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:ملخص
تهضف هظه الضعاؾت الخدلُلُت لىنف واك٘ الخٗلُم الٗالي الجؼاةغي في ْل الىفاًاث التي ًجض ألاؾاجظة أهمُت
 مً زالٌ جدضًض أبغػ الىفاءاث الخضعَؿُت لألؾاجظة مً هاخُت الخهاةو والؿماث الصخهُت،في جُبُلها
 ولخدلُم. باإليافت إلاٗاًحر الاهخلاء في الخىُْف،والٗالكاث الاوؿاهُت وهظا اإلاماعؾاث الخضعَؿُت والخلىٍم
 غحر مهم) وبٗض اؾخجىاب ُٖىت مً ألاؾاجظة، مهم،هضف البدث جم جهمُم اؾخبُان بملُاؽ زالسي (مهم حضا
الخابٗحن لجامٗت نالر بىبيُضع بلؿىُُىت أؾفغث الضعاؾت ًٖ هخاةج حٗىـ جلضًغ مٗٓم ألاؾاجظة ألهمُت
جُبُم الىفاءاث الخضعَؿُت ؾُما مجها جلً التي جدضص مؿخىي الخدهُل الٗلمي واإلاسغحاث الخٗلُمُت ٖمىما
 طلً ٖلى اٖخباع صوعها الفٗاٌ في،ٖلى ؾبُل هفاًاث الخسُُِ للخضعَـ واإلاماعؾاث الخضعَؿُت والخلىٍمُت
.الاعجلاء بالخيىًٍ الجاميي
. الجامعت؛ الىفاءاث؛ الىفاًاث الخدزَسُت؛ ألاسخاذ الجامعي:اليلماث اإلافخاخُت
Abstract:
This analytical study aims to describe the reality of higher education in Algeria in light
of competencies that professors find importance in applying, through identifying the
most prominent ones in terms of personal characteristics, human relation, as well as
pedagogical practices, and evaluating in addition to the selection criteria in
employment. To achieve this goal, a questionnaire was designed in a triplet scale (very
important, important, not important), and after the questioning of a sample of the
professors of the university of Saleh Boubnider Constantine, the study results reflected
the appreciation of most professors for the importance of applying pedagogical
competencies, especially those that determine the level of educational attainment and
output generally as a method of teaching and evaluation practices, considering their
effective role in the advancement of university education.
Keywords: Competence ; University ; University academic competence ; University
professor
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.I

