهم الللمُت.

2.05

.729

خد ما
بلى ٍ

ً 2خم جددًث اإلاِسزاث الدزاطُت بؼٖل مظخمس.

1.90

.687

خد ما
بلى ٍ

ً 3سٓص الخدزٍب اإلاُداوي كلى جىمُت اإلاهازاث اللملُت للؼالب.

1.71

.644

خد ما
بلى ٍ

ً 4خم ألازر بأزاء الؼالب ومِترخاتهم الخاصت باإلاِسزاث.

1.56

.676

هحر زاض ي

املحىس ككل

1.98

.459

خد ما
بلى ٍ

ٌ 0لسض ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى الؼالب في بداًت
الٌصل الدزاس ي زؼت جدزَع اإلاِسز ومٌسداجه.
 6جسٓص اإلاِسزاث كلى اإلامازطاث والخؼبُِاث اللملُت في
مجا٘ الخسصص.
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ًخطح مً الجدو٘ ( )2ما ًلي:
خد ما ،بِىما
ؤن حمُم ًِساث هرا اإلادىز خصلذ كلى جِدًس لٌـي بلى ٍ
خصلذ الٌِسة " ًخم ألازر بأزاء الؼالب ومِترخاتهم الخاصت باإلاِسزاث" كلى جِدًس
لٌـي هحر زاض ي ،بمخىطؽ " "1,56وهى ؤدوى مخىطؽ مً بحن مخىطؼاث هرا اإلادىز،
وهى ألامس الري ٌؼحر بلى جرمس الؼالب مً كدم لاطخماق بلى آزاءهم ووحهاث هـسهم
خى٘ كىاصس ومٖىهاث اإلاِسزاث الدزاطُت التي جِدم لهم ،وهرا ٌلد ؤطلىب جسبىي هحر
طلُمً ،الؼالب هى اإلالني باللملُت الخللُمُت ،وهى ػسٍٗ ؤطاس ي في ازخُاز اإلاِسزاث
الدزاطُت الري في ألاطاض هى مىحه له ،وبالخالي البد ؤن جإزر اللملُت الخللُمُت
وؤكظاء هُئت الخدزَع في لاكخباز كىد بكداد اإلاِسزاث الدزاطُت ؤن ٌظخملىا بلى آزاء
الؼالب خى٘ اإلاِسزاث واإلاىاهج ،وما ًيبغي ؤن جخظمىه مً ملازي وُُم ومهازاث هم
ؤدزي بها ؤٓثر مً هحرهم.
الجذول (ً )5بين املتىظطاث والاهحشافاث ملحىس كفاءة عظى هُئت التذسَغ
م

الفلشة

املتىظط

0

ًخمخم ؤكظاء هُئت الخد زَع بملسًت ٓبحرة بمدخىي اإلاِسزاث التي
ًدزطىنها
ًخمخم ؤكظاء هُئت الخدزَع باإلاـهس الالئّ مً خُث الىـاًت
والهىدام.
ًبني ؤكظاء هُئت الخد زَع كالُاث بوظاهُت مم الؼالب جِىم كلى
ؤطاض لاخترام.
ًخمًٕ ؤكظاء هُئت الخد زَع مً اجساذ الِسازاث اإلاىاطبت في
اإلاىاٍُ الخللُمُت اإلاسخلٌت
ًخٖلم ؤكظاء هُئت الخدزَع بىطىح وصىث مظمىق ؤزىاء اإلاداطسة.
ًدسص ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى جدُِّ لاهظباغ والىـام ؤزىاء
اإلاداطساث.
ًداًف ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى زصىصُت الؼالب.
ًلتزم ؤكظاء هُئت الخدزَع بمىاكُد اإلاداطساث.
ًداًف ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى كالُت الصداُت بِىه وبحن
الؼالب

2.41

6
3
2
2
2
3
4
5
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الاهحشاف التلذًش
املعُاسي اللفظي
بؼٖل جام
.560

2.39

.643

بؼٖل جام

2.31

.676

خد ما
بلى ٍ

2.27

.551

خد ما
بلى ٍ

2.27
2.22

.665
.589

خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ

2.12
2.10
2.10

.645
.687
.578

خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ

أحمذ عبذ هللا الذومُجي  ،عبذه ظُف حعً الشعبي
ً 01خلامل ؤكظاء هُئت الخدزَع مم الؼالب بؼٖل دًمىُساػي.
ً 00لتزم ؤكظاء هُئت الخدزَع بالظاكاث اإلإخبُت.
 06يهخم ؤكظاء هُئت الخدزَع بةػالَ ػاُاث الؼالب اإلاخمحزًً.
ً 03دسص ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى جِدًم اإلاظاكدة الالشمت
ً
للمخلثرًً دزاطُا.
اإلادىز ٖٓل

