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 الملخص
هدفت الدراسة الى تقويم واقع مخرجات البرامج االكاديمية لمؤسسات التعليم العالي االردنية من خالل امتحان الكفاءة      

الجامعية المستوى العام، حيث تأتي أهمية هذه الدراسة استجابة لرؤى جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم 

خالل ربط الكفايات والمهارات في امتحان الكفاءة الجامعية مع رؤى وتطلعات  المتضمنة في الورقة النقاشية السابعة من

( فقرة من نوع االختيار من متعدد، 28جاللتة، حيث تضمن اداة الدراسة اختبار الكفاءة الجامعية المستوى العام والمكون من )

ى جميع مجتمع الدراسة وهم الطلبة المتوقع ساسية، وطبق االختبار علأ( كفاية ومهارة 13وكانت هذه الفقرات موزعه على )

س في مؤسسات التعليم ومن مرحلة البكالوري 2016/2017تخرجهم على الفصل الدراسي الثاني والصيفي للعام الجامعي 

 (، إذ تم إلزام جميع الطلبة المتوقّع تخّرجهم بالتقدم المتحان20/4/2017-8العالي االردنية الرسمية والخاصة في الفترة )

الكفاءة الجامعية نظراً لصدور قرار من مجلس التعليم العالي يقتضي إلزامية امتحان الكفاءة الجامعية لجميع الطلبة المتوّقع 

%(. ولإلجابة عن أسئلة 94.5( طالباً وطالبة بنسبة )46640تخّرجهم بعّده شرط تخرج، وبلغ عدد الذين تقدموا لالمتحان)

 واختبار تحليل التباين.  (tسابية لإلجابات الصحيحة باإلضافة الى استخدام اختبار )الدراسة استخرجت المتوسطات الح

أشارت النتائج الى تباين واضح بين المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة عبر جميع الكفايات والمهارات، إذ بلغ اعلى     

( 49.96لوكيات االخالقية(، واقل متوسط حسابي )( للكفاية المتعلقة بـ )المعرفة بالقواعد والس81.40متوسط حسابي )

ً تُعزى للمعدل التراكمي  للكفاية المتعلقة بـ )البحث العلمي وتفسير النتائج(، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا

المعدالت )مقبول، للطالب إذ كانت الفروق لصالح الطلبة ذوي فئات المعدالت )ممتاز، جيد جداً( مقارنة مع الطلبة ذوي فئات 

جيد(، وتبين من خالل النتائج أن أعلى نسبة للمتوسطات الحسابية لكفايات ومهارات المستوى العام كانت في عائلة 

(، وأقل نسبة للمتوسطات 67.36، 68.54التخصصات الهندسية وعائلة التخصصات الطبية وبلغت النسبة على الترتيب )

، 56.88لرياضية وعائلة تخصصات العلوم االجتماعية وبلغت النسبة على الترتيب ) الحسابية كانت في عائلة التخصصات ا

57.05.) 

بحيث تتناسب مع المهارات في الجامعات وأوصت الدراسة بناًء على النتائج المتوفرة بتعديل الخطط الدراسية ومحتواها        

لب الخريج في سوق العمل. وربط الخطط الدراسية باالطار الوطني الحياتية والكفايات في المستوى العام والتي يحتاج اليها الطا

مينها في طرق واسترتيجيات التدريس سواًء بطرق مباشرة ضاد جميع مهارات المستوى العام وتللمؤهالت، باإلضافة الى اعتم

ناقد، التفكير الحصاء، البحث علمي، االأو غير مباشرة، وأوصت الدراسة بإضافة متطلب جامعي يقيس مهارات البحث العلمي )

(، وإضافة كفاية تقيس مهارات أساسية في اللغة العربية إنسجاماً مع الورقة النقاشية السابعة والتواصل تصالاالمهارات 

لجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم. كما أوصت الدراسة باعتماد امتحان الكفاءة الجامعية كمحك للحكم على أداء 

ً إعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس من خالل عمل الدورات والورش الطلب ة في تخصصاتهم المختلفة، ومن التوصيات أيضا

 للتحول بطرق التدريس من التعليم الى التعلم، ولالنتقال بطرق التقييم من التحصيل الى الكفايات.
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 المقدمة
جودتها بمتابعة مخرجات البرامج والتخصصات األكاديمية في مؤسسات تقوم هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان    

الوصول بمؤسسات التعليم العالي االردنية من خالل تطبيق معايير االعتماد وضمان الجودة انطالقاً من رؤية الهيئة وهي "

تزايد المطرد من خالل ال ويأتي ذلك(، 2007التعليم العالي إلى مستوى عال من الجودة والتنافسية العالمية" )هيئة االعتماد، 

لمؤسسات التعليم العالي في األردن، حيث بات من الضروري مراقبة ومتابعة هذه المؤسسات للوقوف على مخرجاتها 

التعليمية، والتي بدورها تؤثر على عائدات التعليم حيث أن الهدف الرئيسي من هذه المؤسسات رفد سوق العمل المحلي 

( الى أن الحرص على تقييم مخرجات 2005اد ذوي الكفاءات لمواكبة سوق العمل، وفي هذا يشير المعاني)واالقليمي باألفر

ً لتحسين نوعية الخريج من خالل معرفة مواطن القوة والضعف لديه، ولكي يكون هذا الخريج قادراً على  التعليم يشكل ضمانا

ومن هنا كان ال بد من إيجاد آليات ووسائل تستطيع من خاللها  مع متطلبات التنمية المستدامة. مجازاة التطور والتعامل

مؤسسات التعليم العالي األردنية تقييم مخرجاتها؛ وعليه فقد جاءت فكرة االستناد إلى امتحان الكفاءة الجامعية وسيلة لتقييم 

 تلك المخرجات.

( Rose, 1996داماً، والكثير من الباحثين مثل روز )تعتبر االختبارات التحصيلية من أكثر وسائل التقويم انتشاراً واستخ     

ينادون بتوسيع قاعدة تلك االدوات والتوجة الى استخدام أدوات أكثر شمولية من خالل طرق   (Davies, 1999وديفس )

، وفي المقابل نجد Assessment Competency ، وتقويم الكفاءة  Assessment Alternativeالتقويم البديلة 

من االنظمة خصوصاً في الجامعات ما زالت تركز بصورة مباشرة على االمتحانات التحصيلية كأسلوب تقويم لتعلم الطلبة العديد 

 (.Gronlund, 1998وتعطيها وزناً كبيراً )

 فاي معناهاا الواساع Competency فاالختبارات المبنية على الكفاياات تختلاف كليااً عان االختباارات التحصايلية، فالكفاياة    

هي : المعرفة العلمية أو اكتساب المهارات ، كماا أنهاا تعناي قادرة الفارد علاى ترجماة ماا تعلماه فاي مواقاف حياتياة فعلياة، بعاد 

 ( . De Landsheere, 1987انتهاء الدراسة ) 

ية تعني التمكن من أداء عمل ( أن الكفا Houston and Howsan , 1972ويرى " هيوستون " و " هوسان " )  

ً لهذا المفهوم يختلف في االفتراضات التي يقوم عليها، والمداخل التي يستخدمها، إذ إنه يركز على ، معين وأن التعليم وفقا

 امتالك المعارف والمهارات، ليس لمجرد امتالكها أو استظهارها، ولكن الستخدامها في أداء عمل معين.    

ذي تعقده هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يركز على ومن هنا يمكن القول ان امتحان الكفاءة الجامعية ال   

الكفايات االساسية وهي كفايات مقننة وضعتها لجان من االساتذة الجامعيين من اصحاب الخبرة واالختصاص من مؤسسات 

لتطبيق، وتفسير النتائج، وفي التعليم العالي االردنية، وهذه الكفايات والمهارات تخضع لقواعد محددة وموحدة في البناء وا

 تحديد درجة االتقان المطلوبة لتخريج الطالب من الجامعة.
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 امتحان الكفاءة الجامعية

 أهداف االمتحان وأغراضه:

يهدف امتحان الكفاءة الجامعية إلى الوقوف على جودة مخرجات البرامج األكاديمية لمؤسسات التعلايم العاالي األردنياة ولايس      

للحكم على أداء الطلبة ومنحهم شهادات توثق األداء الذى تحقق لهم )الطلبة وسيلة فقط وليس غاياة(، وذلاك تحقيقااً لاغارا  

 (: 2017اآلتية )هيئة االعتماد، 

رسم السياسات الخاصة بالتعليم العالي من قبال الجهاات ذات الصالة بجاودة التعلايم العاالي ومؤسسااته فاي األردن، إذ يمكان مان  .1

خااالل نتائجااه )تشااخيص( الوقااوف علااى جوانااب القااوة وجوانااب الضااعف فااي تحقيااق نتاجااات الااتعلم العامااة المتوقااع ماان الطالااب 

قيقهاا، ساواًء ماا اتصال منهاا بالنتاجاات العاماة للتعلايم العاالي علاى مساتوى مؤسساات الملتحق فاى مؤسساات التعلايم العاالى تح

التعلاايم العااالي أم تلااك الخاصااة بعائلااة التخصصااات للمجااال المعرفااي، أم تلااك النتاجااات التخصصاايه التااى تشااكل خصوصااية لكاال 

جاراءات والسياساات الواجاب تخصاص ضامن كال عائلاة مان التخصصاات، إضاافة إلاى مسااعدة هاذه المؤسساات علاى تحدياد اإل

 اتخاذها للتغلب على نواحي الضعف وتعزيز نواحي القوة في جوانب اإلعداد الذي تقدمه.

استخدامه كأساس لالعتماد وضمان الجودة، إذ سيشكل تحقاق نتاجاات الاتعلم للبارامج والتخصصاات أحاد المعاايير الهاماة، التاي  .2

والبارامج لمؤسساات التعلايم العاالي، ورفاع الطاقاة االساتيعابية لهاا، واتخااذ  سيجرى بناًء عليها استمرارية اعتمااد التخصصاات

 قرارات حول إيقافها أو سحب االعتماد والترخيص لها من قبل الجهات المعنية بهذه القرارات.

نعكس خلق روح التناافس باين البارامج والتخصصاات علاى تحقياق الجاودة فاي مادخالتها وعملياتهاا وبالتاالي مخرجاتهاا، مماا يا .3

 إيجاباً على مستوى أداء مؤسسات التعليم العالي األردنية.

استخدامه كأساس للمساءلة الموجهة للقاائمين علاى البارامج والتخصصاات فاي داخال المؤسساة التعليمياة مان جهاة، ومان قبال  .4

 وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى.

يااة مسااتمرة تمتاااز بالدقااة والثبااات والصاادق والموضااوعية عاان أداء القااائمين علااى التخصصااات تااوفير مؤشاارات كميااة ونوع .5

 والبرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي.

الوقوف على مادى التطاوير والتحساين فاي مخرجاات الجامعاة مان خاالل مقارناة أداء الجامعاة ماع نفساها علاى امتحاان الكفااءة  .6

 الجامعية لعدة سنوات.
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 :بنية االمتحان 

 Competency- Based)إن التصور الحالي المتحان الكفاءة الجامعية يتمثال فاي أناه امتحاان يركاز علاى الكفاياات 

Test)  ًأكثر من كونه امتحاناً تحصيليا(Achievement Test)  يقيس معارف وحقائق ونظريات ومهاارات تام تعلمهاا مان

كز االمتحان  على نتاجات التعلم العاماة والخاصاة التاي يتوقاع مان الطالاب اكتساابها بعاد قبل الطالب واختبر بها واجتازها، إذ يُر

االنتهاااء ماان دراسااة البرنااامج األكاااديمي الملتحااق بااه، والتااي ماان شااأنها حملااه علااى لعااب األدوار المهنيااة المتوقعااة فااي إطااار 

اس مقدار الحصيله المعرفية المتحققاة للطالاب، بال التخصص الذي درسه بفاعلية، إذ تكون المهمات االمتحانية غير موجهة لقي

تقيس ما تحقق للطالب من المهارات والعمليات العقلية العليا، )يتذكر، يفهم، يطبق، يحلال، يقاوم، يبتكار( وقدرتاه علاى توظيفهاا 

السياق يركز االمتحاان   فى المواقف العملية الشبيهة بتلك المواقف التى من المتوقع منه التعامل معها فى سوق العمل، وفي هذا

 (:2017ثالث مستويات من الكفايات أو النتاجات كما هي موضحة أدناه)هيئة االعتماد،  على 

 :)Level -Macro(المستوى العام 

يُركز هذا المستوى على النتاجات والكفايات العامة، التي يتوقع من جميع البرامج التي تقادمها مؤسساات التعلايم العاالي )بغا  

النظر عن تركيزاتها( أن تطورها لدى خريجيها حتى يستطيعوا التمشي مع متطلبات الحياة المهنية واالجتماعياة، بحياث ياؤدون 

عملية التطوير والتعليم المساتمر، حياث يضام امتحاان الكفااءة الجامعياة المساتوى العاام ورقاة أدوارهم بفاعلية، وينخرطون في 

امتحانية محوسبة عامة تقدم لجميع الطلبة في كافة التخصصات، وهي مصممة لتقيس الدرجة التى عملت بها مؤسسات التعليم 

علاى تطويرهاا، لتقاود -ليب التادريس المساتخدمة بهااعن طريق محتوى الخطط األكاديمية لبرامجهاا واساتراتيجيات وأساا-العالي

إلى تطوير مثل هذه المهارات والنتاجات التعلمية الهامة إلنتاج المعرفة والتنافس العالمي في عصر العولمة واالقتصاد المعرفاي 

