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 داء األكاديمي للطالباأل لية توزيع الساعات التدريسية من خاللآتقييم 

 

 1حمد الطيب عبد هللا نورأ

 
وعالقتها باألداء األكاديمي ل طالب  ،وتقييم الئ ة توزيع السةةةةاعات الدراسةةةةية ،هدفت الدراسةةةةة تلل ت  ي الملخص: 

عينة  ع لواسةةةتج اؤ راتةةة ات تحتةةةائية تسةةةاهم في ت سةةةيل وتطوي  أداء الطالب األكاديمي. تم تط ي  الدراسةةةة 

نسةةةانية بقادال  ال  ل طالب جارعة تةةةق اء تةةةم ت جميع الطالب الج ي يل رل ك ية الع ور والدراسةةةات اإعمدية ر

رستق   –طال ا. وتضمنت الدراسة رتغي ات وضع الطالب )رت سل  221هـةةة وكاج ح م العينة  1438-1435الفت ة 

نقي( ط قت الدراسة بعض أ -النوع )ذك  لي(، آحاسب  –فيزياء  –ن  يزية تلغة  –عما  األدارة ت( والشع ة )لرتدن -

الماتةة ات اإحتةةائية والو ةةفية رق  ر بع كام ورعار  ارت اط بي سةةوج والمتوسةةطات السةةتج اؤ نتائ  الدراسةةة، 

سة أحيث  سية ياث  بتورة واض ة ع ل رعدالت الطالب،أظه ت نتائ  الدرا ساعات التدري  ج االلتزار بالتس ي  ل 

ن  يزية وااللتزار بالتس ي  ق  رل قسم ال غة اإأعما  وقسم ال اسب دارة األتتس ي  في قسم ج نس ة االلتزار بالأكما 

االلتزار بالتس ي  وفقا ل معد  ل ميع  ع لو ت الدراسة بالتأكيد أفض  بكقي  رل ف ع الطالب. ألدم ف ع الطال ات 

  القارل. ىالمستويات باستقناء المستو
 رعد  الطالب كام،ا ت ار ر بع  تحتائي،استدال   المفتاحية:الكلمات 

 

 

Evaluating the Distribution of Study Hours by Student Academic 

Performance 

       

Ahmed Eltayeb Abdallah Noor 
 

Abstract: The study aimed to analyze and assess the bylaw of study hours distribution 

and its relation to the student academic performance, and extract statistical indices that 

can contribute to the promotion of student academic performance. The study was 

conducted on a purposive sample of Shaqra University students (All graduates from 

Thadiq College of Sciences & Humanities from 1435 to 1438; N = 221 students). The 

study variables included student's status (progressing, stable and regressing), department 

(Business Administration, English, Physics and Computer Science) and gender (male and 

female). Statistical indices used to extract results included Chi Square, Pearson 

Correlation Coefficient and means. Adherence to registration of study hours based on 

grades was found to significantly affect students' grades. Adherence to registration of 

study hours based on grades in the Business Administration and Computer Science 

departments was found to be lower than their counterpart in the English department. It 

was also found that girls are significantly more abiding to planned registration of study 

hours than males. Based on the findings of the study, it is recommended that students 

(except for level 8 students) should abide to registration of study hours based on their 

grades. 
Keywords: Inferential statistics, Chi Square, students' grades. 
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 مقدمة

 Credit  ال ارعات السعودية ع ل نظار الساعات المعتمدة ئكسااعتمدت جارعة تق اء 

Hours System   نظاراً دراسياً لها. وتتشك  الجطط الدراسية في ك  تجتص رل ر موعة رل

الساعات المعتمدة تُوزع ع ل رق رات الجطة الدراسية. ولكي يمنح الطالب الدرجة المعنية البد رل 

تم وضع وتوزيع هذه الساعات بدرجة ك ي ة رل الج  ة والدراسة حتل اجتياز الساعات المعتمدة، وقد 

 نل ل طالب ال تو  ع ل رعدالت تناسب اجتهاداتهم.سيت

و العينة بهدف أ ،الع م الذم يجتص في ت  ي  بيانات الم موعة" االستدال  اإحتائي هو

تكوج العينة المأ وذة  جأحتائي ل دراسة ويشت ط الو و  تلل نتائ  يتم تعممها ع ل الم تمع اإ

س وب أ ذ العينات تائع االستعما  عند تج اء الدراسات وال  وث أكك  و الدراسة رمق ة لم تمع

 . [2][3] "اإحتائية ألج تكاليفه أق 

حيث توجد له العديد  ،يعت   توزيع كام ت بيع رل التوزيعات االحتمالية الشائعة االستجدار

ويعتمد ع ل درجات  تي في الم ت ة القانية ل توزيع المعتد .أنه يت  رل التط يقات بدرجة يمكل القو

ال  ية فك ما زادت درجات ال  ية ق  التواء التوزيع واقت ب رل التماث ، يتم اتجاذ الق ار بناًء ع ل 

 [7]قيمة تحتاء اال ت ار ر بع كام )ت دد رنطقة ال فض ورنطقة الق و  ع ل ال سم(

 
 ام( توزيع ر بع ك1تك  )

 

 أهمية الدراسة 

 تكتسب الدراسة أهميتها رل:

 لع ءً .أهمية وض ورة االلتزار ب وائح الق و  والتس ي  في تس ي  الطالب ل ساعات التدريسية بنا1

 رعدالتهم.