1.98
1.92
1.85
1.75

.656
.650
.714
.632

خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ

2.13

.377

خد ما
بلى ٍ

ًتضح مً الجذول ( )5ما ًلي:
ؤن ًِسجان مً ًِساث هرا اإلادىز خصلخا كلى زطا جام مً ٌٓاءة كظى هُئت
الخدزَع وهره الٌِسجان هما الٌِسة ألاولى " ًخمخم ؤكظاء هُئت الخدزَع بملسًت ٓبحرة
بمدخىي اإلاِسزاث التي ًدزطىنها " والٌِسة الثاهُت " ًخمخم ؤكظاء هُئت الخدزَع باإلاـهس
الالئّ مً خُث الىـاًت والهىدام" وهرا ماػس بًجابي ًـهس اإلاهازاث والٌٕاءاث
بٖل مً ٔلُت التربُت ذماز وػىز
واإلالازي الجُدة التي ًخمخم بها ؤكظاء هُئت الخدزَع ٍ
الباخت ،باإلطاًت بلى اهخمامهم باإلاـهس الالئّ والىـاًت والهىدام ؤمام الؼالبً ،هم
مدل ُدوة وؤي طلىْ ًِىمىن به ًازس كلى طلىُٓاث الؼلب.
خد ما،
بِىما ؤؿهسث الىخائج بُِت ًِساث هرا اإلادىز ُد خصلذ كلى زطا بلى ٍ
وجتراوح مخىطؼاث هره الٌِساث ما بحن " "2.31والري خصلذ كلُه الٌِسة "ًبني ؤكظاء
هُئت الخدزَع كالُاث بوظاهُت مم الؼالب جِىم كلى ؤطاض لاخترام" و " "1.75ؤما
الري خصلذ كلُه الٌِسة " ًدسص ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى جِدًم اإلاظاكدة الالشمت
للمخلثرًً دزاطُا" وهى ؤدوى مخىطؽ مً بحن مخىطؼاث هرا اإلادىز ،وهى ٌؼحر بلى كدم
اهخمام ؤكظاء هُئت الخدزَع باإلاخلثرًً دز ً
اطُا ،وهي صٌت ًيبغي ؤن ًخسلص مجها
ؤكظاء هُئت الخدزَع ،وؤن ال ًسٓصوا اهخمامهم ًِؽ باإلاخٌىُحن ؤو اإلابرشًٍ مً الؼالب،
وبهما -وهم ألاخىج بلى ذلًٗ -سٓصوا لاهخمام كلى الؼالب اإلاخلثرًً دز ً
اطُاً ،سبما هىالٗ
مؼأل زاصت ٌلاوي مجها هاالء الؼالب ،ؤو ؿسوي ملُىت ًمسون بها ،ما ٌلني ؤن كلى
ؤكظاء هُئت الخدزَع جلمع مؼأل واخخُاحاث وؿسوي اإلاخلثرًً مً الؼالب واللمل
ُدز ؤلامٖان كلى خل جلٗ اإلاؼأل بما ًادي بلى جٌسن الؼالب للخدصُل الللمي والخٌىَ
الدزاس ي.
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الجذول (ً )6بين املتىظطاث والاهحشافاث ملحىس اظتراجُجُاث التذسَغ
م
0

املتىظط الاهحشاف
املعُاسي

الفلشة
حوؼي ؤطئلت لامخداهاث ملـم مىطىكاث اإلاِسز.

ًداًف ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى اهدباه الؼالب ؤزىاء اإلاداطسة.
6
ًؼسح ؤكظاء هُئت الخد زَع ؤطئلت كلى الؼالب إلالسًت مدي
3
اطدُلابهم.
ٌصجم ؤكظاء هُئت الخدزَع الؼالب كلى ػسح ألاطئلت ومىاُؼت
2
ألاًٖاز اإلاسخلٌت.
ٌلؼي ؤكظاء هُئت الخدزَع ملخص طسَم كً مىطىق اإلاداطسة في
2
نهاًتها.
ٌؼسح ؤكظاء هُئت الخدزَع اإلاللىماث الصلبت بؼسٍِت مبظؼت.
2
ٌلسض ؤكظاء هُئت الخدزَع اإلاادة بؼسٍِت ػُِت ومىـمت.
3
ًخم جىشَم دزحاث الؼالب بؼٖل كاد٘.
4
ٌظخٌُد ؤكظاء هُئت الخد زَع مً هخائج الخِىٍم في جدظحن ؤداء
5
الؼالب.
ٌ 01لُد ؤكظاء هُئت الخدزَع ؤوزاَ لامخداهاث في اإلاىاكُد اإلادددة.
ٌ 00ظخسدم ؤكظاء هُئت الخدزَع ؤطالُب مسخلٌت للخِىٍم.
ٌ 06صجم ؤكظاء هُئت الخدزَع الؼالب لللمل ٌٓسٍّ واخد.
ً 03سبؽ ؤكظاء هُئت الخدزَع بحن البدث الىـسٍت والىاُم اللملي.
ٌ 02صجم ؤكظاء هُئت الخدزَع الؼالب كلى الُِام باألوؼؼت اإلاسخلٌت.
ٌ 02ظخسدم ؤكظاء هُئت الخدزَع اطتراجُجُاث جد زَع مخىىكت حؼمل
(اإلاىاُؼت ،للب الدوز ،الخللم الخلاووي ....الخ).
ٌ 02ظخسدم ؤكظاء هُئت الخدزَع وطائل حللُمُت مسخلٌت للسض
اإلاادة.
املحىس ككل

التلذًش
اللفظي

2.36

.609

بؼٖل جام

2.29
2.17

.696
.698

خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ

2.17

.722

خد ما
بلى ٍ

2.12

.618

خد ما
بلى ٍ

2.09
2.05
2.02
2.02

.701
.680
.629
.819

خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ

1.98
1.93
1.90
1.85
1.80
1.78

.706
.691
.824
.690
.689
.720

خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ

1.71

.788

خد ما
بلى ٍ

2.01

.447

خد ما
بلى ٍ

ًتضح مً الجذول ( )6ما ًلي:
ؤن ًِسة واخدة مً ًِساث هرا اإلادىز خصلذ كلى زطا جام كً
اطتراجُجُاث الخدزَع والخِىٍم التي حظخسدم في اللملُت الخللُمُت ،وهره الٌِسة هي "
71
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حوؼي ؤطئلت لامخداهاث ملـم مىطىكاث اإلاِسز" وهره بخدي ؤلاًجابُاث التي جدظب
لالمخداهاث ،وؤخد اإلالاًحر ألاطاطُت التي جازر في لاكخباز كىد بكداد لامخداهاث بدُث
ال جسٓص ًِؽ كلى حصئُت ملُىت مً اإلاِسز وبهما حؼمل ٔاًت ؤحصاء اإلاِسزاث الدزاطُت.
خد ما "كً
ؤما بُِت ًِساث هرا اإلادىز ًِد خصلذ كلى زطا "بلى ٍ
اطتراجُجُاث الخدزَع والخِىٍم وجتراوح مخىطؼاث هره الٌِساث ما بحن " "2.29خصلذ
كلُه الٌِسة "ًداًف ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى اهدباه الؼالب ؤزىاء اإلاداطسة" ،بِىما
ؤدوى مخىطؽ خصلذ كلُه هره الٌِسة وهره مؼٖلت كىٍصت جىاحه الؼالب بؼٖل
زاص ،واللملُت الخللُمُت بؼٖل كام ،بذ الشا٘ الٕثحر مً ؤكظاء هُئت الخدزَع ٌلخمد
ًِؽ كلى الىطائل الخِلُدًت في الخدزَع مثل الظبىزة والؼبؼىز وجىاس ى ؤهىا في كصس
الخٕىىلىحُا والخِىُاث الخدًثت ،مم ؤن هرا اللصس ُد وًس الٕثحر مً اإلاظخددزاث
الخِىُت مثل الٕمبُىجس والبرحٕتر ولاهترهذ وهحرها.
ً
وجٌظحرا لخلٗ
هحر ؤهه -وختى ال هـلم البلع مً ؤكظاء هُئت الخدزَع -
ؤلاػٖالُت زبما ًسحم طلٍ اطخسدام ؤكظاء هُئت الخدزَع الىطائل الخللُمُت
الخدًثت هدُجت للدم جىًس الٕهسباء في الِاكاثًٕ ،ما هى ملسوي ؤن الٕهسباء اللامت
اهِؼلذ مىر مازض  6102والشالذ ختى آلان ،والٕثحر مً الٖلُاث لم جخمًٕ مً جىًحر
اإلاىلداث الخاصت بها هدُجت للدم جىًس ؤلامٖاهاث الخدخُت لؼساء مثل جلٗ اإلاىلداث
بظبب مؼأل الخسب اإلاظخلسة في البلد.
الجذول (ً )7بين املتىظطاث والاهحشافاث ملحىس البيُت التحتُت
م
0
6
3
2
2