مقذمة

ٌكهض كُإ الخٗلُم جُىعا مؿخمغا ًغافم جبني ؤلانالخاث الخانلت ٖلى مؿخىي اإلاىٓىمت
الخٗلُمُت ٖمىما والخيىًٍ الجاميي ٖلى وحه الخهىم ،ليىن هظا ألازحر ٌكيل اإلاغخلت الاهخلالُت مً الخٗلُم
الخللُني ئلى الخٗلُم الخيىٍني الظي ٌٗض الفغص لخىى غماع الخُاة اإلاهىُت.
وهٓغا ألهمُخه الىبحرة وصوعه الفٗاٌ في مىاهبت عهب الخلضم الخًاعي والضولي ،فالخٗلُم زضمت جىمىٍت وهى
ئخضي ألاولىٍاث الضولت التي جىلحها بالغ اهخمامها وٖىاًتها ،وحٗخبرها أؾاؽ بغامجها الخسُُُُت وؾُاؾاتها
ؤلانالخُتٖ ،لى اٖخباعه الغهحزة ألاولى لخدلُم الخًاعة والغقي ،وؾُٗا مجها إلهجاح اإلاكغوٕ الخٗلُمي الجاميي
جدغم ٖلى جسهُو مبالغ مالُت ضخمت لخمىٍل هظا اللُإ الخؿاؽ ،ما ًدخم ٖلى الجامٗت بضوعها أن
جلىم بالضوع اإلاىىٍ بها ،الظي ًخمشل في الجهىى والاعجلاء بمؿخىي الخٗلُم الٗالي ،ئال أن هظا الضوع لً ًخأحى
ما لم ًخم اًياٌ اإلاهمت لظوي ألاهلُت والجضاعة اإلاهىُت مً ألاؾاجظة ألاهفاء ،الظًً ًمليىن مً الخبرة والخيىًٍ
ما ًفي بغغى ئهجاح الٗملُت الخيىٍيُت بهفت ٖامت،
وهظا ما ؾىدىاوله بالضعاؾت والخدلُل في هظه الىعكت البدشُت ،خىٌ مىيىٕ الىفاءة الخضعَؿُت في الجام٘
 -1ئشيالُت الدزاست:
جسُى الجؼاةغ ههج ؾاةغ الضوٌ في الاهخمام بلُإ الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي لخدؿحن حىصة
اإلاسغحاث الخٗلُمُت الجامُٗت ،خُث ًبرػ هظا الاهخمام مً زالٌ الٗىاًت بتركُت الخضماث الخٗلُمُت اهُالكا
مً مؿاًغة مسخلف الخُىعاث الضولُت في هظا اإلاجاٌ ،وحىصة الخٗلُم حٗخمض اٖخماصا ولُا ٖلى مسخلف الجهىص
التي جبظلها اإلاإؾؿاث الجؼاةغٍت للخٗلُم الٗالي ،مً زالٌ جىفحر مضزالث عةِؿُت جىمً حلُا في هُئت الخضعَـ.
وخؿب اإلاخٗاعف ٖلُه ،جخجلى أهمُت وصوع أًٖاء هُئت الخضعَـ في جدؿحن حىصة الخيىًٍ ،ما ًلؼم هإالء
ألاًٖاء بالخدلي وامخالن حملت مً الؿماث الصخهُت ،والىفاءاث اإلاهىُت الالػمت الؾخدلاق ألاهلُت في
مُضان الخيىًٍ الجاميي الفٗاٌ ،وأصاء مهىت الخضعَـ ٖلى أهمل وحه ،فال ًمىً جدلُم ألاهضاف اإلايكىصة
مً الٗملُت الخٗلُمُت صون الٗىاًت باهخلاء ألاؾاجظة مً طوي الىفاءة والخبرة اإلاهىُتٖ ،لى اٖخباعهم الغهحزة
ألاؾاؾُت لخٗلُم هاجر ًغقى إلاهاف اإلاؿخىي الضولي.
وٖلى الغغم مً الُفغة الخىىىلىحُت التي جدللذ في آلاوهت ألازحرة ،وجبني اإلاإؾؿاث الجامُٗت إلاسخلف
الخىىىلىحُاث الخضًشت واإلاٗلضة التي وان مً قأجها جُىٍغ الخيىًٍ والخٗلُم الٗالي إلجاختها إلاا ٌٗغف بالخٗلُم
الظاحي مً كبل الُلبت ،ئال أجها لم جخمىً مً حٗىٌٍ مياهت ألاؾخاط أو الاؾخغىاء ًٖ صوعه ،هٓغا ليىهه ًخجاوػ
ٖملُت الخللحن اإلاٗغفي ئلى ٖملُت الخىحُه و الىلض والخلىٍم .لىً الٗالكت بحن هفاءة هُئت الخضعَـ وحىصة
الخأَحر والخٗلُم الجاميي ًُغح ئقياٌ ًغجى ئزباجه مً زالٌ ؤلاحابت ًٖ السإال الجىهسي:
ما هى واكع الىفاءاث الخدزَسُت لدي أعضاء هُئت الخدزَس بلسم علىم ؤلاعالم والاجصال بجامعت صالح
بىبيُدز-كسىطُىت -3؟
وفي مداولت للىنىٌ ئلى ئحاباث مىيىُٖت ًٖ حؿاؤالث هظه الىعكت البدشُت اهُالكا مً الدؿاؤٌ الغةِس ي
هُغح الدساؤالث الفسعُت الخالُت:
 ما هي أهمُت جىفس السماث والخصائص الشخصُت في عضى هُئت الخدزَس بالجامعت؟ فُما جىمً أهمُت جطبُم هفاءاث الخخطُط للخدزَس لألسخاذ الجامعي وحعامالجه الاوساهُت؟ ماهي أهمُت جطبُم هفاًاث اإلامازساث الخدزَسُت والخلىٍمُت لألسخاذ الجامعي؟ وماهي أسس اهخلاء وجلُُم ألاسخاذ الىفء؟ ما جأزير مخغيري الىىع والخبرة على ول مً الىفاءة الخدزَسُت والخلىٍمُت؟50
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-2أهمُت الدزاست:
جىُلم أهمُت اإلاىيىٕ مً وىهه ٌؿيى ئلى ئبغاػ الٗالكت والاعجباٍ الىزُم  ،بحن الخىانل بىنفه
ً
ً
ميىها ؾُيىلىحُا عةِؿُا ٌٗ ،خمض في حؿُحر الٗالكاث اإلاٗلضة في الىؾِ الجاميي مً زالٌ الاؾخفاصة مً
وؾاةل الاجهاٌ وما جىفغها مً مٗلىماث جلىم بضوع الىؾُِ لإلفاصة الٗلمُت والخلضم في اإلاجاٌ الخيىٍني.
 -3أهداف الدزاست:
جخلخو أهضاف هظا البدث فُما ًأحي:
 ئبغاػ واك٘ الخٗلُم الجؼاةغي مً زالٌ الىفاءاث الخضعَؿُت اإلاخىفغة لضي ألاؾاجظة. جلضًم جهىع ألهم الىفاءاث الالػمت جىفغها في أًٖاء هُئت الخضعَـ. جدضًض أبغػ الىفاءاث الخضعَؿُت لألؾاجظة مً هاخُت الخهاةو والؿماث الصخهُت والٗالكاث الاوؿاهُتوهظا اإلاماعؾاث الخضعَؿُت والخلىٍم ،باإليافت إلاٗاًحر الاهخلاء في الخىُْف.
 مداولت وي٘ همىطج مُٗاعي للُاؽ هفاءة هُئت الخضعَـ مً زالٌ وحهت هٓغ ألاؾاجظة أهفؿهم. جىفحر بُاهاث للُاؽ أزغ هفاءاث أًٖاء هُئت الخضعَـ ٖلى حىصة مسغحاث الخٗلُم الٗالي ٖمىماوفي حامٗت كؿىُُىت  3زهىنا.
 -4مىهج الدزاست:
اؾخسضمىا اإلاىهج الىنفي -الخدلُلي – في عنض ْاهغة الخىانل والخفاٖل وصوعه في جلضمُت الخيىًٍ
الجاميي .وَٗنى اإلاىهج الىنفي الخدلُلي بالُغٍلت اإلاىٓمـت لضعاؾت خلاةم عاهىت مخٗللت بٓاهغة أو مىكف أو
أفغاص أو أخضار أو أويإ مُٗىت بهـضف اهدكاف خلُلت حضًضة أو الخأهض مً صخت خلاةم كضًمت و أزاعها
والٗالكاث اإلاىبشلت ٖىه وجفؿ ــحرها وهك ــف الجىاهـ ــب الخ ــي جدىمهـ ــا( .قفُم ،1985 ،نفدت )84
 -5أدواث الدزاست:
اٖخمضها في حم٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗللت بهظا اإلاىيىٕ ٖلى أصاة الاؾخبُان ،أو ما ٌؿمى باالؾخلهاء وهى
أخض الىؾاةل الكاتٗت الاؾخٗماٌ للخهىٌ ٖلى مٗلىماث فهى أصاة لجم٘ البُاهاث اإلاخٗللت بمىيىٕ بدث
مدضص مً زالٌ اؾخماعة ججغي حٗبئتها مً اإلاؿخجىب ،ولهظا ٌؿخسضم بكيل عةِـ في مجاٌ الضعاؾاث التي
تهضف ئلى اؾخىكاف خلاةم ًٖ اإلاماعؾاث الخالُت واؾخُالٖاث الغأي الٗام ومُىٌ ألافغاص ،والظًً ًغغب
الباخث في الخهىٌ ٖلى بُاهاث بكأجهم في أماهً مخباٖضة ،فان أصاة الاؾخبُان جمىىه مً الىنىٌ ئلحهم
حمُٗا بىكذ مدضوص وبخيالُف مٗلىلت( .اإلاغغبي ،2006 ،نفدت )135
خُث كمىا باؾخجىاب ُٖىت كهضًت مً أؾاجظة حامُٗحن( 30أؾخاط) مً حامٗت نالر بىبيُضع -كؿىُُىت-
كهض الخمشُل ألاوؿب للمجخم٘ اإلاخاح ،خُث جم جلؿُم مداوع الاؾخبُان ئلى ؾخت مداوع:
 -1الؿماث والخهاةو الصخهُت لألؾخاط  -2هفاًاث الخسُُِ للخضعَـ  -3الٗالكاث ؤلاوؿاهُت
 -6مٗاًحر اهخلاء ألاؾخاط
 -5الخلىٍم
 -4اإلاماعؾاث الخضعَؿُت
الىفء
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أوال :مفاهيم ومصطلحات الذراسة:
 )1ألاسخاذ الجامعي:
ٌٗغف بغان ألاؾخاط الجاميي بأهه "مسخو ٌؿخجُب لُلب احخماعيً ،خدىم ئلى خض ما في
اإلاٗغفت وهظلً اإلاٗغفت الٗلمُت ،وٍلهض به في هظه الضعاؾت ،ول شخو ًؼاوٌ مهىت الخضعَـ في ولُت ٖلىم
ؤلاٖالم والاجهاٌ والؿميي البهغي نالر بىبيُضع -كؿىُُىت  ، -3وَكغل ئخضي الغجب الٗلمُت الخالُت:
اؾخاط ،صهخىع ،أؾخاط مؿاٖض نىف (أ) ،أؾخاط مؿاٖض نىف(ب).
 )2الجامعت:
ًغي ٖلماء الخىُٓم التربىي اهه ال ًىحض حٗغٍف كاةم بظاجه أو جدضًض شخص ي وٖالمي إلافهىم
الجامٗت ،لظلً فان ول مجخم٘ ًيص ئ حامٗخه وٍدضص لها أهضافها بىاء ٖلى ما جملُه ٖلُه مكاوله ومُامده
وجىحهه الؿُاس ي والاكخهاصي والاحخماعي.
وٍغي "خامض ٖماع" أن مهُلر الجامٗت ٌٗني أهثر مً مجغص ججم٘ ألاؾاجظة ،فهى ًخًمً أبٗاصا
ٖضًضة مجها حامٗت إلاٗاعف ٖامت مكترهت ،جمشل كاٖضة للمهً اإلاخسههت ،وحامٗت إلاسخلف ئبضاٖاث الفىغ
ؤلاوؿاوي وحامٗت لشىابذ اإلاجخم٘ وزهىنُاجه الشلافُت ،وحامٗت إلاىاع ومهاصع اإلاٗغفت ،بما ٌؿغ ججضًضها و
ئهخاحها ،وحامٗت إلالىماث الخُاة مً خُث الكغاهت الفاٖلت في الخُاة الجامُٗت ،وحامٗت لفغق ٖمل مخياملت
ومخٗاوهت ،جخألف مضاعؾهم الفىغٍت لخضمت الُالب ٌٗغفها اإلاكغٕ الجؼاةغي بأجها مإؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘
ئصاعي حؿاهم في حٗمُم ووكغ والاعجلاء بالبدث الٗلمي وزضمت اإلاجخم٘ (الىانغ ،2012،/2011 ،م.)21 .
 )3مفهىم الىفاءاث:
للض ٖغفذ الىفاءاث وكأتها وامخضاص للدؿُحر الخهيُفي للٗماٌ ،والظي حهضف ئلى الخمُحز  aLبحن
الٗماٌ مً خُث أصائهم .وبالخالي أنبذ مهُلر "الىفاءة" أو "الجضاعة"ٌ ،ؿمذ بخدضًضالٗاملحن الظًً
ً classificationمخليىن اإلاهاعاث الجىهغٍت (كضعاث ومهاعاث مدىعٍت) الًغوعٍت للمإؾؿت ،و حكحر الىفاءاث
 eel oeoneoc mocبمٗىاها الىاؾ٘ ،ئلى " اللضعة اإلاغجبُت باألصاء والتي ٖاصة ما ًخم اهدؿابها مً كبل الفغص
بمٗنى أن الىفاءاث جخمشل في مجمل اإلاٗاعف والخبراث الفغصًت والجماُٖت اإلاتراهمت ٖبر الؼمً ،وٖلى كضعة
اؾخغالٌ جلً اإلاٗاعف والخبراث في ْل ْغوف مهىُت مسخلفت.
ٌٗىص أنل ولمت الىفاءاث  eel oeoneoLئلى اليلمت الالجُيُت والتي حٗني "اللضعة ٖلى ئنضاع ألاخيام
واجساط اللغاعاث في مجاٌ مٗحن وفي ئَاع مدضص وَكحر مضلىٌ ولمت الىفاءاث ،الىفاءاث ٖباعة ًٖ جىلُفت مً
اإلاٗاعف ،اإلاهاعاث الخبرة والؿلىهُاثً ،ىْفها الفغص في مىكف ما جدذ ْغوف مُٗىت باؾخسضام اإلاىاعص
اإلاخىفغة لضي اإلاإؾؿت ،ألصاء ٖمل أو مهام مُٗىت" (همىع ،2011-2012 ،م.)50 .
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-4الىفاًاث الخدزَسُت:
هي مجمىٖت اللضعاث واإلاهاعاث والاججاهاث التي ًمخلىها أًٖاء هُئت الخضعَـ وٍماعؾىجها في
اإلاىكف الخٗلُمي لخمىُجهم مً اللُام بمهماتهم الخٗلُمُت بفٗالُت واجلان (ٖاصٌ ،2013 ،نفدت  ،)29ومً
قأجها جِؿحر حٗلُم الُلبت حٗلُما ؾلُما ومخيامل (ؾلُمان ،2015 ،م).)277 .
ثانيا :اإلطار الهظزي للذراسة:
 -1أسس جددًد الىفاًاث الخعلُمُت
 /1-1ألاساس الفلسفي :وٍخم في يىةه وي٘ الىخاحاث التي جخفم م٘ كُم اإلاجخم٘ وفلؿفخه ،مما ٌؿاٖض ٖلى
وي٘ جهىع لضوع ألاؾخاط وهفاًاجه.
/2-1ألاساس الخطبُلي :وٍخم فُه جدضًض الىفاًاث في يىء الىخاةج اإلاؿخمضة مً البدىر الخجغٍبُت ،والظي
حكيل أؾاؾا القخلاق الٗباعاث الخانت بالىفاًاث الخٗلُمُت.
 /3-1أساس اإلاادة الدزاسُت :خُث ًخم فُه جدضًض الىفاًاث مً زالٌ اإلاٗاعف في مجاٌ اإلااصة الضعاؾُت،
وغالبا ما جيىن الىفاًاث التي جدضص في يىء هظا ألاؾاؽ هي هفاًاث جسههُت جلىم ٖلى اإلاٗغفت بهفت
أؾاؾُت.
 /4-1أساس اإلامازست :وٍخم فُه جدضًض الىفاًاث في يىء الخدضًض الضكُم إلاا ًفٗله ألاؾاجظة ألاهفاء أزىاء
مماعؾتهم ) (sallam, 2016, p. 16لٗملُت الخضعَـ ،هخىحُه ألاؾئلت وئصاعة الخىاع واإلاىاككت
 -2أدواز ومهام عضى هُئت الخدزَس في الجامعت :
في زًم مؿإولُاث الجامٗت ًبرػ صوع ألاؾخاط الجاميي باٖخباعه عهحزة مً عواةؼ حامٗخه وكاٖضة مً
كىاٖض البىاء الجاميي ،فضوعه بالغ الخأزحر في شخهُاث َلبخه وجيىٍجهم الٗلمي ،وهى ًإصي صوعه الفاٖل في
جدضًض البرامج واليكاَاث الٗلمُت لجامٗخه التي جغجبِ مباقغة ببرامج مجخمٗه وحٗىـ خاحاجه ،هما ًماعؽ
صوعه في جىفُظ هظه البرامج وجلُُمها للىكىف ٖلى اإلاىجؼ مجها و صعحت اهجاػه ومؿخىاه ،لُيىن كاصعا ٖلى حٗضًل
مؿاعها وعف٘ هفاءتها ونىال ئلى ألاهضاف اإلاغؾىم ،وجدباًً الىْاةف وألاصواع التي ًلىم بها ألاؾخاط الجاميي
بازخالف حجم الجامٗاث ومؿإولُاتها .وٍغي ماهجزي وعفاكه أن ألاؾخاط الجاميي البض أن جخىافغ فُه هفاءاث
الخضعَـ الجاميي ،مخابٗت البدث والاهخمام باألمىع ؤلاصاعٍت والخألُف في مجاٌ ازخهانه وكضعجه ٖلى جىحُه
َلبخه وجلضًم اإلاكىعة للخيىمت وؾىف هغهؼ هىا ٖلى الىْاةف الشالر ألاؾاؾُت لألؾخاط الجاميي.
ألاؾخاط في الجامٗت بشالر وْاةف عةِؿُت جخمشل في :الخضعَـ ،والبدث الٗلمي ،وزضمت اإلاجخم٘.
وٍلىم
وكبل الخىؾ٘ أهثر في هظه اإلاهام البض لىا أن هخُغق ئلى ما خضصه اإلاكغٕ الجؼاةغي فُما ًسو اإلاهام اإلاىولت له
ًلىم بخضعَـ حجم ؾاعي أؾبىعي كضعه  12ؾاٖت للمبخضب وحؿ٘ ؾاٖاث·.
لهىف ب و أ حكمل خخما صعؾحن غحر مىغعًٍ.
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اإلاكاعهت في أقغاٌ اللجان التربىٍت/مغاكبت الامخداهاث- .
جصخُذ وسخ الامخداهاث/اإلاكاعهت في أقغاٌ اإلاضاوالث- .
جدًحر الضعوؽ وجدضًثها/جأَحر عؾاةل اللِؿاوـ وماؾتر- .
اإلاكاعهت بالضعاؾاث وألابدار في خل اإلاكاول التي جُغخها الخىمُت- .
( الىانغ،مغح٘ ؾابم ،م  - )58،57جيكُِ أقغاٌ الفغق التربىٍت التي ًخىفل بها،
ومً هظا اإلاىُلم ،جهبذ الىفاءاث مخيىهت مً اإلاٗاعف الىفاءاث اإلاٗغفُت ،الاؾخٗضاصاث أو اللضعاث
الىفاءاث الصخهُت والىفاءاث الؿلىهُت.
 /1-2اإلاعازف:
وحكحر ئلى اإلاٗغفت اإلاخسههت في أخض الفغوٕ الٗلمُت ،فهي جلً اللابلُاث واللضعاث للخٗامل م٘
ألاؾالُب والخلىُاث في خلل مخسهو ،وغالبا ما ًيىن مهضعها الضعاؾت ،الخبرة ما ٌٗؼػها مً جضعٍب
وجيىًٍ الظي ٌؿاٖض ٖلى هلل هظه اإلاٗاعف :الىٓغٍت والٗملُت التي جىدؿب باإلاماعؾت اإلاهىُت formation sur le
/2-2tasالىفاءاث الشخصُت:
ئطا واهذ الىفاءاث اإلاٗغفُت جغجبِ باللضعة ٖلى الخٗامل م٘ اإلاىاص ،اإلاٗضاث واإلاٗلىماث فان
الىفاءاث الصخهُت جغجبِ بلضعة الفغص ٖلى الخٗامل م٘ آلازغًٍ ،والتي ٌٗغفها البٌٗ بالىفاءاث الخفاٖلُت
 interpersonal skillsوهي جلً اللضعاث الاجهالُت ،الخأزحرًت والخدفحزًت .والتي جٓهغ مً زالله الهفاث
الصخهُت للفغص :الابضإ والخفىحر اإلاىُلي ،الخسُُِ ،اللضعة ٖلى الابضإ والابخياع وزلله للشلت اإلاخباصلت،
مما ًإصي ئلى اٖخباعه اإلاغح٘ أو اللضوة لباقي مجمىٖخه.
 ./3-2الىفاءاث السلىهُت:
ئن الىفاءاث الصخهُت للفغص مً اججاهاث وكُم ومٗخلضاث ،جٓهغ مً زالٌ ؾلىهه الُىمي م٘ باقي
فغٍم ٖمله ،خُث ٌٗض هظا الؿلىن اؾخجابت جهضع ًٖ الفغ هدُجت اخخياهه بغحره مً ألافغاص ،أو هدُجت
الجهاله بالبِئت اإلادُُت به ،وٍخًمً بهظا اإلاٗنى ول ما ًهضع ًٖ الفغص مً عص فٗل خغوي ،لغىي ،أو اهفٗاٌ.
(همىع ،2012,2011 ،نفدت .)54،53
وهىان مً الباخشحن مً ال ًلخهغ ٖلى هظا الخهيُف ،بل ًًُف ئلُه ما ًترجب ٖلى ول مً اإلاجاٌ
اإلاٗغفي (ًىؾف ،2009.2008 ،نفدت  )167والىحضاوي والىفس ي الخغوي مً آزاع وما ًيخج ٖىه مً زبرة.
 -3وظائف ألاسخاذ الجامعي في الخعلُم العالي:
 /1-3الخدزَس:
لًٗى هُئت الخضعَـ صوع مٗغفي ،ولىً َبُٗت هظا الضوع اإلاٗغفي جسخلف ٖما واهذ ٖلُه في اإلااض ي،
بدُث ًيىن الترهحز ٖلى ئهؿاب الُلبت اإلاٗاعف والخلاةم واإلافاهُم اإلاىاؾبت للخضفم اإلاٗغفي اإلاؿخمغ للٗلم،
وما ًغجبِ بهظه اإلاٗاعف مً مهاعاث ٖملُت وكُم واججاهاث ،بدُث جمىجهم مً الخٗامل الصخُذ م٘ هظا
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الخضفم اإلاٗغفي ،والخلىُاث اإلاغجبُت به ألن طلً ٌٗحن هإالء الُلبت ٖلى فهم الخايغ بخفهُالجه وجهىع
اإلاؿخلبل باججاهاجه واإلاكاعهت في نىاٖخه ،وبظلً ًخم اهؿابُلبت زلافت مٗلىماجُت جمىجهم مً الخٗاٌل في
مجخم٘ اإلاٗلىماجُت الظي هى مجخم٘ اإلاؿخلبل
 /2-3البدث:
باإليافت ئلى الجهىى باألٖباء الخضعَؿُت ،فاهه مً اإلاخىك٘ أن جىانل هُئت الخضعَـ حهىصها في مُضان
البدث لللُام بأبدار زانت بهم أو ؤلاقغاف ٖلى بدىر الُلبت ،وفي الىشحر مً ألاخُان جيىن الغاًت مً
هظه البدىر هى اليكغ ،هاجان الىُْفخان مغجبُخان م٘ بًٗهما البٌٗ ،فهىان ٖالكت بحن البدث ومؿخىي
الخضعَـ في الجامٗاث فىىُٖت البدىر التي ًيخجها أًٖاء هُئت الخضعَـ حٗخبر مإقغ ٖلى مياهت الجامٗت
الٗلمُت بحن الجامٗاث ألازغي ،هظا وٍسً٘ اإلاجهاج الجاميي لٗملُاث الخىلُذ واإلاغاحٗت مً زالٌ ألابدار
التي ًجغحها أًٖاء هُئت الخضعَـ في الجامٗت اإلاٗىُت .لىً ًبلى الؿإاٌ مُغوخا ئطا ما وان الخضعَـ ًُغى
ٖلى ٖملُت البدث مً الىاخُت الخاعٍسُت ،ال ًيىن الخضعَـ ٖمال بىكذ وامل صاةما .وبالخالي وان هىالً وكذ
للبدثٖ ،الوة ٖلى طلً وختى خضور الخىؾ٘ الهاةل في الخٗلُم الٗالي ،واهذ الجامٗاث كلُلت الٗضص ،وواهذ
جمُل لجظب أفًل اإلاخسههحن في أي مجاٌ ،وهدُجت لظلً ،لم ًىً هىالً أي نغإ بحن البدث والخضعَـ.
أما الُىم فان اإلاىكف مسخلف .ففي اللغن  06الىُْفت ألاواصًمُت للخٗلُم الٗالي هي وُْفت الخٗلُم.
 -4ألادواز الحدًثت لهُئت الخدزَس:
ئطا واهذ أصواع هُئت الخضعَـ الخللُضًت ،جىدهغ في هلل اإلاٗلىماث مً مهاصع مدضوصة للُلبت ،وجأهُض
خفٓهم لها ،م٘ جىححههم ئلى أهماٍ مً الؿلىن اإلاخىاعزت (ؾلبُاتها وئًجابُاتها) ،واللُام بالبدىر وجىححهها،
فان أهم ألاصواع الجضًضة والخضًشت اإلاُلىب أصاؤها إلاىاهبت مخُلباث الٗهغ الظي وِٗكه هي هما ًأحي:
 /1-4مبدأ الخعلم الراحي:
ًخمشل صوع ًٖى هُئت الخضعَـ في جدلُم الخٗلم الظاحي للُلبت ،وخثهم ٖلى اهدكاف اإلاٗلىماث والخلاةم
بأهفؿهم ،و حٗغٍفهم بىُفُت الخٗلم ؾىاء مً الىخب واإلاهاصع اإلاسخلفت ،أو مً الخجاعب الٗملُت اإلاخىىٖت ،أو
مً
الىؾاةل الخٗلُمُت الخللُضًت مجها والخضًشت ،وبسانت اللضعة ٖلى الخٗامل م٘ الخاؾىب والاهترهذ ووؾاةل
الخىىىلىحُا الخضًشت .وبظلً ًدبب َلبخه في الٗلم وٍغغبهم فُه ،و ًدثهم ٖلى الؿيي الهدؿابه ،لِـ الٗلم
الظي ًضعؾه لهم فلِ ،و ئهما الٗلم بهفت ٖامت ،الٗلم الىاف٘ لضًجهم و صهُاهم ،ؾىاء صعؾه هى أو صعؾه
غحره،
وٖلُه أن ًجٗل ٖاصة خب الٗلم وجدهُله والاؾخفاصة مىه ،مالػمت لهم َىاٌ خُاتهم.
 /2-4ألاسخاذ مثل أعلى لطلبخه:
مً أهم ألاصواع التي ًلىم بها ألاؾخاط ،صوعه في بىاء شخهُت َلبخه ،أوالةً الظًً ًىٓغون ئلُه ٖلى أهه
مشلهم ألاٖلى و مغح٘ لللُم ألازالكُت ،و كض اؾخىحب طلً أن ًيىن هظا ألاؾخاط همىطحا للخهغف الؿلُم في
حمُ٘ اإلاىاكف التي جلابله ،ؾىاء في الٗمل أو زاعحه .فاألؾخاط الظي ًدث َلبخه ٖلى الالتزام باإلاىاُٖض زم
ًدًغ ئلى صعوؾه مخأزغاً ،مدى بخهغف واخض ٖكغاث ألاكىاٌ التي ًغصصها لهم ،وبجاهب نضق اللىٌ
والفٗل
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(همىع ،2012,2011 ،نفدت ً ،)58،57أحي خؿً اإلآهغ وألاماهت في الٗمل ،واخترامه لىفؿه ويبُه
الهفٗاالجه ٖىض الغًب ،وٖضم اؾخسضامه أللفاّ غحر الةلت والبٗض ًٖ الهغاةغ وٖضم جغاحٗه ًٖ ولمت خم
ُ
اٖخلض في نضكها ،وجغفٗه ًٖ الغُبت والىمُمت والخمؿً باألماهت الٗلمُت ،والترًث كبل ئنضاع ألاخيام،
والخىاي٘ الٗلمي باإليافت ئلى ما ؾبم جمىىه مً اإلااصة اإلايلف بها أي أن ًيىن حجت في جسههه.
 /3-4ألاسخاذ الجامعي هخبير ومسشد:
ًلجأ الٗضًض مً الُلبت في أغلب مإؾؿاث الخٗلُم الٗالي لُلب الغأي والىهُدت بكأن أمىع شخهُت أو
ٖلمُت ئلى هُئت الخضعَـ ،وهدُجت ليىجهم أهبر ؾىا وزبرة مً الُلبت ،فان مً اإلاخىك٘ أن ًلىم هإالء بضوع
اإلاغقضًً ،فمً اإلاٗغوف أن الُلبت ًًٗىن زلتهم في البٌٗ مً أؾاجظتهم وختى ئن لم ًيىهىا مضعؾحهم
الفٗلُحن ،فالُلبت ًًٗىن وامل زلتهم في ألاؾخاط ؾىاء ما حٗلم بسهىنُت اإلاىيىٕ (الخدفٔ) أو الىهُدت
اإلاؿضاة بكأهه.
 /5-4ألاسخاذ الجامعي همسدشاز:
حٗض زضمت اإلاجخم٘ أخض وْاةف الجامٗت ،فهي جمشل مغن ا ػ ًخم مً زالله حلب الخبراء لليكاَاث اإلادلُت
والىَىُت ،وٍخىك٘ مً هإالء الخبراء جلضًم الخضمت التي جىُىي ٖلى هفاءة ٖالُت للمجخم٘ ،وبظلً ًخم الغحىٕ
ئلى أؾاجظة الجامٗاث مً أحل:
 ئُٖاء اإلادايغاث الٗامت بكأن اإلاىايُ٘ ألاواصًمُت.ّ
 جغأؽ اللجان التي ًخم جىُٓمها في اإلاجخم٘. ئحغاء البدىر طاث الهلت بلًاًا اإلاجخم٘. اإلاكاعهت في الؿُاؾت اإلادلُت. اجساطهم هماطج ًدخظي بها. ئبضاء آلاعاء و الاكتراخاث والخلىٌ إلاىاحهت ويُٗت ما. -6دوز هُئت الخدزَس في عصس الاهترهذ:
ئن ْهىع قبىت الاهترهذ الٗاإلاُت والتي مً زاللها ٌؿخُُ٘ الُالب أن ًخهل بجامٗاث الٗالم ،مىخباتها،
مضعؾحها وختى َلبتها ،وأن ًدباصٌ مٗهم آلاعاء وألافياع وهخاةج البدىر صون وحىص ألاؾخاط ،هظه ألاؾباب
ولها وغحرها صٖذ ئلى جُىع صوع ًٖى هُئت الخضعَـ وفغيذ ٖلُه مؿإولُاث حضًضة ،فلم ٌٗض ألاؾخاط هما
وان كضًما مدضصا للماصة الضعاؾُت ،قاعخا إلاٗلىماث الىخب ،مىخلُا الىؾاةل الخٗلُمُت ،وايٗا لالزخباعاث
الخلُُمُت وئهما أنبذ صوعه ًترهؼ ٖلى جسُُِ الٗملُت الخٗلُمُت ،وجهمُمها وئٖضاصهاٖ ،الوة ٖلى وىهه
مكغفا ومغقضا ومىحها وملُما لها بمٗنى آزغ فلض أنبذ ئلؼاما ٖلُه م٘ جُىع هظا الٗهغ ،واهدكاع
الخاؾىب ،أن
ًتزوص بمهاعاث اإلاهمم الخٗلُمي؛ ليي ًدؿنى له جهمُم اإلااصة الضعاؾُت التي ًضعؾها ،ئٖضاصها وجىُٓمها .ؾىاء
واهذ هظه اإلااصة مٗضة للُالب الظي ًضعؽ في هٓام الخٗلُم الخللُضي اإلادهىع بجضعان واإلالُض بضوام ،أو
للُالب الظي ًضعؽ في هٓام الخٗلُم الظي ال ًىدهغ بجضعان وال ًخلُض بضوام الخٗلُم ًٖ بٗض أو الالىترووي
فالٗهغ الظي وِٗكه ٌكهض حغحرا ملخىْا في الىمى الؿياوي ،اإلاٗغفي والخلني ،وغؼث فُه آلالت وزانت
الخاؾىب حمُ٘ مغافم الخُاة ،لُىاهب الؿغٖت في جىلُض اإلاٗلىماث واهدكاعها .فلض وكأث الخاحت ئلى جهمُم
البرامج الخٗلُمُت بُغٍلت ٖلمُت مضعوؾت وفٗالت ،مً قأجها أن جًاٖف مً وُْفت الخاؾىب في الخٗلُم
وفاةضجه .وجبٗا لظلً فلض وكأث الخاحت ئلى مهممي البرامج الخٗلُمُت؛ لُلىمىا بهظه اإلاهمت ٖلى أهمل وحه،
ويمً الىكذ اإلاؿمىح به لٗملُت الخٗلم مؿدىحرًً في مهمتهم بمباصب جهمُم الخٗلُمَ ًٖ ،غٍم جهمُم
بغامج
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فٗالت ،ؾىاء واهذ هظه البرامج :مىاهج ،صوعاث ،مكاعَ٘ ،هخب وهٓغا ألهمُت الخهمُم الخٗلُمي في ئهجاح
اؾخسضام آلالت في الٗملُت الخٗلُمُت ،اججهذ الٗضًض مً الضوٌ وزانت ألاحىبُت ئلى جضعٍب ألاؾاجظة للتزوص
بمهاعاث الخهمُم الخٗلُمي ،إلاىاهبت الٗهغ الظي ٌِٗكىن فُه الظي ٌٗخمض حىهغه ٖلى الخسُُِ والخىُٓم.
(همىع ،مغح٘ ؾابم ،نفدت )59،60
ثالجا :اإلطار التطبيقي للذراسة:

توزيع األساتذة عينة الدراسة
حسب سنوات الخبرة

توزيع األساتذة عينة الدراسة
حسب الجنس

أقل من  3سنوات
ذكر

3سنوات فأكثر

أنثى

مدىز:1السماث والخصائص الشخصُت
العبارات

ميم

ميم جدا

اختبار كا

غير ميم

2

ك

%

ك

%

ك

%

كام

كاج

الداللة

يتصف األستاذ بالرصانة

27

=9

3

09

0

0

<8.3

==93

دال

يتصف األستاذ باليدوء

20

;::3:

10

..3..

