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الخاصة النجاح نسب باستخدام السورية الجامعات في التعليمية العملية كفاءة تقييم  
 تشرين بجامعة االقتصاد كلية مثال

 
 *د. إبراهيم محمد العلي                                                                                          
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 الملخص  

إن تحديد مدى تأثير كل من و  ,وامل المادية والبشرية واإلداريةتأثر العملية التعليمية في الجامعات بالعديد من العت
, تعتبر عملية صعبة للغاية. ومن اجل تحقيق مستويات متميزة في  كفاءتهاهذه العوامل في العملية التعليمية بحيث تعكس 

ألنها تتأثر بالعديد من  في الجامعات,واألداء ة التعليمي العمليةكفاءة  مستوى  عند , البد من الوقوفمخرجات التعليم العالي
في واألداء  كفاءة العملية التعليميةالعوامل المادية والبشرية واإلدارية، مما دعانا إلى استنباط أسلوب كمي لتقييم وقياس 

وكذلك من خالل اختبار نسبة النجاح الخاصة في  ،تركيب نسب النجاح المختلفةالمقررات الدراسية الجامعية من خالل 
 , ومن النتائج التي تم الحصول عليها:المقرر

من خالل تركيب نسبة المتقدمين ونسبة النجاح العامة واألداء كفاءة العملية التعليمية  استنباط عالقة رياضية لقياسـ  1
   . iونسبة النجاح الخاصة في المقرر 

في المقررات من خالل اختبار نسبة النجاح الخاصة في واألداء كفاءة العملية التعليمية  لقياس استنباط عالقة رياضية .2
 . i المقرر 

.إن األزمة التي تمر بها البالد قد انعكست بشكل كبير وسلبي على كفاءة العملية التعليمية واألداء في المقررات الدرسية 3
  في السنوات المختلفة وبحسب األقسام العلمية.
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Evaluate the educational process efficiency in the Syian Universities by 

using the success of the special rates   

An example of the Faculty of Economics at the University of Tishreen 
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Dr. Mohammed Mohammed Akroush** 

 

ABSTRACT  
The educational process at universities affected many of the physical ,human and 

administrative factors ,and to determine the extent of the impact of each of these factors in 

the educational process to reflect the efficiency, It is considered a very difficult process .In 

order to achieve output of higher education , we have to stand at the level of the educational 

process efficiency and performance in universities, because it is affected by many of the 

physical , human and administrative factors . which invited us to devise a quantitative method 

for evaluating and measuring the educational process efficiency and performance  in school 

undergraduate courses. By arranging different success rates, as well as through special test 

success rates in the decision, and the results that were obtained: 

 1-Devise mathematical relationship to measure the educational process efficiency and 

performance through the installation of the proportion of applicants and the proportion of the 

general success and the success rate for in decision. 

2-Devise mathematical relationship to measure the educational process efficiency and 

performance in courses  through the test of the success rate for in decision. 

3-The crisis experienced by the country has reversed dramatically and negatively educational 

process efficiency and performance in courses in different years, and according to the 

scientific departments. 

   

Keywords: , the success rate, the educational process efficiency , quality of teaching , 

frequency distribution  , the analysis of the examination results. 
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 : مقدمة
إن تحديد مدى تأثير كل من و العملية التعليمية في الجامعات بالعديد من العوامل المادية والبشرية واإلدارية،  تتأثر  

ومن اجل تحقيق مستويات متميزة في  ., تعتبر عملية صعبة للغاية كفاءتهاهذه العوامل في العملية التعليمية بحيث تعكس 
 العملية, لبيان مدى كفاءة د هذه العوامل ودراستها وتحليلهاالبد من الوقوف عن ,تعليم والبحث العلمي في الجامعاتال كفاءة
 بعدد من القضايا, منها:  ةمرتبط أنها, نجد العملية التعليميةكفاءة  عند البحث فيو . في الجامعات السورية ةميليالتع

 بشكل عام .في الجامعات جودة الخدمات التعليمية  –ا  
 تقلة مختصة. هيئة مس أمالسوق  أمالمجتمع  أم اإلدارة أمالطالب  أم األستاذ ,تحديد الجهة التي تحكم على جودة التعليم–ب
 األطرافجميع  , ونقصد بالمتعاملين هنا , التعليمصعوبة الوقوف على  توقعات المتعاملين مع الجامعة حول جودة  – ج

 المشاركة والمهتمة بالعملية التعليمية وبمخرجاتها, وهم : 
 تهم. المدرسون: وتكون توقعاتهم متناسبة مع طموحاتهم ومتناسبة مع درجة كفاء األساتذة -*  
 .درجة معينة من المعرفة والمهارة على أووتكون توقعاتهم محصورة في الحصول على الشهادة  الطالب المستفيدون: -*  
 يحصل عليها من المخرجات المؤهلة. أنوتكون توقعاته حسب المنافع والخدمات التي يمكن  ق:المجتمع والسو -*  

منوط به البد أن تتوافر في العملية التعليمية عناصر الجودة التي تتمثل في وحتى يستطيع التعليم العالي أن يحقق الهدف ال
 .تعتمد عليه من قوانين وأنظمة جودة اإلدارة مع ما و جودة المادة التعليمية و جودة عناصر العملية التعليمية :[1]اآلتي

 الدراسات السابقة:
بل  ة قياس كفاءة العملية التعليمية,جدًا, ولكنها ال تتطرق إلى كيفي إن األدبيات المتوفرة عن جودة التدريس أو التعليم كثيرة 

 هي: تحاول تقييمها من خالل االستبيانات اإلحصائية التي توزع على األساتذة والطالب. ومن أهم الدراسات,
نية وللمجلس األعلى التقرير المشترك للجنة التقويم الدائمة لجودة التعليم في الجامعات البريطا[2]:دراسة بعنوان –1  

 في جامعة ستانفورد. 1995لتقويم جودة التعليم الجامعي في الجامعات األمريكية الذي اعد في تشرين األول عام 
وفيه يتعرض الجانبان إلى المعايير التي يجب إتباعها لتقييم جودة التعليم الجامعي, والى المعايير التي يجب توفرها في  

االنتظام في العملية  –معرفة الهدف من أسلوب التدريس –المستوى التعليمي والخلفية المعرفية األستاذ الجامعي, وهي: 
إدراك  -القدرة على توصيل المعلومات بأبسط األساليب وأفضلها –الوعي بدور القدرة العلمية في التدريس –التعليمية 

 –تجاه التحليلي في التفكير العلمي والنظرة المتعمقةتنمية اال –تنمية الحس الوطني والوازع األخالقي –احتياجات الطالب
العمل على  –االهتمام باألسلوب والمظهر –االلتزام بالمنهج العلمي –درجة التفاعل الشخصي مع الزمالء والطالب واإلدارة

 .  واألداء في الجامعات تنمية المهارات الفكرية التنافسية للطالب. ولكن التقرير لم يتعرض إلى قياس كفاءة العملية التعليمية
مثال كلية –في المقررات باستخدام تحليل التوزيع التكراري لها   تقييم جودة النتائج االمتحانية [3]:دراسة بعنوان –2

الى ايجاد نموذج كمي لتقييم درجة جودة النتائج االمتحانية لكل مقرر من  هدفت الدراسةاالقتصاد بجامعة تشرين, 
عد تبويبها في جداول توزيعات تكرارية ومن ثم تحليلها, وتوصلت الدراسة الى نموذج رياضي يبين درجة المقررات الدرسية ب

جودة النتائج االمتحانية لعينة من المقررات بعد ان تم وضع درجات لتصنيف القيم التي يتم الحصول عليها في المجال 
 مية واالداء في الجامعات. , ولم تتعرض الدراسة الى قياس كفاءة العملية التعلي[0,100]

 من إعداد اللجنة القومية لضمان الجودة 2007 -مبادئ الكود المصري في أساليب تقويم الكلية[4]:دراسة بعنوان –3
رات اإلجرائية في عملية االعتبا والى بعض التقرير إلى مبادئ تقويم الطلبة,ويتعرض  واالعتماد في الجامعات المصرية,

 .بشكل كمي في الجامعاتواألداء  ةالتعليمي العمليةئ مفيدة, ولكنها ال تتعرض إلى أي مقياس لكفاءة وهي مباد التقويم,
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الجودة  وفيها تتناول الباحثة قضايا ,األردنفي  معايير الجودة المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي[5]:دراسة بعنوان –4
وتعتبر  الب من المساحات والمباني واألجهزة والمصادر....الخ,المعايير الرقمية لنصيب الط االعتماد وتوفر عددًا منو 

 . واألداء في الجامعاتة التعليمي العمليةولكنها لم تتعرض إلى قياس كفاءة  مصدرًا للمقارنات المختلفة,
وفيها يستعرض الباحث  لدى أساتذة جامعة األقصى في غزة, جودة مهارات التدريس الجامعي[6]:دراسة بعنوان –5
وتقتصر  ,(سؤاالً 72(محاور ويتضمن )4مؤلف من) ,تائج االستبيان الذي وزعه على األساتذة لتقييم مهارات التدريس فقطن

 في الجامعات.واألداء  ةالتعليمي العمليةكفاءة  تقييم تعرض إلىهذه األسئلة على بعض جوانب العملية التعليمية دون أن ت
وفيها يتناول الباحث  ,م في كلية إدارة األعمال بجامعة بورت سموتالتعليتقييم فعالية جودة [7]:دراسة بعنوان –6

معالجة الموضوع من خالل االستبيان الموزع على األساتذة, ويتوصل إلى بعض القيم المتوسطة والنسب المئوية لتقدير 
 العمليةكفاءة  قياستعرض إلى كيفية ولكنها جميعًا ال ت اك العديد من الدراسات المشابهة,وهن في هذه الكلية,فعالية الجودة 

 بواسطة مقياس كمي محدد.واألداء في الجامعات  ةالتعليمي
هدفت الدراسة :  Measuring Student Oriented Quality in Higher Education:] 8[دراسة بعنوان-7