ً رهم .تناولت الدراسة عارالً 2 ج تكاديمي لهم  ا ة داء األوتطوي  األ ،في ت سيل رعدالت الطالب ا

  طالب. الت اكمي لمعد  ال  ح يعتمد بشك  ك ي  ع ل أسوال العم  

 

 أهداف الدراسة 

 راي ي: للتالدراسة هذه تهدف 

 فعالية االلتزار بضوابط التس ي  ل ساعات التدريسية رل عدره ى.التع ف ع ل رد1

ت ع ل رعدالالت اكمي  وفقا ل معد ل ساعات التدريسية تأثي  االلتزار بالتس ي   ى.التع ف ع ل رد2

 الطالب.

 

 فروض الدراسة

غير الملتزمين و ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب الملتزمين بالساعات المقررة .1

 .0.05داللة  ىعند مستو

 ،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أداء الطالب الملتزمين بالساعات المقررة .2

 .0.05داللة  ىالدراسي( عند مستو ىوالخصائص الديمغرافية )الجنس، القسم، المستو

 



 

 3  أحمد نور... .توزيع الساعات التدريسيةتقييم آلية 

 

 

 

 عينة الدراسة 

نسانية بقادال، حيث تم ال تو  ع ل س الت  تيار طالب وطال ات ك ية الع ور والدراسات اإاتم 

      الطالب رل عمادة الق و  والتس ي  بال ارعة.

 

 منهجية الدراسة 

حتائي الت  ي ي في والمنه  اإ ،حتائي الو في في جمع وتتنيف ال ياناتستجدار المنه  اإاتم 

 ت  ي  ال يانات رل  ال  ر بع كام. 

 

 نطاق الدراسة 

 (ـه1438 - 1435) ال دود الزرنية س الت الطالب ل فت ة

 نسانية بقادالال دود المكانية جارعة تق اء ك ية الع ور والدراسات اإ

 

 أدوات البحث 

ب المت ت  ع يها رل عمادة الق و  وس الت الطال ،ستجدرت الم اجع المتع قة بالموضوعا

وب نار   ،ولية ل  ياناتألالمعال ة ا أج يت Excelب نار  ورل  ال   ،والتس ي  ب ارعة تق اء

SPSS .في و ف وت  ي  ال يانات 

 

 وصف البيانات 

-1435 )  عوارنسانية بقادال لألكاديمية لطالب ك ية الع ور والدراسات اإستجدر ال احث الس الت األا

 ت   أوبعد رعال تها  ،والتي تم ال تو  ع يها رل عمادة الق و  والتس ي  بال ارعة (1438

 .دناهأكماهي روض ة  ،ال يانات المعدة ل دراسة

 ( س الت الطالب قيد الدراسة1جدو  رقم )

 القسم
 عدد الس الت

 جمالياإ
 طال ات طالب

 82 29 53 عما ألدارة ات

 58 29 29 ن  يزيةال غة اإ

 18 14 4 الفيزياء

 63 16 47 ال اسب االلي

 

 متغيرات الدراسة 

Gender( 2طالب  -1: رتغي  يمق  النوع- .)طال ات 

Departmentلي(.آ.حاسب 4.فيزياء 3ن  يزم ت.2عما  أدارة ت.1قسار الدراسية )أل: رتغي  يمق  ا 

minhourج يس  ها الطالب.ألعدد الساعات المفت ض  لدنأل: رتغي  يمق  ال د ا 

maxhourج يس  ها الطالب وفقا لمعدله.ألعدد الساعات المفت ض  لع أل: رتغي  يمق  ال د ا 

acthour.رتغي  يمق  عدد الساعات الفع ية التي س  ها الطالب : 

rateالقارل( ىحتي المستو ،و األ ى: رتغي  يمق  رعد  الطالب )رل المستو 

comiلساعات وفقا ل معد  : رتغي  االلتزار بتس ي  ا 

incr(انجفض - رستق  -الطالب )زاد ى: رتغي  حالة رستو 

 

  ولية للبيانات:المعالجة األ
ً أست عاد س الت الطالب غي  المكتم ة والطالب المفتوليل اتم  ، والطالب المعتذريل، والذيل كاديميا

 تم طي قيدهم. 
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ج يس  ها الطالب أفت ض المعدد ل ساعات  لقتأو ،لمقارنة عدد الساعات الفع ية IFستجدار الدالة ا

 .countifااللتزار بالتس ي  وفقا ل معد  باستجدار الدالة  ىوفقا لمعدله ل تأكد رل رد

الذم ي يه ل تأكد  ىوالمعد  في المستو ،الساب  ىل مقارنة بيل المعد  في المستو IFستجدار الدالة ا

و زيادة المعد  في حالة االلتزار بعدد الساعات وفقا ل معد  الساب  باستجدار أ ،رل الم افظة

countifs. 

 

 الدراسة التطبيقية

في المقارنة بيل عدد الساعات  MS-Excelوباستجدار ب نار   ،ولية ل  ياناتج اء المعال ة األتبعد 

تأثي   ىورد ،المعد  ج يس  ها حسبأوعدد الساعات التي يفت ض  ،الفع ية المس  ة لك  طالب

ج تس ي  و   ارؤ عل نطاال المقارنة ألاأل ىو زيادة المعد . المستوأ ،ةافظااللتزار بذلك في الم 

 ج ارية لك  الطالب باعت ارهم طالب جدد.تعدد الساعات فيه يتم بتورة 

 

 

 

 

 

 

 

 ج وغي  الم تزريل بالتس ي  وفقا ل معد و(: الطالب الم تزر2تك  )

 القاني ى( االقت اج بيل االلتزار وحالة المعد  لطالب المستو2جدو  )

 
 تي آل( نالحظ ا2( وال دو  )2الشك  )رل  ال  

 % 73ذج االلتزار كاج بنس ة ت، 221   أرل  161 عدد الطالب الذيل التزروا بالتس ي  وفقا ل معد 

