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 املطتدًط:

 -يد٣ ايطالب املعًُني به١ًٝ ايرتب١ٝصعٛبات ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ  حتدٜديدزاض١ ٖرٙ ااضتٗدؾت   

َٔ سٝح اٜساد  ملال٤َت٘ ألغساض ايدزاض١ٚذيو ، ٚقد اضتددّ ايباسح املٓٗر ايٛصؿٞ داَع١ املًو ؾٝضٌ

 اضتبا١ْ بأ١ُٖٝ تًو ايضعٛبات.

ايعسب١ٝ  املًُه١-ؾٝضٌاختاز ايباسح ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ املًو 

( طايب َٔ ايطالب املعًُني )طالب 90ٚايبايؼ عددِٖ ) (;2020-2019ايطعٛد١ٜ، يًعاّ ايدزاضٞ )

ايرتب١ٝ  –ايًػ١ ايعسب١ٝ  –ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ  –ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ( َٔ شتتًـ ايتدضضات )ايرتب١ٝ ايبد١ْٝ 

 االدتُاع(.-اإلضال١َٝ  ايرتب١ٝ-ارتاص١ 

اييت تٛاد٘ ايطالب املعًُني، يٛعع اذتًٍٛ املٓاضب١ اييت  ٚأِٖ ايضعٛباتػهالت ايباسح ٚاقع امل تٓاٍٚ

 اَع١ املًو ؾٝضٌ يتريٌٝ تًو ايضعٛبات.ظه١ًٝ ايرتب١ٝ بتطاعد املطؤٚيني ٚاملػسؾني ع٢ً ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ 

ٌ به١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ املًو ؾٝض املتدزبنييف ايضعٛبات اييت تٛاد٘  ايٓتا٥ر ؾسٚمأظٗست 

بسْاَر ٚاعح ايٓتا٥ر ؾكد أٚص٢ ايباسح إداز٠ ن١ًٝ ايرتب١ٝ بٛعع  ع٤ٛٚع٢ً ; ايع١ًُٝأثٓا٤ ؾرت٠ ايرتب١ٝ 

 َٔ أدٌ حتكٝل أٖداف ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ بدزد١ عاي١ٝ. يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ يغُإ املُازض١ ايٛاقع١ٝ يف املدزض١

 ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ، ايطالب املعًُني. ايهًُات املؿتاس١ٝ:
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632 

ّ  2020اجملًد ارتاَظ ٚايجالثٕٛ/ ايعدد األٍٚ ٜٓاٜس - تضدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓٝا

amany.hassan85@emp.s-mu.edu.eg   http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 
 

 

 

Abstract:   
Difficulties of practical education for students of 

teachers at the Faculty of Education, King Faisal University 
This study targeted at identifying the difficulties of practical 
education at students of teachers at the Faculty of Education - 
King Faisal University; the researcher have used the descriptive 
method because, it suitability for study purposes, where a 
questionnaire was presented on the importance of these 
difficulties. 
The study sample consists of Students totaling (90) students 
from the student of teachers (Students of practical education) 
from various disciplines (Physical Education - Art Education - 
Arabic Language - Special Education - Islamic Education - 
Sociology)  batch (2002 – 2091) from faculty of Education at 
King Faisal University – Saudi Arabia. 
   The researcher tacked the reality of the problems and the 
most important difficulties facing the student teachers, to put of 
appropriate solutions that to help of officials and supervisors of 
practical education, at Faculty of Education, King Faisal 
University to overcome for these difficulties. 
    The results showed a significant difference between the two 
groups, in the difficulties of faced by students of teachers at the 
faculty of Education, during of the practical education period. 
    The researcher recommended the administration of the 
faculty of education to put a clear program for education 
practical to ensure realism practice at the school in order to 
achieve of the practical education aims with a high degree. 
Key words: Practical education, students of teachers. 
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 املكد١َ: 

املعًُني مبذًُٗا جيعًٗا يف َكد١َ ايعٓاصس ايكادز٠ ع٢ً َٛانب١  إعدادحتدٜح بساَر ٚإٕ ع١ًُٝ تطٜٛس 

نإسد٣ ٖرٙ ايرباَر عٝح أصبشت عٓاصسٖا قادز٠  ايّٝٛ، ٚايرتب١ٝ ايع١ًُٝايتػريات اذتدٜج١ يف عامل 

 .اذتدٜج١ اييت حتضٌ يف عامل ايعٌُ ٚاإلْتازع٢ً َٛانب١ ايتطٛزات 

تضدز َػهالت بساَر إعداد املعًُني َٔ  ٚزغِ أ١ُٖٝ بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يف إعداد املعًِ إال إٔ ٖرا ايربْاَرٜ 

سٝح تغٝٝل ايؿذ٠ٛ بني ادتاْب ايٓعسٟ ٚادتاْب ايتطبٝكٞ خاص١، ٚإٔ نجريًا َٔ املعًُني انتطبٛا صؿات 

تٝذ١ ٚدٛدِٖ يف املدازع أثٓا٤ ؾرت٠ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚاجتاٖات ضًبٝ  . (2003 عبد اذتُٝد،)ْ٘ 
 َػه١ً ايدزاض١: 

َعاْا٠ طالب ايرتب١ٝ املٝدا١ْٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املًو ؾٝضٌ َٔ ٚاقع  تتغح َػه١ً ايدزاض١ يف

 املالسعات ايتاي١ٝ:

 ٚبريو ؾإٕ ٖرٙ ايدزاض١ تطع٢ يإلداب١ عٔ ايتطاؤالت ايتاي١ٝ:
َا ايضعٛبات اييت تٛاد٘ ايطالب املعًُني به١ًٝ ايرتب١ٝ يف داَع١ املًو ؾٝضٌ أثٓا٤ ؾرت٠ ايرتب١ٝ  .1

 ايع١ًُٝ؟

ٌٖ تٛدد ؾسٚم ذات دالي١ إسضا١ٝ٥ يف ايضعٛبات اييت ٜٛاد٘ طًب١ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ باختالف  .2

 ايتدضط؟

يطالب املعًُني أثٓا٤ ؾرت٠ َا املكرتسات ٚايتٛصٝات املٓاضب١ يتػًب ع٢ً ايضعٛبات اييت تٛاد٘ ا .3

 ايع١ًُٝ؟ايرتب١ٝ 

 أ١ُٖٝ ايدزاض١:

 أُٖٝتٗا مما قد ٜؿٝد يفٚتضٓٝؿٗا سطب  ;. ايهػـ عٔ ايضعٛبات اييت ٜٛادٗا طالب ايرتب١ٝ ايع1١ًُٝ

 يعالدٗا َٚعسؾ١ أٟ ايتدضضات ايرٟ ٜٛاد٘ أنجس ايضعٛبات. ٚعع اذتًٍٛ املٓاضب١ 

ؿٝد يف تطٜٛس بساَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝايٞ يطالب ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ. إعطا٤ صٛز٠ سكٝك١ٝ عٔ ايٛاقع اذت2  ، مما قدٜ 
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 . ٚتطٜٛسٖا. حتدٜد ايضعٛبات اييت تٛاد٘ طالب ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚٚعع اذتًٍٛ املٓاضب١ هلا 3

 أٖداف ايدزاض١:

 ثٓا٤ ؾرت٠ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ. أايهػـ عٔ ايضعٛبات اييت تٛاد٘ ايطالب املعًُني  .1

 .باختالف ايتدضط ايؿسٚم بني ايطالب َٔ سٝح ايضعٛبات اييت تٛادِٗٗ ايتعسف ع٢ً .2

 َٓٗر ايدزاض١:
 اضتددّ ايباسح املٓٗر ايٛصؿٞ املطشٞ ْعسًا ملال٤َت٘ ألغساض ايدزاض١. 

 سدٚد ايدزاض١:

 ّ(2020-2019ايدزاضٞ )عاّ ايأدسٜت ايدزاض١ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املًو ؾٝضٌ يف ايؿضٌ األٍٚ َٔ 

 ١ٓٝ َٔ ايطالب املطذًني يف َكسز ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ.ع٢ً ع

 زتتُع ايدزاض١:
ايرٜٔ ميازضٕٛ ايتدزٜب يف املدازع،  ؾٝضٌ،تهٕٛ زتتُع ايدزاض١ َٔ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف داَع١ املًو 

 . (2020-2019خالٍ ايؿضٌ األٍٚ َٔ ايعاّ ايدزاضٞ ) طايب.( 100ٚايبايؼ عددِٖ )

                                                                                 ع١ٓٝ ايدزاض١:           

ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، يًعاّ  املًُه١-ؾٝضٌاختاز ايباسح ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ املًو 

ٚاإلغساف عًٝٗا  ايدزاض١،َٔ عبط إدسا٤ات  ايس٥ٝظ اختٝازا قضدًٜا يتُهٔ ايباسح (2020-2019ايدزاضٞ )

( طايب َٔ شتتًـ ايتدضضات )ايرتب١ٝ 90ٚايبايؼ عددِٖ ) ايع١ًُٝ;طالب ايرتب١ٝ  املػسؾني ع٢ً بضؿت٘ أسد

 (.االدتُاع-اإلضال١َٝ  ايرتب١ٝ-ايرتب١ٝ ارتاص١  –ايًػ١ ايعسب١ٝ  –ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ  –ايبد١ْٝ 
 أدا٠ ايدزاض١:

 ايضعٛبات اييت تٛاد٘ ايطالب املعًُني أثٓا٤ ؾرت٠ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝقاّ ايباسح بإعداد اضتبا١ْ يًتعسف ع٢ً أِٖ 

يف ايرتب١ٝ  طالب٘ َٚٓاقػت٘ َع نُػسف، ثٓا٤ ؾرت٠ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝأٚذيو َٔ خالٍ املُازض١ املٝدا١ْٝ يًباسح 

 ايطابك١. ايبشٛخ ٚايدزاضات ٚاالطالع ع٢ً املعًُني،ايع١ًُٝ سٍٛ ايضعٛبات اييت تٛاد٘ ايطالب 
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 ًشات ايدزاض١:َضط

ٖٞ تًو املػهالت ٚايعكبات اييت تٛاد٘ ايطايب املعًِ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ  صعٛبات ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ: .1

 ظاَع١ املًو ؾٝضٌ خالٍ ؾرتٙ ايتدزٜب املٝداْٞ. 

