
 

 تقييم جودة التدريس في بعض الجامعات العربية

 دراسة مقارنة 

                                                                                           

د. إبراهيم محمد العلي 
*
 

 ملخص البحث

 يتناول هذا البحث قضية تقييم جودة التدريي  يدب ض دل العات داع ال ـضيـــــــدـة

سدت ـا  ،ثدم ي ض دل الفاداهيم الفنهعيدة ضتقدريم يقدو  الباحدث لدذل  ،  وتقاينة أحوالها

عددردام تددد الرياادداع السدداضقة الفت  قددة ضهددذا الفوصددوه ، ويسددتت   تنهددا ا  ت يدداع 

ينتقدد   ثددم  .ييهددا  ت ددانم تنهددا وتددن ت  ع ددم جددودة التقيدديم والفقاينددة التددب والفشددت ع

 وال  دو  السياادية ا قتصداد ةرانية التب قا  ضهدا يدب ي يدعـ  الريااة الفيإلم حث االب

ويدم ت هدر اإلداية  ،  تشدـيد   ادويية  ضعات دة يب ي ية اإلقتصاد و، القاهـة  ةضعات 

صدايب يقو  ضإجـاء التح يد  اإلحثم ونظم الف  وتاع يب ت اهر ال بوي ال  يا   تصـ  . 

عدودة ليم النسدبية ل فحداوي ااااادية ويتوصد  إلدم أا القد ال ز  لبياناع هذه الريااة ،

وجددود يغددم  ، ضشددت  عددا تازالددد دوا الفسددتوم الف  ددو  التددريي  يددب هددذه الت يدداع 

حسد  إجاضداع أغضداء -ل عدودةاإلجفاليدة القيفدة النسدبية ا .وإ لدريها  ض ل نقدا  القدوة

،  % 65وض غدد     يب ي يدة ا قتصداد ضعات دة القداهـة  د تقبولةم اني  -الهيئة الت  يفية

ونظم الف  وتاع يب ت اهر ال بوي ال  يا وض غد يم ت هر اإلداية تقبولةم أيضأم ياند يفا

وض غددددد  ب ي يددددة ا قتصدددداد ضعات ددددة تشددددـيدإنهددددا يانددددد  صدددد ياةم يدددد إ . %  66 

ياندددد ع دددم التدددوالب  –حسددد  إجاضددداع ال ددد    –وأا هدددذه القيفدددة  .  %61 حدددوالب

الباحددث وأ يددـام يسددتت   %  . 63، %  66% لإلنت يدد (   ،  65%ل  ـضددب و69 

 نقا  الض ف والقبول والقوة يب ي  ي ية . البحثية ،ويشيـ إلمعردام تد النتايج 
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 القسم النظري

 

 :تمهيد 

 

يانددددد العددددودة وتازالددددد هددددريام إنسددددانيام تنددددذ القددددر  وحتددددم ا ا، ، واددددتبقم يتدددد ام 

 دددة وا  ددد   يدددب جفيدددل أنحددداء ال دددالم. وهدددب ل تفيددد  يدددب إتقددداا ال فددد ، والتادددو  يدددب  الف ات

ويدددب ال دددالم تدددـتبد جدددرليام تدددل التحدددو ع التفيدددة والنوعيدددة التدددب تعدددـ( صدددفد يددد  تعتفدددل 

. ولددي  غـيبددام أا تبددـز قضددية العددودة يددب الت  دديم ال ددا  وال ددالب ض ددر إا ا تدد  التددوازا يتدد  

لت  ددديم تتدددـيج ضددديد التحدددو ع التفيدددة ع دددم حسدددا  التحدددو ع النوعيدددة، وأصدددبحد تهفدددة ا

أيبددددـ عددددرد تفتددددد تددددد ال دددد   دوا ا هتفددددا  ضفسدددداي  العددددودة والنوعيددددة. تفددددا أدم إلددددم 

انحدددراي تسدددتوم الت  ددديم يدددب جفيدددل أنحددداء ال دددالم، وأصدددبت تسدددايه تناصددد م عدددد تت  بددداع 

 الفعتفل وتتت اام عد الت وياع ال  فية الفتسايعة.

جريدددر أوليددداع ال فددد  يدددب ولهدددذا عدددادع توجدددة الف البدددة ضعدددودة الت  ددديم لتحتددد  تدددد 

جفيددل دول ال دددالم. وانتق ددد أهدددرام الت  ددديم تددد تحدددو ااتيددة وت  ددديم الندددا  الددم تحقيددد  جدددودة 

 الت  يم وتأهي  التوادي وتتويد ال  فاء يب جفيل الفعا ع وا  تصاصاع. 

 تااهيم عاتة : -1

الشددات ة  وضفددا أا توصددوه هددذا البحددث  تقيدديم جددودة التددريي   ينددريد صددفد تاهددو  العددودة 

Total Quality   يددب العات ددة ويددب الت  دديم ال ددالب ضشددت  عددا . يإنددن  ضددر لنددا تددد أا نت ددـ

إلدددم ت ـيدددف تاهدددو  العدددودة الشدددات ة يدددب العات ددداع وتحريدددر جوانبهدددا وو اياهدددا الفتت ادددة، ثدددم 

 ننتق  إلم ت ـيف جودة التريي   أو الت  يم  وت العة تشت ع تقيفها وقيااها.

الفـاجل والرياااع قفنا ضااتنبا  ت ـيف توايقب لها وي   م ال رير تد وض ر اإل  ه ع

 :*التالب

 ت ـيف العودة الشات ة يب العات ة: - 1-1 

هدددب تعفوعدددة تدددد الف ددداييـ أو الفواصدددااع الفتوق دددة، التدددب يعددد  أا تتدددوايـ يدددب يددد  

تدددددد تدددددر  ع وأعفدددددال وأنشددددد ة وتنتعددددداع وتتـجددددداع العات دددددة و التدددددب تتدددددر  وتحقددددد  

ام الفنشودة ل عات ة والفعتفل ااهر
*
. 

 ت ـيف جودة التريي : - 1-2  

هدددددب ديجدددددة ت اضقدددددة الفواصدددددااع والففاياددددداع والو دددددايف الترييسدددددية والنتدددددايج 

 .  1الناجفة عنها تل الف اييـ الفت ايم ع يها عالفيام  

  ت ـيدددددف وقيدددددا  جدددددوده التدددددريي  6+5+1ولقدددددر حددددداول التثيدددددـ تدددددد البددددداحثيد 

 ضأاالي  أ ـم:

و  التوق دددداع  تددددد وجهددددة نظددددـ اإلداية : وييددددن يددددتم تقددددريـ جددددودة التددددريي  تددددد ادددد إ - أ

  ال  قة ا تية:

                              1    جودة التريي     =              تستوم ااداء الا  ب                    

 الفستوم الفتوقل تد التريي                                 

 

اداء الا  دددب  تدددد وجهدددة نظدددـ الفسدددتايريد والتبدددـاء : وييدددن يدددتم تقدددريـ جدددودة اددد و  اإ -  

 التريي  تد ال  قة ا تية:

  .2= تستوم ااداء الا  ب يفا يقريه الفستايروا أو التبـاء    جودة التدريس

 

                                                 
 (      6(+)        5(+)       1تم استنباط هذا التعريف من الدراسات )     *
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نعددر أا يدد  الت ددـيايد وااادد وضيد يحتدداد الددم تحريددر وادداي  ت ينددة لتقددريـ تسددتوياع تددذا وه

الا  دددددب تدددددد قبددددد  اإلداية واا دددددـام الفشدددددايية ت هدددددا أو تدددددد قبددددد  الفسدددددتايريد أو  ااداء

 التبـاء.

وإا الواي ة اايثـ انتشايا لتقريـ هذه الفستوياع هب واي ة ا اتبياا ا حصايب 

الفوجن الم التبـاء والفستايريد. وهب واي ة   تت و تد التأثـ ضالعوان  الشتصية وضالفصالت 

 الفستايرة. التاصة لأل ـام

 

 

 كلة البحث:ـ مش2

ا هذه العودة أصبحد تعا م وأ ا عنواا البحث يـي  ع م جودة التريي  يب العات ة.أ ضفا

يب ضحثنا هذا انقتصـ ع م الفشت ع الفت  قة يإننا تاتوحام ل بحث يب جفيل الب راا ال ـضية. 

 ضعودة التريي  والتب ان تصها ضفا ي ب:

ويب  ريي ، ي انب تد غفو  يبيـ يب الفاهو  ويب الفواصااعإا ت ـيف جودة التــ  

 الو ايف والففايااع ويب القيا  والحسا .

عر  وجود واي ة أو أداة يفية لقيا  جودة التريي  يب الفقـي أو يب الت ية او يب ـ ـ

ها جودة التريي  يس  ة تادية والف البة ضقياالفؤاسة يت . وذل  انن   يفتننا الت ات  تل ا

ضفقيا  تحرد، وتد هنا تبـز أهفية ااتنبا  أداة أو واي ة لتتوا تقيااام لعودة التريي  يب 

 ي  تقـي ويب ي  ي ية ويب ي  جات ة.

ــ عر  وجود إاتبياا توحر لتقييم جودة التريي  يب العات اع ال ـضية ، تد أج  الوقوم ـ

ستايرة اا ـم ضإاتترا  اداة توحره. ع م آياء ا ااتذة أو ال    أو التبـاء أو العهاع الف

حيث أا  ا اتبياناع الفستترتة حتم ا ا لم تأ ذ نفوذجام توحرام و  تتضفد ت اييـ توحرة 

، يت  جات ة أو تؤاسة تقو  ضتقييم هذه العودة ضوااي ها وت اييـها التاصة. تفا يؤثـ ع م 

 تصراقية ت   الرياااع وع م د  تها ال  فية. 

اهتفا  ت ظم العات اع ال ـضية حتم ا ا ضفوصوه العودة الشات ة ضشت  عا  أو  ــ عر ـ

ضفوصوه جودة التريي  ضشت   اص. وهذه تشت ة يبـ(   يفتد تعاوزها إ  إذا تبند 

 إداية هذه العات اع إداية العودة الشات ة وعف د ع م تنايذها ضت  جرية وتسؤولية.

لتددددريي  وت دددداونيهم ضددددااتوي الفت  قددددة ضعددددودة ـددددـ عددددر  التدددد ا  ض ددددل أعضدددداء هيئددددة اـ

التددددريي   يااهددددرام + الفاددددـداع + ا اددددالي  + ال ددددـ  + التحضدددديـ + الفسددددتعراع 

+ الفـاجدددددل + التااعددددد  + الفقاض دددددة + انعددددداز الفقدددددـي + وصدددددل ا ادددددئ ة الفناادددددبة + 

أاددد و  التصدددحيت + قبدددول ا عتـاصددداع + والتغذيدددة الـاج دددة + وا لتددد ا  + الف ات دددة 

 لحسنة  . . الخا

ف اهتفددددا  ال دددد   ضفتاض ددددة الفحاصددددـاع وا نتظددددا  ع ددددم الريااددددة وتقددددريم صدددد  ـددددــ

 واجباتهم ال  فية الفتت اة.

ـددددـ صدددد ف تتاض ددددة ا داية ل ف يدددداع التددددريي  اليوتيددددة وتقددددويم تسددددايها. وت ددددويـ تناهعهددددا ـ

 الريااية ضشت  دوي(.

 

 همية البحث :أ -3
تندداول توصددوعام حسااددام وهددو تقدديم وقيددا  جددودة التددريي  تنبددل اهفيددة هددذا البحددث تددد انددن ي 

الدددذ( ي تبدددـ احدددر ال ناصدددـ ا ااادددية الفتوندددة ل عدددودة الشدددات ة ييهدددا . وهدددب ، يدددب العات دددة 

عددرا عددد أنهددا تددر   ضنسدد  تتت اددة يددب تقيدديم وتصددنيف وتـتيدد  جددودة العات دداع يددب ال ددالم .

 يام تتفي ام .الواي ة اااااية إلعراد التوادي البشـية إعرادام نوع
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 هداف البحث : ـ أ4

 يهرم هذا البحث الم عرة اتوي اهفها :  

اء القدددايفيد الت يددداع الفريوادددة والت دددـم ع دددم آيدياادددة واقدددل ال ف يدددة الترييسدددية يدددب  .1

 ع يها والفستايريد تنها . 

اددددت  ه آياء اعضدددداء الهيئددددة إتددددد  دددد ل  ت يدددداعتقيدددديم جددددودة التددددريي  يددددب هددددذه ال .2

 .  همتبياا  اص ضإاا ، وذل  ضااتترا  الت  يفية ييه

ياء عيندددة عشدددوايية تدددد الت يددداع تدددد  ددد ل إادددت  ه آتقيددديم جدددودة التدددريي  يدددب هدددذه  .3

 . هماتبياا  اص ضإال    تد تتت ف الفستوياع ، وذل  ضااتترا  

تح يددد  البيانددداع ا حصدددايية التدددب يدددتم الحصدددول ع يهدددا تدددد ا ادددتبيانيد السددداضقيد ودياادددة  .4

 صاية وإجـاء الفقايناع الفتت اة ع يها .     واصها الو

 ، ت يدددةوالقدددوة يدددب ال والقبدددول ايدددرة ، وتحريدددر نقدددا  الضددد فاادددتت ص ض دددل النتدددايج الف .5
 ت  ي  نقا  القوة . لفناابة ل تغ   ع م نقا  الض ف والفقتـحاع ا وتقريم

ت فدددديم نتددددايج هددددذه الريااددددة ونشددددـ عددددرة تقددددا ع ع فيددددة تنهددددا   ضحددددو    يددددب ض ددددل  .6

 فع ع ال  فية الفحتفة .  ال

 

 فرضيات البحث:ـ 5

 ، 0.6666ين  ددد  هدددذا البحدددث تدددد أا القيفدددة النسدددبية الفتوق دددة ل عدددودة ا جفاليدددة تسدددداوم 

 يفا ي ب:البحثية   . ونضل الاـصياع =0,05وتد أا تستو( الر لة  

اع الفريوادددة   تتت دددف جوهـيدددام يدددب الت يددد النسدددبية لعدددودة الفحددداوي ااااادددية أا القددديم  .1

 أ(  يوجر يـ  جوهـ( ضينهفا .  .0.6666 ت نويام عد القيفة الفتوق ة لها  

أا تسدددتو( العدددودة ا جفاليدددة يدددب الت يددداع الفريوادددة  تتت دددف جوهـيدددام  ت نويدددام  عدددد  .2

 أ(   يوجر يـ  جوهـ( ضينهفا . االقيفة الفتوق ة ل عودة.

إجاضددداع أعضددداء الهيئدددة الت  يفيدددة حدددول جدددودة الفحددداوي   يوجدددر يـوقددداع جوهـيدددة ضددديد  .3

 .اااااية لعودة التريي  حس  ا قسا  والفـتبة ال  فية والقر  اإلياديفم

جددودة الفحدداوي اااااددية لعدددودة   توجددر يـوقدداع جوهـيددة ضدديد إجاضدداع ال ددد   حددول   .4

 .ع والنوه التريي  حس  الصاوم وا  تصاصا

 

 ية للبحث:الحدود الزمانية والمكان-6

، وقددر تددم جفددل البياندداع تددد ي يددة  2010ضددرأع إجددـاءاع هددذا البحددث يددب ضرايددة عددا   

. يفدددا تدددم  جفدددل  2010اإلقتصددداد ضعات دددة تشدددـيد  ددد ل ودددهـ(  يونيدددو ويوليدددو  عدددا  

البياندددداع اإلحصددددايية تددددد ي يددددة اإلقتصدددداد وال  ددددو  السيااددددية وتددددد ت اهددددر ال بويال  يددددا 

. وتددددم إد ددددال البياندددداع وتح ي هددددا  دددد ل 2010   دددد ل وددددهـ(  اددددبتفبـ أيتددددوضـ  عددددا

 . 2010 وهـ( نويفبـ وديسفبـ  عا  

   

 ـ مجتمع وعينة البحث : 7

يتدددألف تعتفدددل البحدددث تدددد اعضددداء الهيئدددة الت  يفيدددة وال ددد  ، يدددب يددد  تدددد ي يدددة  

اإلقتصدددداد وال  ددددو  السيااددددية ضعات ددددة القدددداهـة ، وي يددددة اإلقتصدددداد ضعات ددددة تشددددـيد 

إلداية ونظددددم الف  وتدددداع يددددب ت دددداد ال بددددوي ال  يددددا  تصددددـ  .  اددددويية ، وت هددددر ا

ولتشدددتي  عيندددة البحدددث قدددا  الباحدددث ضتوزيدددل اعدددراد تحدددردة وتتناادددبة تدددل الحعدددم تدددد 

الهيئددددة الت  يفيددددة وع ددددم عينددددة عشددددوايية تددددد ا اددددتبيانيد الف تفددددريد ع ددددم أعضدددداء 

 صددداع . وض دددع حعدددم عيندددة أعضددداءاال ددد    ، تؤلادددة تدددد جفيدددل الصددداوم واإل تص
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تدددد تتت دددف     البدددا1032  عضدددوام، وحعدددم عيندددة ال ددد    168الهيئدددة الت  يفيدددة  

يفيددددة ااعددددراد الفوزعددددة ع ددددم عناصددددـ   يوصددددت 1ـدددد1والعددددرول التددددالب  .الصدددداوم

 .ويفية ااعراد الـاج ة تنها الت ياع الفريواة  ال ينة يب

   : توزه ال ينة ع م الت ياع 1- 1العرول  
 الكليةاسم                      

 

 الفئات المبحوثة 

 

 اعداد االستبيانات

كلية االقتصاد 

 جامعة تشرين

كلية االقتصاد 

جامعة القاهرة 

 شعبة عربي

كلية االقتصاد جامعة القاهرة 

 شعبة انكليزي

 

معهد العبور في 

 مصر

اعضاء الهيئة الترييسية   

 ديتوياه 

 15 تد الش بتيد  60 80 ال رد الفوزه

 13 تد الش بتيد 33 54 ال رد الـاجل

 25 تد الش بتيد 40 20 ال رد الفوزه الف يريد والفساعريد

 20 تد الش بتيد 34 14 ال رد الـاجل

 - 20 30 60 ال رد الفوزه     الصف ا ول

 - 14 15 48 ال رد الـاجل

 110 70 150 70 ال رد الفوزه     الصف الثانب

 100 65 127 53 ال ر الـاجل

 125 80 80 80 ال رد الفوزه الصف الثالث    

 120 70 67 67 ال رد الـاجل

 125 50 50 80 ال رد الفوزه     الصف الـاضل

 116 32 37 67 ال رد الـاجل

 - - 20 30 ال رد الفوزه     الرياااع ال  يا

 - - 8 25 ال رد الـاجل

اجفالب اعضاء الهيئة 

 الت  يفية

 40 الش بتيدتد  100 100 ال رد الفوزه

 33 تد الش بتيد 67 68 ال رد الـاجل

 360 220 330 320 ال رد الفوزه اجفالب ال   

 336 151 255 260 ال رد الـاجل

 منهج بحث :ـ 8
أعتفر الباحث عنر إعراد هذا البحث ع م تنهج التح ي  الوصاب ، الذ( أاتترتن يب تح ي  

وا اع وا نحـاياع الف يايية والقيم النسبية لإلجاضاع البياناع اإلحصايية ، وحسا  الفت

 الفيرانية ، ويم إجـاء الفقايناع ال زتة ع يها ضااتترا  اااالي  اإلحصايية الفناابة  

 أدوات البحث :ـ 9
 تتآلف أدواع البحث تد ااتبيانيد إحصايييد لعفل البياناع وهفا :

  111تضدفد  ،  أااادية    تحداوي8ف تدد  ااتبياا  داص ضأعضداء الهيئدة الت  يفيدة ويتدآل . أ

 اؤا م ت ياييام تـتب ام ضعودة التريي  يب الت ية .