و نقتاج عل العدد أعدد الطالب الذيل لم ي تزروا بتس ي  عدد الساعات وفقا ل معد  )زيادة 

 .27%وعدر االلتزار كاج بنس ة  ،221رل  60المفت ض( 

الذيل انجفضت رعدالتهم نس ة و ،%49و زادت رعدالتهم أ ،حافظوانس ة الذيل الطالب الذيل التزروا 

ونس ة الذيل انجفضت  ،%28دت رعدالتهم ازفنس ة الذيل  ،را الطالب الذيل لم ي تزرواأ .%51

 %.72رعدالتهم 

 %57والذيل انجفضت رعدالتهم  ،%43النس ة الك ية ل طالب الذيل زادت رعدالتهم 

 الثالث: ىالمستوطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 ج وغي  الم تزريل بالتس ي  وفقا ل معد و(: الطالب الم تزر3)تك  

 المعد  زاد المعد  انجفض

17 43 

60 

 المعد  انجفض

161 

 المعد  زاد

79 82 

 الطالب الذيل لم ي تزروا بتس ي  الساعات وفقا ل معد  الطالب الذيل التزروا بتس ي  الساعات وفقا ل معد 

 المعد  انجفض

160 

 المعد  زاد

93 67 

 الطالب الذيل التزروا بتس ي  الساعات وفقا ل معد 

 المعد  زاد المعد  انجفض

20 41 

61 

 الطالب الذيل لم ي تزروا بتس ي  الساعات وفقا ل معد 



 

 5  أحمد نور... .توزيع الساعات التدريسيةتقييم آلية 

 

 

 

 القالث ى( االقت اج بيل رتغي  االلتزار ورتغي  حالة المعد  لطالب المستو3جدو  )

 
 

 تي آل( نالحظ ا3( وال دو  )3رل  ال  الشك  )

ذج االلتزار كاج بنس ة ت، 221رل  160عدد الطالب الذيل التزروا بتس ي  عدد الساعات وفقا ل معد  

72.% 

و نقتاج عل العدد أعدد الطالب الذيل لم ي تزروا بتس ي  عدد الساعات وفقا ل معد  )زيادة 

 .28%وعدر االلتزار كاج بنس ة  221رل  61المفت ض( 

والذيل انجفضت رعدالتهم  ،%58و زادت رعدالتهم أ ،حافظوانس ة الذيل الطالب الذيل التزروا 

%42 

 %67ونس ة الطالب الذيل لم تزد رعدالتهم  ،%33دت رعدالتهم االذيل لم ي تزروا وزالطالب 

 %49% ,و الذيل انجفضت رعدالتهم 51و زادت رعدالتهم أ ،النس ة الك ية ل طالب الذيل حافظوا

 الرابع  ىالمستوطالب 

 

 

 

 

 

 

 ج وغي  الم تزريل بالتس ي  وفقا ل معد و(: الطالب الم تزر4تك  )

 

 المستوم ال ابع( االقت اج بيل رتغي  االلتزار ورتغي  حالة المعد  لطالب 4جدو  )

 
 

ذج االلتزار كاج بنس ة ت، 221رل  170عدد الطالب الذيل التزروا بتس ي  عدد الساعات وفقا ل معد  

77.% 

و نقتاج عل العدد أعدد الطالب الذيل لم ي تزروا بتس ي  عدد الساعات وفقا ل معد  )زيادة 

 .23%وعدر االلتزار كاج بنس ة  ،221رل  51المفت ض( 

الذيل انجفضت رعدالتهم نس ة و ،%65و زادت رعدالتهم أ ،حافظوانس ة الذيل الطالب الذيل التزروا 

%35 

 %71ونس ة الطالب الذيل لم تزد رعدالتهم  ،%29دت رعدالتهم االطالب الذيل لم ي تزروا وز

لذيل انجفضت % ,النس ة الك ية ل طالب ا57و زادت رعدالتهم أ ،النس ة الك ية ل طالب الذيل حافظوا

 . %43رعدالتهم 

ضالمعد  انجف  

170 

 المعد  زاد

110 60 

 الطالب الذيل التزروا بتس ي  الساعات وفقا ل معد 

 المعد  زاد المعد  انجفض

15 36 

51 

 الطالب الذيل لم ي تزروا بتس ي  الساعات وفقا ل معد 
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 الخامس  ىالمستوطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 ج وغي  الم تزريل بالتس ي  وفقا ل معد و(: الطالب الم تزر5تك  )

 

 الجارس ى( االقت اج بيل رتغي  االلتزار ورتغي  حالة المعد  لطالب المستو5جدو  )

 
ذج االلتزار كاج بنس ة ت، 221رل  167عدد الطالب الذيل التزروا بتس ي  عدد الساعات وفقا ل معد  

76.% 

و نقتاج عل العدد أعدد الطالب الذيل لم ي تزروا بتس ي  عدد الساعات وفقا ل معد  )زيادة 

 .24%وعدر االلتزار كاج بنس ة  ،221رل  54المفت ض( 

 40%%والذيل انجفضت رعدالتهم 60و زادت رعدالتهم أ ،نس ة الطالب الذيل التزروا وحافظوا

 %74ونس ة الذيل انجفضت رعدالتهم  ،%26هم دت رعدالتانس ة الطالب الذيل لم ي تزروا وز

% ,النس ة الك ية ل طالب الذيل انجفضت 52و زادت رعدالتهم أ ،النس ة الك ية ل طالب الذيل حافظوا

 . %48رعدالتهم 

 

 السادس ىالمستوطالب 

 

 

 

 

 

 

 ج وغي  الم تزريل بالتس ي  وفقا ل معد و(: الطالب الم تزر6تك  )

