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واقع التربية العملية يف كلية التربية بجامعة البيضاء
وسبل تطويرها
الملخص :
ٓددذ

اهذساطدد ٞإىل اهتعددش عودد ٟدٗس

كى ًدّ قظدٍ اهعودَ٘ اهرتب٘ٙدٗ , ٞاملؼدش

املعوٍ املتعنْٗ عو ٟاملشتب ٞاألخري ٝمبت٘ط
حظنبٗ )1.64.( ٛاعبشا ًعٚدنس)0.23( ٜ

اهرتبدد٘ٗ ٜإداس ٝاملذسطددٗ ٞاملعوددٍ املتعددنْٗ يف

قددذ ب ِٚد اهذساطدد ٞأٓددٍ املؼددل

إعدددذاد اهطوبددد ٞاملتدددذسبن ٗتطددد٘ٙش أدأ٢دددٍ

ت٘اجدٕ اهطوبدد ٞاملتددذسبن ًِٔدن عددذَ قددذس

بنإلضددددددددن  ٞإىل اهتعددددددددش عودددددددد ٟأٓددددددددٍ

املعوددددٍ املتعددددنْٗ عودددد ٟاهت٘جٚددددٕ ملظددددنعذٝ

املؼددل

اهددي ت٘اجددٕ اهطوبددٗ , ٞاتبع د

اهددي

املعوٌن املتذسبن يف حى ًؼل تٍٔ اهدي

اهبنحثدددد ٞاملددددِٔ اه٘صدددد  ٛاهتخوٚودددددٗ ٛمت

ت٘اجٍٔٔ داخى اهصد ٗ ,املؼدلو ٞاهثنُٚدٞ

إعددذاد اطددتبنُ ٞتضددٌِ ( )58قددشٖ ٗبعددذ

عدددذَ تددد٘ ش دهٚدددى خدددن

بنهرتبٚددد ٞاهعٌوٚدددٞ

اهتأكددذ ًددّ صدددذقٔن ٗثبنتٔددن مت ت٘صٙعٔدددن

ٙظنعذ املتذسبن يف طدري عٌوٚد ٞاهتدذس,،ٙ

عودددد ٟمجٚدد د طوبدددد ٞاملظددددت٘ ٠اهشابدد د ًددددّ

ٗاملؼددددلو ٞاهثنهثدددد ٞقودددد ٞتدددد٘ا ش اه٘طددددن٢ى

األقظنَ اهعوٌٚدٗ ٞاألدبٚدٗ ٞقدذ بود عدذدٍٓ

اهتعو ٌٞٚٚاملع ِٞٚيف ًذاسغ اهتذس. ،ٙ

( )65طنهبددددددنً ٗطنهبدددددددٗ ٞبعدددددددذ املعنزبدددددددٞ

ٗخوص اهذساط ٞإىل بعد

اهت٘صدٚن

اإلحصدددن ٞٚ٢ت٘صدددو اهذساطددد ٞإىل اهِتدددن٢

أٌٓٔن  - :اهِعش إىل اهرتبٚد ٞاهعٌوٚد ٞعودٟ

اهتنه:ٞٚ

أُٔن عٌو ٞٚتعنُٗٚدٙ ٞؼدرتن ٔٚدن كد ًدّ

حصى صبني قظٍ اهعودَ٘ اهرتب٘ٙد ٞعودٟ

 ,قظددددٍ اهعوددددَ٘ اهرتب٘ٙددددٗ ٞإداس ٝاملذسطددددٞ

املشتبدددد ٞاألٗىل مبت٘طدد د حظددددنب)2.25( ٛ

ٗاملؼدددددش املتدصددد د

ٗاملعودددددٍ املتعدددددنْٗ

ٗاعبددشا ًعٚددنسٗ )0.30( ٜحصددى صبددني

ٗاهطنه ،املتذسب.
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المقذمة :
ٙتظددٍ اهعصددش اسبنضددش بددنهتمري اهددذا ٍ٢املت حددا اه دز ٜميتددذ هٚؼددٌى مج ٚد ًِددنحٛ
اسبٚددنٗ ,ٝهددّ ٙددتٌلّ أ ٜصبتٌدد ًددّ ً٘اكبددٓ ٞددزا اهددتمري إال بنعتٌددند تٌِٚددً ٞدد٘اسدٖ
اهبؼش , ٞٙإر ٙعذ اهتعو ٍٚاهظبٚى اه٘حٚدذ ٗاهعٌد٘د اه قدش ٜاألطنطد ٛإلعدذاد اإلُظدنْ ًدّ
أجى ذبقٚا تٌِ ٞٚاجملتٌعن .
ٗتظع ٟأغو ،اجملتٌعن ٗاهؼدع٘ب املتقذًد , ٞدًٗدنً هؤِد٘ب بطنقنتٔدن ٗإًلنُٚنتٔدن
اهبؼش ٞٙمبن ؼبقا هلن اطتق هٚتٔن ٗطٚندتٔن ٗتط٘سٓن ,كٌن ٙظتثٌش اهتعوً٘ ٍٚسداً ًٌٔن
ًددّ ًدد٘اسد اجملتٌ د أال ٗٓدد٘ قددذسا أ ددشادٖ ٗطنقددنتٍٔ اهزِٓٚدد ٞهتخقٚددا أكد عن٢ددذ ًددّ
اهتٌِ ٞٚيف كن  ٞاجملنال ( .اشبط)2003,،ٚ
ٗٙعذ إعذاد اهطنقن اهبؼش ٞٙاملؤٓوً ًّ ٞظؤٗه ٞٚاهتعو ًّ ٍٚأجى اهتٌِٚد ٞاهؼدنًو, ٞ
ٗػبددد ،عوِٚدددن االٓتٌدددنَ بدددنهشكّ األطنطددد ٛهوعٌوٚددد ٞاهتعوٌٚٚدددٗ ٞضبشكٔدددن ًِٗ دددزٓن
ًٗ٘جٔٔددن  ,أال ٗٓدد٘ املعوددٍ اهددزٙ ٜعددذ عصدد ،اهعٌوٚدد ٞاهتعوٌٚٚددٗ ٞاهرتب٘ٙددٓٗ ٞدد٘ ا ددشن
األطنط ٛاهز ٜال ميلّ االطتمِن ١عِٕ يف أُ ٜعنَ (اه ت ٗ)2004,ٜ
ٗهلزا تعذ كوٚن اهرتب ًّ ٞٚاهلوٚن اهي تٔدتٍ بععدذاد ٗتأٓٚدى املعوٌدن يف كن دٞ
املشاحددى اهتعوٌٚٚدد ,ٞحٚددت تتضددٌّ توددم اهلوٚددن يف بشاصبٔددن ًِددنٓ ه عددذاد اهعوٌددٛ
ٗاهرتب٘ٗ ٜتتٌثى يف اهرتب ٞٚاهعٌوٗ ٞٚاملِنٓ ٗطشق اهتدذسٙع ٗأصد٘ي اهرتبٚدٗ ٞعودٍ اهدِ ع
ٗاهقٚنغ ٗاهتق٘ٗ ٍٙغريٓن ًّ امل٘اد اهي تظنعذ عود ٟإعدذاد اهطنهد ،املعودٍ خد ي األسبد
اهظِ٘ا ًّ دساطتٕ (اسبشٙقٗ )1993 ٛمبن أْ املعوٍ ميثى اهشكٚدض ٝاألطنطد ٞٚيف عٌوٚدٞ
اهتعو ٍٚإرْ البذ ًّ أْ ؼبع ٟإعذادٖ بنالٓتٌنَ ٗاهذساط ٞهلُٕ٘ عص ،اهعٌو ٞٚاهرتب٘ٙدٞ
ٗاهتعوٗ ٌٞٚٚضبشكٔن األطنطدٓٗ ٛد٘ املظد٘٣ي األٗي يف ذبقٚدا األٓدذا اهرتب٘ٙدٗ ٞعنًدى
ًّ ع٘اًى اهٌِ٘ ٗاهتط٘س (دسٗٙدؽٗ )2002إْ إعدذاد املعودٍ اهلد  ١اهدزٙ ٜشاعد ٛطبٚعدٞ
املندٗ , ٝخصدن٢

املدتعوٌن ٙٗ ,طبدا ًدن تِدند ٜبدٕ ُعشٙدن اهتعودٗ ٍٚاهدتعوٍ ٗٓدزٖ غنٙدٞ

تظع ٟهتخقٚقٔن مج ٚاهبوذاْ اهعشبًِ ٞٚز اهِص اهثنُ ًّ ٛاهقدشْ اهعؼدش ,ّٙهدزا البدذ
ًددّ ضددشٗس ٝاالٓتٌددنَ بنهتخظددن اهلٌددٗ ٛاهِدد٘عً ٛددّ خ د ي ذبظددن بددشاً اهتددذس،ٙ
ًِٗنٓجٕ قبى اشبذً( ٞاهعطنبٗ ) 2004 ,هلزا دعْ إػبدند ُ٘عٚد ٞعنهٚدً ٞدّ إعدذاد املعودٍ
تتٌثددى يف إعددذادٖ ًددّ جددنُبن ٌٓددن ازبنُدد ،اهِعددشٗ ٜاملعددشيف ٗ ,ازبنُدد ،اهعٌودد, ٛاهددزٜ

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

46

العذد ( )16المجلذ ( )17أكتىبر  -ديسمبر2017م

ISSN : 2410-1818

واقع التربية العملية يف كلية التربية بجامعة البيضاء وسبل تطويرها

| د .بدور عبدالله علي الماوري

متثوددٕ اهرتبٚدد ٞا هعٌوٚدد ٞاهددي ًددّ خ هلددن ميلددّ هوطنهدد ،سنسطدد ٞاهتددذسٙعٗ ,تشمجددٞ
ازب٘اُ ،املعش  ٞٚإىل أدا ١تذسٙظ( ٛاملمٚذ ًّٗ )199,ٜخ هلن ٙظتط ٚاهطنهد ،املتدذسب
ًعش  ٞاهل نٙن اه صً ٞاملت٘ ش ٝهذ( ٕٙعبذاهلل )2000,كٌن أْ ٓزٖ امل نٓٗ ٍٚاملبدند
ٗاهِعشٙن  ,طتظٔى هٕ سنسط ٞاهتذسٙع اثِن اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف املٚذاْ ٗمتِخدٕ اه شصدٞ
اهلن  ٞٚهوتق٘ٗ ٍٙاهتط٘ٙش ,كٌن متِخٕ اهثق ٞبنهِ ع ٗاهقدذس ٝعود ٟاربدنر اهقدشاسا يف
اهعٌو ٞٚاهتعو( ٌٞٚٚاشبٌدٚعٗ ) 2004,قدذ حعٚد بدشاً اهتدذس ،ٙاهعٌود ٛبنٓتٌدنَ كدبري
يف ًٚذاْ اهبخت اهرتب٘ٗ ٜبزه يف طبٚى تطد٘ٙشٖ جٔد٘د كدبريًٗ ٝتعدذدًٗ ٝدّ أػدلني
ٓزا اهتط٘س إعند ٝاهِعدش يف اه درت ٝاهدي ميدنسغ ٔٚدن اهتدذس ،ٙاهعٌودٗ ٛيف اهد اً اهدي
تقدددذَ هوذاسطدددنٗ ,يف ُددد٘ا اإلػدددشا اه ددد ,اهدددزٙ ٜصدددنحبٔن ٗ ,يف ذبذٙدددذ ًظدددؤٗهٞٚ
املتصون بٔن ط٘ا ً١كنْ داسطنً أٗ ًذسطنً أٗ ًؼش نً
كٌن أْ املذسط ٞبتِعٌٔٚن ٗإداستٔدن ازبٚدذ ٝهلدن دٗس عدني يف إعدذاد اهطنهد ،املتدذسب
ٗجعوٕ ٙعٚؽ يف ج٘ ًّ اهشاح ٞاهِ ظ ٞٚحن تتد٘ا ش مجٚد اإلًلنُدن اهدي تظدنعذٖ يف
اهتطبٚدددا اهعٌوددد ٛيف كٚ ٚددد ٞإداس ٝاهصددد ٗإعطدددن ٖ١اهثقددد ٞاهلن ٚددد ٞهتخٌدددى مجٚددد
املظؤٗهٚن

يف ك ٞٚ ٚحى املؼل

ًددّ خ د ي ًعنٙؼدد ٞاهددذاسغ هو٘اق د اهتعوٌٚددً ٛعنٙؼدد ٞكنًودد ٞتل ددى هددٕ إًلنُٚددٞ
اهتذس ،ٙاهعٌو ٛاه٘اقع ٛعو ٟاملٔنَ ٗاه٘ظدن ٢اهدي ِٙتعدش ًِدٕ اهقٚدنَ بٔدن كٌعودٍ ٌٚدن
بعذ (اه ت ٗ)2004,ٜ
كٌن أكذ املنهم ٗحظ( ,املنهدم ٗحظد )17- 1979,أٌٓٚد ٞسنسطد ٞاملعودٍ هلدزٖ
املٔنَ ًّ ٗجُٔ ٞعش اه ٣ن املتصو ٞبنمل٘ق اهتعو , ٌٛٚجدنٓ ١دزٖ اهذساطد ٞهتلؼد
عددّ ٗاق د اهرتبٚدد ٞاملٚذاُٚدد ٞاهعٌوٚدد ٞبددنهتعش عودد ٟأٓددٍ املؼددل

اهددي ت٘اجددٕ اهطنهدد،

املتذسب يف كو ٞٚاهرتب ٞٚجبنًع ٞاهبٚضنٗ ًّ ١جُٔ ٞعش اهطوب ٞاملتدذسبن ٗ ,قدذ الحعد
اهبنحث ًّ ٞخ ي خ تٔن اهعٌو, ٞٚإْ ظبنح اهرتب ٞٚاهعٌوً ,ٞٚشتب اىل حذ كدبري بقدذسٝ
اهطنه ،املعوٍ عو ٟاهتل ً ٚاإلداس ٝاملذسطٗ ٞٚاملؼنسك ٞيف طبتو األُؼط ٞاهصد ٞٚ
ٗاه ص  , ٞٚسن ٙتطو ،ػدص ٞٚق٘ ٞٙرا ًٔنسا تشب٘ٙ ٞٙلتظبٔن اهطنهً ،دّ خد ي
ازبنًع ٞأٗ ًّ خ ي ت نعوٕ داخى املذسط ٞأٗ االغبشاط يف األُؼط ٞاملدتو ٔٚ ٞن  ,سدن
ٙظتذع ٛتلنت كى ازبٔ٘د ًّ طبتو اهعِنصش املظنعذً ٝثدى قظدٍ اهعودَ٘ اهرتب٘ٙدٞ
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ٗاإلداس ٝاملذسطددٗ ٞٚاملؼددش اهرتبدد٘ٗ ٜاملعوددٍ املتعددنْٗ هتعضٙددض قددذسا اهطنهدد ،املعوددٍ يف
اهتدطٗ ٚاهتِ ٚز ٗاهتقٍ٘ٙ
ٗسن تقذَ ُذسن أٌٓ ٞٚاهذساط ٞاهي تٔذ اىل اهتعش عوٗ ٟاق اهرتبٚد ٞاهعٌوٚد ٞيف
جنًع ٞاهبٚضنٗ ًّ ١جُٔ ٞعش اهذاسطن هتقذ ٍٙتص٘س ًقرتح هتط٘ٙشٓن
ٗتأخدددز ٓدددزٖ اهذساطددد ٞيف اعتبدددنس اطدددتط ا سأ ٜاهطوبددد/ ٞاملتدددذسبن أطدددو٘بنً جذٙدددذ
هلؼ املؼل
املؼل

اهي ت٘اجٍٔٔ خ ي اهتطبٚا اهعٌو ٛه ُنً اهرتب ٞٚاهعٌوٚدٓٗ, ٞدزٖ

اهدي ٙت نعدى بعضد ٔن ًد بعد

هتخذٙدذ ًظدت٘آٍ يف اهرتبٚد ٞاهعٌوٚدٗ, ٞرهدم

بٔدذ اطددتدذاَ ٓددزا االطددتط ا يف إحددذاا ُد٘ا ًددّ اهتطدد٘ٙش اهِدد٘ع ٛيف تِ ٚددز بشُددنً
اهرتب ٞٚاهعٌو, ٞٚجملنسا ٝاهتط٘سا املعنصش ٝيف بِن ١املعوٍ ٗ ,ملعنزب ٞاهظوبٚن اسبنهٚد ٞيف
طبتو ٓزٖ ازب٘اُ ،هزا ٗجذ

اهبنحث ٞضشٗس ٝدساطدٗ ٞجٔدُ ٞعدش اهطنهد ،املعودٍ ٌٚدن

ٙتعوا بقظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ٙدٗ ٞاملؼدش اهرتبدً٘ٗ ٜدذٙش املذسطدٗ ٞاملعودٍ املتعدنْٗ ٗإجدشا١ا
بشُنً اهرتب ٞٚاهعٌوٗ ٞٚتقذ ٍٙبع