وقد تّم جمع  جودة واالنتماء,إلى تطوير وتطبيق نموذج لمؤسسة بها تعارضات مختلفة مرتبطة بالطلبة من حيث الرضا وال
( وتّم تقدير مستوى رضا الطلبة عن Aarhus School of Businessبيانات من الطلبة في كلية اورهس إلدارة األعمال)

كليتهم , تم التوصل إلى نموذج مشترك يمكن تطبيقه في المؤسسات المختلفة ,واالستفادة منه في المقارنات بين المؤسسات 
 لفة فيها تجاه عمليات التحسين المستمر في الجودة.والبرامج المخت

المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد  تاستخدم السابقة من خالل االطالع على الدراسات السابقة , تبين أن معظم الدراسات
ابتعدت عن  على تحليل المضمون وتحليل المفاهيم ,وان الدراسة التي نقوم بهااآلخر على أداة االستبانة واعتمد بعضها 

 واألداءكفاءة العملية التعليمية  نسب النجاح في المقررات لقياساستخدام أداة االستبانة واعتمدت في المناقشة والتحليل على 
 .  بشكل كمي في الجامعات

 مشكلة البحث: 
 األستاذ قيت المحاضرة,تو  )عدد الطالب في القاعة,وتتأثر بالعديد من العناصرالعملية التعليمية هي حالة معقدة جدًا  إن

 األستاذ ,ي وتعكس درجة رضاالجامع األداءتعبر عن مستوى وبمجملها زام الطالب بالمحاضرات,.......(الت الجامعي,
نسب الطالب الناجحين والمترفعين إلى  وتظهر درجة الرضا هذه من خالل نسب النجاح في المقررات, ,واإلدارةوالطالب 

كفاءة تقييم ما مدى  والسؤال المطروح: ,ق رغبات المجتمع ومتطلبات السوق يقحت يتم يةوفي النها الصفوف األعلى,
  ؟في المقرراتنسبة النجاح  باالعتماد على )الجامعات السورية(التعليم العاليفي واألداء  ةالتعليمي العملية

 أهمية البحث وأهدافه: 
في التعليم واألداء  ةالتعليمي العمليةكفاءة ، وهو تقييم أهمية هذا البحث في أنه يتناول موضوعًا هامًا جداً  تكمن

النجاح  نسبةو  نسبة النجاح العامة, و  iالدراسي  المقررامتحان  إلى المتقدمين الطالب نسبةحساب وذلك من خالل  ,العالي
 ومن ثم :,  iالدراسي  الخاصة في المقرر

 المختلفة التي سوف نعرضها. نسبالمن خالل تركيب في المقررات قياس كفاءة العملية التعليمية واألداء  -*
 .في المقررات المدروسةالنجاح  نسبقياس كفاءة العملية التعليمية واألداء في المقررات من خالل  -*
لبيان مدى تأثر العملية وبعده  2011واألداء ما قبل العام فرق بين كفاءتي العملية التعليمية إذا كان هناك فيما  اختبار-*
 . األخرى ومن ثم الجامعات  ,ثم العمل على تعميم التجربة على الكليات في الجامعة,تعليمية واألداء باألزمة الراهنةال
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 تحقيق ما يلي : إلىالبحث هذا ف ويهد  
 .  المختلفةالعلمية وفي األقسام  المختلفةالدراسية دراسة وتحليل نسب النجاح في السنوات ـ  1
من خالل نسب  واألداء ةالتعليمي العمليةياضية بحيث يمكن التعبير من خاللها على كفاءة ر  اتعالق إلىالتوصل .2 

 . المختلفةالعلمية وفي األقسام  السنوات الدراسية المختلفة المقررات خالل فيالنجاح 
  .بيان فيما إذا كان لالزمة التي تمر بها البالد منعكسات على كفاءة العملية التعليمية واألداء.3 

 فرضيات البحث:
 من الفرضيات التالية: ينطلق الباحث

وفي السنوات  سيةالمختلفة في المقررات الدر  حنسب النجا تركيب من خاللواألداء  ةالتعليمي العمليةكفاءة ـ يمكن تقييم  1
  . وبحسب األقسام المختلفة الدراسية المختلفة

النجاح  ةنسب اختبار من خاللح المعيارية في المقررات الدرسية عن نسبة النجا iال تختلف نسبة النجاح في المقرر ـ  2
 . وبحسب األقسام المختلفة المختلفةسية االدر  السنواتالخاصة في 

 . وبعده 2011واألداء ما قبل العام  ةالتعليمي العمليةكفاءة يوجد فرق بين مستوى ال .3
 منهجية البحث:

 لدراسة أعداد الطالب المستجدينالوصفي  يالمنهج التحليل اسيين هما:ى الجمع بين منهجين أسيعتمد هذا البحث عل 
حساب نسب , ومن ثم iوالمتقدمين إلى امتحان المقررومن مختلف األقسام في الكلية  والحملة من مختلف السنوات الدراسية

, النجاحنسب من خالل  ةعليميالت العمليةالمنهج االستقرائي الستخالص المقاييس الرياضية لتقييم كفاءة وكذلك  ,النجاح
 ومن ثم تطبيق االختبارات االحصائية المناسبة.

 مجتمع وعينة البحث:
 من مختلف السنوات الدراسية المعتمدة في كلية االقتصاد بجامعة تشرينالمقررات الدرسية  من مجتمع البحثيتألف       

ومن مختلف األقسام  ن والحملة من مختلف السنوات الدراسيةأعداد الطالب المستجدي وأيضا, ومن األقسام العلمية المختلفة
المقررات من  فهي عدد عينة البحث أما ,اتالمقرر هذه  اتالمتقدمين إلى امتحان الطالب أعدادباإلضافة إلى  ,أيضا

تقدم إلى امتحاناتها  ومن األقسام العلمية المختلفة التي المختلفةالدراسية  من السنواتفي الكلية المذكورة  المعتمدة الدرسية
تكون  أنبعين االعتبار  وأخذنا 2016-2015و 2009/2010و 2007/2008عواماألخالل الفصل األول من الطالب 

ت )مميز , جيد , الدراسي حتى يكون المتقدمين الطالب إلى امتحاناتها من مختلف المستويافي الفصل  أساسيةالمقررات 
 .وبعده 2011العامقبل مقارنة بين قيم كفاءة العملية التعليمية  إجراءافة إلى باإلضمتوسط ....الخ(,

 اإلطار النظري للبحث:
نسب الطالب  من خالل في التعليم العالي واألداء ةيالتعليم العمليةهذا البحث يتناول قضية تقييم كفاءة  أنبما        

ومن مختلف األقسام  من مختلف السنوات الدراسيةها نسب النجاح فيالمتقدمين إلى امتحانات المقررات الدرسية, وكذلك 
 :اآلتي, وفق لمنع حدوث أي التباس حولها إجرائية لهذه المصطلحات اتريف, سنقوم بوضع تعفي كلية االقتصادالعلمية 

 من المستجدين والحملة المتقدمينالطالب عدد  ونحصل عليها من خالل قسمة:i امتحان المقرر إلىنسبة المتقدمين  –1
 إليهاالتي ينتمي  j الدراسية عدد الطالب المستجدين في السنةعلى iN1 ونرمز لهذا العدد ب, i امتحان المقرر لىإ

من جميع السنوات  iحملة المقررالطالب من عدد  باإلضافة إلى  j=1,2,3,4حيث: jiM ونرمز لهذا العدد ب i المقرر
الن انخفاضها يدل على  ,واألداء العملية التعليمية كفاءةفي تقييم وتلعب هذه النسبة دورًا هامًا ,inب  العددذا ونرمز له
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دد المقررات التي حملها عإلى  أوعدم جاهزية الطالب  إلى أوة المقرر طبيع إلىوجود مشكلة في تدريس المقرر قد تعود 
ب هذه النسبةل ونرمز ,غير ذلك أوتوقيت المحاضرات  إلى أو اذاألست أسلوب إلى أوالطالب 

iP1  بالعالقة اآلتيةوتعطى: 
                (1)                                    
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 ذا العددونرمز لهi حين في المقررالناج الطالب عدد ونحصل عليها من خالل قسمة: iنسبة النجاح العامة في المقرر –2
ب

iN 2
أي:  iالتي ينتمي لها المقرر jالمستجدين في السنة  الطالب عددعلى 

jiM, حملة الطالب من عدد باإلضافة إلى
من جميع السنوات iالمقرر 

in, الطالب عدد إلىاب نسبة النجاح النظرية منسوبة في حسهامًا تلعب دورًا  أخرى وهي نسبة 
 األهدافتعكس مدى تحقيق  ذه النسبةوه.iإلى امتحان المقرر المتقدمينالطالب عدد  إلى, وليس المستجدين والحملة

ونرمز لهذه النسبة ب ,لمقررات المعتمدة بالخطة الدرسيةمن ا المنشودة من تدريس كل مقرر
iP2 طى بالعالقة اآلتيةوتع:  

                (2)                                     
iji

i

i
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+
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 iالمقررامتحان الناجحين في الطالب عدد  عليها من خالل قسمة ونحصل:iنسبة النجاح الخاصة في المقرر–3
أي

iN 2
أي:,iلمقررامتحان ا إلىالمتقدمين  الطالب عدد على

iN1
ب ونرمز لها,

iP3  بالعالقة اآلتيةهذه النسبة وتعطى:  
                   (3)                                     

i

i

i
N

N
P

1

2

3 = 

بحسب توزيع و  ,بتين السابقتين لهاتغني عن النس ولكنها ال ,أكثر النسب استخدامًا وشيوعاً هذه النسبة هي  أنو   
)(2,3 x9[تساوي ها قيمت نجد أن[  : 

 (، تحسب من العالقة التكاملية التالية:60إن نسبة النجاح الخاصة في المقرر)حسب نظام الـ ـ

