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باملعهد والخدمات املقدمة  دراسة تقويمية لبرامج اعداد املعلمين
من وجهة  (NCATEالعالى للمعلمين باملكال يف ضوء معايير االعتماد )

 هظر الخريجين
 : ملخص الذراسة

ٖذؾت ايذساط١ إىل ايتعشف ع٢ً دٛد٠     

ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ٚارتذَات اإلداس١ٜ يف املعٗذ 

ايعايٞ إلعذاد املعًُني َٔ ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ 

يف ض٤ٛ َعاٜري االعتُاد, ارتشجيني, 

 .َشٜهَٞعاٜري اجملًع ايٛطين األ )اْهٝح(

َٚٔ أدٌ حتكٝل أٖذاف ايبشح اطتدذّ 

ايباسح أدا٠ االطتبٝإ اييت مت تٛدٝٗٗا إىل 

ع١ٓٝ ايذساط١, ايطًب١ ارتشدني َٔ املظت٣ٛ 

ايجاْٞ ايذبًّٛ, سٝح تهٕٛ االطتبٝإ َٔ 

طبع١ َعاٜري: اإلطاس املؿاُٖٝٞ, ٚي٘ طت١ 

َؤػشات. َٚعٝاس ايرباَر ايتع١ًُٝٝ, ٚي٘ تظع١ 

تكِٜٛ ايطايب, ٚي٘  َؤػشات. َٚعٝاس أطايٝب

ثالث١ عؼش َؤػش. َٚعٝاس ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ, ٚي٘ 

مثا١ْٝ َؤػشات. َٚعٝاس ايتٓٛع, ٚي٘ طت١ 

َؤػشات. َعٝاس اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ, ٚي٘ مثا١ْٝ 

َؤػشات, َٚعٝاس اإلداس٠ ٚاملٛاسد, ٚي٘ أسبع١ 

عؼش َؤػش. بٗزا صاس عذد َؤػشات 

. يكٝاغ دٛد٠ ايرباَر 64)االطتبٝإ ٖٞ )

يتع١ًُٝٝ ٚارتذَات اإلداس١ٜ يف ض٤ٛ املعاٜري ا

ْتا٥ر ايذساط١ ضعـ قذ أظٗشت . ٚاملعتُذ٠

تٛاؾش َعاٜري االعتُاد يف مجٝع املعٝاس عذا ثالث١ 

 َعاٜري َٔ ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ ارتشجيني ِٖٚ:

" ٚايجاْٞ "ايرباَر املؿاُٖٝٞ اإلطاسَعاٜري األٍٚ "

يف األخري ٚ ."ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ" ايذساط١ٝ" ٚايشابع

أٚص٢ ايباسح ببعض ايتٛصٝات اييت ميهٔ 

االطتؿاد٠ َٓٗا يف َعادت١ َٓاطل ايطعـ 

ٚارتًٌ مما طٝظاعذ ع٢ً تبين َؿاِٖٝ ادتٛد٠ 

 ٚاالعتُاد. 

Abstract : 

The aim of this study was to 
evaluate the quality of educational 
programs of  Mukalla  High Institute 
for training and preparing teachers  
in  the light of (Ncate Criteria of 
Accreditation) from the perspectives 
of the graduate students. The 
researcher developed questionnaire 
of (64) items  and divided into seven 
parts according to the Ncate 
standards: Conceptual Framework. 
Candidate Knowledge, Skill . 
Assessment System. Clinical 
Practice. Diversity. Faculty 
Qualifications, Performance. 
Governance and Resources . And 
was administered to (178) of the 

graduate students at three 
departments: Scientific departments, 
Humanitarian departments, General 
departments . The results of  this 
study revealed that the evaluations 
of students to the  first ncate criteria  
and  the second ncate criteria, and 
fourth  ncate criteria, are in the agree 
level, the evaluations of these three 
criteria have got nearly (4)  degree , 
according the perspectives of the 
graduate students. The other four 
ncate criteria have got less than (3.4) 
which means that the student are 
neutral , they refrained to be in 
accord with  the quality of these 
criteria 
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 النظري اإلطارالفصل األول: 

تعذ ع١ًُٝ إعذاد املعًِ ع١ًُٝ تكًٝذ١ٜ ٜتِ إعذادٙ ٚتأًٖٝ٘ يٝعٌُ يف قطاعاات  مل  املقدمة:  

ايتعًِٝ ارتاص١ بايذٚي١, بٌ أصبح ٜٓعش بذسد٘ أطاط١ٝ إىل طًب ايظٛم احمل١ًٝ ايٓٛعٝا١  

هلزٙ املدشدات َٔ أْٗا ٌٖ تًيب ايطًب, َٚاا ٖاٞ َتطًباات ايظاٛم ايايت جياب إٔ تأخاز        

املعًااِ, ؾاادٕ حتذٜااذ االستٝادااات ايتذسٜبٝاا١ تعااذ خطاا٠ٛ    بعااني االعتباااس يف بااشاَر إعااذاد   

أطاطاا١ٝ يااارباَر اعااذاد املعًُاااني, ٚخاصاا١ باااشاَر ايتأٖٝااٌ أثٓاااا٤ ارتذَاا١, ناااٌ ٖااازٙ      

ايااتػريات تؿااشى عًاا٢ َعاٖااذ إعااذاد ٚتااذسٜب املعًُااني إٔ تػااري َاأ طٝاطاااتٗا يتٛانااب    

ٚيف ضاا٤ٛ ايتطااٛسات َاأ خااالٍ ايعُااٌ عًاا٢ حتااذٜح بشازتٗااا ٚحتظااني ارتذَاا١ املكذَاا١. 

ريو دا٤ت ٖزٙ ايذساطا١ ايايت تظاع٢ يتع اشف عًا٢ داٛد٠ ايارباَر ايتعًُٝٝا١ ايايت ٜكاذَٗا           

َعٗذ إعذاد املعًُاني بااملهال ٚداٛد٠ ارتاذَات املكذَا١, ٖٚاٞ دساطا١ اطتكراا١ٝ٥  سا٤         

ايطًبااا١ ارتاااشجيني, ٚيف ضااا٤ٛ املعااااٜري ايذٚيٝااا١ يالعتُااااد ٚايااازٟ َااأ خاليااا٘ أصااابشت  

اٖذ إعذاد ٚتأٌٖٝ املعًُني تظع٢ داد٠ يتكاِٜٛ بشازتٗاا ٚحتًٝاٌ    املؤطظات ايرتب١ٜٛ, َٚع

أٚضاعٗا ايذاخ١ًٝ َٔ خالٍ املعاٜري ايذٚي١ٝ املعارتف بٗاا يًشراٍٛ عًا٢ االعتُااد ٚايازٟ       

 بذٚسٙ طٝظِٗ يف جتٜٛذ عًُٝات املعاٖذ ٚشتشداتٗا.   

ٚارتااذَات  إٕ اعتُاااد األطااايٝب ايكذمياا١ ايتكًٝذٜاا١ يف تكٝااِٝ اياارباَر    مشةةة : اردسا:ةة:  

املكذَاا١, مل تعااذ عًُٝاا١ زتذٜاا١ تتٛانااب َااع تطااٛسات ايعرااش, اياازٟ اصاابح ٜٓعااش إىل    

ذَا١  ع١ًُٝ ايتكِٜٛ ع٢ً أْٗا َٔ أِٖ ايشنا٥ض األطاط١ٝ يف تطٜٛش ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ٚارت

 ّ , يااازيو تعطاااٞ َؤطظاااات إعاااذاد املعًُاااني اذتذٜجااا١  املؤطظااا١ٝ ٚاإلداسٜااا١ بؼاااهٌ عاااا

ا ٖزٙ املظاأي١ أٚيٜٛا١ نارب٣ تشمجا١ يًعبااس٠ املؼاٗٛس٠ " َاا ال       مبدتًـ أْٛاعٗا َٚظتٜٛاتٗ

 ميهٔ قٝاط٘ ال ميهٔ تطٜٛشٙ". 

ٚع٢ً ٖزا األطاغ باتت ع١ًُٝ تطٜٛش َؤطظات إعذاد ٚتذسٜب املعًُني أًَشا 

ضشٚسًٜا الطالعٗا بذٚس َِٗ يف اجملتُع , ٖٚزٙ األ١ُٖٝ تتُجٌ يف شتشدات ٖزٙ 

ع٢ً ريو طع٢ ايباسح يتكِٜٛ دٛد٠ ٖزٙ ايرباَر املعاٖذ, ِٖٚ املعًُٕٛ. ٚبٓا٤ 

ٚارتذَات املكذ١َ ٚؾل َعاٜري االعتُاد ايذٚي١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش ارتشجيني اجتاٙ ٖزٙ 

 ايرباَر ٚارتذ١َ, َٚذ٣ سذِ ايؿذ٠ٛ اييت بٝٓٗا ٚبني املظتٜٛات ايذٚي١ٝ املعرتف بٗا.
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ستٝادات ايطايب ٚمبا إٔ ؾًظؿ١ االعتُاد ٚادتٛد٠ تكّٛ ع٢ً أطاغ ايتعشف ع٢ً ا

ٚتطًعات٘ ٚايظعٞ يتشكٝكٗا ٚتًبٝتٗا, صاس َٔ ايطشٚسٟ َعشؾ١ آسا٤ ايطايب ٚٚد١ٗ 

ْعشٙ باعتباسٙ املظتؿٝذ ايش٥ٝع َٔ ايرباَر ٚارتذَات املكذ١َ, ٚأصبح صتاح املؤطظ١ 

ايرتب١ٜٛ ٜشتبط مبذ٣ حتكٝل استٝادات ٚتطًعات ايطايب بذسد١ أطاط١ٝ, ٚمبا إٔ 

اط١ َٔ قبٌ يتكِٜٛ ٖزٙ ايرباَر ٚاملكشسات ايذساط١ َٓز ْؼأ٠ املعٗذ املعٗذ مل ٜكِ بذس

إىل ا ٕ, صاس َٔ املتعني ايتعشف ع٢ً َذ٣ ؾعاي١ٝ ٖزٙ ايرباَر ٚارتذ١َ املكذ١َ يف 

حتكٝل تطًعات ايطايب امل١ٝٓٗ ٚايع١ًُٝ ٚاملٗاس١ٜ . يزيو تتشذد َؼه١ً ايذساط١ يف 

 ايتظاؤالت ا ت١ٝ:

 أ:ئ : اردسا::  

ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ ارتشجيني سٍٛ دٛد٠ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ٚ ارتذَات املكذ١َ ٚؾال  َا  (1

 ؟Ncate َعاٜري االعتُاد 

ٌٖ ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ إسراا١ٝ٥ باني ٚدٗاات ْعاش ايطًبا١ ارتاشجيني ساٍٛ داٛد٠          (2

 طبٝع١ ايذساط١. ايٓٛع؟, ايتدرصايرباَر ايتع١ًُٝٝ ٚارتذَات تعض٣ إىل َتػريات: 

 تتشذد أٖذاف ايذساط١ يف ا تٞ:أهداف اردسا::  

ايتعشف ع٢ً ٚدٗات ْعش ايطًبا١ ارتاشجيني ساٍٛ داٛد٠ ايارباَر ايتعًُٝا١ ٚارتاذَات         (1

   .املكذ١َ ٚؾل َعاٜري االعتُاد
ايهؼـ عٔ َذ٣ ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ اسرا١ٝ٥ َٔ ٚد١ٗ ْعاش ايطًبا١ ارتاشجيني     (2

ذَاا١ تعااض٣ إىل َااتػريات: ايتدرااص,   سااٍٛ دااٛد٠ اياارباَر ايتعًُٝٝاا١ ٚارتااذَات املك   

 طبٝع١ ايذساط١. ادتٓع.
 تتشذد أ١ُٖٝ ايذساط١ يف ا تٞ: أهني: اردسا:: 

ٚؾاال  يتااذسٜب املعًُااني باااملهال بااشاَر املعٗااذ ايعااايٞ ّتكااٛ اياايتأْٗااا ايذساطاا١ األٚىل  (1

عٔ ٚضاع ايارباَر    ٚاضشًا تكذّ ايذساط١ إلداس٠ املعٗذ ترٛسًاٚ َعاٜري دٚي١ٝ يالعتُاد.

ايتعًُٝٝاا١ ٚارتذَاا١ اإلداسٜاا١ املكذَاا١ يًطايااب, َٚااذ٣ تًبٝاا١ ٖاازٙ اياارباَر ٚارتذَاا١         

 الستٝادات ٚتطًعات ايطايب.
ا عٔ َعاٜري االعتُاد ٚخاصا١ َعااٜري )أْهٝات( ارتاصا١     ا َعشؾًٝتكذّ ايذساط١ ترًٛس (2

ثكاؾاا١  باملؤطظاات املدترا١ بدعااذاد ٚتاذسٜب املعًُااني, ٖٚازا باذٚسٙ طٝظااِٗ يف ْؼاش      
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ادتاااٛد٠ ٚاالعتُااااد يف صاااؿٛف اإلداسٜاااني ٚقٝاااادات املعٗاااذ َااأ خاااالٍ ايٓتاااا٥ر  ايااايت 

 طٝتٛصٌ إيٝٗا.
ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ايذساطا١ أٜطاًا يف نْٛٗاا تظاع٢ إىل تٛضاٝح أُٖٝا١ اطاتدذاّ أدٚات         (3

ٚأطااايٝب سذٜجاا١ يف تكااِٜٛ األدا٤ اياارباَر ايتعًُٝٝاا١ ٚارتذَاا١ اإلداسٜاا١ , ٚاهلااذف َٓاا٘  

ٗاااذ ايعاااايٞ إلعاااذاد ٚتاااذسٜب املعًُاااني يًٛصاااٍٛ بااا٘ إىل االعتُااااد يف  حتظاااني أدا٤ املع

 ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ٚارتذَات اإلداس١ٜ.
اقترشت ايذساط١ ع٢ً ايتعشف ع٢ً آسا٤ ايطًبا١ ارتاشجيني ساٍٛ ايارباَر       حدود اردسا::

ايتعًُٝٝااا١ املعتُاااذ٠ ٚارتاااذَات اإلداسٜااا١ ٚارتاااذَات املظااااْذ٠ املكذَااا١ يف املعٗاااذ ايعاااايٞ 

إلعذاد ٚتذسٜب املعًُني باملهال ايتابع يٛصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ, حبطشَٛت, ٚؾال َعااٜري   

 -(, َعاٜري اجملًع ايٛطين األَشٜهٞ العتُاد بشاَر إعذاد املعًُنيNcateاالعتُاد )

ٖٚٞ طات١ َعااٜري.  ٚعًا٢ زتتُاع  دساطاٞ ستاذد يف ايطًبا١ ارتاشجيني , يًعااّ ايذساطاٞ           

2014 /2015.ّ 

  املصط حاتتعريف 

بأْ٘ إصذاس سهِ َعًّٛ ع٢ً  P,56, (Terry, Marris 2005عشؾ٘ )   ايتكِٜٛ:

املدشدات أٚ ايعًُٝات يف ض٤ٛ َعاٜري ٚاضش١ , ٖٚزٙ املعاٜري ميهٔ إٔ تهٕٛ طؤاًيا 

 ٜشػح ػدرًا َا يرٝاغت٘ , ٚقذ ٜهٕٛ اذتهِ نًُٝا أٚ ْٛعًٝا.

 :ٞ١ًُٝ ايٛاع١ٝ ٚ املٓتع١ُ تعتُذ ٖٛ زتُٛع١ َٔ االدشا٤ات ايع ايتعشٜـ اإلدشا٥

 ع٢ً مجع املعًَٛات ٚايبٝاْات عٔ آسا٤ ايطًب١ ارتشجيني عٔ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ 

املكذ١َ, تٓتٗٞ بدصذاس سهِ ع٢ً ٖزٙ ايرباَر ٚارتذ١َ َٔ خالٍ ستانُتٗا 

 ( (.(Ncateباملعاٜري ايعامل١ٝ يالعتُاد 

 َٓع١ُ َٓٗذ١ٝ ( ع102١ًُٝ,ص.2010)ايظبع, ٚأخشٕٚ  عشؾ٘بشاَر اعذاد املعًُني:  

 إنظاب بٗذف  ايرتب١ٝ ن١ًٝ ٚاملدشدات, تٓؿزٖا ٚايعًُٝات, املذخالت, ع٢ً تؼتٌُ

 بٓذاح َٗٓت٘ مماسط١ ع٢ً قادًسا يٝهٕٛ ايتع١ًُٝٝ, ايهؿا٠٤ ٠ ايعشبٞ ايًػ١ َعًِ

 .ايعرش َتطًبات َع ٜتٓاطب
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 :ٞاملكشسات ايذساط١ٝ, ٚطشم ايتذسٜع, ٚاألْؼط١ ٖٞ زتُٛع١  ايتعشٜـ االدشا٥

ايطالب١ٝ ٚأطايٝب ٚٚطا٥ٌ ايتكِٜٛ, ٚايرتب١ٝ ايع١ًُٝ املٝذا١ْٝ, ٚتشنض ٖزٙ 

  املذخالت ٚايعًُٝات ع٢ً ايتأٌٖٝ ايعًُٞ ٚايرتبٟٛ ٚايتأٌٖٝ املٗين.