0

0

29

==93

دال

يتصف األستاذ بالثقة بالنفس

27

=9

3

09

0

0

<8.3

==93

دال

يكون مثقفا

24

<9

6

29

0

0

.032

==93

دال

يكون مطمعا ومتابعا ألحدث التطورات

21

;9

9

.9

0

0

2232

==93

دال

يكون حازما في السيطرة عمى انفعاالتو

27

=9

3

09

0

0

<8.3

==93

دال

ييتم بالقيم األخالقية لطمبتو

22

;.3..

8

;2:3:

0

0

<283

==93

دال

21

;9

9

.9

0

0

2232

==93

دال

مظيره وىندامو الئق

24

<9

6

29

0

0

.032

==93

دال

لديو حس عالي بالمسؤولية

26

;<:3:

4

0.3..

0

0

.=32

==93

دال

23

;;:3:

7

2.3..

0

0

<2;3

==93

دال

يراعي االختالفات الفردية واالجتماعية
لمطمبة

يحترم األستاذ الطمبة ويعامميم معاممة
جيدة

جىضر بُاهاث الجضوٌ اإلاخٗللت بؿمت الغناهت ،هجض أن غالبُت احاباث أفغاص الُٗىت واهذ بـ" :مهم حضا" بأٖلى
وؿبت ( %90مهم حضا) و( %10مهم) بحن اجهاف ألاؾخاط بالغناهت ،وزلخه بىفؿه ،وخاػما في الؿُُغة ٖلى
اهفٗاالجه ،باٖخباع هظه الهفاث مفهلُت جمحز بحن الاوؿان الٗاصي وألاؾخاط الجاميي ،الظي ًخٗغى للمىاكف
08

الطاهز بو أمحذ /شزيفي أميهة

الخٗلُمُت اإلاسخلفت حغاء الخٗامل والخهاصم م٘ ٖضًض أهىإ الصخهُاث الُالبُت ،مجها الٗهبُت اإلاىُىٍت
اإلاكاغبت ،...فهفت الغناهت جسىٌ لألؾخاط خىمت الخٗامل والخهغف اػاء أي مىكف حٗلُمي مفاجئ ،جلحها وؿبت
(%86.67مهم حضا) و(%13.33مهم) لخؿه باإلاؿإولُت طلً أن ألاؾخاط غحر اإلاؿإوٌ ال ًمىىه جللض مىهب
ألاؾخاطًت أنال لٗضم كضعجه ٖلى جدمل أٖباء اإلاؿإولُت اإلاللاة ٖلى ٖاجله ،مً جدًحر للمدايغاث وخًىع
الاحخماٖاث واٖضاص اإلالخلُاث ووي٘ الامخداهاث وجصخُذ ألاوعاق وؤلاقغاف ٖلى مظهغاث الُلبت وغحرها مً
ألاٖماٌ اإلاىولت ئلُه ،فاألؾخاط الىفء هى مً ًخمىً مً الخىفُم بحن ول طلً بل وٖلى أهمل وحه ،ألهه
مؿإوٌ أمام َلبخه وػمالةه وألاهم مً هظا وله هى مؿإوٌ أمام هللا ٖؼ وحل ًٖ أماهت وعؾالت ًإصحها هي مً
أؾمى الغؾاالث في الىحىص العجباَها بالٗلم.
باإليافت ئلى وؿبت  %80لإلحابت "مهم حضا" و %20لإلحابت "مهم" ألن ًيىن هىضام ألاؾخاط الةلا ،طلً أن
اإلآهغ ٌٗىـ شخهُت ألاؾخاط وطوكه ،ووىهه مدِ أهٓاع الجمُ٘ ؾُما الُلبت الظًً ًدخيىن به صاةما وعبما
ًللضوهه أًًا ،فاإلآهغ ًداوي الخأقحرة ألاولى لللبىٌ الىفس ي لضي الُلبت ،هما ًمىً أن ًيىن له نضي هفس ي
لإلكىإ الفىغي باٖخباعه الغؾالت الغمؼٍت الخىانلُت ألاولُت التي جمىذ زلت أهبر لألؾخاط ،وطاث اليؿبت ألن
ًيىن مشلفا ،باٖخباع أن زلافت ألاؾخاط وػاصه اإلاٗغفي في غاًت ألاهمُت ،وطلً إلزغاء ما ًملىه مً مٗلىماث
ومٗاعف ٌؿخسضمها في اَاع جيىٍىه ومؿاعه الخٗلُمي والخأَحري ،فًال ًٖ صوع زلافخت وجىُْفها في خل
اإلاكىالث الخٗلمُت إلقبإ عغبت الُالب في اإلاٗغفت الٗلمُت وفً ما ٌٗترًه مً غمىى أو لبـ ًىخىف اإلااصة
الٗلمُت اإلالضمت في اإلالُاؽ الظي ًضعؾه للُلبت ،ووؿبت  %76.67لـ "مهم حضا" ووؿبت  %23.33لـ "مهم"
لهالر الاخترام واإلاٗاملت الخؿىت للُلبت مً كبل ألاؾخاط ،فالبض ٖلى أن جغبِ ألاؾخاط بالُالب ٖالكت أؾاؾها
الاخترام اإلاخباصٌ بحن الُغفحن ،فال ًيبغي للُالب ججاوػ خضوصه م٘ ألاؾخاط ،هما ًل٘ ٖلى هظا ألازحر يغوعة
الخٗامل والخفاٖل الجُض م٘ الُلبت ،بدشمحن أٖمالهم أو ئحاباتهم وجهىٍبها ٖىض الخُأ بُغٍلت لبلت غحر
حاعخت ،فال ٌؿتهؼب بما ًلضمىهه مهما وان حجم الخُأ ،ألن طلً ًإصي ئلى اخباٍ الُالب وامخىاٖه ًٖ
اإلاكاعهت أو الترهحز م٘ اإلادخىي الخٗلُمي اإلالضم .وألاؾخاط الىفء هى الظي ٌٗغف هُفُت جىحُه َلبخه بُغٍلت
طهُت فحها مً الضٖابت التي جمى٘ الصخىاث الؿلبُت أو الًغاةً الىفؿُت ،بمىدهم الشلت الياملت في أهفؿهم
وكضعاتهم الصخهُت للمداولت مجضصا وباؾخمغاع ،ختى ال ًيىن أخض ألاؾباب اإلاباقغة في هفىع الُالب مً
الجامٗت ،فُداوٌ كضع الاميان مً اإلادافٓت ٖلى ؾحروعة الٗملُت الخيىٍيُت ٖلى أخؿً وحه صون اهدغاف ًٖ
اإلاؿاعي ألاؾاؾُت لها .ووؿبت  %70لإلحابت "مهم حضا" ووؿبت  %30لإلحابت "مهم" لىحىب مغاٖاة ألاؾخاط
لالزخالفاث الفغصًت ما ًىضر يغوعة ألازظ بالفغوق الفغصًت ٖىض الخٗامل مٗهم ،فلض ًسخلفىن في اججاهاتهم
وجيىٍجهم الصخص ي وكضعاتهم الٗللُت ،وبالخالي اؾخٗضاصاتهم الىفؿُت للخٗلم ،فازخالف وؿب الظواء مشال
جغجبِ بؿغٖت الاؾدُٗاب فليل َغٍلت قغح مُٗىت لِـ فلِ في مغخلت الخضعَـ فلِ وئهما في الخلىٍم أًًا
ال بض مً مغاٖاة هظه الازخالفاث مً زالٌ الخىىَ٘ في ألاؾئلت بحن البؿُِ واإلاٗلض ،الفهم والخفٔ ،..وهظلً
الفغوكاث في الؿً ،وخاالث اإلالخدلحن بالجامٗت في ؾً مخأزغة ٖضصهم البأؽ به ،ؾُما مإزغا بفٗل حصجُ٘
مىانلت الضعاؾت باإلاغاؾلت (البيالىعٍا الخغة) وهظا صمج الىٓامحن الىالؾُيي و aMLالظي أجاح للُلبت مً
الضفٗاث اللضًمت مً الالخداق بالجامٗت كهض مىانلت الضعاؾاث الٗلُا ،وٖلُه فاألنغغ ؾىا أهثر اؾدُٗابا
مً ألاهبر ؾىا ما ًدخم ٖلى ألاؾخاط مغاٖاة هظه الازخالفاث لخدلُم هىٕ مً الخىاػن اإلاٗغفي والخيىٍني ،هظا
مً حهت ومً حهت أزغي مغاٖاة الازخالفاث الاحخماُٖت واإلاؿخىي الاكخهاصي فاألؾخاط ًداوٌ كضع اإلاؿخُإ
َلب اإلاٗلىٌ وٖضم جيلُف الُلبت أهثر مً كضعاتهم اإلااصًت ،هظهغ للخىيُذ في مجاٌ ٖلىم ؤلاٖالم والاجهاٌ
جيلُف الُلبت بمىهخاج أو اهجاػ بٌٗ اإلاىاص الؿمُٗت البهغٍت أو الفُلمُت التي جخُلب مبالغ هبحرة جفىق كضعة
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ول الُلبت ؾُما مً طوي الضزل الًُٗف أو اإلاخىؾِ .وهفـ اليؿبت  %70لإلحابت "مهم حضا" ووؿبت %30
لإلحابت "مهم" للؿمت (ًيىن مُالٗا ألخضر الخُىعاث) ،فمٗغفت أهم ألاخضار الغاهىت ؾىاء في مجاٌ
الخسهو اإلاضعؽ أو في اإلاجاٌ الٗام ٌٗض يغوعة ال غنى ٖجها ؾُما أهىا وِٗل ٖهغا مً الاهفخاح ؤلاٖالمي
والٗىإلات ،فاالَالٕ في مجاٌ الخسهو ًمىً ألاؾخاط في ػٍاصة هفاءجه اإلاهىُت والٗلمُت ما ٌؿمذ له بدبني
أخضر أؾالُب الخضعَـ وهظا الخدضًث اإلاؿخمغ إلاهاصع مٗلىماجه ،ففي اإلاجاٌ الٗام ًمىً مً الخدلُل
والٗمم في الُغح الٗلمي بل وعبِ الىٓغي بالىاك٘ وججؿُضه بكيل ملمىؽ مً زالٌ ألامشلت والاؾلاٍ
الىاكيي إلاا ًجغي خىلىا م٘ ما ًلضم مً قغوخاث ٖلمُت .ما ًىك٘ ٖل ٖاجم ألاؾخاط الجاميي خخمُت الاَالٕ
والىعي والاإلاام بأهم اإلاؿخجضاث ختى ًخمىً مً جىمُت وجغكُت الٗملُت الخيىٍيُت بالجامٗت وحىصة مسغحاتها
الٗلمُت ،بما ًجظب الُالب وٍىافم اهخماماجه الخانت بغُت جدلُم الهضف ألاؾمى وهى الاعجلاء بمؿخىي
الخٗلُم الٗالي ٖمىما وفي في ٖلىم الاٖالم والاجهاٌ ٖلى وحه الخهىم .أما ؾمت هضوء ألاؾخاط وعصث بيؿبت
 %66.67لإلحابت "مهم حضا" و %33.3لإلحابت مهما ٌكحر ئلى أن ألاؾخاط الىفء ًيبغي أن ًخدلى بغباَت
الجأف ،فخٗبر هظه الؿمت ٖلى ملضعة ألاؾخاط ٖلى جدىُم الٗلل والخهغف باجؼان اػاء ؾلىواث الُلبت
اإلاؿخفؼة أو غحر الؿىٍت ،مؿخسضما أؾلىب الاعقاص والخىحُه بغخابت نضع وؾٗت باٌ ،مداوال جضُٖم وجغؾُش
عوح الاًجابُت التي مً قأجها جفاصي خضور اإلاكىالث مً أؾاؾها وزلم حى حٗلُمي هاصب بُٗض ًٖ الخىجغاث
والٗىاةم الىفؿُت التي جدُض ألاؾخاط ًٖ مهمخه ألانلُت ،فالهضوء أؾاس ي في حٗامالجه الُىمُت زانت م٘
الُلبت العجباَه الىزُم بهم ،باإليافت لضوع هظه الهفت في اجساط اللغاعاث الهاةبت خُاٌ اإلاىاكف الاوؿاهُت
أو الخٗلُمُت ٖلى خض ؾىاء.
في خحن اوٗضمذ ول اليؿب أمام بضًل ؤلاحابت غحر مهم ،طلً أن ول أفغاص الُٗىت اجفلىا ٖلى أهمُت الؿماث
الصخهُت لألؾخاط اإلادضصة مً زالٌ الاؾخبُان اإلالضم بمىدها أهمُت ختى ولى واهذ مخفاوجت الضعحت بحن اإلاهم
حضا واإلاهم خؿب وحهت هٓغ ول أؾخاط وجلضًغه لألمىع،وبخُبُم وا ²إلاٗغفت مضي وحىص فغوق بحن ئحاباث
ألاؾاجظة ،مً زالٌ أعكام الجضوٌ أٖاله وحضها أن وا ²اإلادؿىبت أهبر مً وا ²الجضولُت ٖىض صعحت خغٍت()2
وهي واٖ ²ىض مؿخىي الضاللت  0.05هجض أن هىان فغوق بحن جلضًغ ألاؾاجظة ُٖىت البدث ،وفي اإلاجمل ألاغلبُت
ًمىدىن أهمُت هبحرة إلاضي أهمُت جىفغ الؿماث والخهاةو الصخهُت في ألاؾخاط الىفء.
مدىز :2هفاًاث الخخطُط للخدزَس
العبازاث

مهم

مهم حدا

اخخباز وا

غير مهم

ن

%

ن

%

ن

%

وا²

م

وا²

ج

2

الداللت

ٌعد للمداضسة ئعدادا مسبلا

25

83,33

5

16,66

0

0

35

5.99

دال

ًلدم البرهامج الخدزَس ي بخدزج مىطلي
ًسبط اإلالسز بالخبراث السابلت للطلبت

22

73.33

8

26.66

0

0

24.8

5.99

دال

19

63.33

11

36.66

0

0

18.2

5.99

دال

ٌسخخدم ألاسئلت اإلاثيرة إلعمال فىس
الطلبت

17

56,66

12

40

1

3.33

13.4

5.99

دال

ًخدىم في الخىىىلىحُا الحدًثت سُما في
مجال الخخصص

24

80

5

16.66

1

3.33

30.2

5.99

دال

ًىىع في طسائم الخدزَس

19

63.33

10

33.33

1

3.33

16.2

5.99

دال
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ٌشجع الطالب على اإلاشازهت الفعالت في
بىاء اإلاداضسة