                  ( ) ==−=

1

60.0

2 4%5348.525248.0.)1(..12 dxxxP 

 العالقة التكاملية التالية:(، تحسب من 50وأّن نسبة النجاح الخاصة)حسب نظام الـ

( ) ==−=

1

50.0

2 5%75.686875.0.)1(..12 dxxxP 

( 4سننطلق من العالقة) نافإن ,لذلك% 60 هو اتفي المقرر  لنجاحل الحد األدنى فان ة االقتصاد من الكليات التطبيقية,أن كلي وبما
كفاءة العملية معيارًا لقياس  نقترحذلك  بناًء علىو .P=53.0وهي النسبة اتالمقرر  كل نسبة النجاح المعيارية في لتحديد

 :آلتياك 0]-[100في المجالمقياس هذا الأخذها لقيم التي يمكن أن يدرجات تصنيف اضع نثم Qونرمز لهالتعليمية 

حتاج إلى معالجة جذرية مع فان كفاءة العملية التعليمية تكون ضعيفة, واألمر ي 0]-20]بين Qإذا كانت قيمة  •
يمية قد يكون التعلالعملية كفاءة الن السبب في انخفاض  بالعملية التعليمية,الطالب واإلدارة واألساتذة وجميع المهتمين 

مما يؤدي إلى انخفاض النسب السابقة الذكر وخاصة نسبة  أو بأحد هذه األطراف على األقل,محصورًا بهم جميعًا 
النجاح عندما تنخفض نسبة انه  إلىالتنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تشير الالئحة  فان , لذلكiP3النجاح الخاصة 

iP3 1]0[يبين فيه سبب أو أسباب انخفاضها تقديم تبرير طلبت%  فانه ي20إلى اقل من.                 
 بذل جهودًا أكثر واألمر يحتاج إلى, مقبولةفان كفاءة العملية التعليمية تكون  20]-53]بين Qإذا كانت قيمة  •

  تحسين وتطوير ومعالجة مع الجهات المعنية .ل
, واألمر يحتاج إلى تحسين وتطوير متوسطةفان كفاءة العملية التعليمية تكون  ]53-50]بين Qإذا كانت قيمة  •

  مع الجهات المعنية .ومعالجة 
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 , واألمر يحتاج أيضا إلى تحسين وتطوير. جيدةفان كفاءة العملية التعليمية تكون  ]50-6]5بين Qإذا كانت قيمة  •
اية ودعم , واألمر يحتاج إلى رعجيدة جداً فان كفاءة العملية التعليمية تكون  ]56-]80بين Qإذا كانت قيمة  •

 من قبل الجهات المعنية. وتقدير 
, واألمر يحتاج إلى تحليل وتفسير كما فان كفاءة العملية التعليمية تكون ممتازة 8]0-[100بين Qإذا كانت قيمة  •

فعندا ترتفع  ,معاتهو معمول به بحسب القوانين واألنظمة االمتحانية الواردة في الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجا
 .فانه يطلب تبريرًا يبين فيه سبب أو أسباب ارتفاعها %80نسبة النجاح إلى أكثر من 

 النتائج والمناقشة:
 :والمتقدمينمن خالل تركيب نسب النجاح واألداء  ةالتعليمي العمليةكفاءة قياس  -أوالا 

المتقدمين عدد الطالب نسبة  :وهي مفاهيم لنسب النجاح في المقررات, لقد ذكرنا انه توجد عدة 
iP1

, ونسبة النجاح 
العامة 

iP2
ونسبة النجاح الخاصة,

iP3
العملية  كفاءةمستوى منها يعبر عن ظاهرة معينة وتعكس  وان كالً , iفي المقرر

 ,واألساتذة والطالب اإلدارةجهود ن هذا المستوى يتحقق بفضل ال أداء الطالب خالل االمتحانات,عبر عن التعليمية وت
.لذلك عندما نفكر في االستفادة من هذه النسب i لية التعليمية في المقررالعممجمل عناصر  هودهو حصيلة ج وبالتالي

 ,ونسب المتقدمينتركيب نسب النجاح  من خاللiQونرمز له ب  iالعملية التعليمية في المقرر لكفاءةوضع مقياس محدد ل
نسب هي صيغة , وان ابسط صيغة لتركيب هذه الدة وبسيطةلنسب بصيغة رياضية محدنفكر بدمج هذه ا أنالبد لنا من 

 :وفق المعادلة التالية هاالمتوسط الحسابي ل

                   (6)                     100.
3

321 iii

i

PPP
Q

++
= 

في كل  واألداء لية التعليميةالعم لكفاءة يكون مقياساً  أنويصلح [100-0]في المجال نظرياً  قيمه الممكنة ذيأخوهو مقياس 
في الكليات المختلفة  ,كما يصلح لالستخدامأيضا المختلفة العلمية وخالل السنوات الدراسية وفي األقساممن المقررات مقرر 

النسب إدخالالن  ,في الجامعة
iP3

 ,
iP2

 ,
iP1

 العملية التعليمية.  أداء صورة دقيقة عن كل مجريات إعطاءيساهم في ,
 التطبيق العملي :

كلية االقتصاد في ب الفصل األولمقررات لية التعليمية في نوجد قيمة مقياس كفاءة العم بحسب البيانات التي حصلنا عليها,
  على حدة كاآلتي:كل سنة ولوالرابعة الثالثة بعض األقسام من السنة في مقررات األولى والثانية و  لدراسيتينالسنتين ا

السنة مقررات العملية التعليمية واألداء في  إليجاد قيمة كفاءة قياس كفاءة العملية التعليمية واألداء في السنة األولى:-*
مقررات السنة  المسجلين والمتقدمين والناجحين فيالطالب  أعداد نعرض, 2015/2016 األولى من الفصل األول للعام

 اآلتي: (1)الجدول في 2015/2016 لعام الدراسيل بجامعة تشرين كلية االقتصاد خالل الفصل األول فياألولى 
 2015/2016 لعام نة األولى للفصل األولمقررات الس المسجلين والمتقدمين والناجحين فيالطالب عدد (1جدول)

 2015/2016مقررات الفصل األول من العام  
رياضيات  اسم المقرر

 عالية
 مبادئ اإلدارة (1لغة أجنبية) علم االقتصاد (1محاسبة) قانون مدني

 jiM 646 646 646 646 646 646عدد المسجلين 
 in 350 304 247 286 450 310عدد حملة المقرر 

iji nM + 996 950 893 932 1096 956 
 iN1 799 763 704 647 960 905 عدد المتقدمين
iNعدد الناجحين 2 153 331 243 126 278 358 

 .2015/2016لعام لفصل األول من البجامعة تشرين كلية االقتصاد في  االمتحانات شعبة:المصدر  
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المتقدمين الطالب لحساب نسبة 
iP1

ونسبة النجاح الخاصة  iP2 النجاح العامة نسبةو 
iP3

في الفصل  iفي المقرر  
قيمة نحسب ومن ثم  (1رقم)على بيانات الجدول (3و) (2و) (1)نطبق العالقات,2015/2016 األول من العام الدراسي

  اآلتي:(2ونضع النتائج في الجدول )(6العالقة) من من خالل تركيب نسب النجاح واألداء مقياس كفاءة العملية التعليمية
 األولىلمقررات السنة  المختلفة من خالل تركيب نسب النجاحواألداء كفاءة العملية التعليمية يبين  (2جدول)

 2015/2016من العام  مقررات الفصل األول                       
 مبادئ اإلدارة (1لغة أجنبية) علم االقتصاد (1محاسبة) قانون مدني رياضيات عالية اسم المقرر

المتقدمين نسبة 
iP1

  80.22% 80.32% 78.83% 69.42% 87.59% 94.67% 
النجاح العامة نسبة

iP2
 15.36% 34.84% 27.21% 13.52% 25.37% 37.45% 

النجاح  نسبة
iP3

 19.15% 43.38% 34.52% 19.47% 28.96% 39.56% 
 Q 38.24% 52.85% 46.85% 34.14% 47.31% 57.23%قيمة المقياس 

 جيدة متوسطة مقبولة متوسطة جيدة متوسطة النتيجة
  . انحسبت النسب من قبل الباحث المصدر: 

  : آلتيا(كانت ك6المقياس المعرف بالعالقة)درجات بحسب واألداء نستنتج أن كفاءة العملية التعليمية (2من خالل الجدول)
 .2015/2016في عام  جيدةكانت ومبادئ اإلدارة القانون المدني  ي في مقرر واألداء إن كفاءة العملية التعليمية  -*
 .متوسطةكانت ((1واللغة األجنبية) (1محاسبة)الرياضيات العالية وال)فيداء واألإن كفاءة العملية التعليمية  -*
 .2015/2016مقبولة في عام كانت  علم االقتصاد في مقررواألداء  إن كفاءة العملية التعليمية -*

ي المقررات المدروسة تعتبر أساسية ف بالرغم من أن ,مقررات كانت ضمن مستوى متوسطال نصف عدد أنفوبالتالي 
مما يستدعي من إدارة  لمقررات من مستويات علمية مختلفة,الفصل األول وان المتقدمين من الطالب إلى امتحانات هذه ا

 اكبر لرفع مستوى كفاءة العملية التعليمية واألداء إلى مستوى أفضل.  يئة التدريسية والطالب بذل جهودالكلية وأعضاء اله
حساب كفاءة العملية التعليمية من خالل تركيب نسب ل :الثانيةداء في السنة قياس كفاءة العملية التعليمية واأل-*

د المسجلين والمتقدمين والناجحين في مقررات السنة الثانية اعدأ  نعرض انية,النجاح لمقررات الفصل األول في السنة الث
 اآلتي: (3)الجدولكما في  2015/2016للفصل األول من العام 

 2015/2016من العام  الثانية للفصل األولمقررات السنة  ين والمتقدمين والناجحين فيعدد المسجل (3جدول)  
محاسبة  اسم المقرر

 أشخاص
رياضيات  تحليل كلي تسويق

 اقتصادية
تشريعات  نقود ومصارف

 جمركية
 لغة
 (3أجنبية)

 jiM 667 667 667 667 667 667 667عدد المسجلين
 in 420 203 356 361 478 391 276ر عدد حملة المقر 

iji nM + 1087 870 1023 1028 1145 1058 943 
 iN1 579 591 598 540 645 653 597 عدد المتقدمين
iNعدد الناجحين 2 107 454 234 271 102 406 207 