ٜٝع عشؾٗا اجملًع ايعُاْٞ يالعتُاد بأْ٘ : ْكاط َكاس١ْ تظتدذّ يتشذٜذ املكا: املعاٜري

 .2007يتكِٝٝ األدا٤ , ٚقذ تؼري إىل َظتٜٛات األدا٤ اذتايٞ  يف املؤطظ١ )ايعشميٞ 

 (.10ص:

 :ٞطًظ١ً َٔ األطش احمله١ٝ ٚضعت بطشٜك١ ع١ًُٝ َٚٓٗذ١ٝ ٜتِ  ايتعشٜـ االدشا٥

َٔ خالهلا ستان١ُ ؾعاي١ٝ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ٚارتذ١َ املكذ١َ يًطايب يف املعٗذ 

 املعًُني باملهال. ايعايٞ يتأٌٖٝ ٚتذسٜب 

عشؾت٘ اهل١٦ٝ ايذٚي١ٝ يطُإ ادتٛد٠ ٚاالعتُاد بأْ٘ :  ْؼاط عًُٞ َٛد٘ ضتٛ االعتُاد: 

ايٓٗٛى ٚاالستكا٤ مبظت٣ٛ َؤطظات ايتعًِٝ ٚايرباَر ايذساط١ٝ ٖٚٛ أدا٠ ؾاع١ً َٚؤثش٠ 

يطُإ ادتٛد٠  ايع١ًُٝ ٚ ايتع١ًُٝٝ ٚشتشداتٗا ٚاطتُشاس١ٜ تطٛسٖا.) مجع١, ٚستُذ, 

 (.427, ص : 2009

 :ٞٚصٍٛ َظت٣ٛ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ٚارتذ١َ املكذ١َ يًطايب  ايتعشٜـ االدشا٥ ٖٛ

 (.Ncate) اجملًع ايكَٛٞ االَشٜهٞ يالعتُادإىل َظت٣ٛ اذتذ األد٢ْ َٔ َعاٜري 

َٔ أػٗش َؤطظات ادتٛد٠  .(NCATEاجملًع ايكَٛٞ االَشٜهٞ يالعتُاد )

ٚاالعتُاد األنادميٞ يهًٝات ٚبشاَر إعذاد املعًِ املعتُذ٠ يف ايٛالٜات املتشذ٠ 

األَشٜه١ٝ , ٜٚعٌُ ٚؾل طت١ َعاٜري ستذد٠ بػشى بٓا٤ ْعاّ عايٞ ادتٛد٠ ملؤطظات 

١ٝ, ٚبشاَر إعذاد املعًُني ٚ ٖٞ : ايرباَر املكذ١َ , ْعاّ ايتكِٝٝ ٚايتكِٜٛ ,ايرتب١ٝ ايعًُ

 professional ايتٓٛع , تأٌٖٝ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع , املٛاسد ٚ اذتٛن١ُ . )

standards.[Ncate] (2008).p,1.) 

 اردسا:ات ارسابق: 

ٚقذ ٖذؾت ايذساط١ إىل َعشؾ١ دٛاْب ايك٠ٛ ٚايطعـ يف  2004ّدساط١ ايؼشعٞ  -

بشْاَر إعذاد املعًُني به١ًٝ ايرتب١ٝ يف داَع١ ايظًطإ قابٛغ بٓا٤ ع٢ً َتطًبات 

ٚقذ بٝٓت ْتا٥ر ايذساط١ اييت  َعاٜري االعتُاد األنادميٞ يربْاَر إعذاد املعًِ.

ذساط١ إىل إٔ ٖٓاى اعتُذت ع٢ً اطتطالع آسا٤ ارتشجيني ؾُٝا ٜتعًل مبذاالت اي
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تؿاًٚتا ؾُٝا بٝٓٗا بني املظت٣ٛ ايهبري ٚاملتٛطط, ٖٚٞ بؼهٌ عاّ تعطٞ َؤػشات 

دٝذ٠, ٚناْت ؾٛم املتٛطط عٓذ تكِٝٝ ايطالب ملا تعًُٛٙ َٔ ايربْاَر. مما ٜؤنذ 

إٔ ايربْاَر ٜظري إىل اهلذف ايٓٗا٥ٞ ضتٛ ايتطٜٛش ٚايتشظني ٚؾل تطبٝل َعاٜري 

, ٚحتكٝل االعرتاف األنادميٞ ٚمتهني ن١ًٝ ايرتب١ٝ َٔ االعتُاد األنادميٞ

 حتكٝل سطايتٗا ع٢ً أؾطٌ ٚد٘ ممهٔ.
ٖذؾت ايذساط١ إىل ايتعشف ع٢ً َذ٣ استباط ايرباَر املكذ١َ  ّ(:2010 دساط١ عٕٛ ) -

يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًبٓات جباَع١ املًو طعٛد باإلطاس املؿاُٖٝٞ يًه١ًٝ َٚذ٣ تطبٝل 

١. ٚاعتُذت ايذساط١ ع٢ً املٓٗر ايٛصؿٞ , نُا أعذت يف ايهNCATEًٝ َعاٜري

ايباسج١ اطتبا١ْ تتأيـ َٔ طبع١ ستاٚس , َٛصع١ ع٢ً اإلطاس املؿاُٖٝٞ, ٚاملعاٜري 

, ٚتطُٔ نٌ ستٛس  Ncateايظت١ ارتاص١ باجملًع ايٛطين األَشٜهٞ يالعتُاد

َٔ مجٝع عذدًا َٔ املؤػشات , ٚمت تطبٝل االطتبا١ْ ع٢ً زتتُع ايذساط١ املؤيـ 

ٚنٝالت أقظاّ ايه١ًٝ. ٚقذ تؿاٚتت ْتا٥ر ايذساط١ سٍٛ َذ٣ تٛاؾش َؤػشات نٌ 

َٔ اإلطاس املؿاُٖٝٞ  ٚاملعاٜري ايظت١ يف أقظاّ ن١ًٝ ايرتب١ٝ , َع َالسع١ تذْٞ 

 تٛاؾش َعٝاس ايتٓٛع نأسذ املعاٜري ايظت١ املعتُذ٠ يف ٖزٙ ايذساط١.

ي١ إىل تكِٜٛ بشْاَر إعذاد َعًِ ايًػ١ ٖذؾت ٖزٙ ايشطا ّ (( 2007دساط١ ايؿكٝ٘ ) -

 : ايعشب١ٝ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ جباَع١ صٓعا٤ ٚريو َٔ خالٍ اإلداب١ عٔ األط١ً٦ ا ت١ٝ

َا املعاٜري َٚؤػشات األدا٤ ايالص١َ ملعًِ ايًػ١ ايعشب١ٝ اييت ميهٔ االعتُاد عًٝٗا يف 

يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ تكِٜٛ املهٕٛ األنادميٞ َٔ بشْاَر إعذاد َعًِ ايًػ١ ايعشب١ٝ 

َا َذ٣ حتكل ٖزٙ املعاٜري َٚؤػشات األدا٤ ايالص١َ ملعًِ ايًػ١  جباَع١ صٓعا٤ ؟

ايعشب١ٝ يف املهٕٛ األنادميٞ َٔ بشْاَر إعذاد َعًِ ايًػ١ ايعشب١ٝ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

جباَع١ صٓعا٤ َٔ ٚد١ٗ ْعش : طًب١ قظِ ايذساطات ايعشب١ٝ , ٚاملتدشدني َٔ ٖزا 

ٚقذ أػاست ْتا٥ر ايبشح إىل إٔ َظت٣ٛ  ٞ َاد٠ ايًػ١ ايعشب١ٝ ؟ ايكظِ , َٚٛدٗ

حتكل َعاٜري األدا٤ َٚؤػشاتٗا ايالص١َ إلعذاد َعًِ ايًػ١ ايعشب١ٝ يف املهٕٛ 

األنادميٞ َٔ بشْاَر إعذاد َعًِ ايًػ١ ايعشب١ٝ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ جباَع١ صٓعا٤ 

 َتذ١ْٝ تذًْٝا نبريًا .
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ٖذف ٖزا ايبشح إىل تكِٜٛ بشْاَر إعذاد  ّ(2010) دساط١ ايظبع, ٚغايب, ٚعبذٙ -

َعًِ ايًػ١ ايعشب١ٝ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ جباَع١ صٓعا٤ يف ض٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠ ايؼا١ًَ. 

ٚيتشكٝل ٖزا اهلذف قاَت ايباسج١ بدعذاد قا١ُ٥ مبعاٜري ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يربْاَر 

اػتكاقٗا َٔ ايهتب  إعذاد َعًِ ايًػ١ ايعشب١ٝ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ جباَع١ صٓعا٤, مت

َٛصع١ ع٢ً  ًا( َعٝاس 152ظابك١, اػتًُت ع٢ً ) املتدرر١ ٚ ايذساطات ٚايبشٛخ اي

ٚقذ أظٗشت ْتا٥ر ايبشح ضعـ تٛاؾش َعاٜري دٛد٠ طٝاط١ ايكبٍٛ َٔ ,  ( زتاال12)

ٚد١ٗ ْعش َظؤٍٚ ايكبٍٛ , ٚنزيو ضعـ تٛاؾش َعاٜري دٛد٠ بشْاَر اإلعذاد َٔ 

يعشب١ٝ ٚايطًب١, بُٝٓا تٛاؾشت َعاٜري دٛد٠ بشْاَر اإلعذاد َٔ ٚد١ٗ ْعش قظِ ايًػ١ ا

 ٚد١ٗ ْعش أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف ايكظِ مبظت٣ٛ َتٛطط.

ٖذؾت ايذساط١ إىل ايتعشف ع٢ً  .(2009), قؼ٠ٛ, ٖذ٣.دساط١ اذتذابٞ, داٚد -

َظت٣ٛ دٛد٠ ارتذ١َ ايتع١ًُٝٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ حبذ١ داَع١ عُشإ َٔ ٚد١ٗ ْعش 

قظاّ ايع١ًُٝ ٚقذ تهْٛت زتُٛع١ ايذساط١ َٔ مجٝع طًب١ األقظاّ ايع١ًُٝ طًب١ األ

ٚمت  . ٤300( باملظتٜٛني األٍٚ ٚايشابع, ٚايبايؼ عذدِٖ أسٝا –نُٝٝا٤  –ضٜا٤ )ؾٝ

شصّ اإلسرا١ٝ٥ ٚقذ أظٗشت حتًٌٝ ايٓتا٥ر بددخاهلا يف اذتاطٛب باطتدذاّ اي

داَع١ عُشإ دٕٚ  –١ ايرتب١ٝ حبذ١ إٕ َظت٣ٛ دٛد٠ ارتذ١َ ايتع١ًُٝٝ بهًٝ :ايٓتا٥ر

( 0.05ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي١ إسرا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١ ) املظت٣ٛ املطًٛب .

تٛدذ ؾشٚم رات دالي١ إسرا١ٝ٥  ملظت٣ٛ دٛد٠ ارتذ١َ ايتع١ًُٝٝ تعض٣ ملتػري ادتٓع.

( ملظت٣ٛ دٛد٠ ارتذ١َ ايتع١ًُٝٝ تعض٣ ملتػريٟ: 0.05عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١ )

 ص, ٚاملظت٣ٛ.ايتدر

ٖذؾت ايذساط١ إىل ايتعشف  ّ(2010 ) دساط١ ايؿٛاٍ, ستُذ  ٚايراؾتًٞ, بظاّ -

ع٢ً َذ٣ دٛد٠ ايرباَر إعذاد املعًُني يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ باذتظه١ ٚؾًكا دتٛاْب٘ 

ٚامل١ٝٓٗ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايؼدر١ٝ يف ض٤ٛ َعاٜري االعتُاد االنادميٞ  االنادمي١ٝ

ك١ً )ادتٓع, َٚذ٣ سطٛس تأثري املتػريات املظتٚإداس٠ ادتٛد٠ ٚايتعشف ع٢ً 

, ب ايظ١ٓ ايشابع١( يف َذ٣ دٛد٠ ايرباَر إعذاد املعًِ َٔ ٚد١ٗ ْعش طالاحملاضشات

ٚقذ تٛصًت ايذساط١ إىل إٔ َذ٣ دٛد٠ بشاَر إعذاد املعًِ يف  ػعب١ َعًِ صـ.

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ باذتظه١ َٔ ٚد١ٗ ْعش ع١ٓٝ ايذساط١ ناْت )َتٛطط١(.
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   ق ع ى اردسا:ات ارسابق:ارتع ي

ٚبٓعشٙ إىل يًذساطات ايظابك١ اييت رنشت صتذ أْٗا اعتُذت يف تكٛميٗا يًرباَر 

ايتع١ًُٝٝ يف نًٝات َٚؤطظات إعذاد املعًُني ع٢ً َعاٜري َعتُذ٠ دٚيٝا مت َٛا٤َتٗا 

يتال٥ِ ايٛاقع ايزٟ أدشٜت ؾٝ٘ ٖزٙ ايذساطات, ٚنٕٛ ٖزٙ املعاٜري تعطٞ ًْٛعا َٔ 

اق١ٝ ٚاملٛضع١ٝ يع١ًُٝ تكِٜٛ ايرباَر ٚارتذَات, ٚتعطٞ ؾاع١ًٝ يعًُٝات ايتكِٜٛ املرذ

دبٝات اييت تطُٓتٗا ٖزٙ ايذساطات ٚايٓتا٥ر املتٛصٌ إيٝٗا, ؾكذ اطتؿاد ايباسح َٔ األ

ايظابك١ يف حتذٜذ أدٚات مجع َعًَٛات ايذساط١ ٚحتذٜذ املٓٗر ايبشجٞ املٓاطب, 

ًُا أعُل ملؼه١ً ايبشح ٚؾِٗ أعُل  ٚاطتطاعت ايذساطات ايظابك١ إٔ تكذّ يًباسح ؾٗ

يتٓٛعات َعاٜري ادتٛد٠ ٚاالعتُاد َٚؤػشاتٗا ايؿشع١ٝ, ٚإٕ نإ ايباسح قذ اعتُذ 

ع٢ً املٛاقع ايشمس١ٝ هلزٙ املؤطظات َٚا تطشس٘ َٔ َعاٜري, إال إٔ ايباسح اطتؿاد َٔ 

أَا ايؿا٥ذ٠ اييت تطٝؿٗا . ايذساطات ايظابك١ يف ؾِٗ اختالؾات ٖزٙ املعاٜري ٚتٓٛعٗا

ايذساط١ يف أْٗا ايذساط١ األٚىل اييت تكّٛ بتكِٜٛ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ َٔ داْب, ٚتكِٜٛ 

ارتذ١َ اإلداس١ٜ َٔ داْب أخش, أٟ مشًت بٗزا نٌ األدا٤, اإلداسٟ ٚاالنادميٞ, َٔ 

 ٚد١ٗ ْعش ارتشجيني.

 إحراءات الذراسةالفصل الثالث : 

ِ ؾٝاا٘ تٛضااٝح  رااٌ ايذساطاا١ املٝذاْٝاا١ ٚادشا٤اتٗااا, ٚاياازٟ ٜاات    ٜتٓاااٍٚ ٖاازا ايؿ    املقدمةة:

, ٚعٝٓتاا٘, ٚنٝؿٝاا١ اختٝاااس عٝٓاا١ ايذساطاا١, ثااِ تٛضااٝح املاآٗر اياازٟ        زتتُااع ايذساطاا١ 

اعتُااذٙ ايباسااح, ٜٚااتِ ؾٝاا٘ حتذٜااذ َااتػريات ايذساطاا١ ٚحتذٜااذ األطااًٛب املٝااذاْٞ دتُااع 

ايبٝاْااات ٚآيٝاتاا٘, ٚأداتاا٘ األٚيٝاا١ ٚايالصَاا١ يًذساطاا١ ٚطااشم صااذقٗا ٚثباتٗااا ٚاطااتعُاٍ        

ًًٝٗا, ٚايػشى َٔ ايبشٛخ املظاش١ٝ ٖاٛ   األطايٝب اإلسرا١ٝ٥ ٚايشٜاض١ٝ ٚاملٓطك١ٝ يف حت

مجع املعًَٛات ٚايبٝاْات األٚي١ٝ عٔ طشٜل االتراٍ بعٝٓا١ ممجًا١ يًُذتُاع األصاًٞ املاشاد      

 دساطت٘.                     

اطااتدذَت ايذساطاا١ املاآٗر ايٛصااؿٞ املظااشٞ ايتشًًٝااٞ        منهجيةة: اردسا:ةة: وااراااتهةةا  

يتع١ًُٝٝ ٚارتذ١َ املكذ١َ ٚ َذ٣ تٛاؾكٗا َاع  بٗذف تكذِٜ ترٛس تؿرًٝٞ يٛضع ايرباَر ا

َعاااٜري االعتُاااد َاأ ٚدٗاا١ ْعااش ايطًباا١ ارتااشجيني, ٚريااو َاأ خااالٍ األطااًٛب املٝااذاْٞ  
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دتُاااع ايبٝاْاااات األٚيٝااا١ ايالصَااا١ يذساطااا١ ٚاطاااتعُاٍ األطاااايٝب اإلسراااا١ٝ٥ ٚايشٜاضااا١ٝ   

 يتشًًٝٗا .  