19

63.33

10

33.33

1

3.33

16.2

5.99

دال

بالىٓغ ئلى الاخهاءاث اإلاخًمىت مً زالٌ الجضوٌ الخام باإلٖضاص اإلاؿبم للمدايغاث مً كبل بىفاًاث
الخسُُِ للخضعَـ ،هجض أن أٖلى وؿبت هي (%83,33مهم حضا) جلابلها وؿبت (%16,66مهم) لًغوعة ؤلاٖضاص
اإلاؿبم للمدايغة ،فٗلى ًٖى هُئت الخضعَـ الخدًحر الجُض للمدايغة كبل جلضًمها للُلبت مً زالٌ
الاَالٕ اليافي والخسُُِ الالػم ووي٘ اإلاداوع ألاؾاؾُت لها ،ختى ًخمىً مً اؾخفاء قغخه خىٌ اإلاىيىٕ
اإلالضم واحابت الُلبت ٖلى مسخلف الدؿاؤالث التي جدباصع ئلى أطهاجهم  ،كهض حؿهُل اًهاٌ اإلاٗلىمت للُالب
بمؼٍض مً الِؿغ والخبؿُِ باإلاسخهغ اإلافُض أي يغِ وجغهحز أهم اإلاٗلىماث في وكذ كهحر يف ئلى طلً أن
ألاؾخاط في ٖلىم ؤلاٖالم والاجهاٌ البض له مً الاؾخغىاء ًٖ أؾلىب الخللحن مً الىعكت أو الىخاب ئلى أؾلىب
الجىاع والٗغى الظي ًمحز هظا الخسهو ًٖ ؾىاه مً الٗلىم ألازغي ،فالخدًحر اإلاؿبم ًىؿب الجهض
والىكذ وٍغف٘ مً زلت ألاؾخاط بىفؿه وهظا زلت الُلبت به ألجها جمض لألؾخاط كاٖضة مٗغفُت مخِىت ٌٗخمض ٖلحها
مؿخلبال م٘ ؾىىاث الخبرة في ٖملُت الخضعَـ ،جلحها وؿبت (%80مهم حضا) والتي جلابلها هي ألازغي
(%16,66مهم) لخدىم ألاؾخاط بالخىىىلىحُاث الخضًشت ،ما ًشبذ فٗال أهمُت اؾخسضام الخىىىلىحُاث الخضًشت
ؾُما في مجاٌ ؤلاٖالم والاجهاٌ هظا ألازحر الظي ٌٗخمض أؾاؾا ٖلى الخلىُاث والخىىىلىحُاث الاجهالُت
ّ
الخضًشت ،فىُف ألؾخاط في هظا اإلاجاٌ أال ًجُض اؾخٗمالها ،ألجها حٗمل ٖلى اًهاٌ ألافياع واإلاٗاعف وحؿهل مً
ٖملُت جباصٌ اإلاهاعاث في اإلاىاكف الخٗلُمُت وجدفؼ الُالب ٖلى خؿً حكغُلها ،وجبني ألاؾخاط إلاشل هظه
الىؾاةِ الخىىىلىحُت زالٌ اإلاماعؾاث الخضعَؿُت حؿمذ له ببىاء أعيُت مٗغفُت هاصفت ،ليىجها جسلم بِئت
جىىىلىحُت آمىت بخىحُه مً ألاؾخاط اإلاضعؽ خىٌ هُفُت الاؾخسضام ألامشل لها ،فًال أجها جدلم ألاهضاف
الخٗلُمُت مً الٗملُت الخيىٍيُت زانت باإلاجاٌ ؤلاٖالمي الظي ًغجبِ اعجباَا وزُلا بمشل هظه الخلىُاث وٖضم
حضا)
جمىً ألاؾخاط مجها ًًٗف مً هفاءجه اإلاهىُت ؾُما أمام َلبخه .هما سجلىا وؿبت ( %73.33مهم
لخلابلها (%26.66مهم).
طلً أن الخضعَـ الجاميي ًدخاج يبُا وجمىىا هبحرا مً كبل ألاؾخاط الظي ًلضم بغهامجه بىىٕ مً
الخضعج الظي مً قأهه جبؿُِ اإلااصة الٗلمُت اإلالضمت والاهخلاٌ اإلاىُلي بحن اإلادايغاث ،اهُالكا مً
الخسُُِ اإلاىٓم في بضاًت ول مىؾم صعاس ي أو ؾضاس ي ٖلى مؿخىي ول مً اإلادايغة والخُبُم ،بخدضًض أهم
اإلاداوع أو اإلاىيىٖاث التي ًخضعج زاللها ألاؾخاط في جلضًمه للبرهامج اإلالغع ،فالخضعج اإلاىُلي ٌؿمذ لألؾخاط
بالخٗضًل البُضاغىجي في جغجِب أو ئٖاصة نُاغت اإلالغع اإلالترح مً كبل الىػاعة أو الاصاعة ،للخىفُم بحن
اإلادايغة والخُبُم ،هما أن الخضعج اإلاىُلي في جلضًم البرهامج مً قأهه حٗل الُالب أهثر جدىما في اإلالُاؽ
اإلاضعؽ ألن مً قأهه جىُٓم اإلادخىٍاث اإلاٗغفُت لخىُُفها وكضعاث الُالب الاؾدُٗابُت ،ومالءمتها لخاحاتهم
الخٗلُمُت وفم ألاهضاف البُضاغىحُت اإلاىهىم ٖلحها ،ألامغ الظي ٌؿاهم في اًًاح ألافياع باالهخلاٌ مً
ألاؾهل لألنٗب ما ًإصي بالُالب ئلى الفهم اإلاخأوي للماصة الٗلمُت وبالخالي ؾهىلت جُبُلها ،فٗلى ؾبُل اإلاشاٌ
جضعَـ ملُاؽ جلىُاث اإلاىهخاج والخهىٍغ في ٖلىم ؤلاٖالم والاجهاٌ ًخُلب مشال جلضًم جلىُاث الخهىٍغ
لخٗغٍف الُالب بؼواًا اليامحرا وخغواتها وأحجام الللُاث والىضعاج ...ختى ًخمىً مً فىُاث اإلاىهخاج فُما
بٗض ،وختى ًدؿنى لألؾخاط اإلاُبم مىاهبت ألاؾخاط اإلادايغ بىفـ الخضعج.
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لخدؿاوي بٗض طلً اليؿب بـ %63.33وجلابلها  %36.66لهالر عبِ اإلالغعاث بالخبراث الؿابلت
للُلبتٖ ،لى اٖخباع أن ألاؾاجظة ًىُللىن في بىاء مدايغاتهم مً اإلاٗاعف الؿابلت لضي الُلبت ،ألن طلً
ٌؿاهم في جغؾُش اإلاٗلىماث بكيل هبحر وػٍاصة الخهُلت اإلاٗغفُت له بايافت قغوخاث مؿخفًُت خىٌ الِؿحر
الظي ًملىه الُالب وَٗغفه بكأن اإلاىيىٕ اإلاضعؽ ،هظا مً حهت ومً حهت أزغي ٌؿاهم في بىاء شخهُت
الُالب لجٗله ٖهامي ًبني مٗاعفه بىفؿه م٘ جفُٗل كضعجه ٖلى الخىاع الفٗاٌ بىيٗه أمام مكىالث حٗلمُت
لخلها ومً زم جىححهه مً كبل ألاؾخاط لخىؾُ٘ أفياعه وجىمُتها ،مً زالٌ اإلاٗاعف اإلالضمت مً َغف ألاؾخاط،
هما حٗخبر هظه الُغٍلت حض مغيُت ومجضًت في ٖلىم الاٖالم والاجهاٌ طلً أن مٗٓم الُلبت الظًً ًضعؾىن
هظا الخسهو ًيىن هاب٘ مً نمُم عغبتهم وازخُاعهم له واإلادكيل مً مجمىٖت مً الهىع الظهىُت
والترهماث اإلاٗغفُت خىله ،ما ٌؿهل ٖلى ألاؾخاط الخٗامل م٘ الُلبت اهُالكا مً هظه الخلفُت اإلاٗغفُت.
وهظا الخىىَ٘ في َغاةم الخضعَـ ،أي أن مً الًغوعي الخىىَ٘ في ألاؾالُب الخٗلُمُت بحن الخللُضي
والخضًث باٖخباع أن الُغق الخللُضًت اإلاخٗللت بالخللحن أؾاؾُت زانت ئطا حٗلم ألامغ باللاء اإلادايغاث
بؿبب الخكىص الهاةلت للُلبت ما ًهٗب اؾخسضام الُغق الخضًشت واإلاىاككت وخل اإلاكىالث ،فاألمشل هى
جلضًم اإلاٗلىماث بمجغص جللحها ،ئال أن ازخالف اإلاىكف الخٗلُمي ًدخم ٖلى ألاؾخاط جدضًث ألاؾلىب الخضعَس ي
ؾُما في خهو ألاٖماٌ اإلاىحهت  TDأًً ًيىن ٖضص الُلبت مدضوص فُيىن اإلاجاٌ مفخىخا للمىاككت وجباصٌ
ألافياع وآلاعاء بكيل ٌٗؼػ زلت الُالب في مٗلىماجه وكضعاجه اإلاٗغفُت ،ما ٌؿهل الٗملُت الخيىٍيُت ٖمىما
وَؿاهم باالعجلاء بها فهي آلالُت التي ّ
حٗغف ألاؾخاط بمضي جلضم مؿخىي الُالب مً ٖضمه ،في خحن سجلىا
وؿبت  %3.33لـ "غحر مهم" لألؾاجظة الظًً ًغون ٖضم أهمُت هظا الخىىَ٘ ،طلً أن مجهم مً ًجض ألاولىٍت في
اجمام اإلالغع الضعاس ي واًهاٌ اإلاٗاعف اإلابرمجت بغٌ الىٓغ ًٖ الُغٍلت اإلاخبٗت في طلً ،ألجهم ملُضون بىكذ
مدضص إلجهاء البرهامج وبغمجت الامخداهاث مما حهضع وكذ ألاؾخاط ئن فىغ في جىىَ٘ الُغٍلت أو حغُحرها .وئطا
أؾلُىا هظا ألامغ ٖلى ٖلىم ؤلاٖالم هجض أهه ال بض مً الخىىَ٘ في َغق الخضعَـ لخهىنُت هظا اإلاجاٌ خُث
ٌٗخبر اَاعا جُبُلُا أهثر مىه هٓغٍا .باإليافت لىفـ اليؿبت هظلً لدصجُ٘ الُلبت ٖلى اإلاكاعهت الفٗالت في
بىاء اإلادايغة ،أي أهه ًل٘ ٖلى ألاؾخاط جدفحز الُالب ٖلى اإلاكاعهت باٖخباعه الخللت اإلادىعٍت في الٗملُت
الخيىٍيُت ،مً زالٌ اؾدشماع كضعاتهم اإلاٗغفُت وأفياعهم لبىاء اإلادايغة لخلم هىٕ مً الخفاٖل الاًجابي
والاؾخجابت للمىيىٕ اإلاٗغوى مً كبل ألاؾخاط ،لخفُٗل صوع الُالب في الٗملُت الخٗلُمُت والخغوج مً
كىكٗت الخللحن وَغق الخضعَـ الخللُضًت اإلاملت ،باجاخت مىار جفاٖلي ٌؿمذ بابغاػ عأي الُالب بضٌ مً ٖؼله
واٖخباعه مخللي ؾلبي ،وهظا نمُم ما ًضٖى ئلُه الىٓام الخضعَس ي الخالي .LMD
أما ًٖ مجاٌ ؤلاٖالم هجض أن جفُٗل الخىاع ومكاعهت الُالب خخمُت للخأهُض ٖلى حغٍت الغأي
واؾخلاللُت الُالب في ابضاء اججاهاجه وعؤاه بكيل ًمىده كىة في الصخهُت وصافُٗت في الخيىًٍ ،هظا ما
ًدُده ألاؾخاط اإلاخمغؽ إلقغان الُالب في الٗملُت الخضعَؿُت وصٖم كضعاجه ٖلى الخدهُل الٗلمي وجىمُت
مهاعاجه الفىغٍت،فًال ًٖ اليؿبت اإلادهل ٖلحها لهالر اؾخسضام ألاؾئلت اإلاشحرة إلٖماٌ فىغ الُالب %56,66
(مهم حضا) و(%40مهم) ما ًفؿغ بأن مٗٓم ألاؾاجظة الجامُٗحن ُٖىت الضعاؾت ًدبظون اؾخسضام أؾلىب
َغح الدؿاؤالث لخلم هىٕ مً الغمىى الظي ٌؿىصه الدكىٍم عغبت في حظب الُالب إلٖماٌ ٖلله وجيكُِ
طاهغجه وحٗمُم جغهحزه بدشا ًٖ ؤلاحاباث ،زانت ئطا ناخب هظا ألاؾلىب ؤلاحاػة وئيافت الىلاٍ التي حٗض
مبلغ اهخمامهم ،فمً قأن هظه الُغٍلت جدفحز الُالب ٖلى الخفىحر الضاةم بل وػٍاصة الاهخمام بمٗغفت اإلاؼٍض
مً اإلاٗاعف خىٌ اإلالُاؽ اإلاضعؽ ،فهي حٗمل ٖلى ئزاعة اللابلُت لضي الُالب وصافُٗخه هدى الخًىع والخٗلم
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ألهه ًدهغ اهدباهه في ػواًا مدضصة جخٗلم باإلاىيىٕ اإلاضعؽ ،واؾخسضام هظا الىمِ الخضعَس ي ٌٗمل ٖلى
نلل كضعاث الُالب وجىمُتها باٖخباعه هىٕ مً اإلاشحراث الىفؿُت التي جؼٍض مً الغغبت في الاؾخُالٕ واإلاٗغفت
الٗلمُت ،فُٗض جسهو ؤلاٖالم والاجهاٌ مً بحن الخسههاث الخُىٍت اإلافٗمت بالخباًا زانت وأهه في ججضص
وجُىع مؿخمغ ،لهظا ٌٗخبر أؾلىب ألاؾئلت اإلاشحرة مً أهج٘ الُغق الفٗالت في هؿغ ملل الخللحن اإلاؿترؾل
للمٗغفت الٗلمُت وحكىُل الاججاهاث الاًجابُت لخيىًٍ َالب وكِ وفٗاٌ ًخمحز بالخفىحر الٗلمي اإلاىُلي ًمُل
بُبٗه هدى الخٗلم الظاحي.
وبخُبُم وا ²إلاٗغفت مضي وحىص فغوق بحن ئحاباث ألاؾاجظة ،مً زالٌ أعكام الجضوٌ أٖاله وحضها أن وا²
اإلادؿىبت أهبر مً وا ²الجضولُت ٖىض صعحت خغٍت( )2وهي واٖ ²ىض مؿخىي الضاللت  0.05هجض أن هىان فغوق
بحن جلضًغ ألاؾاجظة ُٖىت البدث ،وفي اإلاجمل ألاغلبُت هظلً ًمىدىن أهمُت هبحرة إلاضي أهمُت هفاءاث
الخسُُِ للخضعَـ.
مدىز:3العالكاث ؤلاوساهُت
العبازاث

مهم

مهم حدا

اخخباز وا

غير مهم

2

ن

%

ن

%

ن

%

نم

نج

الداللت

ًجُب عً اسخفسازاث الطلبت

21

70

9

30

0

0

22.2

5.99

دال

ًيشس أحىاء ألالفت بِىه وبين الطلبت

13

43.33

16

53.33

1

3.33

12.6

5.99

دال

بخلبل آلازاء والاججاهاث الفىسٍت
اإلاخخلفت

19

63.33

11

36,66

0

0

18.2

5.99

دال

ًساعي ظسوف الطلبت عىد بسمجت
الامخداهاث

13

43.33

13

43.33

4

13.33

5.4

5.99

غير دال

18

60

12

40

0

0

16.8

5.99

دال

16

53.33

14

46,66

0

0

15.2

5.99

دال

البشاشت والحُىٍت في جلدًم اإلاداضساث

21

70

9

30

0

0

22.2

5.99

دال

ًىحه وٍسشد الطلبت إلاصادز البدث

17

56,66

13

43.33

0

0

15.8

5.99

دال

العدالت بين الطلبت

21

70

9

30

0

0

22.2

5.99

دال

اإلاسوهت في الخعامل مع الطلبت

18

60

8

26,66

4

13.33

10.4

5.99

دال

ٌعين الطلبت على خل اإلاشىالث
الدزاسُت ألاوادًمُت
ٌساعد على زفع مسخىي الخدصُل
العلمي للطالب