 السادس ى( االقت اج بيل رتغي  االلتزار ورتغي  حالة المعد  لطالب المستو6جدو  )

 
ذج االلتزار كاج بنس ة ت، 221رل  131عدد الطالب الذيل التزروا بتس ي  عدد الساعات وفقا ل معد  

59.% 

 المعد  زاد المعد  انجفض

14 40 

54 

 المعد  انجفض المعد  زاد

167 

100 67 

ل معد الطالب الذيل التزروا بتس ي  الساعات وفقا   الطالب الذيل لم ي تزروا بتس ي  الساعات وفقا ل معد  

 المعد  انجفض المعد  زاد

131 

84 47 

 الطالب الذيل التزروا بتس ي  الساعات وفقا ل معد 

 المعد  زاد المعد  انجفض

29 61 

90 

 الطالب الذيل لم ي تزروا بتس ي  الساعات وفقا ل معد 



 

 7  أحمد نور... .توزيع الساعات التدريسيةتقييم آلية 

 

 

 

و نقتاج عل العدد أعدد الطالب الذيل لم ي تزروا بتس ي  عدد الساعات وفقا ل معد  )زيادة 

 .41%وعدر االلتزار كاج بنس ة  ،221رل  90المفت ض( 

 36%والذيل لم ي تزروا نس هم  ،%64و زادت رعدالتهم أ ،التزروا وحافظوا نس ة الطالب الذيل

 %68ونس ة الطالب الذيل لم تزد رعدالتهم  ،%32دت رعدالتهم انس ة الطالب الذيل لم ي تزروا وز

. 

% ,النس ة الك ية ل طالب الذيل انجفضت 51و زادت رعدالتهم أ ،النس ة الك ية ل طالب الذيل حافظوا

 . %49م رعدالته

 

 السابع ىالمستوطالب 

 

 

 

 

 

 

 وغي  الم تزريل بالتس ي  وفقا ل معد ج و(: الطالب الم تزر7تك  )

 

 السابع ى( االقت اج بيل رتغي  االلتزار ورتغي  حالة المعد  لطالب المستو7جدو  )

 
ذج االلتزار كاج بنس ة ت، 221رل  143عدد الطالب الذيل التزروا بتس ي  عدد الساعات وفقا ل معد  

65.% 

و نقتاج عل العدد أعدد الطالب الذيل لم ي تزروا بتس ي  عدد الساعات وفقا ل معد  )زيادة 

 .35%وعدر االلتزار كاج بنس ة  ،221رل  78المفت ض( 

 41%%والذيل انجفضت رعدالتهم 59و زادت رعدالتهم أ ،نس ة الطالب الذيل التزروا وحافظوا

 %59ونس ة الذيل انجفضت رعدالتهم  ،%41هم دت رعدالتانس ة الطالب الذيل لم ي تزروا وز

% ,النس ة الك ية ل طالب الذيل انجفضت 53و زادت رعدالتهم أ ،النس ة الك ية ل طالب الذيل حافظوا

 . %47رعدالتهم 

 الثامن ىالمستوطالب 

 

 

 

 

 

 

 ج وغي  الم تزريل بالتس ي  وفقا ل معد و(: الطالب الم تزر8تك  )

  

 المعد  انجفض المعد  زاد

143 

85 58 

 الطالب الذيل التزروا بتس ي  الساعات وفقا ل معد 

 المعد  انجفض المعد  زاد

32 46 

78 

 الطالب الذيل لم ي تزروا بتس ي  الساعات وفقا ل معد 

 المعد  انجفض المعد  زاد

151 

94 57 

 الطالب الذيل التزروا بتس ي  الساعات وفقا ل معد 

 المعد  زاد المعد  انجفض

39 31 

70 

 الطالب الذيل لم ي تزروا بتس ي  الساعات وفقا ل معد 
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 القارل ى( االقت اج بيل رتغي  االلتزار ورتغي  حالة المعد  لطالب المستو8جدو  )

 
 

 % 68، نس ة االلتزار 221رل  151عدد الطالب الذيل التزروا بتس ي  عدد الساعات وفقا ل معد  

و نقتةةةةةةاج عل العدد أعدد الطالب الذيل لم ي تزروا بتسةةةةةة ي  عدد السةةةةةةاعات وفقا ل معد  )زيادة 

 .32%وعدر االلتزار كاج بنس ة  ،221رل  70المفت ض( 

 38%%والذيل انجفضت رعدالتهم 62و زادت رعدالتهم أ ،وحافظوا نس ة الطالب الذيل التزروا

 %44% ونس ة الذيل انجفضت رعدالتهم 56دت رعدالتهم انس ة الطالب الذيل لم ي تزروا وز

 %40% والذيل انجفضت رعدالتهم 60و زادت رعدالتهم أ ،النس ة الك ية ل طالب الذيل حافظوا

 
 الطالب الذيل لم ي تزروا بالتس ي  وفقا ل معد  ج رقاب والطالب الم تزر (:9تك  )   

 

 
 ( التغي  في رعدالت الطالب 10تك  )



 

 9  أحمد نور... .توزيع الساعات التدريسيةتقييم آلية 

 

 

 

 تطبيق اختبار كاي تربيع على جميع المستويات

 ( : العالقة بين االلتزام بالتسجيل وفقا للمعدل وحالة المعدل9جدول )