قع ختاشدِٗ َأ املعٗاذ ايعاايٞ     ٜتهٕٛ زتتُع ايذساط١ َٔ ايطًب١ املتٛ   جمتنع اردسا::

إلعااااذاد ٚتااااذسٜب املعًُااااني مبذٜٓاااا١ املهااااال ستاؾعاااا١ سطااااشَٛت يًعاااااّ ايذساطااااٞ         

. ؾٗااِ سظااب ْعاااّ ايذساطااٞ يف املعٗااذ قااذ قطااٛا  (231)ّ ٚايبااايؼ عااذدِٖ 2014/2015

طآتني, أسبعا١ ؾراٍٛ دساطا١ٝ, ؾٗاِ ياذِٜٗ ارتارب٠ ايهاؾٝا١ يتكاِٜٛ ايارباَر ٚارتااذَات           

 ضح تٛصٜعِٗ.املكذ١َ, ادتذٍٚ ٜٛ

 ( تٛصٜع زتتُع ايذساط1١-3دذٍٚ )

 االمجايٞ إْاخ رنٛس 

 ايتدررات

 64 32 32 عًُٞ
 135 60 75 اْظاْٞ

 32 32 - عاّ
 231 124 107 امجايٞ

ايٓعاّ 

 ايذساطٞ

 150 83 67 اْتعاّ
 81 41 40 عٔ بعذ

 231 124 107 امجايٞ

ِ مت اطااتٗذاف عٝٓاا١ عؼااٛا١ٝ٥ َاأ     عينةة: اردسا:ةة:  أؾااشاد زتتُااع ايذساطاا١ ايبااايؼ عااذدٖ

(231)     ٘  ٚطايباا١ بٓظااب١  طايبااًا (60) . ؾكااذ تٛصعاات يف ثالثاا١ ختررااات ٖااِ : عًُااٞ ٚباا

٘    (28)ٚ طايبااً  (32) , ِٖٚ%(94) %, 64 ٚطايبا١, بٓظاب١   طايبااً  (87) طايبا١. ٚاْظااْٞ ٚبا

٘    (45), ٚطايبًا (42) ِٖٚ . ٜٚتٛصعإٛ أًٜطاا   %(97) طايبا١, بٓظاب١   (32) طايبا١, ٚعااّ ٚبا

ِ %80 ٚطايبا١ بٓظاب١   طايبااً  (121)يف َظاقني دساطٝني , املظام املٓتعِ ٚبا٘    (53) , َآٗ

طاات  ٛساطا١ "عأ بدعاذ"  عأ طشٜال ْعااّ ايه      طايب١. ٚاملظام األخش ٖٛ دس (68), ٚطايبًا

طايبا١. ٜٚٛضاح    (35), ٚطايبااً  (21) , َِٓٗ%70 ٚطايب١, بٓظب١ بًاطاي (57) ايرٝؿ١ٝ ٚب٘

خراااا٥ص عٝٓااا١ ايذساطااا١ سظاااب َاااتػري ايتدراااص, ٚايطبٝعااا١      (2-3) ٍٚ سقاااِداااذ

 ايذساط١, ٚايٓٛع.
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 ( خرا٥ص ع١ٓٝ ايذساط١ املدتاس2٠-3دذٍٚ )

 ايٓظب١ امل١ٜٛ٦ ايعذد املتػريات ّ

 ايتدرص 1

 %94 60 عًُٞ
 %64.4 87 اْظاْٞ

 %97 31 عاّ
 %77 178 االمجايٞ

2 

 

 طبٝع١ ايذساط١

 

 %80 121 اْتعاّ

 %70 57 عٔ بعذ
 %77 178 االمجايٞ

 ايٓٛع 3
 %69 74 رنش

 %83 104 اْج٢
 %77 178 االمجايٞ 

 ( تٛصٜع خرا٥ص ع١ٓٝ ايذساط١ سظب املتػريات3-3دذٍٚ )

 ايتدرص طبٝع١ ايذساط١
 ايٓٛع

 اجملُٛع
 اْج٢ رنش

 َٓتعِ
 60 28 32 عًُٞ

 61 40 21 اْظاْٞ
 121 68 53 زتُٛع

 بعذعٔ 
 26 5 21 اْظاْٞ

 31 31 0 عاّ
 57 36 21 زتُٛع

 اجملُٛع

 60 28 32 عًُٞ
 87 45 42 اْظاْٞ

 31 31 0 عاّ
 178 104 74 زتُٛع
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اطتدذّ ايباسح االطتبٝإ نأدا٠ دتُع املعًَٛات, سٝح قاّ ايباسح   أداة اردسا::

ٖٚٞ طت٘ َعاٜري , تتؿشع َٓٗا زتُٛع١ املؤػشات  Ncateباالطالع ع٢ً َعاٜري االعتُاد 

سٝح قاّ ايباسح بتكظِٝ االطتبٝإ ع٢ً طبع١ ستاٚس ٚدعٌ اإلطاس املؿاُٖٝٞ َعٝاسا 

, ايرباَر ايتع١ًُٝٝ,  اإلطاس املؿاَُٖٝٞظتكال ٚبٗزا صاس يذٜٓا طبع١ َعاٜري ٖٚٞ: )

(. ٚبعذ حتذٜذ زتاالت ٚاملٛاسدايرتب١ٝ ايع١ًُٝ, االداس٠ , ١٦ٖٝ ايتذسٜع, ايتكِٜٛ, ايتٓٛع

االطتبٝإ صاؽ ايباسح َؤػشات االطتبٝإ, ٚخطع االطتبٝإ ملكٝاغ يٝهشت 

(Likert Scaleارتُاطٞ ع٢ً ايٓشٛ ا تٞ: دسد١ ) (5)( 4)بؼذ٠, أٚاؾل

 غري َٛاؾل بؼذ٠. ( 1)غري َٛاؾل, ( 2)ستاٜذ, (3)أٚاؾل,

املطُٕٛ ٚايعاٖش يألدا٠ )صذم يًشرٍٛ ع٢ً ايرذم : (Validityصذم األدا٠ )

 يف صٛست٘ األٚي١ٝ ع٢ً زتُٛع١ َٔ احملهُني  احملهُني( عشى ايباسح االطتكرا٤

يًتعشف َٔ خالهلِ ع٢ً َذ٣ اْتُا٤ ايؿكشات  (5) ٚاملدترني ٚارتربا٤ ٚبًؼ عذدِٖ

اْهٝت, َٚٔ  االعتُاد َعاٜري أدبٝات يف ٚسد َا ع٢ً يًُشاٚس اييت تػطٝٗا ٚتكٝظٗا بٓا٤

اس١ٝ ٚضٛسٗا ٚايظال١َ ايًػ١ٜٛ, ٚاالطتؿاد٠ َٔ االقرتاسات اييت ٜكذَْٛٗا طٛا٤ ْ

بايتعذٌٜ أٚ اذتزف أٚ اإلضاؾ١. ؾكذ بني اتؿام احملهُني إٔ املؤػشات تٓتُٞ يًُذاالت 

اييت ٚضعت ؾٝٗا ٚايبعذ ايزٟ تكٝظ٘, ٚباإلضاؾ١ يًُالسعات اييت أبذٖٚا ؾكذ مت 

يف صٛست٘  يًعباسات, ثِ مت اخشز االطتبٝإ ٝبتعذٌٜ ٚسزف ٚإضاؾ١, ٚإعاد٠ تشت

 ايٓٗا١ٝ٥.
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اطتدذّ ايباسح َعادي١ أيؿا نشْٚباخ يًتأنذ َٔ ثبات األدا٠, ٚايذسد١  :ثبات األدا٠

 ايجبات َعاٌَ ٜعٗش (3-4)ايه١ًٝ يهٌ َعٝاس َٔ َعاٜري االطتبٝإ, ٚادتذٍٚ 

 ايعًّٛ َكاٜٝع يف دٝذ٠ ايكِٝ ٖزٙ ٚتعذ , نهٌ ٚثبات املكٝاغ املكٝاغ, يف يًُعاٜري
ايذساط١. سٝح بًؼ زتُٛع ثبات  ألغشاى صاذت١ ثابت١ األدا٠ ٚبٗزا تعترب اإلْظا١ْٝ,

 .(1ٖٚٛ ثبات عايٞ ٜكرتب َٔ ) (0.910) املعاٜري

 نشْٚباخ أيؿا َعادي١ سظب ايذساط١ ستاٚس ( ثبات 4-3ادتذٍٚ) ٜٚٛضح

 املعٝاس ّ
 ثبات أيؿا نشْٚباخ 

Cronbach's Alpha 

 0.901 اإلطاس املؿَٗٛٞ 1

 0.904 ايرباَر ايتع١ًُٝٝ 2

 0.888 األطايٝب ايتكِٜٛ 3

 0.898 ايتطبٝل ايعًُٞ 4

 0.890 ١٦ٖٝ ايتذسٜع 5

 0.884 ايتٓٛع 6

 0.907 اإلداس٠ ٚاملٛاسد 7

 0.910 زتُٛع املعاٜري

 اػتًُت ايذساط١ ع٢ً املتػريات ا ت١ٝ: متغريات اردسا:: 
ٖٛ املتػري ايزٟ بظبب٘ حيذخ ايتػٝري يف املتػري ايتابع بعذ ضبط  :املتػري املظتكٌ .1

 املتػريات األخش٣ , ٜٚتهٕٛ َٔ ثالث١ َتػريات ٖٞ:
 )ّايتدرص: ٚي٘ ثالث١ َظتٜٛات ) عًُٞ, إْظاْٞ , عا. 

 )ايٓٛع: ٜٚتهٕٛ َٔ َظتٜٛني:)رنش, ٚأْج٢. 
 )طبٝع١ ايذساط١ , ٚي٘ َظتٜٛإ: )َٓتعِ ٚعٔ بعذ. 

ٖٚٛ املتػري ايزٟ ٜكاغ أثش املتػري املظتكٌ عًٝ٘, ٚميجٌ املتػري ايتابع ع: املتػري ايتاب .2

يف ٖزٙ ايذساط١ آسا٤ ع١ٓٝ ايذساط١ سٍٛ دسد١ حتكل ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ملعاٜري 

 .(NCATEاالعتُاد )
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 ( :Spssمت اطتدذاّ املعادتات االسرا١ٝ٥ سظب بشْاَر ) األ:اريب اإلحصائي:  

اذتظاب١ٝ ٚاالضتشاف املعٝاسٟ ٚايشتب يإلداب١ ع٢ً ايظؤاٍ اطتدشاز املتٛططات  .1

 األٍٚ.

(. يإلداب١ ع٢ً ايظؤاٍ Independent t-testاملظتكٌ  -مت اطتدذاّ االختباس ) ت .2

 ايجاْٞ ٚاملتعًك١ باطتدشاز ايؿشٚم بني املتٛططات.

 (  الختباس َع١ٜٛٓ ايؿشٚم بني(One-way Anovaاطتدذاّ اختباس ايتبأٜ األسادٟ   .3

 أنجش َٔ زتُٛعتني.

َشانض يًُكاس١ْ ايبعذ١ٜ النتؼاف  (Bonferroni) اطتدذّ اختباس ايباْؿشسْٞ .4

 ايؿشٚم بني زتُٛعات.

 الفصل الرابع: مناقشة وتحليل النتائج

ٜتٓاٍٚ ٖزا ايؿرٌ عشى ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا ايذساط١ املٝذاْٝا١ ٚايبٝاْاات    املقدم: 

عبأ٠ َٔ قبٌ ع١ٓٝ ايذساط١,  قذ ْعُت يف دذاٍٚ تعرب عأ  اييت ٚسدت يف أدا٠ ايذساط١ امل

آسا٤ ع١ٓٝ ايذساط١ )ارتشجيني(. ٚاعتُذت ايباسح يف ترٓٝؿ٘ يذسد١ تكٝاِٝ أؾاشاد ايعٝٓا١    

يربْاَر إعذاد املعًِ ٚؾل املعاٜري ايظبع١ ) اإلطاس املؿاُٖٝٞ, ايرباَر ايتعًُٝٝا١, أطاايٝب   

ل ايعًُاٞ(, ايتٓاٛع, أدا٤ ٦ٖٝا١ ايتاذسٜع, ٚاالداس٠     تكِٜٛ ايطايب, ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ )ايتطبٝا 

بؼااذ٠ , أٚاؾاال, ستاٜااذ,   ٚاملااٛاسد ٚارتااذَات املظاااْذ٠(. ٚؾاال املعٝاااس ارتُاطااٞ) أٚاؾاال  

بؼذ٠( ٚمت تشتٝب ٖزٙ ايٓتا٥ر ٚؾًكا يًُشو ايزٟ اعتُذٙ ايباساح ٖٚاٛ    أٚاؾل, ال أٚاؾلال

ؾااايؿكشات أٚ املعاااٜري اياايت   (, 3ايٛطااط اذتظااابٞ ايٓعااشٟ يًُعٝاااس ارتُاطااٞ ٚقااذسٙ )     

( 3( تعترب غري َٛاؾل ع٢ً حتككٗاا, ٚتًاو ايايت  ٜهإٛ َتٛطاطٗا )     3َتٛططٗا أقٌ َٔ )

( ٚأنجاش, تهإٛ َٛاؾال ,    3تهٕٛ رات دسد١ ستاٜذ٠, َٚا نإ دسدتٗاا أنارب َأ )   

 ( ا تٞ:4-1َٚٛاؾل بؼذ٠, ع٢ً ايٓشٛ املبني بذق١ يف ادتذٍٚ )

 حتكل َعاٜري األدا٤ستو اذتهِ ع٢ً  (1-4دذٍٚ )

 دسد١ املٛاؾك١ َذ٣ املتٛطط اذتظابٞ
 َٛاؾل بؼذ٠ 5 – 4.21
 َٛاؾل 4.2 – 3.41
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 ستاٜذ 3.4 – 2.61
 ال اٚاؾل 2.6 – 1.81

 بؼذ٠ ال  أٚاؾل 1.8 – 1
َا ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ ارتشجيني ٜٓص ايظؤاٍ األٍٚ ع٢ً "  اإلداب١ ع٢ً ايظؤاٍ األٍٚ: 

ايتع١ًُٝٝ ٚارتذَات املكذ١َ يف املعٗذ ايعايٞ إلعذاد املعًُني ٚؾل سٍٛ دٛد٠ ايرباَر 

؟ يإلداب١ ع٢ً ٖزا ايظؤاٍ مت اطتدشاز املتٛططات اذتظاب١ٝ  َعاٜري االعتُاد اْهٝح

ٚاالضتشاؾات املعٝاس١ٜ ٚاأل١ُٖٝ ايٓظب١ٝ "ايشتب١" يتكذٜشات أؾشاد زتتُع ايذساط١ ع٢ً 

١, يتكِٝٝ بشاَر إعذاد املعًِ يف املعٗذ ايعايٞ نٌ َعٝاس َٔ َعاٜري االطتبا١ْ ايظبع

 باملهال َٔ ٚد١ٗ ْعش أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١ )ارتشجيني(.

 ٜبني يذسد١ تكِٜٛ املعاٜري ايظبع١ َٔ ٚد١ٗ ْعش ارتشجيني (2-4دذٍٚ )

 ايشتب١ االعتُادَعاٜري  ّ
ايٛطط 

 اذتظابٞ
ضتشاف اإل

 املعٝاسٟ
دسد١ 

 ايتكِٜٛ
 َٛاؾل 0.70649 3.8901 2 ايرباَر ايتع١ًُٝٝ 2
 َٛاؾل 0.82309 3.6854 2 ايرتب١ٝ املٝذا١ْٝ ) ايتطبٝل ايعًُٞ( 4
 َٛاؾل 0.86566 3.6695 3 اإلطاس املؿاُٖٝٞ 1
 ستاٜذ 0.90332 3.3532 4 ايتٓٛع 5
 ستاٜذ 0.97867 3.3388 5 أدا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع 6
 ستاٜذ 0.74368 3.3386 6 أطايٝب تكِٜٛ ايطايب. 3
 ال أٚاؾل 0.96976 2.4270 7 االداس٠ ٚاملٛاسد ٚارتذَات املظاْذ٠ 7

 َٛاؾل 0.85 3.38 دسد١ تكِٜٛ املعاٜري االعتُاد ايظبع١
سٍٛ دٛد٠ ايرباَر  ( تكُٝٝات ع١ٓٝ ايذساط١ )ارتشجيني(2-4) ٜٛضح ادتذٍٚ

َتٛطط ايتع١ًُٝٝ ٚارتذَات املكذ١َ يف املعٗذ ايعايٞ  سٝح سرًت املعاٜري ايظبع١ ع٢ً 

ٖٚٞ دسد١ )َٛاؾل(, سٝح دا٤ يف املشتب١ األٚىل َعٝاس ايرباَر ايتع١ًُٝٝ  (3.38) سظابٞ

سرٌ َعٝاس اإلداس٠ ٚاملٛاسد ٚارتذَات املظاْذ٠ ع٢ً بذسد١ َٛاؾل, ٚ (3.89) مبتٛطط

. ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً إٔ ارتشدني ايزٜٔ قطٛا (2.42) ٚاؾل( مبتٛططأأقٌ دسد١ تكِٝٝ )ال 

طٓتني يف ايذساط١ ٜتؿُٕٗٛ ٚاقع ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ٚارتذ١َ اإلداس١ٜ املكذ١َ يف املعٗذ 



 
 

 
 
 

123 
 

  للعلوم اإلنسانية واالحتماعية

باملعهد العالى للمعلمين والخدمات املقدمة  دراسة تقويمية لبرامج اعداد املعلمين
 سالم أحمد باوادي .د|                                                                                             باملكال

 

ISSN : 2410-1818 

 م2017يونيو  -ابريل (  15( المخلذ )14العذد )

ٚأْٗا  حباد١ يًتشظني يتشكل َعاٜري االعتُاد , ٚقذ مت ايتشًٌٝ يًُعاٜري بؼهٌ َؿرٌ 

 ع٢ً ايٓشٛ ا تٞ:

 املفاهيني اإلطاسأواًل  معياس 

 ( ٜبني يذسد١ تكِٜٛ َعٝاس اإلطاس املؿاُٖٝٞ سظب ٚد١ٗ ْعش ارتشجيني 3-4دذٍٚ )

 املتٛطط ايشتب١ املؤػشات ّ
االضتشاف 

 املعٝاسٟ
دسد١ 

 ايتكِٜٛ

5 
 َٚٛاصاااؿات ستاااذدات اتؿٗاااِ

 .املعٗذ َٔ ارتشٜر
 َٛاؾل 0.89014 3.8202 1

 َٛاؾل 1.09842 3.7697 2 .املعٗذ سطاي١ اتؿِٗ 2
 َٛاؾل 1.21852 3.7079 3 .املعٗذ أٖذاف اتؿِٗ 3

4 
 ٚايتكايٝااااذ ايكااااِٝ اتؿٗااااِ

 .املعٗذ يف املعتُذ٠ االنادمي١ٝ
 َٛاؾل 1.16020 3.6124 4

6 
 ِ ّ  اتؿٗا ِ  ْعاا  يف املعتُاذ  ايتكاٜٛ
 .املعٗذ

 َٛاؾل 1.17227 3.5843 5

 َٛاؾل 1.12599 3.5225 6 .املعٗذ سؤ١ٜ اتؿِٗ 1
 َٛاؾل 1.33 3.66  .دسد١ تكِٜٛ املعٝاس 

( إٔ دسدات ايتكِٜٛ ارتشدني ع٢ً َؤػشات َعٝاس اإلطاس 3-4) ادتذٍٜٚٛضح 

 َٔ ارتشٜر َٚٛاصؿات ستذدات املؿاُٖٝٞ يف َظت٣ٛ َٛاؾل, ؾكذ استٌ َؤػش: "اتؿِٗ

يف املشتب١ األخري٠  "املعٗذ سؤ١ٜ اتؿِٗٚدا٤ َؤػش: " (3.82) املعٗذ" املشتب١ األٚىل مبتٛطط

تؿكٛا يف تكٛمياتِٗ ع٢ً املٛاؾك١ ع٢ً َؤػشات ٖزا . ٚإٕ أؾشاد ايع١ٓٝ ا(3.52) مبتٛطط

املعٝاس ٚايزٟ دا٤ يف املشتب١ ايجايج١ َٔ بني َعاٜري ايذساط١, ٖٚزا ٜؼري إىل إٔ ارتشدني 

ناْٛا ٜذسنٕٛ سطاي١ املعٗذ ٚسؤٜت٘ ٚستذدات املتدشز ٚايتكايٝذ األنادمي١ٝ يف املعٗذ 

 (.4) ٖٚٞ دسد١ تكرتب َٔ (3.66ا )بيذسد١ تكِٜٛ املعٝاس نهٌ  يزيو دا٤ت تكذٜشاتِٗ
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   ثانيا  معياس ارربامج ارتع يني:

 ( دسد١ تكِٜٛ َعٝاس ايرباَر ايتع١ًُٝٝ سظب ٚد١ٗ ْعش ارتشجيني 4-4دذٍٚ )

 املتٛطط ايشتب١ املؤػشات ّ
االضتشاف 

 املعٝاسٟ
دسد١ 

 ايتكِٜٛ

9 
 ٚتطبٝال  ايتاذسٜع  مماسطا١  عًا٢  قاادس 

ٛ  نُاا  ٚايرتب١ٜٛ امل١ٝٓٗ املعاسف  َكاشس   ٖا
 .ايبًذ يف امل١ٓٗ ػشٚط يف

 َٛاؾل 0.93760 4.1742 1

13 
ٟ  ايذٚس ادسى ٘  اياز  ٚاالطاش٠  املذسطا١  تًعبا

 .ؾٝ٘ طأعٌُ ايزٟ االدتُاعٞ ٚايظٝام
 َٛاؾل 0.95763 4.0618 2

15 
 ايتاذسٜع  ٚاطاايٝب  طشا٥ال  تٜٓٛاع  اطتطٝع
 سظاب  ايتطبٝكٝا١  ايعًُٝا١  ايذسٚغ ٚتٓؿٝذ

 .احملت٣ٛ ٚ ايتعًُٝٞ املٛقـ ٜطًب٘ َا
 َٛاؾل 1.01554 4.0506 3

8 
 ايتدراص  ستتا٣ٛ  باني  ايعالقا١  ادسى

 .ايرتب١ٜٛ ٚاملعشؾ١ يًُاد٠ ايعًُٞ
 َٛاؾل 1.06293 3.9888 4

14 
 املٗٓٝا١  َٚعااٜري  ٚاخالقٝات تٛدٗات ادسى
 .ايبًذ يف املعتُذ٠ ايتذسٜع مل١ٓٗ

 َٛاؾل 1.09663 3.9719 5

7 
 ختررٞ زتاٍ يًُشت٣ٛ ؾِٗ عُٝل يذٟ

 .ب٘  املتعًك١ ٚايتعًِٝ ايتعًِ ْٚعشٜات
 َٛاؾل 1.01058 3.8652 6

11 

ِ  املتعًكا١  ايٓعشٜاات  ادسى  ايطاالب  بتكاٜٛ
 مماسطااااتٞ يف تطبٝكٗاااا عًااا٢ ٚقاااادس

 .ايتذسٜظ١ٝ
 َٛاؾل 1.23597 3.7135 7

10 

ـ  اطاتطٝع   ايبشاٛخ  ْٚتاا٥ر  بٝاْاات  تٛظٝا
 مماسطاااات يف  ػاااهٌ ٚايتهٓٛيٛدٝاااا

 .ايتالَٝز تعًِ يذعِ تع١ًُٝٝ
 َٛاؾل 1.19883 3.6854 8

12 
 يتعًِ اجياب١ٝ تع١ًُٝٝ ب١٦ٝ اجياد ع٢ً قادس

 منااِٖٛ َشاسااٌ َااع تتٛاؾاال  ايتالَٝااز
 .االدتُاع١ٝ ٚخًؿٝاتِٗ

 َٛاؾل 1.19911 3.5000 9

 َٛاؾل 0.84 3.88 9 نهٌ دسد١ تكِٜٛ املعٝاس 
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َؤػشات غطت ايرباَر  (9) است٣ٛ املعٝاس ارتاص بايرباَر ايتع١ًُٝٝ ع٢ً   

ٚقذ أستٌ املعٝاس املشتب١ األٚىل بني  (3.88) ايتع١ًُٝٝ, ؾكذ سرٌ ع٢ً َتٛطط َشدح

املعاٜري ايظبع١, سٝح دا٤ت مجٝع املؤػشات سظب تكٛميات ارتشجيني رات َظت٣ٛ 

 ٚايرتب١ٜٛ امل١ٝٓٗ املعاسف ٚتطبٝل ايتذسٜع مماسط١ ع٢ً َٛاؾل, ٚقذ استٌ َؤػش: " قادس

ؾكذ أعط٢  (4.17) املشتب١ األٚىل مبتٛطط .ايبًذ" يف امل١ٓٗ ػشٚط يف َكشس ٖٛ نُا

أؾشاد ايع١ٓٝ تكذٜش َٛاقـ هلزٙ ايؿكش٠ ٖٚٞ ْتٝذ١ طبٝع١ٝ ملا ٜؼعش ب٘ ارتشجيٕٛ َٔ ثك١ 

 اجتاٙ ١َٓٗ ايتذسٜع بعذ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ اييت تًكٖٛا .

 تتٛاؾل  ايتالَٝز يتعًِ اجياب١ٝ تع١ًُٝٝ ب١٦ٝ اجياد ع٢ً قادس:" (12) دا٤ت ايؿكش٠ سقِ
ٖٚٞ  (3.50) يف املشتب١ األخري٠ مبتٛطط ".االدتُاعٞ ٚخًؿٝاتِٗ منِٖٛ َشاسٌ َع

َظت٣ٛ َٛاؾل يف تكذٜشات ارتشجيني. ٖٚزا ايتكٛميات هلزا املعٝاس تعهع َٛاؾك١ 

 ٚقبٍٛ ارتشجيني بإٔ ايرباَر املكذ١َ حتع٢ جبٛد٠ ترٌ إىل َظت٣ٛ دٝذ أٚ َتٛطط.

 جا  معياس أ:اريب تقويه ارطاربارث

 ( ٜبني دسد١ تكِٜٛ َعٝاس أطايٝب ايتكِٜٛ سظب ٚد١ٗ ْعش ارتشجيني 5-4دذٍٚ )

 املتٛطط ايشتب١ املؤػشات ّ
االضتشاف 

 املعٝاسٟ
دسد١ 

 ايتكِٜٛ

28 
 براٛس٠  االَتشاْات ايٓتا٥ر ع٢ً احترٌ

 . َٚٓع١ُ دقٝك١
 َٛاؾل 1.21294 3.6517 1

22 
 عًٝاا  عكًٝا١  َٗااسات  االَتشاْاات  تكاٝع 

 تكِٜٛ(., ٚايرتنٝب ايتشًٌٝ)
 َٛاؾل 1.08661 3.6404 2

19 
ِ  ْتاا٥ر  َٔ ٜظتؿاد  (االَتشاْاات ) ايتكاٜٛ

 حتظاني  بٗاذف  ايطًبا١  أدا٤ َتابعا١  يف
 .أداِٖ

 َٛاؾل 1.37744 3.5424 3

24 
 باني  ايؿشدٜا١  ايؿاشٚم  االَتشاْاات  تشاعٞ
 .املتبا١ٜٓ ايطالب قذسات

 َٛاؾل 1.27668 3.5056 4

17 
 َااااااااأ تعاااااااااذدب َأطاااااااااايٝ تظاااااااااتدذّ

ـ, ملٓتراااااا٠, اايكرااااااري( االَتشاْااااااات(

 .يٓٗا٥ٞا

 َٛاؾل 1.31162 3.5000 5

 َٛاؾل 1.23862 3.4270 6 املكشس دٛاْب ناؾ١ االَتشاْات تػطٞ 25
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 َٛاؾل 1.09244 3.4157 7 . ايتكِٜٛ يف ايع١ًُٝ االختباسات تظتدذّ 27

26 
 بعٝذا باملٛضٛع١ٝ ايتكِٜٛ أطايٝب تتُٝض

 .احملابا٠ عٔ
 ستاٜذ 1.18004 3.3933 8

23 
 َٔ ايطًب١ ٚتعًُات ػها٣ٚ َٔ ٜتشكل

ِ  عًُٝاات   املعادتاات  هلاا   ٚتطاع  ايتكاٜٛ
 .اطبابٗا ٚاصاي١

 ستاٜذ 1.32154 3.2472 9

20 
 ٞ ِ  اطاايٝب  تػطا  (االَتشاْاات ) ايتكاٜٛ
ّ   ايايت  ٚاْؼاط١  ؾعايٝاات  مجٝع  بٗاا  ٜكاٛ

 .ايطايب
 ستاٜذ 1.23852 3.1910 10

19 
 (االَتشاْاات ِ )ايتكاٜٛ  ْتاا٥ر  َٔ ٜظتؿاد

 .املكذ١َ ايتع١ًُٝٝ ايرباَر حتظني يف
 ستاٜذ 1.44873 3.1404 11

21 
 يًتعشف ايتكِٜٛ َٚعًَٛات بٝاْات حتًٌٝ

 ٚاَها١ْٝ ايتع١ًُٝٝ ايرباَر نؿا٠٤ ع٢ً
 .ايتطٜٛش

 ستاٜذ 1.22529 3.0843 12

16 
 عٓااذ قبًااٞ (اَتشااإ) يتكااِٜٛ خطااعت
 .باملعٗذ االيتشام

 ستاٜذ 1.26991 2.6685 13

 ستاٜذ 1.25 3.34  دسد١ تكِٜٛ املعٝاس 

أعالٙ آسا٤ ايطًب١ ارتشجيني يذسد١ تكِٜٛ َعٝاس: "أطايٝب تكِٜٛ ٜٛضح ادتذٍٚ 

ايطايب"  ؾكذ أعط٢ ارتشجيٕٛ ٖزا املعٝاس دسد١ "ستاٜذ", مما ٜعهع حتؿعِٗ ع٢ً 

 سقِ , ؾكذ سرٌ َؤػش(3.34) سظابٞ دٛد٠ ٖزا املعٝاس ٚايزٟ سرٌ ع٢ً َتٛطط 

ع٢ً  َٚٓع١ُ." دقٝك١ ٠برٛس االَتشاْات ايٓتا٥ر ع٢ً "احترٌ ٚايزٟ ٜٓص ع٢ً: (28)

 بُٝٓا حترٌ َؤػش: بذسد١ َٛاؾل قشٜب١ َٔ احملاٜذ, (3.65) املشتب١ األٚىل مبتٛطط

ع٢ً املشتب١ األخري٠ بذسد١ ستاٜذ قشٜب  باملعٗذ." االيتشام عٓذ الَتشإ قبًٞ خطعت"

. ؾٗزا املؤػش ناْت تكذٜشات٘ ضعٝؿ١ تكرتب إىل سذ َا (2.66) مبتٛطط َٔ ال أٚاؾل

إىل عذّ املٛاؾك١, مما ٜؼري إىل غٝاب ٖزا ايتكِٜٛ ايكبًٞ ايزٟ حيذد اَهاْات 

ايطايب قبٌ ايذخٍٛ يف ايربْاَر, ٖٚٛ ٜظاعذ يف اختٝاس ايتدرص املٓاطب ٚاملكشسات 

٢ ٖزا املعٝاس بني ايذساط١ٝ املٓاطب١. ٚبؼهٌ عاّ ؾكذ تٛصعت تكذٜشات ارتشدني عً

تكذٜش "املٛاؾل" يف طبع َؤػشات, بُٝٓا سرًت بك١ٝ املؤػشات ع٢ً دسد١ ستاٜذ يتكِٝٝ 
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دٛد٠ األطايٝب ايتكٛمي١ٝ اييت ٜعتُذٖا املعٗذ يًطًب١ ٚخاص١ تشنضت املؤػشات ع٢ً 

ع١ًُٝ االطتؿاد٠ َٔ ايرباَر ايتكٛمي١ٝ يف تكذِٜ تػز١ٜ سادع١ يتشظني ايرباَر ايتع١ًُٝٝ 

 ًُٝات ايتعًِ.ات ايطًب١ ٚٚضع ايرباَر يتشظني عتكٛميٗا, ٚتعشف ع٢ً َظتٜٛٚ

 سابعا  معياس اررتبي: ارعن ي:

 ( ٜبني دسد١ تكِٜٛ َعٝاس ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ سظب ٚد١ٗ ْعش ارتشجيني6-4دذٍٚ )

 املتٛطط ايشتب١ املؤػشات ّ
االضتشاف 

 املعٝاسٟ

دسد١ 

 ايتكِٜٛ

33 

ٞ  قاذَت  ٞ  ايتطبٝال  يا ٞ   ايعًُا   املٝاذاْ
 يتُٓٝا١   ايهاؾٝا١  ايشادع١ ٚايتػز١ٜ ايتعضٜض
 .ٚايرتب١ٜٛ امل١ٝٓٗ َٚٗاستٞ َعاسيف

 َٛاؾل 1.12722 3.9213 1

31 
 ايعًُٞ يًتطبٝل ٚاضش١ أٖذاف يٞ ٚضعت
 .يتشكٝكٗا طعٝت املٝذاْٞ

 َٛاؾل 1.13866 3.8596 2

32 
ِ  ْعشٜاات   تشمجت  ايايت  املكاشسات  َٚؿااٖٝ
ٞ  ٚاقاع  إىل دسطاتٗا  ٞ  تطبٝكا  اثٓاا٤  عًُا
 .املٝذاْٞ ايعًُٞ ايتطبٝل

 َٛاؾل 05123. 3.8258 3

29 
ٍ  َٔ املٝذاْٞ ايعًُٞ ايتطبٝل  ْؿذت   خاال
 .ٚايتكِٜٛ, ايتٓكٝذ, ايترُِٝ: َشاسٌ ثالخ

 َٛاؾل 1.19688 3.7697 4

36 

ٞ  قاذَت  ِ  ايتظاٗٝالت  املذسطا١  يا  ٚاياذع
 ايعًُااٞ  ايتطبٝاال صتاااح ال ٚاملظاااْذ٠

 .املٝذاْٞ
 َٛاؾل 1.41022 3.6910 5

35 
 ٚادس٠ املذسطا١  باني  ٚتٓظاٝل  اػارتاى  ٜٛداذ 
ِ  يف املعٗاذ  ِ  عًُٝا١  ٚتٓؿٝاز  تراُٝ  تكاٜٛ

 .املٝذاْٞ  ايعًُٞ ايتطبٝل ملُاسطيت
 َٛاؾل 1.42157 3.5674 6

34 
ٞ  قاذَت  ِ  َظااْذ٠  يا ٘  ٚدعا  اثٓاا٤  تٛدٝا

 .ايعًُٞ يًتطبٝل مماسط١
 َٛاؾل 1.35788 3.4719 7

30 
ٞ  يًتطبٝال   ادشا٥ٞ ديٌٝ ع٢ً اطًعت  ايعًُا
 .املٝذاْٞ ايعًُٞ ايتطبٝل نٝؿ١ٝ يٞ ٜٛضح

 ستاٜذ 1.40576 3.3764 8

 َٛاؾل 1.26 3.86  دسد١ تكِٜٛ املعٝاس 
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سٝح  –ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ  –ٜٛضح ادتذٍٚ أعالٙ تكٛميات ايطًب١ ارتشدني ملعٝاس 

سٝح دا٤ت  (3.86) يًُعٝاس نهٌ بًػت _َٛاؾل_ناْت دسد١ تكُِٝٝٗ  دسد١ 

ؤػشًا ٚاسذًا سرٌ ع٢ً دسد١ َؤػشات تكِٜٛ ٖزا املعٝاس نًٗا بذسد١ َٛاؾل َاعذا َ

 ايشادع١ ٚايتػز١ٜ ايتعضٜض  املٝذاْٞ  ايعًُٞ ايتطبٝل يٞ , ٚدا٤ َؤػش :" قذَتستاٜذ
 ٚايرتب١ٜٛ." يف املشتب١ األٚىل مبتٛطط سظابٞ امل١ٝٓٗ َٚٗاستٞ َعاسيف يت١ُٝٓ  ايهاؾ١ٝ

دسد١ َٛاؾل  َٔ ٚد١ٗ ْعش ارتشدني, ٚدا٤ يف املشتب١ األخري٠ َؤػش:  ٖٚٞ (3.92)

 ."املٝذإ ايعًُٞ ايتطبٝل نٝؿ١ٝ يٞ ٜٛضح ايعًُٞ يًتطبٝل  ادشا٥ٞ ديٌٝ ع٢ً "اطًعت

"ٖٚٞ دسد١ تكِٜٛ )ستاٜذ٠( ٖٚزا ٜؼري إىل عذّ االٖتُاّ بٛدٛد أدي١  (3.37) مبتٛطط

اجملاٍ حيتاز حتظني ٚاٖتُاّ أنجش إلعاد٠ تكِٜٛ خاص١ بايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يف املعٗذ ٖٚزا 

بشاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚأْٗا حتتاز إىل أدي١ تؿر١ًٝٝ تظاعذ ايطايب ع٢ً  ؾِٗ ع١ًُٝ 

 ايتطبٝل ايعًُٞ ٚاهلذف َٓٗا.
 خامسا  معياس ارتنوع

 ( ٜبني دسد١ تكِٜٛ َعٝاس ايتٓٛع سظب ٚد١ٗ ْعش ارتشجيني7-4دذٍٚ )

 املتٛطط ايشتب١ املؤػشات ّ
االضتشاف 

 املعٝاسٟ
دسد١ 

 ايتكِٜٛ

38 
 ٚارتاربات  املكاشسات  مجٝاع  يف تٓٛع أدذ

 .يٞ املكذ١َ  ايذساط١ٝ
 َٛاؾل 1.20848 3.5056 1

 َٛاؾل 1.28959 3.4719 2 .ايتذسٜع ١٦ٖٝ اعطا٤ يف تٓٛع ٜٛدذ 39

42 
 ّ ٞ  تكاذ ٔ  متهاين  َتٓٛعا١  خاربات  يا  َا

 .ايطالب أْٛاع شتتًـ َع ايتعاٌَ
 ستاٜذ 1.32399 3.4011 3

 ستاٜذ 1.33990 3.3371 4 .   ايتذسٜع طشا٥ل يف تٓٛع أدذ 40

37 

 دتُٝاع  َتهاؾ٦ا١  ؾاشص  املعٗاذ  ٜاٛؾش 
 ٚاالْؼاط١  ارتاذَات  مجٝاع  يف ايطًبا١ 

 .ايذساط١ٝ ٚايرباَر
 ستاٜذ 1.27585 3.1966 5

 ستاٜذ 1.35563 3.1236 6 .املكذ١َ األْؼط١ مجٝع يف تٓٛع أدذ 41
 ستاٜذ 1.29 3.33 6 ايهًٞ املعٝاسدسد١ تكِٜٛ  
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ايتٓٛع  -ذ إٔ ايطًب١ ارتشدني نُا ٖٛ َبني يف ادتذٍٚ اعالٙ, أعطٛا َعٝاس صت