حؿخيخج مً زالٌ الجضوٌ أن أٖلى وؿبت واهذ ( %70مهم حضا) جلابلها ( %30مهم) بحن زالر ٖباعاث
أولها ؤلاحابت ًٖ اؾخفؿاعاث الُلبت ،طلً أن َغح الدؿاؤالث ال ًلخهغ فلِ ٖلى ألاؾخاط بل ًخجاوػه ئلى
الُالب هظلً ومىذ اليالب فغنت َغح الدؿاؤالث ًدُذ له مجاال مً الخغٍت والاؾخلاللُت لُُغح أفياعه
وٍجُب فًىله الٗلمي خىٌ ماصة الخضعَـ ،وصوع ألاؾخاط الىفء هى جدلُم جلً الاقباٖاث اإلاٗغفُت اإلاغجبُت
باللبـ أو الاؾخفهام الظي ٌٗترى فهم الُالب ألن ألاؾخاط ٌٗض اإلاىحه واإلاغح٘ الغةِس ي الظي ًلجأ ئلُه
الُالب ٖىضما ًلخبـ ٖلُه ألامغ زالٌ ٖملُت الخضعَـ ،فِؿاٖضه بظلً ٖلى الفهم الجُض الهدؿاب اإلادخىي
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الخٗلُمي بكيل مبؿِ مً قأهه جفىًُ اإلااصة الٗلمُت بىىٕ مً الخٗمم الظي ًؼٍل الغمىى باليؿبت للجمُ٘
زهىنا أولئً الُلبت اإلاترصصون في َلب الكغح.
وهم هي اؾخفؿاعاث َلبت ٖلىم ؤلاٖالم والاجهاٌ ،باٖخباعه أخض الٗلىم التي ًىخىفها الغمىى ؾُما ئطا
وان الُغح أواصًمُا هٓغٍا فهى ٌؿخفؼ الُلبت لُغح ٖضًض الدؿاؤالث مداولحن فهم وججؿُض ما ًلضمه ألاؾخاط
مً قغوخاث في مسُلتهم ،باإليافت ئلى طلً حٗض اؾخفؿاعاث الُالب مدفؼا أؾاؾُا للبدث اإلاخىانل
لألؾخاط بما ّ
ًىمي مهاعاجه ومٗاعفه وٍُىع هفاءجه باؾخمغاع ،وَغح الاؾخفؿاعاث ٌٗني خماؽ الُلبت الظي
اؾخفؼه ألاؾخاط الىفء بدُىٍخه في َغح اإلاىيىٕ.
الٗباعة الشاهُت هي البكاقت والخُىٍت أزىاء ئللاء اإلادايغاث ألن طلً ٌٗىـ هما مً اللُافت والىص اللظان
ًمىدان َاكت اًجابُت زالٌ الٗملُت البُضاغىحُت ،فيلما وان ألاؾخاط مفٗما بالخُىٍت ٖىض خضًشه ولما جمىً
مً اؾخلُاب اهدباه ٖضص أهبر مً الُلبت وحٗلهم ًغهؼون وٍخفاٖلىن مٗه ،والبكاقت في الخٗامل مٗم
جىؿبهم الشلت في الىفـ ما ٌصجٗهم ٖلى اإلاكاعهت ولى بالخُأ ليىهه ًصدخه لهم مً صون اؾتهؼاء وال خِ
مً كُمت الُالب أو مؿخىاه ،فجىصة الخيىًٍ جغجبِ بمشل هظه اإلاهاعاث التي جغف٘ مً اخؿاؽ الُالب بخلضًغ
طاجه وبالخالي الٗمل ٖلى جدؿحن مؿخىاه .أما الٗباعة الشالشت فهي الٗضالت بحن الُلبت ،فاألؾخاط الجاميي
ًدغم ٖلى جغؾُش مبضأ ؾُاصة الٗضالت بحن الُلبت باههافهم في مٓلماتهم ،بل وجفاصي وكىٖه في ججاوػاث
مٗهم ؾىاء وان طلً ٖلى مؿخىي الخٗامل أو الخلُُم ،فالبض أن ٌُٗي ليل طي خم خله وختى في مجاٌ
الخغٍت للخٗبحر ًٖ آعائهم البض مً ٖضم الخمُحز بحن فئاث الُلبت بل ئُٖاء الفغنت للجمُ٘ ألهه ئطا حٗل
الخٗامل خىغا ٖلى مجمىٖت مُٗىت مً قأهه ٖؼٌ بلُت الُلبت ًٖ اإلاكاعهت مما ًضفٗهم للٗؼوف ًٖ الضعاؾت
خًىع الخهو الخٗلُمُت ،وإلهجاح الٗملُت الخٗلُمُت ًجب ججاوػ مشل هظه الٗىاةم واؾاء فىغة الدؿىٍت
بحن الجمُ٘ لخدلُم أهضاف الخيىًٍ وجغكُخه.
هما خهلىا وؿبت (% 63.33مهم حضا) جلابلها (%36,66مهم) لًغوعة جلبل ألاؾخاط آلعاء َلبخه،
طلً أن الٗملُت الخيىٍيُت بالجامٗت جلىم ٖلى الغأي والغأي آلازغ ،فاألؾخاط اإلاخمغؽ هى الظي ًخلبل مسخلف
آلاعاء والاججاهاث التي ًخبىاها الُلبت بغخابت نضع بسلم فًاء مفخىح للمىاككت الضًملغاَُت بُٗض ًٖ
حؿلِ ألاؾخاط وحٗهبه ،فاخترام ألاؾخاط آلعاء َلبخه وٖضم الدكبذ بغأًه مً بحن ألاؾـ الهامت في الٗملُت
الخيىٍيُت ،طلً أهه بهضص بىاء حُل مشلف واعي ًدترم خغٍت آلازغًٍ وفي هفـ الىكذ له شخهِخه اإلاخفغصة،
هظا ألامغ ًؼٍض مً صافُٗت الُالب وعغبخه في اعجُاص الجامٗت ألهجها اإلاىبر الخغ للخٗبحر ًٖ عؤاه وجىحهاجه.
أما اإلاغوهت في الخٗامل م٘ الُلبت فلض خهلذ وؿبت (%60مهم حضا) جلابلها (%26,7مهم) ،فمً
زالٌ ما وعص في الجضوٌ هالخٔ أن مٗٓم ألاؾاجظة ٌصجٗىن اإلاغوهت في الخٗامل م٘ الُلبت ألامغ ،باٖخباع أن
الٗملُت الخيىٍيُت جلىم ٖلى مغوهت ألاؾخاط ومداولت الخأكلم م٘ الُلبت ألن طلً ٌٗمل ٖلى اصماج الُالب في
الجامٗت ؾُما ئطا وان في ؾىىاجه ألاولى ،هما ًضفٗه للخٗلم في حى ؾلـ ال حهاب فُه ؾلُىٍت أؾخاطه،
واإلاغوهت هىا ال جلخهغ ٖلى الخٗامل فلِ واهما حكمل أًًا الخضعَـ ًٖ َغٍم حٗضًل ألاؾالُب اإلاؿخسضمت في
الكغح أو حغُحر في زُِ الخضعَـ بما ًخىافم واهخماماث الُلبت وهظا كضعتهم الخٗلمُت ما ًضٖم ؾحروعة
الٗملُت الخيىٍيُت بىىٕ مً الجىصة اإلاهىُت ،هما سجلىا وؿبت  %13,3مً الظًً ًلىلىن أن طلً "غحر مهم"،
ألجهم ًفًلىن الهغامت في الخٗامل ْىا مجهم أجها الخل ألامشل للؿُُغة ٖلى الفهل الضعاس ي والخدىم في
الؿحر الجؿً للٗملُت الخضعَؿُت.
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وهظلً هفـ اليؿبت (%60مهم حضا) لىً جلابلها (%40مهم) إلٖاهت الُاب في خل اإلاكىالث
الضعاؾُت ،باٖخباع ألاؾخاط الىفء باخشا ٖلمُا حؿخفؼه اإلاكىالث بكيل صاةم ًجٗله في بدث صؤوب ًٖ
الخلىٌ ،فىُْفخه ألاؾاؾُت هاَاع جيىٍني في الخٗلُم الٗالي هى جىحُه الُلبت لُغٍلت ابخياع الخلىٌ ٖبر
أؾالُب ٖلمُت ومىهجُت مً قأجها اًهاله لإلحاباث ًٖ مسخلف اإلاكىالث ألاواصًمُت التي حٗتريهم في
اإلاىاكف الخٗلُمُت ،وكض جخمشل هظه ألاؾالُب بالخل اإلاباقغ أو الضٖىة إلحغاء البدىر الٗلمُت التي حٗخبر ٖماص
الٗملُت الخيىٍيُت الجامُٗت وهى بظلً ًُىع مً كضعة الُالب ٖلى الاٖخماص ٖلى هفؿه في خل اقياالجه
اإلاٗغفُت اإلابهمت بضمج مهاعاجه في الخفىحر اإلاىُلي وبالخالي جىمُت كضعاجه في خل اإلاكىالث واجساط اللغاعاث
مؿخلبال.
وفي اإلالام اإلاىالي جم حسجُل وؿبت (%56,66مهم حضا) و(%43.33مهم) إلعقاص الُلبت إلاهاصع
البدث ،بما أن ًٖى هُئت الخضعَـ هى اإلاىحه الغةِس ي للُالب الجاميي وان البض أن ًغقضه ئلى أهم اإلاهاصع
البدشُت لِـ ولها ئهما بًٗها ألجها غحر كابلت للخهغ ،لىً ًداوٌ كضع ؤلاميان ئزاعة فًىلهم لالَالٕ ٖلى
أقهغ اإلاغاح٘ اإلاخٗللت بالخسهو اإلاضعؽ أو اإلالُاؽ ،فالخسهو الىاخض ًضعؽ الىشحر مً اإلالاًِـ الخانت
به أو طاث الهلت مً كغٍب أو مً بُٗض ،مشل جسهو ؤلاٖالم والاجهاٌ غني بٗضًض الىخب واإلاىايُ٘ التي
حٗنى بهظا اإلاجاٌ مجها ما ًغجبِ بخاعٍش هظا الٗلم مشل جاعٍش وؾاةل الاجهاٌ أو جاعٍش الؿِىما أو فىُاث
الخدغٍغ ،...ومجها ما هى جُبُلي له ٖالكت بالجاهب اإلانهي مشل فىُاث الخهىٍغ واإلاىهخاج أو ؤلازغاج الصخفي
والؿِىماتي وغحرها مً اإلاجاالث التي جدخاج لًغوعة مُالٗت الُالب ألهثر اإلاهاصع واإلاغاح٘ البدشُت اإلافُضة
للُالب ٖلى اإلاضي البُٗض .أما عف٘ مؿخىي الخدهُل الٗلمي فىعص بيؿبت  %53.33لـ"مهم حضا" و %46,66لـ
"مهم" فٗلى الغغم مً جفاوث صعحت ألاهمُت بحن ألاؾاجظة اإلابدىزحن ئال أهً هجض اجفاكا في وىن الخٗلُم وؾُلت
مً وؾاةل عف٘ مؿخىي الخدهُل الٗلمي ،الظي ٌٗض اإلاؿيى ألاوٌ للخيىًٍ الجاميي ،فاألؾخاط ٌؿيى حاهضا
في جىُْف مهاعجه الٗلمُت واإلاهىُت في الىنىٌ لهضف واخض مفاصه عف٘ الخهُلت اإلاٗغفُت لضي الُالب ،مً
زالٌ جأَحرهم في مجاٌ الخسهو وجىححههم هدى أهم البِبلُىغغافُاث التي جؼٍض مً عنُضهم اإلاٗغفي في
اإلاجاٌ اإلاضعوؽ ،هظلً مً زالٌ جىمُت ملياث الخفىحر اإلاجهجي لضًه ؾُما ٖىض الخضًث ًٖ ئَاع الخيىًٍ
الجاميي الظي ًإؾـ إلاكغوٕ جسغج مفىغًٍ وباخشحن ٖلمُحن.
هما ٌٗمل ألاؾخاط ٖلى وكغ أحىاء ألالفت بِىه وبحن َلبخه مً زالٌ اليؿب اإلاخًمىت بالجضوٌ الؿابم
مً زالٌ الجضوٌ  %43,3مً ألاؾاجظة ًلىلىن "مهم حضا" ليكغ أحىاء ألالفت بحن الُلبت وً %53,3لىلىن أن
طلً "مهم" ،في خحن هجض أن ً %3,3غوهه غحر مهم.
ما ًمىً جفؿحره مً زالٌ أن ٖلى ألاؾخاط زلم حى صعاس ي ٌؿىصه الاخترام بحن ول مً الُالب
وألاؾخاط ،فيلما وان اإلاىار الضعاس ي زالي مً الخىجغاث ًمىذ الُالب قٗىعا باالعجُاح الىفس ي ئط البض مً
جُبُم ألاؾالُب الفٗالت في الخضعَـ والتي جغاعي الجىاهب الىفؿُت والاوؿاهُت للُالب بخىغَـ حى مً الخغٍت
والضًملغاَُت في ؾبُل الخٗلم الجاص والهاصف ،مً زالٌ أن ألاؾخاط ًغف٘ الخيلفت بِىه وبحن الُالب وٍخجاوػ
ول البروجىوىالث لُٗخبر الُالب هفؿه أعقى مً وىهه مجغص مخللي غحر فٗاٌ في الٗملُت الخٗلُمُت ،ما ٌصجٗه
للخفاٖل واإلاكاعهت وٍلط ي ٖلى الخىاحؼ الىفؿُت والترصص والخىف والخجل التي مً قأجها ئيٗاف ئخضي
الخللاث اإلادىعٍت في ٖملُت الخضعَـ أال وهي الُالب ،هظا ألازحر هى مُٗاع للُاؽ هفاءة ألاؾخاط مً زالٌ
مضي اهضماحه وجُىع ملىت كضعاجه ومهاعاجه اإلاٗغفُت وختى الابضاُٖت ،فتهُئت اإلاىار الخٗلُمي الجُضة جىفل
يمان جدلُم الجىصة في الٗملُت الخٗلُمُت باٖخباعها ٖملُت احخماُٖت أؾاؾها الٗالكاث الاوؿاهُت الُُبت.
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ووعصث هفـ اليؿبت (%43,3مهم حضا) خؿب مُُٗاث الجضوٌ هالخٔ أن ألاؾاجظة ًلىلىن بأهمُت
مغاٖاة ْغوف الُلبت ٖىض بغمجت الامخداهاث وهظلً الظًً ًلىلىن أن طلً "مهم" ،في خحن هجض اليؿبت
للظًً ًغوهه "غحر مهم" هيً ،%13,3مىً اٖخباع أن أفغاص الُٗىت اهلؿمىا ئلى فئخحن ئخضاهما جلىٌ بأهمُت
ألازظ بغحن الاٖخباع ْغوف الُلبت في بغمجت مىاُٖض الازخباعاث ،مً زالٌ مىدهم فغنت للمغاحٗت والخدًحر
الجُض كبل مىٖض الاحغاء وأخُاها ألازظ بٗحن الاٖخباع ألاخىاٌ الجىٍت أو بٌٗ الٓغوف ألامىُت في خاالث
الالاؾخلغاع وغحرها مً الٓغوف التي ًخٗظع ٖلى الُلبت الامخدان زاللها ،في خحن الفئت الشاهُت حٗخبر طلً غحر
مهم ،ألن ألاؾخاط ًمخشل في مشل هظه ألامىع للغػهامت الىػاعٍت أم الاٖخباعاث ؤلاصاعٍت التي جلغي ؾلُت ألاؾخاط في
بٌٗ الخاالث مما ًخٗظع ٖلُه مغاٖاة الٓغوف التي جىاؾب الُالب ،ليىهه هى هفؿه ال ًجض ما ًىاؾبه صاةما.
وبخُبُم وا ²إلاٗغفت مضي وحىص فغوق بحن ئحاباث ألاؾاجظة ،مً زالٌ أعكام الجضوٌ أٖاله وحضها أن وا²
اإلادؿىبت أهبر مً وا ²الجضولُت ٖىض صعحت خغٍت( )2وهي واٖ ²ىض مؿخىي الضاللت  0.05هجض أن هىان فغوق
بحن جلضًغ ألاؾاجظة ُٖىت البدث إلاضي أهمُت هفاءاث الٗالكاث ؤلاوؿاهُت وواهذ ولها صالت ئخهاةُا ئال في
ٖباعة مغاٖاة ْغوف الُلبت في بغمجت الامخداهاث ما ٌٗني ٖضم اجفاق ألاؾاجظة ومىدهم أهمُت لظلً .وهفـ
ألامغ باليؿبت لضعحت ألاهمُت (هبحرة) لضوع الدؿُحر ألامشل للٗالكاث الاوؿاهُت في هفاءة ألاؾخاط.
مدىز:4اإلامازساث الخدزَسُت
العبازاث

مهم

مهم حدا

اخخباز وا

غير مهم

2

ن

%

ن

%

ن

%

نم

نج

الداللت

ًلتزم بخطت اإلالسز

12

40

18

60

0

0

16.8

5.99

دال

ًدسص على جلدًم اإلاداضسة في مىعدها
اإلاددد

21

70

9

30

0

0

22.2

5.99

دال

ٌسخغل وكذ اإلاداضسة في جدلُم
أهدافها

25

83.33

5

16.66

0

0

35

5.99

دال

8

26.66

21

70

1

3.33

20.6

5.99

دال

19

63.33

11

36.66

0

0

18.2

5.99

دال

ًخىاحد في مىخبه أزىاء الساعاث اإلاىخبُت
ًلتزم بدضىز امخداهاث ملاًِسه
وجصحُذ ألاوزاق وئًداعها في مىاعُدها