  االجمالي الحالة 
 زيادة/ثبات المعدل انخفاض المعدل

 االلتزام

 عدم االلتزام

 298a 166b 464 العدد

 %100.0 %35.8 %64.2 % رل االلتزار

 %30.0 %20.5 %40.5 % رل ال الة

 %30.0 %10.7 %19.3 % رل الك 

 االلتزام

 438a 645b 1083 العدد

 %100.0 %59.6 %40.4 % رل االلتزار

 %70.0 %79.5 %59.5 % رل ال الة

 %70.0 %41.7 %28.3 % رل الك 

 االجمالي

 1547 811 736 العدد

 %100.0 %52.4 %47.6 % رل االلتزار

 %100.0 %100.0 %100.0 % رل ال الة

  %100.0 %52.4 %47.6 % رل الك 
 

  اختبار مربع كاي للعالقة بين االلتزام وحالة المعدل :(10جدو  )
قيمة  

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوي المعنوية 

اتجاهين()من   

مستوي المعنوية 

 المضبوط من اتجاهين

مستوي المعنوية المضبوط  

 من اتجاه واحد

   000. 1 73.654 مربع كاي )بيرسون(

   000. 1 72.703 تصحيح االتصال

   000. 1 74.247 نسبة االمكان االعظم 

 000. 000.    إختبار فيشر

   000. 1 73.606 خطي -اقتران خطي 

      1547 حجم العينة

 0.0005والقيمة االحتمالية أق  رل    73.654أ ت ار ر بع كام ل عالقة بيل االلتزار والمعد : قيمة كام ت بيع= 

 

 

 تفسير نتائج االختبار 

% رل الطالب الذيل التزروا بتسةةةة ي  السةةةةاعات وفقا ل معد  زادت 41.7( ي يل أج 9ال دو  رقم )

 ،% رنهم انجفضةةةت رعدالتهم، ارا الطالب الذيل لم ي تزروا بالتسةةة ي  وفقا ل معد 28.3رعدالتهم، و

 % رنهم زادت رعدالتهم.10.7و ،رعدالتهم٪ رنهم انجفضت 19.3ج إف

 .%35.8% والذيل زادت رعدالتهم 64.2النس ة الك ية ل طالب غي  الم تزريل وانجفضت رعدالتهم 

 % 59.6والذيل زادت رعدالتهم  ،٪40.4وانجفضت رعدالتهم  النس ة الك ية ل طالب الم تزريل،

 .٪ ر تزروج بةةالنظةةار59.5و ،لنظةةار٪ غي  ر تزريل بةةا40.5الطالب الةةذيل انجفضةةةةةةةةت رعةةدالتهم 

 .٪ ر تزروج بةةالنظةةار79.5و ،٪ غي  ر تزريل بةةالنظةةار20.5رةةا الطالب الةةذيل زادت رعةةدالتهم أ

ووضع   ،( ي يل أج هناك عالقة ذات داللة ك ي ة بيل االلتزار بالتس ي  وفقا ل معد 10ال دو  رقم )

الف ض القائ  ال توجد ف وال ذات (، وهذا ي فض 0.000المعنوية يسةةةةةاوم  ىرسةةةةةتو الطالب )ألج

   رعار  االرت اط بيل االلتزار وحالة المعد  (:11جدو  )  

 
 القيمة

الخطأ 
 المعياري1

 T2إختبار 
مستوي المعنوية 

 التقريبي

االقترانمعامل  أسمي مع أسمي  .213   .000 

 0003. 8.788 025. 218. معامل ارتباط  بيرسون فترة مع فترة 

 0003. 8.788 025. 218. معامل ارتباط اسبير مان ترتيبي مع ترتيبي 

    1547 حجم العينة

 : بدوج وضع ف ضية  ف ية 1

:وضع الف ضية التف ية رع استجدار الجطأ المعيارم2  

: رعتمد ع ي التق يب الط يعي 3   
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 0.05داللة  ىوغي  الم تزريل عند رستو ،داللة تحتائية بيل الطالب الم تزريل بالساعات المق رة

 في جميع المستويات الدراسية.

 .وحالة الطالب له أهمية ك ي ة ،( ي يل أج رعار  االرت اط بيل االلتزار11ال دو  رقم )
 الفصل الدراسي وحالة المعدل: العالقة بين (12جدول )

  
 الحالة

 اإلجمالي
 ثبات /زيادة  انخفاض

الفصل 

 الدراسي

 الثاني

 125a 96b 221 العدد

 %100.0 %43.4 %56.6 % رل الفت  الدراسي

 %14.3 %11.8 %17.0 % رل ال الة

 %14.3 %6.2 %8.1 % رل الك 

 الثالث

 108a 113a 221 العدد

الدراسي% رل الفت    48.9% 51.1% 100.0% 

 %14.3 %13.9 %14.7 % رل ال الة

 %14.3 %7.3 %7.0 % رل الك 

 الرابع

 96a 125a 221 العدد

 %100.0 %56.6 %43.4 % رل الفت  الدراسي

 %14.3 %15.4 %13.0 % رل ال الة

 %14.3 %8.1 %6.2 % رل الك 

 الخامس

 107a 114a 221 العدد

الفت  الدراسي % رل  48.4% 51.6% 100.0% 

 %14.3 %14.1 %14.5 % رل ال الة

 %14.3 %7.4 %6.9 % رل الك 

 السادس

 108a 113a 221 العدد

 %100.0 %51.1 %48.9 % رل الفت  الدراسي

 %14.3 %13.9 %14.7 % رل ال الة

 %14.3 %7.3 %7.0 % رل الك 

 السابع

 104a 117a 221 العدد

 %100.00 %52.9 %47.1 % رل الفت  الدراسي

 %14.30 %14.4 %14.1 % رل ال الة

 %14.30 %7.6 %6.7 % رل الك 

 الثامن

 88a 133b 221 العدد

 %100.00 %60.2 %39.8 % رل الفت  الدراسي

 %14.30 %16.4 %12.0 % رل ال الة

 %14.30 %8.6 %5.7 % رل الك 

 الكلي

 1547 811 736 العدد

 %100.00 %52.4 %47.6 % رل الفت  الدراسي

 %100.00 %100.0 %100.0 % رل ال الة

 %100.00 %52.4 %47.6 % رل الك 

 