  اددؤ م ت ياييددام 38، تتضددفد  أاااددية    تحدداوي 7ااددتبياا  دداص ضددال    ويتددآلف تددد   .  

 تـتب ام ضعودة التريي  يب الت ية .

 ااائ ة يب ي  تنها: ردوالعرول التالب يتضفد عـصام توج ام لفحاوي هذيد ا اتبيانيد وع

  2_1العرول 
 عرد ااائ ة ل     عرد ااائ ة لألااتذة اام الفحوي الف ياي(  

 6 15 جودة الفناهج الريااية 1

 5 15 يب الت يةجودة اإلداية  2

 تل القاعاع ندتعتم  12 يب الت ية جودة الفتتبة 3

 5 15 جودة تهاياع التريي  4

 6 15    وا تتحاناعجودة الت ات  تل ال  5

 - 16 جودة أحوال وأعفال الهيئة الت  يفية 6

 5 14 جودة القاعاع والفريجاع والفتاضـ 7

 6+5 9 جودة التريي  ال اتة والتاصة + جودة أداء ال    8

ي   أو ولقر ااتتر  الباحث يم ي  هذيد ا اتبيانيد تقيااام  فاايام لتقريـ ديجة جدودة يد  ت يدا 

1 2 3 4 5 
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 عباية أو اؤال   وأع اها أيقاتام تت ايرة يفا ي ب :

 

القيفدة النسدبية ل جاضداع لتد  ت يداي تدد ال  قدة ثدم وضناء ع م ذل  تم حسا  الفتوادد الحسداضم 

 :ا تية 

 الفتواد الحساضب  =   تعفوه النقا  التب حص  ع يها=   القيفة النسبية لإلجاضاع

                                                                    5                     لقيفة ال ظفم لفعفوه اإلجاضاعا                               

ولحسا  الفتواد الحسداضب والقيفدة النسدبية ل عدودة يدب يد  تحدوي تدد الفحداوي الفدذيوية ، 

 قفنا ضت بي  نا  ال  قاع الساضقة ع م ي  تحوي .

حس  الفقيا  التفااب     PQ   ة ل عودة يب الت ية إلجفاليتقريـ القيفة النسبية اتم ا ع فام ضأ

 تد إحرم ال  قتيد التاليتيد :

(3)            
5


 
p =PQ 

           4 
k

kk

mmmm

pmpmpmpm
p

....

........

321

332211








=PQA 

 يين.             عرد ااائ ة   miوأا  ، iهب القيفة النسبية ل فحوي   Piحيث أا: 

 

 مصداقية االستبيان :ـ 10

ل تأيددر والتحقدد  تددد تصددراقية هددذيد  ا اددتبيانيد قددا  الباحددث ض ـصددهفا ع ددم عددرد تددد   

الفتتصدديد يددب اإلحصدداء والعددودة تددد جات ددة تشددـيد   وهددم : د. عبددر ه ادد ير + د. عبددر الهدداد( 

يفدددا  وال باياع وااائ ة الوادة ييهفا.  الـياعب + د. عبر ه حفادة   وتم اعتفاد جفيل الفحاوي

اتبيانيد ع م عرد تد الفتتصيد يم اإلحصاء والعودة تد ي ية د اإلقا  الباحث ضإعادة عـ  هذي

اإلقتصاد وال  و  السيااية يب جات ة القاهـة   وهدم د. هبدة ال يثدم + د. زيند  اد يم + د. يتضداا 

 حاتر + د. يصا تظ و    .

 يهفا.إجـاء ض ل الت ري ع ال اياة ع ض ر ذيد ا اتبيانيد تم اعتفاد هلقر و  

 دراسة ثبات االستبيانينـ 11

ل تحق  تد ثباع هذيد ا اتبيانيد قا  الباحث ض در جفدل البيانداع وإد الهدا ع دم الحاادو  صدفد 

 . ضحسا  ت ات ع  ألاا يـونباخ  تد اإلجاضاع يب الفحاوي اااااية يت  يتاند Spssضـناتج 

  -ي ب: يفا

   قيم   ألاا يـونباخ  3-1العرول  
 قيم  ألاا  يب ااتبياا ال    قيم  ألاا  يب ااتبياا ااااتذة ا اـــــــــم

 0.9707 ي ية ا قتصاد وال  و  السيااية

 

 لش بة ال ـضب  0.929

 الش بة ا نت ي ( 0.949

 0.857 0.947 ي ية ا قتصاد ضعات ة تشـيد = ال ذقية

 0.917 0.960 يفية ال بويأياد

وهدددذه القددديم  تدددرل ع دددم ثبددداع هدددذيد ا ادددتبيانيد . يفدددا أا قيفدددة العدددذي التـضي دددب لهدددذه  

يفدددددا قدددددا  الباحدددددث ضحسدددددا  قددددديم   ألادددددا  لعفيدددددل الفحددددداوي   القيم ترل ع م تصراقيتن .

  ، وهدددذا دليددد  0.70ا ااادددية يددد  ع دددم حدددرة يتاندددد جفيدددل قيفهدددا جيدددره و  تقددد  عدددد  

تددم التأيددر تددد تددوزه اإلجاضدداع ، صددفد يدد  يفددا رم ثبدداع هددذيد ا اددتبيانيد :آ ددـ ع ددم تدد

ادددؤال ، وذلددد  تدددد  ددد ل حسدددا  التتدددـاياع الفقاض دددة لقددديم الفقيدددا  وحسدددا  تتواددد اتها  

وانحـاياتهددا وياددم الفنحنددم ال بي ددب الددذ( يفث هددا ع ددم الشددت  تباوددـةم ، ونظددـام لضددي  

 الفساحة ن تذي عد عر  عـ  هذه ااتوي
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 الدراسات السابقة-12

إا اادضيددداع الفتدددويـة يدددب الفتتبددداع أو ع دددم ا نتـندددد عدددد العدددودة الشدددات ة يثيدددـة 

ا الرياادددداع التددددب يددددب قايفددددة الفـاجددددل الف حقددددة. يفددددا إ ولقددددر أويدنددددا ض ددددل تنهددددا ، جددددرام 

الفت  قدددددة ضفوصدددددوه  هدددددذه  أهدددددم الريااددددداعت دددددـ  لعدددددودة التدددددريي  ليسدددددد ق ي دددددة. وإا ت

 هب: الريااة

ول فع ددد  البي انيدددة ـ الفشدددتـل ل عندددة التقدددويم الدددرايم لعدددودة الت  ددديم يدددب العات ددداع التقـيددد -1

ااع دددم لتقدددويم جدددودة الت  ددديم العدددات ب يدددب العات ددداع ااتـيتيدددة، الدددذ( أعدددر يدددب ودددهـ 

  .  14يب جات ة اتاناويد  عد  1995تشـيد ااول  أيتوضـ  تد عا  

اعهدددا لتقيددديم جدددودة الت  ددديم العدددات ب وييدددن يت دددـ  العانبددداا إلدددم الف ددداييـ التدددب يعددد  إتب

 .ب يع  تويـها يب اااتاذ العات ب توالم الف اييـ ال

: وهددو يقددر  عـصددام QAAدليدد  القددـاء ااجاندد  الصددادي عددد ويالددة العددودة البـي انيددة  -2

تدددوج ام عدددد تاددداهيم العدددودة والف ددداييـ ااياديفيدددة ال زتدددة لهدددا. وعدددد ض دددل ااادددالي  

  2الفستترتة يب تحقيقها. 

عددد ال عندددة  2007الدددذ( صددري عدددا   –تبددادا التدددود الفصددـ( يدددب أاددالي  تقدددويم الت يددة  -3

القوتيددددة لضددددفاا العددددودة وا عتفاديددددة يددددب العات دددداع الفصددددـية. وهددددو يت ددددـ  إلددددم 

ة والددم ض ددل ا عتبدداياع اإلجـاييددة ل ف يددة التقددويم. ويتضددفد تبددادا ت يددتبددادا تقددويم ال

  .3 فعاليرة جرام ل باحثيد يب هذا الوقواعر تا

 . وهدددددو هدددددـ 1427  دليددددد  الهيئدددددة الو نيدددددة ل تقيددددديم وا عتفددددداد يدددددب العات ددددداع السددددد ودية  -4

ادددد و  تقيدددديم إجاضدددداع وييهددددا يوجددددر عددددـ  ا ت يددددايام لتحقيدددد  جددددودة الت  دددديم:  12يحددددرد 

إلدددددم نظدددددا  النعدددددو  تدددددد  ددددد ل تصدددددنيف  تحوي هدددددا ذاع النقدددددا  التفااددددديةا ادددددتبياناع 

 تتوا اتها يفا ي ب:
 %100 – 90وهب تقاض  نسبة تئوية تد   ف  نعو = جير جرام  5 – 4.5تد    

 %90 – 72وهب تقاض  نسبة تئوية تد  أيضل نعو = جير 4.5 – 3.6تد   

 %72 – 52وهب تقاض  نسبة تئوية تد  ث ثة نعو  =تتواد 3.5 – 2.6تد   

 %52 – 32وهب تقاض  نسبة تئوية تد  نعفتاا 2.5 – 1.6تد  

 % أو أق 30وهب تقاض  نسبة تئوية تد  نعفة واحرة 1.5أق  تد     

لتحقيدددد  العددددودة  يددددةويضددددل هددددذا الددددرلي  وددددـو ام أ ددددـم ع ددددم الفؤاسدددداع الت  يف

 عف ياع الت  يم. ل ت بي  ع م جاه ا  وي م ووايتسا  ا عتفادية ويتضفد ااتبيانام 

 

 لف اييـ التالية:، وت تفر ع م اجات ة تؤتة  –ت اييـ صبد جودة الت  يم ال الب  -5

تت  بدددداع العددددودة + الفندددداهج والت ددددد الريااددددية + إليددددة الت  دددديم أو الددددت  م + إليددددة التقيدددديم 

وا تتحانددداع + تقدددريم ال  بدددة وانعدددازاتهم + الدددرعم اايددداديفب + الفصدددادي الت  يفيددددة + 

. الدددددرعم الثقدددددايب والـياصدددددب + البنيدددددة التحتيدددددة + تتاض دددددة التدددددـيعيد + إداية العدددددودة 

 ويفتد اإلاتاادة تنها عنر الت بي  .تضفد ت اييـ جيرة وهب ت

  وهدددب ض ندددواا ت ددداييـ ا عتفددداد ال دددا  والتددداص 2007دياادددة د. زيـيدددا أحفدددر عددد ا   ـددد 6

 –حالددددة جات ددددة ال يقدددداء ااه يددددة  –ودويهددددا يددددب ييددددل جددددودة  ددددرتاع الت  دددديم ال ددددالب 

ت  ددديم. ويقدددر  عدددرة اايدا. وييهدددا يت دددـ  الباحدددث إلدددم ت ددداييـ ا عتفددداد يدددب  دددرتاع ال

 لتقويم جودة الت  يم:وتؤوـاع اعتباياع 

  ض ندددددوااي ت ددددداييـ العدددددودة الف تفدددددر يدددددب 2010دياادددددة د. هندددددر غسددددداا أضدددددو الشددددد ـ   -7

 اااادددديةلفحدددداوي اتؤاسدددداع الت  دددديم ال ددددالب يددددب اايداي وييهددددا تسددددت ـ  الباحثددددة ا

ل الدددد  تددددد وتتضددددفد الريااددددة ت دددداييـ يقفيددددة تحددددردة ينصددددي  ال عددددودة وا عتفدددداد. 

الفسددددداحاع والفبدددددانب وااجهددددد ة والفصدددددادي . . الدددددخ. وت تبدددددـ هدددددذه الرياادددددة تصدددددريام 
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تناادددبام ل فقاينددداع الفتت ادددة. إ  أنهدددا تتضدددفد ودددـو ام وت ددداييـ   تتنااددد  تدددل جات اتندددا 

 ال ـضية يب الوقد الحاصـ.

دة هدددـ   ض ندددواا ي اداية العدددو1427دياادددة تحفدددر قاادددم القـيدددونب + يوادددف الفصددديـ(  -8

 الشدددددات ة ل  ف يدددددة التـضويدددددة يدددددب جات دددددة التويدددددد تدددددد تنظدددددوي اعضددددداء هيئدددددة التدددددريي  ي 

الت  يفيددددة   عضددددوام ، حددددول ال ف يددددة 234تسددددت  ل هددددذه الريااددددة اياء عينددددة تؤلددددف تددددد  و

سدددتت   الباحثددداا  عبددداية ، وي 48ض ددداد ويتضدددفد   أيض دددة ضاادددتترا  اادددتبياا تؤلدددف تدددد أ

لتويددددد ليسددددد ع ددددم ايضدددد  تسددددتو( يغددددم العهددددود أا ت بيدددد  اداية العددددودة يددددب جات ددددة ا

الفبذولددة ضهددذا ا تعدداه . ويتوصدد  الددب تقددريـاع نسددبية ل عددودة يددب هددذا الفحدداوي ا يض ددة يفددا 

 ي ب : 
 الريجة النسبة ا الفقاض ة ا نحـام الف ياي( الفتواد ا ض اد الفريواة

 تتواد 0.667 0.77 3.36 تهيئة تت  باع العودة

 تتواد 0.61 0.81 3.04 الترييبيةتتاض ة ال ف ية 

 ص يف 0.58 0.92 2.91 ت ويـ الفوايد البشـية

 تتواد 0.61 0.94 3.05 اتتاذ القـاي و رتة الفعتفل

 تتواد 0.62 0.77 3.09 ا جفالب

ثدددم يندددتق ا الدددب دياادددة الاـوقددداع ضددديد ا ياء حسددد  العدددن  والت يدددة ويتقدددرتاا ض دددرد تدددد 

 التوصياع الفايرة .

  ض نواا ي نفوذد تقتـح  اتترا  اداية العودة  2007ااة عيسب يواف قراية عا    دي --9

الشات ة لتحقي  قيفة عالية اعفال العات اع ا يدنية التاصة ي ولقر وف د هذه الريااة 

  تحاوي ويتضفد 9  جات ة  اصة يب ا يدا وااتترتد لذل  ااتبيانام  اصام تؤلاام تد 12 

  تسؤو م وأاتاذا ييها . يحص  ع م النتايج التالية 120ا م وقر وزه ع م    عباية او اؤ50 

:  
 التقريـ حس  يأين ةالفقاض النسبة  ا نحـام الف ياي( الفتواد اام الفحوي  

 تتواد 0.69 0.23 3.45 تاهو  العودة وتباديها

 تتوا ة 0.73 0.29 3.63 دعم ا داية ال  يا

 جيره 0.79 0.83 3.97 ا ن    تد ال في 

 جيره 0.75 0.194 3.75 التحسيد الفستفـ

 تتوا ن 5.65 0.277 3.25  ال التت اة 

تحسددددددديد العدددددددودة وزيدددددددادة عدددددددرد 

 ال    

 جيره 0.75 0.46 3.74

 تتوا ن 0.73 0.457 3.67 ييل تستو( و بـه ال ات يد

 تتوا ن 0.66 0.294 3.29 ييل تستو(  رتة الفعتفل

 جيره 0.76 0.184 3.82 ال  فب  ييل تستو( البحث

 تتوا ن 0.71 - - ا جفالب

ثددم يقدددو  الباحدددث ضدددإجـاء ض دددل ا  تبددداياع ع دددم هدددذه النتدددايج ويدددري  ا يتبدددا  وا نحدددراي  

 ضينها ويتقر  ض رة توصياع تايرة حول ذل  . 

  وهددددب ض نددددواا ي تددددر( ت بيدددد  تبددددادا  2004ديااددددة د. ت دددد وز جدددداضـ ع ونددددن   -10

يددددب جندددديد ي وييهددددا يتندددداول  –يددددب العات ددددة ال ـضيددددة ااتـيتيددددة  العددددودة الشددددات ة

الباحددث قضددية تددر( ت بيدد  العددودة الشددات ة تددد  دد ل ااددتترا  إاددتبياا تؤلددف تددد 

ايض دددة تحددداوي ، ووزعدددن ع دددم عيندددة تدددد اعضددداء الهيئدددة الترييسدددية ييهدددا ، تؤلادددة 

 التالية:النتايج   عضوام ، يحص  ع م 61تد  

 

 
 التقريـ حس  يأين لفقاض ةالنسبة ا  نحـام الف ياي(ا الفتواد اام الفحوي
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 يبيـه 0.77 0.56 3.85 تهيئة تت  باع العودة يب الت  يم 

 يبيـه 0.71 0.70 3.55 تتاض ة ال ف ية الت  يفة وت ويـها

 تتوا ن 0.67 0.74 3.37 ت ويـ القو( البشـية 

 تتوا ن 0.61 0.83 3.05 اتتاذ القـاي و رتة الفعتفل

 يبيـه 0.69 0.66 3.45  جفالبا

 5اادددتترا  اددد م تندددتظم تؤلدددف تدددد ايج تدددد وصدددل تقدددريـاع لهدددذه النتدددعندددر وين  ددد  الفؤلدددف 

  وهددددب نتيعددددة قسددددفة الفددددرم ع ددددم عددددرد  0.80  يددددا تتسدددداوية ، ويسدددداو(  ددددول تنهددددا 

التياياع أ(  ول الائة = 
5

51
 الب:   وضالنتيعة يحص  ع م العرول الت 0.80=

 التقريـ   ة الفقاض ةالنسب ديجة تر( الت بي  حرود الت ية ل فتوا اع 

 تـيوصة 0.36اق  تد  غيـ ت بقة 1.80-1تد

 ص ياة 0.52-0.36تد ق ي ة 2.60-1.80تد

 تتوا ة 0.68-0.52 تتوا ة 3.40-2.60تد

 جيره 0.84-0.68 يبيـه 4.20-3.40تد

 ام جيره جر 100-0.84 يبيـه جرام  5-4.20تد

 واادد ة احة الفتصصددة ل ائددة ا  يددـة وهددو ادد م تقبددول تددد حيددث الفبددرأ . لتددد يع دد  الفسدد 

 .لتباااع عنر تقاينة التقريـاع الفتت اة عرةإوهذا قر يت    ،

  ض ندددواا ي جدددودة تهددداياع التدددريي  العدددات ب 2000دياادددة د.  الدددر  فدددي  السدددـ  -11

ادددتبياا  ددداص إلباحدددث ضاادددتترا  لدددر( ااددداتذة جات دددة ا قصدددم يدددب غددد ة ي وييهدددا يقدددو  ا

  عبددداية او ادددؤا م وقدددا  ضتوزي دددن ع دددم عيندددة تؤلادددة 72تحددداوي ويتضدددفد   4تؤلدددف تدددد 

   عضوام تد الهيئة الت  يفية يحص  ع م البياناع التالية :  92تد  

 العرول  
 الفقاض ةالنسبة  ا نحـام الف ياي( الفتواد الفحوي

 0.83 0.47 4.15 تهاياع التت يد ل تريي  والفحاصـة 

 0.77 0.51 3.85 تهاياع تنايذ التريي 

 0.76 0.66 3.8 تهاياع تقويم ت  م ال  بن وتقب  التنايذية الـاج ة 

 0.87 0.51 4.35 ا تصال والتواص  تل ال  بن

 0.80 0.48 4.0 ا جفالب

وهدددددب دياادددددة تقتصدددددـ ع دددددم تهددددداياع التدددددريي  و  تت دددددـ  لعفيدددددل جوانددددد  ال ف يدددددة 