: ٖٛ ايطايب املطذٌ يف َكسز ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املًو ؾٝضٌ، ايطايب املعًِ .2

 إسد٣ املدازع ملد٠ َعٝٓ٘ خالٍ ايؿضٌ ايدزاضٞ.ٚايرٟ ٜتدزب يف 

 اإلطاز ايٓعسٟ ٚايدزاضات ايطابك١:

 ايع١ًُٝ: َؿّٗٛ ايرتب١ٝ

ايرٟ ٜتٓاٍٚ ادتاْب ايتطبٝكٞ املٝداْٞ َٔ ع١ًُٝ إعداد املعًُني يف  ِاملعًُني، ٚتدزٜبٖٗٞ بساَر إعداد 

عًًُٝا يؿرت٠  ممازض١ ايتعًِٝؾسص١ سٝح ٜتاح يًطايب املعًِ  اإلعداد، بإغساف ١٦َٖٝدازع ايتطبٝل 

ٚاْتٗا٤  املدزض١،بد٤ًا َٔ اضتكباٍ ايتًُٝر يف  عد٠،ٜتدزب َٔ خالهلا ع٢ً َٛاقـ تسب١ٜٛ  ناؾ١ٝ،

 املدتًؿ١،ٚميس ايطايب املعًِ مبساسٌ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ  احملًٞ.اجملتُع  االدتُاع١ٝ َعبايعالقات 

ملٓاغط األخس٣ اييت تصٚدٙ بايهؿاٜات االش١َ إلعدادٙ َعًًُا ٚتتؿاعٌ َع بك١ٝ ا تتهاٌَ،ٚاملربزت١ ٚاييت 

 ّ(.2000قادزًا ع٢ً ايكٝاّ باملُٗات املٓٛط١ ب٘ بٝطس ٚؾعاي١ٝ )ضعد،  نؿؤًا،

أل١ُٖٝ َٛعٛع ٖرٙ ايدزاض١ ؾكد تٓاٍٚ ايباسح ايبعض املؿٝد مما تٛؾس َٔ  ْعسًا ايعسب١ٝ:ايدزاضات 

 ٓٗا ٖٚٞ نايتايٞ:   دزاضات تتعًل بٗرٙ ايدزاض١ أٚ تكرتب َ

ٖدؾـت ايدزاضـ١ إىل ؾشـط دزدـ١ املػـهالت ايتـٞ تٛادـ٘ طًبـ١ ، (2015) َضًح دزاض١ ايدزاض١ األٚىل:

املٝـداْٞ يف ستاؾعـات دٓـٛب ايغؿـ١ ايػسبٝـ١ ظاَعـ١ ايكـدع املؿتٛس١ َـٔ  ايرتبٝـ١ ايعًُٝـ١ يف ايتطبٝل

 (36)َـٔ ٚقـد تهـٕٛ زتتُـع ايدزاضـ١  ّ،2013ضًح عاّ َٓعٛز َـػسيف املكسز; ٚقد طٛزت اضـتبا١ْ مل

َػسؾا َٚػسؾـ١، ٚبٝٓـت ايٓتا٥ر ٚدٛد ؾسٚم يف املتٛضـطات اذتطـاب١ٝ يدزد١ املػـهالت ايتـٞ تٛاد٘ طًب١ 

ايرتبٝـ١ ايعًُٝـ١ يف ايتطبٝـل ايعُـًٞ يف ستاؾعـات دٓـٛب ايغؿـ١ ايػسب١ٝ َٔ َٓعٛز َـػسيف املكسز تعـص٣ 

 ريات ايٓـٛع االدتُاعـٞ، ٚارتـرب٠ يف اإلغساف ع٢ً ايرتبٝـ١ ايع١ًُٝ، ٚاملؤٖـٌ ايعًُٞ.إىل َتػـ
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 ايرتب١ٝ بسْاَر تكِٜٛ اىل ايدزاض١ ٖرٙ ٖدؾت(، 2013ايػٝػإ ٚايعبادٟ ) ايدزاض١ ايجا١ْٝ: دزاض١
 ٚمت االضتبا١ْ نأدا٠ يًدزاض١ ٕاٚاضتددّ ايباسج ارتاص١، االزد١ْٝ ايصٜت١ْٛ داَع١ يف ايع١ًُٝ

 تطٜٛسبايع١ًُٝ ٚأٚصت ايدزاض١  ايرتب١ٝ ٚطايب١ طًب١ طايبا (147َٔ )َه١ْٛ  ع١ٓٝ تطبٝكٗا ع٢ً
 حتطني ٚعسٚز٠ ي٘ املضاسب١ ٚاالداز١ٜ ايؿ١ٝٓ ادتٛاْب سٝح َٔ ايع١ًُٝ ايرتب١ٝ بسْاَر ٚحتدٜح

 .املتعا١ْٚ ٚاملدازع ادتاَع١ ٚايتعإٚ بني ايتٛاصٌ دزد١

ٖدؾت ٖرٙ ، (2011عبدايسمحٔ عٝط٢ ) ٚغاٖٝٓاش ،زا٥د ؾدسٟ أبٛيطٝؿ١: دزاض١ جايج١ايدزاض١ اي

ايدزاض١ إىل ايهػـ عٔ املػهالت اييت تٛاد٘ طًب١ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يف ادتاَع١ األزد١ْٝ َٔ طًب١ ختضط 

َعًِ ايضـ أثٓا٤ تدزٜبِٗ املٝداْٞ، ٚبٝإ آزا٤ َدٜسٟ املدازع املتعا١ْٚ ٚاملعًُني املتعاْٚني بٗرٙ 

( طايبًا ٚطايب١ َٔ طًب١ ايرتب١ٝ  42الت. ٚيتشكٝل أٖداف ايدزاض١ مت اختٝاز ع١ٓٝ تأيؿت َٔ )املػه