 اختبار مربع كاي للعالقة بين الفصل الدراسي وحالة المعدل (13جدو  )
 مستوي المعنوية )من اتجاهين( درجة الحرية قيمة االختبار 

 026. 6 14.384 )بيرسون(مربع كاي 

 025. 6 14.436 نسبة االمكان االعظم

 006. 1 7.413 خطي -اقتران خطي 

   1547 حجم العينة 

  0.026والقيمة االحتمالية = 14.384أ ت ار ر بع كام ل عالقة بيل الفت  الدراسي وحالة المعد : قيمة كام ت بيع=
 



 

 11  أحمد نور... .توزيع الساعات التدريسيةتقييم آلية 

 

 

 

 الدراسي وحالة المعدلمعامل االرتباط بين الفصل (: 14جدو  )
 

 القيمة
الخطأ 

 المعياري1
 T2إختبار 

مستوي المعنوية 

 التقريبي

 026.   096. معامل االقتران أسمي مع أسمي

 0063. 2.728 025. 069. معامل ارتباط  بيرسون فترة مع فترة 

 0063. 2.728 025. 069. معامل ارتباط اسبير مان ترتيبي مع ترتيبي 

    1547 حجم العينة

 : بدوج وضع ف ضية  ف ية 1

:وضع الف ضية التف ية رع استجدار الجطأ المعيارم2  

: رعتمد ع ي التق يب الط يعي 3  

 

٪ رنهم 56.6القةةاني زادت رعةةدالتهم، و ى٪ رل طالب المسةةةةةةتو43.4( ي يل أج 12ال ةةدو  رقم )

ضت رعدالتهم، و ستو48.9انجف ضت رعدالتهم و ى٪ رل طالب الم زادت ٪ رنهم 51.1القالث انجف

٪ زادت رعدالتهم، طالب  56.6٪ انجفضةةةةةةةت رعدالتهم و43.4ال ابع  ىفي المسةةةةةةتو، رعدالتهم

السةةةةادس  ى٪ زادت رعدالتهم في المسةةةةتو 51.6٪ انجفضةةةةت رعدالتهم و 48.4الجارس  ىالمسةةةةتو

٪ انجفضةةةةت 47.1ابع السةةةةة ى٪ زادت رعدالتهم في المسةةةةةتو 51.1٪ انجفضةةةةةت رعدالتهم و 48.9

 ،انجفضةةةةةةت رعدالتهمف٪  39.8القارل  ى٪ زادت رعدالتهم ارا طالب المسةةةةةةتو 52.9و ،رعدالتهم

٪ 14.7القاني و ى٪ في المستو17نس ة الطالب الذيل انجفضت رعدالتهم  ٪ زادت رعدالتهم60.2و

 ،السةةةةةابع٪ في 14.1و ،٪ في السةةةةةادس14.7و ،٪ في الجارس14.5و ،٪ في ال ابع13في القالث و

٪ في 13.9و ،القاني ى٪ في المسةةةةةتو11.8نسةةةةة ة الطالب الذيل زادت رعدالتهم  .٪ في القارل12و

 ،٪ في السةةةةةةابع14.4و ،٪ في السةةةةةةادس13.9و ،٪ في الجارس14.1و ،٪ في ال ابع15.4و ،القالث

 . ٪ في القارل16.4و

الدراسي وحالة  ىالمستو حتائية عالية جدا بيلت( ي يل أج هناك عالقة ذات داللة 13ال دو  رقم )

(، وهذا ي فض الف ض القائ  ال توجد ف وال ذات 0.000المعنوية تسةةةةةاوم  ىرسةةةةةتو الطالب )ألج

 ىوالجتةةائص الديمغ افية )المسةةتو ،داللة تحتةةائية بيل أداء الطالب الم تزريل بالسةةاعات المق رة

 0.05داللة  ىالدراسي( عند رستو

 .الدراسي وحالة الطالب له أهمية ك ي ة ىاالرت اط بيل المستو( ي يل أج رعار  14ال دو  رقم )
 العالقة بيل القسم وحالة المعد (: 15جدو  )

  
 الحالة

 اإلجمالي
 ثبات /زيادة  انخفاض

 القسم 

 إدارة األعمال

 276a 298a 574 العدد

 %100.0 %51.9 %48.1 % رل القسم

 %37.1 %36.7 %37.5 % رل ال الة

الك  % رل  17.8% 19.3% 37.1% 

 اللغة اإلنجليزية

 191a 215a 406 العدد

 %100.0 %53.0 %47.0 % رل القسم

 %26.2 %26.5 %26.0 % رل ال الة

 %26.2 %13.9 %12.3 % رل الك 

 الفيزياء

 51a 75a 126 العدد

 %100.0 %59.5 %40.5 % رل القسم

 %8.1 %9.2 %6.9 % رل ال الة

رل الك  %  3.3% 4.8% 8.1% 

 الحاسب االلي

 218a 223a 441 العدد

 %100.0 %50.6 %49.4 % رل القسم

 %28.5 %27.5 %29.6 % رل ال الة
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 الحالة

 اإلجمالي
 ثبات /زيادة  انخفاض

 %28.5 %14.4 %14.1 % رل الك 

 الكلي

 811 736 736 العدد

 %52.4 %47.6 %47.6 % رل القسم

 %100.0 %100.0 %100.0 % رل ال الة

الك % رل   47.6% 47.6% 52.4% 

 