املتىظط

الفلشة

ًىحد بالٖلُت مٕخبت جدخىي كلى الٕخب واإلاساحم 2.39
الخدًثت.
1.97
جىحد دوزاث مُاه الئِت للؼالب والؼالباث.
جخىًس في الٖلُت الِاكاث اإلاىاطبت مً خُث التهىٍت 1.93
وؤلاطاءة.
جخىًس بِاكاث اإلادا طسة الىطائل الخللُمُت الٖاًُت 1.88
( طبىزة بُظاء وطىداء ،حهاش كسض ،داجاػى...الخ ).
1.83
ًىحد ؤمآً اطتراخت للؼالب والؼالباث.
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الاهحشاف
املعُاسي
.695

التلذًش
اللفظي
بؼٖل جام

.764
.762

خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ

.645

خد ما
بلى ٍ

.769

خد ما
بلى ٍ

الشطا الىفس ي عً العملُت التعلُمُت لذي طلبت الجامعاث الُمىُت وعالكته ببعع املتغيراث
1.80
جخىًس ألاشجاز واإلاظاخاث الخظساء في الٖلُت.
2
ًخىًس بالٖلُت ملامل جٌي باخخُاحاث الخدزٍب اللملي 1.73
3
للؼالب.
1.71
جخىًس مىاٍُ للظُازاث ٔاًُت.
4
1.71
جخىًس بالٖلُت ؤحهصة الخاطىب في مخىاو٘ الؼالب.
5
1.68
 01جخىًس وطائل ألامً والظالمت دازل الٖلُت.
1.61
 00جىحد بالٖلُت مساًّ ألداء الؼلائس الدًيُت.
1.59
ًخىًس بمٕخبت الٖلُت اإلاصادز الخللُمُت لالٕتروهُت.
06
1.53
 03جىحد صُاهت دوزٍت إلاساًّ الٖلُت.
1.34
جىحد مؼاكم مىاطبت للؼالب والؼالباث دازل الٖلُت.
02
1.29
 02جخىًس اإلاالكب اإلاىاطبت إلاسخلٍ ؤهىاق السٍاطت.
جىًس الٖلُت زدمت ؤلاهترهذ اإلاجاوي للؼالب دازل الٖلُت1.25 .
02
1.70
املحىس ككل

.637
.761

خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ

.743
.788
.775
.719
.646
.727
.575
.558
.604
.418

خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
هحر زاض ي
هحر زاض ي
هحر زاض ي
هحر زاض ي
هحر زاض ي
هحر زاض ي
خد ما
بلى ٍ

ًتضح مً الجذول ( )7ما ًلي:
ؤن ًِسة واخدة مً ًِساث هرا اإلادىز خصلذ كلى زطا جام كً البيُت
الخدخُت هي " ًىحد بالٖلُت مٕخبت جدخىي كلى الٕخب واإلاساحم الخدًثت " وهره بًجابُت
جدظب للٖلُخحن ،وهي جٕؼٍ كً اهخمام زاص مً ُبل ُُادة الٖلُخحن والجاملخحن
باإلإخباث الجاملُت ،وؤهمُت جصوٍدها باإلاساحم والٕخب الخدًثت.
خد ما كً البيُت الخدخُت
ؤن بُِت ًِساث هرا اإلادىز بما ؤن الؼالب زاطحن بلى ٍ
للٖلُت ؤو ؤنهم هحر زاطحن كً جلٗ البيُت ،وٍمًٕ جٌظحر جلٗ الىدُجت بـ الىِص الخاد في
ٓثحر مً اإلاظخلصماث بظبب ؿسوي الخسب التي اػسها الحها طابِا وما زاًّ ذلٗ مً هدم
وجلٍ لٕثحر مً مِىماث جلٗ البيُه الخدخُت.
الجذول ( )8بِىاملتىظطاث والاهحشافاث ملحىس املىظفين وإلاجشاءاث الاداسٍت
م

الفلشة

املتىظط

0

ًخلامل اإلاىؿٌىن مم الؼالب بإطلىب لؼٍُ ومدترم.

2.1864

6

جخم بح ساءاث الِبى٘ والدسجُل دازل الٖلُت بظهىلت 2.1525
وَظس.
2.1186
ًخمخم اإلاىؿٌىن بالٖلُت باإلاـهس الالئّ واإلاسجب.

3
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الاهحشاف
املعُاسي
.60099

التلذًش
اللفظي
خد ما
بلى ٍ

.82657

خد ما
بلى ٍ

.64553

خد ما
بلى ٍ

أحمذ عبذ هللا الذومُجي  ،عبذه ظُف حعً الشعبي
ً 2داًف اإلاىؿٌىن كلى طسٍت وزصىصُت بُاهاث الؼالب2.1186 .
ً 2دزْ اإلاىؿٌىن ألهـمت الجاملت واللىائذ اإلاىـمت لللمل1.9831 .
1.9322
ً 2خىاحد اإلاىؿٌىن في ؤمآً كملهم باطخمساز.
1.8644
ً 3صود اإلاىؿٌىن الؼالب باإلزػاداث ؤلادازٍت الالشمت.
ً 4سًع اإلاىؿٌىن ًٕسة الىطاػت واإلادظىبُت في حلاملهم 1.7627
مم الؼالب.
 5جخىًس بالٖلُت ؤكداد ٔاًُت ماهلت مً الٌىحن في اإلالامل1.7458 .
ًِ 01دم اإلاىؿٌىن الخدماث ؤلادازٍت للؼالب بظسكت ودُت1.6949 .
4. 1367
املحىس ككل