 سية وال وات  اا ـم الفؤثـة ضها لذل  ياند تقريـاتها تـتا ة نسبيام. التريي

  وهدددب ض ندددواا ي واقدددل الفهددداياع  2005دياادددة د. تندددم ضندددد عبدددر الحفيدددر السدددبي ب  -12

ـمي وييهدددا الترييسدددية ل ضدددواع هيئدددة التدددريي  يدددب ي يدددة ال  دددو  الت بيقيدددة ضعات دددة ا  القددد

 عبددداية ، ووزعتدددن  73تحددداوي ويتضدددفد   4 اادددتبياا تؤلدددف تدددد تقدددو  الباحثدددة ضاعتفددداد

   البدددام يحصددد د ع دددم 184ع دددم عيندددة تدددد  ددد   التيفيددداء وااحيددداء والاي يددداء ضحعدددم  

 التقريـاع التالية :  

 
 النسبة الفقاض ة اام الفحوي 

 0.477 الف اييـ الفـتب ة ض ـ  التريي 

 0.673 الف اييـ الفـتب ة ضوااي  الت  يم

 0.626 ضالتااع  وا تصال الف اييـ الفـتب ة

 0.495 الف اييـ الفـتب ة ضالتقويم

 0.49 ا جفالب

 وت تبـ هذه الريااة جرية يغم النس  الفنتاضة التب حص د ع يها. 
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  ض نددددواا ي تددددأثيـ الصددددوية الذهنيددددة الفرييددددة 2009ديااددددة د. أتيددددـة يددددؤاد تهددددـاا    -13 

. وييهددددا ييهم وو يهددددم ل عات ددددة تددددد  دددد   ضـندددداتج الفاجسددددتيـ الفهنددددب ع ددددم تددددرم يصددددا

 فااددددب تتندددداول الباحثددددة تسددددألة يصدددداء وو ء ال دددد   عددددد جددددات تهم تددددد  دددد ل ااددددتبياا 

 البدددام تدددد العات ددداع الحتوتيدددة    752تدددد  وتم توزي دددن ع دددم عيندددة تحددداوي. 9تؤلدددف تدددد 

 –عددديد ودددف   -لتبدددـم وهدددب  جات ددداع القددداهـة والتاصدددة الفتواجدددرة يدددب تن قدددة القددداهـة ا

أياديفيدددة ال  دددو  الفصدددـيية . و  صدددد إلدددم أا تتوادددد الـصدددا  –ة النقددد  البحدددـ( أياديفيددد

%  أتدددا عدددد العات ددداع التاصدددة 66 أ( ضنسدددبة  3.3التددداص عدددد العات ددداع الحتوتيدددة ض دددع 

التدددب حصددد د ع يهدددا يدددب الفحددداوي والنسددد  أتدددا الفتواددد اع  % .68 أ( ضنسدددبة  3.4يب دددع 

 الفذيوية يتاند يفا ي ب:

 ريـاع الريااة : تق12-1العرول  
 

 اام الفحوي

 العات اع التاصة العات اع الحتوتية

 النسبة  الفتواد النسبة  الفتواد

 0.70 3.5 0.59 2.99 الفناخ ال ا  ل عات ة

 0.62 3.1 0.54 2.7 التسهي ع الفادية الفتويـة

 0.58 2.9 0.54 2.7 القيادة العات ية  اإلداية 

 0.66 3.3 0.64 3.2 تستقب  التـيعيد

 0.64 3.2 0.54 2.7 الثقة يب العات ة

 0.70 3.5 0.62 3.1 أحوال أعضاء هيئة التريي 

 0.70 3.5 0.62 3.1 جودة ااداء ااياديفب

 0.62 3.1 0.54 2.7  ـ  التريي  والتقييم

 0.64 3.2 0.66 3.3 إداية وتنظيم البـاتج

 0.70 3.5 0.78 3.9 الصوية ال اتة ل عات ة

 0.54 2.7 0.56 2.8 لـصا ال ا  تتواد ا

 0.68 3.4 0.66 3.3 تتواد الـصا التاص عد العات ة

  : وهددددم 2007ديااددددة د.تحفددددر وددددهي  +د. تحفددددر الفنصددددويم+د. وايدددد  قـ ددددا   -14

تقايندددة  دياادددة -ض نددوااي تقيددديم جدددودة ال ف يدددة الت  يفيدددة يدددم ي يدددة التعددداية ضعات دددة القددداهـة ي

يفدددا يبدددرو أا هدددذه الرياادددة قـيبدددة جدددرام تدددد الرياادددة التدددم نحدددد ل دددنظم الت  يفيدددة ضالت يدددة . و

ضصدددردها ، لدددذل  يإنندددا ادددن تبـها دياادددة جددداه ة وادددنر  ها صدددفد العدددراول النهاييدددة عندددر 

 الفقاينة .

وييهدددا يتنددداول البددداحثوا توصدددوعاع وتشدددت ع تقيددديم جدددودة ال ف يدددة الت  يفيدددة  يدددب 

 عبددداية أو  36 تحددداوي ويتضدددفد   6  الت يدددة ، ويسدددتترتوا اادددتبيانام  اصدددام تؤلادددام تدددد

ادددؤا م حدددول تتت دددف العوانددد  ، وقددداتوا ضتوزيدددل هدددذا ا ادددتبياا ع دددم عيندددة تدددد ال ددد   

  البدددددددا تدددددددأ وذيد تدددددددد اانظفدددددددة الف تفدددددددرة ل ت  ددددددديم يدددددددم الت يدددددددن  831تؤلادددددددة  

 .اتوح ف النظاتب+اإلنتسا +اإلنت ي (+ال

ل ف يدددة الت  يفيدددة تبوضدددة حسددد  هدددذه ويدددم النتيعدددة حصددد وا ع دددم التقدددريـاع التاليدددة لعدددودة ا 

 :يفا ي ب  اانظفة والفحاوي الف تفرة يم ا اتبياا
نظددددددددددددا  الت  دددددددددددديم  الت  يم ضا نت ي ية ا نتسا  ضال ـضب النظاتب ضال ـضب أام الفحويي النظا  الت  يفب  

 الفاتوح

 0.96 0.93 0.60 0.66 الفنهج ال  فب 1

 0.57 0.91 0.69 0.63 الفـجل 2

 0.66 0.87 0.53 0.73 و هيئة التريي عض 3

 0.95 0.84 0.48 0.60 النظا  اإلداي( 4

 0.56 0.68 0.52 0.61 نظا  التقييم  ا تتحاناع  5

 0.80 0.70 0.30 0.40 التسهي ع الفادية  القاعاع والفتاضـ  6
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ولقدددر ضدددـهد البددداحثوا عدددد وجدددود يـوقددداع جوهـيدددة لعدددودة الت  ددديم ضددديد هدددذه اانظفدددة 

تدددوييـ التفويددد  هدددذه الاـوقددداع هدددب عف يددداع ااادددبا  التاتندددة وياء  أاشددديـوا إلدددم وي

 الفناا  لنظاتب الت  يم ضال غة ا نت ي ية والت  يم الفاتوح.

 

 :ومقارنة نتائجهاالتعقيب على الدراسات السابقة --13

تت  ددد  ضفوصدددوه ضحثندددا   تقيددديم جدددودة التدددب الريااددداع ، ض دددل لقدددر قفندددا ضاادددت ـا  

ي   ، لنظهددددـ ل قددددايا جسدددداتة الفشددددت ة وتقددددرايا  ت ياع التددددب ضينهددددا ،  ول  ددددن التددددري

 :تاي ب  اتت صإأصبت يشايينا يب 

عدددر  وجدددود تاهدددو  توحددددر ذ( أض ددداد تحدددردة ل عدددودة الشددددات ة ، ضحيدددث يفتدددد ا عتفدددداد  -1

 ع ين يب تقييم ديجة تحق  العودة الشات ة يب تؤاساع الت  يم ال الب.

ر العددددودة التددددريي  أو الت  دددديم أو التددددرتاع الت  يفيددددة وعددددر  عددددر  وجددددود تاهددددو  توحدددد -2

 تحرير الفحاوي اااااية لتقييفها.

عددر  وجددود ت ددداييـ توحددرة أو عبددداياع أو أاددئ ة تحدددردة وتوحددرة لقيدددا  جددودة التدددريي   -3

 يب العات اع.

عدددر  وجددددود نفددددوذد توحددددر ل اددددتبياناع الفسدددتترتة يددددب تقيدددديم العددددودة الشددددات ة أو يددددب  -4

 التريي  .تقييم جودة 

عدددر  وجدددود تقيدددا  توحدددر لتقدددريـ الدددريجاع يدددب يددد  ت يددداي، يتددداية يسدددتتر  الفقيدددا   -5

الث ثدددب وتددداية أ دددـم يسدددتتر  الفقيدددا  التفاادددب أو السراادددب ... الدددخ ، و تدددـة تتتددد  

التيددداياع وتـتددد  تدددد اليفددديد إلدددم اليسددداي وتدددـة أ دددـم ضدددال ت  ، وتدددـة توصدددل ييهدددا 

 ضإجاضاع ت ينة.عباياع غيـ تحايرة وتوحب ل فستعو  

إا جفيددددل هددددذه الرياادددداع ت تفددددر ع ددددم التوق دددداع ا نيددددة ل تبددددـاء ال ددددات يد أو ال فدددد ء  -6

الفسدددتايريد ، وع دددم تقدددريـاتهم لفسدددتوم جدددودة التدددريي  أو التدددرتاع الت  يفيدددة ، لدددذل  

يهددب تددأتم تتددأثـة ضددأحوالهم وض بدداي هم ، يهددم قددر يبنددوا توق دداتهم وإجاضدداتهم ع ددم تحقيدد  

 .الية ، وقر يرلوا ضآيايهم دوا أا يتوا لريهم يتـة واصحة عفا يسألوا الحالة الفث

عر  وجود وـو   ت ينة   تياي عينة الريااة. يهب تاية تد ال    يقد ، وتاية تد  -7

ا ااتذة يقد ،وأ ـم تد الفسئوليد يقد ، يفا إننا لم ن حظ أا أحرهم قر ت ـ  إلم  

 الفؤاساع التايجية .  تقريـاع أصحا  الفصالت وااعفال أو

عر  وجود ا م توحر لتقريـ ديجة جودة التريي  حيث تم ااتترا  ا لم تتت اة ، يفنهم  -8

     ، وتنهم يستتر  ا م الفقيا  التفااب اايثـ انتشايام 4يستتر  ا م النعو    الريااة 

   ، وغيـهفا. 10الريااة 

  العودة وتفوي هدا ووصدل ا اد  عر  وجود جهة وصايية ت ينة لإلوـام ع م جفيل أضحا -9

والفحاوي والف اييـ والفقايي  واااالي  التب يع  اتباعها عنر إجـاء أ( ضحث حول ذل  ، 

حيددث ي حددظ أنددن تددم إجددـاء ت ظددم الرياادداع الفددذيوية   وغيـهددا  ضفبددادياع وتصددية تددد 

 ا اتاذة وع م ناقتهم التاصة.

ييهددددا إا تسددددتوياع العددددودة ، و  عددددا  ـددددـإا أحددددوال العات دددداع ال ـضيددددة تتشدددداضهة ضشددددت10

تتقايضدددة ، وإا القددديم النسدددبية ل عدددودة ييهدددا تازالدددد دوا الفسدددتوم الف  دددو  يدددب ت ظدددم 

 ( يبين هذه األمور.2-1والجدول التالي)الحا ع .
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   : النتايج الـقفية لتقريـ العودة يب ض ل العات اع ال ـضية2-1لعرول  ا

عة
ام
ج
ال
م 
س
ا

 

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
ور
ح
لم
 ا
سم
ا

 

ت
وي
لك
 ا
عة
ام
ج

 

ةة
كي
ري
الم
 ا
ية
رب
لع
 ا
عة
ام
ج
ال

 

ي
قر
 ال
ام
ة 
مع
جا

 

صة
خا
ال
ي 
ص
الق
 ا
عة
ام
ج

 

ها
سب
ة 
مع
جا

 

صر
يم
ة 
ص
خا
 ال
ت
عا
ام
ج
ال

ن 
رد
ال
با
ة 
ص
خا
 ال
ت
عا
ام
ج
ل

 

رة
و
ص
من
ال
ة 
مع
جا

 

صر
بم
ة 
مي
و
حك
 ال
ت
عا
ام
ج
ال

 

 كلية التجارة بجامعة القاهرة

الاـه 

 نظاتبال

يـه 

ا نت

 اا 

يـه 

ا نت ي 

) 

ت  ددددددديم 

 حتاتو

الفناهج والت د 

الريااية+تت  باع 

 العودة

0.67 0.77 - - - 0.70 0.69 0.82 0.60 0.66 0.60 0.93 0.96 

احوال اعضاء الهيئة 

الت  يفية+الفوايد 

 البشـية

0.61 0.71 - - 0.53 0.70 0.73 - 0.62 0.73 0.53 0.87 0.66 

ااالي  و ـ  

التريي +تحضيـ+

 عـ 

- - 0.48 0.83 0.60 0.70 0.76 0.88 0.62 - - - - 

وااي  وتقنياع 

 الت  يم وتحسينها

- - 0.67 0.77 0.49 - 0.75 0.87 - - - - - 

ت اييـ وانظفة تقويم 

 ال   

- - 0.49 0.76 0.27 0.62 - - 0.54 0.61 0.52 0.68 0.56 

ال  قة التااع ية 

 والنقرية الـاج ة

- - 0.63 0.76 0.42 - 0.79 0.78 - - - - - 

دوي ا داية يب 

 الفتاض ة

0.58 0.67 - 0.87 - 0.58 0.73 0.80 0.54 0.60 0.48 0.84 0.95 

تويـ الفصادي 

 والفـاجل والتت 

- - - - - - - - - 0.63 0.69 0.91 0.57 

ا تعاهاع الفهنية 

 والتريي 

- - - - 0.40 - - - - - - - - 

التحتية  البنية

 واتسهي ع الفادية

- - - - - 0.62 - - 0.54 0.40 0.30 0.70 0.80 

 رتة الفعتفل 

 واتتاذ القـاي

0.61 0.61 - - - - 0.66 - 0.66 - - - - 

التقريـ ا جفالب يب 

 العات ة الفقاض ة

0.62 0.69 0.54 0.80 0.44 0.68 0.71 0.81 0.56 0.65 0.55 0.82 0.75 
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 لميدانيةلدراسة اا

 -اإلطار العام للدراسة: -أوالً:

  -تمهيد: .1

 ين    الباحث عنر ت العة اتوي هذه الريااة تد ا يتـاصاع التالية:

ـدددـإا ثفدددـة جفيدددل العهدددود التدددب يبدددذلها أعضددداء الهيئدددة الت  يفيدددة يدددب العات ددداع الف تفدددرة 1

العدددددودة لفسددددتوم  تددددا يعدددد  أا تحقدددد  قيفددددةوالعهدددداع اإلداييددددة وأداء ال دددد   ييهددددا ، 

%. وهدددو  ب دددام   50النسدددبية ل تدددريي  ييهدددا  تقددد  عدددد الحدددر اادندددم لهدددا والدددذ( نقدددريه ضدددـ 

%. أ( أا تسدددتوم العدددودة النسدددبية يتحدددول عشدددواييام يدددب الفعدددال  الفتصددد  100ي يدددر عدددد 

[0.50  ,  1. ] 

فددة الشددت  ال ددا  ل توزيددل اإلحتفددالب يأ ددذ وددت م تدداي م إلددم اليفدديد ، وضددذل  تتددوا  قي ـددـإا2

 توق ن الـياصب أيبـ تد قيفة الفنوال يين .

ـددددـإا التوزيددددل الفناادددد  لهدددداتيد التاصددددتيد هددددو توزيددددل تددددد تعفوعددددة توزي دددداع  ضيتددددا 3

B(x)[ الف ـية ع م الفعال  a,b ] . 

ـدددـ إا أضسدددد ودددت  يفتدددد أا نتتدددذه ت يدددايام لقيدددا  وتقايندددة تسدددتوياع العدددودة النسدددبية هدددو 4

. وعنددرها تأ ددذ ت ادلددة هددذا التوزيددل ا حتفددالب يددب q = 4و  P=2الشددت  الددذ( يتددوا ييددن 

                   [ الشت  التالب:1 ,  0.5الفعال  ]

  15.0)1)(5.0(640)( 3

4,2
 xxxxB  

   اا:0.6666إا قيفة التوقل الـياصب لن تساو(  ــ 5

                             6666.0
42

2.14.5.0
)( 











qp

bpaq
xE 

  Mod = 0.62.5أنها تساو(:  ويفتد حسا  قيفة الفنوال ينعر .6

 Med = 0.656وقيفة الوايد ينعر أنها تساو( :                .7

0079.02وقيفة التبايد ينعر أنها تساو(                    .8  

 0889.0وقيفة ا نحـام الف ياي( ينعر أنها تساو(:    .9

 

  0.6666ا ن تبدددـ القيفدددة ال رديدددة لتوقدددل هدددذا التوزيدددل ـدددـ وضنددداءم ع دددم تدددا تقدددر  يفتنندددا أ10

قيفددة ت ياييددة لقيددا  تسددتوم العددودة، واددن    ع يهددا ااددم القيفددة النسددبية الفتوق ددة ل عددودة، 

 وإننا ان تفر ع يها يب إجـاء ا  تباياع والفقايناع الفتت اة.

( ييددددن يفتددددد ا اددددتاادة تددددد  صدددداي  هددددذا التوزيددددل وتددددد قيفددددة ا نحددددـام الف يدددداي -11

 0889.0  لتصددددفيم ادددد م ت تددددرل لتصددددنيف التقددددريـاع الففتنددددة. وذلدددد  ضتشددددتي   فدددد  

،   0.10[ لتقددددريـ تسددددتوم العددددودة  ددددول يدددد  تنهددددا  1 ,0.5تـاتدددد  صددددفد الفعددددال     ]

 وضالتالب انحص  ع م الس م الف ترل التالب:

 

 90.– 1 . 80. -90 .70.- 80 .70-60 . . 50.-60 يئاع التقريـ

 تفتازة جيرة جرام  جيرة تقبولة ص ياة تـتبة التقريـ

 

تحريددددر نقددددا  القددددوة والقبددددول والضدددد ف : يفتننددددا ض ددددر ااددددتتـاد الفتوادددد اع والقدددديم  -12

 النسبية لفستوياع العودة يب تتت ف الفحاوي وااائ ة. أا نستت   تا ي ب:

لعددودة النسددبية ييهددا. هددب النقددا  أو الفحدداوي التددب تتددوا قيفددة تسددتوم ا نقددا  القددوة : -

  ويتدددوا الادددـ  ضينهفدددا جوهـيدددام وتوجبدددام 0.6666أيبدددـ تدددد القيفدددة الفتوق دددة لهدددا  
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 تدددل . وهدددذه النقدددا  تحتددداد إلدددم الفحايظدددة ع دددم تسدددتوياتها05.0وضفسدددتوم د لدددن 

 . دعم وت ويـ دايم لها

م العدددودة النسدددبية وهدددب النقدددا  أو الفحددداوي التدددب تتدددوا قيفدددة تسدددتو نقدددا  القبدددول : -

 . وذلدددد  0.6666ييهددددا   تتت ددددف جوهـيددددام  ت نويددددام  عددددد القيفددددة الفتوق ددددة لهددددا  

 . وهذه النقا  تحتاد إلم تحسيد وت ويـ تستفـ.05.0ضفستوم د لة 

هدددب النقدددا  أو الفحددداوي التدددب تتدددوا قيفدددة تسدددتوم العدددودة النسدددبية  نقدددا  الضددد ف : -

 . ويتدددوا الادددـ  ضينهفدددا جوهـيدددام 0.6666الفتوق دددة لهدددا وهدددب  ييهدددا أقددد  تدددد القيفدددة 

النقددا  هددب التددب تحتدداد إلددم ت العددة ودعددم  . وهددذه05.0واددالبام وضفسددتوم د لددة

 .ودايم  وتحسيد وت ويـ ي ال

 

 ثانياً: التحليل اإلحصائي:

. ننتقددد  السددداضقة  ايية الفدددذيوية يدددب الاقدددـةض دددر إا قفندددا ضت ـيدددف ض دددل الفؤودددـاع اإلحصددد

إلددددم إجددددـاء ض ددددل ا  تبدددداياع اإلحصددددايية ع ددددم البياندددداع إلثبدددداع أو ييددددل الاـصددددياع 

 وانتبل يب ذل  التـتي  التالب: 5 البحثية الفذيوية يب الاقـة 

 ديااة إجاضاع أعضاء الهيئة الت  يفية يب الت ياع الفريواة. - أ

 ديااة إجاضاع ال    يب الت ياع الفريواة. - 

 تاد ض ل النتايج الففتنة وااتت ص نقا  القوة والقبول والض ف.ااتن -د

 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: -1

تتفيدد  هددذه الت يددة ضوجددود عددرة أنظفددة ت  يفيدددة تسددتق ة ل ريااددة ييهددا هددب:  ودد بة ال ـضدددب +  

 اصدددددة وددددد بة ا نع يددددد ( + وددددد بة الاـنسدددددب  وإا ض دددددل أعضددددداء الهيئدددددة الت  يفيدددددة  و

 ااااتذة  يرياوا يب أيثـ تد و بة  حس  ا  تصاص وال غة .