 أختبار مربع كاي للعالقة بين القسم وحالة المعدل (:16جدو  )
 مستوي المعنوية )من اتجاهين( درجة الحرية قيمة االختبار 

 353. 3 3.262 مربع كاي )بيرسون(

 350. 3 3.282 نسبة االمكان االعظم

 852. 1 035. خطي -اقتران خطي 

   1547 حجم العينة 
 0.353والقيمة االحتمالية = 3.262أ ت ار ر بع كام ل عالقة بيل القسم وحالة المعد : قيمة كام ت بيع=

 

 رعار  االرت اط بيل القسم وحالة المعد (: 17جدو  )
 

 القيمة
الخطأ 

 المعياري1
 T2إختبار 

مستوي المعنوية 

 التقريبي

 353.   046. معامل االقتران أسمي مع أسمي

 8523. -187.- 025. -005.- معامل ارتباط  بيرسون فترة مع فترة 

 9343. -083.- 025. -002.- معامل ارتباط اسبير مان ترتيبي مع ترتيبي 

    1547 حجم العينة

 : بدوج وضع ف ضية  ف ية 1

:وضع الف ضية التف ية رع استجدار الجطأ المعيارم2  

: رعتمد ع ي التق يب الط يعي 3  

 

٪ رنهم 48.1و ،دارة األعما  رعدالتهم زادتت٪ رل طالب قسةةةةةةم 51.9( ي يل أج 15ال دو  رقم )

٪ رنهم زادت 53٪ رل طالب قسةم ال غة اإن  يزية انجفضةت رعدالتهم، و47رعدالتهم انجفضةت، و

٪ رنهم زادت رعدالتهم،  59.5٪ رل طالب قسةةةةةةم الفيزياء انجفضةةةةةةت رعدالتهم و 40.5رعدالتهم، 

 .٪ رنهم زادت رعدالتهم 50.6،٪ رل طالب ال اسب االلي انجفضت رعدالتهم 49.4
٪ 26دارة األعما ، ت٪ رل طالب قسةةةم 37.5تي آلنسةةةب الطالب الذيل انجفضةةةت رعدالتهم كانوا كا

  ٪ رل طالب قسم ال اسب االلي.29.6٪ رل طالب فيزياء. و6.9رل طالب ال غة اإن  يزية و

٪ رل طالب  26.5و ،دارة األعما ت٪ رل طالب قسةةةةم  36.7التهم نسةةةةب الطالب الذيل زادت رعد

 ٪ رل طالب قسم ال اسب االلي.27.5و ،٪ رل طالب قسم الفيزياء9.2و ،قسم ال غة اإن  يزية

 ى( ي يل أج هناك عالقة ذات داللة ك ي ة بيل القسةةةةةةم وحالة الطالب )ألج رسةةةةةةتو16ال دو  رقم )

الف ض القائ  ال توجد ف وال ذات داللة تحتةةةائية بيل أداء  وهذا ي فض .(0.000المعنوية يسةةةاوم 

 0.05داللة  ىالطالب الم تزريل بالسةةةاعات المق رة والجتةةةائص الديمغ افية )القسةةةم( عند رسةةةتو
 و نقتاج المعد ( أارت اط قوم بيل القسم وحالة الطالب)زيادة  وجود( ي يل 17ال دو  رقم )

 المعد  العالقة بيل ال نس وحالة(: 18جدو  )

  
 الحالة

 اإلجمالي
 ثبات /زيادة  انخفاض

 النوع/الجنس
 ذكر

 469a 462b 931 العدد

 %100.0 %49.6 %50.4 % رل ال نس

 %60.2 %57.0 %63.7 % رل ال الة

 %60.2 %29.9 %30.3 % رل الك 

 267a 349b 616 العدد انثي



 

 13  أحمد نور... .توزيع الساعات التدريسيةتقييم آلية 

 

 

 

  
 الحالة

 اإلجمالي
 ثبات /زيادة  انخفاض

 %100.0 %56.7 %43.3 % رل ال نس

ال الة% رل   36.3% 43.0% 39.8% 

 %39.8 %22.6 %17.3 % رل الك 

 الكلي

 1547 811 736 العدد

 %100.0 %52.4 %47.6 % رل  ال نس

 %100.0 %100.0 %100.0 % رل ال الة

 %100.0 %52.4 %47.6 % رل الك 

 

 أختبار مربع كاي للعالقة بين الجنس  وحالة المعدل (:19جدو  )

 

قيمة 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوي 

المعنوية 

)من 

 اتجاهين(

مستوي المعنوية 

المضبوط من 

 اتجاهين

مستوي 

المعنوية 

المضبوط  من 

 اتجاه واحد

   007. 1 7.349 ر بع كام )بي سوج(

   008. 1 7.070 تت يح االتتا 

   007. 1 7.363 نس ة االركاج االعظم 

 004. 007.    ت ت ار فيش 

   007. 1 7.345  طي -اقت اج  طي 

     1547 ح م العينة
  0.007والقيمة االحتمالية = 7.349أ ت ار ر بع كام ل عالقة بيل ال نس وحالة المعد : قيمة كام ت بيع=

 

 رعار  االرت اط بيل ال نس وحالة المعد  (:20) جدو 

 

 القيمة

الخطأ 
 المعياري1

إختبار 

T2 

مستوي 

المعنوية 

 التقريبي

 007.   069. رعار  االقت اج أسميأسمي رع 

 0073. 2.716 025. 069. رعار  ارت اط  بي سوج فت ة رع فت ة 

 0073. 2.716 025. 069. رعار  ارت اط اس ي  راج ت تي ي رع ت تي ي 

    1547 ح م العينة
 : بدوج وضع ف ضية  ف ية 1

:وضع الف ضية التف ية رع استجدار الجطأ المعيارم2  

: رعتمد ع ي التق يب الط يعي 3  

 