.64553
.60148
.71594
.60051
.72728

خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ

.68464
.70109
. 26448

خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
ٓبحرة حدا

ًتضح مً الجذول ( )8ما ًلي:
خد ما كً اإلاىؿٌحن
ؤن حمُم ًِساث هرا اإلادىز كبر الؼالب كً زطاهم بلى ٍ
وؤلاحساءاث ؤلادازٍت وُد جساوخذ مخىطؼاث جلٗ الٌِساث ما بحن " "2.19خصلذ كلُه
الٌِسة "ًخلامل اإلاىؿٌىن مم الؼالب بإطلىب لؼٍُ ومدترم" و " "1.69خصلذ كلُه
الٌِسة "ًِدم اإلاىؿٌىن الخدماث ؤلادازٍت للؼالب بظسكت ودُت" وهره الىدُجت جٕؼٍ
كً مؼٖلت خُُِِت حلاوي مجها ؤهلب الٖلُاث والجاملاث الُمىُت ،وهي حلِد ؤلاحساءاث
ؤلادازٍت وػىلها ،وكدم احظامها بالظسكت والظهىلت بما ًجلل الؼالب ًٌِدون الٕثحر مً
ألاوُاث والجهىد في اطخٕما٘ جلٗ اإلالامالث وؤلاحساءاث التي ًمًٕ ؤن ٌلصي حلِدها
وبؼئها بلى زجابت جلٗ ؤلاحساءاث وكدم خسص الٕثحر مً اإلاىؿٌحن كلى ببداق بحساءاث
بدازٍت طهلت ،بما هدُجت لخلىدهم كلى جلٗ ؤلاحساءاث ما ًجللهم ًساًىن مً حوُحر ؤي
بحساءاث حلىدا كلحها ،باإلطاًت بلى ذلٗ ًمًٕ ؤن حلصي حلِد لاحساءاث بلى الؼالب
ؤهٌظهم الرًً ًخىُلىن اهجاش ملامالتهم في ؤطسق وُذ ممًٕ ختى ولى ججاوش ذلٗ
اللىائذ وألاهـمت ؤلادازٍت اإلالمى٘ بها.
الجذول (ً )9بين املتىظطاث والاهحشافاث ملحىس إداسة الكلُت
م

الفلشة

0

حللً بدازة الٖلُت كً هـام جلِي الخـلماث بلد بكالن الىخائج للؼالب.

6
3

حظمذ بدازة الٖلُت بؼباكت اإلالصِاث واإلايؼىزاث الخاصت بالؼالب.
جدُذ الٖلُت ًسص جلِي الؼٖاوي مً الؼالب.
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املتىظط الاهحشاف
املعُاسي
.69059 2.2712
2.0339
2.0339

.69397
.80870

التلذًش
اللفظي
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ

الشطا الىفس ي عً العملُت التعلُمُت لذي طلبت الجامعاث الُمىُت وعالكته ببعع املتغيراث
1.9831
 2جسًع بدازة الٖلُت جدزل ألاحهصة ألامىُت في ُظاًا الؼالب.
 2جِىم بدازة الٖلُت بدل اإلاؼٕالث ؤلادازٍت وألأادًمُت التي جىاحه 1.9661
الؼالب.
ً
1.9153
 2جىًس بدازة الٖلُت ؤحىاء مً الهدوء الخام ألحساء لامخداهاث.
 3جىـم بدازة الٖلُت مىاكُد لامخداهاث بما ًخالءم مم مصلخت الؼالب1.8983 .
1.8983
 4حللً بدازة الٖلُت هخائج لامخداهاث ُبل بداًت الٌصل الدزاس ي.
 5حظمذ بدازة الٖلُت بةُامت لاخخٌاالث واإلاهسحاهاث الؼالبُت بدسٍت جامت1.8814 .
1.8136
 01حظمذ بدازة الٖلُت بدسٍت حؼُٕل اإلاجالع ولاجداداث الؼالبُت.
1.7797
 00حلمل بدازة الٖلُت كلى جدُِّ اإلاظاواة بحن الؼالب.
1.7627
 06جىًس ؤدازة الٖلُت اإلاسػدًً ألأادًمُحن للؼالب.
1.5085
 03جىًس بدازة الٖلُت الخدماث الالشمت لروي لاخخُاحاث الخاصت.
4. 1367
املحىس ككل

.75410
.69397

خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ

.81554
.73567
.75874
.61825
.73048
.69649
.65229
.59807
. 26448

خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
خد ما
بلى ٍ
هحر زاض ي
ٓبحرة حدا

ًتضح مً الجذول ( )9ما ًلي:
ؤن حمُم ًِساث هرا اإلادىز ماكدا ًِسة واخدة كبر الؼالب كً زطاهم بلى
خد ما ًِؽ ،وهى ما ٌؼحر بلى هٌع اإلاؼٖلت التي بسشث في مدىز اإلاىؿٌحن وؤلاحساءاث
ٍ
ؤلادازٍت ،ما ٌلني ؤن كلى بدازاث الٖلُاث ؤن حلمل كلى جلبُت حمُم مخؼلباث الؼالب بما
ًىًس لهم لاطخِساز الدزاس ي ،وحصجُلهم كلى الخٌىَ والخدصُل الللمي ،اذ ؤن بمٖاهاث
الؼالب وابداكاتهم لً جخمًٕ مً لاهؼالَ والـهىز في حى ال جخىًس ًُه اإلاِىماث
الخدخُت وؤلادازٍت الالشمت.
ؤن ًِسة واخدة ًِؽ مً ًِساث هرا اإلادىز كبر الؼالب كً كدم زطاهم وهي
" جىًس بدازة الٖلُت الخدماث الالشمت لروي لاخخُاحاث الخاصت" وهي جٕؼٍ كً
مؼٖلت ٌلاوي مجها الؼالب ذوي لاخخُاحاث الخاصت ،وٍمًٕ جٌظحر ذلٗ ؤهه بظبب
ؤلامٖاهاث البظُؼت التي جملٕها هره الٖلُاث حللها كاحصة كً جىًحر الخدماث الخللُمُت
والىطائل وألاحهصة الالشمت للؼالب ذوي لاخخُاحاث الخاصت.
 2 - 9الىتائج املتعللت بالهذف الثاوي مً أهذاف البحث والزي ًىص على:
الٕؼٍ كً وحىد ًسوَ ذاث دالله بخصائُت لدي ػلبت ٔلُتي التربُت (ػىز الباخت،
وذماز) بجاملتي كدن وذماز حلصي إلاخوحري (الىىق والجاملت).
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ولئلحابت كلى الهدي ًِد جم اطخسساج اإلاخىطؼاث ولاهدساًاث والجدول حن الخالُت
جىضح ذلٗ:
الجذول(ً )12بين هتائج اختباس "ث" "ملعشفت الفشوق في اظتجاباث طلبت كلُتي التربُت
ً
(طىس الباحت ،ورماس) بجامعتي عذن ورماس وفلا ملتغير الىىع (ركش -أهثى)
املتىظط