 

  عضددددوام وهددددم 67ض ددددع حعددددم ال ينددددة  :   تح يدددد  إجاضدددداع أعضدددداء الهيئددددة الت  يفيددددة 1 – 1 

 يوزعوا حس  ااقسا  والفـات  والقر  ااياديفب يفا يب العرول التالب:

   توزيل عينة أعضاء الهيئة الت  يفية:1-2العرول  
 ال رد القر  ااياديفب ال رد الفـتبة ال  فية ال رد سمالق

 13 انة 20أيثـ تد  13 أاتاذ 20 ع و  ايااية

 6 20 – 15تد  15 أاتاذ تساعر 16 اقتصاد 

 5 15 – 10تد  5 تري  19 إحصاء 

 9 10 – 5تد  19 تري  أو تساعر 11 إداية 

 28 5اق  تد  15 ت ير 1 حااو 

 67 الفعفوه 67 الفعفوه 67 الفعفوه

السددداضقة والقيدددا  ض ف يددداع التح يددد  اإلحصدددايب  سدددا  الفؤودددـاع الفدددذيوية يدددب الاقدددـةوض دددر ح

حدددول جدددودة ال زتدددة لدددذل ، حصددد نا ع دددم القددديم النسدددبية إلجاضددداع أعضددداء الهيئدددة الت  يفيدددة 

 :ي باااااية الوايدة يب ا اتبياا الفتص  لهم.يتاند يفا  يالفحاو
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   القيم النسبية إلجاضاع أعضاء الهيئة الت  يفية2-2لعرول يقم  ا

One-Sample Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

PA 67 .6214 .12610 .01541 

PB 67 .6377 .18810 .02298 

PC 67 .6105 .19654 .02401 

PD 67 .7608 .11817 .01444 

PE 67 .7170 .10006 .01222 

PF 67 .6208 .13180 .01610 

PG 67 .6569 .15686 .01916 

PH 67 .5876 .15828 .01934 

 الفصري: الريااة الفيرانية

 فحاوي الفقاض ة لن حظ أا ت ظم القيم النسبية العرول  هذا ضياناعضإلقاء نظـة اـي ة ع م و

الفقاض يد لعودة  PEو  PD . تا عرا يب الفحوييد 6666.اااااية أق  تد القيفة الفتوق ة لها  

 .(0.7170)والت ات  تل ال    يب ا تتحاناع  (0.7608)تهاية التريي  

ع م ضياناع هذه ال ينة يحص نا  T-Test  تد صحة الاـصية ااولم قفنا ضإجـاء ا تباي ول تحق

 ع م النتايج الفبينة يب العرول التالب:

 t  نتايج ا تباي 3-2.العرول  

One-Sample Test 

 Test Value = .6666 

 

T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 

PA -2.933- 66 .005 -.04518- -.0759- -.0144- 

PB -1.256- 66 .213 -.02887- -.0748- .0170 

PC -2.338- 66 .022 -.05613- -.1041- -.0082- 

PD 6.525 66 .000 .09420 .0654 .1230 

PE 4.127 66 .000 .05045 .0260 .0749 

PF -2.843- 66 .006 -.04577- -.0779- -.0136- 

PG -.508- 66 .613 -.00974- -.0480- .0285 

PH -4.085- 66 .000 -.07900- -.1176- -.0404- 

  الفصري الريااة الفيرانية

النسبية والقيفة القيم ا بية ضيد ت ظم هذه   ن حظ أنن يوجر يـوقاع جوهـية 3-2وتد العرول  

ض ا يـوقاع جوهـية اال ذيد يق PEو  PD . وذل  تا عرا يب الفحوييد 0.6666الفتوق ة لها  

 توجبة
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تددددد اعتبدددداي العددددودة ييهددددا ولتددددد ض ددددل هددددذه الاـوقدددداع السدددد بية تقبولددددة إحصدددداييا. لددددذل  يف

الفقددداض تيد لعدددودة اإلداية وجدددودة القاعددداع والف اتددد   PGو  PBتقبولدددة يفدددا يدددب الفحدددوييد 

 والفـاي  ال اتة.

انهدددا ليسدددد ودددات ة ، ا الاـصدددية ااولدددم غيدددـ صدددحيحة ضشدددت  عدددا  نسدددتت   إنتيعدددة: ال 

ضددددام وهددددب أي،   PHو  PFو  PCو  PAلتدددد  الفحدددداوي، يهددددب غيددددـ صددددحيحة يددددب الفحدددداوي 

ولتنهدددددا صدددددحيحة يدددددب  ، PEو  PDصدددددوية ايعاضيدددددة   يدددددب الفحدددددوييد غيدددددـ صدددددحيحة  ض

 .يقد PGو  PBالفحوييد 

تشيـ إلم نقا  الض ف والقبول والقوة. لذل  ن تصها ونض ها ضأادفايها يدب  tوإا نتايج ا  تباي 

 العرول التالب:

     صة ا  تباياع اعضاء الهيئة الت  يفية4-2جرول  
يت ه يب  يب ا اتبياا اام الفحوي

 البـناتج

حس  قيفة  tنتيعة ا تبايا 

P 

نتيعة تح ي  التبايد نوه النق ة
*
 

   يوجر ا ت م ص ف يوجر يـ  اال  PA جودة الفناهج الريااية

   يوجر ا ت م قبول   يوجر يـ  جوهـ( PB جودة اإلداية يب الت ية

   يوجر ا ت م  فص يوجر يـ  اال  PC جودة الفتتبة يب الت ية

   يوجر ا ت م قوة يوجر يـ  توج  PD جودة تهاياع التريي 

   يوجر ا ت م قوة يوجر يـ  توج  PE جودة الت ات  تل ال    وا تتحاناع

   يوجر ا ت م ص ف يوجر يـ  اال  PF جودة أحوال وأعفال الهيئة الت  يفية

   يوجر ا ت م قبول   يوجر يـ  جوهـ( PG ةجودة القاعاع والف ات  والفـاي  ال ات

   يوجر ا ت م ص ف يوجر يـ  اال  PH جودة التريي  ال اتة

ل قيفدددة  PQAو  PQوتدددد أجددد  التحقددد  تدددد صدددحة الاـصدددية الثانيدددة قفندددا ضإيعددداد التقدددريـيد

ا يفددا النسددبية اإلجفاليددة ل عددودة يددب الت يددة حسدد  إجاضدداع أعضدداء الهيئددة الت  يفيددة ييهددا، يتانتدد

 ي ب:

   القيفة النسبية ل قيفة النسبية اإلجفالية.5-2العرول  

One-Sample Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 

     

PQ 67 .6654 .15514 .01895 

PQA 67 .6528 .12034 .01470 

  ل الفتوادددددل قيفددددة النسددددبية اإلجفاليددددة  تددددد  دددد    PQ     حيددددث تددددم حسددددا  التقددددريـ ااول

 .  0.6654 يحصدددد نا ع ددددم:الحسدددداضب ل قدددديم النسددددبية ل فحاويالفددددذيوية يددددب العددددرول السدددداض  

  السدددداضقة ع ددددم القدددديم  4ل  قددددة   دددد ل ت بيدددد  ا   تدددددPQAوتددددم حسددددا  التقددددريـ الثددددانب 

      : ها ضأعراد ااائ ة يب ي  تحوي، يحص نا ع م أايقثالنسبية ل فحاوي تل ت

 PQA= 0.5628 

ع ددددم هدددداتيد القيفتدددديد النسددددبيتيد يحصدددد نا ع ددددم النتيعددددة  T-Testا ضددددإجـاء ا تبدددداي ثددددم قفندددد

 ا تية:

 

                                                 
*
 ( الالحق.7-2التباين مأخوذة من الجدول ) تحليلإن نتائج  
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       T   نتايج ا  تباي6-2رول  الع

     One-Sample Test 

 Test Value = .6666                                    

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 

PQ -.062- 66 .951 -.00118- -.0390- .0367 

PQA -.940- 66 .351 -.01382- -.0432- .0155 

 الفصري: الريااة الفيرانية.

 T-Testضواادددد ة ا تبدددداي  (0.6666)القيفتدددديد تددددل القيفددددة الفتوق ددددة هدددداتيد وعنددددر تقاينددددة 

وهددذا ي نددب أا تسددتوم العددودة اإلجفاليددة يددب وضينهددا ،  حصدد نا ع ددم عددر  وجددود يددـ  ضينهفددا

. و ي تبدددـ تدددد الفـتبدددة الفقبولدددة يغدددم أندددن يتضدددفد عدددردام تدددد (0.66)الت يدددة يقدددري ضحدددوالب 

   الساض .4-2نقا  الض ف والقوة الفذيوية يب العرول  

 تبدددـهد ع دددم صدددحة الاـصدددية الثانيدددة ضالنسدددبة ل عدددودة اإلجفاليدددة ت صدددةنتيعدددة: إا هدددذه الال

ع دددم أا تسدددتوم العدددودة يدددب  يدددب الت يدددة حسددد  إجاضددداع أعضددداء الهيئدددة الت  يفيدددة. وتؤيدددر

  وي تبـ تد الفـتبة الفقبولة.،  0.6666 لهاالقيفة الفتوق ة  الت ية  يتت ف عد

 نتدددايج تح يددد  التبدددايد لبيانددداع أعضددداء الهيئدددة الت  يفيدددة حسددد  القسدددم والفـتبدددة ال  فيدددة  اإو

تددددريي  أ هددددـ عددددر  وجددددود ا ت يدددداع جوهـيددددة    ت نويددددة  ضيددددنهم يددددب الوالقدددر  اايدددداديفب 

وياندددد نتدددايج  الدددوايدة يدددب ا ادددتبياا الفتصددد  لهدددم . حدددول العدددودة يدددب الفحددداوي ااااادددية

 التح ي  يفا يب العرول ا تب:هذا 

   نتايج تح ي  التبايد إلجاضاع أعضاء الهيئة الت  يفية .7-2العرول 
  يت  الفحوي حس  القسم تبة ال  فيةحس  الفـ حس  القر  ا ياديفب

   Fقيفة  Pقيفة  Fقيفة  Dقيفة   Fقيفة  Dقيفة 

0.789 0.738 0.225 1.465 0.120 2.024 PA 1 

0.945 0.545 0.883 0.291 0.094 0.223 PB 2 

0.767 0.759 0.343 1.149 0.190 1.635 PC 3 

0.862 0.663 0.713 0.532 0.107 2.117 PD 4 

0.825 0.702 0.345 1.144 0.098 2.193 PE 5 

0.182 1.392 0.151 1.752 0.734 0.427 PF 6 

0.624 0.885 0.180 1.626 0.872 0.234 PG 7 

0.649 0.864 0.432 0.969 0.423 0.949 PH 8 

  يوجر ا ت ياع حول جفيل 

 الفحاوي

  يوجر ا ت ياع حول جفيل 

 الفحاوي

  يوجر ا ت ياع حول جفيل 

 لفحاويا

  الت صة

 إا الاـصدددية الثالثدددة صدددحيحة يدددب جفيدددل الفحددداوي وحسددد  تتت دددف الحدددا ع. اندددن -النتيعدددة:

  يوجدددر ا ت يددداع جوهـيدددة   ت نويدددة  ضددديد إجاضددداع أعضددداء الهيئدددة الت  يفيدددة حدددول تسدددتوم 

 العودة يب الفحاوي اااااية الوايدة يب ا اتبياا الفتص  لهم.

 

 



 18 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.تحليل إجابات الطالب في  (1-2)

 :يـنسب  و بة إنت ي (+و بة عـضب+و بة   يوجر يب الت ية عرة أنظفة ل ت  يم 

وضفدددددا أا هدددددذه اانظفدددددة تسدددددتق ة عدددددد ض ضدددددها الدددددب ل  ضغدددددل النظدددددـ عدددددد ض دددددل 

التقا  دددداع  يقددددر أ ددددذنا عينتدددديد عشددددواييتيد تددددد  دددد   النظدددداتيد ااول والثددددانب  ال ـضددددب 

 وا نع ي (  ولم نت ـ  ضالبحث ل    النظا  الثالث  الاـنسب  لق ة عردهم:

   البدددام 255لقدددر ض دددع حعدددم ال يندددة   :تحليلللل إجابلللات الطلللالب فلللي شلللعبة العربلللي  -(1-2-1)

   الساض .1-1  و البة وهم توزعوا ع م الصاوم  الاـ   يفا ذيـنا يب العرول 

قيدددا  ض ف يددداع التح يددد  اإلحصدددايب ل ادددتبياا لهدددذه م الثددد ،وض دددر إجدددـاء الحسددداضاع ال زتدددة 

  يفا ي ب البياناع حص نا ع م القيم النسبية ل عودة يب الفحاوي اااااية يتاند

 القيم النسبية ل    و بة ال ـضب: - 8-2العرول  

One-Sample Statistics 

 

N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

PA 255 .6455 .14171 .00887 

PB 255 .6610 .16453 .01030 

PC 255 .7503 .16428 .01029 

PD 255 .7299 .12757 .00799 

PE 255 .6994 .16209 .01015 

PF 255 .6808 .15776 .00988 

PG 255 .6724 .16045 .01005 

 الفصري: الريااة الفيرانية.

بدددـ أو تقددداي  القيفدددة وتدددد  ددد ل دياادددة هدددذه القددديم النسدددبية ن حدددظ أا ت ظدددم هدددذه القددديم أي

  .0.6455الذ( يفث  الفناهج الريااية   PAالفحوي يب تا عرا ، الفتوق ة

ذه ع ددددم ضياندددداع هدددد T-Testول تحقدددد  تددددد صددددحة الاـصددددية ااولددددم قفنددددا ضددددإجـاء ا  تبدددداي 

       التالب:ال ينة يحص نا ع م العرول 

 t  : نتيعة ا  تباي9-2  العرول

One-Sample Test 

 Test Value = .6666                                    

 

t Df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

PA -2.373- 254 .018 -.02106- -.0385- -.0036- 

PB -.543- 254 .588 -.00559- -.0259- .0147 

PC 8.134 254 .000 .08367 .0634 .1039 

PD 7.930 254 .000 .06335 .0476 .0791 

PE 3.229 254 .001 .03277 .0128 .0528 

PF 1.436 254 .152 .01418 -.0053- .0336 

PG .582 254 .561 .00584 -.0139- .0256 
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 الفصري: الريااة الفيرانية

وتدددد  ددد ل هدددذا العدددرول يتبددديد لندددا أا الاـوقددداع ضددديد هدددذه القددديم النسدددبية والقيفدددة الفتوق دددة 

 الفنددددداهج   PAيهندددددال يدددددـ  جدددددوهـ( ادددددال  يدددددب الفحدددددوي  ليسدددددد ذاع صددددداة واحدددددرة.

 فتتبددددة والقاعدددداع ، ، الفقاض ددددة لPEو  PDو  PCويـوقدددداع جوهـيددددة توجبددددة يددددب الفحدددداوي 

لفهدددداياع التددددريي . يفددددا يوجددددر حددددا ع عددددر  وجددددود يددددـ  جددددوهـ( يددددب   ،وواداء ال دددد 

 الفقاض ة لعودة ا داية وا تتحاناع والتريي . PGو  PFو  PBالفحاوي 

: إا الاـصدددية ااولدددم حسددد  إجاضددداع ال ددد   غيدددـ صدددحيحة ضشدددت  عدددا ، انهدددا   النتيجلللة

ولتنهددددا  PA  ،PC  ،PD  ،PEصددددحيحة يددددب الفحدددداوي  ـتشددددف  جفيددددل الفحدددداوي. يهددددب غيدددد

 .PB  ،PF  ،PGصحيحة يب الفحاوي 

ها والقبددددول والضدددد ف. لددددذل  ن تصددددها ونضدددد    يشدددديـ إلددددم نقددددا  القددددوة9-2إا العددددرول  

 ضأافايها يب العرول التالب:

     و بة ال ـضبإلجاضاع     صة ا  تباياع -10-2العرول  
يت ه يب  اام الفحوي يب ا اتبياا

 البـناتج

نتيعة تح ي  التبايد نوه النق ة   قيفة أنتيعة ا تباياع حس
*
 

   يوجر ا ت م ص ف يوجر يـ  اال  PA جودة الفناهج الريااية

   يوجر ا ت م قبول   يوجر يـ  جوهـ( PB جودة اإلداية يب الت ية

   يوجر ا ت م قوة يوجر يـ  توج  PC جودة الفتتبة والقاعاع والف ات 

   يوجر ا ت م قوة جر يـ  توج يو PD جودة أداء ال   

 تا عرا حس  الصاوم

   يوجر ا ت م قوة يوجر يـ  توج  PE جودة تهاياع التريي 

   يوجر ا ت م قبول   يوجر يـ  جوهـ( PF جودة ا تتحاناع

   يوجر ا ت م قبول   يوجر يـ  جوهـ( PG جودة التريي  ال اتة

 PQAو  PQالثانيددددة قفنددددا ضحسددددا  التقددددريـيد  وتددددد أجدددد  التحقدددد  تددددد صددددحة الاـصددددية

الفدددذيوييد يدددب الاقدددـة السددداضقة ل قيفدددة النسدددبية اإلجفاليدددة ل عدددودة يدددب الت يدددة حسددد  إجاضددداع 

  : القيفدددة النسدددبية اإلجفاليدددة ل عدددودة 11-2العدددرول     ددد   وددد بة ال ـضدددب يتاندددد يفدددا ي دددب.

 يب الت ية.