اهت٘صٚن ٗاملقرتحن اهعٌوٞٚ

مشكلة الذراسةة  :الحع اهبنحث ًّ ٞخ ي اهعٌى يف اإلػدشا عود ٟاهرتبٚد ٞاهعٌوٚد ٞأُدٕ
٘ٙجذ قص٘س هذٗس اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف تعضٙض قذس ٝاهطنه ،املعوٍ عود ٟاهتلٚد ًد طشا٢دا
ٗأطدددنه ،ٚاهتدددذسٙعٗ ,امل٘اقد د اهتعوٌٚٚدددٗ ,ٞأطدددنه ،ٚاهتقددد٘ٗ ,ٍٙاإلػدددشا ٗاملتنبعددد,ٞ
ٗاهتمز ٞٙاهشاجع ٞاهي ٙتخصى عؤٚن اهطنه ،املعوٍ ًٗ,ذ ٠قدذس ٝكوٚد ٞاهرتبٚد ٞسثود ٞيف
قظٍ اهعوَ٘ اهرتب ٘ ٞٙيف تعضٙدض دا عٚد ٞاهطنهد ،املعودٍ عبد٘ اهتدذسٙع يف ظدى قضدنٙن اهتِد٘ا
اهثقدنيف ٗثقن د ٞاهبخددتٗ ,اهتعنًدى ًد امل دنٓ ٍٚاهذٗهٚددًٗ- ٞدذ ٠اهقددذس ٝعود ٟتعضٙددض دٗس
املعوددٍ يف تٌِٚدد ٞاهقددٗ ٍٚاهظددو٘ن االػبددنبٗ, ٛغددشغ ً ٔددَ٘ اهتعودد ٍٚاملظددتٌش ٗاهتثقٚدد
املظددتذاَ يف طددو٘ن املعوددٍ اهٚددً٘ٗ, ٛتعضٙددض قذستددٕ عودد ٟاهتعنًددى ٗاهتل ٚد ً د اه٘اق د
اهتعوٗ ,ٌٛٚتعضٙض ثقتٕ بِ ظٕ ٗتمٚري قِنعتدٕ ٗهدزا البدذ ًدّ إجدشا ١اهذساطدن اهدي تتعودا
بذساطٗ ٞاق بشاً اهرتب ٞٚاهعٌوٚد ٞبنطدتٌشاس ,هو٘قد٘ عود ٟحقٚقتٔدن ٗ ,تعضٙدض ًد٘اطّ
اهقً٘ٗ ٝعنزبً٘ ٞاطّ اهضع ٗ,بِنً عو ٟرهم .
مت صٚنغ ٞاملؼلو ٞيف اهظؤاي اهشٚ٢ع اهتنه:ٛ
ً ن ٗاق اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚبلو ٞٚاهرتب ٞٚجبنًع ٞاهبٚضنٗ ١إًلنُ ٞٚتط٘ٙشٓن ؟
ِٗٙبثا عّ اهظؤاي اهشٚ٢ع األط٣و ٞاه شع ٞٚاهتنه. ٞٚ
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ً )1ن دٗس ك ًّ قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ٗ ٞٙاملؼش ٗاإلداس ٝاملذسطٗ ٞاملعوٍ املتعنْٗ يف
إعذاد اهطوب ٞاملعوٌن بلو ٞٚاهرتب ٞٚجنًع ٞاهبٚضن١؟
ٓ )2ى ؽبتو تقذٙش ع ِٞٚاهذساط ٞهلزٖ األدٗاس بنخت
ً )3ن أٍٓ املؼل

عنًى اهِ٘ا ٗاهتدص ؟

اهي ت٘اجٕ اهطوب ٞاملعوٌن يف ًذاسغ اهتذس ،ٙأثِن ١اهرتبٞٚ

املٚذاُ ٞٚ؟
ً )4ن اهشؤ ٞٙاملقرتح ٞهتخظن اهرتب ٞٚاملٚذاُ ٞٚبلو ٞٚاهرتب ٞٚجنًع ٞاهبٚضن١؟
فروض الذراسة:
 ال ت٘جددذ ددشٗق را دالهدد ٞإحصددن ٞٚ٢عِددذ املظددت٘ )&=0005( ٠بددن تقددذٙشا اهطوبددٞاملتذسبن هذٗس قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ ,ٞٙاملؼش اهرتبً٘,ٜذٙش املذسط , ٞاملعوٍ املتعدنْٗ
) تعض ٜملتمري ازبِع (ركش/أُث.)ٟ
 ال ت٘جددذ ددشٗق را دالهددٕ إحصددن ٞٚ٢عِددذ املظددت٘ &= )0005( ٠بددن تقددذٙشا اهطوبددٞاملتددذسبن هددذٗس(قظددٍ اهعوددَ٘ اهرتب٘ٙدد- ٞاملؼددش اهرتبدد٘- ٜداس ٝاملذسطدد - ٞاملعوددٍ
املتعنْٗ )تعض ٜملتمري املعذي اهرتاكٌ - 80- 70( ٛأكثش).
 ال ت٘جددذ ددشٗق را دالهدد ٞإحصددن ٞٚ٢عِددذ املظددت٘ & =)0005( ٠بددن تقددذٙشا اهطوبددٞاملتذسبن هذٗس (قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘- ٞٙإداس ٝاملؼش اهرتب٘- ٜإداس ٝاملذسط– ٞاملعوٍ
املتعنْٗ) تعض ٜملتمري اهتدص

(عوَ٘ -آداب).

أٍذاف الذراسة :
-

اهتعش عو ٟدٗس ك ً ًّ (قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ – ٞٙاملؼش اهرتبً٘ – ٜذٙش املذسطٞ
– املعوٍ املتعنْٗ) يف إعذاد اهطوب ٞاملتذسبن ًّ ٗجُٔ ٞعش اهطوب.ٞ

-

اهتعش

اىل دسج ٞاه شٗق يف ًت٘ططن تقذٙشا ع ِٞٚاهطوب ٞهذٗس كى ًّ(قظٍ

اهعوَ٘ اهرتب٘ ,ٞٙاملؼش

اهرتبً٘ ,ٜذٙش املذسط ,ٞاملعوٍ املتعنْٗ) يف إعذاد اهطوبٞ

املتذسبن تعض ٜملتمريا اهذساط.ٞ
-

اهلؼ

عّ أٍٓ املؼل

اهي ت٘اجٕ اهطوب ٞاملتذسبن أثِن ١إعذادٍٓ يف رتٝ

اهتذس ،ٙاملٚذاُ. ٛ
-

ٗض سؤً ٞٙقرتح ٞهتخظن بشُنً اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚأثِن ١اهتذس ،ٙاملٚذاُ.ٛ
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أٍنية الذراسة :تتٌثى أٌٓ ٞٚاهذساط ٞاسبنه ٞٚيف
-

تط٘ٙش بشُنً اهرتب ٞٚاملٚذاُ ٞٚهوطوب ٞاملتذسبن يف كو ٞٚاهرتب ٞٚيف جنًع ٞاهبٚضن١
ٗ قنً ملتطوبن اهعصش

-

إُٔن تأت ٛاطتجنب ٞهِذا١ا كثري ٝتذع٘ إىل إعند ٝتأٓٚى ٗتذس ،ٙاهطنه ،املتذسب
مبن ٙتٌنػٗ ٟاهتط٘سا املتظنسع ٞهوٌِنٓ ٗطشا٢ا اهتذسٙع ٗتقِٚن اهتعو.ٍٚ

-

ٗض تص٘س ًقرتح هتخظن بشُنً اهتذس ،ٙاملٚذاُ ٛيف كو ٞٚاهرتب ٞٚيف جنًعٞ
اهبٚضن١

مسلنات الذراسة :
-

متثى بشاً اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚأحذ األبعند املٌٔ ٞيف بشاً إعذاد املعوٍ

-

ميثى اهطنه ،املتذسب اهشكّ األطنط ٛيف اهرتب ٞٚاهعٌو , ٞٚهزا البذ ًّ االٓتٌنَ
بنطتط ا سأ ٜاهطوب ٞاملعوٌن ٌٚن ٙعرتضٍٔ ًّ ًؼل

-

تتخذد عنه ٞٚبشُنً اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف ضً٘ ١ذ ٠أطٔنًٔن يف إكظنب اهطوبٞ
املتذسبن اهقذس ٝعو ٟأدا ١املٔنسا اهعٌو ٞٚاملطو٘ب أداؤٓن بعذ اهتدشج يف اه٘اق .

حذود الذراسة  :اقتصش اهذساط ٞعو: ٟ
اسبذ امل٘ض٘عٗ :ٛاق اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف كو ٞٚاهرتب ٞٚجنًع ٞاهبٚضن ًّ ,١حٚت
ازب٘اُ ،اهي تشتب بنهطنه ،املتذسب استبنطنً ًبنػشاً (قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ – ٞٙاملؼش
اهرتبً٘ – ٜذٙش املذسط – ٞاملعوٍ املتعنْٗ )
اسبذ امللنُ : ٛكو ٞٚاهرتب – ٞٚجنًع ٞاهبٚضن ( ١شا ًذ ِٞٙاهبٚضن)١
اسبذ اهبؼش :ٜتقتصش اهذساط ٞعو ٟاهطوب ٞاملظجون يف ُٔن ٞٙاملظت٘ ٠اهشاب حٚت
ٙلُ٘٘ا قذ أكٌو٘ا رت ٝاهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف اه صى اهذساط ٛاهثنُٗ ٛاهز ٜكنْ ٕٚ
إػبنبٚن ٗطوبٚن ٗهلٍ سأ ٠يف اهرتب ٞٚاهعٌوٞٚ
اسبذ اهضًنُ :ٛاه صى اهذساط.َ2016- 2015 ٛ
التعريفات اإلجرائية للذراسة :
 )1اهطنه ،املتذسب ٙ :قصذ بدٕ يف ٓدزٖ اهذساطد ٞاهطنهد ،اهدزٙ ٜدذسغ يف كوٚد ٞاهرتبٚدٞ
(اهبٚضدنٗ )١املظدجى يف بشُدنً اهرتبٚد ٞاهعٌوٚدد ٞيف إحدذ ٠املدذاسغ املتعنُٗد ٞيف ًذِٙددٞ
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اهبٚضددنًٗ ١ددذٙشٙنتٔن ,اهتنبعدد ٞهدد٘صاس ٝاهرتبٚددٗ ٞاهتعودد, ٍٚالكتظددنب ًٔددنسا ٗخ د ا
عٌو ٞٚذب إػشا ٗت٘جً ٕٚؼشيف اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚبنهلو.ٞٚ
 )2املعوٍ املتعنْٗ  ٘ٓ :املعوٍ املق ٍٚيف املذسطٗ, ٞاملعدن يف ٗظ ٚدً ٞدذسغ ًدّ قبدى ٗصاسٝ
اهرتبٗ ٞٚاهتعوٗ ٍٚاهزٙ ٜظنعذ اهطنه ،املتعوٍ بععطن ٕ٢حصصن ًدّ جذٗهدٕ اشبدن

,

ٗٙطوا عو ٕٚاملعوٍ املتعنْٗ ُظب ٞهلُٕ٘ تعنْٗ ً اهطنه ،املتذسب أثِن ١رت ٝاهتذس.،ٙ
املظددِذ إهٚددٕ عٌوٚدد ٞاإلػددشا اهرتبدد٘ٙٗ ٜتب د كوٚددٞ

 )3املؼددش اهرتبدد٘ٓ : ٜدد٘ اهؼددد

اهرتبٙٗ ٞٚتضٌّ إػشا ٕ عٌوٚن اهتدطٗ ٚاهتِ ٚدز ٗاهتقد٘ ٍٙألُؼدط ٞاهطنهد ،املعودٍ
ٗكزا ً حع ٞأدا ٕ٢داخى ٗخنسج اهب ٞ٣ٚاهص ٞٚ
 )4اهرتبٚدد ٞاهعٌوٚدد : ٞتعددذ اهرتبٚدد ٞاهعٌوٚددً ٞددّ أطنطددٚن إعددذاد املعوددٍ ٗتشبٚتددٕ ٗ ,عش د
اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚبأُٔدن اه ُدنً اهدزٙ ٜتدٚف اه دش

أًدنَ طوبد ٞكوٚدن اهعودَ٘ اهرتب٘ٙدٞ

هٚطبقد٘ا ًدن دسطدٖ٘ ًدّ املقدشسا اهتدصصدٗ ٞٚاهرتب٘ٙدٗ ٞاهِ ظد ٞٚيف ً٘اقد تعوٌٚٚدٞ
ٗاقع ٞٚذب إػشا

ً ,تدص

(دسٗٙؽ)2002

الذراسات السابكة:
ُتٚج ًٞألٌٓ ٞٚبشُنً اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف إعذاد ًعوٍ املظتقبى قذ أٌجش ٙاهعذٙذ ًّ
اهذساطن

اهذٗي اهعشبٗ ٞٚاألجِب ,ٞٚبنعتبنسٓن حوقٞ

ح٘ي ٓزا امل٘ض٘ا يف طبتو

اه٘صى ًنبن ازبنُبن اهِعش ٜاهعٌو ,ٛرهم أْ ظبنح ًثى توم اهذساطن ٙعت ًظنٌٓٞ
عنه ٞيف اإلعذاد ازبٚذ ملعوٌ ٛاملظتقبى ٗربشً ٙعوٌن أك نٗ ,١قذ قنً اهبنحثٞ
بعشب اهذساطن

اهظنبق ,ٞرا

اهع ق ٞمب٘ض٘ا اهذساط ٞاسبنه ٞٚحبظ ،اهرتت،ٚ

اهضً ,بذ١اً بنألحذاٗ ,اُتٔن ً١بنألقذَ ملعش ًِ ٞنٓ اهذساطن اهظنبقٗ ٞاملؼل
اهي عنزبتٔنٗ ,األدٗا  ,اهي أطتدذًٔن ٗاهي ميلّ أْ تظٍٔ يف تٌِٓ ٞٚزٖ
اهذساط.ٞ
 )1دساط ٞطعٚذ حشب (ٓ )2009ذ

اهذساط ٞإىل اهتعش عو ٟاملؼل

اهطنهد ،املعودٍ ًدّ ٗجٔددُ ٞعدشٖ ٗ ,اقدرتاح بعد

اسبودد٘ي هتودم املؼدل

اهدي ت٘اجدٕ
ٗتلُ٘د

اهذساط )100( ًّ ٞطنهٗ ،طنهب ًّ ٞضبن عد ٞس دف ٗ ,اتبد اهبنحدت املدِٔ اه٘صد ٛ
اهتخوٚوددٗ , ٛاطددتدذَ اطددتبنُ ٞهشصددذ املؼددل
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اهتددذس ،ٙاملٚددذاًُ ٛلُ٘ددً ٞددّ ( )36قددشً٘ ٝصعددٕ عودد ٟأبعددند ث ثددٓ ٞددً ٛؼددل
ُندب د ٞعددّ املعوددٍ املتعددنْٗ ً -ؼددل

ُندبدد ٞعددّ املؼددش اهرتبددً٘– ٜؼددل

ُندبدد ٞاهتددذسً . ،ٙددّ أٓددٍ اهِتددن ٢اهددي ت٘صددو إهٔٚددن ٓددزٖ اهذساطدد ٞأْ املؼددل
املتعوقدد ٞبنملؼددش اهرتبدد٘ٓ ٜدد ٛأعودد ٟاهِظددٙٗ ,%71- 75 ،ؤٚددن املتعوقدد ٞمبذسطددٞ
اهتذس %64- 64 ،ٙثٍ املتعوق ٞبنزبنًع17 ٞدٗ %56أٗص اهذساطد ٞبضدشٗس ٝاالٓتٌدنَ
بأطنه ،ٚاإلػشا املعٌ٘ي بٔن ٗحت ازبنًع ٞب٘ض ًعدنٙري كن ٚد ٞالختٚدنس املؼدش
اهرتب٘ ٜهوتذس ،ٙاملٚذاُ. ٛ
 )2دساطدد ٞعٌددش دح د ْ (ٓ )2009ددذ

اهذساطدد ٞإىل اهتعددش عودد ٟأساً ١ددذسا ١املددذاسغ

ٗاملؼش ن اهرتب٘ٙن ,ح٘ي ًن ميتولدٕ املعودٍ املظدنُذ ًدّ ك نٙدن تعوٌٚٚد ٞأطنطدٞٚ
ٗبٚددنْ ًددذ ٠تددأثري ًددتمريا (ُدد٘ا اه٘ظ ٚدد – ٞاملؤٓددى اهرتبدد٘ – ٜطددِ٘ا اشبذًدد ,ٞيف
تقددذٙشٍٓ ملددذ ٠تدد٘ا ش ٓددزٖ اهل نٙددن ٗ ,اتب د اهبنحددت املددِٔ اه٘ص د  ٛاهتخوٚوددٛ
ٗتلُ٘ د عِٚدد ٞاهذساطدد ٞاهعؼدد٘ا ٞٚ٢اهطبقٚددً ٞددّ (ً )23ددذٙش ٗ(ً)29ؼددش ن تشب٘ٙددن ,
ٗقنَ اهبنحت بتصٌ ٍٚاطتبنًُ ٞلُ٘دً ٞدّ جدض٢ن  ,األٗي ٔٙدذ اىل اسبصد٘ي عودٟ
ًعوً٘ن عّ ًذٙش ٜاملذاسغ ٗاملؼش ن اهرتب٘ٙن ًدّ حٚدت ُد٘ا اه٘ظ ٚدٗ – ٞاملؤٓدى
اهرتب٘ٗ – ٜطِ٘ا اشب  ,ٝأًن ازبدض ١اهثدنُ ٛقدذ تلدْ٘ ًدّ ( )51ك نٙد ٞتعوٌٚٚدٞ
ذبذد ًذ ٠اًت ن املعوٍ املظنُذ هلن ًّ ٗجُٔ ٞعدش ًدذٙش املذسطدٗ ٞاملؼدش اهرتبدٜ٘
ٗقذ أظٔش اهذساط ٞأْ املعوٍ املظنُذ ميتودم بعد

اهل نٙدن اهتعوٌٚٚد ٞاهدي تتعودا

بنجملنال اهتنه: ٞٚاهتدط ٚاهٗ – ًٛ٘ٚإثنس ٝاهذا عٗ ٞٚاإلداس ٝاهص ٗ ٞٚاملشُٗدٗ ٞتقبدى
اهط د ب ٗ ,أُددٕ حبنجدد ٞاىل تطدد٘ٙش ُ ظددٕ يف بع د

اهل نٙددن  ,اهددي تتعوددا بتِ ٚددز

اهذسغ ٗاهتق٘ ,ٍٙكٌن أظٔش اهذساط ٞإُٔ ال ت٘جذ شٗق را داله ٞإحصن ٞٚ٢تعضٜ
ملتمري ُ٘ا اه٘ظٗ ٞ ٚاملؤٓى اهرتب٘ٗ ٜطِ٘ا اشب ٝ
 )3اهمٌدددؽ ٗاشبشابؼدددٓ .َ2009 :ٞدددذ