مً زالٌ بُاهاث الجضوٌ ًدبحن أن مٗٓم ألاؾاجظة ًداولىن الالتزام بأهم اإلاماعؾاث الخضعَؿُت
اإلادضصة باالؾخبُان ،ألامغ الظي ٖىؿخه اليؿب الىاعصة في الجضوٌ مً زالٌ أٖلى وؿبت جخٗلم باؾخغالٌ وكذ
اإلادايغة في جدلُم أهضافها فاإلحابت بـ "مهم حضا" كضعث بـ  %83,3وهي وؿبت هبحرة حضا جلحها وؿبت ؤلاحابت بـ
"مهم" وهي ،%16,7طلً أن هفاءة ألاؾخاط جىمً في اهجاح الٗملُت الخٗلُمُت اهُالكا مً مضي جمىىه مً عبِ
وكذ اإلادايغة في جدلُم أهضافها ،مً زالٌ جىحُه مؿاع قغخه هدى اؾدشماع حهىص وكضعاث الُلبت هدى
جدلُم هظه ألاهضاف ،فٗاصة ما ًسِ ألاؾخاط مجمىٖت مً الىلاٍ واإلاؿاعي التي ًغٍض بلىغها زالٌ ئللاء
اإلادايغة ،وَٗمل ألاؾخاط حاهضا الؾخغالٌ وكذ الخضعَـ في جىيُذ اإلاٗاعف وفلا لألهضاف اإلاىيىٖت م٘
ألازظ بٗحن الاٖخباع يغوعة مىاػهتها وكضعاث الُلبت الاؾدُٗابُت وهظا اججاهاتهم واهخماماتهم الصخهُت
باٖخباعهم مدىع الٗملُت الخيىٍيُت وأؾاؾها اإلاخحن ،والترهحز ٖلحهم ٌؿهل ٖملُت جدلُم أهضاف اإلادايغة
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وأهضاف ألاؾخاط في اًهاٌ وجبلُغ عؾالخه اإلاٗغفُت ٖلى أهمل وحهٖ ،بر ٖغى اإلادخىي الخٗلُمي واؾخسالم
بٌٗ الجىاهب الًمىُت مً اإلاىيىٕ اإلاُغوح ًٖ َغٍم الخدلُل اإلاخٗمم الظي ٖاصة ما ًدؿم وأهضاف
اإلادايغة وختى ال ًىدغف ًٖ ؾُاق اإلاىيىٕ اإلاضعؽ.
في اإلاغجبت اإلاىالُت واهذ الخغم ٖلى جلضًم اإلادايغة بمىاُٖضها ،خُث خهلذ ؤلاحابت بـ "مهم" وؿبت
 %70جلابلها وؿبت ؤلاحابت بـ "مهم حضا" وهي  ،%30فاألؾخاط الجاميي ملُض بذجم ؾاعي ًداؾب ٖلى جماَله
في اجمام هظا الدجم ،هما أن ٖضم جلضًم اإلادايغة في مىٖضها ًإصي باألؾخاط ئلى الخأزغ في اجهاء اإلالغع وبالخالي
الخأزغ في بغمجت الامخداهاث والخأزحر ٖلى ؾحر الٗملُت البُضاغىحُت.
وفي اإلاغجبت الشالشت ًلتزم بدًىع امخداهاث ملاًِؿه ،فُٗخبر ألاؾاجظة أن الالتزام بدًىع امخداهاث
ملاًِؿه وجصخُذ الاوعاق واًضاٖها في مىاُٖضها هظا ما الخٓىاه مً زالٌ ؤلاحابت بـ "مهم حضا" التي بلغذ
وؿبتها بـ  %63,3جلحها وؿبت ؤلاحابت بـ "مهم" وهي  ،%36,7ئط البض مً حضًت ألاؾخاط والؼامُت خًىعه في الخاعٍش
اإلادضص إلحغاء ازخباع ملاًِؿه ،وفي بٌٗ ألاخُان كغاءة هو ألاؾئلت إلػالت الغمىى الٓاهغي الظي ًىخىفها،
أو جصخُذ بٌٗ ألازُاء اإلاُبُٗت الىاعص خضوثها ،هظا وبكأن جصخُدها واًضاٖها فهى ملُض بىكذ مدضص
لدؿلُمها ٖلى مؿخىي الاصاعة البُضاغىحُت ختى ًدؿنى لهم خؿاب اإلاٗضالث واٖالجها للُلبت ،ؾُما أجهم
مغجبُىن باحغاء ازخباع آزغ اؾخضعاوي مً قأهه اهلاط الُلبت اإلاخأزغًٍ في جدهُل عنُضهم الخلىٍمي.
وفي اإلاغجبت الغابٗت هجض الالتزام بسُت اإلالغع مً زالٌ اليؿب اإلاخخالُت (%40مهم حضا) و(%60مهم)،
ما ٌكحر ئلى الغغبت الفٗلُت لاللتزام باإلالغع الضعاس ي لىً في أغلب ألاخُان ال ًىفلىن في هظا ألامغ لًُم الىكذ
اإلاسهو للخضعَـ ،فاألؾاجظة ًداولىن كضع ؤلاميان الخلُض بما هى مبرمج في اإلالغع الضعاس ي مً زالٌ
اُٖائهم أهمُت للؿحر وفم زُت اإلاجهاج ،لىً هشحر مً أًٖاء هُئت الخضعَـ ًدُضون في بٌٗ ألاخُان ًٖ
البرهامج اإلالترح لخىُُفه وفم أهضاف اإلادخىي الخضعَس ي أو جيؿُله واإلاضة الؼمىُت اإلاخاخت زالٌ الفهل
الضعاس ي.
أما اإلاغجبت الخامؿت خؿب مُُٗاث الجضوٌ هالخٔ أن هشحر مً ألاؾاجظة ٖاصة ما ًخىاحضون ازىاء
الؿاٖاث اإلاىخبُت هظا ما ًخجلى مً زالٌ وؿبت ؤلاحابت بـ "مهم" واإلالضعة بـ  %70جلحها وؿبت ؤلاحابت بـ "مهم
حضا" وهي  ،%26,7هما سجلىا وؿبت  %3,3مً ألاؾاجظة الظًً ال ٌُٗىن أهمُت لظلً.
ًغي ألاؾاجظة يغوعة جىاحضهم في مياجبهم أزىاء الؿاٖاث اإلاىخبُت ،لُيىن مخاخا لإلحابت ٖلى
اؾخفؿاعاث الُلبت أو مماعؾت ٖملُت ؤلاقغاف التي ًخٗظع ٖلى ألاؾخاط جأَحر الُلبت زاعج هظا اإلاجاٌ الؼمني،
ئال أن بٌٗ أفغاص الُٗىت ال ًغون أهمُت في طلً ،ليىن الؿاٖاث اإلاىخبُت هي مً خم ألاؾخاط ألزظ كؿِ مً
الغاخت أو ئهجاػ بٌٗ أقغاله وواحباجه الٗملُت ،أو كًاء اوكغاالتهم ؤلاصاعٍت مً حؿىٍت لىيُٗاتهم الٗاللت
وأخُاها جيىن لهم التزاماث زانت ،ػمجهم مً ًخللض وْاةف ئصاعٍت باإليافت للخضعَـ.
وبخُبُم وا ²إلاٗغفت مضي وحىص فغوق بحن ئحاباث ألاؾاجظة ،مً زالٌ أعكام الجضوٌ أٖاله وحضها أن
وا ²اإلادؿىبت أهبر مً وا ²الجضولُت ٖىض صعحت خغٍت( )2وهي واٖ ²ىض مؿخىي الضاللت  0.05هجض أن هىان
فغوق بحن جلضًغ ألاؾاجظة ُٖىت البدث ،وفي اإلاجمل ألاغلبُت ًمىدىن أهمُت هبحرة إلاضي أهمُت هفاءاث
اإلاماعؾاث الخضعَؿُت.
مدىز:5الخلىٍم
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العبازاث
ٌعخمد الىضىح في صُاغت أسئلت
الامخداهاث
ٌسخلي أسئلخه مً صمُم اإلالسز الدزاس ي
ًخىخى الدكت واإلاىضىعُت عىد الخصحُذ
ووضع الدزحاث
ٌشسح للطلبت أخطاءهم بعد الامخدان
ًىىع في وسائل الخلىٍم على مسخىي
ألاعمال اإلاىحهت

مهم

مهم حدا

اخخباز وا

غير مهم

2

ن

%

ن

%

ن

%

نم

نج

الداللت

21

70

9

30

0

0

22.2

5.99

دال

20

66.67

10

33.33

0

0

20

5.99

دال

27

90

3

10

0

0

43.8

5.99

دال

24

80

6

20

0

0

31.2

5.99

دال

21

70

9

30

0

0

22.2

5.99

دال

ًخطر مً زالٌ الجضوٌ أن أهبر وؿبت (%90مهم حضا) وجلابلها (10%مهم) لهالر جىخى الضكت
واإلاىيىُٖت ٖىض الخصخُذ ووي٘ الضعحاث ،طلً أن ألاؾخاط الىفء الظي ًملً يمحرا مجهُا ًدغم أقض
الخغم ٖلى الترهحز في ٖملُت الخصخُذ وٍخدغي اإلاىيىُٖت الخامت بُٗضا ًٖ الظاجُت اإلاغجبُت بأؾماء مُٗىت أو
اٖخباعاث أزغي لها ٖالكت بالخؿاباث الصخهُت أو ألاهىاء الظاجُت جدىٌ صون طلً م٘ يغوعة اؾخغالٌ
الىكذ اليافي في الخصخُذ ألن يُم الىكذ ًإصي به ئلى الدؿغٕ اؾخجابت للًغىٍ الاصاعٍت اإلاخٗللت بمىاُٖض
حؿلُم الىلاٍ ،هما ًإزغ ٖلى ٖملُت الترهحز وٍىكٗه في ألازُاء الخلُُمُت ،فاألؾخاط الىفء هاصعا ما ججضه
ًسُئ ٖىض الخلىٍم ما ٌُٗي أعٍدُت هبُت في أوؾاٍ الُلبت الظًً ًإمىىن بمضي ٖضله ومىيىُٖخه وهظا
حضًخه اإلاهىُت.
جلحها في اإلالام الشاوي أهمُت قغح ألاؾخاط ألزُاء َلبخه فتراوخذ الىخاةج بحن وؿبخحن هما " %80مهم
حضا" و" %20مهم" ما ًبحن أن ألاؾاجظة ًغون أهمُت هبحرة في قغح أزُاء الُلبت بٗض الامخدان ،باٖخباع أن
الازخباع ٖمىما مً الىؾاةل الخلُُمُت التي حؿيى إلاٗغفت مضي ججاوب الُاب م٘ اإلادخىٍاث الخٗلُمُت وألاؾخاط
اإلاضعؽ ،ختى جخم ٖملُت جدضًض الاقياالث والشغغاث اإلاىحىصة ٖلى مؿخىي الٗملُت الخضعَؿُت ،مً زالٌ
هخاةج الُلبت ،وألاؾخاط الىفء هى الظي ًدغم ٖلى مىاككت هظه ؤلاقياالث وألازُاء في يىء مغاحٗت أوعاق
الامخداهاث بدًىع الُلبت ،كهض قغح أهم الهفىاث التي وك٘ فحها الُالب ومداولت مٗالجتها لُُٗي الُالب
فغنت لخهىٍب أفياعه وحٗضًل َغٍلت جدلُله لىهىم ألاؾئلت ،ألامغ الظي ًىؿبه ججغبت ٖملُت حؿاٖضه ٖلى
ججىب ػالجه ،فكغح أزُاء الامخدان مً قأهه ابغاػ اإلاكىالث الخٗلمُت وهُفُت خلها ،بخفُٗل َغق مىهجُت في
فهم الازخباعاث وأؾالُب الخضعَـ الخانت بأؾخاط اإلالُاؽ وبالخالي عف٘ مؿخىي الٗملُت الخٗلمُت بغمتها.
لخدؿاوي بٗض طلً اليؿب بـ (%70مهم حضا) و(%30مهم) لًغوعة اٖخماص الىيىح في نُاغت
أؾئلت الامخداهاث ،فمٗٓم ألاؾاجظة ٌٗخمضون الهُاغت اإلاباقغة في ازخباعاث الُلبت مؿخسضمحن اللغت
البؿُُت البُٗضة ًٖ الغمىى والابهام ختى جيىن في مخىاوٌ الجمُ٘ بُٗضا ًٖ اللبـ الظي مً قأهه حكخِذ
جغهحز الُالب وٖضم فهمه ،ما ًإصي ئلى ازخالٌ اإلاٗنى ألاؾاس ي مً ٖملُت الخلُُم ليىجها أنبدذ حعجحزًت،
وفي هظه الخالت جغجف٘ خهُلت الغؾىب ما ٌٗىق أهضاف الٗملُت الخيىٍيُت ،فبضٌ مً جيىًٍ َلبت حضص في
الٗام الضعاس ي اإلالبل ًخدخم ٖلى الجامٗت اٖاصة الخيىًٍ لظاث الُلبت ،ألامغ الظي ًدض مً اؾخلباٌ أٖضاص
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حضًضة وبالخالي جخًاءٌ وؿب الىجاح في قهاصة البيالىعٍا ،ألامغ الظي ًدىٌ صون جلُُم اإلاؿخىي الفٗلي
للُالب ،التي ٖاصة ًخدغي فحها ألاؾخاط البؿاَت والؿهىلت ختى ًخمىً مً نضكُت ومىيىُٖت الخلُُم.
باإليافت ئلى الخىىَ٘ في وؾاةل الخلىٍم ٖلى مؿخىي ألاٖماٌ اإلاىحهت ،فالخلُُم مً أؾاؾُاث الٗملُت
الخضعَؿُت ،طلً أهه ألاصاة الفانلت في مضي هجاٖت ألاؾخاط الجاميي ومضي فٗالُت أؾالُبه في الخضعَـ ،ومً
زم الخىم ٖلى الٗملُت الخٗلُمُت هيل ومضي جدلُلها إلاؿاٖحها وأهضافها البُضاغىحُت ،ولخدهُل هظا ألامغ
وان لؼاما ٖلى ألاؾخاط يغوعة الخىىَ٘ في وؾاةل الخلىٍم واؾخسضام ألاؾئلت زالٌ الخهو الخُبُلُت أو
البُاكاث الخلىُت ،باإليافت لألٖماٌ أو البدىر اإلايلفىن باهجاػها زالٌ الؿضاس ي ؾىاء ٌكيل فغصي وفي
أغلب ألاخُان ٌٗخمض هٓام ألافىاج لًُم الىكذ ،والخلىٍم اإلاؿخمغ مً قأهه جدضًض اإلاؿخىي الٗام للُلبت
ومضي جلضمه ٖبر الخهو الخُبُلُت للىكف ًٖ أهم الهٗىباث الىٓغٍت اإلاخٗللت بالجاهب الىٓغي
للملُاؽ ومداولت جبؿُُه ٖلى مؿخىي ألاٖماٌ اإلاىحهت ،ألجها حٗىـ اللضعاث الخلُلُت للُالب باٖخباعها
فًاء ًدكيل مً ٖضص مدضوص مً الُلبت ٌؿهل ٖلى ألاؾخاط الخٗغف ٖلحهم أهثر وجدضًض مؿخىاهم بكيل
أصق ،يف ئلى طلً أن وؾاةل الخلىٍم اإلاخىىٖت حٗمل ٖلى جُىٍغ اإلاهاعاث الاجهالُت والخفاٖلُت لضي الُالب
زهىنا ئطا ما أؾلُىا ألامغ ٖلى جسهو ؤلاٖالم الظي ًغهؼ ٖلى جىمُت مشل هظه اللضعاث الخىانلُت فًال
ًٖ جىمُت اإلاهاعاث اإلاهىُت التي ٖاصة ما حؿتهىي الُالب في هظا اإلاجاٌ ليىجها فغنت للخجغبت اإلاُضاهُت ؾُما ئطا
حٗلم ألامغ باللمؿاث الابضاُٖت في الخسهو مً زالٌ احغاء الغٍبىعجاحاث والخدلُلاث وغحرها مً ألاٖماٌ
التي جسلم خُىٍت ججظب اهدباه وقغف الُالب.
في اإلالام ألازحر يغوعة اؾخلاء ألاؾئلت مً نمُم اإلالغع وعصث بيؿبت ( %66.67مهم حضا)
و( %33.33مهم) ،بٗض اؾخلغاةىا للجضوٌ وحضها أن ألاؾاجظة ًغهؼون في َغح أؾئلت الازخباعاث ٖلى اإلالغع
الضعاس ي ،وهظا أمغ حض مىُلي طلً أن ألاؾخاط البض مً ازخباع الُالب في خضوص ما كضمه له مً مٗاعف َُلت
الؿضاس ي ،فالخغوج ًٖ اإلالغع الضعاس ي ًىك٘ ألاؾخاط في مكىالث هى في غنى ٖجها ،ألن الُلبت ؾِخمغصون ًٖ
اإلاخدان وكض ًىك٘ الجامٗت هيل في اقياالث أهبر واإليغاباث الُالبُت أو زلم الجامٗت  ،...فٗلى ألاؾخاط
الخلُض باإلاىايُ٘ اإلابرمجت واإلالضمت ختى وئن وان الهضف مىا ازخباع طواء الُالب فُلجأ ئلى َغح حؿاؤالث غحر
مباقغة بضٌ مً الخغوج ًٖ اإلالغع.
وبخُبُم وا ²إلاٗغفت مضي وحىص فغوق بحن ئحاباث ألاؾاجظة ،مً زالٌ أعكام الجضوٌ أٖاله وحضها
أن وا ²اإلادؿىبت أهبر مً وا ²الجضولُت ٖىض صعحت خغٍت( )2وهي واٖ ²ىض مؿخىي الضاللت  0.05هجض أن هىان
فغوق بحن جلضًغ ألاؾاجظة ُٖىت البدث ،وأغلب مفغصاث البدث ًمىدىن صعحت هبحرة إلاضي أهمُت هفاءاث
الخلىٍم.

مدىز :6معاًير اهخلاء ألاسخاذ الىفء
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الاخخُاز على أساس الخخصص