تتمثال فاي )هيئاة والتاي  (Liberal Arts)لدى طلبتها وهي بشكل أساسي تشمل المهاارات التاي يُطلاق عليهاا الفناون العقلياة 

 (:2017االعتماد، 

 

 امتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام

 مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج. .1

 مهارات التفكير الناقد. .2

 مهارات التواصل. .3

 مهارات الثقافة المعلوماتية. .4

 مهارات حل المشكالت والعمل في فريق. .5

 مهارات المعرفة بالحقوق والواجبات. .6

 بالقواعد والسلوكيات األخالقية.المعرفة  .7

 مهارات المعالجة الرياضية. .8

 مهارات المعالجة اللفظية. .9

 المهارات الحاسوبية .10

 القدرات التنظيمية .11

 القدرة على التعلم والتكيف .12

 المهارات القيادية .13
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 :مكونات امتحان الكفاءة الجامعية

يتكون امتحان الكفاءة الجامعية من الكفايات التي ذكرت سابقاً وهذه الكفايات تندرج تحت ثالث مكونات اساسية من المهارات  

والقدرات وتشترك هذه المكونات وتتقاطع مع بعضها في بع  الكفايات وهذه المكونات من المهارات والقدرات هي: ) مهارات 

امعية(، والشكل التالي يوضيح هذه المكونات وتقاطعها مع الكفايات، حيث تبين المربعات حياتية، قدرات وظيفية، متطلبات ج

الداكنة تقاطع الكفايات مع مكونات الكفايات، إذ نالحظ من خالل الجدول أن جميع الكفايات تتقاطع مع المهارات الحياتية 

كفايات يكتسبها الطالب بطريقة غير مباشرة نتيجة خبرات والقدرات الوظيفية، ويجب أن ندرك تماماً أن أغلب هذه المهارات وال

اكاديمية متراكمة وتفاعالت منهجية أو غير منهجية وانخراطة في البيئة الجامعية، وأن القليل من هذه الكفايات يتم اكتسابها 

لمهارات والكفايات المتظمنة بطرق مباشرة والمتمثلة من خالل الشكل بالمتطلبات الجامعية، إذ يجب التركيز أكثر على نوعية ا

 (:2017في المتطلبات الجامعية في الجامعات االردنية خصوصاً مهارات البحث العلمي وتفسير النتائج )هيئة االعتماد، 

 

 ( آلية تقاطع الكفايات اآلساسية مع المكونات الرئيسية1الشكل )
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ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بقياس المخرجات االكاديمية للبرامج ال نكاد نجد من تطرق إلى قياس     

مخرجات البرامج االكاديمية عن طريق الكفايات الجامعية، وانما تطرقت هذه الدراسات الى قياس االتجاهات نحو الكفايات، فقد 

( دراسة هدفت الى معرفة اتجاهات طلبة الجامعات االردنية نحو امتحان الكفاءة 0820أجرى طناش وظاظا وربابعة )

الجامعية، حيث أشارت النتائج الى أن طلبة الجامعات األردنية لديهم اتجاهات ايجابية نحو امتحان الكفاءة الجامعية، كما 

ً في اتجاهاتهم نحو فلسفة االمتحا ن تعزى لجنس الطالب ولصالح اإلناث. وأظهرت أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا

ً نحو فلسفة االمتحان، وآلية تنفيذه تعُزى للكلية التي يدرسون بها ولصالح طلبة الكليات  النتائج وجود فروق دالة احصائيا

ً في اتجاهاتهم نحو محتوى االمتحان تعزى للجااالنسانية. في المقابل أظهرت النتائج وجود  معة التي فروق دالة إحصائيا

يدرسون بها ولصالح طلبة الجامعات الرسمية. وأوصت الدراسة باعتماد االمتحان ليكون أحد محكات للحكم على كفاءة الطلبة 

 في تخصصاتهم المختلفة.

 ,Leite, Santiagoوفي دراسة مسحية قام بها فريق من الباحثين مؤلف من لتي وسانتيغو وساريكيو وليتي وبلدوري )     

)Sarrico, Leite & Polidori, 2006 من أجل وصف وتحليل آراء الطلبة نحو التقييم المؤسسي )Institutional 

Evaluation  .في الجامعات ومقارنة تلك اآلراء بإجراء مسح آراء الطلبة في ثالث مؤسسات تربوية في البرازيل والبرتغال

ت لمعرفة وجهات نظرهم نحو التقييم المؤسسي. حيث أظهر المسح أن وطبقت استبانة على الطلبة الدارسين في تلك المؤسسا

العديد من الطلبة يعتقدون أن التقييم الذي يجري من قبل الجامعات مفيد لتطوير نوعية الجامعات. كما أنه يسهم في تسهيل 

ت، وأن التقييم الذي يأخذ االجراءات للحكم على جودة الجامعة، وإجراء مقارنة بين مستويات األداء على مستوى المؤسسا

 الطابع المؤسسي يُعُد آلية جيدة للسيطرة، والتنظيم، والمراقبة، ويسهم في إمكانية إجراء تقنين لالختبارات في الجامعات.
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 :مشكلة الدراسة

يشهد العالم العربي والدولي تقدماً ملحوظاً وسريعاً في مجال التعليم العالي سواًء من ناحية القبول المتزايد لاعداد الهائلة من    

الطلبة، أو من ناحية التزايد المطرد في اعداد مؤسسات التعليم العالي على مستوى المرحلة الجامعية األولى أو على مستوى 

التعلم، وأصبح أسلوب التعليم الى أسلوب من بالتعليم ا، هذا من جانب ومن جانب آخر فقد أنتقل االهتمام مرحلة الدراسات العلي

 عتبارالطالب محوراً رئيسياً للعملية التعليمية. االتركيز على الطالب بدالً من المعلم ب

الوصول حقيقها من خالل رؤيتها المتمثلة بـ "وفي سبيل الوصول الى المنافسة العالمية والتي تسعى هيئة االعتماد الى ت       

من مراقبة ال بد كان  (2009بمؤسسات التعليم العالي إلى مستوى عاٍل من الجودة والتنافسية العالمية" )هيئة االعتماد، 

على عائدات  ومتابعة مؤسسات التعليم العالي األردنية الرسمية والخاصة للوقوف على مخرجاتها التعليمية، والتي بدورها تؤثر

التعليم حيث أن الهدف الرئيسي من هذه المؤسسات رفد سوق العمل المحلي واالقليمي باألفراد ذوي الكفاءات لمواكبة سوق 

 العمل.

ومن هنا جاءت فكرة امتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام من خالل تركيزة على الكفايات والمهارات األساسية والتي  

سوق العمل بغ  النظر عن تخصص الطالب، حيث أن تنمية كفايات ومهارات امتحان الكفاءة الجامعية  يحتاجها الطالب في

كتسابها لدى الطلبة تحقق ما يسمى بـ "االقتصاد المعرفي" حيث أن االقتصاد المعرفي يحتاج الى أفراد االمستوى العام و

يمتلكون ما هو أكثر من المعرفة، أنهم يحتاجون الى فهم المعرفة واستيعابها، والتمكن من تطبيقها واستخدامها على نحو مبدع 

كما إنهم يحتاجون الى امتالك المهارات واالتجاهات االيجابية للقيام بهذا، لحل المشكالت وتخيل طرائق جديدة إلنجاز االعمال. 

 وغالباً ما يشار الى المكونات المتآلفة من المعارف والمهارات واالتجاهات، على انها "كفايات". 

على النحو  يمكن صياغة بع  االسئلة التي هدفت هذه الدراسة اإلجابة عنها، ومن خالل التعريف بمشكلة هذه الدراسة

 اآلتي:

ما عدد الطلبة ونسبتهم المئوية الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام في آخر دورة وفق المتغيرات )النوع  .1

 االجتماعي، نوع القبول في الجامعات الرسمية ، نوع الجامعة، فئة المعدل التراكمي(.

بين المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة في امتحان   (α=0.05ة )هل يوجد فروق دالة احصائياً عند مستوى الدالل  .2

الكفاءة الجامعية المستوى العام تُعزى لـ)النوع االجتماعي ، نوع القبول في الجامعات الرسمية، نوع الجامعة، فئة المعدل 

 التراكمي(.

ما هي درجة تحقق نتاجات التعلم والكفايات الخاصة بالمستوى العام وفق المتغيرات )النوع االجتماعي، نوع القبول في   .3

 الجامعات الرسمية ، نوع الجامعة، فئة المعدل التراكمي(؟

 ما هي درجة تحقق نتاجات التعلم والكفايات الخاصة بالمستوى العام تبعاً لمتغير عائلة التخصص؟  .4

ً لمتغير ما  .5 عائلة هي الكفايات والمهارات في امتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام التي وصلت الى درجة االتقان تبعا

 ؟التخصص

آلخر دورة ُعقد  لنتاجات التعلم والكفايات الخاصة بالمستوى العام هل تختلف نتائج المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة .6

 سابقة؟بها االمتحان عن الدورات ال
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  :أهمية الدراسة

فكااون هااذه الدراسااة تعتباار الدراسااة  لميااة، أمااا ماان الناحيااة العالتطبيقيااةالعمليااة العلميااة وتكماان أهميااة الدراسااة ماان ناااحيتين 

بارامج الالتقويمية األولى على المستوى المحلاي والتاي تساعى الاى تحدياد نقااط القاوة والضاعف والوقاوف عنادها فاي مخرجاات 

مؤسسات التعليم العالي األردنية الرسمية منها والخاصة، ووضاع الحلاول لهاا مان خاالل التوصايات والمقترحاات، األكاديمية في 

والتااي ماان المتوقااع أن تساااهم فااي اإلرتقاااء بمسااتوى مؤسسااات التعلاايم العااالي االردنيااة ماان خااالل االجااراءات التااي سااتتخذها 

 .ة الجامعيةنتائج امتحان الكفاءالجامعات بناء على 

، تبرز أهمية الدراسة كونها تأتي استجابةً لرؤية جاللة الملك عبادهللا الثااني ابان الحساين المعظام العملية التطبيقيةومن الناحية 

حفظه هللا المتمثلة  في الورقة النقاشية السابعة والتي تركز على أهمية القطاع التعليمي وما يشاهده العاالم مان تقادم ناوعي فاي 

جاء عنوان الورقاة النقاشاية الساابعة لجاللاة الملاك  حيثالقتصاد المعرفي هذا المجال من خالل التركيز على العنصر البشري وا

 " بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة األمة.

عباد  ربط مهارات وكفايات امتحان الكفااءة الجامعياة المساتوى العاام ماع رؤى جاللاة الملاكمن خالل هذه الدراسة أهمية وتأتي 

، إذ أن امتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام يقيس الكفايات والمهارات التاي تارتبط بماا يسامى ابن الحسين المعظمهللا الثاني 

بمراقبااة ومتابعااة وتقياايم جااودة  المتمثاالهيئااة اعتماااد مؤسسااات التعلاايم العااالي وضاامان جودتهااا  دوربااـ "االقتصاااد المعرفااي"، 

قسم الدراسات واألبحاث والتدريب فاي  وفي تفعيل دور المركز الوطني لالختبارات  االستمراروالبرامج والتخصصات االكاديمية 

تطاوير أسائلة امتحاان الكفااءة، وتحليال النتاائج،  وهيئة االعتماد لبناء المهارات الحياتياة والكفاياات الالزماة لإلنساان المعاصار 

تعلايم طلباة الجامعاات المهاارات، وعلاوم المعرفااة و تعلاموتعزياز موضاوعية االمتحاان ومصاداقيته كوسايلة قيااس فعالاة لكفااءة 

تنمياة مهاارات التفكيار،  المطلوبة التي يجب على الطالب امتالكها عناد تخرجاه مان الجامعاة، وااللتحااق بساوق العمال لتشامل: 

ياا المعلوماات، ومهاارات االتصاال والتواصال، ومهاارات تكنولوج والتفكير الناقد، والبحث العلمي، والقدرة على حل المشاكالت، 

وإتقاان مهااارات الحاسااوب، والقاادرة علااى الااتعلم والتكيااف، والمهاارات التنظيميااة، والمهااارات القياديااة، والعماال بااروح الفريااق، 

 وتقبل الرأي االخر، واالبتكار، ومعرفة أخالقيات العمل والمهنة والمعالجات الرياضية واللفظية.

 :التعريفات اإلجرائية 

هو عبارة عن مجموعة من الفقارات او األسائلة التاي تقايس الكفاياات والمهاارات العاماة المتوقاع مان امتحان الكفاءة الجامعية: 

الطلباة اتقانهاا بغاا  النظار عاان تخصصااتهم، لطلبااة الجامعاات األردنيااة لمرحلاة البكااالوريوس المتوقاع تخاارجهم للوقاوف علااى 

 الحكومية والخاصة.مخرجات التعليم في الجامعات األردنية 

هي الجامعات األردنياة الرسامية والخاصاة التاي تمانح درجاة البكاالوريس كحاد أدناى، والباالغ مؤسسات التعليم العالي األردنية: 

 ( جامعة خاصة.20( كلية جامعية رسمية تتبع الى جامعة البلقاء التطبيقية، و)12( جامعات رسمية باإلضافة الى )10عددها )

هاي الكفاياات والمهاارات األساساية التاي يقيساها امتحاان الكفااءة الجامعياة المساتوى العاام، والمتوقاع مان هارات: الكفايات والم

( مكوناات هاي: مهاارات حياتياة، 3الطلبة أتقانها عند تخرجهم والتي يحتاجونها في سوق العمل، وتتكون كفايات االمتحان من )

( كفاياة 13ات موحادة وهاي نفساها عناد جمياع الطلباة. ويبلاغ عادد الكفاياات )وقدرات وظيفية، ومتطلبات جامعياة، وهاذه الكفايا

 رئيسية ويندرج تحت كل كفاية مجموعة من الكفايات الفرعية.
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 :حدود ومحددات الدراسة

 أقتصرت هذه الدراسة على امتحان الكفاءة الجامعية للمستوى العام. -

علاااى الفصااال الدراساااي الثااااني والصااايفي مااان العاااام الجاااامعي شاااملت الدراساااة جمياااع مجتماااع الخاااريجين المتوقاااع تخااارجهم  -

2016/2017. 