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pq 255 .6913 .11640 .00729 

Pqa 255 .6909 .11546 .00723 

One-Sample Test 

 
Test Value = .6666                                    

 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

 
Lower Upper 

pq 3.394 254 .001 .02474 .0104 .0391 

pqa 3.357 254 .001 .02427 .0100 .0385 

                                                 
*
 ( الالحق.16-2مأخوذة من الجدول )التباين إن نتائج تحليل  
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 الفصري: الريااة الفيرانية 

  0.6666وتدددد  ددد ل العدددرول ااول ن حدددظ أا يددد  التقدددريـيد أيبدددـ تدددد القيفدددة الفتوق دددة  

يشدديـ إلددم وجددود يددـ  جددوهـ( توجدد  ضينهفددا وضينهددا. وهددذا ي نددب  T-Testيفددا إا ا تبدداي 

أا يـصددددية العددددودة اإلجفاليددددة يددددب الت يددددة وددددبة جيددددرة وذلدددد  حسدددد  إجاضدددداع  دددد   ودددد بة 

  .0.69ب. وإا قيفتها حوالب  ال ـض

 النتيعددددة: إا هددددذه الت صددددة تبددددـهد ع ددددم عددددر  صددددحة الاـصددددية الثانيددددة ضالنسددددبة ل عددددودة

جيدددرة وتقدددري قيفتهدددا  العدددودة اإلجفاليدددة يدددب الت يدددة ودددبنا اإلجفاليدددة يدددب الت يدددة وتشددديـ إلدددم أ

                       .0.69حس  إجاضاع     و بة ال ـضب ضحوالب  

وددد بة  أجـيندددا تح يددد  التبدددايد لبيانددداع  ددد    الـاض دددة ةتحقددد  تدددد صدددحة الاـصددديجددد  الوا 

، يدددأ هـ عدددر  وجدددود ا ت يددداع  والندددوه ال ـضدددب حسددد  الادددـ    الصددداوم  وا  تصددداص

الفحدداوي اااااددية الددوايد يددب جفيددل وهـيددة ضدديد إجاضدداع هددؤ ء ال دد   حددول العددودة يددب ج

  .:  يفا يب العرول التالب ا اتبياا الفتص  لهم . وياند نتايج التح ي

     صة نتايج تح ي  التبايد لبياناع ال    و بة ال ـضب12-2عرول  ال    
 يت  الفحوي حس  الاـ    الصاوم  حس  ا  تصاص حس  النوه

 Fقيفة  Pقيفة  Fقيفة Pقيفة  Fقيفة  Pقيفة 

0.843 0.039 0.834 0.288 0.601 0.688 PA 1 

0.498 0.461 0.926 0.156 0.365 1.043 PB 2 

0.905 0.014 0.546 0.711 0.780 0.439 PC 3 

0.949 0.004 0.154 0.768 0.20 2.989 PD 4 

0.454 0.563 0.179 1.647 0.236 0.396 PF 5 

0.974 0.001 0.058 2.532 0.101 0.960 PF 6 

0.926 0.009 0.620 0.593 0.250 1.356 PG 7 

  يوجر ا ت ياع حول 

 يل الفحاويجف

  يوجر ا ت ياع حول 

 جفيل الفحاوي

   يوجر ا ت ياع حول جفيل

 الفحاوي 

  الت صة

 النتيعة: إا الاـصية الـاض ة صحيحة حس  إجاضاع     و بة ال ـضب يب الت ية.

 

   البدددام 181لقدددر ض دددع حعدددم ال يندددة  : جاضددداع ال ددد   يدددب وددد بة ا نت ي يدددة   تح يددد  إ1-2-2 

   الساض .1-1 ـ   الصاوم  يفا ذيـنا يب العرولتوزعوا ع م الاو البة وهم 

وض ددددر إجددددـاء الحسدددداضاع ال زتددددة ، ثددددم القيددددا  ض ف يدددداع التح يدددد  اإلحصددددايب لهددددذه البياندددداع، 

 يتاند يفا ي ب:حص نا ع م القيم النسبية ل عودة يب الفحاوي اااااية.

  : القيم النسبية ل    و بة ا نع ي (.13-2لعرول  ا

One-Sample Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

PA 181 .6454 .16928 .01258 

PB 181 .5821 .22128 .01645 

PC 181 .6927 .19879 .01478 

PD 181 .6958 .15101 .01122 

PE 181 .6672 .18047 .01341 

PF 181 .6404 .16540 .01229 

PG 181 .6350 .20238 .01504 

 الفصري: الريااة الفيرانية
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وتددددد  دددد ل ديااددددة هددددذه القدددديم النسددددبية ي حددددظ أا ض ضددددها أيبددددـ تددددد القيفددددة الفتوق ددددة 

 . ها  وض ضها ا  ـ أق  تن0.6666 

ع م ضياناع هذه ال ينة  T-Testول تحق  تد صحة الاـصية ااولم قفنا ضإجـاء ا  تباي 

 يحص نا ع م العرول 

  تباي : نتايج ا 14-2العرول  

One-Sample Test 

 
Test Value = .6666                                    

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

 
Lower Upper 

PA -1.688- 180 .093 -.02124- -.0461- .0036 

PB -5.136- 180 .000 -.08448- -.1169- -.0520- 

PC 1.763 180 .080 .02605 -.0031- .0552 

PD 2.602 180 .010 .02920 .0071 .0513 

PE .048 180 .962 .00064 -.0258- .0271 

PF -2.131- 180 .034 -.02619- -.0505- -.0019- 

PG -2.101- 180 .037 -.03161- -.0613- -.0019- 

  0.6666يد هدددذه القددديم النسدددبية والقيفدددة الفتوق دددة  ويبددديد لندددا هدددذا العدددرول إا الاـوقددداع ضددد

 PGو  PFو  PBليسددددد ذاع صدددداة واحددددرة يهنددددال يـوقدددداع جوهـيددددة اددددالبة يددددب الفحدددداوي 

. وهنددددال يـوقدددداع غيددددـ جوهـيددددة يددددب PDجددددوهـ( توجدددد  يددددب الفحددددوي   وهنددددال يددددـ

 . PEو  PCو  PAالفحاوي 

  تشدددف  يددد  الفحددداوي، انهدددا ، النتيعدددة: إا الاـصدددية ااولدددم ليسدددد صدددحيحة ضشدددت  عدددا  

الفقاض ددددددة لفحدددددداوي ل فندددددداهج والفتتبددددددة  PEو  PCو  PAيهددددددب صددددددحيحة يددددددب الفحدددددداوي 

و  PFو  PBو  PDضقيدددة الفحددداوي وتهددداياع التدددريي . وهدددب غيدددـ صدددحيحة يدددب والقاعددداع 

PG. 

وإا هدددذه النتدددايج تشددديـ إلدددم نقدددا  القدددوة والقبدددول والضددد ف. لدددذل  نقدددو  ضت تيصدددها ووصددد ها 

 ول التالب: ضأافايها يب العر

   نقا  القوة والقبول والض ف:15-2العرول  
يت ه يب  اام الفحوي يب ا اتبياا ع

 البـناتج

نوه  tنتيعة ا تباي 

 النق ة

نتيعة تح ي  التبايد 
*
 

  يوجددددددددددددددر يددددددددددددددـ   PA جودة الفناهج الريااية 1

 جوهـ(

 يوجر ا ت م حس  ا  تصاص قبول

 يوجر ا ت م حس  ا  تصاص ص ف   اال يوجر يـ PB جودة اإلداية يب الت ية 2

  يوجددددددددددددددر يددددددددددددددـ   PC جودة الفتتبة والقاعاع والف ات  3

 جوهـم

 يوجر ا ت م حس  الصاوم وا  تصاص قبول

 يوجر ا ت م حس  ا  تصاص قوة يوجر يـ  توج  PD ء ال   جودة آدا 4

  يوجددددددددددددددر يددددددددددددددـ   PE جودة تهاياع التريي  5

 جوهـم

 حس  ا  تصاصيوجر ا ت م  قبول

 يوجر ا ت م حس  ا  تصاص ص ف يوجر يـ  اال  PF جودة ا تتحاناع 6

   يوجر ا ت م ص ف يوجر يـ  اال  PG جودة التريي  ال اتة 7

 

                                                 
*
 ( الالحق.18-2يل مأخوذة من الجدول )إن نتائج هذا التحل 
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و  PQوتددددد أجدددد  التحقدددد  تددددد صددددحة الاـصددددية الثانيددددة قفنددددا ضحسددددا  التقددددريـيد 

PQA ليددددة ل عدددودة يددددب الت يدددة حسدددد  ل قيفددددة النسدددبية اإلجفا الفدددذيوييد يدددب الاقددددـة السددداضقة

 إجاضاع     و بة ا نع ي (، يتاند يفا ي ب:

 يب الت ية   القيفة اإلجفالية ل عودة16-2العرول  

One-Sample Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

PQ 181 .6532 .14746 .01096 

PQA 181 .6520 .14738 .01095 

 ايج اإل تباينت   : 17-2العرول   

One-Sample Test 

 Test Value = .6666                                    

 

T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

PQ -1.220- 180 .224 -.01337- -.0350- .0083 

PQA -1.337- 180 .183 -.01464- -.0363- .0070 

 الفصري: الريااة الفيرانية.

وتدددددد  ددددد ل العدددددرول ااول ن حدددددظ أا يددددد  التقدددددريـيد أصدددددغـ تدددددد القيفدددددة الفتوق دددددة، 

يشددديـ إلدددم عدددر  وجدددود يدددـ  جدددوهـ( ضينهفدددا وضينهدددا.  T-Test . ولتدددد ا تبددداي 0.6666 

 . 0.65ب  وهددددذا ي نددددب أا تـتبددددة العددددودة اإلجفاليددددة يددددب الت يددددة تقبولددددة. وأا قيفتهددددا حددددوال

 وذل  حس  إجاضاع     و بة ا نع ي (.

ضالنسدددبة ل عدددودة اإلجفاليدددة الثانيدددة النتيعدددة: إا هدددذه الت صدددة تبدددـهد ع دددم صدددحة الاـصدددية 

 يب الت ية، وذل  حس  إجاضاع     و بة ا نع ي (. 

ول بـهددداا ع دددم الاـصدددية الـاض دددة إلجاضددداع  ددد   وددد بة ا نع يددد ( قفندددا ضدددإجـاء تح يددد  

د إلجاضددداتهم حسددد  الادددـ   الصددداوم  وا  تصددداص والندددوه يحصددد نا ع دددم العدددرول التبددداي

 التالب:

   :   صة تح ي  التبايد لبياناع ال    يب و بة ا نت ي (18-2العرول  
 يت  الفحوي حس  الاـ    الصاوم  حس  ا  تصاص حس  النوه

 Fقيفة  Pقيفة  Fقيفة Pقيفة  Fقيفة  Pقيفة 

0.412 0.679 0.024 3.227 0.175 1.672 PA 1 

0.471 0.524 0.013 3.694 0.056 2.564 PB 2 

0.906 0.014 0.547 2.709 0.035 2.932 PC 3 

0.382 0.771 0.000 7.002 0.942 0.131 PD 4 

0.688 0.162 0.010 3.874 0.936 0.140 PE 5 

0.813 0.056 0.002 5.270 0.432 0.921 PF 6 

0.902 0.015 0.21 3.334 0.059 2.524 PG 7 

  يوجددددر ا ت يدددداع حددددول 

 جفيل الفحاوي اااااية

يوجدددر ا ت يددداع جوهـيدددة 

الفحدددددداوي  ظددددددم تحددددددول 

ة تدددددددددا عدددددددددرا ااااادددددددددي

 PGو  PCالفحوييد 

  يوجددددر ا ت يدددداع حددددول ت ظددددم 

   PCالفحدددداوي تاعددددرا الفحددددوي 

 والفتتبة

  الت صة
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ا النتددددايج تظهددددـ أنددددن يوجددددر النتيعددددة : الاـصددددية الـاض ددددة ليسددددد صددددحيحة ضشددددت  عددددا . ا

يـوقدددداع جوهـيددددة ضدددديد إجاضدددداع  دددد   ودددد بة ا نع يدددد ( حددددول ت ظددددم الفحدددداوي حسدددد  

 ا  تصاص غالبام وحس  الصاوم أحيانام.

 

 كلية االقتصاد بجامعة تشرين : .2

عيندددة أعضددداء الهيئدددة الت  يفيدددة تدددد   : تح يدد  إجاضددداع أعضددداء الهيئدددة الت  يفيدددة : تتدددألف 2-1 

 لها التصاي  التالية:  عضوام وياا 68 

 

   :  صاي  عينة اعضاء الهيئة الت  يفية 19 -2 العرول  
 ال رد حس  القر  ااياديفب ال رد حس  الفـتبة ال  فية ال رد حس  ااقسا 

 8 عاتام  20أيثـ تد  10 أاتاذ 14 إحصاء

 13 20 – 10 10 أاتاذ تساعر 15 إداية

 12 10 – 5 34 تري  11 اقتصاد

 21 5أق  تد  14 ت ير أو تساعر 11 تحاابة

 14 القر  ل ف يريد غيـ تحسو  ـــــــ ـــــــــــ 4 تالية

 68 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 68 ـــــــــــ 68 الفعفوه

 الفصري : الريااة الفيرانية 

ا ع دددم وض دددر إجدددـاء الحسددداضاع ال زتدددة والقيدددا  ض ف يددداع التح يددد  اإلحصدددايب ل بيانددداع حصددد ن

القددديم النسدددبية إلجاضددداع أعضددداء الهيئدددة الت  يفيدددة حدددول جدددودة الفحددداوي الدددوايدة يدددب ا ادددتبياا 

 الفتص  لهم. يتاند يفا ي ب:

 

   : القيم النسبية  عضاء الهيئة الت  يفية :20-2العرول  

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pa 68 .5394 .14889 .01806 

Pb 68 .5011 .16705 .02026 

Pc 68 .5613 .21568 .02616 

Pd 68 .6972 .17038 .02066 

Pe 68 .7436 .15953 .01935 

Pf 68 .6412 .13834 .01678 

Pg 68 .5979 .20164 .02445 

Ph 68 .5989 .15019 .01821 

 الفصري: الريااة الفيرانية 

ايج تقيددديم أعضددداء الهيئدددة الت  يفيدددة لعدددودة وتدددد  ددد ل العدددرول ااول ن حدددظ أا نتددد

  ، تاعدددرا يدددب 0.6666الفحدداوي ااااادددية ياندددد يددب ت ظفهدددا أقددد  تددد القيفدددة الفتوق دددة لهددا  

   وجدددددودة 0.697،  وال دددددذيد يقددددداض ا جدددددودة تهددددداياع التدددددريي   Pe, PDالفحدددددوييد 

   .0.744الت ات  تل ال    وا تتحاناع  
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 t تباي   : نتايج ا 21-2العرول  

One-Sample Test 

 Test Value = .6666 

 

T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

Pa -7.048- 67 .000 -.12724- -.1633- -.0912- 

Pb -8.168- 67 .000 -.16546- -.2059- -.1250- 

Pc -4.026- 67 .000 -.10530- -.1575- -.0531- 

Pd 1.479 67 .144. .03056 -.0107- .0718 

Pe 3.980 67 .000 .07700 .0384 .1156 

Pf -1.516- 67 .134. -.02544- -.0589- .0080 

Pg -2.809- 67 .007 -.06867- -.1175- -.0199- 

Ph -3.716- 67 .000 -.06767- -.1040- -.0313- 

 رانيةالفصري : الريااة الفي

بدديد لنددا أنددن يوجددر ع ددم ضياندداع هددذه ال ينددة ت  T – Testولتددد ض ددر ت بيدد  ا تبدداي 

اددد بية ضددديد ت ظدددم القددديم النسدددبية ل فحددداوي ااااادددية والقيفدددة الفتوق دددة لهدددا يـوقددداع جوهـيدددة 

 ال ذيد   يوجر يـ  جوهـ( ييهفا ..  Pf , Pd  تاعرا يب الفحوييد 0.6666 

هدددو يدددـ  توجددد  ويقاضددد  نق دددة  Peالفقاضددد  لدددـ  وهندددا ن حدددظ أا الادددـ  العدددوهـ(

   .0.744قوة. وهو الفحوي الفقاض  لعودة الت ات  تل ال    وا تتحاناع،  

انهدددا ليسدددد ، نتيعدددة : نسدددتنتج تدددد ذلددد  أا الاـصدددية ااولدددم غيدددـ صدددحيحة ضشدددت  عدددا  ال

                 فحدددددددددددددداوي                             لتدددددددددددددد  الفحدددددددددددددداوي يهددددددددددددددب، غيددددددددددددددـ صددددددددددددددحيحة يددددددددددددددب ال وددددددددددددددات ة

PA , PB , PC , PE, PG,PH   وصحيحة يب الفحوييدPF,PD . يقد 

وهدددذا ي ندددب أا إجاضددداع أعضددداء الهيئدددة الترييسدددية تشددديـ إلدددم نقدددا  الضددد ف والقدددوة والقبدددول. 