الاهحشاف
املعُاسي

كُمت
"ث"

معتىي
الذاللت

ركش
أهثى

52
021

2.0573
1.9250

.44991
.46396

.000

.997
هحر دالت

ركش
أهثى
ركش

52
021
52

2.1731
2.0989
2.0417

.38109
.37803
.43406

.222

أهثى
ركش
البيُت التحتُت
أهثى
املىظفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن وإلاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشاءاث ركش
أهثى
إلاداسٍت
ركش
إداسة الكلُت
إهثى
ركش
إهثى
اجمالي
ركش

021
52
021
52
021
52
021
52
021
52

1.9946
1.6849
1.7143
1.9750
1.9429
1.9423
1.8769
1.9649
1.9192
2.0573

.46137
.37657
.44975
.42144
.51409
.41097
.42347
.34606
.38154
.44991

.640
هحر دالت
.703
هحر دالت

3.305

.074
هحر دالت
.267
هحر دالت
.435
 .هحر دالت

الىىع

العذد

املحىس
امللشساث الذساظُت
كفاءة عظى هُئت التذسَغ
اظتراجُجُاث التذسَغ

.147

1.257
.617
1.224

.098

ًتضح مً الجذول ( )12ما ًلي:
ؤهه ال جىحد ًسوَ ذاث داللت بخصائُت في اطخجاباث الؼالب حلصي إلاخوحر
الىىقً ،الرٔىز وؤلاهار هـستهم مدظاوٍت هدى اللملُت الخللُمُت وكىاصسها اإلاسخلٌت،
ً
وٍمًٕ جٌظحر ذلٗ بإن الؼالب طىاء ٔاهىا ذٔىزا ؤو بهازا ًخلسطىن لىٌع اللىاصس
الخللُمُتً ،هم ًدزطىن في هٌع الٖلُت ،وٍخلاملىن مم هٌع اإلادزطحن واإلاىؿٌحن ،وٍخم
اطخسدام هٌع لاطتراجُجُاث والىطائل الخللُمُت ،وبالخالي مً الؼبُعي ؤن ال جـهس ؤي
76
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ًسوَ بُجهما ،وازخلٍ هرا البدث مم دزاطت ؤبى ُدٌع ( ،)6116ودزاطت خسب
( ،)6113ودزاطت طلُمان (.)6114
الجذول (ً )11بين هتائج اختباس "ث" "ملعشفت الفشوق في اظتجاباث طلبت كلُتي
ً
التربُت (طىس الباحت ،ورماس) بجامعتي عذن ورماس وفلا ملتغير الجامعت (عذن -رماس)
املحىس

الىىع

العذد

املتىظط

الاهحشاف
املعُاسي

كُمت
"ث"

معتىي الذاللت

امللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشساث
الذساظُت
كفــاءة عظــى هُئــت
التذسَغ
اظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراجُجُاث
التذسَغ
البيُت التحتُت

ذماز
كدن
ذماز
كدن
ذماز
كدن
ذماز
كدن
ذماز
كدن

41
022
41
022
41
022
41
022
41
022

1.6417
2.0938
1.8615
2.2203
1.6250
2.1463
1.5292
1.7614
1.6000
2.0773

.30203
.44877
.32919
.35176
.38888
.38714
.22269
.45376
.35456
.45180

4.631

.036
دالت
.843
هحر دالت
.980
هحر دالت
.004
دالت
.236
هحر دالت

41
022
41
022
41

1.6718
1.9825
1.6518
2.0353
1.6417

.34703
.41136
.27858
.34105
.30203

.559
1.241

.458

املىظفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن
وإلاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشاءاث
إلاداسٍت
ذماز
إداسة الكلُت
كدن
ذماز
كدن
اجمالي
ذماز