22

73.33

8

26.66

0

0

24.8

5.99

دال

اإلاساز الىظُفي

16

53.33

14

46.66

0

0

15.2

5.99

دال

الخلُُم وادازة ألاداء الىظُفي

19

63.33

11

36.66

0

0

18.2

5.99

دال

هلاط اإلاسدودًت

23

76.66

7

23.33

0

0

27.8

5.99

دال

دعم الخىمُت اإلاهىُت

17

56.66

11

36.66

2

6.66

11.4

5.99

دال

جددًد مإهالث الخدزَس

20

66,67

10

33,33

0

0

20

5.99

دال

جددًد مىاطً الضعف لدي ول أسخاذ
كصد جدسين ألاداء

22

73.33

8

26.66

0

0

24.8

5.99

دال

مً ألاؾـ الغةِؿُت في جلُُم ألاؾخاط ال ًخىكف اهخلاء ألاؾاجظة لخللض اإلاىانب اإلاالُت وفلا
للىفاءة فلِ ئهما البض مً جُىٍغ هظه الىفاءة اإلاهىُت ٖبر الخلُُم اإلاؿخمغ لألؾخاط فخسهو ؤلاصاعة ما ٌؿمى
بىلاٍ اإلاغصوصًت ،هظه ألازحرة التي حٗض مً أبغػ الىؾاةل الخلُُمُت إلهجاػاث ألاؾخاط ،وألاعكام اإلاىضخت مً
زالٌ الجضوٌ جبرػ أهمُت طلً فُما ًخٗلم بأؾاؽ الخلُُم باؾخسضام هلاٍ اإلاغصوصًت ،بيؿبت  %76,66ألفغاص
الُٗىت الظًً أحابىا بـ "مهم حضا" ووؿبت  %23,33للظًً أحابىا بـ "مهم ،فىلاٍ اإلاغصوصًت حٗض ئخضي اإلاٗاًحر
اإلاٗخمضة في جدفحز اإلاىْفحن ٖلى عأؾهم ألاؾاجظة الجامُٗحن ،فهي واخضة مً الىؾاةل الخلُُمُت اإلاٗخمضة في
حؿُحر ألاصاء اإلانهي ،فمً قأجها احاػة ألاؾخاط الىفء الظي ٌٗمل ٖلى الخدؿحن اإلاؿخىع ألصاةه ومٗاكبت
اإلاخلاٖـ أو الالمبالي بمؿإولُاجه الىُْفُت وٖاصة ما جدؿم بالؿغٍت لًمان الؿحر الخؿً للخلُُم بُٗض ًٖ
الخضزالث الخاعحُت مً هىا وهىان ،فالبض مً أن جدؿم باإلاىيىُٖت الخامت بما ًىفل جغكُت الىفاءاث اإلاهىُت
ٖمىما.
هما سجلىا هفـ اليؿب( %73.33مهم حضا) و( %26.66مهم) ،بحن الازخُاع ٖلى أؾاؽ
الخسهو ،فالخسهو مً اإلاٗاًحر ألاؾاؾُت ٖىض اهخلاء أًٖاء هُئت الخضعَـ ،وهظا باٖخباعه أخض اإلاهاعاث
الخانت التي مً قأجها جُىٍغ مسغحاث الخٗلُم الجاميي بجىصة ٖالُت ،طلً أن ألاؾخاط الىفء ًيىن ٖاصة
مخسهها في مجاله الخضعَس ي ٖلى صعاًت جامت بمدخىٍاث جسههه بما ًمىىه مً الخىُْف ألامشل إلاٗاعفه ٖبر
أهج٘ الُغق وألاؾالُب الخٗلُمُت في اًهاٌ هظه اإلادخىٍاث بأٌؿغ الؿبل للُالب ،فخسهو ألاؾخاط في
مجاله ًجٗله ملما بأهم مفاهُم الخسهو وهٓغٍاجه وأَغ الٗمل فُه ،ليىهه كض حاب أفاكه وجدىم بأنىله،
ألامغ الظي ٌؿاٖضه في ٖملُت الخضعَـ والخأكلم م٘ قتى اإلاىاكف الخٗلُمُت وؤلاحابت ٖلى مسخلف ؤلاقياالث
اإلاُغوخت خىٌ مُضان صعاؾخهٖ ،لى الٗىـ مً طلً فان غحر اإلاخسهو هجضه ال ًفله في ش يء مً هظا
اللبُل ما ًًٗف الٗملُت الخيىٍيُت ٖمىما .وهظلً جدضًض مىاًَ الًٗف باليؿبت لألؾخاط ،" ،فالخلىٍم
ٌٗض أؾاؽ الٗملُت الخضعَؿُت وال ًخىكف ٖىض جُبُله ٖلى مؿخىي الُالب ،بل ًخٗضاه لخلُُم ألاؾخاط ومضي
هفاءجه ومهاعاجه الخضعَؿُت وهظا أؾالُبه الخٗلُمُت ومضي هجاٖتها فًال ًٖ جلُُم حهىصه اإلابظولت زالٌ
الؿىت الضعاؾُت وكضعجه ٖلى جدلُم ألاهضاف التربىٍت والبُضاغىحُت ،كهض جدضًض مىاًَ اللىة لضًه مً
أحل حٗؼٍؼها والىكف ًٖ مىاًَ الًٗف والٗمل ٖلى جلىٍمها ،باٖخباع أن ألاؾخاط أخض أهم أَغاف الٗملُت
الخيىٍيُت بالجامٗت وهفاءجه أو يٗفه ًىٗىـ مباقغة ٖلى مسغحاث الجامٗت ومؿخىاها وبالخالي مياهتها
الٗلمُت في الخهيُف ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي أو الضولي.
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حٗمض لجىت الاهخلاء في مؿابلاث الخىُْف ئلى جدضًض مإهالث الخضعَـ لألؾاجظة ،ومُُٗاث
الجضوٌ حٗىـ أهمُت طلً فُما  ،بيؿبت  %66,67ألفغاص الُٗىت الظًً أحابىا بـ "مهم حضا" ووؿبت %33,33
للظًً أحابىا بـ "مهم" ،طلً أن جدضًض أهم اإلاإهالث الٗلمُت الىاحب جىفغها لضي ًٖى هُئت الخضعَـ مً
قهاصاث مدهل ٖلحها وؾىىاث الخبرة اإلاهىُت ،ومضي جدىمه بالخسهو اإلاكاعن فُه وغحرها مً اإلاإهالث
التي جدضصها ول حامٗت أو ولُت خؿب الاخخُاحاث الفىُت والٗلمُت الخانت بيل مجاٌ اهُالكا مً جلضًغاث
اللجىت اإلاؿإولت ٖلى الاهخلاء ألامشل إلاترقحي اإلاىانب الكاغغة ،خُث جخٗامل في حل ألاخُان بىىٕ مً
الهغامت في الازخُاع ٖلى الغغم مً خاحتها لألؾاجظة ،ختى جدافٔ الجامٗت ٖلى مبضأ الىفاءة اإلاهىُت وفم
مٗاًحر الجىصة اإلادضصة مً كبل اإلاؿإولحن ،فاؾتراجُجُت الخىُْف في مهىت الخضعَـ البض أن جخلُض بخىافغ
اإلاإهالث الالػمت لالعجلاء بجىصة اإلاسغحاث الخٗلُمُت ومىاهبت اإلاؿخجضاث اإلاىهجُت في الخضعَـ.
جىٓم مؿابلاث الخىُْف الهخلاء أفًل ألاؾاجظة ألاهفاء لخدؿحن حىصة الخٗلُم الٗالي وهظا ألامغ
لً ًخأحى ئال بىي٘ أؾـ مضعوؾت ال جلخهغ ٖلى قغل اإلاىهب فلِ بل ختى جلُُم ألاؾخاط ٖلى اإلاضي
البُٗض ،ومُُٗاث الجضوٌ اإلالابل جبحن أهمُت طلً فُما ًخٗلم بأؾاؽ الخلُُم واصاعة الاصاء الىُْفي ،بيؿبت
 %63.33ألفغاص الُٗىت الظًً أحابىا بـ "مهم حضا" ووؿبت  %36.66للظًً أحابىا بـ "مهم" ،فخلُُم ألاصاء
الىُْفي أؾاؽ لٗملُاث الخُىٍغ اإلانهي مً زالٌ اؾخغالٌ هخاةج الخلُُم وصعاؾتها لخدضًض مىاًَ اللهىع
فحها ومداولت ٖالحها ٖبر ئٖضاص البرامج الخيىٍيُت لألؾخاط طاجه ،باإليافت ليىجها أخض اإلالاًِـ اإلاٗخمضة في
جدفحز ألاؾاجظة مً جُىٍغ هفاءاتهم اإلاهىُت ،وعف٘ عوح اإلاؿإولُت لضًه ،فالخلُُم ٌؿيى لخٗغٍف ألاؾخاط
بىُفُت أصاء وُْفخه وجُىٍغ أصاةه الخضعَس ي ،واصاعة ألاصاء الىُْفي حؿاٖض ٖلى جلُُم الؿُاؾاث الخٗلُمُت
اإلاىخهجت لخٗؼٍؼ الاًجابُاث التي جدخىحها وجهىٍب الؿلبُاث والىلاةو مً زالٌ جلىٍمها ٖبر البرامج الخضعٍبُت
اإلاخُىعة ،فاألصاء هى اإلاؿيى الغةِس ي الظي جغهؼ ول اإلاإؾؿاث ٖلى جُىٍغه بما في طلً الجامٗاث ،لُيىن
بظلً هظا الخلُُم اإلاىحه الضًىامُيي لخُىع الٗملُت الخيىٍيُت.
مً زالٌ الجضوٌ هجض أن احاباث ألاؾاجظة جغاوخذ بحن زالر وؿب خىٌ صٖم الخىمُت اإلاهىُت ،هي
 %56,66و %36,66ألاولى جسو ؤلاحابت "مهم حضا" والشاهُت جخٗلم باإلحابت "مهم" ،باإليافت ئلى وؿبت %6,7
لألؾاجظة الظًً ال ٌٗخبرون الخىمُت اإلاهىُت مهمت.
وٍمىً جفؿحر ما طهب ئلُه ألاؾاجظة الظًً مىدىا أهمُت للخىمُت اإلاهىُت بأجها مً أخؿً الىؾاةل الخُىٍغٍت
لألصاء اإلانهي لضي ألاؾخاط الجاميي ومً زم الٗملُت الخٗلُمُت هيل ،باٖخباع هظه الىؾُلت جغهؼ ٖلى جىمُت
مهاعاث الُالب ؤلابضاُٖت مً زالٌ جلُُم ألاؾخاط هفؿه ليىهه الٗامل ألاوٌ في جغكُت مؿخىي الُالب،
وألاؾخاط الىفء ًضعن هُفُت جىُْف مهاعاجه إلًهاٌ اإلادخىي الٗلمي وعف٘ ملُاؽ الخُىع ألنىٌ الخضعَـ
الجاميي ،فدؿً أصاء ألاؾخاط ًىٗىـ اًجابا ٖلى حىصة مسغحاث الخٗلُم والٗملُت الخيىٍيُت بأؾغهاٖ ،بر
ٖملُاث اإلاخابٗت وجىفحر مهاصع الضٖم الالػمت لؼٍاصة الخهُلت اإلاٗغفُت وجىُْف حضًض اإلاٗاعف وخضًث
ألاؾالُب الخضعَؿُت لخظلُل نٗىباث الفهم بخىُُف الخٗلُم وفم اخخُاحاث الُلبت وازخالفاتهم الفغصًت بما
ًىفل الاعجلاء بالجامٗت ٖمىما ،في خحن طهب بٌٗ ألاؾاجظة ئلى ٖضم أهمُت الخىمُت اإلاهىُت العجباٍ هظه
ألازحرة ببرامج جضعٍبُت وآلُاث حٗلُمُت وأؾـ الخُىٍغ الظاحي لألؾخاط مً زالٌ جيىٍىه ٖلى الخىىىلىحُاث
الخضًشت ،ما ًخُلب وكخا وحهضا ئيافُا ٌٗخبره هإالء ألاؾاجظة اؾخجزاف لترهحز ألاؾخاط هى في غنى ٖىه ألن ٖلى
ٖاجله الىشحر مً اإلاؿإولُاث،
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ًخم اهخلاء ألاؾاجظة كهض جىُْفهم ٖلى أؾاؽ اإلاؿاع الىُْفي لألؾخاط اإلاترشر للمىهب ،خُث
وحضها اإلاجُبحن ٖلى الاؾخبُان ًإهضون هظا ألاؾاؽ بـ %53.33لـ "مهم حضا" و %46.66لـ "مهم" ،ليىن اإلاؿاع
الىُْفي واخضا مً الكىاهض الفٗلُت التي حٗىـ مضي زبرة اإلاترشر إلاىهب ألاؾخاط باٖخباعها ؾبُل جُىٍغ
اإلاهاعاث اإلاهىُت لضًه والتي مً قأجها حٗؼٍؼ خٓىْه في الخىُْف ،ألن الٗاملحن ٖلى اهخلاء أًٖاء هُئت
الخضعَـ وفلا للىفاءاث اإلانهي جغهؼ ٖلى اإلاؿاع الىُْفي للمترشر ،اهُالكا الٖخباعاث مً قأجها اإلاىاػهت بحن ما
ًملىه مً مٗاعف هٓغٍت وزبرة ٖملُت في اإلاجاٌ الخضعَس ي ،ومٗغفت بؿُاؾاث الٗمل الخٗلُمي وهٓم ،فالهضف
هى مداولت اهخلاء الىفاءاث الخضعَؿُت اإلاإهلت لخىى غماع الٗملُت الخٗلُمُت وفلا لخدضًاتها اإلاؿخلبلُت ،فهى
اإلاضزل ألاؾاس ي لخدضًض الؿماث واإلاهاعاث اإلاالةمت لخللض اإلاىهب الكاغغ.
وبخُبُم وا ²إلاٗغفت مضي وحىص فغوق بحن ئحاباث ألاؾاجظة ،مً زالٌ أعكام الجضوٌ أٖاله وحضها
أن وا ²اإلادؿىبت أهبر مً وا ²الجضولُت ٖىض صعحت خغٍت( )2وهي واٖ ²ىض مؿخىي الضاللت  0.05هجض أن هىان
فغوق بحن جلضًغ ألاؾاجظة ُٖىت البدث ،وفي اإلاجمل ألاغلبُت ًمىدىن أهمُت هبحرة إلاضي جُبُم أؾـ اهخلاء
وجلُُم ألاؾخاط الىفء.
حدول ًبين عالكت الىىع (ذهس/أهثى) بعبازاث اإلامازساث الخدزَسُت
العبازاث
ًلتزم بخطت اإلالسز
ًدسص على جلدًم اإلاداضسة في مىعدها
اإلاددد
ٌسخغل وكذ اإلاداضسة في جدلُم
أهدافها
ًخىاحد في مىخبه أزىاء الساعاث اإلاىخبُت
ًلتزم بدضىز امخداهاث ملاًِسه
وجصحُذ ألاوزاق وئًداعها في مىاعُدها

مهم

غير مهم
ذهىز
ئهار
0
0

مهم حدا
ذهىز
ئهار
8
4

ذهىز
4

ئهار
14

6

15

2

7

0

8

17

0

5

0

0

8

0

0

21

1

0

30

7

12

1

10

0

0

2,74

كُمت وا²

gis

الداللت

0.45

0.50

غحر صاٌ

0

0.13

0.72

غحر صاٌ

2,18

0.14

غحر صاٌ

0.0001

صاٌ

0.9

غحر صاٌ

هالخٔ مً البُاهاث الغكمُت للجضوٌ الؿابم ،سجلىا باليؿبت للٗالكت بحن الىىٕ والتزام ألاؾخاط
بسُت اإلالغع كُمت وا 0.45 ²باخخمالُت  0.50وهي أهبر مً مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي ال جىحض ٖالكت بُجهما،
جلحها ٖباعة الخغم ٖلى جلضًم اإلادايغة في مىٖضها اإلادضص ،بلغذ كُمت وا 0.13 ²باخخمالُت  0.72وهي أهبر
مً مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي ال جىحض ٖالكت أًًا ،أما باليؿبت الؾخغالٌ وكذ اإلادايغة في جدلُم
أهضافها ،فلُمت وا ²بلغذ  2,18باخخمالُت  0.14وهي أهبر مً مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي ال جىحض ٖالكت
بُجها وبحن الىىٕ ،في خحن أن الٗباعة  4بلغذ كُمت وا 30 ²باخخمالُت  0.0001وهي أنغغ مً مؿخىي الضاللت
 0.05وبالخالي جىحض ٖالكت بحن الىىٕ ويغوعة جىاحض ألاؾخاط في مىخبه أزىاء الؿاٖاث اإلاىخبُت ،طلً أن هىان
جفاوث بحن فئت الغحاٌ واليؿاء فُما بخٗلم بهظا ألامغ خُث ججاوػث جىغاعاث بضًل ؤلاحابت "مهم حضا" باليؿبت
للظوىع  ،وفاكذ جىغاعاث ؤلاهار بضًل ؤلاحابت "مهم" ،باٖخباع أن قغٍدت اليؿىة مً ألاؾاجظة أهثر اوكغاال مً
ألاؾاجظة الغحاٌ ،ما حٗلهم ٌُٗىن أهمُت مخىؾُت لًغوعة الخىاحض بمياجبهم .أما الٗباعة  5فلُمت وا ²هي
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 2,74باخخمالُت  0.9وهي أهبر مً مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي ال جىحض ٖالكت الىىٕ والالتزام بدًىع
امخداهاث ملاًِؿه وجصخُذ ألاوعاق وئًضاٖها في مىاُٖضها.
ما ًمىىىا جفؿحره في الٗمىم بأهه ال جىحض ٖالكت بحن الىىٕ واإلاماعؾاث الخضعَؿُت لألؾخاط أي أن مخغحر
الجيـ ال ًإزغ ٖلى هفاًاث اإلاماعؾاث الخضعَؿُت لألؾاجظة ( ؾىاء مً فئت اليؿاء أو الغحاٌ ًُبلىن
الىفاًاث بكيل مخلاعب).
حدول ًبين عالكت الىىع (ذهس/أهثى) بعبازاث الخلىٍم
العبازاث
ٌعخمد الىضىح في صُاغت أسئلت
الامخداهاث
ٌسخلي أسئلخه مً صمُم اإلالسز
الدزاس ي
ًخىخى الدكت واإلاىضىعُت عىد
الخصحُذ ووضع الدزحاث
ٌشسح للطلبت أخطاءهم بعد الامخدان
ًىىع في وسائل الخلىٍم على مسخىي
ألاعمال اإلاىحهت

مهم حدا
ذهىز
ئهار

مهم

غير مهم
ذهىز
ئهار

كُمت
وا²

gis

الداللت

0

4,67

0.03

صاٌ

5,45

0.02

صاٌ

0.27

غحر صاٌ
صاٌ
صاٌ

ذهىز

ئهار

8

13

0

9

0

8

12

0

10

0

0

8

19

0

3

0

0

1,21

3

21

5

1

0

0

12,3
1

0.000
1

8

13

0

9

0

0

4,67

0.03

ًدبحن مً زالٌ الجضوٌ ،أن الٗباعة  1واهذ كُمت وا ²فحها هي 4,67باخخمالُت  0.03وهي أنغغ مً
مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي جىحض ٖالكت بحن الىىٕ واٖخماص الىيىح في نُاغت أؾئلت الامخداهاث ،جلحها
الٗباعة  ،2التي بلغذ كُمت وا ²فحها  5,45باخخمالُت  0.02وهي أنغغ هظلً مً مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي
جىحض ٖالكت بحن الىىٕ واؾخلاء ألاؾئلت مً نمُم اإلالغع الضعاس ي ،أما باليؿبت لخىخي الضكت واإلاىيىُٖت ٖىض
الخصخُذ ووي٘ الضعحاث ،فلُمت وا ²بلغذ  1,21باخخمالُت  0.27وهي أهبر مً مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي
ال جىحض ٖالكت بُجها وبحن الىىٕ ،فاألؾاجظة مً هال الجيؿحن هىا ال ًسخلفىن في مىيىُٖتهم وَغٍلتهم في
جلُُم الُلبت ليىجها هلُت حض خؿاؾت ال مجاٌ للخباًً فحها ،جلحها الٗباعة  4أًً بلغذ كُمت وا ²بها 12,31
باخخمالُت  0.0001وهي أنغغ مً مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي جىحض ٖالكت بحن الىىٕ وقغح أزُاء الُلبت
بٗض الامخدان ،طلً أن هىان جفاوث بحن فئت ؤلاهار والظوىع في هظا الكأن فىجض مً ًدبظ قغح أزُاء
الُلبت لخفاصحها مؿخلبال وفحهم مً ًىخفي بيكغ ؤلاحابت الىمىطحُت .أما الٗباعة  5فلُمت وا ²هي 4,67
باخخمالُت  0.03وهي أهبر مً مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي ال جىحض ٖالكت الىىٕ والخىىَ٘ ًىىٕ في وؾاةل
الخلىٍم ٖلى مؿخىي ألاٖماٌ اإلاىحهت ،فليل أؾخاط َغٍلخه الخانت في الٗمل وأؾالُبه الخلىٍمُت.
ما ًمىىىا جفؿحره في الٗمىم بأهه هىان ٖالكت بحن الىىٕ والخلىٍم أي أن مخغحر الجيـ ًإزغ ٖلى هفاًاث
الخلُُم/الخلىٍم لألؾاجظة ( ؾىاء مً فئت اليؿاء أو الغحاٌ ًُبلىن هفاًاث الخلىٍم بكيل مسخلف).
*حدول ًبين عالكت الخبرة بعبازاث اإلامازساث الخدزَسُت
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العبازاث
ًلتزم بخطت اإلالسز
ًدسص على جلدًم اإلاداضسة في
مىعدها اإلاددد
ٌسخغل وكذ اإلاداضسة في جدلُم
أهدافها
ًخىاحد في مىخبه أزىاء الساعاث
اإلاىخبُت
ًلتزم بدضىز امخداهاث ملاًِسه
وجصحُذ ألاوزاق وئًداعها في
مىاعُدها