 لذل  ن تصها ونض ها ضأافايها يب العرول التالب: 

   : نقا  القوة والقبول والض ف22-2العرول  
يت ه يب  ب ا اتبياااام الفحوي ي ع

 البـناتج

حس   tنتيعة ا تباي 

 pا حتفال

نوه 

 النق ة

نتيعة تح ي  التبايد
*
 

يوجر ا ت م حس  القسم  ص ف يوجر يـ  اال  PA جودة الفناهج الريااية 1

 والفـتبة ال  فية

   يوجر ا ت م ص ف يوجر يـ  اال  PB جودة اإلداية يب الت ية 2

   يوجر ا ت م  ص ف يوجر يـ  اال  PC الت يةجودة الفتتبة يب  3

   يوجر ا ت م قبول   يوجر يـ  جوهـ( PD جودة تهاياع التريي  4

جدددددددودة الت اتددددددد  تدددددددل ال ددددددد    5

 وا تتحاناع

PE  يوجر ا ت م قوة يوجر يـ  جوهـ( توج   

جددددددودة أحددددددوال أعضدددددداء الهيئددددددة  6

 الترييسية

PF )جر ا ت م  يو قبول   يوجر يـ  جوهـ 

   يوجر ا ت م ص ف يوجر يـ  اال  PG جودة القاعاع والف ات  والفـاي  7

   يوجر ا ت م  ص ف يوجر يـ  اال  PH جودة التريي  ال اتة 8

                                                 
*
 ( الالحق .25-2نتائج تحليل التباين مأخوذة من الجدول ) إن 
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 تحقددد  تدددد صدددحة الاـصدددية الثانيدددة . قفندددا ضإيعددداد التقدددريـيد الف دددـييد يدددب الاقدددـة ول

ل عدددودة يدددب الت يدددة حسددد  إجاضددداع أعضددداء  ل قيفدددة النسدددبية اإلجفاليدددة PQA , PQالسددداضقة 

 الهيئة الت  يفية ييها وياند يفا ي ب:

   : القيم النسبية اإلجفالية ل عودة يب الت ية23-2العرول  

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

PQ 68 .6101 .08974 .01088 

PQA 68 .6124 .08931 .01083 

 t   نتايج ا  تباي   24-2العرول   

One-Sample Test 

 Test Value = .6666 

 

t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

PQ -5.194- 67 .000 -.05653- -.0783- -.0348- 

PQA -5.006- 67 .000 -.05422- -.0758- -.0326- 

 T – test  ضواا ة ا تباي 0.6666نر تقاينة هاتيد القيفتيد تل القيفة الفتوق ة  وع

حص نا أنن يوجر يـ  جوهـ( اال  ضينهفا وضينها. وهذا ي نب أا تستوم العودة اإلجفالب يب 

ذل  و%  ي تبـ ص ياام يغم وجود ض ل نقا  القوة والقبول ييها. 61الت ية والذ( يقري ضحوالب  

 أعضاء الهيئة الت  يفية يب الت ية. حس  إجاضاع

 صحيحة ضالنسبة ل عودة اإلجفالية يب الت ية  غيـ نتيعة : تفا تقر  نستنتج أا الاـصية الثانيةال

 ، وذل  حس  إجاضاع أعضاء الهيئة الت  يفية ييها.انها تتت ف عد القيفة الفتوق ة لها 

لتبايد لبياناع أعضاء الهيئة الت  يفية ق  تد الاـصية الثالثة ، قفنا ضاجـاء تح ي  اول تح

  وجود ا ت ياع حس  القسم والفـتبة ال  فية والقر  ااياديفب يم التريي  يأ هـ لنا عر

  ضينهم حول تستوم العودة يم ت ظم الفحاوي اااااية الوايدة يم   ت نوية             جوهـية

 م العرول ا تم :ا اتبياا الفتص  لهم .وياند نتايج التح ي  يفا ي

   : نتايج تح ي  التبايد إلعضاء الهيئة الت  يفية25-2العرول  
  حس  القسم حس  الفـتبة ال  فية حس  ترة التبـة

 يت  الفحوي

 

 Fقيفة  Pقيفة  Fقيفة  Pقيفة  Fقيفة  Pقيفة  ع

0.073 1.666 0.033 3.088 0.048 2.391 PA 1 

0.610 0.887 0.723 0.443 0.361 1.117 PB 2 

0.796 0.720 0.722 0.445 0.127 1.796 PC 3 

0.734 0.778 0.473 0.848 0.056 2.290 PD 4 

0.972 0.466 0.763 0.386 0.286 1.275 PE 5 

0.214 1.315 0.158 1.782 0.083 2.056 PF 6 

0.494 0.990 0.947 1.22 0.518 0.863 PG 7 

0.409 1.072 0.44 0.907 0.295 1.254 PH 8 

  يوجدددر ا ت يددداع يدددم 

 جفيل الفحاوي

  يوجدددر ا ت يددداع حدددول 

ت ظددددم الفحددددداوي تاعدددددرا 

 = الفناهج PAالفحوي 

  يوجدددددر ا ت يددددداع يدددددم 

ت ظدددددم الفحددددداوي تاعدددددرا 

 = الفناهجPAالفحوي 

  الت صــــــة

حسددد   PAالنتيعددة : اا الاـصدددية الثالثدددة صددحيحة يدددب ت ظدددم الفحدداوي تدددا عدددرا يددب الفحدددوي 

 الفـتبة ال  فية .ا قسا  و
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   البدددام 260  تح يددد  إجاضددداع ال ددد   يدددب جات دددة تشدددـيد : تتدددألف عيندددة ال ددد   تدددد  2-2 

  السدددداض  ض ددددل  صدددداي  هددددذه ال ينددددة. وض ددددر إجددددـاء 1-1. ولقددددر عـصددددنا يددددب العددددرول  

الحسدددداضاع ال زتددددة والقيددددا  ض ف يدددداع التح يدددد  اإلحصددددايب ل بياندددداع ، حصدددد نا عددددد القدددديم 

ال دددد   حددددول جددددودة الفحدددداوي الددددوايدة يددددب ا اددددتبياا الفتصدددد  لهددددم. النسددددبية إلجاضدددداع 

 :يتاند يفا ي ب 

   : القيم النسبية ل    الت ية  26-2العرول   

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

PA 260 .6348 .18062 .01120 

PB 260 .6057 .19061 .01182 

PC 260 .6371 .19776 .01226 

PD 260 .6579 .20150 .01250 

PE 260 .5943 .18814 .01167 

PF 260 .6275 .19563 .01213 

PG 260 .6331 .21002 .01303 

 t : نتايج ا  تباي 27-2العرول  

One-Sample Test 

 Test Value = .6666                                    

 

t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

PA -2.841- 259 .005 -.03182- -.0539- -.0098- 

PB -5.151- 259 .000 -.06089- -.0842- -.0376- 

PC -2.402- 259 .017 -.02946- -.0536- -.0053- 

PD -.692- 259 .489 -.00865- -.0333- .0160 

PE -6.196- 259 .000 -.07229- -.0953- -.0493- 

PF -3.222- 259 .001 -.03909- -.0630- -.0152- 

PG -2.574- 259 .011 -.03352- -.0592- -.0079- 

 الفصري : الريااة الفيرانية 

وتدددد العدددرول ااول نسدددتت   أا نتدددايج تقيددديم ال ددد   لعدددودة الفحددداوي ااااادددية ياندددد أقددد  

وعندددر ا تبددداي يـوقددداع هدددذه القددديم النسدددبة عدددد القيفدددة    .0.6666ة لهدددا  تدددد القيفدددة الفتوق ددد

تاعددددرا يددددب ،   تبدددديد لندددا وجددددود يـوقددداع جوهـيددددة اددد بية ضيددددنهم وضينهدددا 0.6666الفتوق دددة  

   .P  تد تستوياع احتفال الر لة 27-2يفا هو تبيد يب العرول   PDالفحوي 

، وذلددد  لوجدددود يـوقددداع جوهـيدددة  إالنتيعدددة :إا الاـصدددية ااولدددم ليسدددد صدددحيحة ضشدددت  عدددا 

وهدددذا ي ندددب أا إجاضددداع ال ددد   تشددديـ إلدددم نقدددا   . PDيدددب ت ظدددم الفحددداوي، تاعدددرا الفحدددوي 

الضددد ف والقبدددول يدددب ال ف يدددة الترييسدددية يدددب الت يدددة. لدددذل  ن تصدددها ونضددد ها ضأادددفايها يدددب 

 العرول التالب: 
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   : نقا  الض ف والقبول والقوة27-2لعرول  ا
يت ه يب  ا اتبياااام الفحوي يب  ع

 البـناتج

حس   tنتيعة ا تباي 

 Pقيفة

 نتيعة تح ي  التبايد نوه النق ة

   يوجر ا ت م ص ف يوجر يـ  اال  PA جودة الفناهج الريااية 1

   يوجر ا ت م ص ف يوجر يـ  اال  PB جودة اإلداية يب الت ية 2

جدددددودة الفتتبدددددة والقاعددددداع والف اتددددد   3

 والفـاي 

PC يوجر ا ت م  ص ف يـ  اال  يوجر   

  يوجر يـ   PD جودة أداء ال    4

 جوهـ(

   يوجر ا ت م قبول

   يوجر ا ت م ص ف يوجر يـ  اال  PE جودة تهاياع التريي  5

   يوجر ا ت م ص ف يوجر يـ  اال  PF جودة ا تتحاناع 6

 ا ت م   يوجر ص ف يوجر يـ  اال  PG جودة التريي  ال اتة 7

وتدددددد أجددددد  التحقددددد  تدددددد صدددددحة الاـصدددددية الثانيدددددة قفندددددا ضإيعددددداد القيفتددددديد التقدددددريـيتيد 

PQA,PQ   يتاندددد يفدددا ل قيفدددة النسدددبية اإلجفاليدددة ل عدددودة يدددب الت يدددة حسددد  أجاضددداع ال ددد

 .ي ب:

 القيفة النسبية اإلجفالية ل عودة يب الت ية –    28-2العرول   

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

PQ 260 .6272 .10680 .00662 

PQA 260 .6270 .10699 .00664 

 t  نتايج   تباي   29-2العرول   

One-Sample Test 

 Test Value = .6666                                    

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

PQ -5.947- 259 .000 -.03939- -.0524- -.0263- 

PQA -5.962- 259 .000 -.03956- -.0526- -.0265- 

  وهدددو 0.63تدددد العدددرول ااول ن حدددظ أا يددد  القيفتددديد التقدددريـيتيد يب دددع حدددوالب  

يؤيددر ع ددم وجددود يددـ   T – Test . يفددا أا ا  تبدداي 0.6666أقدد  تددد القيفددة الفتوق ددة  

 . وهدددذا ي ندددب أا تـتبدددة 0.6666جدددوهـ( ادددال  ضددديد هددداتيد القيفتددديد والقيفدددة الفتوق دددة  

تسددددتوم العددددودة اإلجفاليددددة يددددب الت يددددة ي ددددر صدددد ياام . وع ددددم العفيددددل ال فدددد  لتحسدددديد هددددذا 

 الوصل تد جفيل جوانبن.

ة اإلجفاليددددة ل عددددودة نتيعددددة : تفددددا تقددددر  نسددددتنتج أا الاـصددددية الثانيددددة حددددول القيفددددة النسددددبيال

  .  0.6666ق  تد القيفة الفتوق ة  اا قيفتها أصحيحة غيـ

ل تحقددد  تدددد صدددحة الاـصدددية الـاض دددة قفندددا ضددداجـاء  تح يددد  التبدددايد لبيانددداع ال ددد   

، يدددأ هـ لندددا عدددر  والندددوه يدددم ي يدددة ا قتصددداد حسددد  السدددنواع   الصددداوم   وا  تصددداص 

الفحدددداوي جفيددددل جاضدددداتهم حددددول العددددودة يددددم وجددددود ا ت يدددداع جوهـيددددة   ت نويددددة   ضدددديد إ

ااااادددية الدددوايدة يدددم ا ادددتبياا الفتصددد  لهدددم : وياندددد نتدددايج التح يددد  يفدددا يدددم العدددرول 

 ا تم :
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   : نتايج تح ي  التبايد ل    30-2العرول  
 حس  السنواع حس  ا  تصاص حس  النوه

   الصاوم  

 

 يت  الفحوي

 

 ع

 Fقيفة  Pفة قي Fقيفة  Pقيفة  Fقيفة  Pقيفة 

0.425 0.638 0.308 1.197 0.444 0.935 PA 1 

0.287 1.136 0.648 0.702 0.645 0.625 PB 2 

0.315 1.013 0.184 1.485 0.344 1.128 PC 3 

0.807 0.060 0.521 0.865 0.171 1.614 PD 4 

0.901 0.015 0.090 1.851 0.657 0.609 PE 5 

0.582 0.304 0.809 0.499 0.410 0.997 PF 6 

0.365 0.052 0.785 0.530 0.609 0.676 PG 7 

  يوجدددر ا ت يددداع يدددم 

 جفيل الفحاوي

  يوجدددر ا ت يددداع حدددول 

 جفيل الفحاوي 

  يوجدددددددر ا ت يددددددداع يدددددددم 

 جفيل الفحاوي 

  الت صة

والنتيعددة : إا الاـصددية الـاض ددة صددحيحة وهددب تؤيددر ع ددم عددر  وجددود إ ددت م يددب اجاضدداع 

 جفيل الفحاوي .ال    حول جودة 

 معاهد العبور العليا ) مصر ( -3

تشت  هذه الف اهر تؤاسة ت  يفية  اصة وهب عضو يب اتحاد العات اع ال ـضية . ويوجر ييها 

 عرة ت اهر ع يا تتتصصة هب : 

 ت هر ا ع   .  +ت هر الهنراة +ت هر ا داية ونظم الف  وتاع 

ف اهر وعينة عشوايية تد     ت هر ا داية ونظم ولقر وف د عينة البحث ت ظم اااتذة هذه ال

 الف  وتاع . 

 (:  n=33( : تحليل اجابات اعضاء الهيئة التعليمية ) 3-1)

 عضوام وهم يتوزعوا حس  ا قسا  والفـات   33تتألف عينة اعضاء الهيئة الت  يفية تد   

 ال  فية والقر  ا ياديفب يفا ي ب : 

 ل ينة  :  صاي  ا31-2العرول   
  حس  القر  ا ياديفب  حس  الفـتبة ال رد حس  ا قسا 

 3 عاتام  20ايثـ تد  3 ااتاذ 5 ع و  الحاا  

 4 15-10تد 4 ااتاذ تساعر 6 نظم الف  وتاع 

 6 10-15 6 تري  5 اداية ا عفال

 10 5-10 10 تري  تساعر 6 الفحاابة 

 10 5اق  تد  10 ت ير 6 ال  و  ا اااية 

 - - - - 5 ا ـ(

 33 - 33 - 33 الفعفوه 

وض ر اجـاء الحساضاع ال زتة والقيا  ض ف ياع التح ي  ا حصايب ل بياناع ، حص نا ع م القيم 

النسبية  جاضاع اعضاء الهيئة الت  يفية حول جودة الفحاوي الوايدة يب ا اتبياا الفتص  لهم 

 النسبية اعضاء الهيئة الت  يفية  32-2العرول    ، يتاند يفا يب العرول التالب : 

 

وعنر ديااة القيم النسبية يب العرول ااول ن حظ اا ض ل هذه القيم اصغـ تدد القيفدة الفتوق دة 

، أتددا ضقيددة القدديم يهددب ايبددـ تنهددا  Ph,Pg,Pf,Pc,PA ، وهددب القدديم الفقاض ددة ل فحدداوي 0.6666 

  وجددودة تهدداياع 0.676ا داية  ،والتددب تفثدد  جددودة  Pe, Pd,Pb،وهددب التددب تقاضدد  الفحدداوي 

   . 0.731  وجودة الت ات  تل ال    وا تتحاناع  0.723التريي   
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 T  : نتايج ا  تباي   33-2العرول  

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

pa 33 .5842 .15651 .02724 

pb 33 .6764 .18016 .03136 

pc 33 .6323 .16260 .02831 

pd 33 .7231 .18648 .03246 

pe 33 .7309 .12108 .02108 

pf 33 .6189 .10285 .01790 

pg 33 .6528 .17567 .03058 

ph 33 .6330 .14573 .02537 

  

One-Sample Test 

 Test Value = .6666                                    

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

pa -3.023- 32 .005 -.08236- -.1379- -.0269- 

pb .311 32 .758 .00976 -.0541- .0736 

pc -1.211- 32 .235 -.03428- -.0919- .0234 

pd 1.739 32 .092 .05646 -.0097- .1226 

pe 3.051 32 .005 .06431 .0214 .1072 

pf -2.662- 32 .012 -.04766- -.0841- -.0112- 

pg -.451- 32 .655 -.01379- -.0761- .0485 

ph -1.325- 32 .195 -.03360- -.0853- .0181 

 

ع دددم ضيانددداع هدددذه ال يندددة يتبددديد لندددا اندددن يوجدددر  T-testولتدددد عندددر ت بيددد  ا تبددداي ادددتوديند 

النسدددددبية لدددددب ل الفحددددداوي والقيفدددددة الفتوق دددددة لهدددددا  يـوقددددداع جوهـيدددددة ادددددالبة ضددددديد القددددديم

واحددددوال لعددددودة الفندددداهج  ا لفقدددداض   وهفددددا ا Pf, Pa يدالفحددددوي يددددب   وهددددب0.6666 

. يفدددا نعدددر اندددن   يوجدددر يـوقددداع  PEا اددداتذة  .،وهنددد  يدددـ  جدددوهـ( توجددد  يدددب الفحدددوي 

القيفددة  تددل PH, Pg, PD, Pc,Pbلفحدداوي جوهـيددة   ت نويددة   ضدديد القدديم النسددبية يددب ا

  وض ضدددددها ادددددال  يدددددب  PD,PB . ع فدددددام ضددددداا ض ضدددددها توجددددد  يدددددب  0.6666الفتوق دددددة  

 PH, PG,PC    

والنتيعدددددة : اا الاـصدددددية ااولدددددب ليسدددددد صدددددحيحة ضشدددددت  عدددددا  انهدددددا   تشدددددف  جفيدددددل 

ضالنسدددبة  . وهدددب صدددحيحة Pf, Pe , Paهب غيدددـ صدددحيحة ع دددم الفحددداوي  ،يالفحددداوي

الفحدددددددداوي وهددددددددب يـوقدددددددداع جوهـيددددددددة  ييهددددددددايوجددددددددر  التددددددددب  ل فحدددددددداوي اا ددددددددـم 

PD,PC,Pb,PH,Pg . 
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وهدددذا ي ندددب اا اجاضددداع اعضددداء الهيئدددة الت  يفيدددة تشددديـ الدددب نقدددا  والقدددوة والقبدددول والضددد ف  

 ، لذل  ن تصها ونض ها ضاافايها  يب العرول التالب :

   : نقا  القوة والقبول والض ف 34-2العرول  
يت ه يب  اام الفحوي يب ا اتبياا   

 ناتجالبـ

 Tنتيعة ا تباي 

 pحس  قيفة 

 نتيعة تح ي  التبايد نوه النق ة

   يوجر ا ت م ص ف يوجر يـ  اال  PA جودة الفناهج الريااية 1

   يوجر ا ت م قبول   يوجر يـ  جوهـ( PB جودة ا داية يب الت ية 2

   يوجر ا ت م قبول   يوجر يـ  جوهـ( PC جودة الفتتبة يب الت ية 3

   يوجر ا ت م قبول   يوجر يـ  جوهـ( PD جودة تهاياع التريي   4

جددددددودة الت اتدددددد  تددددددل ال دددددد    5

 وا تتحاناع 

PE  يوجر ا ت م قوة يوجر يـ  جوهـ( توج   

جدددددودة احدددددوال اعضددددداء الهيئدددددة  6

 الت  يفية

PF     يوجر ا ت م ص ف يوجر يـ  اال   

جددددددددودة القاعدددددددداع والف اتدددددددد   7

 والفـاي 

PG )يوجر ا ت م قبول   يوجر يـ  جوهـ   

   يوجر ا ت م قبول   يوجر يـ  جوهـ(  Ph جودة التريي  ال اتة 8

 

و   PQول تحق  تد الاـصية الثانية حسبنا القيفتيد النسبتيد ا جفاليتيد ل عودة يب الف هر 

PQA ،  ثم ا تبـناها ضواا ةT-test    يحص نا ع م العروليد   0.6666تل القيفة الفتوق ة

 التالييد :

   : القيفة النسبية ا جفالية ل عودة يب الف هر35-2رول  الع

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

pq 33 .6565 .10797 .01880 

pqa 33 .6581 .10736 .01869 

 T  : نتايج ا  تباي  36-2العرول   

One-Sample Test 

 Test Value = .6666                                    

 

T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

pq -.540- 32 .593 -.01014- -.0484- .0281 

pqa -.456- 32 .651 -.00853- -.0466- .0295 

 

ا نتيعددة ا  تبدداي تشدديـ الددب عددر  وجددود يددـ  جددوهـ( ضدديد هدداتيد لثددانب ن حددظ أتددد العددرول ا

   0.6666القيفتيد والقيفة الفتوق ة  

العدودة  ما تسدتواجاضداع اعضداء الهيئدة الت  يفيدة وإ اا الاـصية الثانية صحيحة حس :النتيعة 

الفقبولدة ويسداو(    وهدو تدد الريجدة0.6666ا جفالب   يتت ف جوهـيام عد القيفدة الفتوق دة  

   . 0.66حوالب  

ة الثالثددددة قفنددددا ضددددإجـاء تح يدددد  التبددددايد حسدددد  ااقسددددا  د أجدددد  البـهدددداا ع ددددم الاـصدددديوتدددد

والفـتبدددة ال  فيدددة والقدددر  اايددداديفب إلجاضددداع أعضددداء الهيئدددة الت  يفيدددة يتاندددد النتدددايج يفدددا 

 -ي ب:
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   : نتايج تح ي  التبايد اعضاء الهيئة الت  يفية .36-2رول  ج
   يت  الفحوي حس  القسم حس  الفـتبة  حس  القر  ااياديفب