.040
.001
9.181
1.435

.270

ًتضح مً الجذول ( )11ما ًلي:
وً
ؤن هىاْ مدىزًٍ مً بحن مداوز لاطخبُان اؿهس الؼالب ًس ُا ذاث داللت
بخصائُت هما :مدىز اإلاِسزاث الدزاطُت ومدىز البِئت الخدخُت ،ولصالح ػلبت ٔلُت
التربُت ػىز الباخت حاملت كدن وٍمًٕ جٌظحر ذلٗ زبما إلاا حؼهده حاملت كدن مً
اطخِساز مالي لٖىادز واكظاء الهُئت الخللُمُت وؤلادازٍت ًحها واهخـام صسي مسجباتهم
وٓرا الهدوء اليظبي للخسب في جلٗ اإلاىاػّ كٕع مما وًس ازطُت مالئمت لخدظً
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مدىزي اإلاِسزاث الدزاطُت والبِئت الخدخُت كٕع واُم الخا٘ في مدُؽ حاملت ذماز
ؤلُاتها ،ؤجٌّ هرا البدث مم دزاطت طلُمان ( )6114والِظاة ،وزلٌُاث (.)6103
 .12التىصُاث وامللترحاث:
 1- 12التىصُاث:
ًىص ي الباخثان بالخالي:
 بكادة الىـس في اللدًد مً الِىاهحن واللىائذ اإلاىـمت لللملُت الخللُمُت
زصىصا في الجاملاث مً زال٘ الىـس بٖل ما ًخللّ باالخخُاحاث اإلاسجبؼت
باللملُت الخللُمُت.
 في ؿل ألاخدار اإلااطٌت اإلاسجبؼت باطخمساز الخسب الُمىُت بخىًحر اإلاخؼلباث
ألاطاطُت للظى هُئت الخدزَع زصىصا اإلاسجب ٓإبظؽ خّ مً خِىَ
ؤلاوظان وذلٗ ٔي ًخمًٕ مً جِدًم زدمه حللُمُت بًجابُت ومثمسة.
 اللىاًت باالخخُاحاث الىٌظُت إلاجخمم البدث ٖٓل واإلاخمثل بٖل ػلبت
الجاملاث الُمىُت دون اطخثىاء.
 الجهاث اإلاظاولت بخىًحر مخؼلباث البنى الخ دخُت وجسمُم ما تهدم مجها بٌلل
ألاخدار اإلااطٌت التي الشالذ جدوز ختى بٓما٘ هره البدث.
 بدؼُٕل لجان مخسصصت وذاث كالُه بالؼإن لٌدص اإلاِسزاث الدزاطُت
ٔاًت وذلٗ لخؼىٍسها وجددًثها بما ًىآب مخؼلباث اللصس الخدًث الظسَم
الخؼىز.
 بدىىَم وجىطُم اطتراجُجُاث وػسَ الخدزَع اإلاخبلت خالُا إلاىآبت ما جِدمه
الجاملاث ؤلاُلُمُت واللسبُت واللاإلاُت مً حدًد ومٌُد بهرا الخصىص.
 بوؼاء وخداث الخىحُه وؤلازػاد الؼالبي في ٔلُاث التربُت وذلٗ بةكؼاء
صالخُاث ؤٓبر وؤػمل إلادًس الىخدة وجىًحر ؤلامٖاهاث اإلاادًت والبؼسٍت لخبنى
ملالجت اإلاؼٕالث بجمُم ؤهىاكها واإلاىدؼسة بحن الؼالب.
 كِد لِاءاث دوزٍت مم الؼالب اإلاظخجدًً للخلسٍٍ بإهداي الٖلُت وؤهـمتها
ولىائدها ،والخلسي كلى اخخُاحاتهم والصلىباث التي ًىاحهىنها ،وجصوٍدهم
باإلاللىماث واإلاهازاث الالشمت لؼالب الٖلُت والجاملُت.
78

الشطا الىفس ي عً العملُت التعلُمُت لذي طلبت الجامعاث الُمىُت وعالكته ببعع املتغيراث

 الخسؼُؽ مً ُبل كمادة الٖلُاث لخىـُم مداطساث ودوزاث ووزغ كمل
حظاكد كظى هُئت الخدزَع كلى زًم مهازجه وٌٓاءجه وًلالُت الخدزَع
واػالكه كلى ؤخدر الىـم والىطائل التربىٍت وجؼبُِه لىخائج البدىر الللمُت
اإلاسخلٌت في ؤداء كمله ألأادًمي .
 جىًحر مٖاجب مىٌسدة ألكظاء هُئت الخدزَع لِظخؼُلىا مً زاللها لِاء ػالبهم
في ؤزىاء طاكاتهم اإلإخبُت ،وذلٗ لظمان الخصىصُت للؼالب ذوي اإلاؼٕالث
التي جدخاج بلى اطدؼازة ؤطاجرتهم .
 جىـُم لِاءاث حماكُت بحن كمادة الٖلُت وؤكظاء هُئت الخدزَع والؼالب ًحها
وذلٗ إلكؼاء الؼالب ًسصت للمىاُؼت وببداء السؤي في ؤمىز دزاطتهم.
 2- 12امللترحاث:
ً
اهؼالُا مً هخائج هره الدزاطت ًِترح الباخثان بحساء الدزاطاث الخالُت:
 دزاطاث مسخُت الطخِصاء ؤطباب اإلالىُاث الخللُمُت في اإلادازض
والجاملاث.
 دزاطاث كً ؤطباب لآخئاب والِلّ والظوىغ الىٌظُت لدي ػالب ٔلُاث
التربُت في الجمهىزٍت الُمىُت .
 دزاطاث خى٘ الخٌاكل بحن الؼالب وؤكظاء هُئت الخدزَع .
 جىاو٘ مخوحراث الدزاطت مم كُىت ؤزسي هحر ػلبت الجاملاث الخٖىمُت ،حؼمل
الٖلُاث الخاصت ،وػالب وػالباث مسخلت ما ُبل الخللُم الجامعي.
كائمت املشاجع العشبُت ولاجىبُت:
املشاجع العشبُت: ا٘ مِبل ،كلي بً هاصس( )6102مظخىي زطا ػلبت حاملت ػُبه كً اإلاِسزاثالدزاطُت ومدي جدُِِها الخخُاحاتهم الخالُت واإلاظخِبلُت مً وحهت هـسهم ،مجلت
الللىم التربىٍت والىٌظُت .اإلاجلد( )02اللدد(.)6
 ؤبى ُدٌع ،مدمىد )6116( ،دزحت زطا ػلبت الدًلت ألاولى التي الخدِذ بالجاملتالهاػمُت كً الخبراث والخدماث التي ُدمتها لهم الجاملت" ،اإلاجلت التربىٍت ،حاملت
الٖىٍذ.53 - 23 ،)23( 02 ،
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 آ٘ مؼسيً ،سٍدة كبد الىهاب )6111 (،مؼٕالث ػلبت حاملت صىلاء وخاحاتهمؤلازػادًت( ،دزاطت اطخؼالكُت) اإلاجلت التربىٍت ،حاملت الٖىٍذ.614 – 025،)22(02 ،
 حجى ،مظلىد كبدالخمُد(ب ث) الخىاًّ مم الخُاة الجاملُت وكالُخه ببلعاإلاخوحراث لدي ػلبت حاملت الِدض اإلاٌخىخت  -بوصة ،زطالت ماحظخحر هحر ميؼىزة،
حاملت الِدضً ،لظؼحن.
 خسب ،زوال كبد السخُم")6113( ،جصىزاث ػلبت حاملت الىجاح للممازطاثالدًمِساػُت ألكظاء هُئت الخدزَع ًحها ،زطالت ماحظخحر هحر ميؼىزة ،حاملت الىجاح
الىػىُتً ،لظؼحن.
 الظلداوي ،واحد كراًه خمىد( ،) 6102زطا الؼلبت كً حىدة اللملُت الخللُمُتالجاملُت في ٔلُت التربُت للللىم الصسًت حاملت ذًِاز .مجلت الٖىث للللىم لاُخصادًت
وؤلادازٍت .حاملت واطؽ .اللدد(.)62
 طلُمان ،طلاد بيذ مدمد )6114( ،السطا كً زدماث ؤلاػساي ألأادًمي لديػالب حاملت الظلؼان ُابىض" ،مجلت الللىم التربىٍت والىٌظُت ،حاملت البدسًٍ،،
.34 - 02 ،)5(6
 طلُمان ،ػاهس زالد والصمادي ،مدمد كبد هللا( )6112اإلاؼٕالث ألأادًمُتلدي ػالب ٔلُاث اإلاللمحن في اإلاملٕت اللسبُت الظلىدًت في طىء مخوحري الخسصص
واإلاظخىي الدزاس ي ،مجلت زطالت الخلُج اللسبي ،اللدد .20 – 0 ،015
 ػلدان ًاًص ٓما٘، ) 6103( ،مظخىي السطا ألأادًمي لدي ػلبت ٔلُت التربُتبالجاملت ؤلاطالمُت بوصة وطبل جدظِىه،اإلاجلت الدولُت التربىٍت اإلاخسصصت ،اإلاجلد(،)2
اللدد(.022 – 035 ،)2
 صىالخه ،كىوي ،اللمسي ،ؤطماء ) 6103( ،ؤهمُت الخاحاث ألأادًمُت في حاملتكمان لاهلُت ومظخىي زطا الؼلبت كً مدي جدِّ هره الخاحاث ،مجلت الجاملت
ؤلاطالمُت للدزاطاث التربىٍت والىٌظُت ،اإلاجلد( )62اللدد( )6ص.306- 642
 اللامسيً ،اػمت طالم )6113 (،اإلاؼٕالث ألأادًمُت لدي ػلبت حاملت ؤلامازاثاللسبُت اإلاخددة ،مجلت ٔلُت التربُت ،حاملت ؤلامازاث.040- 005 ،)04(611 ،،
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) واُم الخدماث ؤلازػادًت الؼالبُت في ماطظاث6112 (، مجدي، كبد الٕسٍم،َ حاملت السطخا، ماجمس ؤلازػاد ألأادًمي،"الخللُم اللالي بظلؼىت كمان
.،طلؼىت كمان
 ) دلُل ملاًحر حىدة ٔلُاث التربُت في الجاملاث6100( ، ؤخمد وآزسون، كىدة، ٔلُت التربُت، ميؼىزاث الجملُت الللمُت لٖلُاث التربُت في الجاملاث اللسبُت،اللسبُت
.ّحاملت دمؼ
 ) دزحت زطا ػلبت حاملت ماجت6103( ، كبد الٌخاح، زلٌُاث، مدمد، الِظاة- 623 )0( اللدد،)05( اإلاجلد، مجلت اإلاىازة،كً الخدماث الجاملُت مً وحهت هـسهم
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املالحم:
ملُاط الشطا الىفس ي عً ا لعملُت التعلُمُت:
م
0
6
3
2
2
2
3
4
5
01
00
06
03