( فقارة، أشااتملت علاى كفاياات االمتحااان 28أشاتملت أداة الدراساة علاى اختبااار مقانن مان نااوع االختياار مان متعادد مكااون مان ) -

 ( كفاية.13والبالغ عددها )

  : منهجية الدراسة وإجرءاتها

 مجتمع الدراسة

من جميع الطلبة المتوقع تخرجهم على الفصل الدراسي الثاني والصيفي من العام الجامعي  يتكون مجتمع الدراسة 

 ( جامعة رسمية وخاصة.30لمرحلة البكالوريس في الجامعات األردنية الرسمية والخاصة والموزعين على ) 2016/2017

جميع الطلبة المتوقع تخرجهم من الجامعات وعينة الدراسة هي نفسها مجتمع الدراسة، إذ تقدم المتحان الكفاءة الجامعية  

الرسمية والخاصة نظراً لصدور قرار من مجلس التعليم العالي الموقر بإلزامية التقدم لالمتحان لجميع الطلبة الخريجين، وقد 

 ( طالباً وطالبة. 46640بلغ عدد الطلبة الخريجين الذين تقدموا لالمتحان )

 أداة الدراسة

تكونت أداة الدراسة من اختبار كفايات محوسب من نوع االختيار من متعد، وكانت اسئلة الكفايات عبارة عن مواقف معينة 

تتطلب من الطالب توظيف المعارف والمهارات واالتجاهات التي أكتسبها لإلجابة على فقرات االختبار، وتم إعداد وتصميم بنك 

( فقرة لالمتحان، ويتم سحب الفقرات بطريقة عشوائية من بنك 28حان يتم سحب )من الفقرات المحوسب، وعند عقد االمت

األسئلة مع مراعاة أن تكون العشوائية على مستوى كل كفاية رئيسية وما يندرج تحتها من الكفايات الفرعية، وأشتملت 

ة إندرج تحتها مجموعة من الكفايات ( كفاية رئيسية وكل كفاية رئيسي13الكفايات في امتحان الكفاءة المستوى العام على )

 ( يبين الكفايات الرئيسية والكفايات الفرعية للمستوى العام. 1الفرعية، والجدول رقم )
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 (: الكفايات الرئيسية والكفايات الفرعبة في امتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام1جدول رقم)

 الكفايات الفرعية الكفايات الرئيسية الرقم

 البحث والتحليل 1

 إجراءات البحث

 مفاهيم البحث

 تقييم البحوث

 أنواع البحوث

 تفسير النتائج

 التفكير الناقد واألبداعي 2

 االستنتاج

 االفتراضات

 االستنباط

 النتائج

 تقييم الحجج

 الحقائق واآلراء

 المعالجة اللفظية 3

 ملء الفراغات

 المتقابالت

 االستيعاب القرائي

 الكلمات الشاذة

 المعالجة الرياضية 4

 مفاهيم األعداد

 االستنتاج

 التطبيقات

 قراءة وتفسير وإدراك العالقات

 التحليل والتفسير لبيانات جدولية

 التحليل والتفسير لرسومات بيانية

 تحديد وسيلة االتصال التواصل المكتوب والشفوي 5

 الثقافة المعلوماتية 6

 توظيف وتقييم مصادر المعلومات

 معرفة مصادر المعلومات

 استخدام قواعد المعلومات

 التوثيق

 حل المشكالت والعمل ضمن فريق 7
 حل المشكالت

 عمل الفريق

 المعرف بالحقوق الشخصية والمدنية 8

 المسؤولية

 الحرية

 السلطة

 العدالة

 المواطنة

 القواعد األخالقية 9

 تمييز السلوكيات

 تقييم مصادر القيم

 توظيف مصادر القيم

 الممارسات

 مهارات الحاسوب 10

 نظم تشغيل

 االكسل

 الشبكات

  القدرة على التعلم والتكيف 11

  المهارات التنظيمية 12

  المهارات القيادية 13
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 : صدق وثبات األداة

األداة فقد تم تشكيل لجنة من كبار األساتذة الجامعيين من أصحاب الخبرة واالختصاص لوضع كفايات ومهارات  للتأكد من صدق

المتحان الكفاءة الجامعية، ووضع أسئلة تقيس هذه الكفايات والمهارات، وبعد إنهاء اللجنة من اعداد بنية االمتحان من 

جعة هذه الكفايات واألسئلة، وإجراء التعديالت المبررة في ضوء ذلك، الكفايات واالسئلة، تم تشكيل لجنة أخرى لغاية مرا

( ورشة عمل مع جميع الكليات من الجامعات الرسمية والخاصة مع عمداء الكليات ورؤساء 18باإلضافة الى ذلك فقد تم عقد )

ًء على ذلك تم األخذ بجميع المالحظات األقسام وتم مناقشة الكفايات واألسئلة، من خالل وجهات النظر المتقابلة والمتضادة وبنا

 والمقترحات المبررة سواء الفنية أو اإلدارية أو العلمية.

وللتحقق من ثبات األداة أو االختبار فقد تم أعتماد نتائج امتحان الكفاءة الجامعية في الدورات السابقة بمثابة المراحل التجريبية 

االمتحان كان يتم التحليل لفقرات االختبار ومراجعتها، وإجراء التعديالت والتنقيحات لالختبار، ففي كل دورة كان يعقد بها 

االزمة بناًء على مؤشرات التمييز والصعوبة والتخمين، وكان يتم بصورة دورية تقييم األسئلة من قبل المختصين حسب 

 ييم، وهذا مؤشر على صدق التحليل وثبات التقييم.وأشارت النتائج الى اتفاق اللجنة  على فقرات التق المعايير المتفق عليها،

 

 :المعالجة اإلحصائية

 إلجراء التحليالت التالية: spssاستخدم في هذه الدراسة برمجية الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية   

وحسب كل متغير حساب اإلحصائيات الوصفية وهي المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة لكل كفاية من كفايات االمتحان  .1

 من متغيرات الدراسة.

الختبار داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية للمتغيرات ) النوع االجتماعي، نوع الجامعة، نوع القبول  (t) استخدام اختبار  .2

 في الجامعات الرسمية(

 تغير المعدل التراكمي. ( الختبار داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لم(One Way ANOVAتحليل التباين األحادي  .3
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 : عر  النتائج
 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 

ما عدد الطلبة ونسبتهم المئوية الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوى  لإلجابة عن السؤال األول الذي نصَّ على:"

العام في آخر دورة وفق المتغيرات )النوع االجتماعي، نوع القبول في الجامعات الرسمية، نوع الجامعة، فئة المعدل 

 ( يوضح ذلك. 2جدول رقم )"؛ تم  حساب اعداد الطلبة ونسبتهم المئوية حسب متغيرات الدراسة والالتراكمي؟

 (. النسب المئوية وتوزيع أعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية وفق المتغيرات 2جدول رقم )

 )النوع االجتماعي، نوع القبول في الجامعات الرسمية ، نوع الجامعة، فئة المعدل التراكمي(.

 المجموع العدد النسب المئوية تصنيف المتغيرات المتغيرات

 النوع االجتماعي

 %43 19947 ذكر

46640 

 %57 26693 انثى

 نوع القبول في الجامعات الرسمية

 %62 21317 عادي

 %38 13248 موازي وغير ذلك

 نوع الجامعة

 %74 34565 جامعات رسمية

 %26 12075 جامعات خاصة

 المعدل التراكمي

 %39 18104 مقبول

 %34 15992 جيد

 %20 9494 جيد جداً 

 %6 2950 ممتاز

 

( النسبة المئوية وأعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية ) المستوى العام( موزعين حسب متغير النوع 2يبين الجدول رقم )

ومتغير نوع الجامعة )رسمية، خاصة( ومتغير فئة االجتماعي )ذكر، أنثى(، ومتغير نوع القبول في الجامعات الرسمية )عادي، مواٍز وغير ذلك(،  

%(، وشكل طلبة القبول العادي في 57المعدل التراكمي )مقبول، جيد، جيد جداً، ممتاز(، إذ شكلت اإلناث الغالبية من المتقدمين لالمتحان بنسبة )

الرسمية، وكذلك األمر بالنسبة للجامعات الرسمية فقد شكلت ما %( من أعداد الطلبة المتقدمين لالمتحان في الجامعات 62الجامعات الرسمية ما نسبته )

ة %( من المتقدمين لالمتحان، أما عند الحديث عن متغير المعدل التراكمي فقد كانت نسبة الحضور للطلبة مرتبة تنازلياً من أعلى قيمة لفئ74نسبته )

(، 2%(، واألشكال البيانية )94.5( بنسبة )46640الكلي للمتقدمين لالمتحان ) %(، وبلغ العدد6%(،وأقلها فئة الممتاز  بنسبة )39المقبول بنسبة )

 (  توضح بشكل مفصل هذه النسب.5(، )4(، )3)
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74%

26%

جامعات رسمية

جامعات خاصة

النسب المئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة (:2)الشكل رقم

39%

34%

21%
6%

مقبول

جيد

جيد جدا  

ممتاز

توى المس-النسب المئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية(: 3)الشكل رقم 

62%

38%

النسب المئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة (:4)الشكل
ة المستوى العام حسب متغير نوع القبول في الجامعات الرسمي-الجامعية

عادي

موازي وغير ذلك

43%

57% ذكر

انثى

-النسب المئوية ألعداد الطلبة الذين تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية(:5)الشكل
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 

بين المتوسطات   (α=0.05هل يوجد فروق دالة احصائياً عند مستوى الداللة ) لإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصَّ على:"

الحسابية لإلجابات الصحيحة في امتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام تُعزى لـ)النوع االجتماعي ، نوع القبول في الجامعات 

؛ تم القيام بحساب المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة لكل متغير من الرسمية، نوع الجامعة، فئة المعدل التراكمي(؟"

 :( يبين ذلك3، والجدول رقم)Fواختبار   tسة وحساب داللة الفروق بين هذه المتوسطات باستخدام اختبار متغيرات الدرا

 

في امتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام لالجابات الصحيحة للمتوسطات الحسابية   t/F(. نتائج تحليل اختبار 3جدول رقم)

 تُعزى لمتغيرات الدراسة.

 المتغيرات
تصنييف 

 المتغيرات

المتوسط الحسابي لإلجابات 

 الصحيحة

 tاختبار 

/ F 

الداللة 

 اإلحصائية

النوع 

 االجتماعي

 %62.18 ذكر

1.66 0.986 

 %63.06 أنثى

نوع القبول في 

الجامعات 

 الرسمية

 %62.57 عادي

1.69 0.895 

 %63.02 مواٍز وغير ذلك

 نوع الجامعة

 %62.71 رسمية

1.53 0.775 

 %61.80 خاصة

المعدل 

 التراكمي

 %59.33 مقبول

3.25 0.01* 

 %63.01 جيد

 %66.00 جيدا جداً 

 %68.42 ممتاز

 

 (α = 0.05*ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

لإلجابات الصحيحة في ( في المتوسطات الحسابية α= 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )3يبين الجدول رقم)

ومتغير نوع ضوء إتقان النتاجات والكفايات والمهارات الكلية المتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام تعزى لمتغير النوع االجتماعي )ذكر، أنثى( 

ائج إلى وجود فروق ذات داللة الجامعة )رسمية، خاصة(، ومتغير نوع القبول في الجامعات الرسمية )عادي، مواٍز وغير ذلك( في حين تشير النت

( في المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة في ضوء إتقان النتاجات والكفايات الكلية المتحان الكفاءة α= 0.05إحصائية عند مستوى الداللة  )

ز( إذ كانت الفروق لصالح الطلبة ذوي فئات الجامعية للمستوى العام تعزى إلى االختالف في متغير فئة المعدل التراكمي )مقبول، جيد، جيد جداً، ممتا

 ( توضح ذلك.9(، )8(، )7(، )6معدالت )الممتاز، الجيد جداً( مقارنة مع الطلبة ذوي فئات معدالت )المقبول، الجيد(، واألشكال البيإنية،)
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62.57%

63.02%

62.20%

62.40%

62.60%

62.80%

63.00%

63.20%

عادي ...  موازي،

نوع القبول في الجامعات الرسمية

ر نوع نسبة اإلتقان الكلية في المستوى العام حسب متغي(:  6)شكل رقم

القبول في الجامعات الرسمية

نوع القبول في الجامعات 
الرسمية عادي

نوع القبول في الجامعات 
...  الرسمية موازي،

62.71%

61.80%

61.00%

61.50%

62.00%

62.50%

63.00%

رسمية خاصة

نوع الجامعة

ر نسبة اإلتقان الكلية في المستوى العام حسب متغي(:  7)شكل رقم

الجامعة

نوع الجامعة رسمية

نوع الجامعة خاصة

59.33%

63.01%
66.00%

68.42%

50.00%

55.00%

60.00%

65.00%

70.00%

مقبول جيد جيد جدا   ممتاز

المعدل التراكمي

ر نسبة اإلتقان الكلية في المستوى العام حسب متغي(: 8)شكل رقم

المعدل التراكمي

المعدل التراكمي مقبول

المعدل التراكمي جيد

المعدل التراكمي جيد جدا  

المعدل التراكمي ممتاز

62.18%

63.06%

61.60%
61.80%
62.00%
62.20%
62.40%
62.60%
62.80%
63.00%
63.20%

ذكر انثى

النوع االجتماعي

النوع نسبة اإلتقان الكلية في المستوى العام حسب متغير(: 9)شكل رقم

االجتماعي 

النوع االجتماعي ذكر

النوع االجتماعي انثى



 

18 | AQACHEI 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 

ما هي درجة تحقق نتاجات التعلم والكفايات الخاصة بالمستوى العام وفق  لإلجابة عن السؤال الثالث الذي نصَّ على:"

؛ تم القيام بحساب المتغيرات )النوع االجتماعي، نوع القبول في الجامعات الرسمية ، نوع الجامعة، فئة المعدل التراكمي؟"

عية المستوى العام، وذلك لكل متغير من المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة لكل كفاية من كفايات امتحان الكفاءة الجام

 ( يبينان ذلك:8( و)7( و)6( و)5( و)4متغيرات الدراسة. والجداول رقم )

مقارنااة المتوسااطات الحسااابية لإلجابااات الصااحيحة لكاال كفايااة ماان كفايااات المسااتوى العااام بشااكل كلااي بغاا  النظاار عاان نااوع  .1

 المتغيرات.