   Fقيفة  Pقيفة  Fقيفة  Pقيفة  Fقيفة  Pقيفة 

0.342 1.154 0.602 0.695 0.837 0.411 PA 1 

0.246 1.459 0.491 0.877 0.772 0.802 PB 2 

0.184 1.726 0.496 0.868 0.781 0.440 PC 3 

0.530 0.752 0.589 0.715 0.767 0.508 PD 4 

0.705 0.470 0.724 0.516 0.617 0.716 PE 5 

0.946 0.122 0.816 0.387 0.757 0.523 PF 6 

0.283 1.334 0.766 0.457 0.878 0.349 PG 7 

0.902 0.190 0.903 0.257 0.832 0.409 PH 8 

 ت يداع إوجدر إا الاـصية الثالثة صحيحة حس  إجاضاع أعضاء الهيئدة الت  يفيدة و  ي -النتيعة:

 ر  ااياديفب.قحس  ااقسا  والفـتبة ال  ية والذل  ضينهم حول جفيل الفحاوي و

   البام . 336  تح ي  اجاضاع ال    يب ت اهر ال بوياال  يا: تتالف عينة ال    تد    2-3

  ض ل  صاي  هذه  ال ينة . وض ر اجـاء الحساضاع ال زتة  1-1ولقر عـصنا يب العرول  

لقيا  ض ف ياع التح ي  ا حصايب ل بياناع ، حص نا ع م القيم النسبية إلجاضاع ال    حول وا

 جودة الفحاوي ا اااية الوايدة يب ا اتبياا الفتص  لهم . يتاند يفا ي ب :

   : القيفة النسبية ل     37-2رول   ج

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pa 336 .6382 .15399 .00840 

Pb 336 .6699 .17825 .00972 

Pc 336 .6382 .19919 .01087 

sssPd 336 .6203 .15587 .00850 

Pe 336 .6720 .17046 .00930 

Pf 336 .6843 .16504 .00900 

Pg 336 .6882 .20532 .01120 

 tOne-Sample Test  : نتايج ا  تباي   38-2العرول    

 
Test Value = .6666                                    

 

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the Difference 

 
Lower Upper 

Pa -3.377- 335 .001 -.02837- -.0449- -.0118- 

pb .341 335 .733 .00332 -.0158- .0224 

Pc -2.613- 335 .009 -.02839- -.0498- -.0070- 

pd -5.447- 335 .000 -.04632- -.0630- -.0296- 

Pe .580 335 .562 .00539 -.0129- .0237 

Pf 1.962 335 .051 .01767 .0000 .0354 

pg 1.930 335 .054 .02161 -.0004- .0436 
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اااددددية وتددددد العددددرول ا ول ن حددددظ اا ض ددددل القدددديم النسددددبية الفقاض ددددة ل فحدددداوي ا 

   . وض ضها ياا ايبـ تنها . 0.6666ياند اق  تد القيفة الفتوق ة لها  

تبددديد لندددا وجدددود  ،   T-testولتدددد عندددر ا تبددداي الاـوقددداع ضيدددنهم وضينهدددا  ضاادددتترا  

، واا ذلدددد  واصددددت تددددد  Pd,Pc,Paيـوقدددداع جوهـيددددة ادددد بية يددددب ض ددددل الفحدددداوي وهددددب 

اا ا  تبدددداي يظهددددـ ايضددددا عددددر  وجددددود يددددب العددددرول السدددداض  ، ا   Pقيفددددة احتفددددال الر لددددة

 .  Pg,Pf,Pe,Pbيـوقاع جوهـية تل القيفة الفتوق ة يب الفحاوي اا ـم 

نهددددا غيددددـ وددددات ة لعفيددددل ا، نتيعددددة : اا الاـصددددية ااولددددب غيددددـ صددددحيحة ضشددددت  عددددا  ال

صددددحيحة ضالنسددددبة هددددب ، و  Pd,Pc,Paهددددب غيددددـ صددددحيحة ل فحدددداوي الفددددذيوية ي ، الفحدددداوي

 . pg,Pf,Pe,Pbل فحاوي ا  ـ(

جاضدددداع ال دددد   تشدددديـ الددددب نقددددا  الضدددد ف والقبددددول والقددددوة يددددب وهددددذا ي نددددب اا إ

 ال ف ية الترييبية يب هذه الف اهر . لذل  ن تصها ونض ها ضأافايها يب العرول التالب :   

   : نقا  الض ف والقبول والقوة39-2لعرول  ا
يت ه يب  اام الفحوي يب ا اتبياا  

 البـناتج

 نتيعة تح ي  التبايد نوه النق ة pاي حس  قيفة نتيعة ا تب

   يوجر ا ت م ص ف يوجر يـ  اال  PA جودة الفناهج الريااية 1

   يوجر ا ت م قبول   يوجر يـ  جوهـ( PB جودة ا داية يب الف اهر  2

جدددددددددودة الفتتبدددددددددة والقاعددددددددداع  3

 والف ات  والفـاي  ال اتة

PC  ت م  يوجر ا  ص ف يوجر يـ  اال 

   يوجر ا ت م ص ف يوجر يـ  اال   PD جودة اداء ال     4

   يوجر ا ت م قبول   يوجر يـ  جوهـ(  PE جودة تهاياع التريي   5

   يوجر ا ت م قبول   يوجر يـ  جوهـ(  PF جودة ا تتحاناع  6

   يوجر ا ت م قبول   يوجر يـ  جوهـ(  PG جودة التريي   7

 

  تددددد الاـصددددية الثانيددددة قفنددددا ضإيعدددداد القيفتدددديد التقددددريـيتيد ل قيفددددة النسددددبية قدددد  التحواجدددد

يفدددا يدددب العدددرول  ا. يتانتددد PQA,PQا جفاليدددة ل عدددودة يدددب الت يدددة حسددد  اجاضددداع ال ددد   

 التالب :

   : القيفة النسبية ا جفالية ل عودة يب الف هر 40-2العرول    

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pq 336 .6587 .13098 .00715 

Pqa 336 .6579 .13020 .00710 

 T  نتايج ا  تباي   41-2جرول   

One-Sample Test 

 Test Value = .6666                                    

 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

pq -1.101- 335 .272 -.00787- -.0219- .0062 

pqa -1.232- 335 .219 -.00875- -.0227- .0052 
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يتبددديد لندددا اا هددداتيد القيفتددديد   تتت اددداا جوهـيدددام  T-TEStوعندددر اجدددـاء ا  تبددداي 

ودة ا جفدددالب يدددب العدددقدددول اا تسدددتو( ، لدددذل  يفتنندددا اا ن (0.6666)عدددد القيفدددة الفتوق دددة 

وهدددو تددد الفـتبدددة الفقبولددة يغدددم وجدددود عددرد تدددد نقدددا   (0.66)قددري ضحدددوالب الف اهددر ال  يدددا ي

 القوة ييها . 

ة صدددحيحة يدددب ت اهدددر ال بدددوي صدددية الثانيدددة هدددب يـصددديا الاـأتنتج : تفدددا تقدددر  نسدددوالنتيعدددة 

 ال  يا حس  اجاضاع ال    الريااييد ييها . 

ـاض دددة قفندددا ضددداجـاء  تح يددد  التبدددايد لبيانددداع  ددد   ل تحقددد  تدددد صدددحة الاـصدددية ال

، يدددأ هـ لندددا عدددر   والندددوه ت اهدددر ال بدددوي ال  يدددا حسددد  الادددـ   الصددداوم   وا  تصددداص

وجددددود ا ت يدددداع جوهـيددددة   ت نويددددة   ضدددديد إجاضدددداتهم حددددول العددددودة يددددم ت ظددددم الفحدددداوي 

 لعرول التالب :نتايج يفا يم االياند ايدة يم ا اتبياا الفتص  لهم . واااااية الو

   : نتايج تح ي  التبايد ل    42-2العرول  
 حس  السنواع حس  ا  تصاص حس  النوه

   الصاوم  

 

 يت  الفحوي

 

 ع

 Fقيفة  Pقيفة  Fقيفة  Pقيفة  Fقيفة  Pقيفة 

0.195 1.690 0.001 5.708 0.429 0.847 PA 1 

0.361 0.876 0.018 3.399 0.341 1.080 PB 2 

0.878 0.024 0.501 0.788 0.599 0.513 PC 3 

0.578 0.310 0.588 0.643 0.786 0.241 PD 4 

0.221 1.507 0.015 3.533 0.584 0.538 PE 5 

0.346 0.894 0.052 2.596 0.854 0.157 PF 6 

0.630 0.233 0.509 0.775 0.914 0.090 PG 7 

  يوجر ا ت ياع يم 

 جفيل الفحاوي

يوجر ا ت ياع حول 

 الفحاوي ل ض 

  يوجر ا ت ياع يم جفيل 

 الفحاوي

  الت صة

والنتيعدددة : إا الاـصدددية الـاض دددة حدددول عدددر  وجدددود ا ت يددداع ضددديد اجاضددداع ال ددد   حدددول 

غيددددددـ صددددددحيحة حسدددددد  هدددددب و ، الفحددددداوي اااااددددددية صددددددحيحة حسددددد  الاددددددـ  والنددددددوه

جاضدددداع وذلدددد  حسدددد  إ ، PE,Pb,PAفحدددداوي الا  تصدددداص لوجددددود ا ددددت م ضيددددنهم حددددول 

 ل    حول جودة جفيل الفحاوي .ا
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 تقاينة نتايج ا اتبياا :  -4

لتسهي  تقاينة النتايج التب حص نا ع يها تد   ل ا اتبيانيد الفستترتيد يب هذه الريااة نقو  

 وي  تا ي ب : يب العروليد التالييد  ضت تي  هذه النتايج 

 ب الت ياع الفريواة . حس  اجاضاع اعضاء الهيئة الت  يفية ي .1

 حس  اجاضاع ال    يب الت ياع الفريواة .  .2

 الفحاويحول جودة يب الت ياع  إلجاضاع اعضاء الهيئة الت  يفية لقيم النسبية :ا 43-2العرول  
 الت ية                                       

 اام الفحوي

 يب ا اتبياا 

ي ية ا قتصاد وال  و  

 ت ة القاهـةالسيااية ضعا

-ي ية ا قتصاد ضعات ة تشـيد

 اويية

ت اهر ال بوي ال  يا 

 تصـ –   التاصة

 ت حظاع

  PA 0.62 0.54 0.58جودة الفناهج الريااية

  PB 0.64 0.50 0.68جودة ا داية يب الت ية

  PC 0.61 0.65 0.63جودة الفتتبة يب الت ية 

  PD 0.76 0.70 0.72جودة تهاياع التريي  

  PE 0.71 0.74 0.73ودة الت ات  تل ال    ج

  PF 0.62 0.64 0.62اعضاء الهيئة  جودة احوال 

  PG 0.66 0.60 0.65جودة القاعاع  الف ات   

  PH 0.59 0.60 0.63جودة التريي  ال اتة 

القيفدددة النسدددبية ا جفاليدددة ل عدددودة يدددب 

 PQالت ية 

0.66 0.61 0.66  

جفاليددددددة تقددددددريـ القيفددددددة النسددددددبية ا 

 PQAل عودة يب الت ية 

0.65 0.61 0.66  

   : القيفة النسبية إلجاضاع ال    حول جودة الفحاوي ا اااية44-2ل    العرو
 الت ية                                                                                                    

 

 اام الفحوي 

 يب ا اتبياا 

ة ا قتصاد وال  و  السيااية ي ي

 ضعات ة القاهـة

ي ية ا قتصاد 

-ضعات ة تشـيد

 اويية

ت هر ا داية ونظم 

الف  وتاع يب 

ت اهر ال بوي 

 ال  يا 

 *ي ية التعاية ضعات ة القاهـة

نظدددددددددددددددا   و بة ا نت ي ية و بة عـضب

 عـضب

نظدددددددددددددددددا  

 ا نتسا 

نظدددددددددددددددددا  

 ا نت ي ية

جدددددددددددددددودة الفنددددددددددددددداهج 

 PAالريااية

0.65 0.65 0.63 0.64 0.66 0.60 0.93 

جددددددددددددودة ا داية يددددددددددددب 

 PBالت ية

0.66 0.58 0.60 0.67 0.60 0.48 0.84 

جدددودة الفتتبدددة والقاعددداع 

والفتاضـ الف اتدددددددددددددددددد   

 PCوالفـاي  ا  ـ( 

0.75 0.69 0.64 0.64 0.40 0.30 0.70 

 - - - PD 0.72 0.70 0.66 0.62جودة اداء ال    

جدددودة تهددداياع التدددريي  

PE 

0.70 0.67 0.59 0.67 0.73 0.53 0.87 

 PF 0.68 0.64 0.63 0.68 0.61 0.52 0.68جودة ا تتحاناع 

جددددودة التددددريي  ال اتددددة 

PG 

0.67 0.64 0.63 0.69 0.63 0.69 0.91 

القيفدددة النسدددبية ا جفاليدددة 

 PQل عودة يب الت ية 

0.69 0.65 0.63 0.66 0.61 0.52 0.82 

تقددددددريـ القيفددددددة النسددددددبية 

جفاليدددددة ل عدددددودة يدددددب ا 

 PQAالت ية 

0.69 0.65 0.63 0.66 - - - 

لقددر اصدددانا ي يددة التعددداية ضعات ددة القددداهـة الددب هدددذا العدددرول  ا الريااددة التدددب قددا  ضهدددا الدد ت ء هندددال عدددا  *

،يانددد تفاث ددة تددد حيددث الفحدداوي وااهددرام ل ريااددة التددب قفنددا ضهددا عددد الت يدداع الفريواددة يددب هددذا  2007

 عنر اجـاء الفقايناع ال زتة .  ل باحثيد ل  يتوا تايرام البحث . ل   ذ
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 تائج والمقترحاتالن

 

 أوالً : النتائج المستخلصة من الدراسة النظرية

 ض ر إ  عنا ع م الرياااع الساضقة يفتننا اا تستت   عرة نتايج وهم: 

عددددر  وجددددود تاهددددو  توحددددر وتحددددرد وذم أض دددداد ت ينددددة ل عددددودة الشددددات ة يددددم تؤاسدددداع  .1

   يم ال الم . الت

عدددر  وجدددود تاهدددو  توحدددر وتحدددرد لعدددودة التدددريي  أو الت  ددديم أو التدددرتاع الت  يفيدددة ،  .2

 وعر  وجود تحاوي أاااية توحرة لتقيفها .

عددددر  وجددددود ت دددداييـ توحددددرة وعبدددداياع وأاددددئ ة تحددددردة صددددفد الفحدددداوي لتقيدددديم جددددودة  .3

 التريي  يم العات ة .

ة يددم تقدديم العددودة الشددات ة أو يددم تقيدديم عددر  وجددود نفددوذد توحددر ل اددتبياناع الفسددتترت .4

 جودة التريي  وتهاياتن .

عدددر  وجدددود تقيدددا  يقفدددم توحدددر لتقدددريـ ديجددداع التحقيددد  يدددم يددد  عبددداية أو ادددؤال .  .5

يتدددايه يسدددتتر  الفقيدددا  ال اظدددم الث ثدددم وتدددايه ين بددد  التفاادددم أو السراادددم أو حتدددم 

 السباعم .

اي ، وأ ددـم تـتدد  تددد اليسدداي إلددم وتددـة تتتدد  التيدداياع وتـتدد  تددد اليفدديد إلددم اليسدد

 فسدددتعو  ضإجاضددداع ت يندددة .... الددديفد ، وأحياندددا تسدددتتر  عبددداياع غيدددـ تحايدددرة وتدددوحم ل

عدددرا عدددد التيددداياع ال اظيدددة يدددم الفقيدددا    تحدددايظ ع دددم تسددداياع تتسددداوية ضينهدددا . الدددخ 

  يالفسددداية ضددديد   توايددد   و  توايددد  جدددرام     تسددداوم ضالضدددـوية الفسددداية ضددديد   تحايدددر 

 و   تواي   .... الخ .

عددر  وجددود وددـو  وت  يفدداع إل تيدداي ال ينددة . يتددايه تؤ ددذ تددد ال دد   يقددد وتدداية تددد  .6

 ااااتذة يقد ، وأ ـم تد الفسئوليد  .... الخ . 

           عددددر  وجدددددود ادددد م توحدددددر لتقددددريـ ديجددددداع العددددودة وتسدددددفياتها ، يفددددـة يسدددددتتر  اددددد م  .7

اع وتدددـة اددد م الائددداع الفتسددداوية ، ويددد  اددد     النعدددو   ، وتدددـة يسدددتتر  اددد م ال شدددـي

 يتت ف عد ا  ـ يم تسفياع ديجاع التقريـ .

عدددر  وجدددود جهدددة وصدددايية ت يندددة لإلودددـام ع دددم جفيدددل أضحدددا  العدددودة وتحوي هدددا أو  .8

تحريددددر ااادددد  والفحدددداوي والف دددداييـ والفقددددايي  واااددددالي  التددددم يعدددد  إتباعهددددا عنددددر 

 إجـاء تث  هذه البحو  .

ت دددداع ال ـضيددددة تتشدددداضهة ، وإا تسددددتوياع العددددودة ييهددددا تتقايضددددة ، وإا إا أحددددوال العا .9

دة التدددددريي  ييهدددددا تازالدددددد دوا الفسدددددتوم الف  دددددو  يدددددب ت ظدددددم القددددديم النسدددددبية لعدددددو

 الحا ع ، يغم وجود ال رير تد نقا  القوة لريها . 