بؼٖل بلى هحر
جام خد زاض ي
ما

اللبازاث
ٌلسض ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى الؼالب في بداًت الٌصل
الدزاس ي زؼت جدزَع اإلاِسز ومٌسداجه.
جسٓص اإلاِسزاث كلى اإلامازطاث والخؼبُِاث اللملُت في مجا٘
الخسصص.
جدِّ مدخىٍاث اإلاِسزاث اإلاسسحاث الخللُمُت اإلاظتهدًت.
جمد اإلاِسزاث الدزاطُت الؼالب باإلالازي واإلاهازاث الالشمت
الخخُاحاث طىَ اللمل.
جساعي اإلاِسزاث زصائص الؼالب وُدزاتهم الللمُت.
ًخم جددًث اإلاِسزاث الدزاطُت بؼٖل مظخمس.
ًسٓص الخدزٍب اإلاُداوي كلى جىمُت اإلاهازاث اللملُت للؼالب.
ًخم ألازر بأزاء الؼالب ومِترخاتهم الخاصت باإلاِسزاث.
ًخمخم ؤكظاء هُئت الخدزَع بملسًت ٓبحرة بمدخىي اإلاِسزاث
التي ًدزطىنها
ًخمخم ؤكظاء هُئت الخدزَع باإلاـهس الالئّ مً خُث الىـاًت
والهىدام.
ًبني ؤكظاء هُئت الخدزَع كالُاث بوظاهُت مم الؼالب جِىم
كلى ؤطاض لاخترام.
ًخمًٕ ؤكظاء هُئت الخدزَع مً اجساذ الِسازاث اإلاىاطبت في
اإلاىاٍُ الخللُمُت اإلاسخلٌت
ًخٖلم ؤكظاء هُئت الخدزَع بىطىح وصىث مظمىق ؤزىاء
اإلاداطسة.
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م
02
02
02
03
04
05
61
60
66
63
62
62
62
63
64

بؼٖل بلى هحر
جام خد زاض ي
ما

اللبازاث
ًدسص ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى جدُِّ لاهظباغ والىـام
ؤزىاء اإلاداطساث.
ًداًف ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى زصىصُت الؼالب.
ًلتزم ؤكظاء هُئت الخدزَع بمىاكُد اإلاداطساث.
ًداًف ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى كالُت الصداُت بِىه وبحن
الؼالب
ًخلامل ؤكظاء هُئت الخدزَع مم الؼالب بؼٖل دًمىُساػي.
ًلتزم ؤكظاء هُئت الخدزَع بالظاكاث اإلإخبُت.
يهخم ؤكظاء هُئت الخدزَع بةػالَ ػاُاث الؼالب اإلاخمحزًً.
ًدسص ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى جِدًم اإلاظاكدة الالشمت
ً
للمخلثرًً دزاطُا.
حوؼي ؤطئلت لامخداهاث ملـم مىطىكاث اإلاِسز.
ًداًف ؤكظاء هُئت الخدزَع كلى اهدباه الؼالب ؤزىاء
اإلاداطسة.
ًؼسح ؤكظاء هُئت الخدزَع ؤطئلت كلى الؼالب إلالسًت مدي
اطدُلابهم.
ٌصجم ؤكظاء هُئت الخدزَع الؼالب كلى ػسح ألاطئلت
ومىاُؼت ألاًٖاز اإلاسخلٌت.
ٌلؼي ؤكظاء هُئت الخدزَع ملخص طسَم كً مىطىق
اإلاداطسة في نهاًتها.
ٌؼسح ؤكظاء هُئت الخدزَع اإلاللىماث الصلبت بؼسٍِت
مبظؼت.
ٌلسض ؤكظاء هُئت الخدزَع اإلاادة بؼسٍِت ػُِت ومىـمت.
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بؼٖل بلى هحر
جام خد زاض ي
ما