 .2015/2016لفصل األول من العام لكلية االقتصاد بجامعة تشرين في  متحاناتاال شعبةالمصدر:
في iP3ونسبة النجاح الخاصة  iP2النجاح العامة نسبةو   i امتحان المقررإلى iP1المتقدمين الطالب لحساب نسبة 
نحسب قيمة مقياس كفاءة العملية ومن ثم  ,(3( على بيانات الجدول رقم)3(و)2(و)1)ات, نطبق العالق iامتحان المقرر

 iللمقرر من خالل تركيب نسب النجاح 2015/2016واألداء في مقررات السنة الثانية للفصل األول من العام  التعليمية
 اآلتي:(4)ونضع النتائج في الجدول رقم (6العالقة) وفق
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 2015/2016لمقررات السنة الثانية للفصل األول  لتعليمية من خالل تركيب نسب النجاح(كفاءة العملية ا4جدول)
محاسبة  اسم المقرر

 أشخاص
مبادئ 
 تسويق

رياضيات  تحليل كلي
 اقتصادية

نقود 
 ومصارف

تشريعات 
 جمركية

 لغة 
 (3أجنبية)

المتقدمين نسبة
iP1

 53.27% 67.93% 58.46% 52.53% 56.33% 61.72% 63.92% 

النجاح العامة نسبة
iP2

 9.84% 52.18% 22.87% 26.36% 8.91% 38.37% 21.95% 

النجاح الخاصة  نسبة
iP3

 18.48% 76.82 39.13% 50.19% 15.81% 62.17% 34.67% 
 Q 27.20% 65.64% 40.15% 43.03 27.17% 54.09% 40.18%قيمة المقياس 

 متوسطة جيدة مقبولة متوسطة متوسطة جيدة جداً  مقبولة النتيجة
  . انحسبت النسب من قبل الباحث المصدر:

 : كاآلتي(كانت 6المقياس المعرف بالعالقة)درجات بحسب واألداء ( نستنتج أن كفاءة العملية التعليمية 4من الجدول)
 .2015/2016عام الفصل األول من في  جداً كانت جيدة  التسويقمبادئ  *إن كفاءة العملية التعليمية واألداء في مقرر
 .2015/2016عام الفصل األول من في جيدة كانت  التشريعات الجمركية *إن كفاءة العملية التعليمية واألداء في مقرر
  قتصادية(. الرياضيات ا(,ال3األجنبية)لغة ال في مقررات)التحليل الكلي, متوسطة* إن كفاءة العملية التعليمية واألداء كانت 
  .المذكورعام المن (محاسبة األشخاص, النقود والمصارف)مقبولة في مقرري * إن كفاءة العملية التعليمية واألداء كانت 

المقررات تعتبر أساسية في الفصل األول  بالرغم من أن كانت ضمن مستوى متوسط ومقبول,مقررات ال معظمأن فوبالتالي 
مما يستدعي من إدارة الكلية وأعضاء  لمقررات من مستويات علمية مختلفة,لطالب إلى امتحانات هذه اوان المتقدمين من ا

 الهيئة التدريسية والطالب بذل جهودًا اكبر لرفع مستوى كفاءة العملية التعليمية واألداء إلى مستوى أفضل.
من خالل تركيب نسب واألداء اءة العملية التعليمية لحساب كف :الثالثةقياس كفاءة العملية التعليمية واألداء في السنة -*

, علوم مالية ومصرفيةاألقسام)الثة ولبعض مقررات الفصل األول في السنة الث والمتقدمين من الطالب المتحانات النجاح
لثة الثا لسنةالفصل األول من امقررات  المسجلين والمتقدمين والناجحين فيالطالب د اعدأ  نعرض, (إدارة أعمال, محاسبة

 اآلتي:(5)الجدولكما في  2015/2016لعام ل ومن بعض األقسام العلمية في كلية االقتصاد
  2015/2016عاممن الالثالثة للفصل األول مقررات السنة  عدد المسجلين والمتقدمين والناجحين في (5جدول)  

 إدارة أعمال محاسبة علوم مالية ومصرفية القسم
 بحوث العمليات نظرية القرارات محاسبة متوسطة بحوث عمليات تسويق مصرفي إدارة مالية اسم المقرر

 jiM 103 103 291 291 93 93عدد المسجلين

 in 152 116 130 242 123 85عدد حملة المقرر 

iji nM + 255 219 421 533 216 178 

 iN1 116 100 250 233 134 123 عدد المتقدمين
iNعدد الناجحين 2 30 51 102 105 100 37 

 .2015/2016لفصل األول من العام لكلية االقتصاد بجامعة تشرين في  االمتحانات شعبةالمصدر:    
,نطبق  iامتحان المقرر في iP3 ونسبة النجاح الخاصة  iP2 النجاح العامة نسبةو  iP1 لحساب نسبة المتقدمين

نحسب قيمة مقياس كفاءة العملية التعليمية من خالل تركيب ( ومن ثم 5على بيانات الجدول رقم)(3(و)2(و)1العالقات)
ومن ثم نضع النتائج  (6العالقة) فقذلك و و  2015/2016مقررات الفصل األول من بعض األقسام للعام في  نسب النجاح

 اآلتي:(6)في الجدول رقم
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 الثالثةالسنة  الفصل األول من مقرراتل من خالل تركيب نسب النجاح واألداء يبين كفاءة العملية التعليمية (6جدول)  
 إدارة أعمال محاسبة علوم مالية ومصرفية القسم

 بحوث العمليات نظرية القرارات محاسبة متوسطة وث عملياتبح تسويق مصرفي إدارة مالية  اسم المقرر
المتقدمين نسبة

iP1
 45.49% 45.66% 59.38% 43.72% 62.04% 69.10% 

النجاح العامة نسبة
iP2

 11.76% 26.29% 19.14% 19.70% 46.30% 20.79% 
النجاح الخاصة  نسبة

iP3
 25.86% 51% 40.80% 45.06% 74.63% 30.08% 

 Q 27.70% 40.98% 39.77% 36.16% 60.99% 39.99%قيمة المقياس 
 متوسطة جيدة متوسطة متوسطة متوسطة مقبولة النتيجة

 .انحسبت النسب من قبل الباحثالمصدر:
 (كانت كما يلي: 6لمقياس المعرف بالعالقة)اتوزع درجات بحسب واألداء أن كفاءة العملية التعليمية  دج( ن6من الجدول) 

  .2015/2016عام لل نظرية القرارات من قسم إدارة األعمال*إن كفاءة العملية التعليمية واألداء كانت جيدة في مقرر 
 (.عملياتالبحوث  ,متوسطةالمحاسبة ال,مصرفيالتسويق الكانت متوسطة في مقررات)إن كفاءة العملية التعليمية واألداء *

  .في قسم العلوم المالية والمصرفيةإن كفاءة العملية التعليمية واألداء كانت مقبولة في مقرر اإلدارة المالية * 
أي وجود مقرر واحد فقط ضمن مستوى جيد وهو  مقررات كانت ضمن مستوى متوسط ومقبول,الاغلب وبالتالي نستنتج أن 

المقررات المدروسة تعتبر أساسية في الفصل األول وان المتقدمين  غم من أننظرية القرارات التابع لقسم إدارة األعمال, بالر 
من الطالب إلى امتحانات هذه المقررات من مستويات علمية مختلفة وكل منهم التحق بالقسم العلمي الذي يحقق رغبته, 

مستوى كفاءة العملية التعليمية  هذا يعني أن على إدارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والطالب بذل جهودًا اكبر لرفع
 .سوف يكونون مختصين كل في مجال اختصاصه بعد التخرجواألداء إلى مستوى أفضل الن هؤالء الطالب 

من خالل تركيب واألداء لحساب كفاءة العملية التعليمية  :الرابعةقياس كفاءة العملية التعليمية واألداء في السنة -*
الرابعة ولبعض األقسام العلمية في مقررات الفصل األول في السنة ن الطالب المتحانات ونسب المتقدمين منسب النجاح 

مقررات السنة  بعض المسجلين والمتقدمين والناجحين فيالطالب د اعدأ  نعرض, 2015/2016كلية االقتصاد من العام 
 اآلتي:(7)الجدولكما في  2015/2016للفصل األول من العام  الرابعة من بعض األقسام العلمية في كلية االقتصاد

  2015/2016عامال من الرابعة للفصل األولمقررات السنة بعض  عدد المسجلين والمتقدمين والناجحين في(7جدول)  
 إدارة أعمال محاسبة علوم مالية ومصرفية القسم

 تقويم مشروعات الجودةإدارة  محاسبة متقدمة محاسبة أقسام وفروع إدارة موازنات عامة أسواق مالية اسم المقرر
 jiM 89 89 158 158 65 65عدد المسجلين

 in 143 113 115 134 147 143عدد حملة المقرر 
iji nM + 232 202 273 292 212 208 

 iN1 110 77 157 165 47 50 عدد المتقدمين
iNاجحينعدد الن 2 23 44 54 111 26 23 

 .2015/2016لفصل األول من العام لكلية االقتصاد بجامعة تشرين في  االمتحانات شعبةالمصدر:    
,نطبق  iامتحان المقرر في iP3 ونسبة النجاح الخاصة  iP2 النجاح العامة نسبةو  iP1 لحساب نسبة المتقدمين

من خالل واألداء نحسب قيمة مقياس كفاءة العملية التعليمية ( ومن ثم 7على بيانات الجدول رقم)(3(و)2(و)1العالقات)
 وفق 2015/2016للعام  العلمية بعض األقسامول السنة الرابعة لبعض مقررات الفصل األول من تركيب نسب النجاح

 اآلتي:(8)ن ثم نضع النتائج في الجدول رقموم (6العالقة)
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 ( يبين كفاءة العملية التعليمية واألداء من خالل تركيب نسب النجاح لبعض مقررات السنة الرابعة8جدول)  
 إدارة أعمال محاسبة علوم مالية ومصرفية القسم