 ( َعًًُا َٚع١ًُ َٔ املعًُني املتعاْٚني. 36( َدٜسًا َٚدٜس٠ َٔ َدٜسٟ املدازع املتعا١ْٚ، ٚ)12ايع١ًُٝ، ٚ)

أض١ً٦ املكابالت اييت متت  ٚباضتدداّ طسٜك١ ايتشًٌٝ االضتكسا٥ٞ الضتذابات أؾساد ع١ٓٝ ايدزاض١ ع٢ً

َعِٗ; أظٗست ْتا٥ر ايدزاض١ ٚدٛد عد٠ َػهالت ٚادٗت ايطًب١ أثٓا٤ ايتدزٜب املٝداْٞ نإ أبسشٖا: 

تٛشٜع إداز٠ املدزض١ املتعا١ْٚ طًب١ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ع٢ً املعًُني املتعاْٚني دٕٚ أخر زأٟ ايطًب١ بريو، 

ايع١ًُٝ مبٗاّ إداز١ٜ ٚتدزٜط١ٝ ؾٛم طاقتِٗ، ٚنريو ؾإْ٘ ال  ٚتهًٝـ املعًُني املتعاْٚني يطًب١ ايرتب١ٝ

ٜٛدد يف َساؾل املدزض١ ٚجتٗٝصاتٗا أَانٔ شتضض١ جيًظ ؾٝٗا طًب١ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يف أٚقات 

 ايؿساؽ.ٚبٓا٤ ع٢ً َا تٛصًت إيٝ٘ ايدزاض١ َٔ ْتا٥ر قدّ ايباسجإ ايتٛصٝات املٓاضب١.

اييت  ايضعٛبات تعسف ايدزاض١ ، ٖدؾت(2010)ػسع١ ٚايٓعُٝٞ ارتسٜػا ٚاي : دزاض١سابع١ايدزاض١ اي

 ٚداَع١ اإلضسا٤ ارتاص١ ٚاضتددّ ايباسجٕٛ ،١ٝ يف ادتاَع١ اهلامش١ًُٝايرتب١ٝ ايع البٜٛادٗٗا ط
 املدازع اختٝازبأٚصت ايدزاض١  ( َػسؾًا;36)َٔ االضتبا١ْ نأدا٠ يًدزاض١ مت تطبٝكٗا ع١ٓٝ َه١ْٛ 

َجٌ عدد ايطًب١  ؾٝٗا َٔ سٝح إَهاْٝاتٗا ايعًُٞ املٓاضب١، يًتدزٜب يتع١ًُٝٝا ايعسٚف ذات املتعا١ْٚ

 املدزض١ٝ. ٚاألدي١ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚايهتب  ايضؿ١ٝ، تٛؾرييف ايػسف 
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 ايدزاضات األدٓب١ٝ:

ٖدؾت ٖرٙ  .& Fantahun, Walelign(   2006ٚؾاْتٕٛ )١: دزاض١ ٚايًٝني اَطايدزاض١ ارت

ٓؿر  اييت املػهالت اضتكضا٤ إىل ١ايدازض تٛاد٘ َعًُٞ ايضـ املتدزبني أثٓا٤ ؾرت٠ ايتطبٝل املٝداْٞ ايرٟٜ 

طايبا ٚطايب١ َٔ ناؾ١  (285)، ٚقد تهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ بخالٍ ايعاّ ادتاَعٞ األخري يًطال

تا٥ر ايدزاض١ إٔ ايربْاَر ايتدزٜيب ٜٓؿر بدزد١ َالJimmaُ٥ايتدضضات، يف داَع١ دُٝا" ١، ". ٚأظٗستْ 

ٛادٗٗا ايط  ٜ أثٓا٤ ؾرت٠ ايتطبٝل  البيهٔ ايٓكط يف ايتطٗٝالت ايغسٚز١ٜ ٚارتدَات ٖٛ أنجس َػه١ً دد١ٜ

عطٞ اٖتُاَا ناؾٝا يتشكٝل االستٝادات عاّ اإلداز٠ يًربْاَر ايتدزٜيب الٜ   يًُتدزبني. ايعًُٞ، ٚإْٔ 

 ايتعًٝل ع٢ً ايدزاضات ايطابك١: 

أعتُدٖا ايدزاضات ايطابك١ اييت  ٚإٔ َععِنبري٠ يد٣ ناؾ١ املٗتُني،  أ١ُٖٝ ال غو إٔ يًدزاضات ايطابك١   

ضًيب ع٢ً  ٜهٕٛ تأثريايباسح يف ٖرٙ ايدزاض١ قد أندت ع٢ً إٔ ايضعٛبات اييت تٛاد٘ ايطايب املتدزب قد 

تُجٌ يف تريٌٝ ٖرٙ  ايضـ،طالب  دزاض١  ايضعٛبات،نُا أندت َععِ ايدزاضات ع٢ً ايدٚز اإلجيابٞ ايرٟٜ 

، ٚختتًـ ايدزاض١ اذتاي١ٝ عٔ ايدزاضات ايطابك١ يف أْٗا تٓاٚيت (2010)سٜػا ٚايػسع١ ٚايٓعُٝٞ ارت

 تريًٝٗا. نُا أْٗا مجعت بني صعٛبات ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ َٚكرتسات ايع١ًُٝ،صعٛبات ايرتب١ٝ 