 

يلللة ثانيلللاً : النتلللائج المستخلصلللة ملللن الدراسلللة الميدانيلللة ر وترتيبهلللا حسلللب الفرضللليات البح 

 كما يلى :

 نتائج إختيار الفرضية األولى : .1

إا هددذه الاـصددية تددن  ع ددم عددر  وجددود يددـ  جددوهـم ضدديد القدديم النسددبية يددم الفحدداوي 

ااااادددية والقددديم الفتوق دددة لهدددا ، وض دددر إجدددـاء ا  تيددداياع اإلحصدددايية ال زتدددة تبددديد لندددا 

لفحددداوي أا هدددذه الاـصدددية غيدددـ صدددحيحة ضشدددت  عدددا  ، اندددن يوجدددر قددديم نسدددبية لدددب ل ا

تتت دددف اددد بام أو إيعاضدددام عدددد ت ددد  القيفدددة الفتوق دددة ، والعدددرو ا التاليددداا يبينددداا حدددا ع 

نقدددا  القدددوة والضددد ف   حسددد  قبدددول ت ددد  الاـصدددية   نقدددا  القبدددول   وحدددا ع ييضدددها   

وذلددد  حسددد  إجاضددداع أعضددداء الهيئدددة الت  يفيدددة ثدددم حسددد  إجاضددداع ال ددد   يدددم الت يددداع 

 الفريواة .
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 ع ييل وقبول الاـصية ااولم حس  إجاضاع أعضاء الهيئة الت  يفية يم حا :45-2العرول 

 الت ياع الفريواة
 الت ياع 

 

 الفحوي

ي ية ا قتصاد 

 السيااية

ي ية ا قتصاد ضعات ة 

 تشـيد

 نتيعة الفقاينة ت اهر ال بوي ال  يا

جللللللللللللللودة المنلللللللللللللللاهج  1

 PAالدراسية 

يوجلللللللللد فلللللللللر  

 سالب )ضعف(

يوجللللللللد فللللللللر  سللللللللالب 

 )ضعف(

جلللد فلللر  سلللالب يو

 )ضعف(

ضللللللللللللللللللللللعف 

 مشترك

جلللودة اإلدارة فلللى الكليلللة  2

PB 

ال يوجلللللللد فلللللللر  

 جوهرى )قبول(

يوجللللللللد فللللللللر  سللللللللالب 

 )ضعف(

ال يوجللللللللللد فللللللللللر  

 جوهرى )قبول(

 مختلفة

جللودة المكتبللة فللى الكليللة  3

PC  

يوجلللللللللد فلللللللللر  

 سالب )ضعف(

يوجللللللللد فللللللللر  سللللللللالب 

 )ضعف(

ال يوجللللللللللد فللللللللللر  

 جوهرى )قبول(

 مختلفة

جللللللللللللللودة مهللللللللللللللارات  4

 PDيس التدر

يوجلللللللللد فلللللللللر  

 موجب )قوة(

ال يوجللللد فللللر  جللللوهرى 

 )قبول(

ال يوجللللللللللد فللللللللللر  

 جوهرى )قبول(

قللللللوة وقبللللللول 

 مشترك

املللللللل ملللللللع جلللللللودة التع 5

 PEالطالب 

يوجلللللللللد فلللللللللر  

 موجب )قوة(

يوجللللللد فللللللر  جللللللوهرى 

 موجب )قوة(

يوجلللللللللللللد فلللللللللللللر  

جللللللوهرى موجللللللب 

 )قوة(

 قوة مشتركة

جلللللودة اقلللللوال االسلللللتاذه  6

PF 

يوجلللللللللد فلللللللللر  

 سالب )ضعف(

د فللللر  جللللوهرى ال يوجلللل

 )قبول(

يوجلللد فلللر  سلللالب 

 )ضعف(

 مختلفة

 

7 

جللللللللللللللودة القاعللللللللللللللات 

 PGوالمعامل 

ال يوجلللللللد فلللللللر  

 جوهرى )قبول(

يوجللللللللد فللللللللر  سللللللللالب 

 )ضعف(

ال يوجللللللللللد فللللللللللر  

 جوهرى )قبول(

 مختلفة

جللللودة التللللدريس العامللللة  8

PH 

يوجلللللللللد فلللللللللر  

 سالب )ضعف(

يوجللللللللد فللللللللر  سللللللللالب 

 )ضعف(

ال يوجللللللللللد فللللللللللر  

 )قبول(

ضللللللللللللللللللللللعف 

 مشترك

 العرول ن حظ أا هنال نقا  قوة تشتـية ضيد هذه الت ياع يم تحوييد أاااييد هفا:وتد هذا 

 جددودة تهدداياع التددريي  + جددودة الت اتدد  تددل ال دد     يفددا يوجددر نقددا  صدد ف تشددتـية يددم 

تحويييد أيضام وهفا   جودة الفناهج الريااية + جودة التدريي  ال اتدة   أتدا ضقيدة الفحداوي ي هدا 

 ترا  ة ضيد الت ياع الفريواة .حا ع تتت اة وت

 حا ع ييل الاـصية ااولم حس  إجاضاع ال    يم الت ياع الفريواة :46-2العرول 
 الت ية                                                                                                    

 

 اام الفحوي 

  

ية ضعات ة ي ية ا قتصاد وال  و  السياا

 القاهـة

ي ية ا قتصاد 

-ضعات ة تشـيد

 اويية

 نتيعة الفقاينة ت اهر ال بوي ال  يا 

 و بة ا نت ي ية و بة عـضب

يوجلللد فلللر  سلللالب  PAجودة الفناهج الريااية

 )ضعف(

ال يوجللللللللللد فللللللللللر  

 جوهرى )قبول (

يوجد فر  سالب 

 )ضعف(

يوجد فر  سالب 

 )ضعف(

 ضعف مشترك

ال يوجللللللللللد فللللللللللر   PBالت يةجودة ا داية يب 

 جوهرى )قبول(

يوجد فر  سالب 

 )ضعف(

يوجد فر  سالب 

 )ضعف(

ال يوجد فر  جوهرى 

 )قبول(

 مختلفة

يوجلللد فلللر  موجلللب  PCجودة الفتتبة والقاعاع 

 )قوة(

ال يوجد فر  

 جوهرى )قبول(

يوجد فر  سالب 

 )ضعف(

يوجد فر  سالب 

 )ضعف(

 مختلفة

جلللب يوجلللد فلللر  مو PDجودة اداء ال    

 )قوة(

يوجدفر  موجب 

 )قوة(

ال يوجد فر  

 جوهرى )قبول(

يوجد ر  سالب 

 )ضعف(

 شتركمقوة و قبول 

يوجد فلر  موجلب )   PEجودة تهاياع التريي  

 قوة (

ال يوجد فر  

 جوهرى )قبول (

يوجد فر  سالب 

 )ضعف(

ال يوجد فر  جوهرى 

 )قبول(

 قبول مشتركقوة و

ال يوجللللللللللد فللللللللللر   PFجودة ا تتحاناع 

 وهرى )قبول(ج

يوجد فر  سالب 

 )ضعف(

ال يوجد فر  سالب 

 )ضعف(

ال يوجد فر  جوهرى 

 )قبول(

 مختلفة

ال يوجللللللللللد فللللللللللر   PGجودة التريي  ال اتة 

 جوهرى )قبول(

يوجد فر  سالب 

 )ضعف(

يوجد فر  سالب 

 )ضعف(

ال يوجد فر  جوهرى 

 )قبول(

 مختلفة

 فحدوي الد هدذه الت يداع يدم وتد هذا العرول ن حظ اا هنال نق ة ص ف تشدتـية ضديPA  وهدم ،

الفقاض  لفهاياع التريي  . أتا النتدايج  PEالفقاض ة لعودة الفناهج ونق ة قبول تشتـية يم الفحوي 

 يم ضقية الفحاوي يهم تتت اة تد ي ية ا ـم .
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 نتائج إختبار الفرضية ال انية :  .2

اإلجفاليددة ل عددودة وهددم التددم تددن  ع ددم عددر  وجددود يددـ  جددوهـم ضدديد القيفددة النسددبية 

د ا  تبددداياع اإلحصدددايية تدددا نددديولقدددر ض،   0.6665يدددم الت يدددة والقيفدددة الفتوق دددة لهدددا  

 ي م :

  إا هددددذه الاـصددددية صددددحيحة يددددم ي يددددة ا قتصدددداد وال  ددددو  السيااددددية  ا القيفددددة النسددددبية

الت  يفيددددة    حسدددد  إجاضدددداع أعضدددداء الهيئددددة0.65اإلجفاليددددة ييهددددا يانددددد تب ددددع حددددوالم  

  0.65  حسددد  إجاضددداع  ددد   وددد بة ال ـضدددم وياندددد تب دددع  0.69حدددوالم  وياندددد تب دددع 

 حس  إجاضاع     و بة ا نع ي ( .

  إا هددددذه الاـصددددية غيددددـ صددددحيحة يددددم ي يددددة ا قتصدددداد ضعات ددددة تشددددـيد ، اا القيفددددة

  حسدددد  إجاضدددداع أعضدددداء 0.61النسددددبية اإلجفاليددددة ل عددددودة ييهددددا ، يانددددد تب ددددع حددددوالم  

  حسدددد  إجاضددداع ال دددد   ييهدددا ، ويدددداا 0.63تب ددددع حدددوالم   الهيئدددة الت  يفيددددة ، وياندددد

 هنال يـ  جوهـم ضيد ي  تد هاتيد القيفتيد والقيفة الفتوق ة .

  إا هدددذه الاـصدددية صدددحيحة يدددم ت هدددر اإلداية ونظدددم الف  وتددداع ضف اهدددر ال بدددوي ال  يدددا

   حسددد  إجاضددداع أعضددداء الهيئدددة0.66اا القيفدددة النسدددبية اإلجفاليدددة ياندددد تب دددع حدددوالم  

   حس  إجاضاع ال    يين .0.66الت  يفية وياند تب ع أيضام حوالم  

 

 نتائج اختبارات الفرضية ال ال ة : .3

وهددددم التددددم تددددن  ع ددددم عددددر  وجددددود يـوقدددداع جوهـيددددة ضدددديد إجاضدددداع أعضدددداء الهيئددددة 

الت  يفيدددة يدددم الت يددداع الفريوادددة حسددد  القسدددم أو الفـتبدددة ال  فيدددة أو القدددر  اإلياديفدددة ، 

 اياع تح ي  التبايد يفاي م :وقر ضنيد ا تب

  إا هدددذه الاـصدددية صدددحيحة يدددم ي يدددة ا قتصددداد وال  دددو  السياادددية ضالنسدددبة إلجاضددداع

 أعضاء الهيئة الت  يفية حس  القسم والفـتبة ال  فية والقر  ااياديفم .

  إا هدددذه الاـصدددية صدددحيحة ضشدددت  عدددا  يدددم جات دددة تشدددـيد ولتدددد يوجدددر إ دددت م

 س  القسم والفـتبة ال  فية . الفناهج  ح  PAحول الفحوي 

إا هدددذه الاـصدددية صدددحيحة يدددم ت اهدددر ال بدددوي ال  يدددا ضالنسدددبة إلجاضددداع أعضددداء الهيئدددة  .4

 الت  يفية ييها .

 

 نتائج إختبارات الفرضية الرابعة :  .5

وهددم التددم تددن  ع ددم عددر  وجددود يـوقدداع جوهـيددة ضدديد إجاضدداع ال دد   يددم الت يدداع 

 تصددداص أو الندددوه ، ولقدددر ضيندددد إ تبددداياع الفريوادددة حسددد  الصددداوم   الادددـ   أو ا 

 تح ي  التبايد ا حادم تا ي م :

  إا هدددددذه الاـصدددددية صدددددحيحة يدددددم ي يدددددة ا قتصددددداد وال  دددددو  السياادددددية ضالنسدددددبة

 إلجاضاع و بة ال ـضم ييها حس  الصاوم وا  تصاص والنوه .

  وجدددود ض دددل ا  دددت م  تبددديدأتدددا ضالنسدددبة إلجاضددداع وددد بة ال غدددة ا نع ي يدددة ي قدددر

 الفقاض يد لعودة الفتتبة ولعودة التريي  . PGو  PCحول الفحويييد 

    إا هددذه الاـصددية صددحيحة يددم ي يددة ا قتصدداد تشددـيد ضالنسددبة إلجاضدداع ال دد

 ييها .

 تددداع يدددم إا هدددذه الاـصدددية صدددحيحة ضشدددت  عدددا  يدددم ت هدددر اإلداية ونظدددم الف  و

الفندددداهج و    PAيوجددددر ا ددددت م حددددول الفحدددداوي ت اهددددر ال بددددوي ال  يددددا . انددددن 

PB  اإلداية   و  PE . تهاياع التريي    حس  ا  تصاصاع يقد  
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 المقترحات : :ثال اً 

 انقتصـ ع م الفقتـحاع اااااية وال ف ية وهب: 

تشددتي  هيئددة عـضيددة ع يددا إلداية وصددفاا العددودة يددب العات دداع ال ـضيددة ، ووصددل نظددا   -1

 دا  ب لها صفد إتحاد العات اع ال ـضية. 

اددد  وت ددداييـ  ل عدددودة الشدددات ة يدددب العات ددداع ال ـضيدددة ،وإعدددراد إادددتبياا توحدددر وصدددل أ -2

 وضشـو  تحردة إلجـاء البحو  حول العودة ييها. ،ضفحاوي وت اييـ توحرة

التددددد ا  اإلداية ال  يددددددا يدددددب العات دددددداع واإلداياع الفتواددددد ة يددددددب الت يددددداع والف اهددددددر  -3

 ب جفيل تااص  العات ة.نظا  إداية العودة . وال ف  ع م ت بيقن يضوااقسا  

،  نظددددا  إداية العددددودة الشددددات ة ال فدددد  ع ددددم تهيئددددة جفيددددل الظددددـوم الف يفددددة لت بيدددد  -4

وتددددذلي  جفيددددل ال قبدددداع التددددب تقددددف يددددب تسددددايه. وإنشدددداء إداياع  اصددددة ضددددالعودة يددددب 

 العات ة والت ياع الفتت اة.

 ال فدددد  ع ددددم تددددأتيد جفيددددل تت  بدددداع العددددودة الشددددات ة تددددد تبددددانب وقاعدددداع وأجهدددد ة -5

 وتتاضـ وضـاتج و  د وتناهج وتتتباع ويوادي  رتية يايية.

ال فددد  ع دددم إنعددداز ت ددداييـ العدددودة الشدددات ة ع دددم تسدددتوم ااقسدددا  والت يددداع والعات دددة  -6

 وال ف  ع م ت العة جفيل نقا  الض ف الوايدة يب النتايج الساضقة.

بة ال فدددد  ع ددددم وصددددل تاددددـداع ل فقددددـياع يددددب الت يدددداع وتتاض ددددة جددددودة ترييسددددها ونسدددد -7

 ا نعاز ييها.

ـهدددا حسددد  حاجدددة السدددو  يال فددد  ع دددم تـاج دددة الفنددداهج الرياادددية ضشدددت  دوي( وت و -8

 والفعتفل الفح ب.

ال فدددد  ع ددددم تحسدددديد أحددددوال أعضدددداء الهيئددددة الت  يفيددددة وتددددأتيد تتاتدددد  لهددددم وت بيددددة  -9

 احتياجاتهم وتسهي  أتويهم وت ويـ تهاياتهم الت  يفية.

ف يددددة الت  يفيددددة وتحسدددديد تنظيفهددددا وتتاض ددددة ال فدددد  ع ددددم تددددأتيد جفيددددل تسددددت  تاع ال  -10

 تنايذها ع م ي  الفستوياع.

تنظددديم ال ف يدددة ا تتحانيدددة وت دددويـ أادددالي  التقدددويم ال ف دددب والنظدددـ( ضفدددا يتنااددد  تدددل  -11

 ي  تقـي.

تدددددأتيد الفصدددددادي الت  يفيدددددة تدددددد يتددددد  جات يدددددة وتـاجدددددل أااادددددية وتعددددد ع ع فيدددددة  -12

 واتصا ع وبتية ، و رتاع لوجستية.

عم واإليوددداد اايددداديفب ل  ددد   وال فددد  ع دددم حددد  جفيدددل تشدددت تهم التاصدددة تدددوييـ الدددر -13

 وال اتة تد   ل ااعاع الفقاض ع تل ااااتذة وتل اإلداية.

نسددد  تح يددد  و تتحانيدددةتتاض دددة أداء ال ددد   يدددب جفيدددل الفسدددتوياع ودياادددة نتدددايعهم ا  -14

 وت ر ع تتـجهم. ضيد الصاوم وت ر ع تـي هميب الفقـاياع نعاحهم 

 توييـ الفـاي  ال زتة لألااتذة ول     وتتاض ة نظايتها ونوعية الترتة ييها. -15

تدددأتيد القاعددداع والفدددريجاع ال زتدددة ل  ف يدددة الترييسدددية وال فددد  ع دددم اادددتثفايها ضشدددت   -16

 تناا .

 إقاتة ض ل اانش ة ا جتفاعية يب الت ياع وت  ي  دوي ال  بة ييها. -17

البحددث ال  فددب والتددأليف وعفدد  ت ددويـ ت دداييهم تشددعيل أعضدداء الهيئددة الترييسددية ع ددم  -18

 وت  ي  قرياتهم ال  فية. وتنفية تهاياتهم الترييسية.

تتاض دددددة أتدددددوي الفتتدددددـجيد يدددددب الت يدددددة والتواصددددد  ت هدددددم لف ـيدددددة جفيدددددل أحدددددوالهم  -19

 وا عت از ضنعاحاتهم يب الحياة وال ف .

اع وااعفدددال ال فددد  ع دددم التواصددد  تدددل الفعتفدددل الفح دددب وتقدددريم التدددرتاع وا اتشددداي -20

 ال زتة لن.

 تنشيد حـية ال ياياع الفتبادلة ضيد العات اع والت ياع الفح ية والتايجية. -21

 دعم وتنشيد حـية الرعاية واإلع   واإلع ا يب العات ة والت ية. -22
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 الدراسة : هوامش

 تحاصـاع يم إداية العودة الشات ة عد الفوقل .1

WWW. HRM.GROUP. com / vb / 

  1998عا    (QAA )جان  الصادي عد ويالة العودة البـي انية دلي  القـاء اا .2

www.TQI.ac.u.k 

   عد الفوقل2007تبادا التود الفصـم يم أاالي  تقويم الت ية   .3

WWW. Heep2. edu. eg / goop - : at 26/9/2010 

تقدددداضي   – 2007دليدددد  الهيئددددة الو نيددددة ل تقيدددديم وا عتفدددداد يددددم العات دددداع السدددد ودية  .4

 الذاتم لبـاتج تؤاساع الت  يم ال الم التقويم

WWW.mohyssin : com / forum /  

 جات ة تؤتن . –ت اييـ صبد جودة الت  يم ال الم  .5

WWW. Mutah. Ede. Jo / docs / quality – assurance – 

standout 

   والتاص عد تع ة العنرولديااة د. زيـيا أحفر ع ا  : ت اييـ ا عتفاد ال ا .6

 WWW. Ulum. nl / c48. htm 

  : ت دددداييـ العددددودة الف تفددددرة يددددم تؤاسدددداع 2007ديااددددة : هنددددر غسدددداا أضددددو الشدددد ـ   .7

 الت  يم ال الم يم اايدا .

Jinan.edu,lb/coub Hs…. 

هدددددـ  إداية العدددددودة 1427دياادددددة د. تحفدددددر قاادددددم القـيدددددوتم + د. يوادددددف الفصددددديـم   .8

 تـضوية يم جات ة التويد تد تنظوي أعضاء هيئة التريي  .الشات ة ل  ف ية ال

WWW. Nokhba – kw.com / vbt / --- / 26/9/2010 

 

  : نفدددددوذد تقتدددددـح  ادددددتترا  إداية العدددددودة 2002دياادددددة د. عيسدددددم يوادددددف قدددددراية   .9

 الشات ة لتحقي  قيفة عالية اعفال العات اع اايدنية التاصة .

WWW. Ensanyat. Com/ vbi / --- / 26/9/2010 

  : تدددرم ت بيددد  الفبدددادا الشدددات ة يدددم العات دددة 2004دياادددة د. ت ددد وز جددداضـ ع وندددة   .10

 يم جنيد . –ااتـيتية 

www.qou.edu./arabic/quality conference. 

 معى للللللدى( : جلللللودة مهلللللارات التلللللدريس الجلللللا2000)السلللللردراسلللللة د. خاللللللد خمللللليس  .11

 أااتذة جات ة ااقصم يم غ ة

WWW. alaqasa. Edu. ps / ar / aqsa / magazinel /  

  : واقل الفهاياع الترييسية ل ضواع هيئة 2005ديااة د. تنم عبر الحفير السبي م   .12

 التريي  يم ي ية ال  و  الت بيقية ضعات ة أ  القـم يم الس ودية .

WWW. taibahueverts. Com / studies/ list 

  تددددأثيـ الصددددوية الذهنيددددة الفرييددددة تددددد  دددد   2009ديااددددة د. أتيددددـة يددددؤاد تهددددـاا   .13

الفاجسددددتيـ الفهنددددم ع ددددم تددددرم يصددددايهم وو يهددددم ل عات ددددة ، تع ددددة الفحااددددبة واإلداية 

 جات ة القاهـة .  –ي ية التعاية  – 2009  ل ا  74والتفوي  ، ال رد  

  : تقيددددديم 2007وايددددد  قـ دددددا    دياادددددة د. تحفدددددر ودددددهي  + د. تحفدددددر الفنصدددددويم + .14

 جودة ال ف ية الت  يفية يم ي ية التعاية ضعات ة القاهـة .

WWW. khaym. Com / edueation / stydies /  
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