مهم حدا
<3
>3
8
4

>3
15

<3
3

غير مهم
<3
>3
0
0

مهم

7,75

10

11

9

0

0

0

7,44

0.006

14

11

5

0

0

0

3,47

0.06

غحر صاٌ

6

2

12

9

1

0

1,39

0.49

غحر صاٌ

8

11

11

0

0

0

0.002 10,05

كُمت
وا²

gis

الداللت

0.005

صاٌ
صاٌ

صاٌ

خؿب اإلاُُٗاث الىمُت الؿابلت سجلىا باليؿبت للٗالكت بحن الىىٕ والتزام ألاؾخاط بسُت اإلالغع كُمت
وا 7,75 ²باخخمالُت  0.005وهي أنغغ مً مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي جىحض ٖالكت بُجهما ،زم ٖباعة الخغم
ٖلى جلضًم اإلادايغة في مىٖضها اإلادضص ،بلغذ كُمت وا 7,44 ²باخخمالُت  0.006وهي أنغغ مً مؿخىي
الضاللت  0.05وبالخالي هىا أًًا جىحض ٖالكت ،أما باليؿبت الؾخغالٌ وكذ اإلادايغة في جدلُم أهضافها ،فلُمت
وا ²بلغذ  3,47باخخمالُت  0.06وهي أهبر مً مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي ال جىحض ٖالكت بُجها وبحن الىىٕ،
جلحها الٗباعة  4بلغذ كُمت وا 1,39 ²باخخمالُت  0.49وهي أهبر مً مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي ال جىحض ٖالكت
بحن الىىٕ ويغوعة جىاحض ألاؾخاط في مىخبه أزىاء الؿاٖاث اإلاىخبُت ،طلً أن ألاؾاجظة طوي الخبرة الُىٍلت
ٌُٗىن أهمُت لًغوعة الخىاحض بمياجبهم في ألاوكاث اإلاىخبُت أهثر مً طوي الخبرة اللهحرة باٖخباع ختى الُلبت
ال ًترصصون ٖلى مياجبهم بؿبب كلت زبرتهم .أما الٗباعة  5فلُمت وا ²هي  10,05باخخمالُت  0.002وهي أنغغ مً
مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي جىحض ٖالكت بحن ؾىىاث الخبرة والالتزام بدًىع امخداهاث ملاًِؿه وجصخُذ
ألاوعاق وئًضاٖها في مىاُٖضها ،فٗاصة ما ًيىن ألاؾاجظة ألاهثر زبرة أكل التزاما بمىاُٖض جصخُذ الامخداهاث
وحؿلُم ألاوعاق في الخاعٍش اإلادضص (لىً لِـ بهفت مُللت فهىان مجهم مً ًلتزم ألن الاهًباٍ َب٘ فُه) ،في
خحن ألاكل زبرة ٌُٗىن أهمُت هبحرة لاللتزام بظلً زانت وأجهم في بضاًت جيىًٍ مؿاعهم الىُْفي وحكىُل
زبرتهم.
ما ًمىىىا جفؿحره في الٗمىم بأهه جىحض ٖالكت بحن ؾىىاث الخبرة واإلاماعؾاث الخضعَؿُت لألؾخاط أي
أن مخغحر الخبرة ًإزغ ٖلى هفاًاث اإلاماعؾاث الخضعَؿُت لألؾاجظة في حل ألاخُان ألن الخجغبت اإلاهىُت حكيل
ئيافت حىهغٍت في عنُض ألاؾخاط الىفء ( ما ٖضا بٌٗ اإلاماعؾاث ؾُما اإلاخٗللت بالىكذ باٖخباعهم أهثر
مكاغل ومؿإولُت هما هى الخاٌ بمىٖض حؿلُم أوعاق الامخدان وهظا الخىاحض بمياجبهم).
*حدول ًبين عالكت الحبرة بعبازاث الخلىٍم
العبازاث
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غير مهم
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كُمت
وا²

gis

الداللت
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ٌعخمد الىضىح في صُاغت أسئلت
الامخداهاث
ٌسخلي أسئلخه مً صمُم اإلالسز
الدزاس ي
ًخىخى الدكت واإلاىضىعُت عىد
الخصحُذ ووضع الدزحاث
ٌشسح للطلبت أخطاءهم بعد
الامخدان
ًىىع في وسائل الخلىٍم على
مسخىي ألاعمال اإلاىحهت
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7
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صاٌ

9
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8

0

0
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0.005

صاٌ
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11

9

0

0

0

7,44

0.006

صاٌ

هالخٔ مً زالٌ الجضوٌ ،أن كُمت وا ²في الٗباعة ألاولى هي  9,35باخخمالُت  0.002وهي أنغغ مً
مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي جىحض ٖالكت بحن الخبرة واٖخماص الىيىح في نُاغت أؾئلت الامخداهاث فاألهثر
زبرة ٌٗغفىن ما هي َبُٗت ألاؾئلت اإلاالةمت للضعاث الُلبت وألاؾلىب الؿهل لالؾدُٗاب ،جلحها الٗباعة الشاهُت
التي بلغذ كُمت وا ²فحها  8.68باخخمالُت  0.003وهي أنغغ هظلً مً مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي جىحض
ٖالكت بحن الخبرة واؾخلاء ألاؾئلت مً نمُم اإلالغع الضعاس ي فاألهثر زبرة ال ًسغحىن ًٖ البرهامج اإلالضم بِىما
ألاكل زبرة ال ًؼالىن في مؿتهل الخأؾِـ اإلانهي والخبراحي ،أما باليؿبت لخىخي الضكت واإلاىيىُٖت ٖىض الخصخُذ
ووي٘ الضعحاث ،فلُمت وا ²بلغذ  1,93باخخمالُت  0.16وهي أهبر مً مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي ال جىحض
ٖالكت بُجها وبحن الخبرة فاألؾاجظة مهما واهذ زبرتهم ال ًخماًؼون في مىيىُٖتهم وصكتهم في ٖملُت جلُُم
الُلبت ،جلحها الٗباعة الغابٗت بخلضًغ كُمت وا 7,87 ²باخخمالُت  0.005وهي أنغغ مً مؿخىي الضاللت 0.05
وبالخالي جىحض ٖالكت بحن ؾىىاث الخبرة وقغح أزُاء الُلبت بٗض الامخدان ،طلً أن هىان جفاوث بحن
ألاؾاجظة طوي الخبرة الُىٍلت واللهحرة في هظا الجاهب .أما الٗباعة الخامؿت فلُمت وا ²هي 7,44باخخمالُت
 0.006وهي أكل مً مؿخىي الضاللت  0.05وبالخالي جىحض ٖالكت بحن الخبرة والخىىَ٘ في وؾاةل الخلىٍم ٖلى
مؿخىي ألاٖماٌ اإلاىحهت ،فُسخلف الخلُُم وهىٖه مً أؾخاط آلزغ.
ما ًمىىىا جفؿحره في الٗمىم بأهه هىان ٖالكت بحن ؾىىاث الخبرة والخلىٍم أي أن مخغحر الخبرة ًإزغ
ٖلى هفاًاث الخلُُم/الخلىٍم لألؾاجظة.

خامتة
ٌكيل ألاؾخاط ٖماص الٗملُت الخضعَؿُت ،إلاا ًل٘ ٖلى ٖاجله مً صوع حؿُم في مُضان الخٗلُم ،مً
زالٌ امخالهه لؿماث شخهُت وؾُيىلىحُت وهفاءاث بُضاغىحُت مهىُت ممحزة ،جسىله جللض مىهب
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ألاؾخاطًت بىجاح لخدلُم ألازغ الفٗاٌ مً الٗملُت الخيىٍيُت بالجامٗت ٖمىما وفي ٖلىم ؤلاٖالم والاجهاٌ
زهىنا ،ومً زالٌ هظا البدث الىححز اإلاخٗلم بالىفاءاث الخضعَؿُت لضي ألاؾخاط الجاميي لبدث واك٘ هظه
الىفاءاث لضي أؾاجظة حامٗت نالر بىبيُضع ،وجىنلىا ئلى أن حلهم ًلضع أهمُت جُبُم الىفاءاث الخضعَؿُت
ؾُما مجها جلً التي جدضص مؿخىي الخدهُل الٗلمي واإلاسغحاث الخٗلُمُت ٖمىما ٖلى ؾبُل هفاًاث الخسُُِ
للخضعَـ واإلاماعؾاث الخضعَؿُت والخلىٍمُت ،طلً ٖلى اٖخباع صوعها الفٗاٌ في الاعجلاء بالخيىًٍ الجاميي ،وبٗض
ٖغى وجدلُل هخاةج الضعاؾت اإلاُضاهُت جىنلىا لىلاٍ أحبىا مً زالها ٖلى الدؿاؤالث اإلاُغوخت في مؿتهل
الٗغى هىحؼ أهمها فُما ًلي:
 حٗخبر الؿماث الصخهُت لألؾخاط الجاميي مً أبغػ الٗىامل الفاٖلت في الٗملُت الخيىٍيُت ،خُثزلهىا ئلى أن أغلبُت ألاؾاجظة ًغون أهمُت هبحرة في جىفغ الؿماث والخهاةو الصخهُت في ألاؾخاط
الىفء.
 أغلبُت ألاؾاجظة ُٖىت البدث هظلً ًمىدىن أهمُت هبحرة لًغوعة الخدىم في هفاءاث الخسُُِ للخضعَـ،وهفـ ألامغ باليؿبت لضعحت ألاهمُت (هبحرة) لضوع الدؿُحر ألامشل للٗالكاث الاوؿاهُت في هفاءة ألاؾخاط،
 أغلبُت ألاؾاجظة ًمىدىن أهمُت هبحرة لخُبُم هفاءاث اإلاماعؾاث الخضعَؿُت بكيل ؾلُم ومضعوؽ لًمانحىصة الخٗلُم الٗالي.
 هما أن مٗٓم مفغصاث البدث ًمىدىن صعحت هبحرة إلاضي أهمُت هفاءاث الخلىٍم وأؾؿها الؿلُمتواإلاىيىُٖت بما ًىفل عف٘ مؿخىي اإلاسغحاث الخٗلُمُت.
 وفي اإلاجمل أغلبُت اإلابدىزحن (ألاؾاجظة) ًمىدىن أهمُت هبحرة إلاضي جُبُم أؾـ اهخلاء وجلُُم ألاؾخاطالىفء ،باٖخباعها اإلادىع اإلافهلي لًمان الىفاءاث اإلاهىُت والاعجلاء بالٗملُت الخٗلُمُت ،طلً أن ألاؾخاط هى
الفاٖل الغةِس ي في الٗملُت الخضعَؿُت واإلاؿإوٌ ألاوٌ ًٖ جدلُم اإلاؿاعي البُضاغىحُت بالجامٗت.
 أما باليؿبت لخأزحر مخغحري الىىٕ والخبرة في الىفاءاث الخضعَؿُت: سجلىا غُاب الٗالكت بحن الىىٕ واإلاماعؾاث الخضعَؿُت لألؾخاط أي أن مخغحر الجيـ ال ًإزغ ٖلى هفاًاثاإلاماعؾاث الخضعَؿُت لألؾاجظة ( ؾىاء مً فئت اليؿاء أو الغحاٌ ًُبلىن الىفاًاث بكيل مخلاعب).
 أما ًٖ الىىٕ والخلُُم جإهض الىخاةج ًٖ وحىص ٖالكت بُجهما أي أن مخغحر الجيـ ًإزغ ٖلى هفاًاثالخلُُم/الخلىٍم لألؾاجظة ( ؾىاء مً فئت اليؿاء أو الغحاٌ ًُبلىن هفاًاث الخلىٍم بكيل مسخلف).
 جغجبِ ؾىىاث الخبرة بكتى اإلاماعؾاث الخضعَؿُت لألؾخاط أي أن مخغحر الخبرة ًإزغ ٖلى هفاًاث اإلاماعؾاثالخضعَؿُت لألؾاجظة في حل ألاخُان ألن الخجغبت اإلاهىُت حكيل ئيافت حىهغٍت في عنُض ألاؾخاط الىفء ( ما
ٖضا بٌٗ اإلاماعؾاث ؾُما اإلاخٗللت بالىكذ باٖخباعهم أهثر مكاغل ومؿإولُت هما هى الخاٌ بمىٖض حؿلُم
أوعاق الامخدان وهظا الخىاحض بمياجبهم.
 هما جغجبِ ؾىىاث الخبرة هظلً بمٗاًحر الخلىٍم أي أن مخغحر الخبرة ًإزغ ٖلى هفاًاث الخلُُم/الخلىٍملألؾاجظة.
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ملحم زكم(:)1
كاةمت أؾماء ألاؾاجظة مدىمي الاؾخبُان اإلاخٗلم باإلاىيىٕ كُض الضعاؾت بجامٗت نالر بىبيُضع –كؿىُُىت-3
السكم

اسم ألاسخاذ

الدزحت

الخخصص

01

فًُل صلُى

بغوفِؿىع

ٖلم احخمإ واجهاٌ

02

بىػٍان ههغ الضًً

أؾخاط مدايغ أ

صخافت مىخىبت

03

الٗابض ؾىُىت

أؾخاط مدايغ أ

صخافت مىخىبت

ملحم زكم(:)2

28
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وشازة الخعلُم العالي والبدث العلمي
حامعت الحاج لخضس باجىت

ولُت العلىم ؤلاوساهُت والاحخماعُت
كسم :علىم ؤلاعالم والاجصال وعلم اإلاىخباث
الخخصص :سمعي بصسي

اسخبُان خىل مىضىع:

الكفاءات التدريسية بالجامعة الجزائرية
دراسة على عينة من أساتذة قسم علوم اإلعالم واالتصال جامعة صالح بوبنيدر-قسنطينة-3

مً ئعداد الباخثت:
شسٍفي آمىت

ئشساف،
أ/د الطاهس بً أخمد

السىت الجامعُت 2020\2019 :

السكم
1
2
3
4

السماث والخصائص الشخصُت لألسخاذ
مهم حدا
العبازاث
ًخصف ألاسخاذ بالسصاهت والهدوء والثلت بالىفس
ًىىن مطلعا ومثلفا ومخابعا ألخدر الخطىزاث
ًىىن خاشما في السُطسة على اهفعاالجه
يهخم باللُم ألاخالكُت لطلبخه

مهم

غير مهم
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5
6
7
8

ًساعي الاخخالفاث الفسدًت والاحخماعُت للطلبت
مظهسه وهىدامه الئم
لدًه خس عالي باإلاسإولُت
ًدترم ألاسخاذ الطلبت وَعاملهم معاملت حُدة
هفاًاث الخخطُط للخدزَس

10
11
12
13
14

ٌعد للمداضسة ئعدادا مسبلا
ًلدم البرهامج الخدزَس ي بخدزج مىطلي
ًسبط اإلالسز بالخبراث السابلت للطلبت
ٌسخخدم ألاسئلت اإلاثيرة إلعمال فىس الطلبت
ًخدىم في الخىىىلىحُا الحدًثت سُما في مجال
الخخصص
ًىىع في طسائم الخدزَس
ٌشجع الطالب على اإلاشازهت الفعالت في بىاء اإلاداضسة
العالكاث ؤلاوساهُت
ًخمخع بأخالق عالُت
ًجُب عً اسخفسازاث الطلبت
ًيشس أحىاء ألالفت بِىه وبين الطلبت
بخلبل آلازاء والاججاهاث الفىسٍت اإلاخخلفت
ًساعي ظسوف الطلبت عىد بسمجت الامخداهاث
ٌعين الطلبت على خل اإلاشىالث الدزاسُت ألاوادًمُت
ٌساعد على زفع مسخىي الخدصُل العلمي للطالب
البشاشت والحُىٍت في جلدًم اإلاداضساث
ًىحه وٍسشد الطلبت إلاصادز البدث
العدالت بين الطلبت
اإلاسوهت في الخعامل مع الطلبت

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32

33
25

اإلامازساث الخدزَسُت
ًلتزم بخطت اإلالسز
ًدسص على جلدًم اإلاداضسة في مىعدها اإلاددد
ٌسخغل وكذ اإلاداضسة في جدلُم أهدافها
ًخىاحد في مىخبه أزىاء الساعاث اإلاىخبُت
ًلتزم بدضىز امخداهاث ملاًِسه وجصحُذ ألاوزاق
واًداعها في مىاعُدها
الخلىٍم
ٌعخمد الىضىح في صُاغت أسئلت الامخداهاث
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34
35

ٌسخلي أسئلخه مً صمُم اإلالسز الدزاس ي
ًخىخى الدكت واإلاىضىعُت عىد الخصحُذ ووضع
الدزحاث
ٌشسح للطلبت أخطاءهم بعد الامخدان
ًىىع في وسائل الخلىٍم على مسخىي ألاعمال اإلاىحهت
معاًير اهخلاء ألاسخاذ الىفء

38
39
40
41
42
43
44
45

ًخم جلُُم ألاسخاذ الىفء بىاء على أسس واضحت
الاخخُاز على أساس الخخصص
اإلاساز الىظُفي
الخلُُم وادازة ألاداء الىظُفي
اإلاىضىعُت في جلُُم اإلاسدودًت
دعم الخىمُت اإلاهىُت
جددًد مإهالث الخدزَس
جددًد مىاطً الضعف لدي ول أسخاذ كصد جدسين
ألاداء

36
37
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