 املعاَالت ايع١ًُٝ يالضتبا١ْ:

زاضات ايطابك١ مت تضُِٝ اضتبا١ْ تهْٛت ٚيف ع٤ٛ املعًَٛات اييت مجعٗا ايباسح ٚبعد االطالع ع٢ً ايد

ؾكس٠ اختٝاز دزد١ تكدٜس ايطايب املعًِ يًُػه١ً ع٢ً  ٚتتغُٔ نٌ ؾكس٠،( 50يف صٛزتٗا األٚي١ٝ َٔ )

 دزدات( )أٚاؾل بدزد١ َتٛضط١  4دزدات( )أٚاؾل =  5)أٚاؾل متاًَا =  ٖٚٞ: ارتُاضٞ،َكٝاع يٝهست 

 ؾل متاًَا = دزد١ ٚاسد٠(.دزدات( )ال أٚاؾل = دزدتني( )ال أٚا 3= 

 أٚال: صدم االضتبا١ْ:

االختباز  اضتدداَٗا ٚإَٔ تٛؾسٖا ٚايتشسٟ عٓٗا قبٌ تطبٝل األدا٠ أٚ  ٚال بدميجٌ ايضدم خط٠ٛ ١َُٗ  

 (. 39 ،1981 ايصٚبعٞ ٚآخسٕٚ،ايضادم ٖٛ ذيو االختباز ايكادز ع٢ً قٝاع ايعاٖس٠ قٝد ايبشح ٚايدزاض١ )
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عٔ طسٜل عسض أدا٠ ايبشح ع٢ً دت١ٓ َٔ ارتربا٤ املدتضني يف  دم األدا٠ ظاٖسًٜاٚقد حتكل ايباسح َٔ ص

ٚقد اعترب  %(،85زتاٍ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ به١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ املًو ؾٝضٌ ،ٚدا٤ اتؿام ارتربا٤ بٓطب١ )

ا١ْ اييت ايباسح َٛاؾك١ احملهُٕٛ ع٢ً ؾكسات االضتبا١ْ ٚإدسا٤ ايتعدٜالت عًٝٗا ديٝاًل ع٢ً صدم االضتب

ٚيف ( ; 1( ؾكس٠ نُا ٜتغح يف ادتدٍٚ زقِ )50( ؾكس٠ بعد إٔ ناْت )47اغتًُت يف صٛزتٗا ايٓٗا١ٝ٥ ع٢ً )

( دزد١، نُا إٔ َعاٌَ 0.85ع٤ٛ َالسعات ارتربا٤ ع٢ً بعض ؾكسات األدا٠ اضتدسز ايضدم ٚبًػت دزدت٘ )

( دزد١ ، ٚ طاملا نإ ايضدم 0.99ت )صعٛبات ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ بطسٜك١ إعاد٠ ايتطبٝل بًػ اضتبا١ْثبات 

( ؾريو ٜعين إٕ صدم املكٝاع اذتايٞ إذ ٚدد بأ١ٜ طسٜك١ 0.85ايراتٞ ملكٝاع صعٛبات ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ )

 (. 1990،139،( )ايعذًٝٞ ٚآخس0.85ٕٚإسضا١ٝ٥ ؾاْ٘ ضٝهٕٛ َٔ احملتٌُ إٔ ٜطاٟٚ أٚ ٜكٌ عٔ )

ٚذيو بٗدف ايتشكل َٔ صدم  ١،ْااٌَ ايضدم يالضتبذتطاب َع ايداخًٞاضتددّ ايباسح صدم االتطام   

( ؾسد َٔ زتتُع ايبشح َٚٔ خازز ع١ٓٝ ايبشح 20االضتبا١ْ، سٝح مت تطبٝكٗا ع٢ً زتُٛع١ قٛاَٗا )

 (.1; ٜٚٛعح ذيو ددٍٚ )األضاض١ٝ

 (20ٕ=هلا )ٚاجملُٛع ايهًٞ  االضتبا١ْ( َعاَالت االزتباط بني عبازات 1ددٍٚ )

املتٛضط  ايعبازات ّ

 ذتطابٞا
االحنساف 

 املعٝازٟ
ق١ُٝ ز 

 احملطٛب١
 0.95 1.19 2.60 خط١ بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ غري ٚاعش١ بايٓطب١ يٞ. 1

2 
ٜٛؾس بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ايٛقت ايهايف ملٓاقػ١ ٚطسح 

 0.95 1.34 3.00 األض١ً٦.

3 
بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يًُػهالت اييت تٛاد٘  يٜٛطتُع َطؤ

 عًِ.ايطايب امل
2.90 1.29 0.96 

4 
ؾذٛٙ بني بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚبني املُازض١ ايٛاقع١ٝ  تٛدد

 يف املدزض١ .

 
2.65 1.35 0.97 
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املتٛضط  ايعبازات ّ

 ذتطابٞا
االحنساف 

 املعٝازٟ
ق١ُٝ ز 

 احملطٛب١

5 
أدد إٔ املعًَٛات اييت تكدَٗا بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٖٞ تهساز 

 0.96 1.24 2.80 ملا دزضت٘.  

6 
إداز٠ املدزض١ أز٣ إٔ ايتعإٚ بني إداز٠ بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚ

 ععٝـ.
2.80 1.32 0.97 

7 
ايٛقت املتاح يتدزٜب ايعًُٞ يف املدزض١ نايف خالٍ ايؿضٌ 

 0.93 1.33 3.10 ايدزاضٞ.