م

اللبازاث

65

ًخم جىشَم دزحاث الؼالب بؼٖل كاد٘.
ٌظخٌُد ؤكظاء هُئت الخدزَع مً هخائج الخِىٍم في جدظحن
ؤداء الؼالب.
ٌلُد ؤكظاء هُئت الخدزَع ؤوزاَ لامخداهاث في اإلاىاكُد
اإلادددة.
ٌظخسدم ؤكظاء هُئت الخدزَع ؤطالُب مسخلٌت للخِىٍم.
ٌصجم ؤكظاء هُئت الخدزَع الؼالب لللمل ٌٓسٍّ واخد.
ًسبؽ ؤكظاء هُئت الخدزَع بحن البدث الىـسٍت والىاُم اللملي.
ٌصجم ؤكظاء هُئت الخدزَع الؼالب كلى الُِام باألوؼؼت
اإلاسخلٌت.
ٌظخسدم ؤكظاء هُئت الخدزَع اطتراجُجُاث جدزَع مخىىكت
حؼمل (اإلاىاُؼت ،للب الدوز ،الخللم الخلاووي ....الخ).
ٌظخسدم ؤكظاء هُئت الخدزَع وطائل حللُمُت مسخلٌت للسض
اإلاادة.
ًىحد بالٖلُت مٕخبت جدخىي كلى الٕخب واإلاساحم الخدًثت.
جىحد دوزاث مُاه الئِت للؼالب والؼالباث.
جخىًس في الٖلُت الِاكاث اإلاىاطبت مً خُث التهىٍت وؤلاطاءة.
جخىًس بِاكاث اإلاداطسة الىطائل الخللُمُت الٖاًُت ( طبىزة
بُظاء وطىداء ،حهاش كسض ،داجاػى...الخ ).
ًىحد ؤمآً اطتراخت للؼالب والؼالباث.
جخىًس ألاشجاز واإلاظاخاث الخظساء في الٖلُت.
ًخىًس بالٖلُت ملامل جٌي باخخُاحاث الخدزٍب اللملي للؼالب.
جخىًس مىاٍُ للظُازاث ٔاًُت.

31
30
36
33
32
32
32
33
34
35
21
20
26
23
22
22
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بؼٖل بلى هحر
جام خد زاض ي
ما

م

اللبازاث

22
23
24
25
21
20
26
23
22
22
22
23
24
25
21

جخىًس بالٖلُت ؤحهصة الخاطىب في مخىاو٘ الؼالب.
جخىًس وطائل ألامً والظالمت دازل الٖلُت.
جىحد بالٖلُت مساًّ ألداء الؼلائس الدًيُت.
ًخىًس بمٕخبت الٖلُت اإلاصادز الخللُمُت لالٕتروهُت.
جىحد صُاهت دوزٍت إلاساًّ الٖلُت.
جىحد مؼاكم مىاطبت للؼالب والؼالباث دازل الٖلُت.
جخىًس اإلاالكب اإلاىاطبت إلاسخلٍ ؤهىاق السٍاطت.
جىًس الٖلُت زدمت ؤلاهترهذ اإلاجاوي للؼالب دازل الٖلُت.
ًخلامل اإلاىؿٌىن مم الؼالب بإطلىب لؼٍُ ومدترم.
جخم بحساءاث الِبى٘ والدسجُل دازل الٖلُت بظهىلت وَظس.
ًخمخم اإلاىؿٌىن بالٖلُت باإلاـهس الالئّ واإلاسجب.
ًداًف اإلاىؿٌىن كلى طسٍت وزصىصُت بُاهاث الؼالب.
ًدزْ اإلاىؿٌىن ألهـمت الجاملت واللىائذ اإلاىـمت لللمل.
ًخىاحد اإلاىؿٌىن في ؤمآً كملهم باطخمساز.
ًصود اإلاىؿٌىن الؼالب باإلزػاداث ؤلادازٍت الالشمت.
ًسًع اإلاىؿٌىن ًٕسة الىطاػت واإلادظىبُت في حلاملهم مم
الؼالب.
جخىًس بالٖلُت ؤكداد ٔاًُت ماهلت مً الٌىحن في اإلالامل.
ًِدم اإلاىؿٌىن الخدماث ؤلادازٍت للؼالب بظسكت ودُت.
حللً بدازة الٖلُت كً هـام جلِي الخـلماث بلد بكالن الىخائج
للؼالب.
حظمذ بدازة الٖلُت بؼباكت اإلالصِاث واإلايؼىزاث الخاصت
بالؼالب.
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الشطا الىفس ي عً العملُت التعلُمُت لذي طلبت الجامعاث الُمىُت وعالكته ببعع املتغيراث

بؼٖل بلى هحر
جام خد زاض ي
ما

م

اللبازاث
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جدُذ الٖلُت ًسص جلِي الؼٖاوي مً الؼالب.
جسًع بدازة الٖلُت جدزل ألاحهصة ألامىُت في ُظاًا الؼالب.
جِىم بدازة الٖلُت بدل اإلاؼٕالث ؤلادازٍت وألأادًمُت التي
جىاحه الؼالب.
ً
ؤحىاء مً الهدوء الخام ألحساء لامخداهاث.
جىًس بدازة الٖلُت
جىـم بدازة الٖلُت مىاكُد لامخداهاث بما ًخالءم مم مصلخت
الؼالب.
حللً بدازة الٖلُت هخائج لامخداهاث ُبل بداًت الٌصل الدزاس ي.
حظمذ بدازة الٖلُت بةُامت لاخخٌاالث واإلاهسحاهاث الؼالبُت
بدسٍت جامت.
حظمذ بدازة الٖلُت بدسٍت حؼُٕل اإلاجالع ولاجداداث الؼالبُت.
حلمل بدازة الٖلُت كلى جدُِّ اإلاظاواة بحن الؼالب.
جىًس ؤدازة الٖلُت اإلاسػدًً ألأادًمُحن للؼالب.
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