اهذساطددد ٞاىل تقددد٘ٗ ٍٙاقددد اهتدددذس ،ٙاهعٌودددٛ

املٚذاُ ,ٛهطوب ٞدبوَ٘ اهرتب ٞٚاشبنص ,ٞيف كوٚن اجملتٌ األسدُٚدً ,ٞدّ ٗجٔدُ ٞعدش
املتددذسبن ٗاملعوٌددن املتعددنُٗٚن ٗ .أظٔددش اهِتدددن ٢املتعوقدد ٞبنملتددذسبن ٗجدد٘د حنجدددٞ
هتطدددد٘ٙش ًٔددددنساتٍٔ اهعٌوٚدددد ٞيف حقددددى االختصددددن  .كٌددددن أػددددنس اهِتددددن ٢إىل أْ
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اهطوب/ ٞاملعوٌن ٙشْٗ أْ اهتدذس ،ٙاهعٌود ٛقدذ أطدٍٔ يف إهقدن ١اهضد٘ ١عود ٟإًلنُدن
املتذسبن ًٗعوً٘نتٍٔ ًٗٔنساتٍٔ.
 )4دساطدد ٞػددقري(ٓ)2008ددذ

اىل اهتعددش إىل أٓددٍ املؼددل

اهددي ت٘اجددٕ اهطنهدد،

املتددذسب يف ًذسطدد ٞاهتددذسٗ ,،ٙاهتعددش عودد ٟأطددبنب ٓددزٖ املؼددل

ثددٍ اقددرتاح

اسبودد٘ي املِنطددبً ٞددّ ٗجٔ دُ ٞعددش ك د ً ًددّ ًددذٙش املذسطددٗ ٞاملعوددٍ املتعددنْٗ ٗاملؼددش
املتعددنْٗ ٗتلددْ٘ صبتٌ د اهذساطددً ٞددّ طوبدد ٞاهظددِ ٞاهشابعدد ٞاهددز ّٙتوقدد٘ا اهتددذس ،ٙيف
املذاسغ يف كو ٞٚاهرتب ٞٚجبنًع ٞاهقدذغ ,يف ربصصدن اهشٙنضدٚن ٗاهعودَ٘ ٗاهومدٞ
اهعشبٗ ٞٚاهوم ٞاالظبوٚض, ٞٙثٍ أختنس عِٚد ٞق٘أًدن ( )39طنهدٗ ،طنهبدٗ, ٞقدذ أطدتدذَ
أطددو٘ب املقنبودد ٞكددأدا ٝهوذساطدد, ٞإر مت طددؤاي اهعِٚدد ٞأطدد٣و ٞػددبٕ ً ت٘حددٗ ,ٞعددذدٓن
(ً )29ددّ أجددى اسبصدد٘ي عودد ٟأسا ١أ ددشاد اهعِٚدد ٞدبددنٖ املؼددل

اهددي تدد٘اجٍٔٔ يف

ًذسطدد ٞاهتددذسٗ .،ٙأػددنس ُتددن ٢اهذساطدد ٞإىل عددذَ اهدد٘ع ٛبأٌٓٚدد ٞأٓددذا اهرتبٚددٞ
اهعٌوٚدد ٞسددن جعددى بشاصبٔددن ال تددضاي ٗاقعدد ٞاإلطددنس اهتقوٚددذ ٜاهضددٚاٗ ,عددذَ اهتطدد٘س
ه٘ض أٓذا طو٘كٗ ,ٞٚاطتدذاَ اه٘طن٢ى اسبذٙث ٞعو ٟعبد٘ ٗااٗ ,عدذَ االٓتٌدنَ
بٔن كجض ًٍٔ ١هصقى ػدص ٞٚاملتذسب ملِٔ ٞاملظتقبى .
لددنْ أٌٓٔددن االختٚددنس املِنطدد ،هوٌعوددٍ

أًددن ًددن ٙتعوددا جبنُدد ،حودد٘ي املؼددل

املتعنْٗٗ ,تل٘ ّٙإداس ٝخنص ٞهورتب ٞٚاهعٌوٗ , ٞٚعقذ دٗسا تذسٙب. ٞٚ
 )5دساط ٞأب٘ سٙن (ٓ )2007ذ

اهذساطد ٞاىل تقد٘ ٍٙبشُدنً اهرتبٚد ٞاهعٌوٚد ٞيف ازبنًعدٞ

األسدُٗ ًّ ٞٚجُٔ ٞعش املذٙشٗ ,ّٙاملعوٌدن املتعدنُٗنٗ ,طوبد ٞاهرتبٚد ٞاهعٌوٚد ,ٞحٚدت
أطتدذَ اهبنحت ث ثد ٞاطدتبنُن قدنَ بتطبٚقٔدن عود ٟعِٚدً ٞدّ (ً)37دذٙشا)135(ٗ ,,
ًعوٌددن ًٗعوٌدد)143(ٗ ,ٞطنهبددن ٗطنهبددٗ .ٞخوص د اهذساطدد ٞاىل أْ ازب٘اُدد ،اهتِعٌٚٚددٞ
ٗاإلداسٙدد ٞه ُددنً اهرتبٚدد ٞاهعٌوٚدد ٞعًٌ٘ددن كنُ د ًِنطددبٗ, ٞأظٔددش اهذساطددٗ ٞجدد٘د
سضن ًّ اإلداسا ٗٓ٣ٚن املذاسغ املتعنُٗ ٞعّ دٗس ًؼش اهرتب ٞٚاهعٌوٗ, ٞٚأُظدجٍ
رهم ً تقد٘مئٍ هطوبد ٞاهرتبٚد ٞاهعٌوٚد , ٞكٌدن أظٔدش اهِتدنً ٢دذ ٠اطدت ند ٝطوبدٞ
اهرتب ٞٚاهعٌو ًّ ٞٚاملعوٍ املتعنْٗ ًٗؼش اهرتب ٞٚاهعٌو.ٞٚ
 )6دساط ٞابتظنَ ازب شٓ .)2005( ٜذ

اهذساط ٞاىل ذبذٙذ ٗحصدش أٓدٍ األدٗاس اهدي

تقددَ٘ بٔددن املعوٌدد ٞاملتعنُٗدد ٞيف إكظددنب املٔددنسا اهتذسٙظدد ٞٚهوطنهبددن املعوٌددن أثِددن١
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اهتذس ،ٙاملٚذاُٗ ,ٛاتبع اهبنحث ٞاملِٔ اه٘ص  ٛاهتخوٚودٗ .ٛتلُ٘د عِٚد ٞاهذساطدٞ
ًددّ( )31طنهبددً/ٞعوٌددٗ ,ٞاطددتدذً اهبنحثدد ٞاطددتبٚنُن كددأدا ٝدساطدد ٞأحتدد٘)35(٠
قش ًّٗ .ٝأٍٓ اهِتن ٢اهي أظٔشتٔن اهذساط ٞاهقص٘س يف إكظنب املعوٌن املتعدنُٗن
ملٔنسا صٚنغ ٞاألٓذا اهظو٘كًٔ , ٞٚنسا إعذاد اهذسٗغ ًٔٗ ,نسا اهتق٘.ٍٙ
 )7دساط ٞاملد يف (ٓ ) 2005دذ

إىل تقد٘ ٍٙاه٘اقد اسبدنه ٛهورتبٚد ٞاهعٌوٚد ٞجبنًعد ٞإب

ًٗقدددرتح هتط٘ٙشٓدددن ,حٚدددت ادددى اه ُدددنً أٓدددذا ن عنًدددٗ ٞأٓدددذا خنصددد ٞهورتبٚدددٞ
اهعٌوٗ ,ٞٚطشا٢ا اهتذسٙع ُٗؼنطن تعوٗ , ٌٞٚٚأطدنه ،ٚتدذسٙع ٗ ,أظٔدش اهِتدن٢
أْ اهِعددنَ املعٌدد٘ي بددٕ هورتبٚدد ٞاهعٌوٚددٙ ٞعددنًُ ٛددّ ط د٘ ١املتنبعددٗ ٞاإلػددشا ًددّ جنُدد،
اهلو ً, ٞٚقصش املذ ٝا ذد ٝهورتب ٞٚاهعٌوٗ , ٞٚدبنٗص ازبنُد ،اهِعدش ٜاهعٌود ٛيف
إعددذاد اهطوبدد ٞاملعوٌددن يف املظددنس ّٙاألكددندميٗ ٛاهرتبدد٘ٗ , ٜأْ ِٓددنن تعنسضددن بددن
ا ت٘ٙن األ كدندميٗ ٛاهرتبد٘ ,ٜاهدزٙ ٜدذسغ يف اهلوٚدٗ ٞاه٘اقد املٚدذاُ ٛاهرتبد٘.ٜ
ٗأٗص ٟاهبنحت  :بععند ٝاهِعش يف ًقشسا كوٚد ٞاهرتبٚدٗ ٞبشاصبٔدن مبدن ٙتِنطدً ،د
اه٘اقد د املٚدددذاُٗ ٛاهرتبددد٘ٗ ٜصٙدددندً ٝدددذ ٝاهرتبٚددد ٞاهعٌوٚددد ٞإىل ( )14أطدددب٘ا ٗاْ ٙتددد٘ىل
اإلػدددشا عوددد ٟاهطوبددد ٞاملعوٌدددن أطدددنتزً , ٝتدصصدددْ٘ يف اجملدددنهن األكدددندميٛ
ٗاهرتب٘.ٜ
 )8دساطدد ٞاهعطددنب (ٓ )2004ددذ

إىل بِددن ١بشُددنً تعوٌٚدد ٛهورتبٚدد ٞاهعٌوٚدد ٞيف كوٚددن

اهرتب ٞٚجبنًع ٞإب  ًّ ,خد ي اهتخقدا ًدّ نعوٚد ٞاه ُدنً اهتعوٌٚد ٛيف أدا ١اهطوبدٞ
املذسطن يف األقظدنَ اهعوٌٚد ٞهؤٌدنسا اهتذسٙظدٗ ٞٚادبنٓدنتٍٔ عبد٘ ًِٔد ٞاهتدذسٙع .
تلُ٘ ع ِٞٚاهذساط )77( ًّ ٞطنهبدن ٗطنهبد, ٞاطدتدذً اهبنحثد ٞاملدِٔ اهتجدشٙ
كٌددن اطددتدذً اهبنحثدد ٞملعنزبدد ٞاهبٚنُددن ً ,عنًددى استبددنط بريطددْ٘ ٗاختبددنس ( )
ٗاالختبنس اهضا ٛ٢هوعِٚتن ٗ .كنُ اهِتن ٢كٌن ٙو:ٛ
 ت ددد٘ق طوبددد ٞاجملٌ٘عددد ٞاهتجشٙبٚددد ٞعوددد ٟاجملٌ٘عددد ٞاهضدددنبط ٞيف أدا ١املٔدددنسااهتذسٙظٞٚ
 عددذَ ت دد٘ق اجملٌعدد ٞاهتجشٙبٚدد ٞعودد ٟاجملٌ٘عدد ٞاهضددنبط ٞيف االدبددنٖ عبدد٘ ًِٔددٞاهتذسٙع
-

نعو ٞٚاه ُنً اهتعو ٌٛٚيف األدا ١اهلو ٛهؤٌنسا اهتذسٙبٞٚ
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 تأثري اه ُنً اهتعو ٌٛٚيف االدبنٓن اإلػبنب ٞٚعب٘ ًِٔ ٞاهتذسٙع أٗصد اهذ ساطد ٞبعطنهد ٞاملدذ ٝاهضًِٚد ٞهوتدذس ،ٙاملتصدى يف املدذاسغ  ,هٚددتٌلّاهطوب ًّ ٞاكتظنب أك خ  ٝسلًِٔ ًّ ٞنسا اهتذسٙع املدتو .ٞ
اهذساطد ٞاىل تقد٘ ٍٙأدا ١املؼدش يف بشُدنً

 )9دساطً ٞذا ١عبدذاهشصاق (ٓ .)2004دذ

اهرتبٚدد ٞاهعٌوٚددٗ ٞاطددتدذً اهذساطدد ٞاملددِٔ اه٘صدد  ٛاهتخوٚوددٗ , ٛتلُ٘دد عِٚدددٞ
اهذساط )297( ًّ ٞطنهبن ًعوٌنً ٗ(ً )160عوٌن ًتعنُٗن ٗاطتدذً اهذساطد ٞاطدتبٚنُن
ًلُ٘دنً ًددّ ( )31قددشً٘ ٝصعدد ٞعودد ٟوظدد ٞضبددنٗس ٓددً ٛشحوددً ٞددن قبددى اهتددذسٙع ,
ًٗشحو ٞأثِن ١اهتدذسٙع ًٗ ,شحودً ٞدن بعدذ اهتدذسٙعٗ ,األدٗاس اهدي ميلدّ مينسطدٔن
قبى ٗبعذ اهتذسٙع.
أٍٓ اهِتن : ٢أْ أداً ١ؼشيف اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚبؼلى عنَ جٚذ ,حٚت ؼبش

اغو،

املؼش ن عو ٟإكظنب اهطوب ٞاملعوٌن اهعذٙذ ًّ اشب ا ٗاهل نٙن .
 )10دساط ٞازبظنس ٗاهتٌدنس (ٓ .)2004دذ

اهذساطد ٞاىل تقد٘ ٍٙبشُدنً اهرتبٚد ٞاهعٌوٚدٞ

بلوٚدد ٞاهرتبٚدد ٞجنًعدد ٞاهل٘ٙد ٗ ,قددذ اُبد اهبنحثددنْ املددِٔ اه٘صد  ٛاهتخوٚودد, ٛ
ٗقذ او ع ِٞٚاهذساط )221( ٞطنهبن ٗطنهب ًّ ٞاملظجون يف ًقشس اهرتب ٞٚاهعٌوٞٚ
يف اه صدددى اهذساطددد ٛاألٗي هوعدددنَ ازبدددنً ()2001(- )2000كٌدددن قدددنَ اهبنحثدددنْ
بععددذاد اطددتبنُ ٞاػددتٌو عودد)50( ٟعبددنسً٘ ٝصعدد ٞعودد ٟطددت ٞضبددنٗس سٚ٢ظددٗ ٞٚقددذ
أظٔش ُتدن ٢اهذساطد ٞأْ ًؼدش اهرتبٚد ٞاهعٌوٚدٙ ٞظدٍٔ يف تطد٘ٙش ًٔدنسا اهطوبدٞ
املعوٌددددن يف عٌوٚدددد ٞاهتددددذسٙع ٗٙددددضٗدٍٓ بنهتمزٙدددد ٞاهشاجعدددد ٞاه عنهدددد , ٞيف أدأ٢ددددٍ
اهتذسٙظ ,ٛكٌن أػنس اهِتن ٢إىل أْ اهطوب ٞاملعوٌن ٘ٙاجْٔ٘ بعد

املؼدل

اه ِٚددٗ ٞاإلداسٙدد ٞأثِددن ١اهتددذسٗ ,،ٙمل ٙقددٍ املؼددش بددذٗسٖ اهلنًددى يف تددزهٚى ٓ دزٖ
ٗع جٔدددن كٌدددن ِٓدددنن ًعنُدددن ٝهدددذ ٠اهطوبددد ٞاملعوٌدددن ًدددّ األطدددو٘ب

املؼدددل

اإلػشايف املتب ًّ قبى املؼش حٚت ٙقَ٘ بدنهرتكٚض عود ٟاهِقدذ ٗتصدٚذ األخطدن١
أثِن ١عٌو ٞٚاإلػشا .
 )11دساط : ٞط٘طّ ك٘طن ٗٗ ن ١بنطدشٗاْ (ٓ .)2003دذ
املؼددل

اهذساطد ٞإىل اهتعدش عودٟ

اهددي ت٘اجددٕ اهطنهبددن املتددذسبن يف كوٚدد ٞأعددذاد ًعوٌددن يف ًلددٞ

امللشًدد ٞددرت ٝاهرتبٚدد ٞاهعٌوٚدد ٞاملٚذاُٚددٗ , ٞقددذ اتبع د اهبنحثتددنْ املددِٔ اه٘ص د ٛ
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اهتخوٚودددٗ ,ٛاود د عِٚددد ٞاهذساطددد )98( ٞطنهبدددً ٞعوٌدددٗ ,ٞاطدددتدذً اهبنحثتدددنْ
اطددتبٚنُن أػددتٌى عودد )64( ٟقددشً٘ ٝصعدد ٞعودد ٟأسبعدد ٞضبددنٗسٗ ,أظٔددش اهذساطددٞ
صبٌ٘عددً ٞدد ّ املؼددل

اهددي ت٘اجٔٔدددن اهطنهبددن ًعوٌددن أبشصٓددن قودد ٞصٙدددنسا

املؼددش ن اهرتب٘ٙددن ٗتذخوددّٔ أثِددن ١ػددشح اهطنهبدد ٞاملعوٌددٗ ٞبنهتددنه ٛإحددشاج اهطنهبددٞ
املعوٌ ٞأًنَ اهتوٌٚدزا سدن ٙدؤد ٜاىل عدذَ اهثقد ٞهدذ ٠كدثري ًدّ ًدذٙشا ًدذاسغ
اهتذس ،ٙبقذس ٝاهطنهب ٞاملعوٌٗ ٞبنهتنه ٛعذَ إعطن ّٔ٢املضٙذ ًّ اسبص

خ٘ نً ًّ

اغب نب املظت٘ ٠اهتخصٚو ٛهتوٌٚزا ًذاسغ اهتذس.،ٙ
 )12دساط :ٞاهبِموًٗ ٛشاد(ٓ .)2003ذ

اهذساط ٞإىل بِن ١تص٘س ًقرتح ه ُنً اهرتبٞٚ

اهعٌوٚدد ٞيف خطدد ٞإعددذاد املعوددٍ بلوٚدد ٞاهرتبٚددٗ, ٞقددذ اتبد اهبنحثددنْ املددِٔ اه٘صد ٛ
اهتخوٚوٗ, ٛاو ع ِٞٚاهذساط )109( ٞشد ًّ أعضن ٞ٣ٚٓ ١اهتدذسٙع ٗاملؼدش ن,
كٌن قنَ اهبنحثنْ بنطتدذاَ اطدتبنُ ٞرا ًقٚدنغ ونطد ٛعود )51( ٟبِدذاًٗ ,قدذ
ظٔش ُتن ٢اهذساط ٞأْ بع