 تقويم مشروعات إدارة الجودة مةمحاسبة متقد محاسبة أقسام وفروع إدارة موازنات عامة أسواق مالية  اسم المقرر
المتقدمين نسبة

iP1
 47.41% 38.12% 57.51% 56.51% 22.17% 24.04% 

النجاح العامة نسبة
iP2

 9.91% 21.78% 19.78% 38.01% 12.26% 11.06% 

النجاح  نسبة
iP3

 20.91% 57.14% 34.39% 67.27% 55.32% 46% 
 Q 26.08% 39.01% 37.23% 53.93% 29.92% 27.03%قيمة المقياس 

 مقبولة مقبولة جيدة متوسطة متوسطة مقبولة النتيجة
 .انحسبت النسب من قبل الباحثالمصدر:

 كما يلي:  (كانت6المقياس المعرف بالعالقة)توزع درجات ( نستنتج أن كفاءة العملية التعليمية واألداء بحسب 8من الجدول)
 من قسم المحاسبة. المحاسبة المتقدمة*إن كفاءة العملية التعليمية واألداء كانت جيدة في مقرر 

 ,من قسم العلوم المالية والمصرفية إدارة موازنات عامة* إن كفاءة العملية التعليمية واألداء كانت متوسطة في مقررات)
 (.من قسم المحاسبة محاسبة أقسام وفروع

إدارة  ,من قسم العلوم المالية والمصرفية ماليةالسواق األءة العملية التعليمية واألداء كانت مقبولة في مقررات)* إن كفا
 .(األعمال إدارةمن قسم  مشروعاتالتقويم و  الجودة

 أنويمكن القول  كانت ضمن مستوى مقبول وتتركز في قسم إدارة األعمال, المقرراتنصف عدد  وبالتالي نستنتج أن
المقررات المدروسة تعتبر أساسية  بالرغم من أن عة كانت ضمن مستوى متوسط ومقبول,% من مقررات السنة الراب83.3

في الفصل األول وان المتقدمين من الطالب إلى امتحانات هذه المقررات من مستويات علمية مختلفة وكل منهم التحق 
هذا يعني أن على إدارة الكلية وأعضاء الهيئة  التخرج, أبوابى عل أنهم إلى باإلضافة بالقسم العلمي الذي يحقق رغبته,

التدريسية والطالب بذل جهودًا اكبر لرفع مستوى كفاءة العملية التعليمية واألداء إلى مستوى أفضل الن هؤالء الطالب 
 .وسوف يبحثون عن عمل يناسب مؤهالتهم سوف يكونون مختصين كل في مجال اختصاصه بعد التخرج

قياس كفاءة العملية التعليمية واألداء في المقررات من خالل اختبار نسبة النجاح الخاصة -ثانياا 
iP3

: 
الفعلية لهذه  النجاح نسبفانه يمكننا حساب %, 53في المقررات هي  المعيارية نسبة النجاح الخاصة ه اعتمدنابما أن 

ستودينت  tالمعيارية من خالل اختبارها بواسطة مؤشر االختبار النجاح  ةنسب مقارنتها معكاًل على حدة ومن ثم  المقررات
للتوزيع الطبيعي المعياري)إذا  zأو بواسطة اختبار (,طالباً  30اقل من إلى امتحان المقرر دد الطالب المتقدمين )إذا كان ع

مع النسبة  iP3بة النجاح الخاصة إلجراء هذا االختبار يجب أن نقارن نس(,طالباً  30 كان عددهم أكثر أو يساوي 
 ذلك نضع الفرضيتين اآلتيتين كاآلتي :وإلجراء ,  0,53المعيارية 

:53,0 نسبة النجاح الفعلية ال تختلف جوهريًا عن نسبة النجاح المعيارية():فرضية العدم 030 == PPH i                                                        
:53,0        نسبة النجاح الفعلية تختلف جوهريًا عن نسبة النجاح المعيارية():الفرضية البديلة 031 = PPH i                                                 

بالنسبة بحساب قيمة مؤشر االختبار  ,نقومiفي كل مقرر  iP3 الخاصة حساب القيمة الفعلية لنسبة النجاحيتم وبعد أن 
 :[11]والذي يطبق بالعالقة اآلتية من المقررات المدروسة لكل مقرر

                    (7                             )
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حيث  
iN1

, وiالمتقدمين المتحان المقرر الطالب عدد  
iq3

النسبة المتممة لنسبة النجاح الخاصة  
iP3

حتى الواحد 
فإننا نرفض فرض العدم كبيرًا  nكان حجم العينة و , =05.0وبفرض أن مستوى الداللة هوالصحيح. 

0H  إذا كانت
96.1975.0المحسوبة اكبر من tالقيمة المطلقة ل 

2
1

==
−

ZZ 
ونقبل الفرضية البديلة, 

1H, نقول إن نسبة النجاح و

الخاصة الفعلية 
iP3 أسباب موضوعية جوهرية قد  إلىويعود هذا االختالف , 0.53المعيارية  تختلف جوهريًا عن النسبة

لمحاضرة أو عدم استعداد الطالب إلى االمتحان بشكل تكون بسبب عدم حضور الطالب إلى المحاضرات أو إلى توقيت ا
96.1975.0من اصغرالمحسوبة  tالقيمة المطلقة ل ,أما إذا كانت أستاذ المقرر بسببتكون  دوق,جيد

2
1

==
−

ZZ 
فإننا 

فرض العدم نقبل
0H  ونقول إن نسبة النجاح الفعلية

iP3 وان , %53 ريًا عن نسبة النجاح المعياريةوهال تختلف ج
بعد حساب واألداء العملية التعليمية ولقياس كفاءة  .سباب عشوائية عرضية يمكن تجاهلهااالختالف الموجود يعود إلى أ

رفض فرضية العدم  أووقبول  tقيمة 
0H , العملية كفاءة  قياسنستفيد من هذه القيمة في وضع مقياس محدد ل أننقترح

الخاصة)الفعلية(اعتمادا على نسبة النجاح لكل مقرر من المقررات في السنوات الدراسية المختلفة التعليمية واألداء 
iP3

 
  :  اآلتي( على الشكل 7الواردة في العالقة ) tلذلك نكتب قيمة   , 0.53والتي نفترض أنها مساوية للنسبة المعيارية 

            (8           )                                  

i

i

N

P
t

1

3

47.0*53.0

53.0−
= 

 ( فتصبح بالشكل اآلتي:8بإجراء بعض العمليات الرياضية على العالقة)
                                   )53.0(..

47.0*53.0

1
31 −= ii PNt 

            (9)                                    )53.0(00361.2 31 −= ii PNt 
 :  كاآلتيونكتبه  2tمربعها  نأخذ tوللتخلص من الحاالت السالبة لقيم   

           (10)                                   2

31

2 )53.0(014452.4 −= ii PNt 
53.03غر قيمة لها عندمااص تأخذ 2t أننجد  (01)من العالقة =iP  02:وهي تساوي =tMin    اكبر وتأخذ

03قيمة لها عندما =iP :وهي
iNMaxt 1

2 ]13.1,0]قيمها الممكنة في المجال تأخذ 2tأن أي  =13.1 1iN. 
من المقررات في السنوات  i في كل مقررواألداء العملية التعليمية نضع مقياسًا لكفاءة  أنوبناًء على ذلك يمكننا 

 : ةعالقة التاليالونعرفه ب QE, ونرمز له ب الدراسية في الكلية

                   (11)                                            
2

1

2
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i
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−
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 ( نجد: 01من العالقة) 2tوباالستعاضة عن       

                                              
2
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2

311

)53.0(014452.413.1

)53.0(014452.413.1

−+

−−
=

iii

iii

i
PNN

PNN
QE 

   باإلصالح نجد:     

                (21)                            100.
)53.0()014452.4(13.1

)53.0)(014452.4(13.1
2

3

2

3

−+

−−
=

i

i

i
P

P
QE 

 iفي المقررواألداء ية التعليمالعملية وتصلح للتعبير عن كفاءة    [0,100]في المجال   QEوهذه العالقة تعطينا قيمًا ل 
 . iP3و  2tو  QEنقدم جدواًل بالقيم المتقابلة لكل من فيما يلي و   iP3 نسبة النجاح الخاصةباستخدام 
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 . 2tو   iP3المقابلة لعدة حاالت ل  QEية التعليمالعملية قيم كفاءة يبين ( 9جدول )ال
1.00 0.9 0.8 0.7 0.53 0.5 0.4 0.2 0 

iP3
 

iN18868.0 
iN15496.0

 
iN13021.0

 
iN11198.0

 
0 

iN100361.0

 
iN10678.0

 
iN14372.0

 
iN113.1

 

2t 

12.06% 34.56% 58.86% 81.38% 100% 99.36% 88.67% 44.21% 0 QE 

 .من قبل الباحث (12( و )10تم حساب المؤشرات بناًء على العالقات ) المصدر: 
 الفعليةبالتصاعد متناسبة طردًا مع تصاعد نسبة النجاح  تبدأ QEنالحظ أن قيم كفاءة العملية التعليمية  (9)من الجدول

iP3
53.03الفعليةنسبة النجاح  % وذلك عندما تكون 100 إلىحتى تصل  2tومتناسبة عكسًا مع قيمة ,  =iP  حيث

عندما وذلك % 12.06التناقص حتى تبلغ  إلىود عثم ت, 0.53لنسبة النجاح الحالة المعيارية تتطابق مع 
%1003 =iP( إذا إالالطالب  أداءاالمتحان وال عن جودة وهي حالة متطرفة ال تعبر عن كفاءة التعليم وال عن جودة 

 كان عددهم قلياًل(.
من خالل نسبة  المدروسة في المقرراتالعملية التعليمية واألداء يمكننا االعتماد على هذا المقياس لقياس كفاءة  وبالتالي
 الخاصة النجاح

iP3  العلمية المختلفة األقسامختلفة وفي في السنوات الدراسية الم اتالمقرر كل مقرر من في.  
النجاح الفعلية نسبة ترسم بداللة  QEوان

iP3
 ( اآلتي: 1المنحنى المبين على الشكل )  

 
 iP3نسبة النجاح الخاصة باستخدام(منحنى كفاءة العملية التعليمية 1الشكل )