( سٝح دا٤ت َؤػشات تكِٜٛ ٖزا املعٝاس َا بني: 3.33دسد١ تكِٝٝ )ستاٜذ( بًػت ) -

 املكشسات مجٝع يف تٓٛع أدذ "( : 38"َٛاؾل" ٚ"ستاٜذ", سٝح سرٌ َؤػش سقِ )
ٖٚٞ دسد١  (3.50ع٢ً املشتب١ األٚىل مبتٛطط سظابٞ ) يٞ." املكذ١َ  ايذساط١ٝ ٚارتربات

 مجٝع يف تٓٛع أدذَٛاؾل َٔ ٚد١ٗ ْعش ارتشجيني, ٚدا٤ يف املشتب١ األخري٠ َؤػش: 
ٖٚٞ دسد١ تكِٜٛ )ستاٜذ٠( قشٜب١ َٔ )ال أٚاؾل(. " (3.12) مبتٛطط .املكذ١َ األْؼط١

ٖٚزا ٜذٍ ع٢ً حتؿغ ارتشدني ع٢ً  _ستاٜذ _تكِٜٛ ٚباقٞ املؤػشات دا٤ت دسد١

َعٝاس ايتٓٛع ٚخاص١ يف طشم ايتذسٜع ٚتهاؾ٧ ايؿشص بايٓظب١ يًطًب١ ٚاألْؼط١ 

ايتع١ًُٝٝ, ٚاييت ٜظٛدٖا منط١ٝ ٚاسذ٠ , ٚإٔ ايتٓٛع ٖٛ أسذ َعاٜري ادتٛد٠ يف ايرباَر 

األْؼط١ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝٝ, ٖٚزا اجملاٍ حيتاز حتظني ٚخاص١ تٓٛع طشم ايتذسٜع ٚ

 .ٚخًل ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ تظاعذ ع٢ً حتكٝل ريو

 :اد:ا  معياس أداا هيئ: ارتدسيس

 ( ٜبني دسد١ تكِٜٛ َعٝاس أدا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع سظب ٚد١ٗ ْعش ارتشجيني8-4دذٍٚ )

 املتٛطط ايشتب١ املؤػشات ّ
االضتشاف 

 املعٝاسٟ
دسد١ 

 ايتكِٜٛ

45 
ّ  أداذ  ٔ  اسارتا  ايتاذسٜع  ٦ٖٝا١  أعطاا٤  َا

 .َؼانًٞ ٜٚتؿُٕٗٛ
 َٛاؾل 1.26741 3.5932 1

44 
 ايالصَا١  ايرتبٜٛا١  املٗٓٝا١  ايهؿاا٠٤  تتاٛؾش 

 .ايتذسٜظٞ يًهادس
 َٛاؾل 1.11841 3.5787 2

46 
 ًَُاا  ادسانااا ايتااذسٜع اعطااا٤ ميًاو 

 .ٜذسطْٛ٘ ايزٟ يًُشت٣ٛ
 َٛاؾل 1.23008 3.5618 3

43 
 ايالص١َ ايتدرر١ٝ ايع١ًُٝ ايهؿا٠٤ تتٛؾش

 .ايتذسٜظٞ يًهادس
 َٛاؾل 1.37356 3.4438 4

49 
ٕ  جيٝاذ  ٔ  املعًُاٛ ٌ  ؾا ٍ   ايتٛاصا  َاع  ايؿعاا

 .املعًَٛات تٛصٌٝ يف ايطايب
 ستاٜذ 1.37271 3.3708 5

47 
 اذتذٜج١ ايتذسٜع طشا٥ل املعًُٕٛ ٜظتدذّ

 سٌ , ايٓؼط ٚايتعًِ ادتُاعٞ ايتعًِ :َجٌ
 .املؼهالت

 ستاٜذ 1.29907 3.3539 6
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 ستاٜذ 1.22123 2.9888 7 .ايتذسٜع ١٦ٖٝ اعطا٤ تكِٝٝ يف اػاسى 50

48 
ـ  ٕ  ٜٛظا ِ  تهٓٛيٛدٝاا  املعًُاٛ  يف ايتعًاٝ
 .ايذساطٞ يًُشت٣ٛ ايتذسٜظ١ٝ ايع١ًُٝ

 ستاٜذ 1.30013 2.9326 8

 ستاٜذ 2.27 3.34  دسد١ تكِٜٛ املعٝاس نهٌ 

ٜٛضاااااح ادتاااااذٍٚ أعاااااالٙ إٔ  املعٝااااااس "أدا٤ ٦ٖٝااااا١ ايتاااااذسٜع" قاااااذ سراااااٌ عًااااا٢         

 ٞ , سٝاااااح سراااااًت أسبعااااا١    ٖٚاااااٞ دسدااااا١ تكاااااِٜٛ ستاٜاااااذ٠    (3.34) َتٛطاااااط سظااااااب

َؤػاااشات  عًااا٢ دسدااا١ تكاااِٜٛ َٛاؾااال ٖٚاااٞ املؤػاااشات ايااايت تكاااٝع ايهؿاااا٠٤ ايعًُٝااا١     

ٚاملٗٓٝااا١ ايتدررااا١ٝ ياااذ٣ ٦ٖٝااا١ ايتاااذسٜع ٚاملااااَِٗ بااااملٛاد ايااايت ٜذسطاااْٛٗا, داااا٤ يف     

ٜٚتؿُٗااإٛ  ايتاااذسٜع ٦ٖٝااا١ أعطاااا٤ َااأ اسااارتاّ أداااذ :املشتبااا١ األٚىل َؤػاااش

دسداااا١ تكااااِٜٛ َٛاؾاااال, ٚدااااا٤ بعااااذٙ َباػااااش٠   (3.59" مبتٛطااااط سظااااابٞ ).ًَٞؼااااان

 ايتذسٜظااٞ" مبتٛطااط  يًهااادس ايالصَاا١ ايرتبٜٛاا١ املٗٓٝاا١ ايهؿااا٠٤ َؤػااش:" تتااٛؾش

بُٝٓااااا حتؿااااغ ارتشجياااإٛ  عًاااا٢ املؤػااااشات اياااايت تشنااااض عًاااا٢ َٗاااااسات ؾاااأ   (3.57)

ايتٛاصاااااٌ َاااااع ايطًبااااا١ , َٚؤػاااااش اطاااااتدذاّ طاااااشم ايتاااااذسٜع اذتذٜجااااا١ , َٚؤػاااااش    

تظااااادري اَهاْٝاااااات ايتهٓٛيٛدٝاااااا يف عًُٝااااا١ ايتاااااذسٜع, ناااااٌ ٖااااازٙ املؤػاااااشات      

حتؿاااغ ايطًبااا١ عًااا٢ تٛؾشٖاااا ياااذ٣ ٦ٖٝااا١ ايتاااذسٜع, ٚنااازيو حتؿعاااٛا عًااا٢ مماسطااا١   

ِٜ ايطاياااااب يًُعًاااااِ ٚايااااايت تعاااااذ َااااأ أٖاااااِ االداااااشا٤ات يًتعاااااشف عًااااا٢   عًُٝااااا١ تكاااااٛ

استٝاداااات املظاااتؿٝذ ايااازٟ ٖاااٛ "ايطاياااب"  ايااايت جياااب تٛؾشٖاااا يف املعًاااِ, ٚناااٌ ٖااازٙ 

املؤػاااشات ايااايت حتؿاااغ عًٝٗاااا ارتشجيااإٛ تعاااذ َااأ أٖاااِ املهْٛاااات األطاطااا١ٝ ايااايت       

زا ٜؼاااري جياااب تٛؾشٖاااا يف اهل٦ٝااا١ ايتذسٜظااا١ٝ يًشراااٍٛ عًااا٢ ادتاااٛد٠ ٚاالعتُااااد. ٖٚااا       

إىل إٔ عًااااا٢ إداس٠ املعٗاااااذ االٖتُااااااّ بٗااااازٙ ايكطااااااٜا ٚأْٗاااااا دٕٚ املظااااات٣ٛ املطًاااااٛب     

 ٚحتتاز إىل اٖتُاّ ٚحتظني َظتُش.
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 :ابعا  معياس االداسة واملواسد

 ( ٜبني دسد١ تكِٜٛ َعٝاس االداس٠ ٚاملٛاسد سظب ٚد١ٗ ْعش ارتشجيني9-4دذٍٚ )

 املتٛطط ايشتب١ املؤػشات ّ
االضتشاف 

 املعٝاسٟ
دسد١ 

 ايتكِٜٛ

51 
ـ  ٍ  إداس٠ تترا ّ  ايكباٛ ٌ  ْٚعاا  ايتظاذٝ
 .االطتذاب١ ٚطشع١ بايذق١

 ستاٜذ 1.32068 3.0393 1

53 
ٔ  بشضاا  اػاعش  ِ  اإلداسٟ األدا٤ عا  يًطااق

 .استٝاداتٞ ًٜيب ألْ٘ اإلداسٟ
 ستاٜذ 1.41003 3.0225 2

52 
ٔ  بشضاا  اػاعش   يكٝااد٠  اإلداسٟ األدا٤ عا
 . املعٗذ

 ستاٜذ 1.42214 2.9888 3

55 
 ِ  ايايت  املؼاهالت   املعٗاذ  اداس٠ تاتؿٗ

 .سًٗا يف ٚتظاسع  تٛادٗين
 ستاٜذ 1.32958 2.9213 4

56 
ٌ  يف طاٗٛي١  أداذ   االداس٠ َاع  ايتٛاصا

 .ٚاملالسعات االقرتاسات يتٛصٌٝ
 ستاٜذ 1.30272 2.6854 5

54 
 تظاااٌٗٝ يف ايتهٓٛيٛدٝاااا تٛظاااـ

 .يًطايب اإلداس١ٜ اإلدشا٤ات
 ستاٜذ 1.34762 2.6685 6

58 
 َاع  َال١ُ٥ يًذساط١ َٓاطب١ قاعات تٛؾش
 .ايطًب١ عذد

7 2.4551 1.43433 
ال 

 ٚاؾلأ

61 
 املشاداع  ناؾ١ ؾٝٗا تتٛؾش َهتب١ ٚدٛد

 .املطًٛب١
 ٚاؾلأال  1.36698 2.3202 8

59 
 يف ايتع١ًُٝٝ ايتهٓٛيٛد١ٝ ايٛطا٥ٌ تٛؾش
 .ايتذسٜع قاع١

 ٚاؾلاال  1.27892 2.1910 9

60 
 األْؼاط١  ملُاسطا١  ادتٝاذ  املٓااخ  تاٛؾش 

 .ٚايؿ١ٝٓ ايشٜاض١ٝ
 ٚاؾلأال  1.28002 2.1364 10

57 
ٌ  شتتاربات  ٚداٛد   َاضٚد٠  باملعٗاذ  َٚعاَا

 .ٚاألدٚات األدٗض٠ بأسذخ
 ٚاؾلأال  1.24130 1.9607 11

64 
 ايظاس١ يف ادتُاي١ٝ بايب١٦ٝ اٖتُاّ ٜٛدذ

 .ٚايكاعات ٚاالقظاّ
 ٚاؾلأال  1.26544 1.9438 12

63 
 يًطاالب  خاصا١  اطارتاس١  قاعاات  تاٛؾش 

 .ايطايبات خاص١ ٚأخش٣
 ٚاؾلأال  1.33807 1.8483 13
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62 

ّ  داخٌ َٓاطب١ خذَات تتٛؾش  املعٗاذ  ساش
 َشاؾال  , ايطعاّ خذَات ,َرًٝات :َجٌ

 يًطباعا١  َشاؾال  ,ٚاالْرتْات  , صاش١ٝ 
 .ٚايترٜٛش

14 1.7921 1.27405 

ال 

 أٚاؾل

 بؼذ٠

 ٚاؾلأال  1.23 2.42 14 دسد١ تكِٜٛ املعٝاس نهٌ 

َٚٔ خالٍ اطتعشاى آسا٤ ارتشدني ٚتكُٝٝاتِٗ ملعٝاس اإلداس٠: "ٚاملٛاسد ارتذَات 

املظاْذ٠." ٜالسغ أْ٘ ال تٛدذ ؾكشات حتٌُ صؿ١ ايك٠ٛ أٟ )َٛاؾل(, ؾهٌ ايتكذٜشات  

بؼذ٠(   ع٢ً املؤػشات اييت غطت املعٝاس دا٤ت )ستاٜذ٠( , ٚ )ال اٚاؾل(, )ٚ ال أٚاؾل

 :َؤػش نُا ٖٛ َٛضح يف ادتذٍٚ. ٜٚؼري ادتذٍٚ إىل إٔ ايؿكش٠ سقِ (14)ٚعذدٖا 

" استًت املشتب١ .االطتذاب١ ٚطشع١ بايذق١ ايتظذٌٝ ْٚعاّ ايكبٍٛ إداس٠ تترـ" (53)

 :(62) بذسد١ تكِٜٛ ستاٜذ, ٚدا٤ يف املشتب١ األخري٠ َؤػش سقِ (3.03) األٚىل مبتٛطط,

 َشاؾل  ايطعاّ خذَات ,َرًٝات : َجٌ املعٗذ سشّ داخٌ َٓاطب١ خذَات تتٛؾش"
, بذسد١ تكِٜٛ (1.79) مبتٛطط سظابٞ ."ٚايترٜٛش يًطباع١ َشاؾل ,ٚاالْرتْت , صش١ٝ

بؼذ٠, ؾكذ حتؿغ ارتشجيٕٛ عٔ طت١ َؤػشات سٍٛ أدا٤ ايكٝاد٠ اإلداس١ٜ,  ال أٚاؾل

ٚع٢ً أدا٤ إداس٠ ايتظذٌٝ, ٚبُٝٓا دا٤ت تكٛمياتِٗ عٔ املؤػشات ايجُا١ْٝ األخش٣ ٚاييت 

تشنض ع٢ً تٛاؾش االَهاْات املاد١ٜ, َٔ صؿٛف ٚشتتربات ٚقاعات  ٚايتهٓٛيٛد١ٝ , 

٠ داخٌ اذتشّ املعٗذ َٔ َرًٝات ٚخذَات دعِ ٚايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ , ٚارتذَات املظاْذ

ايطالب َشاؾل طعاّ, خذ١َ اْرتْت ٚ ايترٜٛش ٚاطرتاسات , بعذّ املٛاؾك١, ٖٚٛ تعبري 

عٔ عذّ تٛاؾش ٖزٙ ارتذَات, ٚٚصًت دسد١ ايتكِٜٛ إىل عذّ املٛاؾك١ بؼذ٠, ٖٚزا 

أطاطٞ  ٜعهع عذّ سضا ايطايب ايزٟ تشنض عًٝ٘ َعاٜري ادتٛد٠ ٚاالعتُاد نعٓرش

داخٌ املؤطظ١ ايتع١ًُٝ, ٚنٌ ٖزٙ ارتذَات اييت نإ جيب إٔ تتٛاؾش يتًب١ٝ 

استٝادات ايطايب, ٖٚٞ يف أطاغ َٔ املتطًبات األطاط١ٝ اييت جيب تٛاؾشٖا يف 

 املؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ يًشرٍٛ ع٢ً االعتُاد ٚادتٛد٠. 

ٚدا٤ يف  (2.42) ٚاؾل( مبتٛطط ضعٝـأؾكذ سرٌ املعٝاس ع٢ً دسد١ تكٛمي١ٝ )ال 

املشتب١ األخري٠ َٔ بني َعاٜري االعتُاد ايظبع١, ٖٚزا ٜٛضح إٔ ع٢ً إداس٠ املعٗذ 
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االٖتُاّ بٗزٙ ادتٛاْب ٚحتظٝٓٗا بؼهٌ أطاطٞ ٚأعطاٖا األ١ُٖٝ ؾٗٞ ال تكٌ أ١ُٖٝ 

 عٔ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ٚغريٖا َٔ ادتٛاْب.

 خالص: االااب: ع ى ارسؤال األول  

ٛميات ايطًب١ ارتشجيني َتعذد٠ َٚتؿاٚت١ سٍٛ دٛد٠ ايرباَر ايتع١ًُٝٝ ؾكذ دا٤ت تك    

ٚارتذَات, ٚؾل املعاٜري املعتُذ٠ يف ايذساط١, ؾكذ سرًت بعض املعاٜري ع٢ً َظتٜٛات 

َكبٛي١ َٔ ٚد١ٗ ْعش ع١ٓٝ ايذساط١ َجٌ: ايرباَر ايتع١ًُٝٝ, َٚعٝاس ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ, 

املعاٜري األخش٣ ع٢ً املٛاؾك١ ٚحتؿعٛا عٓٗا , ٚاإلطاس املؿاُٖٝٞ, بُٝٓا مل حترٌ 

ٚسرٌ املعٝاس األخري ع٢ً عذّ املٛاؾك١, ٖٚزا ٜؼري إىل إٔ بعض املعاٜري َجٌ: أدا٤ ١٦ٖٝ 

ايتذسٜع يف بعض ادتٛاْب َجٌ: ْٛع ٚطشم ايتذسٜع , ؾٔ ايتٛاصٌ, اطتدذاّ ايٛطا٥ٌ 

ايٝب تكِٜٛ ايطايب, ايتع١ًُٝٝ , ٚايتهٓٛيٛدٝا, ٚتٓٛع ايرباَر ايتع١ًُٝٝ, ٚأط

ٚارتذَات ٚاإلداس١ٜ املظاْذ٠ املكذ١َ, طٛا٤ ناْت أدا٤ إداس٠ ايتظذٌٝ أٚ ايكٝاد٠ 

ٚايطاقِ االداسٟ, سظب ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ ارتشجيني ال تشتكٞ ملظت٣ٛ ادتٛد٠ ٚأْٗا 

 حتتاز إىل دٗذ نبري يًٛصٍٛ بٗا إىل َظت٣ٛ االعتُاد١ٜ ٚادتٛد٠.