8 
 ٙس أدا٤ٜٜكدّ بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ املٗازات ايالش١َ يتطٛ

 ًطايب َعًِ.ن
3.20 1.24 0.93 

9 
غـع َٔ  اد٠ عدد ايطالب يف ايضؿٛف داخٌ املدزض١ٜ  قدزاتٞ ع٢ً إداز٠ ٜش

ٌ دٝد. ـ بػه  0.98 1.50 2.85 ايض

 0.95 1.41 3.10 تٛؾس املدزض١ يًطايب املعًِ َا ًٜصّ إلعداد ٚضا٥ٌ تع١ًُٝٝ. 10

11 
تهًـ املدزض١ ايطايب املعًِ بأعُاٍ خازز ْطام ايتدزٜب 

 ايعًُٞ.
 

3.25 1.25 0.92 

 ٜٛدد يف املدزض١  َهإ شتضط يًطايب املعًِ جيًظ ؾٝ٘. 12
 

3.25 1.25 0.95 

13 
 ٔ ٛادَ٘  اٜ  ع ايطايب املعًِ يالضتُاع إىلَ  كا٤اتَ  تعكد إداز٠ املدزض١ اًي

 َػهالت.
 

3.05 1.57 0.97 

14 
 ِ عً عَ  كاز١َْ   َ طايب املعًِ  تطا١ًٖ ًي عس٠َ  ٜٓعس ايطالب يف املدزض١ْ 

 ايضـ.
2.85 1.31 0.93 
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املتٛضط  ايعبازات ّ

 ذتطابٞا
االحنساف 

 املعٝازٟ
ق١ُٝ ز 

 احملطٛب١
 0.98 1.34 3.00 . تالَٝر يف املدزض١أعاْٞ َٔ ض٤ٛ َعا١ًَ اي 15
 0.97 1.29 2.90 ثك١ إداز٠ املدزض١ بايطايب املعًِ ععٝؿ١. 16

17 
املٗاّ ٚايٛادبات املطًٛب١ َٔ ايطايب املعًِ يف املدزض١ غري 

 ٚاعش١.
2.85 1.42 0.98 

18 
ٜكّٛ َعًِ ايضـ بتٛدٝٗٞ الختٝاز االضايٝب املٓاضب١ يتشؿٝص 

 ايطالب.
3.50 1.32 0.85 

19 
عًِ ايضـ  َ ١ُٝ اييت  ٜطاعدْٞ ٚايٛضا٥ٌ ايتعًٝ ٛاد  ٚاختٝاز امل يف جتٗٝص 

تدزٜظ.   استادٗا ًي
2.85 1.39 0.99 

20 
َعًِ ايضـ ٜهًؿين بٛادبات غري ايتدزٜظ نإغػاٍ بعض 

 اذتضط.
2.95 1.23 0.94 

 0.98 1.32 2.95 ٜكدّ َعًِ ايضـ ايتٛدٝ٘ يٞ بأضًٛب َتػدد. 21

 0.85 1.36 3.45 ؿرٖا نا١ًَ.حيسظ َعًِ ايضـ ع٢ً سغٛز اذتض١ اييت اْ 22

 0.95 1.35 3.35 ٜطاعدْٞ َعًِ ايضـ ع٢ً سٌ املػهالت اييت تٛادٗين. 23

 0.96 1.50 2.55 ٜكدّ َعًِ ايضـ ارتربات ايرتب١ٜٛ يًطايب املعًِ. 24

 0.95 1.25 2.75 بايكًل يف بدا١ٜ ايتدزٜب ايعًُٞ. أغعس 25

 0.95 1.49 2.70 ادد صعٛب١ يف تٛعٝح املعًَٛات يًطالب. 26

 0.96 1.34 2.70 اعتكد إٔ يًُعٗس ايػدضٞ عالق١ بكدزاتٞ ع٢ً إداز٠ ايضـ. 27

 0.95 1.49 2.70 أعاْٞ َٔ عدّ متهين َٔ املاد٠ ايتع١ًُٝٝ. 28
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املتٛضط  ايعبازات ّ

 ذتطابٞا
االحنساف 

 املعٝازٟ
ق١ُٝ ز 

 احملطٛب١
 0.95 1.39 2.95 أدد صعٛب١ يف إداز٠ ايضـ ٚعبط٘. 29

 0.98 1.35 2.65 أدد ْؿطٞ َتشُظ مل١ٓٗ ايتعًِٝ. 30
 0.95 1.35 2.85 أثٓا٤ ايتدزٜب بدزد١ تؿٛم إَهاْٝاتٞ. َادًٜااعاْٞ  31
 0.96 1.42 2.70 اثٓا٤ اذتض١ ايضؿ١ٝ. تالَٝرأدد صعٛب١ يف اداز٠ اذتٛاز َع اي 32

 0.95 1.39 2.95 أدد صعٛب١ يف حتكٝل أٖداف ايدزع. 33
 0.90 1.24 2.80 أدد صعٛب١ يف تٛظٝـ ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ أثٓا٤ ايدزع. 34

35 
اْػط١  ٓؿٝرتٛاد٢ٓٗ صعٛب١ يف تٓعِٝ ايٛقت اثٓا٤ اذتض١ يت

 0.93 1.30 2.70 ايدزع. 