  لعملي :التطبيق ا
, 2015/2016من شعبة االمتحانات في كلية االقتصاد بجامعة تشرين للعام الدراسي  بحسب البيانات التي حصلنا عليها

الدراسية األولى  المذكورة في السنواتكلية النوجد قيمة مقياس كفاءة العملية التعليمية واألداء في المقررات المدروسة في 
للفصل األول عن المقررات نفسها بيانات نستخدم  , وباإلضافة إلى ذلك سوفكل سنة على حدة ولوالرابعة والثانية والثالثة 

 كاآلتي: في فقرة الحقة واألداء بهدف إجراء مقارنة بين كفاءتي العملية التعليمية  2007/2008العام 
 QEة العملية التعليمية واألداء :إليجاد قيمة مقياس كفاءقياس كفاءة العملية التعليمية واألداء في السنة األولى-*

و  2007/2008في المقررات المدروسة في الفصل األول من العامين  iP3نسبة النجاح الخاصة  باستخدام
iNاجحينوالن )مستجدين وحملة(iN1المتقدمين أعداد وإجراء مقارنة بينها, نستخدم 2015/2016 لفصل امقررات  في2
ومن ثم نقوم  ,اآلتي(10في الجدول) المذكورينلسنة األولى في كلية االقتصاد بجامعة تشرين من العامين الدراسيين لاألول 

 (اآلتي:10الجدول)ائج في (ونضع النت12من العالقة ) QEقيمة المقياسو (7من العالقة) tبإيجاد قيمة مؤشر االختبار 
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نتائج اختبار الفرضيات وكفاءة العملية التعليمية باستخدام نسبة النجاح ( 10جدول)
iP3

 في السنة االولى 
 2015/2016مقررات الفصل األول من العام  2007/2008مقررات الفصل األول من العام  

رياضيات  اسم المقرر
 عالية

 محاسبة قانون 
(1) 

علم 
 االقتصاد

 لغة 
 1أجنبية)

رياضيات 
 عالية

 محاسبة قانون 
(1) 

علم 
 االقتصاد

 لغة 
 (1أجنبية)

عدد المتقدمين
iN1

  702 413 319 692 670 799 763 704 647 960 

عدد الناجحين
iN 2

 563 287 139 554 512 153 331 243 126 278 
 النجاح نسبة

iP3
 80.20% 69.49% 43.57% 80.06% 76.42% 19.15% 43.38% 34.52% 19.47% 28.96% 

 16.42- 21.54- 10.31- 5.36- 24.32-  14.28 17.82 3.4- 7.28 18.08 المحسوبة  tقيمة 
رفض  نتيجة االختبار

0H 
رفض 

0H 
رفض 

0H 
رفض 

0H 
رفض 

0H 
رفض 

0H 
رفض 

0H 
رفض 

0H 
رفض 

0H 
رفض 

0H 
 QE 58.37% 82.38% 93.87% 58.71% 67.38% 42.14% 93.63% 78.36% 42.92% 65.93%قيمة المقياس 

 جيدة جداً  متوسطة جيدة جداً  ممتازة متوسطة جيدة جداً  جيدة  ممتازة  ممتازة جيدة  النتيجة

 .2015/2016 و 2007/2008ين لفصل األول من العاملكلية االقتصاد بجامعة تشرين في  االمتحانات شعبةالمصدر:
من  األولعند تطبيق مؤشر االختبار بالنسبة لكل مقرر من المقررات المدروسة في الفصل (انه 10ول)نالحظ من الجد

96.1975.0في جميع المقررات كانت اكبر من tلمؤشر اقيمة  أنوجدنا  المذكورين, العامين في األولىالسنة 

2
1

==
−

ZZ 
 

رفض فرض العدمفإننا نوبالتالي , =05.0داللة مستوى عند 
0H ونقبل الفرضية البديلة

1H نقول إن نسبة النجاح و
الفعلية

iP3 ويعود هذا االختالف إلى أسباب موضوعية جوهرية قد تكون بسبب ,0.53المعيارية  تختلف جوهريًا عن النسبة
د وقد تكون في أو عدم استعداد الطالب إلى االمتحان بشكل جيأو توقيت المحاضرة عدم حضور الطالب إلى المحاضرات 

,كانت جيدة وجيدة جدًا وممتازة في خالل العامين المذكورين  QEبالنسبة لكفاءة العملية التعليمية  أما .أستاذ المقرر نفسه
فقد انخفضت كفاءة العملية التعليمية في  2015/2016ا في بينم ,في جميع المقررات 2007/2008الفصل األول من 

 إلى درجة أدنى في سلم درجات كفاءة العملية التعليمية واألداء . علم االقتصادو  (1محاسبة) و رياضيات عالية مقررات
 QEمية واألداء إليجاد قيمة مقياس كفاءة العملية التعلي قياس كفاءة العملية التعليمية واألداء في السنة الثانية:-*

نسبة النجاح الخاصة  باستخدام
iP3

,  2015/2016و 2009/2010ينالفصل األول من العام خاللفي المقررات  
المتقدمين أعداد نستخدم

iN1
,ومن ثم نقوم بإيجاد  ينالمذكور  ينمن العام الثانيةلسنة للفصل األول امقررات  والناجحين في

 اآلتي: (12و)(11)ينالجدول(ونضع النتائج في 12)من العالقة QEقيمة المقياسو (7من العالقة) tمؤشر القيمة 
  2009/2010الفصل األول-ثانيةالسنة ال لمقرراتiP3باستخدام نسبة النجاح   QEو( نتائج اختبار الفرضيات 11جدول)

محاسبة  اسم المقرر
 أشخاص

مبادئ 
 التسويق

رياضيات  تحليل كلي
 اقتصادية

نقود 
 ومصارف

تشريعات 
 جمركية

 لغة 
 (3أجنبية)

 iN1 406 367 286 304 429 453 324 عدد المتقدمين

iNعدد الناجحين 2 198 284 236 186 115 104 200 

 iP3 48.77% 77.38% 82.52% 61.18% 26.81% 22.96% 61.73%النجاح الخاصة  نسبة
 المحسوبة tقيمة 

 
1.71- 11.16 13.14 2.93 12.24- 15.20- 3.23 

 0Hرفض  0Hرفض  0Hرفض  0H رفض 0Hرفض  0Hرفض  0H قبول نتيجة االختبار
 QE 98.74% 65.13% 52.72% 95.36% 60.81% 58.76% 94.73%قيمة المقياس 

 ممتازة جيدة جيدة ممتازة جيدة جيدة جداً  ممتازة النتيجة

  لمقررات الفصل األول إلجراء المقارنة(. 2007/2008)لم تتوفر بياناتاحثان. حسبت النسب من قبل البصدر:الم
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باستخدام نسبة النجاح  QEونتائج اختبار الفرضيات (12جدول)
iP3

  2015/2016 الفصل األول-السنة الثانيةلمقررات 
 محاسبة اسم المقرر

 أشخاص
مبادئ 

 تسويقال
رياضيات  تحليل كلي

 اقتصادية
نقود 

 ومصارف
تشريعات 

 جمركية
 لغة 

 (3أجنبية)
 عدد المتقدمين

iN1
 579 591 598 540 645 653 597 

عدد الناجحين
iN 2

 107 454 234 271 102 406 207 
النجاح الخاصة  نسبة

iP3
 18.48% 76.82% 39.13% 50.19% 15.81% 62.17% 34.67% 

 المحسوبة tقيمة 
 

21.4- 13.72 -6.95 -1.31 -25.89 4.83 -9.41 
رفض  نتيجة االختبار

0H  رفض
0H  رفض

0H  قبول
0H  رفض

0H  رفض
0H  رفض

0H 
 QE 40.51% 66.45% 87.21% 99.44% 34.11% 94.20% 78.67%قيمة المقياس 

 جيدة جداً  ممتازة  مقبولة ممتازة ممتازة جيدة جداً  متوسطة النتيجة

 .انحسبت النسب من قبل الباحثالمصدر:
انه عند تطبيق مؤشر االختبار بالنسبة لكل مقرر من المقررات المدروسة في الفصل (12و)(11)ينحظ من الجدولنال

في العام  محاسبة األشخاصفي مقرر  tالمحسوبة للمؤشر  المطلقة السنة الثانية, وجدنا أن القيمة مقررات األول من
كانت اصغر من القيمة الجدولية  2015/2016ومقرر الرياضيات االقتصادية من العام  2009/2010

96.1975.0

2
1

==
−

ZZ 
فرض العدم نقبلفإننا وبالتالي  =05.0داللةمستوى  عند 

0H  ونقول إن نسبة النجاح

الفعلية
iP3   في المقررات بالنسبة لبقية  أما ,لمذكورينفي المقررين ا %53ال تختلف جوهريًا عن نسبة النجاح المعيارية

96.1975.0كانت اكبر من القيمة الجدولية tالمحسوبة لمؤشر االختبار المطلقة قيمةالفان العامين المذكورين 

2
1

==
−

ZZ 
 

فإننا نرفض فرض العدم ,وبالتالي  =05.0داللةعند مستوى 
0H   ضية البديلةونقبل الفر

1H  نقول إن نسبة النجاح و
الخاصة الفعلية 

iP3 ويعود هذا االختالف إلى أسباب موضوعية جوهرية قد , 0.53المعيارية  تختلف جوهريًا عن النسبة
المساعدة أو عدم توفر الكتاب  تكون بسبب عدم حضور الطالب إلى المحاضرات أو إلى توقيت المحاضرة أو في الوسائل

 .د وقد تكون في أستاذ المقرر نفسهأو عدم استعداد الطالب إلى االمتحان بشكل جي
 كانت كاآلتي: 2015/2016و 2009/2010ينلمقررات الفصل األول من العام QEأما بالنسبة لكفاءة العملية التعليمية

قد تراوحت بين جيدة  2009/2010الفصل األول من العام  مقررات جميع في QEاألداء إن كفاءة العملية التعليمية و -*
 .في سلم درجات كفاءة العملية التعليمية واألداءوجيدة جدًا وممتازة 