))ٖااٌ تٛدااذ ؾااشٚم رات دالياا١ اسرااا١ٝ٥ بااني ٚدٗاا١ ْعااش      ارجةةاني االاابةة: ع ةةى ارسةةؤال  

ايطًباا١ ارتااشجيني سااٍٛ دااٛد٠ اياارباَر ايتعًُٝٝاا١ ٚارتااذَات املكذَاا١ تعااض٣ إىل َااتػريات:  

 ايٓٛع,  طبٝع١ ايذساط١, ٚ ايتدرص ؟ ((

 أوال  متغري ارنوع

ٓات املظتك١ً سظب يًؿشٚم بني تكذٜشات ايعٝ(  t- test )ت اٜبني ْتا٥ر اختباس  (10-4ادتذٍٚ)

 َتػري ايٓٛع

 املتٛطط N ايٓٛع املعٝاس
االضتشاف 

 املعٝاسٟ
 tق١ُ 

َظت٣ٛ 

 ايذالي١

Sig. 

 املؿاُٖٝٞ اإلطاس
 2.209 0.65276 3.8423 74 رنش

2.428 

0.001 
 0.97417 3.5465 104 اْج٢ داي١

 ايتع١ًُٝٝ ايرباَر
 1.576 0.55471 4.0330 74 رنش

1.737 

0.001 
 0.78392 3.7885 104 اْج٢ داي١

 449. 0.977 0.70942 3.4886 74 رنش ايتكِٜٛ أطايٝب
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 0.75236 3.2319 104 اْج٢
 غري داي١ 0.992

 

ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ 

 )ايتطبٝل ايعًُٞ(

 1.746 0.74893 3.8480 74 رنش

1.791 

0.095 

 0.85684 3.5697 104 اْج٢ غري داي١

 ايتذسٜع ١٦ٖٝ
 1.634 0.74200 3.6081 74 رنش

1.822 

0.000 
 1.08005 3.1471 104 اْج٢ داي١

 ايتٓٛع
 2.544 0.89221 3.5963 74 رنش

2.539 

0.927 
 0.87488 3.1803 104 اْج٢ غري داي١

ٚاملٛاسد  االداس٠

 ٚارتذَات.
 3.946 0.96349 2.7993 74 رنش

3.835 

0.873 

 0.88754 2.1621 104 اْج٢ غري داي١

 َعاٜري األدا٤ إمجااًل
 0.73 3.59 74 رنش

  
 0.78 3.22 104 اْج٢

مبالسع١ ادتذٍٚ ٜتبني يٓا أْ٘ ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي١ إسرا١ٝ٥ بني تكذٜشات 

 ايتٓٛع" ِٚ ايطايب" ٚ"ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ" ٚ"ايع١ٓٝ سٍٛ أسبع١ َٔ املعاٜري: "أطايٝب ايتكٜٛ

ٜذٍ ع٢ً تكاسب ٚدٗات ْعش أؾشاد ايع١ٓٝ يف ٖزٙ ٚاملٛاسد ٚارتذَات". مما  "اإلداس٠

املعاٜري, أٟ إٔ ٚدٗات ْعشِٖ تهاد تهٕٛ ٚاسذ٠ سغِ تػري ايٓٛع, طٛا٤ ناْٛا 

رنٛسًا أٚ إْاثًا. بُٝٓا تٛدذ دالي١ إسرا١ٝ٥ يف تكذٜشات ايع١ٓٝ يف املعٝاس األٍٚ ٖٚٛ 

يف املعٝاس ايجاْٞ ٚ (0.30) "اإلطاس املؿاُٖٝٞ", ٚيراحل ايزنٛس بؿاسم يف املتٛطط

 يف املتٛطط, ٚيف املعٝاس ارتاَع (0.25) "ايرباَر ايتع١ًُٝٝ" يراحل ايزنٛس بؿاسم

مما ٜذٍ ع٢ً إٔ ٚد١ٗ ْعش ايزنٛس  (0.46) اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ" يراحل ايزنٛس بؿاسم"

سٍٛ دسد١ تكٛميِٗ هلزٙ املعاٜري ايجالث١ أنرب ٚختتًـ عٔ ٚد١ٗ ْعش اإلْاخ. ٚايظبب 

١ ْعش ايباسح ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٜعٛد إىل إٔ نٌ ايطاقِ ايتذسٜظٞ َٔ سظب ٚدٗ

ايزنٛس, ٖٚزا قذ ٜؤثش ع٢ً ايتٛاصٌ بني ايطايب١ ٚاملعًِ بعهع ايطايب, ٚنزيو 

 ٜٛادٗٔ املؼه١ً ْؿظٗا يف َعٝاس األطايٝب ايتكٛمي١ٝ.  
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 ثانيا  متغري طبيع: اردسا::

يًؿشٚم بني تكذٜشات ايعٝٓات املظتك١ً سظب  (t- testٜبني ْتا٥ر اختباس ت  ) (11-4ادتذٍٚ) 

 َتػري طبٝع١ ايذساط١

 املعٝاس
طبٝع١ 

 ايذساط١
N املتٛطط 

االضتشاف 

 املعٝاسٟ
 tق١ُ 

َظت٣ٛ 

 ايذالي١

Sig. 

 املؿاُٖٝٞ اإلطاس
 -2.065- 0.93725 3.6832 121 َٓتعِ

-2.156- 
0.051 
 0.69635 3.6404 57 بعذ عٔ داي١

 ايتع١ًُٝٝ ايرباَر
 -10.738- 0.74190 3.6869  121 َٓتعِ

-11.602- 
0.000 
 0.34547 4.3216 57 بعذ عٔ داي١

 ايتكِٜٛ اطايٝب
 -3.230- 0.74619 3.3147 121 َٓتعِ

-3.253- 

0.509 
غري 

 0.74232 3.3893 57 بعذ عٔ داي١

 ايعًُٞ ايتطبٝل
 -4.774- 0.81474 3.6023 121 َٓتعِ

-4.806- 

0.402 
غري 

 0.81991 3.8618 57 بعذ عٔ داي١

 ايتذسٜع ١٦ٖٝ
 -7.604- 1.02553 3.1567 121 َٓتعِ

-7.892- 
0.002 
 0.74168 3.7251 57 بعذ عٔ داي١

 ايتٓٛع
 -5.915- 0.95933 3.2273 121 َٓتعِ

-6.161- 
0.002 
 0.70709 3.6206 57 بعذ عٔ داي١

 ٚاملٛاسد االداس٠
 -3.872- 1.05288 2.3324 121 َٓتعِ

-4.040- 
0.000 

 0.73251 2.6278 57 بعذ عٔ داي١

 َعاٜري األدا٤ إمجااًل
 5.45 0.75 3.28 121 َٓتعِ

5.75 
 

 0.68 3.59 57 بعذ عٔ

يٓا ادتذٍٚ أْ٘ ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي١ إسرا١ٝ٥ بني تكذٜشات ارتشجيني  ٜٛضح

سٍٛ َعٝاسٜٔ ُٖا: "أطايٝب تكِٜٛ ايطايب" ٚ "ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ" , مما ٜذٍ ع٢ً اتؿام 

ٚدٗات ْعش ايطًب١ ارتشجيني يف ٖزٜٔ املعٝاسٜٔ, أٟ إٔ ٚدٗات ْعشِٖ تهاد تهٕٛ 

ٚايرتب١ٝ ايع١ًُٝ", سغِ اختالف طبٝع١ َٚعٝاس "عٝاس "أطايٝب ايتكِٜٛ" َتطابك١ سٍٛ: َ

ْٚٛع ايذساط١: "عٔ بعذ" ٚ "االْتعاّ". بُٝٓا تٛدذ دالي١ إسرا١ٝ٥ يف تكذٜشات ارتشجيني 
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يف باقٞ املعاٜري األخش٣, ؾؿٞ املعٝاس األٍٚ ٖٚٛ "اإلطاس املؿاُٖٝٞ", تٛدذ ؾشٚم داي١ 

ًٝا ٚيراحل "املٓتعِ" بؿاسم يف املتٛطط ٚيف املعٝاس ايجاْٞ "ايرباَر  (0.04) اسرا٥

١٦ٖٝ يف املتٛطط. ٚ نزيو يف َعاٜري: " (0.63) ايتع١ًُٝٝ" يراحل "عٔ بعذ" بؿاسم

ايتذسٜع" ٚ" ايتٓٛع" ٚ" االداس٠ ٚاملٛاسد". ٜٛدذ ؾشٚم رات دالي١ اسرا١ٝ٥ ع٢ً ايرتتٝب, 

حل "عٔ بعذ" يف املتٛطط, ٚيف ايجاْٞ يرا (0.57) يف األٍٚ يراحل ْعاّ "عٔ بعذ" بؿاسم

يف املتٛطط اٜطا, ٖٚٛ  (0.29) , ٚيف األخري يراحل " عٔ بعذ" بؿاسم(0.39)بؿاسم,

ٜذٍ ع٢ً إٔ ٚد١ٗ ْعش طًب١ ْعاّ ايذساط١ "عٔ بعذ" ٚتكٛميِٗ يًُعاٜري ارتاَع, َا

ٚايظادغ, ٚايظابع, ختتًـ عٔ ٚد١ٗ ْعش طًب١ ْعاّ ايذساط١ "املٓتع١ُ" ٖٚٛ أَش 

ساط١ ْعاّ "عٔ بعذ" ختتًـ عٔ طبٝع١ ايذساط١  "املٓتع١ُ" َتٛقع ٚخاص١ طبٝع١ ايذ

ٚخاص١ يف أدا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع, ٚيف األَٛس اإلداس١ٜ ٚارتذَات املظاْذ٠, إر ٜعتُذ املعٗذ 

ْعاّ ايهشطات املطػٛط١ ٜٚطًل عًٝ٘ ْعاّ "عٔ بعذ", ٜهٕٛ أسٝاْا يف َٓاطل 

َجٌ ٖزا ايٓعاّ ختتًـ نٌ ارتاص١ بايطًب١, نُا ٜظ٢ُ ْعاّ "َعًُات ايشٜـ". ؾؿٞ 

االدشا٤ات ٚاْتكاٍ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚاالدشا٤ات اإلداس١ٜ ٚ األْؼط١ ايتع١ًُٝٝ, نٌ ٖزا ي٘ 

دٚس نبري يف اختالف تكٛميات طًب١ ْعاّ ايذساط١ "عٔ بعذ". ٖٚٛ ٜذٍ أًٜطا ع٢ً صذم 

 املكٝاغ ايزٟ أظٗش ٖزٙ ايؿشٚم املتٛقع١.  

 ثارجا  متغري ارتخصص ارع ني

(  ملعشؾ١ َظت٣ٛ دالي١ One Way ANOVAتدذاّ اختباس ايتبأٜ االسادٟ )مت اط

أدْاٙ. نُا مت  (12-4) ايؿشٚم بني اجملُٛعات ايجالخ نُا ٖٛ َٛضًشا يف ادتذٍٚ

ييت تعض٣ ملتػري إدشا٤ حتًٌٝ ايتبأٜ األسادٟ ٚريو يًهؼـ عٔ َع١ٜٛٓ ايؿشٚم ا

 يف ا تٞ:, ٚناْت ايٓتا٥ر نُا ٖٞ َب١ٓٝ "ايتدرص ايعًُٞ"

ٜبني ْتا٥ر اختباس ايتبأٜ االسادٟ يًؿشٚم بني تكذٜشات ايعٝٓات املظتك١ً سظب  (12-4دذٍٚ )

 َتػري ايتدرص

 َرذس ايتبأٜ املعٝاس
زتُٛع 

 املشبعات
دسد١ 

 اذتش١ٜ
َتٛطط 

 املشبعات
 Fق١ُٝ 

 احملظٛب١
 َظت٣ٛ

 ايذالي١
اإلطاس 

 املؿاُٖٝٞ

 18.428 2 36.856 بني اجملُٛعات

0.547 
33.669 0.000 

 175 95.782 داخٌ اجملُٛعات
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 177 132.637 اجملُٛع

ايرباَر 

 ايتع١ًُٝٝ

 7.123 2 14.246 بني اجملُٛعات

 175 74.099 داخٌ اجملُٛعات 0.000 16.822 0.423
 177 88.345 اجملُٛع

أطايٝب 

 ايتكِٜٛ

 12.097 2 24.194 بني اجملُٛعات

0.421 28.725 

 
0.000 
 

 175 73.697 داخٌ اجملُٛعات

 177 97.891 اجملُٛع

ايرتب١ٝ 

 املٝذا١ْٝ

 10.292 2 20.584 بني اجملُٛعات

0.568 18.133 
 

0.000 
 

 175 99.329 داخٌ اجملُٛعات
 177 119.913 اجملُٛع

 ايتٓٛع
 19.011 2 38.022 بني اجملُٛعات

0.751 
 

25.299 
 

 
0.000 
 

 175 131.507 اجملُٛعاتداخٌ 
 177 169.529 اجملُٛع

 ١٦ٖٝ

 ايتذسٜع

 13.414 2 26.827 بني اجملُٛعات

0.672 19.960 

 
0.000 
 

 175 117.604 داخٌ اجملُٛعات
 177 144.431 اجملُٛع

االداس٠ 

 ٚاملٛاسد

 7.274 2 14.548 بني اجملُٛعات

33.669 

 
0.000 
 

 175 151.909 داخٌ اجملُٛعات
 177 166.457 اجملُٛع

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 ٖٚزا ٜعين أْ٘ تٛدذ ؾشٚم رات دالي١ إسرا١ٝ٥, ٚإٔ ايتبأٜ بني اجملُٛعات يف ٖزٙ 

احملظٛب١ يف نٌ َعٝاس  (F) ايظبع١ املعاٜري أنرب َٔ ايتبأٜ داخٌ اجملُٛعات, ٚق١ُٝ

ادتذٚي١ٝ, ٚتبني ْتٝذ١ اختباس ايتبأٜ األسادٟ ( f) ٖزٙ املعاٜري أنرب َٔ ق١ُٝ َٔ

ًٝا يف ٖزٙ املعا إٔ زتُٛعات ايطًب١ سظب َظت٣ٛ ايتدرص ٜري ايظبع١, ٚايذاي١ إسرا٥

 شتتًؿ١ يف دسد١ تكُٝٝٗا يًُعاٜري ايظبع١.

     ٟ ( Bonferroni) ٚيًتعااااشف عًاااا٢ َعٜٓٛاااا١ ايؿااااشٚم مت اطااااتدذاّ االختباااااس ايبعااااذ

 -يتتباااع ٚنؼااااـ َشانااااض ايؿااااشٚم باااني زتُٛعااااات ايتدررااااات ايجالثاااا١ )عًُااااٞ   

عااااااّ( يعٝٓااااا١ ايطًبااااا١ باملعٗاااااذ ايعاااااايٞ املهاااااال يف تكُٝٝااااااتِٗ دتاااااٛد٠      -اْظااااااْٞ 
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اياااارباَر ايتعًُٝٝاااا١ ٚارتااااذَات اإلداسٜاااا١ ٚاملظاااااْذ٠ يف َعٗااااذِٖ, ٚظٗااااشت ايٓتٝذاااا١       

 :نُا يف ادتذٍٚ ا تٞ

يتتبع ٚنؼـ َشانض ايؿشٚم بني  (Bonferroni) ايبعذٟٜبني ْتا٥ر اختباس  (13-4دذٍٚ )

 زتُٛعات ايجالث١

املتغري  

 املستقل

(    Jارتخصص)

 (Iارتخصص)
 فاسق املتو:طات 

(I-J) 
اخلطاا 

 املعياسي

 مستوى اردالر:
Sig. 

 اإلطاس
 املؿاُٖٝٞ

 0.000داي١ 0.12415 0.93669* اْظاْٞ عًُٞ

 اْظاْٞ
 0.000داي١ 0.12415 -0.93669* عًُٞ
 0.000داي١ 0.15475 -0.85416* عاّ

 0.000داي١ 0.15475 0.85416* اْظاْٞ عاّ

 ايرباَر
 ايتع١ًُٝٝ

 عًُٞ
 0.045داي١ 0.10920 0.26865* اْظاْٞ

 0.001داي١ 0.14393 -0.51655* عاّ

 اْظاْٞ
 0.045داي١ 0.10920 -0.26865* عًُٞ
 0.000داي١ 0.13611 -0.78519* عاّ

 عاّ
 0.001داي١ 0.14393 0.51655* عًُٞ

 0.000داي١ 0.13611 0.78519* اْظاْٞ

 اطايٝب
 ايتكِٜٛ

 0.000داي١ 0.10890 0.59302* اْظاْٞ عًُٞ

 اْظاْٞ
 0.000داي١ 0.10890 -0.59302* عًُٞ
 0.000داي١ 0.13574 -0.91824* عاّ

 0.000داي١ 0.13574 0.91824* اْظاْٞ عاّ

 ايتطبٝل
 ايعًُٞ

 0.000داي١ 0.12643 0.59684* اْظاْٞ عًُٞ

 اْظاْٞ
 0.000داي١ 0.12643 -0.59684* عًُٞ
 0.000داي١ 0.15759 -0.80033* عاّ

 0.000داي١ 0.15759 0.80033* اْظاْٞ عاّ

١٦ٖٝ 
 ايتذسٜع

 عًُٞ
 0.017داي١ 0.14547 0.40854* اْظاْٞ

 0.000داي١ 0.19174 -0.87789* عاّ
 0.017داي١ 0.14547 -0.40854* عًُٞ اْظاْٞ
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 0.000داي١ 0.18132 -1.28643* عاّ

 عاّ
 0.000داي١ 0.19174 0.87789* عًُٞ

 0.000داي١ 0.18132 1.28643* اْظاْٞ

 ايتٓٛع

 عًُٞ
 0.002داي١ 0.13757 0.46976* اْظاْٞ

 0.005داي١ 0.18132 -0.58327* عاّ

 اْظاْٞ
 0.002داي١ 0.13757 -0.46976* عًُٞ
 0.000داي١ 0.17147 -1.05302* عاّ

 عاّ
 0.005داي١ 0.18132 -0.58327* عًُٞ

 0.000داي١ 0.17147 1.05302* اْظاْٞ

 االداس٠
 ٚاملٛاسد

 0.005داي١ 0.20608 -0.66242* عاّ عًُٞ
 0.000داي١ 0.19488 - 0.79094* عاّ اْظاْٞ

 عاّ
 0.005داي١ 0.20608 2  0.6624 عًُٞ

 0.000داي١ 0.19488 0.79094* اْظاْٞ
 (0.0.* دالة عند مستوى معنوية )

( املكاس١ْ ايبعذ١ٜ بني املتٛططات ملعشؾ١ أُٜٗا خيتًـ نُا 13-4ٜٛضح ادتذٍٚ )