املؼش ن ال ٙبذْٗ محنط ٞيف قب٘ي ًؼدنسكً ٞدذٙش

املذسطٗ ٞاملعوٍ املتعنْٗ يف اإلػشا عو ٟاهطوب ٞاملعوٌدن العتقدندٍٓ بدأْ اإلػدشا
ًظددؤٗه ٞٚتتعوددا بٔددٍ ,كٌددن أْ ِٓددنن قِنعدد ٞهددذ ٠غنهبٚدد ٞاملؼددش ن بعددذَ أٌٓٚددٞ
املؼنسك ٞازبض ٞٚ٢يف تدذسٙع حصد ٞدساطدٗ ٞٚاحدذ , ٝكٌدن بِٚد اهذساطدٗ ٞجد٘د
ت٘ا ا يف اآلسا ١بن أعضن ٞ٣ٚٓ ١اهتذسٙع ٗاملؼدش ن حد٘ي األدٗاس املقرتحد ٞملؼدش
اهرتب ٞٚاهعٌو. ٞٚ
 )13دساطددد ٞطدددٔٚى دٙدددنب(ٓ .)2001دددذ

اهذساطددد ٞاىل اهتعدددش عودددً ٟدددذ ٠سنسطدددٞ

املؼش ن اهرتب٘ٙن يف بشُنً اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف جنًع ٞاهقذغ امل ت٘حٗ , ٞقدذ اتبد
اهبنحدددت املدددِٔ اه٘صد د  ٛاهتخوٚودددٗ . ٛتلُ٘د د عِٚددد ٞاهذساطدددً ٞدددّ (ً)40ؼدددش ن
ٗ()125طنهبن ٗطنهبٗ , ٞأطتدذَ اهبنحت اطتبٚنُن ًلُ٘ن ًّ ث ثد ٞصبدنال هعدذد
ًددّ املٔددنَ اهددي مت ذبذٙددذٓن يف ض د٘ ١ذبوٚددى ٗاجبددن ًٗظددؤٗهٚن ًؼددش اهرتبٚددٞ
اهعٌوٗ ,ٞٚقذ أظٔش ُتن ٢اهذساطً ٞن ٙو:ٛ
-أْ أٍٓ املٌٔن

اهي ػب ،أْ ٙقَ٘ بٔن املؼش

يف ًشحو ٞاإلعذاد هوٌ٘ق

اهتذسٙظ ٛقبى اهتِ ٚز ت٘ ش ازب٘ اهِ ظٗ ٛاملِنخ املِنط ،اهزٙ ٜظنعذ عوٟ
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تل٘ ّٙع ق ٞطٚب ٞبنإلضن  ٞإىل تِع ٍٚهقن١ا

هوطوب ٞاملعوٌن ملِنقؼتٍٔ

ً َٔ٘ اهرتب ٞٚاهعٌوٗ ٞٚأٌٓٚتٔن
-أًن يف ًشحو ً ٞحع ٞامل٘ق

اهتذسٙظ ٛأثِن ١اهتِ ٚز ٔ ٛتذٗ ّٙاملوخ٘ظن

مب٘ض٘ع ٞٚيف بطنقً ٞعذً ٝظبقن ملِنقؼتٔن يف اهوقن ١اهبعذ ٜاهزٙ ٜعقذ بن
اهطنه ،املعوٍ ٗاملؼش .
ٗيف ًشحو ٞتق٘ ٍٙامل٘ق اهتعو ٌٛٚنملٌٔن ٓ ٛضشٗس ٝذبوٚى امل٘ق اهتعوٌٛٚمب٘ض٘ع ٞٚهمشب تقذ ٍٙاهِصف ٗاهت٘ج ٕٚهوطوب ٞاملعوٌن.
 )14دساطددٓ ٞددٚون األغددن(ٓ .)2000ددذ

اهذساطدد ٞإىل اهتعددش عودد ٟدٗس املعوددٍ املضددٚ

دبنٖ اهطنه ،املعودٍ خد ي درت ٝاهتدذس ،ٙاهعٌودً ٛدّ ٗجٔدُ ٞعدش اهطوبد ٞاملعوٌدن يف
ًذ ٠سنسط ٞاملعودٍ املتعدنْٗ هدذٗسٖ دبدنٍٓٔٗ ,قدذ اتبعد اهذساطد ٞاملدِٔ اه٘صد ٛ
اهتخوٚوددًٗ .ٛددّ أٓددٍ اهِتددن ٢اهددي أظٔشتٔددن اهذساطدد :ٞاهقصدد٘س يف سنسطدد ٞاملعوددٍ
املض ٚاملتعنْٗ هذٗسٖ دبنٖ اهطوب ٞاملعوٌن.
اهذساط ٞإىل تعدش دٗس املعودٍ ٗتدأثريٖ يف إعدذاد

 )15دساط ٞاهقخطنُٓ.) 1994( :ٛذ

اهط د ب املتددذسبن ًددّ خ د ي اهرتبٚدد ٞاهعٌوٚددٗ, ٞت٘صددو ٓددزٖ اهذساطدد ٞإىل أْ دٗس
املعودددٍ املتعدددنْٗ ضدددعٙٗ , ٚؼددد٘بٕ اهقصددد٘س  ,خنصددد ٞيف أعدددذاد اهطنهددد ،املعودددٍ ,
ٗاهرتح ،ٚبٕ يف املشحود ٞاأل ٗىل هدزا البدذ ًدّ تعش ٙدٕ بدذٗسٖ اسبقٚقد ٛدبدنٖ اهطد ب
املعوٌن ٗإعذادٖ ه ػشا ًظبقنً
ثاىياً الذراسات االجيبية
 )1دساطٗٗ ٞد ٓ )2000(WOODذ

اهذساط ٞاىل اهلؼ

عّ ًظنٌٓ ٞبشُنً

اهتذس ،ٙاملٚذاُ ٛيف ٍٔ اهطوب ٞاملعوٌن هعٌو ٞٚاهتذسٙع ٗقذ تلُ٘ ع ِٞٚاهذساطٞ
ًّ طوب ٞاهتذس ،ٙاملٚذاُ ٛيف جنًع ٞهِذْ ٗاطتدذً

املقنبو ٞك٘طٚو ٞزبٌ

املعوً٘ن ٗ .أظٔش ُتن ٢اهذساط ٞأْ بشُنً اهتذس ،ٙاملٚذاُ ٛطنٍٓ يف إكظنب
اهطوب ٞاملعوٌن ٌٔنً أعٌا هوتذسٙع ًّ خ ي ت٘ظٗ ٍٔ ٚسبطٍٔ هوذساطن اهِعشٞٙ
بنهِ٘اح ٛاهتطبٚقٗ , ٞٚأػنس

كزهم إىل بع

هوتذسٙع ٗ ,أْ ٓؤال ١ط٘ ٘ٙاجْٔ٘ ًؼل
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 )2دساط ٞكٚتٓ)2000( keithذ

اىل اهلؼ عّ ًظنٌٓ ٞبشُنً اهرتب ٞٚاهعٌوٞٚ

يف ٍٔ اهطوب ٞاملعوٌن هعٌو ٞٚاهتذسٙع ٗ,قذ أجش ٠اهبنحت اهذساط ٞعو ٟعًّ ِٞٚ
طوب ٞاهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف جنًع ٞهِذْ بنملٌول ٞاملتخذٗ, ٝقذ أطتدذَ اهبنحت املقنبوٞ
زبٌ املعوً٘ن ٗاهبٚنُن ٗ .خوص اهذساط ٞاىل ًن ٙو – ٛأْ بشُنً اهرتب ٞٚاهعٌوٞٚ
طنٍٓ يف إكظنب اهطوب ٞاملعوٌن ٌٔنً أعٌا هوتذسٙع ًّ خ ي ت٘ظٍٔ ٚ
هوذساطن اهِعش ٞٙيف ُ٘احِ تطبٚق – ٞٚأظٔش اهذساط ٞأْ بع
 ٙتقشْٗ إىل اه ٍٔ اهعٌٚا هوتذسٙع ٗٓؤال ١ط٘

اهطوب ٞاملتذسبن

٘ٙاجْٔ٘ ًؼنكى يف حٚنتٍٔ

اهعٌوً ٞٚثى عذَ اهقذس ٝعو ٟاالطتجنب ٞسبنجن ط بٍٔ اهتعوٗ ٌٞٚٚعذَ قذستٍٔ
عو ٟإجشا ١اهتق ٍٚٚاهؼنًى ,إضن  ٞاىل عذَ قذستٍٔ عو ٟتبً ,عتقذا جذٙذ ٝيف
اهتذسٙعٗ ,أٗص

اهذساط ٞبضٙند ٝاهرتكٚض عو ٟغشب اهتذسٙع أكثش ًّ

االٓتٌنَ بطشٙق ٞاهتذسٙع.
 )3دساطٓ )2001( yeung ُ٘ٙ ٞذ

اهذساط ٞإىل ًعش  ٞك نٙن اهطنه ،املعوٍ يف

اهرتب ٞٚاهشٙنض ٞٚأثِن ١رت ٝاهتذس ،ٙاملٚذاُٗ , ٛتلُ٘ ع ِٞٚاهذساط)120( ًّ ٞ
طنه ًّ ،جنًع ُ٘ٓ ٞكُ٘ ٗ ,ت٘صو اهذساط ٞإىل  ًّ 70%اهطوب ٞكنْ أدأٍ٢
ًقِعنً أثِن ١رت ٝاهتذس ،ٙاهعٌو ٛبٌِٚن  25%كنُ٘ حبنج ٞإىل إعند ٝتق5%ٗ ٍٚٚ

ِٙبم ٛأْ ٙعط٘ا رت ٝتذس ،ٙعٌو ٛأضن  , ٞٚكٌن كؼ

اهذساط ٞعّ اهصع٘بن

اهي ٘ٙاجٔٔن اهطوب ٞاملعوٌن ٗأٌٓٔن - :عذَ ك ن ٞٙاشبو  ٞٚاهِعشٗ ٞٙاملعش  ٞٚعّ
امل٘ض٘عن اهذساط – ٞٚكٌن  ٙتقذْٗ اىل تطبٚا املٔنسا اسبشكٗ ٞٚذبوٚؤن –
إضن  ٞاىل ا تقنسٍٓ اىل تِع ٍٚاه٘ق ٗضب اهظو٘ن داخى اهص .
التعكيب على الذراسات السةابكة :بنطتعشاب اهذساطن اهظدنبق ٞحظد ،اهرتتٚد ،اهدضً,
هوذساطن ًّ األحذا إىل األقدذَ ٗاطدتعشاب املؼدل

اهدي عنزبتٔدن ٗاألدٗا اهدي

اطددتدذًتٔنٗ ,قددذ ٗجددذ اهبنحثدد ٞاهعذٙددذ ًددّ أٗجددٕ اهتؼددنبٕ ٗاالخددت

بددن اهذساطددٞ

اسبنهٗ ,ٞٚاهذساطن اهظنبق ًّ ٞحٚت:
جواىب االستفادة مً الذراسات السابكة :
 -بٚنْ ازب٘اُ ،اهي مت اهبخت ٔٚن يف صبني اهرتب ٞٚاهعٌو.ٞٚ
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 -طنعذ

اهذساطن

اهظنبق ٞيف اختٚنس ًِٔ اهذساط ٘ٓٗ ٞاملِٔ اه٘ص ٛ

اهتخوٚو. ٛ
 طنعذ يف صٚنغ ٞاملؼلوٗ ٞإعذاد شٗضٔن ٗأدٗاتٔن . -أ عط

ص٘سٗ ٝاضخ ٞعّ كٗ ٞٚ ٚض قن ٌٞ٢املٔنَ اهرتب٘ ٞٙهل ًّ قظٍ

اهعوَ٘ اهرتب٘ٗ ٞٙاملؼش اهرتب٘ٗ ٜإداس ٝاملذسطٗ ٞاملعوٍ املتعنْٗ
 -إتنح ٞاه شص ٞيف اهتعش

عو ٟاألدٗا اهبخثٗ ٞٚاشبط٘ا اه٘اج ،اتبنعٔن عِذ

إعذاد خط٘ا اهذساط.ٞ
 اهتعش عو ٟاألطنه ،ٚاإلحصن ٞٚ٢املظتدذًٗ ٞاه ن٢ذًِٔ ٝن. عشب اهِتنٗ ٢ت ظريٓن ًِٗنقؼتٔن ٗتقذ ٍٙاهت٘صٚن ٗاملقرتحن .ًن متٚض بٕ اهذساط ٞاسبنه ٞٚعّ اهذساطن اهظنبق:ٞ
 ًععٍ اهذساطن اهظنبق ٞمل دبٌ بن ًظؤٗهٚن قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ٗ ٞٙاملؼشٗإداس ٝاملذسط ٞاملتعنُٗٗ ٞاملعوٍ املتعنْٗٗ ,مت اهتعش عو ٟمج ٚاملظؤٗهٚن اهي
تظٔى هوطوب ٞاملتذسبن عٌو ٞٚاهتذسٗ ،ٙتظنعذٍٓ يف حى املؼل
املقرتحن

اهي تظنعذ يف عٌو ٞٚاهتط٘ٙش ٗذبظن األدا ١هل

ٗإبذا١

ًّ املؼش

ٗاملذٙش ٗاملعوٍ املتعنْٗ مبن ٙل ى هوجٌ ٚاألدا ١املتٌٚض .
 مت تطبٚا اهذساط ٞاسبنه ٞٚعو ٟع ِٞٚاو اهتدصصن اهعوٌ( ٞٚسٙنضٚن –كٌٚٚن- ١أحٚنٗ )١اهتدصصن األدب ( ٞٚهم ٞعشب- ٞٚهم ٞاظبوٚض ًّٗ )ٞٙك
ازبِظن .
 ٗمت تطبٚقٔن يف ازبٌٔ٘س ٞٙاه( ٌِٞٚٚكو ٞٚاهرتب ٞٚمبخن ع ٞاهبٚضن )١يف( )2016- 2015يف حن مت تطبٚا دساط ٞاهمٌؽ ٗاشبشاٙؼ )2009( ٞيف
اهبخشٗ ,ّٙدساط ٞاب٘ سٙن ( )2007يف األسدْٗ ,دساط ٞازبظنس ٗاهتٌنس ()2004
يف اهل٘ٗ , ٙدساط ٞاسبذٙث )1998(ٛيف اهظع٘دٗ ,ٞٙدساط ٞاهبِموًٗ ٛشاد
( )2007يف قطشٗ ,دساط ٞعبذ املوم ٗحظّ حظ )1990( ,يف اهقنٓشٗ ,ٝدساطٞ
كٚت ( )2000يف هِذْ.
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منهجية الذراسة وإجراءاتها :
مةةيَا الذراسةةة :اطددتدذً اهبنحثددً ٞددّ أجددى ذبقٚددا أٓددذا اهذساطدد ٞاملددِٔ اه٘ص د ٛ
اهتخوٚوٗ ٛاهزٙ ٜعتد أطدو٘ب ًن ًدّ أطدنه ،ٚاهبخدت اهدزٙ ٜدذسغ اهعدنٓش ٝدساطد ٞكٚ ٚدٞ
ت٘ضددف خصن٢صددٔنٗ ,دساطدد ٞكٌٚدد ٞت٘ضددف حجٌٔددن ٗتمرياتٔددن ٗدسجددن استبنطٔددن ًدد
اهع٘آش األخشً(."٠ذك٘س:2005 ,

.)113

جمتنع وعيية الذراسة :تلْ٘ صبتٌد اهذساطدً ٞدّ مجٚد طوبد ٞكوٚد ٞاهرتبٚد ٞاملظدت٘٠
اهشاب بأقظنًٕ اهعوٌ ٞٚاملتٌثو ٞيف قظٌ( ٛاهشٙنضٚن – عوَ٘ اسبٚدنٗ )ٝبأقظدنًٕ األدبٚدٞ
املتٌثو ٞبقظٌ( ٛاهوم ٞاهعشب – ٞٚاهوم ٞاالظبوٚضٙدٗ )ٞاهدز ّٙؽبضدعْ٘ هورتبٚد ٞاهعٌوٚد ٞهوعدنَ
ازبددنًعٗ َ2016/2015 ٛاهبددنه عددذدٍٓ ( )65طنهددٗ ،طنهبددٕ ٗقددذ كنُ د اهعِٚدد ٞمتثددى
مج ٚأ شاد اجملتٌ دْٗ اطتثِنٗ ١ازبذٗي اهتنهٙ ٛبن أ شاد اهع:ِٞٚ
اجلذول ()1عيية طلبة الرتبية العنلية بكلية الرتبية – البيضاء للعاو اجلامعي 5116/5115و
اهقظٍ

اهزك٘س

اإلُنا

اإلمجنهٛ

اهشٙنضٚن

8

5

13

عوَ٘ اسبٚنٝ

16

1

17

صبٌ٘ا األقظنَ اهعوٌٞٚ

24

6

30

اهوم ٞاهعشبٞٚ

7

8

15

اهوم ٞاالظبوٚضٞٙ

9

11

20

صبٌ٘ا األقظنَ األدبٞٚ

16

19

35

اجملٌ٘ا اهعنَ

40

25

65

أداة الذراسة :قنً اهبنحث ٞببِن ١االطتبنُ ٞاملتعوق ٞمبؼلو ٞاهذساطٗ ٞاهي تتٌخ٘س حد٘ي
ٗاقد اهرتبٚدد ٞاهعٌوٚدد ٞهددذ ٠طوبدد ٞاهرتبٚدد ٞاهعٌوٚدد ٞبلوٚدد ٞاهرتبٚدد ٞاهبٚضددنٗ ,١قددذ اطددت ند
اهبنحث ٞيف إعذاد االطتبنُ ٞبعذد ًّ اهذساطن اهظنبق ٞكذساط( ٞطدعٚذ حدشب())2009
حٚددت اػددتٌو عودد )67( ٟقددش ٝتِنٗهد أسبعدد ٞأبعددند سٚ٢ظدد ٞٚمتثود يف (دٗس قظددٍ اهعوددَ٘
اهرتب٘ ,ٞٙدٗس املؼش اهرتبد٘ ,ٜدٗس أداس ٝاملذسطد ,ٞدٗس املعودٍ املتعدنْٗ) خنضدع ٞملقٚدنغ
هٚلددش اهث ثددًٗ ٛتذسجدد ٞعودد ٟاهِخدد٘ اهتددنهً( ٛتدد٘ ش ٝبذسجدد ٞكددبريً ,ٝتدد٘ ش ٝبذسجددٞ
ًت٘ططً ,ٞتد٘ ش ٝبذسجد ٞقوٚود )ٞعود ٟكدى قدش ٝيف أدا ٝاهذساطد ,ٞحبٚدت ٙعطد ٟإجنبدٞ
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بذسج ٞكبري ٝث ا دسجن ٗ ,إجنبً ٞتد٘ ش ٝبذسجدً ٞت٘طدط ٞدسجتدنًْٗ ,تد٘ ش ٝبذسجدٞ
قوٚو ٞدسجٗ ٞاحذ ٝهو قشا االػبنبٗ ٞٚتعط ٟعلع اهذسجن هو قشا اهظوب.ٞٚ
صذق األدا :ٝمت عشب االطتبنُ ٞعو ٟعذد ًّ ا لٌن سّ هذ ٍٔٙاشب  ٝيف را
عو ٟعذ ٝج٘اُ ،أٌٓٔنً :عش  ٞص حٞٚ