 لإلجابات الصحيحة لكفايات امتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام(. المتوسطات الحسابية 4جدول رقم)

 المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة % الكفاية

 %49.96 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 التفكير الناقد

 %72.15 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.40 والسلوكيات األخالقيةالمعرفة بالقواعد 

 %58.58 المعالجة الرياضية

 %59.01 المعالجة اللفظية

 %68.00 مهارات التواصل

 %69.10 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 مهارات الحاسوب

 %57.63 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %51.58 المهارات التنظيمية

 %69.48 مهارات القيادة

 %62.47 النسبة العامة

 

( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات والمهارات المتحان الكفاءة الجامعية )المستوى 4يالحظ من الجدول رقم )

%( لكفاية  البحث 49.96حسابي )%( لكفاية المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية وأقل متوسط 81.40العام(، إذ كان أعلى متوسط حسابي )

 ( .9( والشكل )4المتوسطات لإلجابات الصحيحة كما هو موضح بالجدول )ت بقية العلمي وتفسير النتائج بينما كان
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 مقارنااااااااااة المتوسااااااااااطات الحسااااااااااابية لإلجابااااااااااات الصااااااااااحيحة لكاااااااااال كفايااااااااااة ماااااااااان كفايااااااااااات المسااااااااااتوى العااااااااااام .2

 االجتماعي)ذكر، أنثى(.وفقاً لمتغير النوع 

(. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة لكفايات امتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام وفقاً لمتغير النوع 5جدول رقم)

 االجتماعي)ذكر، أنثى(

 الكفاية

 المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة %

 أنثى ذكر

 %49.12 %51.31 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.37 %56.97 التفكير الناقد

 %71.78 %72.68 الثقافة المعلوماتية

 %70.97 %70.88 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.45 %81.34 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %56.55 %61.46 المعالجة الرياضية

 %60.63 %56.73 المعالجة اللفظية

 %70.02 %65.20 مهارات التواصل

 %70.13 %67.65 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %54.70 %57.56 مهارات الحاسوب

 %58.25 %56.79 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %52.16 %50.77 المهارات التنظيمية

 %70.73 %67.73 مهارات القيادة

 %63.06 %62.18 النسبة العامة

 

فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للنتاجات والكفايات والمهارات المتحان الكفاءة  ( وجود5يالحظ من الجدول رقم )

لمعلوماتية، الجامعية )المستوى العام( تبعا لمتغير النوع االجتماعي، إذ حقق الذكور نسب أعلى في كفايات البحث العلمي وتفسير النتائج، الثقافة ا

هارات الحاسوبية ، بينما حققت اإلناث في بقية الكفايات نسب أعلى، وبلغت النسبة العامة للمتوسطات الحسابية لدى الذكور المعالجة الرياضية، الم

 ( يوضح النسب لجميع المهارات بشكل تفصيلي.10( والشكل )5%(، والجدول )63.06%( وهي أقل من النسبة العامة لدى اإلناث والبالغة )62.18)
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البحث 
العلمي 
وتفسير 
النتائج

الثقافة لناقد التفكير ا
ةالمعلوماتي

المعرفة 
بالحقوق 
والواجبات

المعرفة 
بالقواعد 
والسلوكيات
األخالقية 

المعالجة 
الرياضية

المعالجة 
اللفظية 

مهارات 
التواصل 

مهارات حل 
المشكلة 

والعمل في 
فريق

مهارات 
الحاسوب

القدرة على 
التعلم 
والتكيف

المهارات 
التنظيمية

مهارات 
القيادة

امةالنسبة الع

نسب إتقان النتاجات والكفايات والمهارات للمستوى العام وفقاً لمتغير النوع (: 10)الشكل رقم 
االجتماعي

ذكر 

أنثى
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مقارناااااة المتوساااااطات الحساااااابية لإلجاباااااات الصاااااحيحة لكااااال كفاياااااة مااااان كفاياااااات المساااااتوى العاااااام وفقااااااً لمتغيااااار ناااااوع  .3

 الجامعة)رسمية،خاصة(.

 وفقاً لمتغير الجامعة (. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة لكفايات امتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام6جدول رقم)

 الكفاية

 الحسابية لإلجابات الصحيحة %المتوسطات 

 خاصة رسمية

 %49.40 %50.18 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %56.25 %57.54 التفكير الناقد

 %72.31 %72.10 الثقافة المعلوماتية

 %70.30 %71.15 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.89 %81.23 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %56.84 %59.20 الرياضيةالمعالجة 

 %56.88 %59.75 المعالجة اللفظية

 %67.39 %68.21 مهارات التواصل

 %68.11 %69.45 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.48 %56.03 مهارات الحاسوب

 %55.73 %58.31 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %52.62 %51.22 المهارات التنظيمية

 %68.92 %69.68 القيادةمهارات 

 %61.80 %62.71 النسبة العامة

 

( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات والمهارات المتحان الكفاءة الجامعية 6يالحظ من الجدول رقم )

مهارات وكفايات الثقافة المعلوماتية والمعرفة بالقواعد )المستوى العام( تبعا لمتغير نوع الجامعة، إذ حققت الجامعات الخاصة  نسب أعلى في 

وبلغت النسبة العامة للمتوسطات الحسابية  ،بينما حققت الجامعات الرسمية في بقية الكفايات نسب أعلى والسلوكيات األخالقية والمهارات التنظيمية،

( يوضح النسب 11( والشكل )6والجدول) %(62.71الرسمية والبالغة )%( وهي أقل من النسبة العامة لدى الجامعات 61.80لدى الجامعات الخاصة )

 لجميع المهارات والكفايات.
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نوع ن النتاجات والكفايات والمهارات للمستوى العام وفقاً لمتغيرانسب إتق(: 11)الشكل رقم 
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مقارنة المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة لكل كفاياة مان كفاياات المساتوى العاام وفقااً لمتغيار ناوع القباول فاي الجامعاات  .4

 الرسمية )عادي، مواٍز وغير ذلك(.

وفقاً لمتغير نوع القبول في الجامعات  (. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة لكفايات امتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام7رقم)جدول 

 الرسمية

 الكفاية

 المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة

 مواٍز وغير ذلك عادي

 %50.85 %49.83 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %58.00 %57.28 الناقدالتفكير 

 %72.71 %71.78 الثقافة المعلوماتية

 %71.42 %71.09 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %80.95 %81.43 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %60.36 %58.57 المعالجة الرياضية

 %59.48 %59.98 المعالجة اللفظية

 %67.74 %68.59 مهارات التواصل

 %69.34 %69.55 المشكلة والعمل في فريقمهارات حل 

 %56.94 %55.48 مهارات الحاسوب

 %58.67 %58.15 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %51.83 %50.85 المهارات التنظيمية

 %69.55 %69.80 مهارات القيادة

 %63.02 %62.57 النسبة العامة

 

( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية لإلجاباات الصاحيحة للكفاياات والمهاارات المتحاان الكفااءة الجامعياة )المساتوى 7يالحظ من الجدول رقم )

قال مان النسابة %( وهاي أ62.57وبلغت النسبة العامة للمتوسطات الحسابية لادى القباول العاادي )العام( تبعا لمتغير نوع القبول في  الجامعات الرسمية، 

 ( يوضح النسب لجميع المهارات بشكل تفصيلي.12( والشكل )7، والجدول )%(63.02العامة لدى القبول الموازي،.. والبالغة )
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 مقارناااة المتوساااطات الحساااابية لإلجاباااات الصاااحيحة لكااال كفاياااة مااان كفاياااات المساااتوى العاااام وفقااااً لمتغيرالمعااادل التراكماااي .5

 تاز(.)مقبول، جيد، جيد جداً، مم

ً  (. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة لكفايات امتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام8جدول رقم)  وفقا
 لمتغير المعدل التراكمي 

 الكفاية

 المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة %

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول

 %57.34 %53.26 %50.21 %47.01 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %61.69 %60.24 %57.68 %54.59 التفكير الناقد

 %77.93 %76.06 %72.85 %68.70 الثقافة المعلوماتية

 %77.55 %74.37 %71.35 %67.84 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %85.94 %84.06 %82.02 %78.84 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %66.79 %62.72 %58.77 %55.12 المعالجة الرياضية

 %67.41 %63.64 %59.65 %54.84 المعالجة اللفظية

 %75.17 %72.09 %68.57 %64.42 مهارات التواصل

 %74.93 %73.34 %69.83 %65.39 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %61.01 %59.27 %56.49 %52.88 مهارات الحاسوب

 %61.88 %61.33 %58.32 %54.55 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %55.69 %54.24 %51.82 %49.41 المهارات التنظيمية

 %74.70 %72.46 %70.60 %66.23 مهارات القيادة

 %68.42 %66.00 %63.01 %59.33 النسبة العامة

 

المتحاان الكفااءة الجامعياة  ( وجاود فاروق ظاهرياة فاي المتوساطات الحساابية لإلجاباات الصاحيحة للكفاياات والمهاارات8يالحظ من الجدول رقم )

%( لكفاياة " المعرفاة بالقواعاد والسالوكيات 85.94)المستوى العام( وفقاً لمتغير المعدل التراكماي، إذ كانات أعلاى متوساط حساابي لإلجاباات الصاحيحة )

%(  لفئاة المقباول، ويالحاظ إناه فاي 47.01) األخالقية" عند فئة الممتاز، وأقل متوسط حسابي لإلجابات الصحيحة لكفاية البحاث العلماي وتفساير النتاائج

توساطات الحساابية اإلجمال كانت المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة العامة للكفايات تبعاً لترتياب فئاات المعادل طبيعياة ومرتباه تنازليااً فقاد كانات الم

%( لفئاة المقباول، والجادول 59.33%( لفئاة الجياد، و)63.01)%( لفئاة الجياد جاداً ، و66.00%(، و)68.42لإلجابات الصحيحة العامة لفئة الممتاز )

 ( بشكل مفصل وواضح.13( والشكل رقم )8)
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دل ن النتاجات والكفايات والمهارات للمستوى العام وفقاً لمتغير المعانسب إتق(: 13)الشكل رقم 

التراكمي

مقبول

جيد

جيد جدا  

ممتاز
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

ً لإلجابة عن السؤال الرابع الذي نصَّ على:" لمتغير ما هي درجة تحقق نتاجات التعلم والكفايات الخاصة بالمستوى العام تبعا

؛ تم القيام بحساب المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة لكل كفاية من كفايات امتحان الكفاءة الجامعية عائلة التخصص؟"

 ( تبين ذلك:26-9المستوى العام تبعاً لمتغير عائلة التخصص. والجداول من )

 

الجامعياة المسااتوى العاام تبعااً لعااائالت التخصصاات مااع مقارناة المتوساطات الحسااابية لإلجاباات الصااحيحة فاي امتحاان الكفاااءة  .1

 المتوسط الحسابي الكلي لإلجابات الصحيحة في المستوى العام

 في امتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام تبعاً لعائالت التخصصات(. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة 9جدول رقم)

 العائلة
لصحيحة تبعاً المتوسطات الحسابية لإلجابات ا
 للعائالت%

المتوسط الحسابي لإلجابات 
 الصحيحة للمستوى العام%

 %68.54 العلوم الهندسية

 
 
 
 

62.47% 
 
 
 
 
 

 %67.36 العلوم الطبية والصحية

 %63.53 اللغات

 %65.15 العلوم الطبيعية األساسية

 %66.80 علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 %64.67 العلوم الزراعية

 %62.83 الحماية المدنية

 %62.27 العلوم اإلدارية واألعمال

 %59.33 الحقوق

 %61.71 الفنون السمعية والبصرية

 %59.33 علوم الصحافة واإلعالم

 %58.25 السياحة واآلثار

 %57.91 اآلداب

 %59.74 العلوم التربوية

 %56.88 علوم الرياضة

 %57.23 علوم الشريعة

 %57.05 العلوم االجتماعية

 

ً لتوزيعهم ضمن 9يالحظ من الجدول رقم ) ( وجود فروق ظاهرية في متوسطات اإلجابات الصحيحة للمهارات والكفايات الرئيسية للمستوى العام تبعا