ٖٛ َٛضح سظب املعاٜري , ؾؿٞ املعٝاس األٍٚ: "اإلطاس املؿاُٖٝٞ" ٜٛدذ ؾشٚم بني ايعًُٞ 

 .sigيف املتٛطط, ٚبٓظب١ استُاي١ٝ  (0.94) االْظاْٞ ٚايعاّ بؿاسمٚاإلْظاْٞ, ٚبني 

يراحل ايعًُٞ, ٚبني  (0.05) أقٌ َٔ َظت٣ٛ ايذالي١ اإلسرا١ٝ٥ ( 0.000 َع١ٜٛٓ )

أقٌ َٔ َظت٣ٛ ايذالي١  (0.000) مبظت٣ٛ دالي١ٚ (0.85) االْظاْٞ ٚايعاّ بؿاسم

 , يراحل االْظاْٞ.(0.05) اإلسرا١ٝ٥

 ايجاْٞ تٛدذ ؾشٚم بني نٌ اجملُٛعات. بني ايعًُٞ ٚاالْظاْٞ, بؿاسمٚيف املعٝاس  

يراحل ايعًُٞ, ٚبني  (0.000) َع١ٜٛٓ .sigيف املتٛطط, ٚبٓظب١ استُاي١ٝ  (0.26)

 أقٌ َٔ َظت٣ٛ ايذالي١ اإلسرا١ٝ٥ (0.000) مبظت٣ٛ دالي١ٚ (0.51) ايعًُٞ ٚايعاّ بؿاسم

 (0.000) مبظت٣ٛ دالي١ٚ (0.78) ٚايعاّ بؿاسم, ٚبني االْظاْٞ , يراحل ايعًُٞ(0.05)

 ., يراحل االْظاْٞ(0.05)أقٌ َٔ َظت٣ٛ ايذالي١ اإلسرا١ٝ٥ 
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 ٚيف املعٝاس ايجايح تٛدذ ؾشٚم بني نٌ اجملُٛعات. بني ايعًُٞ ٚاالْظاْٞ, بؿاسم 

يراحل ايعًُٞ, ٚبني  (0.000) َع١ٜٛٓ .sigيف املتٛطط, ٚبٓظب١ استُاي١ٝ  (0.59)

أقٌ َٔ َظت٣ٛ ايذالي١ ( 0.000)مبظت٣ٛ دالي١ ٚ(- 0.32) يعاّ بؿاسمايعًُٞ ٚا

 مبظت٣ٛ دالي١ٚ (0.91) , ٚبني االْظاْٞ ٚايعاّ بؿاسم, يراحل ايعًُٞ(0.05اإلسرا١ٝ٥ )

 ., يراحل االْظاْٞ(0.05) أقٌ َٔ َظت٣ٛ ايذالي١ اإلسرا١ٝ٥ (0.000)

 ايعًُٞ ٚاالْظاْٞ, بؿاسمٚيف املعٝاس ايشابع تٛدذ ؾشٚم بني نٌ اجملُٛعات. بني 

 . ٚبني االْظاْٞ ٚايعاّ بؿاسم(0.000) َع١ٜٛٓ .sigٚبٓظب١ استُاي١ٝ  يف املتٛطط, (0.59)

, يراحل (0.05) أقٌ َٔ َظت٣ٛ ايذالي١ اإلسرا١ٝ٥ (0.000) مبظت٣ٛ دالي١ٚ (80)

 االْظاْٞ.

 , بؿاسمات. بني ايعًُٞ ٚاالْظاْٞتٛدذ ؾشٚم بني نٌ اجملُٛع ٚيف املعٝاس ارتاَع

يراحل ايعًُٞ, ٚبني ( 0.000) َع١ٜٛٓ .sigيف املتٛطط, ٚبٓظب١ استُاي١ٝ  (0.40)

أقٌ َٔ َظت٣ٛ ايذالي١ اإلسرا١ٝ٥  (0.000) مبظت٣ٛ دالي١ٚ (0.58)ايعًُٞ ٚايعاّ بؿاسم 

 (0.000) مبظت٣ٛ دالي١ٚ (1.28) , ٚبني االْظاْٞ ٚايعاّ بؿاسم, يراحل ايعًُٞ(0.05)

 ., يراحل االْظاْٞ(0.05)أقٌ َٔ َظت٣ٛ ايذالي١ اإلسرا١ٝ٥ 

تٛدذ ؾشٚم بني نٌ اجملُٛعات. بني ايعًُٞ ٚاالْظاْٞ,  ٚيف املعٝاس ايظادغ  

يراحل ايعًُٞ, ٚبني  (0.000) َع١ٜٛٓ .sigيف املتٛطط, ٚبٓظب١ استُاي١ٝ  (0.46) بؿاسم

أقٌ َٔ َظت٣ٛ ايذالي١ اإلسرا١ٝ٥  (0.000) مبظت٣ٛ دالي١ٚ (0.58) ايعًُٞ ٚايعاّ بؿاسم

 (0.000) مبظت٣ٛ دالي١ٚ (1.05) , ٚبني االْظاْٞ ٚايعاّ بؿاسم, يراحل ايعًُٞ(0.05)

 .يراحل االْظاْٞ (0.05)أقٌ َٔ َظت٣ٛ ايذالي١ اإلسرا١ٝ٥ 

 (0.66) تٛدذ ؾشٚم بني نٌ اجملُٛعات. بني ايعًُٞ ايعاّ, بؿاسم ٚيف املعٝاس ايظابع

يراحل ايعًُٞ, ٚبني االْظاْٞ  (0.000) َع١ٜٛٓ .sigٚبٓظب١ استُاي١ٝ  يف املتٛطط,

أقٌ َٔ َظت٣ٛ ايذالي١ اإلسرا١ٝ٥  (0.000) مبظت٣ٛ دالي١ٚ (0.79) ٚايعاّ بؿاسم

 .يراحل االْظاْٞ,(0.05)
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 ل اخلامس  اال:تنتااات وارتوصياتارفص

ارتااشجيني َاأ املعٗااذ  َاأ خااالٍ َٓاقؼاا١ ْتااا٥ر ايذساطاا١ املٝذاْٝاا١  سا٤       اال:ةةتنتااات

 ايعايٞ ْظتٓتر ا تٞ:

, ٜٚتٓاٍٚ اطتطالع ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ ايظؤاٍ األٍٚؾُٝا خيص اإلداب١ ع٢ً  (1

ارتشجيني سٍٛ دٛد٠ ايرباَر ايذساط١ٝ ٚارتذَات املكذ١َ يف املعٗذ ايعايٞ إلعذاد 

 املعًُني باملهال , ؾدْ٘ قذ تبني يٓا َٔ عشى ايٓتا٥ر ا تٞ:

ات ايطًب١ ارتشجيني سٍٛ َعاٜري األٍٚ " اإلطاس املؿاُٖٝٞ" ؾكذ أظٗشت تكُٝٝ . أ

ٚايجاْٞ "ايرباَر ايذساط١ٝ" ٚايشابع١ " ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ " ع٢ً سرٍٛ ٖزٙ ايجالث١ 

 (3.89) , ٚيًجاْٞ(3.66) املعاٜري ع٢ً دسد١ َٛاؾل , مبتٛطط سظابٞ يألٍٚ

١ُٝ" املشتب١ األٚىل َٔ بني ستٌ املعٝاس ايجاْٞ "ايرباَر ايتعًٝأ, ؾكذ (3.68) ٚيًشابع

املعاٜري ايظبع١. ٚبايتايٞ تؼري املعاٜري ايجالث١ إىل إٔ ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ ارتشجيني 

, ٚاجتاٙ سؤ١ٜ ٚسطاي١ ٚقِٝ ٚأٖذاف املعٗذ, ١ٝ اجتاٙ دٛد٠ ايرباَر ايتع١ًُٝٝاجياب

٣ ٚاٜطا اجتاٙ بشاَر ايرتب١ٝ املٝذا١ْٝ ٖٚزا ٜظاعذ ع٢ً تبين َؿاِٖٝ ادتٛد٠ يذ

املعٗذ, َٔ سٝح إٔ ؾًظؿ١ ادتٛد٠ ٚاالعتُاد تشنض بذسد١ أطاط١ٝ ع٢ً سضا 

 . ٛ ايطايب ٚضشٚس٠ تًب١ٝ استٝادات٘املظتؿٝذ األٍٚ يًُؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ ايزٟ ٖ

أَا َا خيص املعاٜري األسبع١ األخش٣ ٖٚٞ: َعٝاس" أطايٝب تكِٜٛ ايطايب" َٚعٝاس  . ب

اس "اإلداس٠ ٚاملٛاسد ٚارتذَات املظاْذ٠", "ايتٓٛع" َٚعٝاس "اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ" َٚعٝ

ٚاؾل" ؾكذ دا٤ت أؾهٌ ٖزٙ املعاٜري سرًت ع٢ً دسد١ تكِٜٛ "ستاٜذ, ٚال 

, (3.33) املتٛططات ايجالث١ املعاٜري األٚىل ع٢ً ايٓشٛ ا تٞ سظب ايرتتٝب :

, بُٝٓا سرٌ املعٝاس األخري "اإلداس٠ ٚاملٛاسد" ع٢ً َتٛطط (3.33),(3.35)

بذسد١ تكٛمي١ٝ "ال اٚاؾل" ٖٚزا ٜؼري إىل إٔ ايطًب١ ارتشجيني قذ ( 2.42)

تٓٛع ٛد٠ املعاٜري ايجالث١ اييت ٖٞ: "أطايٝب تكِٜٛ ايطايب", "حتؿعٛا ع٢ً د

صشسٛا بعذّ َٛاؾكتِٗ ع٢ً دٛد٠ أدا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع", ٚاط١ٝ", ٚ"ايرباَر ايذس

عاّ, ٚاملٛاسد  املعٝاس األخري ايزٟ تؼٌُ َؤػشات٘; األدا٤ اإلداسٟ بؼهٌ

ٚاالَهاْات ٚايتذٗٝضات ٚارتذَات املظاْذ٠, ؾهٌ ٖزٙ املؤػشات ٜعرب 
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ارتشجيٕٛ عٔ عذّ سضاِٖ عٓٗا ٚأْٗا دٕٚ َظت٣ٛ ادتٛد٠ املطًٛب١ سظب ٚد١ٗ 

 ْعشِٖ. 

ٖٚٛ َا خيتص بٛدٛد ؾشٚم داي١ اسرا٥ٝا  ايظؤاٍ ايجاْٞٚاَا َا خيص اإلداب١ ع٢ً  (2

ٝع١ ايذساط١, ايتدرص( بني تكذٜشات ع١ٓٝ ايذساط١  ملتػريات ايذساط١: )ايٓٛع, طب

 ؾكذ دا٤ت ايٓتا٥ر سظب ا تٞ: 

" عذّ  ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ إسرا١ٝ٥ بني تكذٜشات ايٓٛعؾكذ أظٗش َتػري " . أ

ايع١ٓٝ سٍٛ أسبع١ َٔ املعاٜري: أطايٝب ايتكِٜٛ ايطايب, ٚايرتب١ٝ ايع١ًُٝ , ايتٓٛع 

ٜذٍ ع٢ً تكاسب ٚدٗات ْعش أؾشاد ايع١ٓٝ يف  ٚاملٛاسد ٚارتذَات. مما ٚاإلداس٠ ,

ٖزٙ املعاٜري, أٟ إٔ ٚدٗات ْعشِٖ تهاد تهٕٛ ٚاسذ٠ سغِ تػري ايٓٛع, طٛا٤ 

ؾشٚم رات دالي١ إسرا١ٝ٥ يف  ايٓٛع"نإ رنٛسا أٚ اْاثا. بُٝٓا أظٗش َتػري "

تكذٜشات ايع١ٓٝ يف املعاٜري األٍٚ, ٚايجاْٞ, ٚارتاَع, يراحل ايزنٛس بؿاسم يف 

ٖٚٛ ٜعين إٔ دسد١ تكِٜٛ  (0.46),(0.25) ,(0.30)ملتٛططات سظب ايرتتٝب: ا

ايزنٛس أنرب َٔ دسد١ تكِٜٛ االْاخ, ٜٚعٛد ايظبب يف ريو َٔ ٚد١ٗ ْعش 

ايباسح إىل مج١ً َٔ األطباب َٔ ابشصٖا, نٕٛ ايطاقِ ايتذسٜع ٚطاقِ 

غٝاب  االداسٟ ٜػًب عًٝ٘ ايزنٛس, ٚنٕٛ اإلْاخ أنجش تأثشا َٔ ايزنٛس َٔ

 ارتذَات املظاْذ٠ ٚايذاع١ُ داخٌ سشّ املعٗذ يطبٝعتٗٔ ارتاص١.   

, ؾكذ أظٗش املتػري أْ٘ ال تٛدذ ؾشٚم رات دالي١  طبٝع١ ايذساط١"أَا َتػري "  . ب

إسرا١ٝ٥ بني تكذٜشات ارتشجيني سٍٛ املعٝاسٜٔ: "أطايٝب ايتكِٜٛ ايطايب" ٚ 

عش ايطًب١ ارتشجيني يف ٖزٜٔ "ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ" , مما ٜذٍ ع٢ً اتؿام ٚدٗات ْ

املعٝاسٜٔ, أٟ إٔ ٚدٗات ْعشِٖ تهاد تهٕٛ َتطابك١ سٍٛ أطايٝب ايتكِٜٛ, 

ٚايرتب١ٝ ايع١ًُٝ, , بُٝٓا تٛدذ دالي١ إسرا١ٝ٥ يف تكذٜشات ارتشجيني يف باقٞ 

املعاٜري األخش٣, ؾؿٞ املعٝاس األٍٚ ٖٚٛ "اإلطاس املؿاُٖٝٞ", تٛدذ ؾشٚم داي١ 

. بُٝٓا يف املعاٜري (0.04) "ْعاّ املٓتعِ" بؿاسم يف املتٛططاسرا٥ٝا ٚيراحل 

 ١٦ٝ ايتذسٜع" َٚعٝاس" ايتٓٛع" ٚاألخش٣; يف َعٝاس "ايرباَر ايتع١ًُٝٝ" ٚ َعاٜش " ٖ

االداس٠ ٚاملٛاسد" ٜٛدذ ؾشٚم رات دالي١ اسرا١ٝ٥ نًٗا يراحل "ْعاّ عٔ بعذ" "

"عٔ بعذ" خيتًـ عٔ ٜٚعٛد ايظبب سظب ٚد١ٗ ْعش ايباسح إىل طبٝع١ ْعاّ 
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, ٚيف األَٛس اإلداس١ٜ ٚارتذَات ٓتعِ ٚخاص١ يف أدا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜعايٓعاّ امل

ٚقات أاملظاْذ٠, ؾؿٞ ْعاّ عٔ بعذ تكترش ؾرت٠ ايذساط١ يف ؾرتات ستذٚد٠ ٚ

ستذد٠ ٚبعطٗا يف َٓاطل ايطًب١ ٚيٝع دخٌ املعٗذ يزيو الحيتاز طًب١ ْعاّ عٔ 

, يزيو دا٤ت تكٛمياتِٗ يف ٖزٙ نجري مما حيتاد٘ ايطايب املٓتعِ بعذ إىل

 املعاٜري أنرب َٔ ايطًب١ املٓتعُني.

ؾكذ أظٗش ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١ اسرا١ٝ٥ بني ٚؾُٝا خيص َتػري ايتدرص.  . ت

, ٚايعاّ, ٚإٔ ايتبأٜ بني اجملُٛعات يف ٞاجملُٛعات ايجالخ : ايعًُٞ , ٚاالْظاْ

احملظٛب١ يف ( Fأنرب َٔ ايتبأٜ داخٌ اجملُٛعات, ٚق١ُٝ )ٖزٙ ايظبع١ املعاٜري 

ادتذٚي١ٝ, ٚتبني ْتٝذ١ اختباس  (f) نٌ َعٝاس َٔ ٖزٙ املعاٜري أنرب َٔ ق١ُٝ

ًٝا يف ٖزٙ املعاٜري ايظبع١, ٚ إٔ زتُٛعات ايطًب١  ايتبأٜ األسادٟ ايذاي١ إسرا٥

١. ٚقذ بني سظب َظت٣ٛ ايتدرص َتبا١ٜٓ يف دسد١ تكُٝٝٗا يًُعاٜري ايظبع

يًُكاس١ْ ايبعذ١ٜ تتبع ٚنؼـ عٔ َشانض ايؿشٚم بني  (Bonferroni) اختباس

 .(4-13) , نُا بٝٓاٙ طابكا يف ايتعًٝل ع٢ً ادتذٍٚاجملُٛعات ايجالث١

 : التوصيات والمقترحات

ٚيف األخري تٛصٞ ايذساط١ جب١ًُ َٔ ايتٛصٝات ٚاملكرتسات بٓا٤ ع٢ً َا طبل َٔ     

ْتا٥ر ايذساط١ املٝذا١ْٝ ٚ ع٢ً َا مت اطتعشاض٘ يف اإلطاس ايٓعشٟ َٔ َتطًبات االعتُاد 

 ٚادتٛد٠ سظب َعاٜري )اْهٝح(, ٚبٓا٤ ع٢ً ريو تٛصٞ ايذساط١ با تٞ:

حتذد سؤ١ٜ ٚسطاي١ ٚقِٝ ٚأٖذاف املعٗذ االٖتُاّ بٛضع اطاس َؿاُٖٝٞ يًُعٗذ ٚ (1

ٚستذدات َٚٛاصؿات خشٜر املعٗذ بايتايٞ ٜتِ سبط نٌ االدشا٤ات ٚايرباَر 

 ٚاألْؼط١ ايتع١ًُٝٝ ٚاإلداس١ٜ باإلطاس املؿاُٖٝٞ.