اجملني ٗاهبنه عذدٍٓ (ٗ )6رهم هو٘ق٘

االطتبنُ ٞهو  ٞ٣املظتٔذ ٗ ,ٞكزهم ط ًتٔن اهومً٘ٗ ,ٞٙذ ٠اُتٌن ١اه قشا
صبنهلنٗ ,اهتعذٙى أٗ اسبز
االطتبنُ ً ٞتعذٙى بع
اهوم٘ ٞٙهبع

إىل

أٗ اإلضن ٗ ,ٞقذ أبذً ٠ععٍ ا لٌن عو ٟص حٞٚ

اه قشا ٗدً بعضٔن ٗحز ًن ٓ٘ ًلشس ٗتعذٙى اهصٚنغٞ

اه قشا  ,هتلْ٘ األدا ٝيف ص٘ستٔن اهِٔنً ٞٚ٢لُ٘ )58( ًّ ٞقشٝ
ٓ :ٛدٗس قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ )14( ٞٙقش ,ٝدٗس املؼش

ً٘صع ٞعو ٟأسبع ٞصبنال

اهرتب٘ )14( ٜقش ,ٝدٗس أداس ٝاملذسط )15( ٞقش ,ٝدٗس املعوٍ املتعنْٗ ( )15قش.ٝ
ثبن األدا :ٝهوتأكذ ًّ ثبن األدا ٝمت حظنب ًعنًى اهثبن بنختٚنس ع ِٞٚاطتط عٞٚ
حٚت بوم ( )30طنهبنً ٗطنهبٗ ,ٞقذ مت حظنب ًعنًى اهثبن عّ طشٙا ًعنده ٞأه ن
كشُٗبنخ ,حٚت بو ًعنًى اهثبن ( )0.84هألدا ٝكلىُ ٘ٓٗ ,ظب ٞجٚذًٗ ٝطو٘ب ٞيف
أغشاب اهبخت اهعوٌ ,ٛسن ٙذي عو ٟثبن
سقٍ (ٙ ) 2عٔش ًعنً

قشا مج ٚأمننط املقٚنغٗ ,ازبذٗي

اهثبن هلى صبني ًّ صبنال األداًٗ ٝعنًى اهثبن كلى

كنهتنه:ٛ
اجلذول (  )5حساب معامل الجبات باستدذاو معادلة الفا كروىباخ لكل جمال ولألداة ككل
اجملني

عذد اه قشا

ًعنًى اهثبن

قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ٞٙ

14

0.84

دٗس املؼش اهرتبٜ٘

14

0.83

دٗس إداس ٝاملذسطٞ

15

0.80

دٗس املعوٍ املتعنْٗ

15

0.84

األدا ٝكلى

58

0.845

األطنه ،ٚاإلحصن :ٞٚ٢ملعنزب ٞاهبٚنُن ٗذبوٚؤن اطتدذَ اهبنحت األطنه ،ٚاإلحصنٞٚ٢
اهتنه:ٞٚ
 -اختبنس  t-testالختبنس اه شٗق ملتمري اهتدص .
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 املت٘ططن اسبظنبٗ ٞٚاالعبشا ن املعٚنسٗ ٞٙاألٗصاْ اهِظب ٞٚهتخذٙذ دسج ٞت٘ا شقشا

االطتبنُٗ ٞكزهم ملعش  ٞستب ٞاألمننط ٗاه قشا ٗ ,قذ صِ

املت٘ططن ٗادبنٓنتٔن ٗ قنً هوٌعٚنس املتب يف ًقٚنغ هٚلش اهث ثً٘ٗ ٛا قٞ
مج ٚا لٌن عوٗ ,ٕٚهتخذٙذ ط٘ي خ ٙن ًقٚنغ هٚلش اهث ث ٛمت حظنب
املذ )2=1- 3( ٠ثٍ تقظ ٌٕٚعو ٟعذد خ ٙن املقٚنغ حٚت أصبف ط٘ي اشبوٞٚ
( )0.67=2/3بعذ رهم أضٚ

ٓزٖ اهق ٌٞٚإىل أقى ق ٌٞٚيف املقٚنغ ٗٓ٘ اه٘احذ

اهصخٚف ,هٚلْ٘ ادبنٖ املقٚنغ هو قشا كٌن يف ازبذٗي اهتنه:ٛ
اجلذول (  )3قيه درجة توافر خاليا املكياس
اه٘ط اسبظنب ٛهو قشٝ

اه٘صْ اهِظ هو قشٝ

دسج ٞاهت٘ا ش

ًّ  1إىل 1.66

ًّ  %33.33إىل %55.33

قوٚوٕ

ًّ  1.67إىل 2.33

أك ًّ  %55.33إىل %77.67

ًت٘ططٞ

ًّ  2.34إىل 3

أك ًّ  %77.67إىل %100

كبريٝ

ىتائا الذراسة وتفسريٍا
عوً" ٟن دٗس كى ًّ (قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘,ٞٙ

اهِتن ٢املتعوق ٞبنهظؤاي األٗيٗ :اهزِٙ ٜ

املؼش اهرتب٘ ,ٜإداس ٝاملذسط ,ٞاملعوٍ املتعنْٗ) يف إعذاد اهطوب ٞاملعوٌن بلو ٞٚاهرتبٞٚ
جبنًع ٞاهبٚضن١؟ "
ٗه جنب ٞعوٓ ٟزا اهظؤاي مت حظنب املت٘ططن اسبظنبٗ ٞٚاالعبشا ن املعٚنسٗ ٞٙمت
ذبذٙذ اهشتب ٞهلى صبني ألدآ ٝزٖ اهذساط ٞكٌن ٓ٘ ً٘ضف يف ازبذٗي اهتنه:ٛ
اجلذول ( )4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزاٌ اليسبية والرتب لكل جمال مً
اجملاالت واألداة ككل
املت٘ط

االعبشا

اه٘صْ

اسبظنبٛ

املعٚنسٜ

اهِظ

0.30

75.16
72.20

2
3

ًت٘ططٞ

4

قوٚوٞ

اهشقٍ

اجملني

1

قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ٞٙ

2.25

2

دٗس املؼش اهرتبٜ٘

2.17

0.25

3

دٗس إداس ٝاملذسطٞ

1.99

0.25

66.19

4

دٗس املعوٍ املتعنْٗ

1.64

0.23

54.63

2.01

2.01

67.05

اهذسج ٞاهلوٞٚ
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1
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ٙتضف ًّ ازبذٗي ( )4أْ ٗجُٔ ٞعش اهطوب ٞاملتذسبن ح٘ي ٗاق اهرتب ٞٚاهعٌو, ٞٚيف
اجملنال

كلى جن١

ًت٘طط , ٞحٚت بو املت٘ط

اسبظنبٗ.)2.01( ٛتت ا ٓزٖ

اهذساط ً ٞدساطٓ( ٞون االغن ,)2000حٚت جن ١إجنبن املتذسبن يف دساطتٕ بذسجٞ
ًت٘ططٙٗ, ٞبن ازبذٗي أْ صبني قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ ٞٙجن ١يف املشتب ٞاألٗىل ,مبت٘ط
حظنبٗ )2.25( ٛاعبشا ًعٚنسٓٗ )0.30( ٜزٖ اهِتٚج ٞتذي عو ٟأْ قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ٞٙ
حصى عو ٟأع دسجً ٞت٘طط ٞملن ٙقَ٘ بٕ ًّ ًٔنَ ِٗ ٞٚإداسٗ ,ٞٙت ٖ ضب٘س املؼش
اهرتب٘ ٜحٚت حصى عوً ٟت٘ط

حظنبٓٗ )2.17(ٛزا ٙت ا ً دساط( ٞػقري)2009

ٗدساط( ٞاسبذٙث )1998ٛحٚت أجنب املتذسبن يف دساطتٕ بذسجٕ ًت٘طط ,ٞثٍ ٙأت ٛدٗس
إداس ٝاملذسط ٞاهز ٜحصى عوً ٟت٘ط

حظنبٓٗ )1.99(ٛزا ٙت ا ً دساط( ٞاهبِموٛ

ٓٗ )2003زا ٙؤكذ أْ ًذاسغ اهتذس ،ٙال تعط ٛاالٓتٌنَ اهلنيف هوٌتذسبن ٗقذ
ٙلْ٘ رهم هعذَ ت٘ ش اإلًلنُن اه صً. ٞثٍ ٙأت ٛدٗس املعوٍ املتعنْٗ يف املشتب ٞاألخريٝ
مبت٘ط حظنبٓٗ )1.64( ٛزا ًن ت٘صو هٕ دساط( ٞطٔٚى دٙنبٗ )2001قذ ٙعضٗ رهم
اىل عذَ ت٘ ش اهل نٙن اهتعوٗ ٌٞٚٚاملِٔ ٞٚاهلن  ٞٚهوٌعوٌن ٗأٍُٔ حبنج ٞاىل تذس،ٙ
يف اجملني املٔٗ ,اهرتب٘ ٜخص٘صن أْ ِٓنن ًّ املعوٌن ٗاملعوٌن سّ ٍٓ ًّ خشػبٛ
اهثنُ٘ ٞٙاهعنً, ٞأٗ سّ ؼبٌوْ٘ املؤٓى ازبنًعٗ, ٛهلٍِٔ ػبٔوْ٘ اهذٗس املطو٘ب ًٍِٔ
ٗاهبع

ًٍِٔ ال ٙشغ ،يف اهتعنْٗ ً اهطنه ،املعوٍ .

ٗهعشب تقذٙشا

اهطوب ٞاملتذسبن هلى صبني ًّ صبنال

اهذساط ًِ ٞشدا,

اطتدشج املت٘ططن اسبظنبٗ ٞٚاالعبشا ن املعٚنسٗ ٞٙاهشتبًٗ ٞظت٘ ٠اهذسج ٞهلى
قشٗ, ٝازبذاٗي اهي ذبٌى األسقنَ (,)8(,)7(,)6(ٗ)5ت٘ضف رهم; ٗيف ًن ٙو ٛعشب
ُتن ٢اهظؤاي األٗي هلى صبني ًّ اجملنال
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أوالً :دور قسه العلوو الرتبوية
اجلذول ( )5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزاٌ اليسبية والرتب جملال (دور
قسه العلوو الرتبوية)
اهشقٍ

اجملني

املت٘ط

االعبشا

اه٘صْ

اسبظنبٛ

املعٚنسٜ

اهِظ

اهشتبٞ

ًظت٘٠
اهذسجٞ

ؽبتددددنس قظددددٍ اهعوددددَ٘ اهرتب٘ٙدددد ٞاملؼددددش
1

املتدصدددد

ملتنبعددددد ٞاهطدددد ب املتدددددذسبن

2.30

0.70

76.67

10

ًت٘ططٞ

ٗاإلػشا عؤٍٚ
2

ٙطوع ,قظٍ اهعودَ٘ اهرتب٘ٙد ٞعود ٟػدشٗط
اهتظجٚى يف بشُنً اهرتب ٞٚاهعٌوٞٚ

2.40

0.70

80.00

6

كبريٝ

ٙدددبوم ,قظددددٍ اهعوددددَ٘ اهرتب٘ٙدددد ٞعددددّ بددددذأ
3

اهتظدددددجٚى يف اهرتبٚددددد ٞاهعٌوٚددددد ٞيف ٗقدددد

2.74

0.57

91.33

1

كبريٝ

ًبلش
ٙطوع ,قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ٙد ٞعود ٟأٓدذا
4

اهرتبٚدد ٞاهعٌوٚدد ٞقبددى اهت٘جٚددٕ إىل ًددذاسغ

2.34

0.67

78.00

9

كبريٝ

اهتذس،ٙ
5
6

ٙعقذ قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ ٞٙهقدن١ا تعشٚ ٙدٞ
ٗإسػند ٞٙزبٌ ٚاهط ب املتذسبن
ٙقددذَ قظددٍ اهعوددَ٘ اهرتب٘ٙدد ٞدهدد ً ٚهوطنهدد،
املتذسب قبى اهتذس،ٙ
ؼبددش

7

1.45

0.59

48.33

13

قوٚوٞ

1.34

0.62

44.67

14

قوٚوٞ

قظددٍ اهعوددَ٘ اهرتب٘ٙدد ٞعودد ٟتضٗٙددذ

اهط ب املتدذسبن بلدى ًدن ٓد٘ جذٙدذ يف

2.23

0.72

74.33

11

ًت٘ططٞ

اهرتب ٞٚاهعٌوٞٚ
ؼبش
8

قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ ٞٙعو ٟاهت٘اصى

ًعِددن ًدددّ خدد ي املؼدددش ن األكدددندميٚن

2.58

0.61

86.00

4

كبريٝ

املتدصصن
9
10
11
12

ٙتدد٘ ش هددذ ٠قظددٍ اهعوددَ٘ اهرتب٘ٙددً ٞشاج د
خنص ٞبنهرتب ٞٚاهعٌوٞٚ
ٙتددٚف قظددٍ اهعوددَ٘ اهرتب٘ٙدد ٞشصدد ٞاهتعوددٍٚ
املصمش قبى بذأ رت ٝاهتذس ،ٙاهعٌوٛ
ٙعش اهطنه ،أٌٓ ٞٚاهرتب ٞٚاهعٌوٞٚ
ٙددذسب قظددٍ اهعوددَ٘ اهرتب٘ٙدد ٞاهطنهدد ،عوددٟ
ذبضري اهذسٗغ

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

1.57

0.73

52.33

12

قوٚوٞ

2.38

0.70

79.33

8

كبريٝ

2.40

0.72

80.00

7

كبريٝ

2.55

0.71

85.00

5

كبريٝ
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13
14
15

ؼبت قظدٍ اهعودَ٘ اهرتب٘ٙد ٞاملتدذسبن عودٟ
اطتدذاَ اه٘طن٢ى اهتعوٌٞٚٚ
٘ٙجدٕ قظدٍ اهعودَ٘ اهرتب٘ٙد ٞاملتدذسبن عودٟ
اختٚنس اهطشق املِنطب ٞمل٘ض٘ا اهذسغ
اجملني كلى

2.63

0.63

87.67

3

كبريٝ

2.66

0.62

88.67

2

كبريٝ

2.25

0.30

75.16

ًت٘ططٞ

ٙتضف ًّ ازبذٗي (ٙ )5بن ٗجُٔ ٞعش املتذسب مبٔنَ قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ٙدٗ ٞاهِ ظدٗ ٞٚقدذ
حصددو اهعبددنسا اهتنهٚدد ٞبذسجدد ٞكددبريٓٗ ٝدد ٛاهعبددنس ٝسقددٍ(ٙ - )3ددبوم ,قظددٍ اهعوددَ٘
اهرتب٘ٙددد ٞعدددّ بدددذ ١اهتظدددجٚى يف بشُدددنً اهرتبٚددد ٞاهعٌوٚددد ,ٞبشتبدددٕ ( )1مب٘طدد حظدددنبٛ
(ٙٗ ,)2.74عددضٗ رهددم اىل أْ قظددٍ اهعوددَ٘ اهرتب٘ٙددٙ ٞض د جددذٗال قبددى بددذ ١اهرتبٚدد ٞاهعٌوٚددٞ
ٗٙعط ٛشص ٞهوط ب هتٔ ٞ٣ٚأُ ظٍٔ ٗاْ ٙلُ٘د٘ا عود ٟأمت االطدتعذاد هورتبٚد ٞاهعٌوٚد, ٞ
ثددٍ تددأت ٛاه قددش٘ٙ )14( ٝجددٕ قظددٍ اهعوددَ٘ اهرتب٘ٙدد ٞاملتددذسبن عودد ٟاختٚددنس اهطددشق املِنطددبٞ
مل٘ضدد٘ا اهددذسغ ٗقددذ حصددو عودد ٟاهشتبددًٗ )2( ٞت٘ط د حظددنبٓٗ )2.66( ٛددزا ٙددذي أْ
اهقظددٍ ٔٙددتٍ بتِدد٘ا طددشق اهتددذسٙع ٗؼبددش

اهقظددٍ عودد ٟأْ ٙلددْ٘ املتددذسب ًوددٍ جبٌٚد

اهطددشق ٗاملٔددنسا اهتذسٙظدد ٞٚحبٚددت ٙظددتط ٚاملتددذسب اختٚددنس اهطشٙقدد ٞاملِنطددب ٞمل٘ضدد٘ا
اهددذسغ ٗاه قددش )13( ٝؼبددت قظددٍ اهعوددَ٘ اهرتب٘ٙدد ٞاملتددذسبن عودد ٟاطددتدذاَ اه٘طددن٢ى
اهتعوٌٚٚدٗ ٞقددذ حصددو عود ٟاملشتبددًٗ ,)3( ٞت٘طد حظدنبٓٗ )2.63( ٛددزا ٙعدد ,أْ قظددٍ
اهعوددَ٘ اهرتب٘ٙددٔٙ ٞددتٍ مبددند ٝاه٘طددن٢ى اهتعوٌٚٚددٗ ٞكٚ ٚدد ٞإعددذادٓن ٗاْ ظبددنح اهددذسغ ال
ٙلْ٘ إال بت٘ ش اه٘طدٚو ٞاهتعوٌٚٚد ٞاهدي تظدنعذ املتدذسب عود ٟتظدٔٚى ت٘صدٚى املعوً٘دن
ٗاملٔنسا اشبنص ٞبنهذسغ عو ٟػشٗط اهتظجٚى يف بشُنً اهرتب ٞٚاهعٌوٚدٗ.ٞاه قدش- 8 ٝ
ؼبددش

قظددٍ اهعوددَ٘ اهرتب٘ٙدد ٞعودد ٟاهت٘اصددى ًعِددن ًددّ خدد ي املؼددش ن األكددندميٚن