انخفضت إلى قد  0152/2016الفصل األول من العام  مقرراتفي بعض  QEإن كفاءة العملية التعليمية واألداء -*
, مثل)محاسبة  2009/2010مستوى أدنى في سلم درجات كفاءة العملية التعليمية واألداء عما كانت عليه في عام 

( كما حافظت من جيدة إلى مقبولة قد انخفضت والنقود والمصارف, األشخاص قد انخفضت من ممتازة إلى متوسطة 
  .كالرياضيات االقتصادية ومبادئ التسويق 2009/2010ت في عام مقررات أخرى على نفس الدرجة التي كان

 QEقيمة مقياس كفاءة العملية التعليمية واألداء إليجاد  قياس كفاءة العملية التعليمية واألداء في السنة الثالثة:-*
 أعداد نستخدم,2015/2016سة في الفصل األول من العام لمدرو في المقررات ا iP3نسبة النجاح الخاصة باستخدام
في كلية  األقسام العلميةالثالثة ولبعض لسنة للفصل األول امقررات  بعض والناجحين في )مستجدين وحملة(iN1المتقدمين

قيمة و ( 7من العالقة) tختبار ومن ثم نقوم بإيجاد قيمة مؤشر اال المذكور, االقتصاد بجامعة تشرين من العام الدراسي
 : اآلتي (31)(ونضع النتائج في الجدول21من العالقة ) QEالمقياس
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( نتائج اختبار الفرضيات وكفاءة العملية التعليمية باستخدام نسبة النجاح 31جدول)
iP3

  2015/2016عام-للسنة الثالثة
 إدارة أعمال محاسبة رفيةعلوم مالية ومص القسم

 بحوث العمليات نظرية القرارات محاسبة متوسطة بحوث عمليات تسويق مصرفي إدارة مالية  اسم المقرر
 عدد المتقدمين

iN1
 116 100 250 233 134 123 

عدد الناجحين
iN 2

 30 51 102 105 100 37 
النجاح الخاصة  نسبة

iP3
 

 
25.86% 51% 40.80% 45.06% 74.63% 30.08% 

 المحسوبة tقيمة 
 

-6.67 -0.40 -3.92 -2.43 5.75 -5.54 
رفض  نتيجة االختبار

0H  قبول
0H  رفض

0H  رفض
0H  رفض

0H  رفض
0H 

 QE 58.52% 99.72% 89.96% 95.62% 71.50% 68.54%قيمة المقياس 
 جداً  جيدة جداً  جيدة ممتازة ممتازة ممتازة جيدة النتيجة

 (.راء المقارنةإلجلمقررات الفصل األول  2007/2008)لم تتوفر بيانات.انحسبت النسب من قبل الباحثالمصدر:
المطلقة (انه عند تطبيق مؤشر االختبار بالنسبة لكل مقرر من المقررات المدروسة, وجدنا أن القيمة 13نالحظ من الجدول)
96.1975.0في مقرر التسويق المصرفي كانت اصغر من  tالمحسوبة للمؤشر

2
1

==
−

ZZ 
عند مستوى  

فرض العدم قبلنفإننا ,وبالتالي =05.0داللة
0H ونقول إن نسبة النجاح الفعلية

iP3
نسبة الال تختلف جوهريًا عن 

96.1975.0كانت اكبر من tلمؤشر االختبار  المطلقة قيمة البالنسبة لبقية المقررات فان  ,أما%53المعيارية 

2
1

==
−

ZZ 
 

فإننا نرفض فرض العدمبالتالي و , =05.0ماعند
0H ونقبل الفرضية البديلة

1H نقول إن نسبة النجاح الفعلية و
iP3 

ويعود هذا االختالف إلى أسباب موضوعية جوهرية قد تكون بسبب عدم , 0.53المعيارية  تختلف جوهريًا عن النسبة
وقد تكون في أستاذ المقرر ب إلى المحاضرات أو توقيت المحاضرة أو عدم استعداد الطالب إلى االمتحان حضور الطال

 لمقررات الفصل األول من السنة الثالثة للعام المذكور كانت كاآلتي:  QEكفاءة العملية التعليمية واألداءأما بالنسبة ل.نفسه
 .قسم المحاسبة فيمتوسطة(المحاسبة البحوث العمليات و مقرري)كانت ممتازة في  QE ليميةإن كفاءة العملية التع-* 
 .قسم إدارة األعمال العمليات ونظرية القرارات(فيبحوث مقرري)كانت جيدة جدًا في  QEإن كفاءة العملية التعليمية -*
 على الترتيب.دارة المالية و التسويق المصرفي(اإلمقرري)كانت جيدة وممتازة في  QE إن كفاءة العملية التعليمية-*
مقررات في  QEإليجاد قيمة كفاءة العملية التعليمية واألداء  قياس كفاءة العملية التعليمية واألداء في السنة الرابعة:-*

ومن ثم نقوم بإيجاد قيمة المؤشر  ,والناجحينiN1المتقدمين أعداد , نستخدم 0152/2016و 2009/2010الفصل األول 
t (7من العالقة)  قيمة وQE (ونضع النتائج في 12من العالقة)اآلتي:(15و)(14)ينالجدول 

  2009/2010الفصل األول الرابعةلسنة لiP3بة النجاح اختبار الفرضيات وكفاءة العملية التعليمية باستخدام نس(41جدول)
 محاسبة علوم مالية ومصرفية القسم

 محاسبة متقدمة محاسبة األقسام والفروع إدارة موازنات عامة أسواق مالية  اسم المقرر
 iN1 93 151 50 105 عدد المتقدمين
iNعدد الناجحين 2 54 86 31 70 

 iP3النجاح الخاصة  نسبة
 

58.06% 56.95% 62% 66.67% 
 المحسوبة tقيمة 

 
0.99 0.98 1.31 2.97 

 0Hرفض  0H قبول 0Hقبول  0H قبول نتيجة االختبار

 QE 98.20% 98.90% 94.41% 87.55%قيمة المقياس 
 ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة النتيجة

 .قسم اإلدارة(مقررات )لم تتوفر بيانات عن  .انحسبت النسب من قبل الباحثالمصدر:
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اختبار الفرضيات وكفاءة العملية التعليمية باستخدام نسبة النجاح (51جدول)
iP3

  2015/2016الفصل األول لسنة الرابعةل
 إدارة أعمال محاسبة علوم مالية ومصرفية القسم

 تقويم مشروعات الجودة إدارة محاسبة متقدمة فروعمحاسبة أقسام و  إدارة موازنات عامة أسواق مالية  اسم المقرر
 عدد المتقدمين

iN1
 110 77 157 165 47 50 

عدد الناجحين
iN 2

 23 44 54 111 26 23 
النجاح  نسبة

iP3
 

 
20.91% 61.97% 34.39% 67.27% 55.32% 46% 

 المحسوبة tقيمة 
 

-3.78 1.62 -4.91 3.91 0.32 -0.99 
رفض  نتيجة االختبار

0H  قبول
0H  رفض

0H  رفض
0H  قبول

0H  قبول
0H 

 QE 46.43% 94.44% 78.09% 86.51% 99.62% 96.58%قيمة المقياس 
 ممتازة ممتازة ممتازة جيدة جداً  ممتازة متوسطة النتيجة

 .انت النسب من قبل الباحثحسبالمصدر:
انه عند تطبيق مؤشر االختبار بالنسبة لكل مقرر من المقررات المدروسة في الفصل (15و)(41)يننالحظ من الجدول

 وإدارة موازنات عامة أسواق مالية)اتمقرر في  t, وجدنا أن القيمة المطلقة المحسوبة للمؤشر الرابعةاألول من مقررات السنة 
 من (تقويم مشروعات و إدارة الجودة و إدارة موازنات عامةات)ومقرر  2009/2010العام  في(م والفروعمحاسبة األقسا و

96.1975.0كانت اصغر من القيمة الجدولية 2015/2016العام 

2
1

==
−

ZZ 
وبالتالي  =05.0داللةمستوى  عند 

فرض العدم نقبلفإننا 
0H نسبة النجاح الفعلية ونقول إن

iP3  في المقررات  %53 المعياريةنسبة الال تختلف جوهريًا عن
كانت اكبر من  tلمؤشربالنسبة لبقية المقررات في العامين المذكورين فان القيمة المطلقة المحسوبة ل ,أماالمذكورة

96.1975.0

2
1

==
−

ZZ 
فإننا نرفض فرض العدم,وبالتالي  =05.0داللةعند مستوى  

0H ونقبل الفرضية

البديلة
1H  نقول إن نسبة النجاح الفعلية و

iP3 ويعود هذا االختالف إلى 0.53المعيارية  تختلف جوهريًا عن النسبة,
ضور الطالب إلى المحاضرات أو توقيت المحاضرة أو عدم توفر الكتاب أسباب موضوعية جوهرية قد تكون بسبب عدم ح

 أما بالنسبة لكفاءة العملية التعليمية أو عدم استعداد الطالب إلى االمتحان بشكل جيد وقد تكون في أستاذ المقرر نفسه.
 كانت كاآلتي: 2015/2016و 0092/2010 من العامينلطالب السنة الرابعة لمقررات الفصل األول  QEواألداء

ممتازة كانت جميعها  2009/2010الفصل األول من العام  مقرراتفي جميع  QEإن كفاءة العملية التعليمية واألداء -*
 .سلم درجات كفاءة العملية التعليمية واألداء بحسب

انخفضت إلى قد  2015/2016الفصل األول من العام  مقرراتفي بعض  QEإن كفاءة العملية التعليمية واألداء -*
 قدأسواق مالية مثل),  2009/2010مستوى أدنى في سلم درجات كفاءة العملية التعليمية واألداء عما كانت عليه في عام 

( كما حافظت مقررات يدة جداً جإلى  ممتازةقد انخفضت من  ومحاسبة األقسام والفروعانخفضت من ممتازة إلى متوسطة , 
حيث بقيت  متقدمةالمحاسبة والمثل إدارة موازنات عامة  2009/2010في عام عليها أخرى على نفس الدرجة التي كانت 

  .بحسب سلم درجات كفاءة العملية التعليمية واألداءممتازة 
 :عدهوب 2011ما قبل اختبار جوهرية الفرق بين كفاءة العملية التعليمية -ثالثاا 

جوهرية الفرق بين  بعملية اختبار وبعده نقوم 2011إلجراء مقارنة بين كفاءة العملية التعليمية خالل الفترة ما قبل العام 
وبعده ,وذلك بالنسبة لكل مقرر من المقررات المدروسة في  2011خالل الفترة ما قبل العام كفاءة العملية التعليمية 

 نضع فرضيتي االختبار كاآلتي :ومن اجل ذلك  السنوات الدراسية وبحسب األقسام
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 .Qو    Qفرضية العدم :ال يوجد فرق جوهري بين
 .Qو    Qيوجد فرق جوهري بين الفرضية البديلة :

  تية: المعطى بالعالقة اآل tمؤشر االختبار نطبق ثم 
               (13                         )  

iiii

ii

NNNN
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QQ
t

1111
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....