وأقل متوسط حسابي لإلجابات  %( لعائلة العلوم الطبية والصحية ،68.54عائالت التخصصات، إذ كان أعلى متوسط حسابي لإلجابات الصحيحة)

%(، ويتضح لنا من الجدول 62.47%( لعائلة العلوم االجتماعية، بينما كانت المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة العامة )57.05الصحيحة )

 ( المتوسطات للعائالت بشكل واضح.14( والشكل رقم )9رقم)
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وسطالمتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة في المستوى العام تبعاً لعائالت المستوى المت(: 14)شكل رقم 

%المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة تبعا  للعائالت %المتوسط الحسابي لالجابات الصحيحة للمستوى العام
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 لإلجاباااااااات الصاااااااحيحة للكفاياااااااات والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي المساااااااتوى العااااااااممقارناااااااة المتوساااااااطات الحساااااااابية  .2

 تبعاً لعائلة التخصصات الهندسية

 (. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى العام تبعاً لعائلة 10جدول رقم)
 تخصصات العلوم الهندسية

 الكفايات الرئيسية

 الصحيحة %متوسطات اإلجابات 

 المستوى العام عائلة العلوم الهندسية

 %49.96 %56.98 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 %62.27 التفكير الناقد

 %72.15 %78.32 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %75.48 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.40 %83.93 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %58.58 %74.49 المعالجة الرياضية

 %59.01 %62.98 المعالجة اللفظية

 %68.00 %70.52 مهارات التواصل

 %69.10 %72.85 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %65.48 مهارات الحاسوب

 %57.63 %63.20 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %51.58 %53.91 المهارات التنظيمية

 %69.48 %70.56 مهارات القيادة

 %62.47 %68.54 النسبة العامة

 

( أن المتوساطات الحساابية لإلجاباات الصاحيحة لعائلاة العلاوم الهندساية كانات أعلاى بشاكل عاام فاي جمياع 15( والشاكل رقام)10يالحظ من الجادول رقام )

 الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام.
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عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 15)شكل رقم 
لعائلة العلوم الهندسية  المستوى المتوسط

عائلة العلوم الهندسية المستوى العام
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 مقارناااااااة المتوساااااااطات الحساااااااابية لإلجاباااااااات الصاااااااحيحة للكفاياااااااات والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي المساااااااتوى العاااااااام .3

 تبعاً لعائلة التخصصات العلوم الطبية والصحية

 طبية والصحية(. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى العام تبعاً لعائلة تخصصات العلوم ال11جدول رقم)

 الكفايات الرئيسية

 متوسطات اإلجابات الصحيحة %

 المستوى العام عائلة العلوم الطبية والصحية

 %49.96 %55.07 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 %61.52 التفكير الناقد

 %72.15 %75.35 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %73.80 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.40 %83.94 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %58.58 %66.75 المعالجة الرياضية

 %59.01 %64.43 المعالجة اللفظية

 %68.00 %72.78 مهارات التواصل

 %69.10 %72.62 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %60.04 مهارات الحاسوب

 %57.63 %64.11 والتكيفمهارات القدرة على التعلم 

 %51.58 %53.22 المهارات التنظيمية

 %69.48 %72.01 مهارات القيادة

 %62.47 %67.36 النسبة العامة

 

( أن المتوساطات الحساابية لإلجاباات الصاحيحة لعائلاة العلاوم الطبياة والصاحية كاان أعلاى بشاكل عاام فاي 16( والشاكل رقام)11يالحظ مان الجادول رقام )

 الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام.جميع 
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عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 16)شكل رقم 
المستوى المتوسطالعلوم الطبية والصحيةلعائلة 

عائلة العلوم الطبية والصحية المستوى العام
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 مقارناااااااة المتوساااااااطات الحساااااااابية لإلجاباااااااات الصاااااااحيحة للكفاياااااااات والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي المساااااااتوى العاااااااام .4

 تبعاً لعائلة اللغات

 المستوى العام تبعاً لعائلة تخصصات العلوم اللغات(. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في 12جدول رقم)

 الكفايات الرئيسية
 متوسطات اإلجابات الصحيحة %

 المستوى العام عائلة  اللغات

 %49.96 %49.74 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 %57.57 التفكير الناقد

 %72.15 %73.45 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %71.58 والواجباتالمعرفة بالحقوق 

 %81.40 %81.78 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %58.58 %53.44 المعالجة الرياضية

 %59.01 %62.22 المعالجة اللفظية

 %68.00 %68.96 مهارات التواصل

 %69.10 %71.55 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %55.13 مهارات الحاسوب

 %57.63 %57.46 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %51.58 %51.85 المهارات التنظيمية

 %69.48 %71.11 مهارات القيادة

 %62.47 %63.53 النسبة العامة

 

جمياع الكفايااات  ( أن المتوساطات الحسااابية لإلجاباات الصااحيحة لعائلاة اللغااات كانات أعلاى بشااكل عاام فااي17( والشااكل رقام)12يالحاظ مان الجاادول رقام )

القادرة علاى والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المساتوى العاام باساتثناء كفاياة البحاث العلماي وتفساير النتاائج وكفاياة المهاارات الحاساوبية ومهاارات 

 العمل والتكيف وكفاية المعالجة الرياضية.
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عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 17)شكل رقم 
المستوى المتوسطاللغات لعائلة 

عائلة االلغات  المستوى العام
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 للكفاياااااااات والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي المساااااااتوى العااااااااممقارناااااااة المتوساااااااطات الحساااااااابية لإلجاباااااااات الصاااااااحيحة  .5

 تبعاً لعائلة تخصصات العلوم الطبيعية واالساسية

(. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى العام تبعاً لعائلة تخصصات العلوم 13جدول رقم)

 الطبيعية واألساسية

 الكفايات الرئيسية
 اإلجابات الصحيحة %متوسطات 

عائلة العلوم الطبيعية 
 واألساسية

 المستوى العام

 %49.96 %52.22 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 %59.72 التفكير الناقد

 %72.15 %71.54 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %71.22 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.40 %82.47 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %58.58 %66.59 المعالجة الرياضية

 %59.01 %64.17 المعالجة اللفظية

 %68.00 %65.53 مهارات التواصل

 %69.10 %70.42 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %58.64 مهارات الحاسوب

 %57.63 %62.51 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %51.58 %52.76 المهارات التنظيمية

 %69.48 %69.19 مهارات القيادة

 %62.47 %65.15 النسبة العامة

 

( أن المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة لعائلة العلوم الطبيعية واألساساية كانات أعلاى بشاكل عاام فاي 18( والشكل رقم)13يالحظ من الجدول رقم )

 المستوى العام باستثناء كفاية المهارات القيادية وكفاية مهارات التواصل. جميع الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان
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عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 18)شكل رقم 
الطبيعية واألساسية المستوى المتوسطالعلوم لعائلة 

عائلة العلوم الطبيعية واألساسية المستوى العام
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 مقارناااااااة المتوساااااااطات الحساااااااابية لإلجاباااااااات الصاااااااحيحة للكفاياااااااات والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي المساااااااتوى العاااااااام .6

 تبعاً لعائلة تخصصات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى العام تبعاً لعائلة تخصصات علوم (. المتوسطات 14جدول رقم)

 الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 الكفايات الرئيسية
 متوسطات اإلجابات الصحيحة %

عائلة علوم الحاسوب وتكنولوجيا 
 المعلومات

 المستوى العام

 %49.96 %52.46 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 %60.36 التفكير الناقد

 %72.15 %80.74 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %73.24 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.40 %82.26 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %58.58 %62.14 المعالجة الرياضية

 %59.01 %59.75 المعالجة اللفظية

 %68.00 %70.79 مهارات التواصل

 %69.10 %72.93 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %66.68 مهارات الحاسوب

 %57.63 %61.21 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %51.58 %54.44 المهارات التنظيمية

 %69.48 %71.39 مهارات القيادة

 %62.47 %66.80 النسبة العامة

 

( أن المتوساطات الحساابية لإلجاباات الصاحيحة لعائلاة علاوم الحاساوب وتكنولوجياا المعلوماات كانات أعلاى 19والشاكل رقام)( 14يالحظ من الجدول رقم )

 بشكل  عام في جميع الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام.
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عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 19)شكل رقم 
المستوى المتوسطعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتلعائلة 

عائلةعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات المستوى العام
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 والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي المساااااااتوى العااااااااممقارناااااااة المتوساااااااطات الحساااااااابية لإلجاباااااااات الصاااااااحيحة للكفاياااااااات  .7

 تبعاً لعائلة تخصصات العلوم الزراعية

 (. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى العام تبعاً لعائلة تخصصات15جدول رقم)

 العلوم الزراعية 

 الكفايات الرئيسية
 متوسطات اإلجابات الصحيحة %

عائلة العلوم 
 الزراعية

 المستوى العام

 %49.96 %52.23 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 %59.03 التفكير الناقد

 %72.15 %71.70 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %69.64 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.40 %82.54 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %58.58 %61.51 المعالجة الرياضية

 %59.01 %62.62 المعالجة اللفظية

 %68.00 %70.87 مهارات التواصل

 %69.10 %71.31 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %54.41 مهارات الحاسوب

 %57.63 %61.17 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %51.58 %51.68 المهارات التنظيمية

 %69.48 %71.99 مهارات القيادة

 %62.47 %64.67 النسبة العامة

 

( أن المتوسااطات الحسااابية لإلجابااات الصااحيحة لعائلااة العلااوم الزراعيااة كاناات أقاال بشااكل عااام فااي جميااع 20( والشااكل رقاام)15يالحااظ ماان الجاادول رقاام )

 والواجبات وكفاية الثقافة المعلوماتية.الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام باستثناء كفاية المعرفة بالحقوق 



 

40 | AQACHEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 20)شكل رقم 
المستوى المتوسطالعلوم الزراعيةلعائلة 

عائلة العلوم الزراعية المستوى العام
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 مقارناااااااة المتوساااااااطات الحساااااااابية لإلجاباااااااات الصاااااااحيحة للكفاياااااااات والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي المساااااااتوى العاااااااام .8

 تبعاً لعائلة تخصصات الحماية المدنية.

المستوى العام تبعاً لعائلة تخصصات الحماية (. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في 16جدول رقم)

 المدنية

 الكفايات الرئيسية
 متوسطات اإلجابات الصحيحة %

 المستوى العام عائلة  الحماية المدنية

 %49.96 %52.45 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 %56.27 التفكير الناقد

 %72.15 %74.89 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %75.43 بالحقوق والواجباتالمعرفة 

 %81.40 %77.28 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %58.58 %56.89 المعالجة الرياضية

 %59.01 %59.40 المعالجة اللفظية

 %68.00 %69.67 مهارات التواصل

 %69.10 %68.59 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %57.72 مهارات الحاسوب

 %57.63 %52.28 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %51.58 %45.54 المهارات التنظيمية

 %69.48 %70.41 مهارات القيادة

 %62.47 %62.83 النسبة العامة

 

أعلاى بشاكل عااام فاي جميااع  ( أن المتوساطات الحساابية لإلجابااات الصاحيحة لعائلااة الحماياة المدنياة كاناات21( والشاكل رقاام)16يالحاظ مان الجاادول رقام )

ة الرياضااية، الكفايااات والمهااارات الرئيسااية الخاصااة بامتحااان المسااتوى العااام بإسااتثناء كفايااة المعرفااة بالقواعااد والساالوكيات االخالقيااة، وكفايااة المعالجاا

 وكمهارة حل المشكالت، وكفاية القدرة على العمل والتكيف، والمهارات التنظيمية.



 

42 | AQACHEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 21)شكل رقم 
المستوى المتوسطالحماية المدنيةلعائلة 

عائلة الحماية المدنية المستوى العام
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 مقارناااااااة المتوساااااااطات الحساااااااابية لإلجاباااااااات الصاااااااحيحة للكفاياااااااات والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي المساااااااتوى العاااااااام .9

 تبعاً لعائلة العلوم االدارية واالعمال

 (. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى العام تبعاً لعائلة العلوم االدارية واالعمال17جدول رقم)

 الكفايات الرئيسية
 متوسطات اإلجابات الصحيحة %

 المستوى العام عائلة  العلوم اإلدارية واألعمال

 %49.96 %48.28 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 %55.83 التفكير الناقد

 %72.15 %73.04 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %70.83 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.40 %80.97 بالقواعد والسلوكيات األخالقيةالمعرفة 

 %58.58 %55.17 المعالجة الرياضية

 %59.01 %56.38 المعالجة اللفظية

 %68.00 %68.43 مهارات التواصل

 %69.10 %68.15 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %55.28 مهارات الحاسوب

 %57.63 %55.26 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %51.58 %51.66 المهارات التنظيمية

 %69.48 %70.20 مهارات القيادة

 %62.47 %62.27 النسبة العامة

 

واألعماال  كانات بشاكل عاام أقال مان  العلاوم اإلدارياة( أن المتوساطات الحساابية لإلجاباات الصاحيحة لعائلاة 22( والشكل رقام)17يالحظ من الجدول رقم )

لتواصاال متوسااطات اإلجابااات العامااة للمهااارات والكفايااات الرئيسااية الخاصااة بامتحااان المسااتوى العااام بإسااتثناء كفايااة الثقافااة المعلوماتيااة ومهااارات ا

 والمهارات التنظيمية ومهارات القيادة.
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عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 22)شكل رقم 
المستوى المتوسطالعلوم اإلدارية واألعمال لعائلة 

عائلة العلوم اإلدارية واألعمال  المستوى العام
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 الصاااااااحيحة للكفاياااااااات والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي المساااااااتوى العااااااااممقارناااااااة المتوساااااااطات الحساااااااابية لإلجاباااااااات  .10

 تبعاً لعائلة تخصصات الحقوق

 (. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى العام تبعاً لعائلة تخصصات الحقوق18جدول رقم)

 الكفايات الرئيسية

 متوسطات اإلجابات الصحيحة %

 المستوى العام عائلة الحقوق

 %49.96 %44.41 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 %53.79 التفكير الناقد

 %72.15 %67.66 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %73.92 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.40 %80.98 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %58.58 %48.96 المعالجة الرياضية

 %59.01 %57.35 المعالجة اللفظية

 %68.00 %60.18 مهارات التواصل

 %69.10 %65.44 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %49.91 مهارات الحاسوب

 %57.63 %52.10 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %51.58 %50.92 المهارات التنظيمية

 %69.48 %65.87 مهارات القيادة

 %62.47 %59.34 النسبة العامة

 

( أن المتوسااطات الحسااابية لإلجابااات الصااحيحة لعائلااة الحقااوق كاناات أقاال بشااكل عااام فااي جميااع الكفايااات 23( والشااكل رقاام)18يالحااظ ماان الجاادول رقاام )

 والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام باستثناء كفاية المعرفة بالحقوق والواجبات.
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عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 23)شكل رقم 
المستوى المتوسطالحقوقلعائلة 

عائلة  الحقوق المستوى العام
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 مقارناااااااة المتوساااااااطات الحساااااااابية لإلجاباااااااات الصاااااااحيحة للكفاياااااااات والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي المساااااااتوى العاااااااام .11

 تبعاً لعائلة تخصصات الفنون البصرية والسمعية.

(. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى العام تبعاً لعائلة تخصصات الفنون 19جدول رقم)

 البصرية والسمعية

 الكفايات الرئيسية
 متوسطات اإلجابات الصحيحة %

 المستوى العام عائلة  الفنون السمعية والبصرية

 %49.96 %49.68 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 %56.66 التفكير الناقد

 %72.15 %72.66 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %68.89 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.40 %78.91 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %58.58 %53.43 المعالجة الرياضية

 %59.01 %57.19 المعالجة اللفظية

 %68.00 %68.30 مهارات التواصل

 %69.10 %66.13 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %54.76 مهارات الحاسوب

 %57.63 %57.71 التعلم والتكيفمهارات القدرة على 

 %51.58 %48.62 المهارات التنظيمية

 %69.48 %69.24 مهارات القيادة

 %62.47 %61.71 النسبة العامة

 

( أن المتوسطات الحساابية لإلجاباات الصاحيحة لعائلاة الفناون السامعية والبصارية كانات أقال بشاكل عاام فاي 24( والشكل رقم)19يالحظ من الجدول رقم )

كياف وكفاياة مهاارات جميع الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام باستثناء كفاية الثقافة المعلوماتية وكفاية القدرة على العمل والت

 التواصل.
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عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 24)شكل رقم 
المستوى المتوسطالفنون السمعية والبصريةلعائلة 

عائلة الفنون السمعية والبصرية المستوى العام
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 العااااااااممقارناااااااة المتوساااااااطات الحساااااااابية لإلجاباااااااات الصاااااااحيحة للكفاياااااااات والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي المساااااااتوى  .12

 تبعاً لعائلة تخصصات علوم الصحافة واالعالم.

(. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى العام تبعاً لعائلة تخصصات علوم 20جدول رقم)

 الصحافة واالعالم

 الكفايات الرئيسية
 متوسطات اإلجابات الصحيحة %

 المستوى العام عائلة علوم الصحافة واإلعالم

 %49.96 %45.86 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 %52.64 التفكير الناقد

 %72.15 %70.46 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %67.76 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.40 %80.80 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %58.58 %46.99 المعالجة الرياضية

 %59.01 %53.77 المعالجة اللفظية

 %68.00 %69.31 مهارات التواصل

 %69.10 %66.22 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %46.83 مهارات الحاسوب

 %57.63 %51.90 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %51.58 %49.53 المهارات التنظيمية

 %69.48 %69.18 مهارات القيادة

 %62.47 %59.33 النسبة العامة

 

( أن المتوساطات الحساابية لإلجاباات الصاحيحة لعائلاة الصاحافة واإلعاالم كانات أقال بشاكل عاام فاي جمياع 25( والشاكل رقام)20يالحظ من الجادول رقام )

 التواصل.الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام باستثناء كفاية التفكير الناقد ومهارات 
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عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 25)شكل رقم 
المستوى المتوسطعلوم الصحافة واإلعالملعائلة 

عائلةعلوم الصحافة واإلعالم المستوى العام
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 مقارناااااااة المتوساااااااطات الحساااااااابية لإلجاباااااااات الصاااااااحيحة للكفاياااااااات والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي المساااااااتوى العاااااااام .13

 تبعاً لعائلة السياحة واألثار.

السياحة (. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى العام تبعاً لعائلة تخصصات 21جدول رقم)

 واألثار

 الكفايات الرئيسية
 متوسطات اإلجابات الصحيحة %

 المستوى العام عائلة السياحة واآلثار

 %49.96 %42.31 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 %53.35 التفكير الناقد

 %72.15 %67.63 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %68.05 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.40 %79.54 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %58.58 %47.66 المعالجة الرياضية

 %59.01 %52.87 المعالجة اللفظية

 %68.00 %63.99 مهارات التواصل

 %69.10 %63.85 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %50.56 مهارات الحاسوب

 %57.63 %52.78 والتكيفمهارات القدرة على التعلم 

 %51.58 %47.94 المهارات التنظيمية

 %69.48 %66.17 مهارات القيادة

 %62.47 %58.21 النسبة العامة

 

( أن المتوساطات الحسااابية لإلجابااات الصااحيحة لعائلااة السااياحة واآلثاار  كاناات أقاال بشااكل عااام فااي جميااع 26( والشااكل رقاام)21يالحاظ ماان الجاادول رقاام )

 والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام.الكفايات 
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عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 26)شكل رقم 
المستوى المتوسطالسياحة واآلثارلعائلة 

عائلة السياحة واآلثار المستوى العام
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 مقارناااااااة المتوساااااااطات الحساااااااابية لإلجاباااااااات الصاااااااحيحة للكفاياااااااات والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي المساااااااتوى العاااااااام .14

 تبعاً لعائلة تخصصات األداب

 المستوى العام تبعاً لعائلة تخصصات األداب(. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في 22جدول رقم)

 الكفايات الرئيسية
 متوسطات اإلجابات الصحيحة %

 المستوى العام عائلة اآلداب

 %49.96 %45.02 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 %52.51 التفكير الناقد

 %72.15 %64.85 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %67.97 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.40 %79.20 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %58.58 %48.14 المعالجة الرياضية

 %59.01 %55.18 المعالجة اللفظية

 %68.00 %61.31 مهارات التواصل

 %69.10 %65.08 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %46.74 مهارات الحاسوب

 %57.63 %51.52 على التعلم والتكيفمهارات القدرة 

 %51.58 %49.68 المهارات التنظيمية

 %69.48 %65.69 مهارات القيادة

 %62.47 %57.91 النسبة العامة

 

( أن المتوسااطات الحسااابية لإلجابااات الصااحيحة لعائلااة اآلداب كاناات أقاال بشااكل عااام فااي جميااع الكفايااات 27( والشااكل رقاام)22يالحااظ ماان الجاادول رقاام )

 والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام.
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عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 27)شكل رقم 
المستوى المتوسطاآلدابلعائلة 

عائلة  اآلداب المستوى العام
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 مقارناااااااة المتوساااااااطات الحساااااااابية لإلجاباااااااات الصاااااااحيحة للكفاياااااااات والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي المساااااااتوى العاااااااام .15

 تبعاً لعائلة تخصصات العلوم التربوية.

 الرئيسية في المستوى العام تبعاً لعائلة تخصصات العلوم التربوية(. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات 23جدول رقم)

 الكفايات الرئيسية

 متوسطات اإلجابات الصحيحة %

 المستوى العام عائلة  العلوم التربوية

 %49.96 %45.77 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 %52.57 التفكير الناقد

 %72.15 %67.03 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %66.22 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.40 %81.44 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %58.58 %47.33 المعالجة الرياضية

 %59.01 %57.02 المعالجة اللفظية

 %68.00 %69.96 مهارات التواصل

 %69.10 %67.97 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %47.18 مهارات الحاسوب

 %57.63 %54.02 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %51.58 %51.05 المهارات التنظيمية

 %69.48 %69.12 مهارات القيادة

 %62.47 %59.74 النسبة العامة

 

التربويااة كاناات أقاال بشااكل عااام فااي جميااع ( أن المتوسااطات الحسااابية لإلجابااات الصااحيحة لعائلااة العلااوم 28( والشااكل رقاام)23يالحااظ ماان الجاادول رقاام )

 .الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام بإستثناء كفاية المعرفة بالقواعد والسلوكيات االخالقية ومهارات التواصل
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عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 28)شكل رقم 
المستوى المتوسطالعلوم التربويةلعائلة 

عائلة العلوم التربوية المستوى العام
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 المساااااااتوى العااااااااممقارناااااااة المتوساااااااطات الحساااااااابية لإلجاباااااااات الصاااااااحيحة للكفاياااااااات والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي  .16

 تبعاً لعائلة تخصصات العلوم الرياضية.

 (. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى العام تبعاً لعائلة 24جدول رقم)

 تخصصات العلوم الرياضية

 الكفايات

 متوسطات اإلجابات الصحيحة %

 المستوى العام عائلة  علوم الرياضة

 %49.96 %44.58 العلمي وتفسير النتائجالبحث 

 %57.20 %51.60 التفكير الناقد

 %72.15 %64.13 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %64.39 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.40 %79.15 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %58.58 %49.56 المعالجة الرياضية

 %59.01 %51.27 المعالجة اللفظية

 %68.00 %61.68 مهارات التواصل

 %69.10 %63.67 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %46.49 مهارات الحاسوب

 %57.63 %50.01 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %51.58 %48.13 المهارات التنظيمية

 %69.48 %64.77 مهارات القيادة

 %62.47 %56.88 النسبة العامة

 

( أن المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة لعائلة علوم الرياضة كانت أقل بشكل عام فاي جمياع الكفاياات 29( والشكل رقم)24يالحظ من الجدول رقم )

 والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام.
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عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 29)شكل رقم 
المستوى المتوسطعلوم الرياضةلعائلة 

عائلة علوم الرياضة المستوى العام
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 والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي المساااااااتوى العااااااااممقارناااااااة المتوساااااااطات الحساااااااابية لإلجاباااااااات الصاااااااحيحة للكفاياااااااات  .17

 تبعاً لعائلة تخصصات علوم الشريعة.

 (. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى العام تبعاً لعائلة25جدول رقم)

 تخصصات علوم الشريعة 

 الكفايات الرئيسية
 متوسطات اإلجابات الصحيحة %

 المستوى العام عائلة علوم الشريعة

 %49.96 %43.40 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 %52.39 التفكير الناقد

 %72.15 %64.22 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %64.85 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.40 %76.12 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %58.58 %51.93 المعالجة الرياضية

 %59.01 %55.45 المعالجة اللفظية

 %68.00 %60.12 مهارات التواصل

 %69.10 %64.49 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %47.71 مهارات الحاسوب

 %57.63 %54.24 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %51.58 %45.64 المهارات التنظيمية

 %69.48 %63.45 مهارات القيادة

 %62.47 %57.23 النسبة العامة

 

( أن المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة لعائلة علوم الشريعة كانت أقل بشكل عام فاي جمياع الكفاياات 30( والشكل رقم)25يالحظ من الجدول رقم )

 والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى العام.
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عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 30)شكل رقم 
المستوى المتوسطعلوم الشريعةلعائلة 

عائلة علوم الشريعة المستوى العام
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 الحساااااااابية لإلجاباااااااات الصاااااااحيحة للكفاياااااااات والمهاااااااارات الرئيساااااااية فاااااااي المساااااااتوى العااااااااممقارناااااااة المتوساااااااطات  .18

 تبعاً لعائلة تخصصات العلوم اإلجتماعية.