مبت٘ط حظنبٗ )2.58( ٛرهم ًّ -خ ي االٓتٌنَ قذس اإلًلنْ بأْ ٙلدْ٘ املؼدش
ًتدص د

ٗرا خ د ٖ ٗاه قددشٙ- 12 ٝددذسب قظددٍ اهعوددَ٘ اهرتب٘ٙدد ٞاهطنهدد ،عودد ٟذبضددري

اهذسٗغ مبت٘ط حظنبٓٗ)2.55( ٛزا ٙذي عود ٟأْ اهطنهد ،املتدذسب ال ميلدّ تظدجٚوٕ
يف ًظددنق اهرتبٚدد ٞاهعٌوٚدد ٞإال بعددذ أْ ٙلددْ٘ قددذ دسغ املدد٘اد اهرتب٘ٙددٗ ٞاألكندميٚدد ٞاهددي
تؤٓوددٕ يف أْ ٙلددْ٘ ًعوٌددن ً ,وٌددن بتخضددري اهددذسٗغ ٗكٚ ٚدد ٞإهقنٔ٢ددن ٗاه قددش- - 8ٝ
ٙطوع ,قظٍ اهعودَ٘ اهرتب٘ٙد ٞعود ٟأٓدذا اهرتبٚد ٞاهعٌوٚد ٞقبدى اهت٘جدٕ اىل املدذاسغ - 8
ٙتدددٚف قظدددٍ اهعودددَ٘ اهرتب٘ٙددد ٞعوددد ٟاهت٘اصدددى ًعِدددن ًدددّ خد د ي املؼدددش ن األكدددندميٚن
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املتدصصن ٙ- 10تٚف قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ ٞٙشص ٞاهتعو ٍٚاملصمش قبى بذ ١رت ٝاهتدذس،ٙ
اهعٌوٙ- 11 ٛعش اهطنه ،أٌٓ ٞٚاهرتب ٞٚاهعٌوٙ- 12 ٞٚدذسب قظدٍ اهعودَ٘ اهرتب٘ٙد ٞعودٟ
ذبضددري اهددذسٗغ - 13ؼبددت قظددٍ اهعوددَ٘ اهرتب٘ٙدد ٞاملتددذسبن عودد ٟاطددتدذاَ اه٘طددن٢ى
اهتعو٘ٙ - 14 ٌٞٚٚجٕ قظدٍ اهعودَ٘ اهرتب٘ٙد ٞعود ٟاختٚدنس اهطدشق املِنطدب ٞمل٘ضد٘ا اهدذسغ
ٗٓزا ٙذي عو ٟآتٌنَ قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ ٞٙيف تٔ ٞ٣ٚاهعشٗ أًنَ اهطوب ٞاملتذسبن هوقٚدنَ
بذٗسٍٓ إلظبدنح بشُدنً اهرتبٚد ٞاهعٌوٚدٓٗ ٞدزٖ اهِتٚجد , ٞكٌدن أْ اختٚدنس املؼدش طدب،
س٢دٚع يف ظبددنح اهرتبٚد ٞاهعٌوٚدد , ٞهدزهم ددعْ اختٚدنس املؼددش ن اهرتبد٘ٙن ٗ ددا ً٘اصد ن
ًع , ِٕٚكأْ ٙلدْ٘ ًؼدش ن ًدّ اهد٘صاس ٝأٗ ٙلدْ٘ هذٙدٕ خد  ٝط٘ٙود ٞيف اهتعودٗ ٍٚسدّ
ٙؼددددٔذ هلددددٍ بنهل ددددنٓٗ ٝ١ددددزا ًددددن أكذتددددٕ دساطدددد( ٞحددددشب ٗ ,)2009دساطددددً( ٞددددذا
عبددذاهشصاق,)2004بضددشٗس ٝتدد٘ ري ُ٘عٚدد ٞجٚددذٖ ًددّ املؼددش ن اهرتبدد٘ٙن هٚلُ٘دد٘ا ًددث
ؼبتددز ٠بددٕ ٗ.جددن ١اه قددشا (ٙ )5عقددذ قظددٍ اهعوددَ٘ اهرتب٘ٙدد ٞهقددن١ا تعشٚ ٙددٗ ٞإسػددندٞٙ
زبٌ ٚاهطوبٙ )6( , ٞقذَ قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ٙد ٞدهٚدى هوطنهد ،املتدذسب قبدى اهتدذس)9(, ،ٙ
ٙت٘ ش هذ ٠قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ٙدً ٞشاجد خنصد ٞبنهرتبٚد ٞاهعٌوٚدٗ. ٞقدذ حصدو عود ٟدسجدٞ
قوٚوٗ ٞيف املشتب ٞاألخريٓٗ ٝزا ٙعضٗ اىل عذَ قذس ٝازبنًع ٞاىل ت٘ ري أده ٞخنصد ٞبنهرتبٚدٞ
اهعٌوٚددًٗ ٞشاج د رب د

اهرتبٚدد ٞاهعٌوٚددٓٗ ٞددزا ٙددذي عودد ٟعددذَ آتٌددنَ ًظددؤٗه ٛازبنًعددٞ

بنزب٘اُ ،اهرتب٘ٗ ٞٙقذ ٙلْ٘ رهم هعذَ تد٘ ش بِد٘د ربد

ازبنُد ،اهتدذسٗ ٙاإلسػدندٜ

هذعٍ املتدصصن هوقٚدنَ بأعٌدنهلٍٗ ,إعدذاد دهد ٚهٚظدٔى عٌوٚد ٞت٘جٚدٕ املتدذسبن أثِدن١
طري عٌو ٞٚاهتذس.،ٙ
ثاىياً :دور املشرف الرتبوي
اجلذول ( )6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزاٌ اليسبية والرتب جملال (دور
املشرف الرتبوي)
اهشقٍ

اجملني

1

ٙعقدددذ هدددٗ ٛأ دددشاد صبٌددد٘عي اجتٌدددنا يف
بذا ٞٙدٗاًِن املذسط ٛهت٘جِٔٚن

2

ٙعٔش االحرتاَ ٗاهتقذٙش إثِدن ١صٙنستدٕ إلداسٝ
املذسطٞ

للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

املت٘ط

االعبشا

اه٘صْ

اسبظنبٛ

املعٚنسٜ

اهِظ

اهشتبٞ

ًظت٘٠
اهذسجٞ

1.60

0.52

53.33

12

قوٚوٞ

2.82

0.50

93.85

1

كبريٝ
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3

ٙضٗدُددددد ٛبنألُعٌدددددٗ ٞاهوددددد٘ا٢ف عِدددددذ بدددددذ١

1.78

0.80

59.49

11

ًت٘ططٞ

2.11

0.66

70.26

10

ًت٘ططٞ

2.63

0.57

87.69

2

كبريٝ

1.49

0.73

49.74

13

قوٚوٞ

2.42

0.66

80.51

5

كبريٝ

2.26

0.71

75.38

7

ًت٘ططٞ

9

٘ٙضف ه ٛأٌٓ ٞٚاألُؼط ٞاملصنحبٞ

2.31

0.79

76.92

6

ًت٘ططٞ

10

ٙتنب بنٓتٌنَ بنه اشبط اه ًٞٚ٘ٚهوذسغ

2.14

0.70

71.28

8

ًت٘ططٞ

11

ٙؼجع ,عود ٟابتلدنس ٗطدن٢ى تعوٌٚٚدً ٞدّ

2.58

0.66

86.15

3

كبريٝ

2.12

0.55

70.77

9

ًت٘ططٞ

2.58

0.58

86.15

4

كبريٝ

1.48

0.56

49.23

14

قوٚوٞ

2.17

0.25

72.20

اهتذس،ٙ
4

ٙظدددددتدذَ عبدددددنسا اهثِدددددنٗ ١اهتؼدددددج ٚيف
تعنًوٕ ًعٛ

5

ؼبددث ,عودد ٟاالٓتٌددنَ مبعٔددشٗ ٜطددو٘كٛ
يف ًذسط ٞاهتذس،ٙ

6

ٙتددددٚف هدددد ٛددددش

اهتعددددبري عددددّ سأٙدددد ٛيف

املِنقؼن
7

ٙشػددددذُ ٛإىل كٚ ٚددددً٘ ٞاجٔدددد ٞامل٘اقدددد
اهصعب ٞأثِن ١اهتذسٙع

8

ٔٙتٍ بِ٘ع ٞٚاه٘طدٚو ٞاهدي أصدطخبٔن ًعدٛ
هوذسغ

خنًن اهب ٞ٣ٚا وٞٚ
12

٘ٙضددددف هددددد ٛاألٓددددذا اهعنًددددد ٞهوٌشحودددددٞ
اهتعو ٌٞٚٚاهي أتذسب ٔٚن

13

ٙتب املؼش أطو٘بنً غري تشب٘ ٜيف اهِقذ

14

ٙعتٌدددذ املؼدددش يف اهتقددد٘ ٍٙعوددد ٟتقددددذٙش
املذسطٞ

15

اجملني كلى

ًت٘ططٞ

ٙتضدددف ًدددّ ازبدددذٗي ( )6أْ اه قدددش )13(,)11(ٗ )7(,)2( ٝحصدددو عوددد ٟدسجددد ٞكدددبريٖ
مبت٘طدد حظدددنبٗ )2.58(,)2.58(,)2.26(,)2.63(,)2.82( ٛاه قدددشا ٓدددٙ- 2 ٛعٔدددش
االحددرتاَ ٗاهتقددذٙش أثِددن ١صٙنستددٕ إلداس ٝاملذسطدد ٞمبت٘ط د حظددنبٗ )2.82( ٛاه قددش- 5 ٝ
ؼبث ,عو ٟاالٓتٌنَ مبعٔشٗ ٜطو٘ك ٛيف ًذسط ٞاهتدذس, ،ٙمبت٘طد حظدنب)2.63( ٛ
ٙ- 7شػذُ ٛاىل كً٘ ٞٚ ٚاجٔ ٞامل٘اق اهصعب ٞأثِن ١اهذسغ مبت٘طد حظدنب)2.42( ٛ
ٗاه قشٙ- 11 ٝؼجع ,عو ٟابتلنس ٗطن٢ى تعو ًّ ٌٞٚٚخنًن اهب٣ٚد ٞا وٚد ,ٞمبت٘طد
حظددنبٗ )2.58( ٛاه قددشٙ- 13ٝتب د املؼددش أطددو٘بن تشب٘ٙددن يف اهِقددذ ,مبت٘طد حظددنبٛ
(ٓٗ )258.ددزا ٙعددض ٠إىل أْ املؼددش هذٙددٕ خ د ٖ تشب٘ٙدد ٞيف كٚ ٚدد ٞاهتعنًددى ً د اآلخددشّٙ
ٗخص٘صددن يف ًددذاسغ اهتددذسٗ ،ٙرهددم بعبددذا ١االحددرتاَ ملددذٙش املذسطددٗ ٞاملعوٌددن املقددٌٚن
للعلىم اإلنسانية واالجتماعية
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ٗرهم هتظٔٚى طدري عٌوٚد ٞاهتدذس ،ٙكٌدن أْ ت٘جٚدٕ ٗحدت املتدذسبن ه عتِدن ١مبعٔدشٍٓ
اهؼدصد ٛهددٕ دٗس كدبري يف جعددى اآلخددش ّٙميٚدضْٗ اهطد ب ٗاهطنهبدن املتددذسبن ٗٙضٙددذ
رهددم يف احرتأًددٍ  .كٌددن أْ اه قددشا اهددي حصددو عودد ٟتقددذٙش ًت٘ط د ٙ- 3ضٗدُددٛ
بنألُعٌدددٗ ٞاهوددد٘ا٢ف ,مبت٘طد د حظدددنبٗ )1.78( ٛاه قدددشٙ- 4ٝظدددتدذَ عبدددنسا اهثِدددن,١
حصو عوً ٟت٘ط حظنبٗ ,)2.11( ٛاه قشٔٙ- 8 ٝدتٍ بِ٘عٚد ٞاه٘طدٚو ,ٞحصدو عودٟ
ًت٘ط حظدنبٗ ,)2.26( ٛاه قدش٘ٙ- 9 ٝضدف هد ٛأٌٓٚد ٞاألُؼدط ٞاملصدنحبٗ, ٞحصدو
عوً ٟت٘ط حظنبٗ)2.31(ٛاه قدشٙ- 10 ٝتدنب بنٓتٌدنَ اشبطد اهًٚ٘ٚد ٞهودذسغ ٗاهدي
حصددو عوددً ٟت٘ط د حظددنبٗ,)2.14(ٛاه قددش٘ٙ- 12 ٝضددف األٓددذا اهعنًدد ٞهوٌشحوددٞ
اهتعو ,ٌٞٚٚمبت٘ط حظنبٓٗ)2.12( ٛزا ٙذي عو ٟأْ املؼش ًّ ضٌّ اإلسػندا اهدي
ٙشػددذ ط بددٕ ,اىل االٓتٌددنَ بنه٘طددٚو ٞاهتعوٌٚٚددٗ ٞكٚ ٚدد ٞإعددذادٓن ٗاطددتدذأًن حظدد،
األٓددذا املددشاد ذبقٚقٔددن ٗٓدددزا ًددن أكددذ عوٚددٕ دساطددد( ٞأبدد٘ سٙددنٗ )2007 ,اهِتٚجدددٞ
املت٘طدط ٞهدذٗس املؼددش قدذ تشجد اىل املٔددنَ اهدي ٙقدَ٘ بٔددن يف ًدذاسغ اهتدذس ،ٙاهعٌوددٛ
ُتٚج ٞهقو ٞاملتدصصن اهرتب٘ٙن يف ازبنًعٗ ,ٞكزا كثش ٝاملٔنَ امل٘كو ٞإه. ٕٚ
كٌن أْ ِٓنن قشا حصو عو ٟتقذٙش ضعٙ- 1 ٛٓٗ ٚعقدذ هدٗ ٛأ دشاد صبٌد٘عي
اجتٌنا يف بذا ٞٙدٗاًِن اهذساط. ٛمبت٘ط حظنبٗ )1.60( ٛاه قشٙ - 6 ٝتٚف هد ٛشصدٞ
اهتعددبري عددّ سأٙددٗ ٛحصددو عوددً ٟت٘ط د حظددنبٗ )1.49( ٛحصددو اه قددشٙ - 4 ٝعتٌددذ
املؼش يف اهتق٘ ٍٙعو ٟتقذٙش املذسطً ٞت٘طدطٔن اسبظدنبًٗ )1.48(ٛدّ ٗجٔدُ ٞعدش ٜأْ
ضع ٓزٖ اه قشا ٙشجد إىل أْ املؼدش ن هورتبٚد ٞاهعٌوٚد ٞعدذدٍٓ غدري كدنيف هٚقً٘د٘ا
بلى املٔنَ ِٗٓنن ًّ ٙعتزس ًّ بشُنً اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚحبج ٞإُ غري تشب٘ٙٗ. ٜعت ٓدزا
ًّ اهع٘ٚب يف ازبنًع ٞأْ املتدصصن أغوبٍٔ هٚظ٘ تشب٘ٙنٙٗ .لْ٘ اهع ١،عو ٟقوًّ ٞ
اهرتبدد٘ٙن اهددز ٜال ٙظددتطٚع٘ا اإل ٙددن ١بلددثري ًددّ االهتضاًددن ًِٔٗ ,ددن أْ املؼددش هذٙددٕ
أكثش ًّ ًذسط ٞهزا ٙصبف عذد اهضٙنسا ال ٙل د ٛملعش دً ٞظدت٘ ٠اهطنهد ،املتدذسب ,
لددنْ بعًلددنْ قظددٍ اهعددَ٘ اهرتب٘ٙدد ٞتظددتعن مبددذٙش املذسطدد ٞيف ٗض د جددض ًددّ دسجددٞ
اهطنه ،املتذسب ه٘ج٘د املذٙش ٗاملذسطن بؼلى دا. ٍ٢
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ثالجاً :دور إدارة املذرسة
اجلذول ( )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزاٌ اليسبية والرتب جملال ( دور
إدارة املذرسة)
اهشقٍ
1
2
3
4
5
6
7

اجملني
تشحدد ،إداس ٝاملذسطدد ٞبنملتددذسبن ٗتتعددنْٗ
ًعٍٔ
ذبش

املذسط ٞعو ٟاُضبنط املتذسب يف

اسبض٘س ٗاالُصشا
تعقددددذ املذسطدددد ٞاجتٌنعددددنً تعددددش

ٚددددٕ

املتذسبن بنملذسطٗ ٞب٣ٚتٔن ٗت ًٚزٓن
تتعدددنْٗ املذسطددد ٞبدددتٌلن املتدددذسب ًدددّ
تذسٙع املقشس اهزِٙ ٜنط ،ربصصٕ
ت٘ ش إداس ٝاملذسط ٞاالًلنُٚدن املِنطدبٞ
هوٌتذسبن
ٙتعنًدددددى أعضدددددن٣ٚٓ ١ددددد ٞاهتدددددذسٙع ًددد د
املتذسبن بطشٙق ٞحظِٞ
تظددددنعذ إداس ٝاملذسطدددد ٞاملتددددذسبن عوددددٟ
املؼنٓذ ٝقبى اهتطبٚا

املت٘ط

االعبشا

اه٘صْ

اسبظنبٛ

املعٚنسٜ

اهِظ

اهشتبٞ

ًظت٘٠
اهذسجٞ

2.55

0.56

85.13

3

كبريٝ

2.78

0.45

92.82

1

كبريٝ

1.26

0.48

42.05

15

قوٚوٞ

2.42

0.63

80.51

4

كبريٝ

1.77

0.58

58.97

9

ًت٘ططٞ

2.63

0.65

87.69

2

كبريٝ

1.55

0.61

51.79

11

قوٚوٞ

تعددددددن إداس ٝاملذسطدددددد ٞأحددددددذ املعوٌددددددن
8

املتعدددنُٗن ملظدددنعذ ٝاملؼدددش يف ًتنبعدددٞ

1.48

0.56

49.23

13

قوٚوٞ

املتذسبن
9
10
11
12
13

ربصدددددد
اسبص

إداس ٝاملذسطدددددد ٞعددددددذد ًددددددّ
هوٌتذسبن

تددد٘ ش إداس ٝاملذسطدددً ٞلنُدددنً طبصصدددنً
الجتٌنا املؼش ً املتذسبن
ت حدددغ إداس ٝاملذسطددد ٞد دددنتش اهتخضدددري
ٗت٘جٕ املتذسبن
ت دددشب إداس ٝاملذسطددد ٞتدددذسٙع صد د ٘
ًع ِٞٚق
تؼشن إداس ٝاملذسط ٞهوٌتذسبن يف مجٚد
أُؼطتٔن
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2.20