+

−+

+

−
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 :حيث  
iN1

 و (,2015/2016أي) 2011العام  دبعفي الفصل األول  iعدد الطالب المتقدمين المتحان المقرر 
iN1
 عدد الطالب المتقدمين المتحان المقررi 2011العام  قبلفصل األول في ال . 

 Q   و 2011العام  بعدلمقررات الفصل األول العملية التعليمية  كفاءةقيمة , Q  لمقررات العملية التعليمية  كفاءةقيمة
لمقررات الفصل  Qو Qلقيمة المقياس حتى الواحد الصحيح النسبة المتممة qو q . 2011العام  قبلالفصل األول 

مع tقيمة مؤشر االختبارنقارن  ,=05.0فعند مستوى داللة  على الترتيب.وقبله  2011بعد العام  األول
2

1


−
Z فإذا ,

96.1كان
2

1
=

−
Ztفإننا نقول بعدم وجود فرق جوهري بين النسبتينQQ − كفاءة العملية التعليمية واألداء)قيمتي 

 على مقررات السنوات الدراسية كاآلتي:(13واآلن نطبق العالقة) .والعكس صحيح(المختلفينفي العامين i للمقرر
بين الختبار جوهرية الفرق  لسنة األولى:وبعده ل 2011ية التعليمية ما قبل اختبار جوهرية الفرق بين كفاءة العمل-* 

 :اآلتي(16(ونضع النتائج في الجدول)10(على نتائج الجدول)13كفاءة العملية التعليمية واألداء ,نطبق العالقة)
   2015/2016و 2007/2008لفصل األول من ا iللمقرر QوQاختبار جوهرية الفرق بين قيمتي(16جدول)   

 (1لغة أجنبية) علم االقتصاد (1محاسبة) مدني قانون  رياضيات عالية اسم المقرر
 t 5.62- 6.14 -6.26 -5.74 -0.61قيمة المؤشر 

 جوهري  غير الفرق  الفرق جوهري  الفرق جوهري   الفرق جوهري  الفرق جوهري   نتيجة االختبار

 . انمن قبل الباحث تم إجراء الحسابات صدر:الم
96.1(اصغر من1في مقرر اللغة األجنبية) tأن القيمة المحسوبة للمؤشر نجد(16من الجدول)

2
1

=
−
Zt , وبالتالي

بالنسبة  أما, 2015/2016و 2007/2008د فرق جوهري بين كفاءة العملية التعليمية للمقرر المذكور في ال يوجنقول 
96.1كانت اكبر من tللمؤشر ية المقررات فان القيمة المحسوبةلبق

2
1

=
−
Zt وبالتالي نقول انه يوجد فرق جوهري بين 

هذا الفرق إلى أسباب موضوعية جوهرية قد تكون بسبب عدم حضور  , ويعودالمتبقيةكفاءة العملية التعليمية في المقررات 
اد النفسي للطالب إلى االمتحان بشكل جيد وقد تكون في أستاذ المقرر نفسه وقد الطالب إلى المحاضرات أو عدم االستعد

 تكون هذه األسباب جميعها قد تأثرت باألزمة التي تمر بها البالد وانعكست سلبًا على كفاءة العملية التعليمية واألداء.
بين الختبار جوهرية الفرق  لسنة الثانية:في ا 2011اختبار جوهرية الفرق بين كفاءة العملية التعليمية ما قبل وبعد -*

 (اآلتي:17(ونضع النتائج في الجدول)10(على بيانات الجدول)13نطبق العالقة) كفاءة العملية التعليمية واألداء,
    2015/2016و 9200/1020من الفصل األول في  iللمقرر QوQ( اختبار جوهرية الفرق بين قيمتي 17جدول)

محاسبة  اسم المقرر
 أشخاص

رياضيات  تحليل كلي مبادئ التسويق
 اقتصادية

نقود 
 ومصارف

تشريعات 
 جمركية

 لغة 
 (3أجنبية)

 المحسوبة tقيمة 
 

23.46- 0.42 12.13 4.07 8.92- 15.97 6.54- 
 الفرق جوهري   الفرق جوهري   الفرق جوهري   وهري  الفرق ج الفرق جوهري   الفرق غير جوهري   الفرق جوهري   نتيجة االختبار

 .انمن قبل الباحث تم إجراء الحسابات المصدر:
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96.1اصغر من مبادئ التسويق في مقرر  tنالحظ أن القيمة المحسوبة للمؤشر (71من الجدول)
2

1
=

−
Zt وبالتالي ,

 2009/2010العامين واألداء للمقرر المذكور في نقول بعدم وجود فرق جوهري بين كفاءة العملية التعليمية 
96.1 فقد كانت اكبر من tللمؤشر  أما بالنسبة لبقية المقررات فان القيمة المحسوبة, 2015/2016و

2
1

=
−
Zt 

هذا  ويعود كفاءة العملية التعليمية واألداء في المقررات خالل العامين المذكورين, وبالتالي نقول انه يوجد فرق جوهري بين
الفرق إلى أسباب موضوعية جوهرية قد تكون بسبب عدم حضور الطالب إلى المحاضرات أو عدم توفر الكتاب أو عدم 
االستعداد النفسي للطالب إلى االمتحان بشكل جيد وقد تكون في أستاذ المقرر نفسه وقد تكون هذه األسباب جميعها قد 

 كست سلبًا على كفاءة العملية التعليمية واألداء.تأثرت باألزمة التي تمر بها البالد وانع
بين الختبار جوهرية الفرق  في السنة الرابعة: 2011اختبار جوهرية الفرق بين كفاءة العملية التعليمية ما قبل وبعد -*

 تي:(اآل18(ونضع النتائج في الجدول)10(على بيانات الجدول)13نطبق العالقة) كفاءة العملية التعليمية واألداء,
    2015/2016و 9200/1020من الفصل األول في  iللمقرر QوQاختبار جوهرية الفرق بين قيمتي (18جدول)

 محاسبة علوم مالية ومصرفية القسم
 محاسبة متقدمة محاسبة األقسام والفروع إدارة موازنات عامة أسواق مالية  اسم المقرر

 المحسوبة t قيمة
 

9.67- 2.01- 2.65- 0.25- 
 الفرق غير جوهري   الفرق جوهري   الفرق جوهري   الفرق جوهري   نتيجة االختبار

 . انمن قبل الباحث تم إجراء الحسابات المصدر:
96.1اصغر من المحاسبة المتقدمة في مقرر  tنالحظ أن القيمة المحسوبة للمؤشر (81من الجدول)

2
1

=
−
Zt ,

 2009/2010العامين وبالتالي نقول بعدم وجود فرق جوهري بين كفاءة العملية التعليمية واألداء للمقرر المذكور في 
96.1 فقد كانت اكبر من tللمؤشر  أما بالنسبة لبقية المقررات فان القيمة المحسوبة, 2015/2016و

2
1

=
−
Zt 

هذا  كفاءة العملية التعليمية واألداء في المقررات خالل العامين المذكورين, ويعود نوبالتالي نقول انه يوجد فرق جوهري بي
الفرق إلى أسباب موضوعية جوهرية قد تكون بسبب عدم حضور الطالب إلى المحاضرات أو عدم توفر الكتاب أو عدم 

وقد تكون هذه األسباب جميعها قد االستعداد النفسي للطالب إلى االمتحان بشكل جيد وقد تكون في أستاذ المقرر نفسه 
 تأثرت باألزمة التي تمر بها البالد وانعكست سلبًا على كفاءة العملية التعليمية واألداء.

 النتائج: 

من خالل تركيب نسبة المتقدمين ونسبة النجاح العامة واألداء كفاءة العملية التعليمية  استنباط عالقة رياضية لقياسـ  1
من العام للسنة األولى والثانية والثالثة والرابعة مقررات الفصل األول معظم كانت ف iة في المقرر ونسبة النجاح الخاص

كانت بين المتوسطة والمقبولة, ما عدا بعض المقررات كانت فيها كفاءة العملية التعليمية جيدة بحسب سلم  2015/2016
 توزع درجات كفاءة العملية التعليمية واألداء .

في المقررات من خالل اختبار نسبة النجاح الخاصة في واألداء كفاءة العملية التعليمية  عالقة رياضية لقياس استنباط .2 
 2015/2016من العام والثانية للسنة األولى مقررات الفصل األول معظم قد انخفضت في  وبحسب المقياس i المقرر 

أما  جيدة وجيدة جدًا,وبعضها نت بين المتوسطة والمقبولة كاحيث   2011عما كانت عليه في األعوام التي سبقت العام 
كفاءة العملية التعليمية واألداء في مقررات السنة الثالثة والرابعة فقد حافظت على نفس الدرجة من الكفاءة بحسب سلم توزع 

 درجات كفاءة العملية التعليمية واألداء .
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كبير وسلبي على كفاءة العملية التعليمية واألداء في المقررات الدرسية .إن األزمة التي تمر بها البالد قد انعكست بشكل 3
 في السنوات المختلفة وبحسب األقسام العلمية. 
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