 (. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى العام تبعاً لعائلة 26جدول رقم)

 تخصصات العلوم اإلجتماعية

 الكفايات الرئيسية
 متوسطات اإلجابات الصحيحة %

عائلة  العلوم 
 االجتماعية

 المستوى العام

 %49.96 %41.57 البحث العلمي وتفسير النتائج

 %57.20 %53.08 التفكير الناقد

 %72.15 %63.92 الثقافة المعلوماتية

 %70.93 %65.52 المعرفة بالحقوق والواجبات

 %81.40 %78.49 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 %58.58 %45.15 المعالجة الرياضية

 %59.01 %50.41 المعالجة اللفظية

 %68.00 %64.65 مهارات التواصل

 %69.10 %66.18 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 %55.88 %48.68 مهارات الحاسوب

 %57.63 %49.65 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 %51.58 %49.18 المهارات التنظيمية

 %69.48 %65.19 مهارات القيادة

 %62.47 %57.05 النسبة العامة

 

( أن المتوساطات الحساابية لإلجاباات الصاحيحة لعائلاة العلاوم االجتماعياة كانات أقال بشاكل عاام فاي جمياع 31( والشاكل رقام)26يالحظ مان الجادول رقام )

 العام.الكفايات والمهارات الرئيسية الخاصة بامتحان المستوى 
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عام تبعاً المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى ال(: 31)شكل رقم 
المستوى المتوسطالعلوم االجتماعيةلعائلة 

عائلة العلوم االجتماعية المستوى العام
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 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

 

ماا هاي الكفاياات والمهاارات فاي امتحاان الكفااءة الجامعياة المساتوى العاام التاي  لإلجابة عن السؤال الخامس الذي نصَّ على:"

القطع" وهاي الحاد األدناى مان الدرجاة التاي يعتبار قد تم اعتماد درجة ؛ عائلة التخصص؟"وصلت الى درجة االتقان تبعاً لمتغير 

%( وبهذا سيتم تحليل نتائج اختبار الكفاءة وفقااً للمقارناة 60عندها الطالب متقن" بناًء على النتائج المتوفرة واعتبارها نسبة )

على كل فقارة  مان فقارات مع درجة القطع المحددة إذ تم اتباع طريقة )إنجوف( التي تقوم على حساب الدرجة المتوقّعة لإلجابة 

االختبار )االختيار من متعدد( والفرق هنا أن طريقة ) إنجوف ( ال تتطلب من المحكم تحديد االختيار غير الصاحيح بوضاوح عان 

كال فقارة مان فقارات االختباار  بال يتطلاب مان المحكام تحدياد إجاباة الفقارة  الصاحيحة )االختياار الصاحيح( أي أن المحكام يحاادد 

 ,William, Donnoe, Amato) ية لإلجابة عن كل فقرة  وتكون مجموع النسب المئوية هي  درجاة القطاع النسب المئو

  ( يبينان ذلك:28( و)27والجداول رقم ) (.1997

 تحليل النتائج المتعلقة بالكفايات والمهارات المتعلقة بالمستوى العام مقارنة مع درجة القطع  .1

 %55لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى العام مقارنة مع درجة القطع (. المتوسطات الحسابية 27جدول رقم)

 الكفايات
المتوسط الحسابي لإلجابات 

 الصحيحة

المتوسطات الحسابية لإلجابات مقارنة 

 %55مع درجة القطع الصحيحة 

 غيرمتقن %49.96 البحث العلمي وتفسير النتائج

 غيرمتقن %57.20 التفكير الناقد

 متقن %72.15 الثقافة المعلوماتية

 متقن %70.93 المعرفة بالحقوق والواجبات

 متقن %81.40 المعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية

 غيرمتقن %58.58 المعالجة الرياضية

 غيرمتقن %59.01 المعالجة اللفظية

 متقن %68.00 مهارات التواصل

 متقن %69.10 مهارات حل المشكلة والعمل في فريق

 غيرمتقن %55.88 مهارات الحاسوب

 غيرمتقن %57.63 مهارات القدرة على التعلم والتكيف

 غير متقن %51.58 المهارات التنظيمية

 متقن %69.48 مهارات القيادة

 متقن %62.47 النسبة العامة

 

المتوقّع من الطالب  امتكههبا  بل المسبتوع ال با   والمهاراتللكفايات المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة  نأأظهرت نتائج الطلبة 

%( من مجموع نتاجات الت لم الخاصة بالكفايات والمهارات والنتاجات للمستوع ال ا ، وهذلك أظهرت نتائج هذه البوور  62.47) هانت

)للكفايبات  (%49.96)وحبت مبا ببين اتر لكفايات والمهارات والنتاجات الرئيسية الخاصةالمتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة ل نأ

الم ر ة )للكفايات والمهارات والنتاجات الخاصبةبلـ  (%81.40و)(، البحث ال لمل وتفسير النتائجوالمهارات ونتاجات الت لم الخاصة بـ

البحبث ات )ل هفايب%( وهب55هما يكحظ من الجوول أن ب ض الكفايبات لبم تصبل  لبج  رجبة ا تقبان )(. بالقواعو والسلوهيات األخكقية
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وهفايبة المهبارات  ، القبور  علبج البت لم والتكيب التفكير الناقبو، الم الجبة الرياةبية، الم الجبة اللف يبة، مهبارات ، ال لمل وتفسير النتائج

 التن يمية.
 

لعاائالت التخصصاات تحليل النتائج الرئيسية للمتوسطات الحساابية لإلجاباات الصاحيحة للكفاياات الرئيساية للمساتوى العاام تبعااً  .2

 مقارنة مع درجة القطع.

(. المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات الرئيسية في المستوى العام تبعاً لعائالت التخصصات 28جدول رقم)

 %60مقارنة مع درجة القطع 

 العائلة
المتوسطات الحسابية 
لإلجابات الصحيحة تبعاً 

 للعائالت%

مقارنة مع ةدرجة القطع 

60 % 

المتوسط الحسابي 
لإلجابات الصحيحة 
 للمستوى العام%

 متقن %68.54 العلوم الهندسية

62.47% 
 

 متقن %67.36 العلوم الطبية والصحية

 متقن %63.53 اللغات

 متقن %65.15 العلوم الطبيعية األساسية

 متقن %66.80 علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 متقن %64.67 العلوم الزراعية

 متقن %62.83 الحماية المدنية

 متقن %62.27 العلوم اإلدارية واألعمال

متقنغير  %59.33 الحقوق  

 متقن %61.71 الفنون السمعية والبصرية

متقنغير  %59.33 علوم الصحافة واإلعالم  

 %58.25 السياحة واآلثار
متقنغير   

 %57.91 اآلداب
متقنغير   

 %59.74 التربويةالعلوم 
متقنغير   

 %56.88 علوم الرياضة
متقنغير   

 %57.23 علوم الشريعة
متقنغير   

 %57.05 العلوم االجتماعية
متقنغير   

 

( وجاود فاروق ظاهرياة فاي متوساطات اإلجاباات الصاحيحة للكفاياات الرئيساية للمساتوى العاام تبعااً لتاوزيعهم ضامن عااائالت 28يالحاظ مان الجادول رقام )

%( لعائلااة التخصصااات الهندسااية، وأقاال متوسااط حسااابي لإلجابااات الصااحيحة 68.54التخصصااات، إذ كااان أعلااى متوسااط حسااابي لإلجابااات الصااحيحة)
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%( ، كماا يالحاظ مان الجادول أن عوائال 62.47لعائلة التخصصات الرياضية، بينما كانت المتوسطات الحسابية لإلجابات الصاحيحة العاماة )%( 56.88)

، العلااوم الزراعيااة، علاوم الحاسااوب وتكنولوجيااا المعلومااات، العلااوم الطبيعيااة األساسااية ،اللغااات، العلااوم الطبيااة والصاحية، العلااوم الهندسااية)التخصصاات 

 %(.60وصلت إلى درجة اإلتقان )(   العلوم اإلدارية واألعمال، الحماية المدنية

 النتائج المتعلقة بالسؤال السادس

لنتاجااات الااتعلم  هاال تختلااف نتااائج المتوسااطات الحسااابية لإلجابااات الصااحيحة لإلجابااة عاان السااؤال السااادس الااذي نااصَّ علااى:"
؛ تاام حساااب المتوسااطات الحسااابية ؟" آلخاار دورة ُعقااد بهااا االمتحااان عاان الاادورات السااابقة والكفايااات الخاصااة بالمسااتوى العااام

   ( يبينان ذلك:30( و)29دورات ُعقد بها االمتحان، والجدولين رقم ) 5لالجابات الصحيحة لكفايات ومهارات المستوى العام آلخر 
 5النتاجات في امتحان الكفاءة المستوى العام الُمنعقد في آخر مقارنة نتائج المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات و .1

 .دورات

(: مقارنة نتائج المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات والمهارات الخاصة بامتحان الكفاءة الجامعية 29دول رقم )

 دورات 5الُمنعقد في آخر  المستوى العام/

 الكفايات

الوسط الحسابي 
لإلجابات 

الصحيحةللفصل 
الدراسي األول 

2014/2015 

الوسط الحسابي 
 لإلجابات الصحيحة
للفصل الدراسي 

 2014/2015الثاني

الوسط الحسابي 
 لإلجابات الصحيحة
للعام الدراسي 

2015/2016 

الوسط الحسابي 
لإلجابات 

الصحيحة للفصل 
الدراسي األول 

2016/2017 

الوسط الحسابي 
لإلجابات الصحيحة 
سي للفصل الدرا

 201/2017الثاني 

البحث العلمي وتفسير 
 النتائج

%48.29 %43.74 45.74% 44.28% 49.96% 

 %57.20 %52.96 %51.83 52.50% 43.60% التفكير الناقد

 %72.15 %66.49 %66.76 68.03% 43.70% الثقافة المعلوماتية

المعرفة بالحقوق 
 والواجبات

%50.78 %62.91 65.02% 66.80% 70.93% 

المعرفة بالقواعد 
 والسلوكيات األخالقية

%43.00 %70.52 73.86% 74.86% 81.40% 

 %58.58 %54.02 %52.52 46.20% 42.57% المعالجة الرياضية

 %59.01 %52.56 %53.31 51.03% 47.84% المعالجة اللفظية

 %68.00 %63.78 %62.35 57.27% 21.88% مهارات التواصل

مهارات حاللمشكلة والعمل 
 في فريق

%47.00 %57.29 63.83% 64.79% 69.10% 

 %55.88 _____ _____ _____ _____ مهارات الحاسوب

مهارات القدرة على التعلم 
 والتكيف

_____ _____ _____ _____ 57.63% 

 %51.58 _____ _____ _____ _____ المهارات التنظيمية

 %69.48 _____ _____ _____ _____ مهارات القيادة

النسبة العامة للمتوسطات 
 في المستوى العام

%45.00 %56.28 56.73% 59.17% 62.47% 
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للكفايااات  والمهااارات ونتاجااات الااتعلم التااي قيساات فااي امتحااان ( أن أن المتوسااطات الحسااابية لإلجابااات الصااحيحة 29يالحااظ فااي الجاادول رقاام )

(، وأن المتوسطات الحسابية لإلجابات الصاحيحة للكفاياات والمهاارات ونتاجاات الاتعلم 62.47%الكفاءة الجامعية في المستوى العام في آخر دورة كانت )

 الخاصة بامتحان المستوى العام. كانت في آخر دورة أفضل من الفصول السابقة في جميع الكفايات والمهارات

 مقارنة بين أداء الجامعات في تحقيقها للكفايات والنتاجات في امتحان الكفاءة للمستوى العام .2

بالرغم من أن امتحان الكفاءة الجامعية ال يهادف إلاى تصانيف الجامعاات وبرامجهاا بنااًء علاى أداء طلبتهاا فاي االمتحاان، إال أن 

نسب اتقان الجامعات حسب المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة فاي ضاوء متوساط المتوساطات ( يوضح 30الجدول رقم )

الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات والنتاجات الخاصة بامتحان الكفاءة الجامعية للمستوى العام، وذلاك بهادف جعال المنافساة 

والسياساات لمعالجاة جواناب الضاعف وتعزياز جواناب القاوة  قوية بين الجامعات في مجال تقديم المقترحات الجادة لرسم الخطاط

 في البرامج التعليمية لمؤسسات التعليم العالي سعياً للنهو  بالعملية التعليمية بما يضاهي المخرجات العالمية.
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 : مناقشة النتائج

 أوالً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 

تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام في آخر دورة وفق المتغيرات )النوع  ما عدد الطلبة ونسبتهم المئوية الذين
 االجتماعي، نوع القبول في الجامعات الرسمية ، نوع الجامعة، فئة المعدل التراكمي(.

%(، وهذه 94.5)يتين من خالل النتائج أن نسبة المتقدمين المتحان الكفاءة الجامعية من الطلبة كان عالية جداً إذ بلغت 
النسبة تمثل جميع مجتمع الخريجين، إذ يجب على جميع الطلبة المتوقع تخرجهم من التقدم لالمتحان نظراً لصدور قرار من 

يقضي بإلزامية جميع الطلبة المتوقع تخرجهم من التقدم  7/8/2014( بتاريخ 10/1/7522مجلس التعليم العالي رقم )
يه فإن الدراسة تكونت من مجتمع الدراسة كامالً، وهذا يعطي مؤشراً قوياً على موثوقية ودقة المتحان الكفاءة الجامعية، وعل

 النتائج. 

 ثانياً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 

بين المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة في امتحان   (α=0.05هل يوجد فروق دالة احصائياً عند مستوى الداللة )
ة الجامعية المستوى العام تُعزى لـ)النوع االجتماعي ، نوع القبول في الجامعات الرسمية، نوع الجامعة، فئة المعدل الكفاء

 التراكمي(.

( وجود فاروق  ظاهرياة بسايطة ال تكااد تاذكر باين أداء الطلباة علاى امتحاان الكفااءة 3ياُلحظ من النتائج  في جدول رقم)
الجامعية تُعزى لمتغيرات الدراسة ) النوع االجتماعي، نوع القبول، نوع الجامعاة( وهاي غيار دالاة إحصاائياً، وباالرغم مان أنهاا 

ها من الناحية العلمية واإلحصائية إذا كان حجم العينة كبيراً فإنه يزيد من إحتمالية وجاود فروق ظاهرية بسيطة وغير دالة إاًل أن
فروق ذات داللة احصائية، إذ أنه  من العوامل المؤثرة في قوة االختباار االحصاائي زياادة حجام العيناة فبزياادة حجام العيناة يقال 

 (. 2011ة اإلحصائية )الكيالني والشريفين،الخطأ المعياري في القياس ويزيد من إحتمالية وجود الدالل

وفيما يتعلق بمتغير المعدل التراكمي للطالب فنالحظ وجود فاروق ظاهرياة واضاحة، وهاذه الفاروق ذات داللاة إحصاائية، 
الاب وتعتبر هذه النتيجة منطقية وواقعية وتعطي مؤشراً قوياً علاى القادرة التنبؤياة للمعادل التراكماي للتنباؤ بقادرة ومساتوى الط

 األكاديمي والمهني وبإداء الطالب مستقبالً في سوق العمل.