0.73

73.34

6

ًت٘ططٞ

1.52

0.59

50.77

12

قوٚوٞ

2.34

0.64

77.95

5

كبريٝ

2.20

0.71

73.33

7

ًت٘ططٞ

1.57

0.68

52.31

10

قوٚوٞ
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14
15

تدد٘ ش أداس ٝاملذسطدد ٞهوٌتددذسبن َ أًلددّ
ًّ اه٘طن٢ى املتنح ٞهذٔٙن
تؼددنسن إداس ٝاملذسطدد ٞيف ٗضدد اهذسجددٞ
املظتخق ٞهوٌتذسبن
اجملني كلى

2.03

0.64

67.69

8

ًت٘ططٞ

1.48

0.64

49.23

14

قوٚوٞ

1.99

0.25

66.19

ًت٘ططٞ

ٙتضدف ًدّ ازبددذٗي ( )7أْ اه قدشا اهدي حصددو دسجد ٞكدبريٓ ٝدد)11()4()1()6()2( ٛ
ٗتدددأت ٛاه قدددش- 2 ٝذبدددش

املذسطددد ٞعوددد ٟاُضدددبنط املتدددذسب يف اسبضددد٘س ٗاالُصدددشا

بشتبددٕ(ًٗ )1ت٘طدد حظدددنبٗ )2.78( ٛاه قددشٙ - 6 ٝتعنًدددى أعضددن٣ٚٓ ١ددد ٞاهتددذسٙع ًدد
املتددذسبن بطشٙقدد ٞحظددِٕ بشتبددٕ(ًٗ)2ت٘طدد حظددنبٗ )2.63( ٛاه قددش- 1ٝتشحدد ،إداسٝ
املذسط ٞبنملتذسبن ٗتتعنْٗ ًعٍٔ بشتبدٕ(ًٗ)3ت٘طد حظدنبٗ )2.55( ٛاه قدش- 4 ٝتتعدنْٗ
املذسطدد ٞبددتٌلن املتددذسب ًددّ تددذسٙع املقددشس اهددزِٙ ٜنطددبٕ بشتبددٕ(ًٗ)4ت٘ط د حظددنبٛ
(ٗ )2.42اه قدددددش- 11 ٝت حدددددغ إداس ٝاملذسطددددد ٞد دددددنتش اهتخضدددددري ٗت٘جدددددٕ املتدددددذسبن
,بشتبددٕ(ًٗ)5ت٘ط د حظددنبٙ)2.34( ٛعددضٗ رهددم اىل أْ املذسطدد , ٞتتعددنْٗ ً د اهلوٚدد ٞيف
اطتقبني املتذسبن ٗضبنٗه ٞتوب ٞٚسغبدن املتدذسبن يف اختٚدنس املدِٔ املِنطدً , ،د تعدنْٗ
أعضن ٞ٣ٚٓ ١اهتذسٙع ٗتقذ ٍٙاملظنعذ ٝهوٌتذسبن .
ٗأًددن اه قددشا اهددي حصددو بذسجددً ٞت٘طددطٔ ٞددٗ )5()14()12()9( ٛتددأت ٛاه قددش)9( ٝ
ربص

إداس ٝاملذسط ٞعذد ًدّ اسبصد

هوٌتدذسبن بشتبدٕ(ًٗ)6ت٘طد حظدنب)2.20( ٛ

ٗاه قددش )12( ٝت ددشب إداس ٝاملذسطدد ٞتددذسٙع ص د ٘ ًعِٚدد, ٞمبت٘ط د حظددنب)2.20( ٛ
ٗاه قددش )14( ٝتدد٘ ش أداس ٝاملذسطددد ٞهوٌتددذسبن ًدددن أًلددّ ًدددّ اه٘طددن٢ى املتنحددد)2.03( ٞ
ٗاه قش )5( ٝت٘ ش إداس ٝاملذسط ٞاإلًلنُن املِنطب ٞهوٌتذسبن مبت٘طد حظدنب)1.77( ٛ
ٙشج رهم اىل أْ ِٓنن عجض هدذً ٠دذاسغ اهبدِن ٗاهبِدن

يف املعوٌدن ٗاملعوٌدن هدزهم

ٙضطش املذٙش أٗ ًذٙش ٝاملذسط ٞأْ ٘ٙصا املتذسبن عود ٟحظد ،اه صد٘ي ٗاهظدِ ٞاهذساطدٞٚ
اهي ال ٙت٘ ش ٔٚن ًذسطن ,كٌن ًععٍ املذاسغ الٙت٘ ش هذٔٙن ًعنًى ٗٗطن٢ى ًع. ِٞٚ
أًن اه قشا اهي حصو عوُ ٛظب ٞقوٚو ٞأٗ ضعٗ )15(ٗ)8(ٗ)10(ٗ)7( ٛٔ ٞ ٚاه قدشا
ٓ- 7 ٛتظنعذ إداس ٝاملذسط ٞعو ٟاملؼنٓذ ٝقبى اهتطبٚا حصو عودً ٟت٘طد حظدنبٛ
()1.55
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- 10ت٘ ش إداس ٝاملذسطً ٞلنُن طبصصن الجتٌنا املؼدش ًد املتدذسبن حصدو عودٟ
ًت٘ط حظنبٗ )1.52( ٛاه قش )8( ٝتعَن إداس ٝاملذسط ٞأحذ املعوٌن املتعنُٗٚن ملظنعذٝ
املؼش يف ًتنبع ٞاملتذسبن ,حصو عوً ٟت٘ط حظنبٗ )1.48( ٛاه قش )14( ٝتؼدنسن
إداس ٝاملذسط ٞيف اهذسج ٞاملظتخق ٞهوٌتذسبن ٗ.قذ حصو عودً ٟت٘طد حظدنب)1.48( ٛ
ٗٓزا ٙشج اىل اْ ًذاسغ اهتذس ،ٙيف ضبن ع ٞاهبٚضن ١ال تعدت ,بدبع
ًثى اْ تظنعذ املتذسبن عوً ٛؼنٓذ ٝبع
خ ي املؼنٓذ , ٝكٌدن اْ ربصدٚ

األًد٘س اهرتب٘ٙدٞ

املعوٌن أثِن ١إهقن ١اهذسغ ألخز لدشً ٝدّ

ًلدنْ إلتنحد ٞاه شصد ٞهوٌؼدش كدٙ ٛوتقدً ٛد

املتدددذسبن إلعطدددن ٍٔ٢اهت٘جٔٚدددن  ,ألُدددٕ ًدددّ اهصدددع ،عوددد ٟاملؼدددش إعطدددن ١املتدددذسب
اهت٘جٔٚن داخى اه صى الْ رهم طٚلْ٘ ًشبم هوٌتذسب ٗتت ا ٓزٖ اهِتٚج ً ٞدساطدٞ
(محندٗ )2005تشج اهبنحث ٞرهم اىل أْ كثش ٝاألعبن ١املوقدن ٝعود ٟاملدذٙشٗ ّٙاملدذٙشا ,
حٚت ال ٙتنح هلٍ اه٘ق اهلنيف ه ػشا ٗاالٓتٌنَ بنهطوب ٞاملتذسبن.
رابعاً :دور املعله املتعاوٌ
اجلذول (  ) 8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزاٌ اليسبية والرتب جملال
( دور املعله املتعاوٌ )
اهشقٍ
1

اجملني
ٙتعنًى املعوٍ املتعنْٗ ً اهطنهد ،اهتدذسب

املت٘ط

االعبشا

اه٘صْ

اسبظنبٛ

املعٚنسٜ

اهِظ

اهشتبٞ

ًظت٘٠
اهذسجٞ

2.42

0.73

80.51

1

كبريٝ

1.71

0.72

56.92

8

ًت٘ططٞ

1.09

0.29

36.41

12

قوٚوٞ

2.42

0.77

80.51

2

كبريٝ

5

ٙؼجع ,عو ًِٞٔ ٟاهتذسٙع

1.86

0.70

62.05

6

ًت٘ططٞ

6

ٙؤدً٘ ٜاق تعو ٌٞٚٚكٌِنرج تطبٚقٞٚ

1.14

0.35

37.95

10

قوٚوٞ

1.37

0.49

45.64

9

قوٚوٞ

1.09

0.29

36.41

13

قوٚوٞ

2
3
4

7
8

مب٘دٗ ٝاحرتاَ
ؼبت املعوٍ املتعنْٗ اهط ب عو ٟاهتعدنْٗ
ً اهطنه ،املتذسب
ميتوم املعوٍ املتعنْٗ اهقذس ٝعو ٟاهت٘جٕٚ
 ٙددددشب عودددد ٟاهطنهدددد ،املتددددذسب إتبددددنا
طشٙقتٕ يف اهتذسٙع

ٙظنعذُ ٛيف حى بع

املؼدل

اهدي

ت٘اجٔ ً ,اهت ًٚز
ٙظددددتدذَ املعوددددٍ املتعدددددنْٗ عددددذ ٝطدددددشق
تذسٙظ ٞٚإثِنً ١ؼنٓذت ٛهٕ
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ٙتعدنْٗ املعوددٍ يف أعطددن ١اهطنهدد ،املتددذسب

9

1.05

0.21

34.87

15

قوٚوٞ

2.11

0.64

70.26

4

ًت٘ططٞ

1.89

0.73

63.08

5

ًت٘ططٞ

1.12

0.33

37.44

11

قوٚوٞ

1.85

0.64

61.54

7

ًت٘ططٞ

1.09

0.29

36.41

14

قوٚوٞ

ٙتعنًى املعوٍ ً اهطنه ،املتذسب جب ن١

2.38

0.63

79.49

3

كبريٝ

اجملني كلى

1.64

0.23

54.63

لش ٝعّ ذبضري اهذسٗغ
عدددذَ ػدددع٘س املعودددٍ بنهشاحددد ٞه٘جددد٘د ٜيف

10

اه صى
ٙتلدددى املعودددٍ عوددد ٟاهطنهددد ،املتدددذسب يف

11

ػمى مج ٚاسبص
ِٙدددددنقؽ املعودددددٍ ًددد د اهطنهددددد ،املتدددددذسب

12

املؼل

اهي رب

اهتذس،ٙ

ٙبدى املعوٍ خبرياتٕ اهرتب٘ ٞٙعو ٟاهطنهد،

13

املتذسب
ٙثددددا املعوددددٍ بقددددذسا اهطنهدددد ،املتددددذسب

14

ٗٙعتٌذ عو ٕٚيف تق ٍٚٚاهط ب

15

قوٚوٞ

ٙتضددف ًددّ ازبددذٗي ( ٗ ) 8حظدد ،تقددذٙشا املتددذسبن أْ اه قددشا ٗاجملددني كلددى
حصددى عودد ٟستبددٕ قوٚوددٙٗ ,ٞعٔددش ًددّ اه قددشا ٙ- 1تعنًددى املعوددٍ املتعددنْٗ ً د اهطنهدد،
املتذسب مب٘دٗ ٝاحرتاَ ٗحصو عودً ٟت٘طد حظدنبٗ )2.42( ٛاه قدش ٙ- 4 ٝدشب عودٟ
اهطنه ،املتذسب اتبنا طشٙقتٕ يف اهتذسٙع .مبت٘ط حظدنبٗ )2.42( ٛقدذ ٙعدضٗ رهدم إىل
أْ دٗس املعوٍ أثِن ١رت ٝاهتذسٗ ،ٙاضف ًّ خ ي تعنًوٕ ٗاحرتإً  ,كٌدن اُدٕ ٙطودً ،دّ
املتذسبن تطبٚا طشٙقتٕ يف اهتذسٙع هل ٛال ؽبتو تقذ ٍٙاهذسغ ظِدن ًِدٕ أْ طشٙقتدٕ
ٓ ٛاألجذس .
أًدددن اه قدددشا ٗ13 - 11- 10- 5- 2,قدددذ حصدددو عوددد ٟدسجدددً ٞت٘طدددطٗ ٞقدددذ
تشاٗحدد ًت٘طدددطنتٔن اسبظدددنبٙٗ )1.85- 1.71( ٞٚبدددذٗ دٗس املعودددٍ يف تعنُٗدددٕ ًدد املعودددٍ
ٗتؼجٚعٕ عو ًِٞٔ ٟاهتدذسٙع ٗ ,قدذ ٙشجد عدذَ استٚدنح املعودٍ املتعدنْٗ هوٌتدذسب  ,حتدٟ
التقى ًلنُتٕ أًنَ ط بٕ كزهم ذبٌى املعوٍ املتدذسب هلدثري ًدّ األعبدنٓٗ ١دزا ػبعدى
املعوٍ ًشتنح يف رت ٝاهتذسً ،ٙدّ اسبصد

ٗاألعبدن ١األخدش. ٠أًدن اه قدشا اهدي ظٔدش

بذسجٕ قوٚوٕ حظدً ،ت٘طدطنتٔن اسبظدنبٗ ٞٚحبظد ،ستبٔدن ٓد ٛاه قدشٙ- 7 ٝظدنعذُ ٛيف
حى بع

املؼل
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تعو ٌٞٚٚكٌِنرج تطبٚق , ٞٚحصو عوً ٟت٘ط حظنبٗ )1.14( ٛاه قدشِٙ - 12 ٝدنقؽ
املعوٍ ً اهطنه ،املتذسب املؼل

اهتدذسٗ , ،ٙقدذ حصدو عودً ٟت٘طد

اهي ربد

حظنبٗ )1.12( ٛاه قش- 3 ٝميتوم املعوٍ املتعدنْٗ اهقدذس ٝعود ٟاهت٘جٚدٕ ٗ ,حصدو عودٟ
ًت٘طد حظدنبً )1.71( ٛددن اه قدشٙ - 8 ٝظددتدذَ املعودٍ املتعدنْٗ عددذ ٝطدشق تذسٙظدد, ٞٚ
حصو عوً ٟت٘ط حظنبٗ )1.09( ٛاه قدشٙ- 14 ٝثدا املعودٍ بقدذسا اهطنهد ،املتدذسب
ٗٙعتٌددذ عوٚددٕ يف تقٚدد ٍٚاهط د ب ,حصددو عوددً ٟت٘ط د حظددنبٗ )1.09( ٛاه قددش- 9 ٝ
ٙتعددنْٗ املعوددٍ يف إعطددن ١اهطنهدد ،املتددذسب لددش ٝعددّ ذبضددري اهددذسٗغ ,حصددو عوددٟ
ًت٘ط حظنب)1.05( ٛ
ٗٙعضٗ رهم اىل أْ املعوٍ املتعدنْٗ ال ٘ٙجدذ هذٙدٕ اشبد  ٝاهلن ٚد ٞيف كٚ ٚد ٞاهتعدنْٗ
ٗاهتعنًددىٗ ,قددذ ٙشجدد رهددم اىل أْ املعوددٍ  ٙتقددش اىل كددثري ًددّ املعوً٘ددن حدد٘ي طددشق
اهتذسٙع بتِ٘عٔن ٗكٚ ٚد ٞت٘ظٔ ٚدن حظدً ،دن ٙتطوبدٕ اهدذسغٗ ,هدزهم ٔد٘ ٙعتٌدذ عودٟ
طشٙقددٕ ٗاحددذ ٝيف اهتددذسٙع ٗال ؼبدد ،اهتِدد٘ا ٗػبدد املتددذسب أْ ٙظددري عؤٚددن ٗكددزهم
ذبضدري اهدذسٗغ ٙبددذٗ ًدّ اهِتٚجدد ٞاُدٕ  ٙتقددش اىل املعوً٘دن اهلنًدد ٞيف كٚ ٚد ٞاهتخضددري
ٗطشٙق ٞطري اهذسغ  ٘ٓٗ ,حبنج ٞاىل عِن ٞٙكن  ٞٚيف اجملني األكندميٗ ٛاهرتبٜ٘
اليتائا املتعلكة باإلجابة على السؤال الجاىي ( الفرضية األوىل):
ٗاهي تِ

عو ٟإُٔ "ال ت٘جذ شٗق را داله ٞإحصن ٞٚ٢عِذ املظت٘ )α=0.05( ٠بن

تقذٙشا اهطوب ٞاملعوٌن هذٗس (قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ ,ٞٙاملؼش
املعوٍ املتعنْٗ) تعض ٠ملتمري اهتدص

اهرتب٘ ,ٜإداس ٝاملذسط,ٞ

(عوَ٘ ,آداب)"ٗ .ه جنب ٞعوٓ ٟزا اهظؤاي

ٗاه شض ٞٚمت حظنب املت٘ططن اسبظنبٗ ٞٚاالعبشا ن املعٚنس ٞٙإلجنبن أ شاد اهعِٞٚ
عو ٟاملقٚنغ كٌن مت اطتدذاَ اختبنس " " هعِٚتن ًظتقوتن ه خ
اهتدص

اه شٗق تبعنً ملتمري

كٌن ٓ٘ ً٘ضف يف ازبذٗي اهتنه:ٛ

اجلذول ( )9املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار "ت" للعييات املستكلة يف
متوسطات إجابات أفراد العيية على املكياس ملتغري التدصص
املت٘ط

االعبشا

اهٌِ

اسبظنبٛ

املعٚنسٜ

دٗس قظٍ

اهعوٌٞٚ

30

2.3214

23634.

اهعوَ٘

األدبٞٚ

35

2.1980

33237.

(اجملني)

اهتدص
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ق" " ٌٞٚ
1.699

قٌٞٚ

ًظت٘٠

اهذالهٞ

اهذالهٞ

094.

غري داي
عِذ 0.05
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اهرتب٘ٞٙ
دٗس املؼش

اهعوٌٞٚ

30

2.1452

23689.

اهرتبٜ٘

األدبٞٚ

35

2.1837

26289.

دٗس إداسٝ

اهعوٌٞٚ

30

1.9778

30189.

املذسطٞ

األدبٞٚ

35

1.9924

20943.