 0.91 1.42 2.85 تٓكضين بعض َٗازات ختطٝط ايدزع. 36

37 
 ٞ ٗازات ٜٛسَ  كًٌ َٔ ؾسظ اضتؿادتٞ يف تط ْٝات يف املدزض١ٜ  عـع االَها

ظ.  يف ايتدٜز
2.80 1.40 0.91 

38 
ايتدزٜظ نْٛٗا تتٓاضب َع أعتُد ع٢ً طسٜك١ االيكا٤ يف 

 0.90 1.40 2.50 قدزاتٞ .

39 
ٜهًؿين املػسف األنادميٞ بٛادبات إعاؾ١ٝ خازز ْطام ايرتب١ٝ 

 ايع١ًُٝ.
2.70 1.53 0.89 

 0.86 1.41 2.75 عدّ َتابع١ املػسف االنادميٞ يدؾرت ايتشغري .أعاْٞ َٔ  40

 0.85 1.32 2.45  تٛادٗين.ًٜتكٞ املػسف االنادميٞ َعٞ ملٓاقػ١ املػهالت اييت 41

 0.85 1.44 2.80 دد تعازض بني َالسعات املػسف األنادميٞ َٚعًِ ايضـ.أ 42
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642 

ّ  2020اجملًد ارتاَظ ٚايجالثٕٛ/ ايعدد األٍٚ ٜٓاٜس - تضدزٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓٝا

amany.hassan85@emp.s-mu.edu.eg   http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx 
 

 

 

املتٛضط  ايعبازات ّ

 ذتطابٞا
االحنساف 

 املعٝازٟ
ق١ُٝ ز 

 احملطٛب١
 0.86 1.49 2.70 ٜكدّ املػسف االنادميٞ املالسعات عٔ املٛقـ ايتعًُٝٞ. 43

ٔ ختطٝط  44 تسنٝص املػسف األنادميٞ يف تٛدٝٗ٘ ع٢ً نؿاٜات ايتدزٜظَ 

تكِٜٛ.  ٚتٓؿٝرٚ 
2.80 1.36 0.87 

 0.92 1.39 2.45 ٜتشٝص املػسف األنادميٞ يٛد١ٗ ْعسٙ. 45

46 
 ِ د ع٢ً خربت٘ ايػدض١ٝ يف تٛد٘ٝ ايطايب املًع عُت املػسف االنادميٜٞ 

.ٞ ًُ ب ايع  اثٓا٤ ايتدٜز
2.95 1.47 0.89 

47 
ايتػر١ٜ ايسادع١ اييت ٜكدَٗا املػسف األنادميٞ يًطايب املعًِ 

 غري ناؾ١ٝ.
2.95 1.39 0.92 

االزتباط بني  ٚإٔ َعاَالت( 0.44( = )0.05( إٔ ق١ُٝ )ز( ادتدٚي١ٝ عٓد َطت٣ٛ )1تغح َٔ ددٍٚ زقِ )ٜ

َعاَالت ازتباط داي١ إسضا٥ًٝا  ٖٚٞ( 0.99 :0.85عبازات االضتبا١ْ ٚاجملُٛع ايهًٞ هلا تساٚست َا بني )

 ( مما ٜػري إىل االتطام ايداخًٞ يًُشٛز.0.05عٓد َطت٣ٛ )

 الضتبا١ْ:ثاًْٝا: ثبات ا

ز َعاٌَ ااضتدس مت ٚقد (.33،:1999ٜعد ثبات االختباز غسطًا أضاضٝا َٔ غسٚط أدا٠ ايبشح )ايسٚضإ ، 

ايجبات ٚقد بًؼ َعاٌَ  (Pearson coefficient)ايجبات يألدا٠ باضتدداّ َعاٌَ ازتباط بريضٕٛ 

ٚقد  ايبشح;طبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ عًٝ٘ ميهٔ ت عايٝا،إٔ َعاٌَ ايجبات يألدا٠  يًباسجني( دزد١ تبني 0.99)

اضتددّ ايباسح طسٜك١ ايتطبٝل ٚاعاد٠ ايتطبٝل ذتطاب َعاٌَ ايجبات يالضتبا١ْ، ٚمت ايتطبٝل ع٢ً 

( ًَٜٛا ٚددٍٚ 15قدزٙ ) شَين( ؾسد َٔ زتتُع ايبشح ٚخازز ع١ٓٝ ايبشح األضاض١ٝ، ٚذيو بؿاصٌ 20عدد )

 ( ٜٛعح ذيو:2زقِ )
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 (20ايتطبٝل األٍٚ ٚايتطبٝل ايجاْٞ يالضتبا١ْ )ٕ=( َعاٌَ االزتباط بني 2)ددٍٚ 

 املتػري ّ
 ايتطبٝل ايجاْٞ ايتطبٝل األٍٚ

 ق١ُٝ ز
 ع ّ ع ّ

 0.99 55.90 125.2 59.77 134.9 االضتبا١ْ نهٌ 1

االزتباط بني  ٚإٔ َعاٌَ( 0.44( = )0.05( إٔ ق١ُٝ )ز( ادتدٚي١ٝ عٓد َطت٣ٛ )2ٜتغح َٔ ددٍٚ زقِ )

( مما ٜػري 0.05( ٖٚٛ َعاٌَ ازتباط داٍ إسضا٥ًٝا عٓد َطت٣ٛ )0.99ٚايتطبٝل ايجاْٞ بًؼ ) ايتطبٝل األٍٚ