 ثالثاً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 

ما هي درجة تحقق نتاجات التعلم والكفايات الخاصة بالمستوى العام وفق المتغيرات )النوع االجتماعي، نوع القبول في 
 المعدل التراكمي(؟الجامعات الرسمية ، نوع الجامعة، فئة 

يتبين من خالل النتائج أن المتوسطات الحسابية في جميع متغيرات الدراسة كانت أقل ما يمكن في الكفاية المتعلقة 
%(، ويعود السبب في ذلك ألهمية مهارات البحث العلمي في 49.96بالبحث العلمي وتفسير النتائج وبلغت النسبة العامة )

جود متطلب جامعي أو كلية يغطي المهارات األساسية للبحث العلمي المتوقع من الطالب أن يكون جميع جوانب الحياة ولعدم و
قد إكتسبها وحققها بعد أنتهاءه من دراسة برنامجة األكاديمي، وهذه النتيجة تتوافق مع التصميم الذي أعدته الهيئة )هيئة 

والمكونات األساسية لالمتحان حيث يتبين من التصميم أن  (، والذي يربط بين الكفايات الرئيسة لالمتحان2017االعتماد، 
القدرات الوظيفية والمهارات الحياتية تتطلب مهارات خاصة بالبحث العلمي وتفسير النتائج ومع ذلك المتطلبات الجامعية في 

 الجامعة ال تغطي هذه المهارة.

لعام نجد أن أغلب هذه الكفايات والمهارات يكتسبها الطالب باإلطالع على كفايات ومهارات امتحان الكفاءة الجامعية المستوى ا
بطريقة غير مباشرة، مثل كفاية التفكير الناقد والثقافة المعلوماتية والمعالجة الرياضية والمعالجة اللفظية ومهارات التواصل 

ذه المهارات والكفايات نتيجة خبرات والمهارات القيادية والمهارات التنظيمية والقدرة على العمل والتكيف، إذ يكتسب الطالب ه
اكاديمية متراكمة وتفاعالت منهجية أو غير منهجية وانخراطة في البيئة الجامعية، والتفاعل الصفي داخل القاعة الصفية 

 وأساليب التقويم وغيرها.

القواعد والسلوكيات االخالقية أما بقية الكفايات مثل البحث العلمي وتفسير النتائج والمعرفة بالحقوق والواجبات والمعرفة ب 
والمهارات الحاسوبية فيتم إكتسابها بطريقة مباشرة لدى الطالب عن طريق المتطلبات الجامعية، وعليه فإن الكفاية المتعلقة 
ل بالمعرفة بالحقوق والواجبات والكفاية المتعلقة بالمعرفة بالقواعد والسلوكيات األخالقية يتم اكتسابها لدى الطالب من خال
متطلب التربية الوطنية، والكفاية المتعلقة بالمهارات الحاسوبية يتم اكتسابها لدى الطلبة من خالل متطلب مهارات حاسوب، أما 
فيما يتعلق بكفاية البحث العلمي فال يوجد أي متطلب جامعي يغطي هذه الكفاية، والقليل من الكليات الجامعية تغطي هذه الكفاية 

 شمل خططها على اي مساق لهذه الكفاية.   ومعظم الكليات ال ت
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 رابعاً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: 

 ما هي درجة تحقق نتاجات التعلم والكفايات الخاصة بالمستوى العام تبعاً لمتغير عائلة التخصص؟

يتبين من خالل النتائج أن المتوسطات الحسابية في جميع متغيرات الدراسة كانت أعلى ما يمكن في عائلة العلوم الهندسية وفي 
عائلة العلوم الطبية والصحية وبلغت المتوسطات الحسابية لالجابات الصحيحة للكفايات والمهارات في االمتحان على الترتيب 

ي ذلك كون معدالت القبول الجامعي في هذه التخصصات من أعلى معدالت القبول في (، ويعود السبب ف68.54،67.36)
الجامعات، ومن جهة أخرى كون هذه التخصصات علمية بالرغم من أن بنية االمتحان ال عالقة لها بتخص الطالب سواًء كانت  

ءة الجامعية يتم أكتسابها بطريقة غير تخصصات علمية أو إنسانية، باالضافة الى أن أغلب كفايات ومهارات امتحان الكفا
مباشرة نتيجة خبرات اكاديمية متراكمة وتفاعالت منهجية أو غير منهجية وانخراطة في البيئة الجامعية، والتفاعل الصفي 
ً وتفاعالً من غيرهم لما تقتضية  داخل القاعة الصفية وأساليب التقويم وغيرها، وأن طلبة هذه التخصصات هم أكثر نشاطا

 عوبة وحساسية تخصصاتهم. ص

 خامساً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: 

ً لمتغير عائلة  ما هي الكفايات والمهارات في امتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام التي وصلت الى درجة االتقان تبعا
 التخصص؟

ياات والمهاارات والنتاجاات المتوقّاع مان الطالاب امتالكهاا أظهرت نتائج الطلبة أن المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفا
%( ماان مجمااوع نتاجااات الااتعلم الخاصااة بالكفايااات والمهااارات والنتاجااات للمسااتوى العااام، 62.47فااي المسااتوى العااام كاناات )

لرئيساية الخاصاة وكذلك أظهرت نتائج هذه الدورة أن المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة للكفايات والمهارات والنتاجاات ا
%( 81.40(، و)البحث العلماي وتفساير النتاائج%( )للكفاياات والمهاارات ونتاجاات الاتعلم الخاصاة باـ49.96تراوحت ما باين )

(. وعنااد مقارنااة المتوسااطات الحسااابية المعرفة بالقواعااد والساالوكيات األخالقيااة)للكفايااات والمهااارات والنتاجااات الخاصااة بااـ
القطاع المحسااوبة يتباين الكفاياات التاي لام تصال الااى درجاة اإلتقاان والتاي قورنات بدرجاة القطااع  ماع درجاة لإلجاباات الصاحيحة

القبور  علبج التفكير الناقو، الم الجة الرياةية، الم الجة اللف ية، مهبارات ، البحث ال لمل وتفسير النتائج) %( وكانت كالتالي:60)

% والتااي تاام 60الساابب فااي عاادم وصااول هااذه الكفايااات الااى درجااة القطااع ويعااود  (وهفايببة المهببارات التن يميببة ، الببت لم والتكيبب 
تحديدها مسبقاً من قبل اللجان والمحكمين من اصحاب االختصاص والخبرة الاى عادم وجاود متطلاب جاامعي يشامل ويغطاي هاذه 

 الكفايات، والى ضعف في محتوى الخطط الدراسية للتخصصات ولمتطلبات الجامعة والكلية.

 

 سادساً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس: 

هل تختلف نتائج المتوسطات الحسابية لإلجابات الصحيحة لنتاجات التعلم والكفايات الخاصة بالمستوى العام آلخر دورة ُعقد 
 بها االمتحان عن الدورات السابقة؟

، يتبين وجود 2016/2017ل الثاني من العام الجامعي من خالل اإلطالع على نتائج آخر دورة ُعقد بها االمتحان على الفص
فروق ظاهرية في أغلب الكفايات، وكما ذكرنا سابقاً عندما يكون حجم العينة كبيراً فإن أي فروق ظاهرية بسيطة قد تكون ذات 

ة يقتضي بإلزامية داللة، ومن األسباب التي تعود لهذا التحسن في مستوى أداء الطلبة صدور قرار من ديوان الخدمة المدني
تقديم وثيقة من الطالب تثبت تقديمة المتحان الكفاءة الجامعية، وهذا القرار ترتب علية جدية وحماس أكثر عند تقديم الطالب 

 المتحان الكفاءة الجامعية.
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 التوصيات

المهارات الحياتية  أوصت الدراسة بناًء على النتائج المتوفرة بتعديل الخطط الدراسية ومحتواها بحيث تتناسب مع .1

  والكفايات في المستوى العام والتي يحتاج اليها الطالب الخريج في سوق العمل.

ربط الخطط الدراسية للتخصصات األكاديمية والمساقات الدراسية باإلطار الوطني للمؤهالت والتي تعمل على إعداده اللجنة  .2

لبرامج تتقاطع من خاللها المساقات أو المواضيع الوطنية للمؤهالت من خالل عمل مصفوفة للتخصصات وأخرى ل

والوحدات مع المجاالت التي يشتمل عليها اإلطار الوطني للمؤهالت، إذ أن اإلطار الوطني للمؤهالت ال يقتصر فقط على 

ات حل الجانب المعرفي وإنما يشمل جوانب وأبعاد أخرى مثل مهارات التواصل واإلتصال والتفكير الناقد واإلبداعي ومهار

المشكالت والمهارات العددية والجانب المهاري والعملي والجوانب النفسية واالتجاهات، وذلك يساعد في تحقيق رؤى 

جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم حفظه هللا المتمثلة في الخطة الوطنية لتنمية الموارد البشرية وفي الورقة 

 النقاشية السابعة لجاللتة. 

ومن جانب آخر فإن ربط الخطط الدراسية مع اإلطار الوطني للمؤهالت يساعد على تحقيق ما يسمى بـ "االقتصاد         

المعرفي" حيث أن االقتصاد المعرفي يحتاج الى أفراد يمتلكون ما هو أكثر من المعرفة، أنهم يحتاجون الى فهم المعرفة 

ى نحو مبدع لحل المشكالت وتخيل طرائق جديدة إلنجاز االعمال. كما إنهم واستيعابها، والتمكن من تطبيقها واستخدامها عل

ً ما يشار الى المكونات المتآلفة من المعارف  يحتاجون الى امتالك المهارات واالتجاهات االيجابية للقيام بهذا، وغالبا

 والمهارات واالتجاهات، على انها "كفايات".  

 مينها في طرق واسترتيجيات التدريس سواًء بطرق مباشرة أو غير مباشرة.ضتاعتماد جميع مهارات المستوى العام و  .3

   تصالالتفكير ناقد، مهارات االحصاء، االعلمي، البحث الإضافة متطلب جامعي يغطي كفاية البحث العلمي وتفسير النتائج )  .4

 (. والتواصل

الخريجين حول امتحان الكفاءة الجامعية عمل ورش عمل ودورات توعوية من قبل مراكز الجودة والعمادات للطلبة  .5

 واهدافة وبنيتة ومستوياته وإنعكاساته على جودة البرامج األكاديمية في الجامعات.

 إعتماد نتيجة الطالب في امتحان الكفاءة الجامعية كمحك لقبولة في برامج الدراسات العليا. .6

لمواكبة ما يسمى باإلقتصاد المعرفي نظراً ألن  إعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس من خالل عمل الدورات والورش .7

المعرفة موجودة ومتاحة لكن ينقصنا مهارات وتدريب لتوظيف هذه المعرفة للتحول بطرق التدريس من التعليم الى التعلم، 

 ولالنتقال بطرق التقييم من التحصيل الى الكفايات. 

عام وهي كفاية تقيس مهارات أساسية في اللغة العربية ويأتي أوصت الدراسة بإضافة كفاية جديدة الى كفايات المستوى ال .8

ثروة قل  ذلك إنسجاماً مع الورقة النقاشية السابعة لجاللة الملك باعتبار اللغة العربية كما جاء بالورقة النقاشية لجاللتة

ً فإن جميع نظيرها من القيم العالية واللغة الثرية والتراث البديع، خاصةً وانها لغة القرءان الكريم ، وكما ذكرنا سابقا

الكفايات والمهارات السابقة المتحان الكفاءة الجامعية المستوى العام ترتبط بشكل مباشر مع رؤى جاللة الملك المتضمنة 

  .في الورقة النقاشية السابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 | AQACHEI 

 

 المراجع

األردنياة نحاو امتحاان الكفااءة الجامعياة. مجلاة (. اتجاهات طلبة الجامعات 2008طناش، سالمة؛ ظاظا، حيدر؛ ربابعة، جعفر. )

 .83-59(، 9،3العلوم التربوية والنفسية. الجامعة االردنية، )

 (. مدخل الى البحث في العلوم التربوية واإلجتماعية. االردن: دار المسيرة2011الكيالني، زيد؛ الشريفين، نضال. )

لكفاءة الجامعية.المملكة األردنية الهاشامية، عماان: وزارة التعلايم العاالي (. قرار إلزامية امتحان ا2014مجلس التعليم العالي )

 والبحث العلمي.

 .44-42(، 64،65الجامعة االردنية، ) -(. التعليم العالي في األردن إلى اين؟. المجلة  الثقافية2005المعاني، وليد. )

ية. المملكة األردنية الهاشمية، عمان: هيئة اعتماد مؤسساات (. الورقة التعريفية بامتحان الكفاءة الجامع2017هيئة االعتماد )

 التعليم العالي وضمان جودتها.

(. الرؤية االستراتيجة لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. المملكة األردنية الهاشمية، 2009هيئة االعتماد )

 عمان: هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

Davies, M. A. (1999). Alternative assessment: New directions in teaching and 

learning. Contemporary Education, 71 (1), 39-45. 

Gronlund, N. E. )1998(. Assessment of students’ achievement, )6th ed.(. MA: 

Allyn and Bacon. 

Leite, D, Santiago, A., Sarrico, C., Leite, C & Polidori, M. )2006(. Students’ 

perceptions on the influence of institutional evaluation on universities. 

Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(6), 625-638. 

Rose, E. W. (1996). The role of portfolio evaluation in social studies teacher 

education. Social Education, 60, 162-166. 

 