دٗس املعوٍ

اهعوٌٞٚ

30

1.6733

25149.

املتعنْٗ

األدبٞٚ

35

1.6095

19878.

اهذسجٞ

اهعوٌٞٚ

30

2.0294

20598.

35

1.9959

18354.

اهلوٞٚ

األدبٞٚ

615.-

615.-

عِذ 0.05
229.-

820.

غري داي
عِذ 0.05

1.142

258.

غري داي
عِذ 0.05

695.

490.

غري داي
عِذ 0.05

ُ حغ ًّ ازبذٗي ( )9إُٔ ال ت٘جذ شٗق را

داله ٞإحصن ٞٚ٢عِذ املظت٘٠

( )α=0.05بن تقذٙشا اهطوب ٞاملعوٌن هذٗس (قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ ,ٞٙاملؼش
إداس ٝاملذسط ,ٞاملعوٍ املتعنْٗ) تعض ٠ملتمري اهتدص

غري داي

اهرتب٘,ٜ

(عوَ٘  ,آداب)ٗ .تعض ٠اهبنحث ٞرهم

إىل إُٔ ال ت٘جذ شٗق ج٘ٓشٗ ٞٙاضخٙٗ ٞع٘د رهم اىل اهتؼنبٕ يف ظشٗ

اهطوبًّ ٞ

حٚت اإلعذاد األكندميٗ ,ٛكزهم توق ٍٔٚاملعوً٘ن بؼلى عنَ ٗال ٘ٙجذ اخت
ٌٚن ب ًّ ٍِٔٚحٚت اهتأٓٚى األكندميٗ ٛاهرتبٜ٘
اليتائا املتعلكة باإلجابة على السؤال الجالح :
ٗاهزِٙ ٜ

اهي ت٘اجٕ اهطوب ٞاملتذسبن يف ًذاسغ

عوً" ٟن أٍٓ املؼل

اهتذس ،ٙأثِن ١اهرتب ٞٚاملٚذاُٞٚ؟"
ًّ خ ي ًن مت اطتعشضٕ ًّ ازبذاٗي تبن هوبنحث ًّ ٞخ ي ُتن ٢اهذساط ٞاآلت:ٛ
 )1ال ميتوم املعوٍ املتعنْٗ اهقذس ٝعو ٟاهت٘ج ٕٚملظنعذ ٝاملعوٌن املتذسبن
 )2عذَ متلّ املعوٍ املتعنْٗ ًّ ًٔنسا اهتذسٙع املتِ٘ع ٞأثِنً ١ؼنٓذ ٝاملعوٌن
املتذسبن هٕ.
 )3ال ميتوم املعوٍ املتعنْٗ ًٔنسا يف ذبضري اهذسٗغ
 )4عذَ متلّ املعوٍ املتعنْٗ ًّ ًظنعذ ٝاهطوب ٞاملتذسبن يف ك ٞٚ ٚحى
املؼل

اهي ت٘جٍٔٔ داخى اهص

 )5قص٘س اهتعنْٗ ازبند ًّ قبى املعوٍ املتعنْٗ دبنٖ اهط ب املتذسبن
 )6قو ٞاالٓتٌنَ بنهط ب املتذسبن ًّ قبى إداس ٝاملذسطٞ
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 )7قو ٞاالٓتٌنَ بنملشاج اشبنص ٞبنهرتب ٞٚاهعٌو ًّ ٞٚقبى قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ٞٙ
 )8قو ٞاالٓتٌنَ ًّ قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ ٞٙيف عقذ هقن١ا تعشٗ ٞٚ ٙإسػند ٞٙهوطوبٞ
املعوٌن
 )9قو ٞت٘ا ش اه٘طن٢ى اهتعو ٌٞٚٚيف ًذاسغ اهتذس،ٙ
 )10عذَ ت٘ ش ده ٚهورتب ٞٚاهعٌوٙ ٞٚقذَ هوطوب ٞاملعوٌن
 )11قو ٞآتٌنَ املذسط ٞبعػشان اهط ب املعوٌن يف أُؼطتٔن
 )12عذَ متلّ املتذسبن يف ًذسط ٞاهتذس ًّ ،ٙاملؼنٓذ ٝقبى اهبذ ١بنهتذس،ٙ
 )13قو ٞآتٌنَ قظٍ اهعوَ٘ اهرتب٘ ٞٙبنهذسج ٞاهي تعطٔٚن إداس ٝاملذسط ٞهوٌتذسبن
 )14عذَ ربصٚ

أً ٜلنْ يف ًذسط ٞاهتذس ،ٙالجتٌنا املؼش ً املتذسبن

 )15عذَ إتنح ٞاه شص ٞهوٌتذسبن هوتعبري عّ سأ ًّ ٍٔٙقبى املؼش
اليتائا املتعلكة باإلجابة على السؤال الرابع:
ٗاهزِٙ ٜ

عوً" ٟن اهشؤ ٞٙاملقرتح ٞهتخظن اهرتب ٞٚاملٚذاُ ٞٚبلو ٞٚاهرتب – ٞٚجنًعٞ

اهبٚضن١؟"
ًّ خ ي ًن طبا ت٘صو اهبنحث ٞإىل سؤً ٞٙقرتح ٞهتخظن ٗاق اهرتب ٞٚاهعٌوٞٚ
جبنًع ٞاهبٚضن ًّ ١خ ي األخز بنألً٘س اهتنه: ٞٚ
 )1حت املعوٌن ٗاملعوٌن املتعنُٗن اْ تقذ ٍٙاهعْ٘ ٗاملظنعذ ٝهوطوب ٞاملعوٌن
 )2االٓتٌنَ بنهط ب املتذسبن قبى اهبذ ١يف اهتذسٙع بععطن ٍٔ٢رتً ٝؼنٓذٝ
هذسٗغ ح ٞٚملعوٌن ًتٌٚضّٙ
 )3أْ تعن املذسطً ٞعوٌن أك ن١
 )4عقذ ُذٗا ٗهقن١ا ً ًذساًٗ ١ذٙشا املذاسغ ًٗ٘جٔ ٛامل٘اد اهذساط ٞٚيف
ًلت ،اهرتب ٞٚبن ن عٞ
 )5عقذ هقن١ا ً ًؼشيف اهتذس ،ٙاملٚذاُ ٛالط عٍٔ بنطتٌشاس عى كى ًن ٓ٘
جذٙذ يف اهرتب ٞٚاملٚذاُٞٚ
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 )6ضشٗس ٝاهعٌى بلى ػ ن ٗ ٞٚأْ ال ٙبنغ املؼش اهطوب ٞاملعوٌن بنهضٙنس ٝحتٟ
ال ٙلْ٘ رهم ًشبم هلٍ .
 )7االٓتٌنَ بتعٚن ًؼش ن ًتدصصن ًّ محو ٞاملنجظتري ٗاهذكت٘ساٖ يف اهرتبٞٚ
ٗكزا تعٚن سّ هذ ٍٔٙخ  ٝط٘ٙو ٞيف صبني اهتعو.ٍٚ
 )8ت عٚى دٗس ًذٙش ًٗذٙش ٝاملذسط ٞكٌؼش ن ًقٌٚن ًِٗخٍٔ اهص ح ٞٚيف
املؼنسك ٞيف إعطن ١دسجن االُضبنط ٗاهِؼنط
 )9صٙند ٝعذد اهضٙنسا اإلػشا  ٞٚاملقشس هوطوب ٞاملتذسبن مبعذي أسب صٙنسا
التىصيات والمقترحات :
يف ضوء ما مت التوصل إليُ مً ىتائا تكرتح الباحجة التوصيات التالية:
 )1اهِعش إىل اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚعو ٟأُٔن عٌو ٞٚتعنُٗٙ ٞٚؼرتن ٔٚن ك ًّ :قظٍ
اهعوَ٘ اهرتب٘ٗ ٞٙإداس ٝاملذسطٗ ٞاملؼش

املتدص

ٗاملعوٍ املتعنْٗ ٗاهطنه،

املتذسب.
 )2االطتعنُ ٞبنملتدصصن اهرتب٘ٙن ًّ رٗ ٜاشب ٗ ٝإػشاكٍٔ يف عٌو ٞٚاإلػشا
ُعشا هقو ٞاملتدصصن يف ازبنُ ،اهرتب٘ٗ ٜاألكندمي.ٛ
 )3عقذ دٗسا

تذسٙب ٞٚهل

ًّ ًذٙش املذسطٗ ٞاملعوٌن هت٘عٚتٍٔ بذٗسٍٓ يف

تظٔٚى عٌو ٞٚاهتذس.،ٙ
 )4إجشا ١دساط ٞتق٘مي ٞٚملعش ٗ ٞجُٔ ٞعش املؼش ن اهرتب٘ٙن.
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قائمة المراجع :
أوالً :املراجع العربية :
 )1أب٘ سٙن,ضبٌذ)2007(,تق٘ ٍٙبشُنً اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف ازبنًع ٞاالسدُٗ ًّ ٞٚجٔٞ
ُعش املذٙشٗ ّٙاملعوٌن املتعنُٗن ٗطوب ٞاهرتب ٞٚاهعٌو. ٞٚدساطن اهعوَ٘ اهرتب٘ٞٙ
11- 1:)1(34,
 )2االغنٓ ,ون()2000دٗس املعوٍ املض ٚيف بشُنً اهرتب ٞٚاهعٌوًٗ ٞٚذ ٠سنسطتٕ هٕ
ًّ ٗجُٔ ٞعش املعوٌن املتذسبن  ,سطنهً ٞنجظتري غري ًِؼ٘سٖ كو ٞٚاهرتب– ٞٚ
ازبنًع ٞاإلط ً– ٞٚغضٖ
 )3اهبِمو ,ٛعذُنًُٕٗ,شاد,مسري (:)2003تط٘ٙش بشُنً اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف خطٞ
إعذاد املعوٍ بلو ٞٚاهرتب– ٞٚجنًع ٞقطش ,صبوً ٞشكض اهبخ٘ا اهرتب٘, ٞٙعذد
.65- 29 ,23
 )4ازبظنس ,طو٘ٗ ,٠اهتٌنس,جنطٍ (ٗ:)2004اق اهرتب ٞٚبشُنً اهعٌو ٞٚيف كوٞٚ
اهرتب ٞٚجبنًع ٞاهل٘ٗ ًّ ٙجُٔ ٞعش اهطنه ،املعوٍ ,صبو ٞاهعوَ٘ اهرتب٘, ٞٙ
اهعذد .97- 65 5
 )5ازب ش , ٜابتظنَ ()2005دٗس ًعوٌ ٞاهوم ٞاالظبوٚض ٞٙاملتعنُٗ ٞيف إكظنب املٔنسا
اهتذسٙظ ٞٚهوطنهبن املعوٌن بقظٍ اهوم ٞاالظبوٚض ٞٙيف جنًع ٞأَ اهقش , ٠صبوٞ
كو ٞٚاهرتبٗ ٞٚعوٍ اهِ ع جنًع ٞعن اع صبوذ()1عذد .129- 91 29
 )6اسبذٙث,ٛصنحل بّ طوٌنْ (ٗ ":)1998اق اإلػشا يف اهرتب ٞٚاملٚذاُ ٞٚبلوٞٚ
اهرتب- ٞٚجنًع ٞاملوم طع٘د  -اهشٙنب  ,صبو ٞسطنه ٞاشبو ٚاهعشب ,ٛعذد
.104- 103 ,67
اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚهذ ٠اهطوب ٞاملتذسبن ٗسق ٞعٌى
 )7حشب,طعٚذ (ً )2009ؼل
ًقذً ٞهو َ٘ٚاهذساط ٛاملِعقذ يف كو ٞٚاهرتب – ٞٚازبنًع ٞاإلط ً, ٞٚبعِ٘اْ
:اهتذس ،ٙاملٚذاُ ٛبن ادا ١اهطنه ،املعوٍ ٗت٘جٔٚن املؼش اهرتب٘ٗ ٜاإلداسٝ
املذسط. ٞٚ
 )8اشبط ,،ٚإبشآ ,ٍٚأًى(:)2003اإلػشا
داس قِذٙى هوِؼش ٗاهت٘ص , ٙعٌنْ
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 )9اشبٌٚع ,ذا ١عبذ اهشصاق ( :)2004دساط ٞتق٘مي ٞٚالدا ١املؼش اشبنسج ٛيف
بشُنً اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف كو ٞٚاهرتب ٞٚجنًع ٞاهل٘ , ٙاجملو ٞاهرتب٘ ,ٞٙاجملوذ
 ,18عذد .196- 160 , 70
 )10دسٗٙؽ ,إبشآ ٍٚاهظٚذ (ً:)2002ذ ٠اطتدذاَ أُؼط ٞاهت لري اإلبذاع ٛهذ٠
اهطوب ٞاملعوٌن يف بشُنً اهرتب ٞٚاهعٌوٗ ٞٚاملعوٌن يف اشبذً ٞيف ًشاحى تذسٙع
اهرتب ٞٚاه ِ, ٞٚصبو ٞدساطن تشب٘ٗ ٞٙاجتٌنع, ٞٚصبوذ ,8عذد235- 180 ,4
 )11دٙنب ,طٔٚى سصق ( )2001أٌٓ ٞٚأدٗاس ًؼش اهرتب ٞٚاهعٌوًٗ ٞٚذ ٠سنسطتٕ هلزٖ
- 144
األدٗاس ,صبو ٞاهبخ٘ا ٗاهذساطن اهرتب٘ ٞٙاه وظط ,ِٞٚٚاهعذد ()6
. 180
 )12اهضاٙذًٔ, ٜن ضبٌذ (:)2002تق٘ ٍٙاألدا ١اه٘ظ ٛ ٚهوٌؼش  ٞاهرتب٘ – ٞٙدساطٞ
تطبٚق , ٞٚاهطبع ٞاألٗىل  ,داس اه لش اهعشب ٛاهقنٓش. ٝ
 )13اهؼبو)2000(,ٛاهتعو ٍٚاه عني,األسدْ :اسبذ ,داس األًى هوِؼش ٗاهت٘ص. ٙ
اهي ت٘اجٕ اهطنه ،املتذسب يف ًذسطٞ
 )14ػقريٙ ,ظش ٠حظن إبشآ : ٍٚاملؼل
اهتذس ً ،ٙك ًّ ًذٙش املذسطٗ ٞاملعوٍ املتعنْٗ ٗاملؼش املتعنًْٗ .ؤمتش كوٞٚ
اهعوَ٘ اهرتب٘ ٞٙاهثنهت –سؤ ٠ذبذٙث ٞٚه اً اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف كوٚن اهرتبٞٚ
بنه٘طّ اهعشب. ٛ
 )15عبذ املوم  ,حظّ ٗحظ, ,ضبٌذ ()َ1990دساطًٚ ٞذاُ ٞٚذبوٚو ٞٚألدا ١املذسطن
ٗامل٘جٔن اه ِٚن صبو ٞكو ٞٚاهرتب ,ٞٚجنًع ٞاهضقنصٙا .
 )16اهعطنبُ ,ند )2004( ٞٙنعو ٞٚبشُنً تعو ٌٛٚهورتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف أدا ١اهطنه،
املذسغ هؤٌنسا اهتذسٙظٗ ٞٚادبنٕٓ عب٘ ًِٔ ٞاهتذسٙع ,املؤمتش اهعوٌ ٛاهظندغ
عؼش ,تل٘ ّٙاملعوٍ  ,اجملوذ األٗي  ,ازبٌع ٞٚاملصش ٞٙهورتب ٞٚاهعٌو , ٞٚكوٞٚ
اهرتب ٞٚجنًع ٞعن اع .
 )17اهعٌنٙش ,ٝضبٌذ حظّ (ً)2003ؼل اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚكٌن ٙشآن طوب ٞاه صى
اهثنًّ يف كو ٞٚاهعوَ٘ اهرتب٘ ٞٙازبنًع / ٞٚاالُٗشٗا ,صبو ٞاهعوَ٘ اهرتب٘, ٞٙاهعذد
اهشاب .194- 195 ,
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 )18اهمٌؽً,صط ٗ ٟاشبشابؼ,ٞعٌش )2009(,تق٘ ٍٙاهتذس ،ٙاهعٌو ٛاملٚذاُ ٛهطوبٞ
دبوَ٘ اهرتب ٞٚاشبنص ٞيف كوٚن اجملتٌ األسدُٗ ًّ ٞٚجُٔ ٞعش املتذسبن ٗاملعوٌن
املتعنُٗٚن .صبو ٞاهعوَ٘ اهرتب٘ٗ ٞٙاهِ ظ ,ٞٚكو ٞٚاهرتب,ٞٚجنًع ٞاهبخش,ّٙ
67- 42:)1(10
 )19اه ت ٗ , ٜطٔٚو :)2004( ٞت شٙذ اهتعو ٍٚيف إعذاد ٗتأٓٚى املعوٍ ,داس اهؼشٗق
هوِؼش ٗاهت٘ص , ٙعٌنْ
 )20اهقخطنُ , ٛطنمل عو :)1998( ٛدٗس املعوٍ املتعنْٗ ٗتأثريٖ عو ٟإعذاد اهط ب
املتذسبن خ ي رت ٝاهرتب ٞٚاهعٌو, ’ ٞٚصبو ٞدساطن اشبو ٚاهعشب ,ٛاهعذد ,51
طِ.72- 36 ٞ
اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف ض٘١
 )21ك٘ط ,ٞط٘طّ ٗبنطشٗاْ  ٗ ,نً )َ2003( ١ؼل
اسا ١اهطنهبن املتذسبن ًّ كو ٞٚإعذاد املعوٌن يف ًل ٞامللشً , ٞصبوٞ
دساطن يف املِنٓ ٗطشق اهتذسٙع اهعذد (.66- 45 )87
 )22املد يف ,ضبٌذ عبذٖ ()2005بشُنً ًقرتح هتط٘ٙش اهرتب ٞٚاهعٌو ٞٚيف كوٚن
اهرتب ٞٚجنًع ٞإب  ,صبو ٞاهبنحت ازبنًع , ٛاهعذد (.152- 133 ,)8
ً )23ذك٘س,عو ٛامحذ(ً)2005عوٍ املظتقبى عب٘ أدا ١أ ضى ,ط ,اهقنٓش:ٝداس
اه لش اهعشب.ٛ
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