االٖتُاّ بتشذٜح ايرباَر ايتع١ًُٝٝ َٔ ْاس١ٝ تًبٝتٗا الستٝادات ايرتب١ٝ اذتذٜج١ ٚ   (2

 ٜظٞ ٜتُتع بهؿاٜات ْٛع١ٝ.ايظٛم احمل١ًٝ َٔ نادس تذس

االٖتُاّ بكط١ٝ ايتٓٛع  ايجكايف ٚايؿهشٟ يف ْطام ايرتاخ ٚايتكايٝذ االطال١َٝ  (3

األص١ًٝ, ٚتٓٛع ايرباَر ٚاألْؼط١ ايتع١ًُٝٝ يتًيب استٝادات ايطايب ٚايظٛم 

 احمل١ًٝ.
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ٜعتُذ يف تكِٜٛ ع٢ً منٛرز ٛع أطايٝب تكِٜٛ ايطايب, حبٝح الاالٖتُاّ بتٓ (4

ت ؾكط, ٚبٌ جيب إٔ تتٛطع أطايٝب ايتكِٜٛ يتؼٌُ مجٝع األْؼط١ االختباسا

 .ايتع١ًُٝٝ اييت ٜٓؿزٖا ايطايب, ٚاعتُاد االختباس ايكبًٞ ٚ االختباسات ايع١ًُٝ

االطتؿاد٠ َٔ ايرباَر ايتكٛمي١ٝ يف تكذِٜ تػز١ٜ سادع١ يتشظني ٚتطٜٛش ايرباَر  (5

 ايتع١ًُٝٝ َٚذ٣ تكذّ ايطايب ؾٝٗا.

أدا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع َٔ خالٍ تٓٛع َرادس ايتكِٜٛ ٚتكذِٜ ايتػز١ٜ  االٖتُاّ بتكِٜٛ (6

ايشادع١ هلِ يتشظني ٚتطٜٛش أدا٥ِٗ داخٌ ايكاعات َٔ خالٍ ايرباَر ايتأ١ًٖٝٝ 

 ٚايتذسٜب١ٝ ٚسؾع ايهؿاٜات ايرتب١ٜٛ ٚاالتراي١ٝ.

َهاْات يف ايب١٦ٝ ايرؿ١ٝ اييت بتٓٛع طشم ايتذسٜع ٚتٛؾري ناؾ١ اإل االٖتُاّ (7

 املعًِ ع٢ً تٜٓٛع ايطشم ايتذسٜظ١ٝ.تظاعذ 

دي١ ايتؿر١ًٝٝ يتٓؿٝز ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚاييت تظاعذ ايطايب ع٢ً االٖتُاّ بٛضع األ (8

 حتكٝل أٖذاف ايتطبٝل ايعًُٞ.

تؿعٌٝ عًُٝات ايتٓظٝل بني املعٗذ ٚاملذاسغ اييت مت ؾٝٗا تٓؿٝز بشاَر ايرتب١ٝ  (9

 ايع١ًُٝ ٚضشٚس٠ اجياد ػشان١ ؾاع١ً.

داس١ٜ داخٌ املعٗذ يتًب١ٝ استٝادات داسٟ ٚتطٜٛش ارتذ١َ اإلباألدا٤ اإلاالٖتُاّ  (10

 ايطايب َٔ سٝح ايظشع١ ٚادتٛد٠.

َهاْات  يتشكٝل  االٖتُاّ بدداس٠ ايتظذٌٝ ٚػ٦ٕٛ ايطًب١ ٚتضٜٚذٖا بهٌ اإل (11

 األدا٤ ايٓٛعٞ ٚادتٛد٠.

ايتذسٜب االٖتُاّ بايطاقِ اإلداسٟ ٚسؾع ايهؿاٜات امل١ٝٓٗ يذِٜٗ َٔ خالٍ بشاَر  (12

 أثٓا٤ ايعٌُ.

االٖتُاّ بتطٜٛش االَهاْات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚتٛظٝؿٗا يف عًُٝات ايتظذٌٝ ٚ  (13

 يتشكٝل ايتٛاصٌ ايؿعاٍ بايطايب داخٌ ٚخاسز املعٗذ.

االٖتُاّ بايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ ٚ ايرؿ١ٝ ٚتٛؾري ناؾ١ ايتذٗٝضات ٚايٛطا٥ٌ  (14

ربات ٚ ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚاالَهاْات املاد١ٜ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ  ٚايتع١ًُٝٝ َٔ املدت

 ٚايكاعات املٓاطب١ إلسذاخ ع١ًُٝ تع١ًُٝٝ ؾاع١ً.
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ٚدٛد َهتب١ َضٚد٠ بهاؾ١ املشادع ٚايهتب املطًٛب١ ٚتؿعٌٝ ْعاّ دٚاَٗا ع٢ً  (15

 َذاس أٜاّ ايذساط١.

االٖتُاّ بارتذَات املظاْذ٠ ٚايذاع١ُ يع١ًُٝ ايتعًِ َٔ َرًٝات ٚ َشاؾل  تػز١ٜ,   (16

 ايٓت داخٌ اذتشّ ايتعًُٝٞ.  ٚخذ١َ ايترٜٛش ٚخذ١َ

االٖتُاّ بٛدٛد قاعات ٚ اطرتاس١ خاص١ بايطايبات ٚاالٖتُاّ  بادتٛاْب ادتُاي١ٝ  (17

ٚايٓعاؾ١ يف ايظاس١ ايعا١َ ٚيف ايرؿٛف ٚاملهاتب رتًل ب١٦ٝ مج١ًٝ َؼذع١ 

 ايتعًِٝ ٚايتعًِ.

 املقرتحات 

ايرباَر ٚاملكشسات خش٣ تٗتِ ٚتشنض ع٢ً َذ٣ َال١َ٤ أٜكرتح ايباسح ٚدٛد دساط١  (1

ايذساط١ٝ يتًب١ٝ استٝادات ايظٛم احمل١ًٝ ايعا١َ ٚارتاص١, َٚاٖٞ َتطًبات 

 َٚٛاصؿات طٛم قطاع ايتعًِٝ يف ارتشٜر.

تكرتح ايذساط١ قٝاّ دساط١ أخش٣ تشنض ع٢ً َذ٣ اطتؿاد٠ قطاع ايتعًِٝ َٔ  (2

ٜظٞ يف خشجيات  املعٗذ َٔ َعًُات ايشٜـ يظذ استٝادات ايشٜـ َٔ ايهادس ايتذس

 قطاع تعًِٝ ايؿتا٠.

      : المراحع العربية

    ارةتب

 .بريٚت ايرتاخ , إسٝا٤ داس , ايعشب يظإ  ).1993ّ ) َٓعٛس بٔأ (1

ايتكاِٜٛ ٚايكٝااغ.   األَاّ, ستُٛد. ٚعبذ ايشمحٔ, أْٛس. ٚ ايعذًٝٞ, صباح.)بذٕٚ(  (2

ٞ ٚايبشح ايعًُٞ داَع١ بػذاد, ط ايشابع١ , ن١ًٝ ايرتب١ٝ األٚىل ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعاي

 ابٔ سػذ. 

. داس تكِٝٝ األدا٤ املؤطظٞ يف املٓعُاات ايعاَا١ ايذٚيٝا١   ّ( 2008املشدٛػٞ, أٜنت)  (3

 ايٓؼش يًذاَعات . ايكاٖش٠.

   , ايٓاػااااش: ؾٝؿااااش إداس٠ ادتااااٛد٠ ايؼااااا١ًَ ( 1991, دٛصٜااااـ )دابًْٛظااااهٞ (4

www.edara.com   

, ايٓاػاش َشناض بٓاا٤     ديٝاٌ املاذٜش يتكٝاِٝ ايارباَر    ّ( 2010َاتٝظٝؽ , بٍٛ دبًٝٛ) (5

 ايطاقات, املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ.

http://www.edara.com/
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ٌ ايؼاٌَ يًتظذٌٝ َٚشادع١ ٚاذترٍٛ  9000(, آٜضٚ 1993دشٜر  .)ٖتؼٓض,  (6 ايذيٝ

  www.edara.com.. ايٓاػش: ايؿش ٚاٜت ع٢ً ػٗاد٠ ادتٛد٠

   اردوسيات واجملالت

تكٝااِٝ األدا٤ ادتاااَعٞ َاأ ٚدٗاا١ ْعااش أعطااا٤  ّ (  2003اذتذاااس, سا٥ااذ سظااني )  (7

, اهل١٦ٝ ايتذسٜظ١ٝ جباَع١ األقر٢ يف ض٤ٛ َؿّٗٛ ض٤ٛ إداس٠ ادتاٛد٠ , ايؼاا١ًَ   

 .303, 204( 2) 8زت١ً داَع١ األقر٢ طًظ١ً ايعًّٛ اإلْظا١ْٝ , 

إداس٠ ادتااٛد٠ ايؼااا١ًَ أمنااٛرز يف االداس٠ ّ( 2009) سااانِ ستظاأ ايٓاصااش, عااال٤ (8

 ّ.2010. زت١ً االداس٠ االقتراد١ٜ , ايعذد مثإْٛ, ايعاّ ادتاَع١ٝ

"ضبط ادتٛد٠: املؿّٗٛ, املآٗر, ا يٝاات   (. 2000عبذادتٛاد, عراّ ايذٜٔ ْٛؾاٌ )  (9

ايرتبٝا١   زت١ً ايرتب١ٝ, قطاع ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ ٚاملٓاٖر بٛصاس٠, ٚايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ"

 ايهٜٛت.(.33(, ايعذد )10بذٚي١ ايهٜٛت, ايظ١ٓ )

تكٝااِٝ دااٛد٠ األدا٤ ادتاااَعٞ َاأ ٚدٗاا١ ْعااش    ّ ( 2011عبابٓاا١ , صاااحل أمحااذ )   (10

. سطااي١ عًُٝا١ اجملًا١ ايعشبٝا١     أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع به١ًٝ ا داب داَع١ َرشات

 ايُٝٔ.ّ , صٓعا٤ ,  2011/ 8ايعذد  4يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ادتاَعٞ , ّ/ 

تكِٝٝ ستت٣ٛ األدا٤ األنادميٞ ملكاشس َٗااسات     ّ(2008َعتٛم, خايذ بٔ طًُٝات) (11

: دساط١ َطبك١ ع٢ً طالب ٚطايبات ايظ١ٓ ايتأ١ًٖٝٝ جباَع١ أّ يف املهتب١ ٚايبشح

 ّ.2008دٜظُرب  -ٜٛيٝٛ 32, ايعذد  زت١ً أعًِايكش٣, 

 ارر:ائل ارع ني: 

دٛد٠ ارتذَات ايتع١ًُٝٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ .(2009اذتذابٞ, داٚد , قؼ٠ٛ, ٖذ٣.)  (12

 ايتعًِٝ دٛد٠ يطُإ ايعشب١ٝ حبذ١ َٔ ٚد١ٗ ْعش طًب١ األقظاّ ايع١ًُٝ. اجمل١ً

 ّ. صٓعا٤, ايُٝٔ.2009( ايعاّ 4. ايعذد )ادتاَعٞ

تكِٜٛ بشْاَر إعذاد َعًِ ايًػ١ ايعشب١ٝ يف ن١ًٝ  ( ّ 2007ايؿكٝ٘ , امحذ عًٞ ) (13

سطاي١ َادظتري غري َٓؼٛس٠ , َٔ ن١ًٝ ايرتب١ٝ . داَع١ . ايرتب١ٝ جباَع١ صٓعا٤

 صٓعا٤.

http://www.edara.com/
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تكِٝ دٛد٠ بشْاَر اعذاد املعًُني . ّ(2010 ايؿٛاٍ, ستُذ, ٚايراؾتًٞ, بظاّ )  (14

يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ باذتظه١ يف ض٤ٛ َعاٜري االعتُاد االنادميٞ ٚاداس٠ ادتٛد٠ 

 ّ.2010( ايعاّ 6عذد )ادتاَعٞ. اي ايتعًِٝ دٛد٠ يطُإ ايعشب١ٝ . اجمل١ًايؼا١ًَ

َعاٜري االعتُاد االنادميٞ يف طًط١ٓ ّ(  2007ايعشميٞ , سًٝع بٔ ستُذ ) (15

 ., سطاي١ دنتٛساٙ َطبٛع١ , داَع١ ايريَٛى . األسدٕ عُإ 

ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يعطٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف  ّ ( 2012ايػاَذٟ , عُري بٔ طؿش ) (16

نًٝات ايرتب١ٝ بادتاَعات ايظعٛد١ٜ يف ض٤ٛ َعاٜري اجملًع ايٛطين األَشٜهٞ 

. سطاي١ دنتٛساٙ غري َٓؼٛس٠ , ( ترٛس َكرتح NCATEالعتُاد تعًِٝ املعًُني) 

 يف اإلداس٠ ايرتب١ٜٛ ٚايتدطٝط , ن١ًٝ ايرتب١ٝ , داَع١ أّ ايك٣ٛ , ايظعٛد١ٜ.

تكِٜٛ بشْاَر إعذاد َعًِ ايًػ١ ايعشب١ٝ يف ن١ًٝ  (2010ع, ٚغايب, ٚعبذٙ)ايظب (17

 دٛد٠ يطُإ ايعشب١ٝ اجمل١ً ايرتب١ٝ جباَع١ صٓعا٤ يف ض٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠ ايؼا١ًَ.

 ّ. صٓعا٤, ايُٝٔ.2010( ايعاّ 5ادتاَعٞ. ايعذد ) ايتعًِٝ

يتع١ًُٝٝ يف َعاٜري َكرتس١ يًذٛد٠ اّ( 2008ٙ, 1328ايؼُشاْٞ, ساَذ ستُذ ) (18

ض٤ٛ َعاٜري بايذسٜر يًذٛد٠ ايؼا١ًَ مبذاسغ ايتعًِٝ ايعاّ باملًُه١ "منٛرز 

". سطاي١ دنتٛساٙ غري َٓؼٛس٠ داَع١ اّ ايكش٣ ن١ًٝ ايرتب١ٝ قظِ اداس٠ َكرتح

 تشب١ٜٛ ٚايتدطٝط, َه١ املهش١َ.

دساط١ تكٛمي١ٝ يرباَر إعذاد املعًِ ن١ًٝ ّ (   2009ايؼشعٞ , بًكٝع غايب ) (19

.  رتب١ٝ داَع١ ايظًطإ قابٛغ , ٚؾل َتطًبات َعاٜري االعتُاد األنادميٞاي

-1, ص 2009/ 4ايعذد  2اجمل١ً ايعشب١ٝ يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ادتاَعٞ.  زتًذ:

 .http://www.ust.edu/uaqe.com. صٓعا٤ , ايُٝٔ   50

َذ٣ تٛاؾل بشْاَر اإلعذاد ايرتبٟٛ َع ٙ( 1428عًٞ قادٟ , َٓاٍ بٓت عُاس) (20

َعاٜري ادتٛد٠ ايؼا١ًَ ٚأِٖ صعٛبات ايتطبٝل يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ جباَع١ أّ ايكش٣ 

. سطاي١ َادظتري غري َٓؼٛس٠, ن١ًٝ ايرتب١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعش أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع 

 داَع١ أّ ايكش٣ , َه١ املهش١َ.

( يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ncateدساط١ تكٛمي١ٝ ملذ٣ تطبٝل َعاٜري)ّ (  2010عٕٛ , ٚؾا٤ ) (21

 . ايشٜاى .يًبٓات جباَع١ املًو طعٛدى 

http://www.ust.edu/uaqe.com
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َذ٣ تطبٝل ْعاّ ادتٛد٠ يف نًٝات داَع١ تعض ّ ( 2011َطٗش ,صتٝب١ ستُذ ) (22

ٚؾل َعاٜري املٓع١ُ ايذٚي١ٝ يًُٛاصؿات ٚاملعاٜري  َٔ ٚد١ٗ ْعش ايعُذا٤ ٚايٓٛاب 

 . سطاي١ ع١ًُٝ عذت يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ, داَع١ تعض .اّٚسؤطا٤ األقظ

تكِٜٛ بشْاَر ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ جباَع١ ّ (  2004ناظِ , عًٞ ٚ درب , صبٝح ) (23

. زت١ً سطاي١ ارتًٝر ايعشبٞ , ايعذد ايظًطإ قابٛغ َٔ ٚد١ٗ ْعش ارتشجيني

100. 

املًو طعٛد  جتشب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ جباَع١ ّ (2011ابشاِٖٝ بٔ عبذ ايعضٜض)  , َعٝكٌ (24

ٚتأٌٖٝ املعًِ ٚؾل َعاٜري ٚإدشا٤ات ٚػشٚط اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ األَشٜه١ٝ  د يف إعذا

.  دساط١ َٓؼٛس٠ ع٢ً ايؼبه١ ايذٚي١ٝ. .     األنادميٞد عتُايال

http://crmang.com/download/(NACATE 

 حبوث ومؤمترات 

َذخٌ يتطبٝل َعاٜري ْٚعِ ادتٛد٠ ايؼا١ًَ يف  ّ(2007ارتطٝب, ستُذ) (25

, ٚسق١ عٌُ َكذ١َ إىل ايًكا٤ ايظٟٓٛ ايشابع عؼش ادتُع١ٝ املؤطظات ايتع١ًُٝٝ

ايظعٛد١ٜ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿظ١ٝ )دظنت( )ادتٛد٠ يف ايتعًِٝ ايعاّ( ايكرِٝ, 

 ّ(. 2007/ 5/ 16- 15ٖا )1428سبٝع ا خش  28-29

َعاٜري االعتُاد االنادميٞ يف ّ  2009ٝذ, أمحذ ايبٗٞ اهلاليٞ, ػشبٝين. ٚايظ (26

َؤطظات ايتعًِٝ ايعايٞ ايٓٛعٞ,  ايٓٛع١ٝ دساط١ يًٛاقع ٚاملأٍَٛ به١ًٝ ايرتب١ٝ 

 9 -8ٚايعشبٞ ايشابع( , ايؿرت٠ َٔ  -, املؤمتش ايظٟٓٛ ايذٚيٞ األٍٚ باملٓرٛس٠

 ّ , ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ , املٓرٛس٠, َرش. 2009ابشٌٜ  

ادتٛد٠ ايؼا١ًَ ّ (  2009ع١ , ٜظش اهلل , ٚعؿاف صالح ايذٜٔ , ٚدالٍ  )مج (27

. ْٚعِ االعتُاد االنادميٞ يف ض٤ٛ املعاٜري ايذٚي١ٝ ملؤطظات ايتعًِٝ ايعايٞ

 2009ابشٌٜ   9 -8ٚايعشبٞ ايشابع( , ايؿرت٠ َٔ  -املؤمتش ايظٟٓٛ ايذٚيٞ األٍٚ

 ّ , ن١ًٝ ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ , املٓرٛس٠, َرش.

( 186ايعذد ) ,, ًَـمنارز ادتٛد٠ ٚ االعتُاد ايرتبّٟٛ( ١ً2010 املعشؾ١)زت (28

 http://www.almarefh.net ّ(.2010طبتُرب)
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