% انجفضةةت رعدالتهل،  17.3و ،% رل الطال ات زادت رعدالتهل22.6( ي يل أج 18ال دو  رقم )

 .% زاد رعدلهم  29.9و ،% رل الطالب انجفض رعدلهم 30.3و

 ٪ رنهم زادت رعةةدالتهم. 49.6و ،٪ رنهم انجفضةةةةةةةةت رعةةدالتهم 50.4بةةالنسةةةةةة ةةة ل طالب هنةةاك 
 .٪ رنهل زادت رعةةدالتهل 56.7و ،٪ رنهل انجفضةةةةةةةةت رعةةدالتهل 43.3هنةةاك فرةةا الطةةال ةةات أ

 % رل الطال ات. 36.3و ،% رل الطالب 63.7ع ل ال نس  نسةةةة ة الذيل انجفضةةةةت رعدالتهم بناءً 
 .رةةةةل الةةةةطةةةةالةةةة ةةةةات % 43و ،% رةةةةل الةةةةطةةةةالب 57نسةةةةةةةةة ةةةةة الةةةةذيةةةةل زادت رةةةةعةةةةدالتةةةةهةةةةم 

داللة تحتةةائية بيل النوع االجتماعي وحالة الطالب، ( أج هناك عالقة ذات 19يوضةةح ال دو  رقم )

وهذا ي فض الف ض القائ  ال توجد ف وال ذات داللة تحتائية بيل أداء الطالب الم تزريل بالساعات 

 0.05داللةةةة  ىوالةةةجتةةةةةةةةةائةةةص الةةةديةةةمةةةغةةة افةةةيةةةة )الةةة ةةةنةةةس( عةةةنةةةد رسةةةةةةةةةتةةةو ،الةةةمةةةقةةة رة
 .وحالة الطالب له أهمية ك ي ة ،( أج رعار  االرت اط بيل النوع االجتماعي20ي يل ال دو  رقم )
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 النتائج:

القاني كانت نسةة ة االلتزار بتسةة ي  الطالب ل سةةاعات وفقا لمعدالتهم عالية، اسةةتفاد  ىفي المسةةتو. 1

ها  ظة ،% رل الطالب 50رن طاعوا الم اف يث اسةةةةةةت عدالتهم، أ ،ح يادة ر لذيل لم أو ز را الطالب ا

همية أرمايعني  ،يضةةةةةا عالية جداً أنسةةةةة تهم فوانجفضةةةةةت رعدالتهم  ،ي تزروا بالتسةةةةة ي  وفقا ل معد 

 . ىااللتزار بتس ي  الساعات وفقا ل معد  في هذا المستو

المسةةتويات القالث وال ابع والجارس ارتفعت نسةةب الطالب الذيل انجفضةةت رعدالت رل الذيل لم .2

 ل طالب ث ت ع ل النس ة الك ية أوبالتالي  ،ي تزروا بالتس ي  وفقا ل معد 

السةةةادس والسةةةابع والقارل ق ت نسةةة ة االلتزار بالتسةةة ي  وفقا ل معد  عل المسةةةتويات  ىالمسةةةتو.3

 بال غم رل ذلك ق ت نس ة الطالب الذيل انجفضت رعدالتهم. ،السابقة

رل قسم ال غة  لع أعما  وال اسب االلي دارة األتنسب الطالب الذيل انجفضت رعدالتهم في قسم .4

 كق  في هذيل القسميل.ألك ي ب االلتزار ن  يزية لذاإ

رما ت تب  فض  رل ف ع الطالبأف ع الطال ات  ىلد بتس ي  الساعات وفقا ل معد نسب االلتزار .5

كيد ع ل ف ع الطالب بااللتزار بالتسةةةة ي  لعدد السةةةةاعات ألذلك ي ب الت ع يه ارتفاع في رعدالتهل .

 وفقا ل معد .

 

 التوصيات:

لعدد  لدنألال تق  عل ال د اأااللتزار بتسةةةة ي  عدد السةةةةاعات لك  طالب وفقا لمعدله ع ل ي ب  .1

 ويات القالث وال ابع والجارس والسادس والسابع.تالساعات المط وبة ل ميع طالب المس

 والذيل يعت  وج   ي يل. ،القارل ىرل هذا االلتزار طالب المستو ليستقن  .2

رعدالت الطالب رع  نظ اً لدوره الفاع  في ت سيل االلتزار بتس ي  الساعات وفقا ل معد  ي ب  .3

ث  ذلك ع ل ت سةةيل أضةةافي في ال  وث المسةةتق  ية ودراسةةة تكعار   ،كاديميألرتةةاد اإاتفعي  

 رعدالت الطالب.

ات في تةةةك  رسةةةابقات دا   قاع  ا ةةةة  ب ار  وتقارة ،ضةةة ورة االهتمار بالطالب المتعق يل .4

 .وح قات نقاش تنافسية  ،لكت ونيةو رل  ال  ال  ار  اإأ ،الدرس

بتسةة ي  السةةاعات وفقا االلتزار ضةة ورة عما  وقسةةم ال اسةةب االلي بدارة األتالتأكيد ع ل قسةةم  .5

 .لمعد  الطالب

% 10 ذ نسةة ة أو ،قارة دورات ركقفة ل طالب المتعق يل في المق رات المسةة  ة لهمضةة ورة ت .6

 . فت يةعما  الاأللدرجات رنها 
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