 .إىل ثبات االضتبا١ْ

 عسض ايٓتا٥ر َٚٓاقػتٗا ٚتؿطريٖا:

 أٚاًل: عسض ايٓتا٥ر: 

حتكٝكًا ألٖدف ايبشح ٚٚصٛاًل يإلداب١ ع٢ً تطاؤالت٘ ٚيف سدٚد َا تٛصٌ إيٝ٘ ايباسح َٔ  

 تشًٌٝ اإلسضا٥ٞ حياٍٚ عسض ايٓتا٥ر ٚتؿطريٖا َٚٓاقػتٗا.بٝاْات َٔ خالٍ اي

َا أِٖ ايضعٛبات اييت تٛاد٘ ايطالب املعًُني به١ًٝ ايرتب١ٝ يف داَع١ املًو ؾٝضٌ أثٓا٤ ؾرت٠ ايرتب١ٝ  -1

 ايع١ًُٝ؟

 ٜٛعح زصد اضتذابات ع١ٓٝ ايدزاض١، ٚتٓعُٝٗا، ٚسطاب ايعًُٝات االسضا١ٝ٥ املٓاضب١ (3ددٍٚ )

ايطالب املعًُني به١ًٝ ايرتب١ٝ يف داَع١ املًو ؾٝضٌ أثٓا٤ ؾرت٠  ايضعٛبات اييت تٛاد٘ يتشدٜد أِٖ

 (90ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ )ٕ=

ايدزد١  ايعباز٠ ّ

 املكدز٠
ايٛشٕ 

 ايٓطيب

 59.56 268 خط١ بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ غري ٚاعش١ بايٓطب١ يٞ. 1

 63.78 287 ٚطسح األض١ً٦. ٜٛؾس بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ايٛقت ايهايف ملٓاقػ١ 2
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ايدزد١  ايعباز٠ ّ

 املكدز٠
ايٛشٕ 

 ايٓطيب

3 
ٜطتُع َطؤٚيني بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يًُػهالت اييت تٛاد٘ ايطايب 

 املعًِ.
295 65.56 

ٖٓاى ؾذٛٙ بني بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚبني املُازض١ ايٛاقع١ٝ يف املدزض١  4

. 
328 72.89 

 59.33 267 ساز ملا دزضت٘.  أدد إٔ املعًَٛات اييت ٜكدَٗا بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٖٞ ته 5

 65.56 295 أز٣ إٔ ايتعإٚ بني إداز٠ بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚإداز٠ املدزض١ ععٝـ. 6

 89.11 401 ايٛقت املتاح يتدزٜب ايعًُٞ يف املدزض١ نايف خالٍ ايؿضٌ ايدزاضٞ. 7

 72.89 328 ِ.ٜكدّ بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ املٗازات ايالش١َ يتطٛز أدا٤ ايطايب املعً 8

شٜاد٠ عدد ايطالب يف ايضؿٛف داخٌ املدزض١ ٜغعـ َٔ قدزاتٞ ع٢ً إداز٠  9

 ايضـ بػهٌ دٝد.
335 74.44 

 54.89 247 تٛؾس املدزض١ يًطايب املعًِ َا ًٜصّ إلعداد ٚضا٥ٌ تع١ًُٝٝ. 10
 67.11 302 تهًـ املدزض١  ايطايب املعًِ بأعُاٍ خازز ْطام ايتدزٜب ايعًُٞ . 11
 61.11 275 ٜٛدد يف املدزض١  َهإ شتضط يًطايب املعًِ جيًظ ؾٝ٘. 12

تعكد إداز٠ املدزض١ ايًكا٤ات َع ايطايب املعًِ يالضتُاع إىل َا ٜٛاد٘ َٔ  13

 َػهالت.
223 49.56 

14 
ٜٓعس ايطالب يف املدزض١ ْعس٠ َتطا١ًٖ يًطايب املعًِ َكاز١ْ َع َعًِ 

 ايضـ.
298 66.22 

 54.22 244 َعا١ًَ ايطالب أعاْٞ َٔ ض٤ٛ  15
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ايدزد١  ايعباز٠ ّ

 املكدز٠
ايٛشٕ 

 ايٓطيب

 50.89 229 ثك١ إداز٠ املدزض١ بايطايب املعًِ ععٝؿ١ 16

 62.00 279 املٗاّ ٚايٛادبات املطًٛب١ َٔ ايطايب املعًِ يف املدزض١ غري ٚاعش١. 17

 71.11 320 ٜكّٛ َعًِ ايضـ بتٛدٝٗٞ الختٝاز االضايٝب املٓاضب١ يتشؿٝص ايطالب. 18

جتٗٝص ٚاختٝاز املٛاد ٚايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ اييت  يف ايضـٜطاعدْٞ َعًِ  19

 استادٗا يًتدزٜظ. 
297 66.00 

 59.78 269 َعًِ ايضـ ٜهًؿين  بٛادبات غري ايتدزٜظ نإغػاٍ بعض اذتضط. 20

 45.33 204 ٜكدّ َعًِ ايضـ ايتٛدٝ٘ يٞ بأضًٛب َتػدد. 21
 60.44 272 حيسظ َعًِ ايضـ ع٢ً سغٛز اذتض١ اييت اْؿرٖا نا١ًَ. 22
 68.89 310 ٜطاعدْٞ َعًِ ايضـ ع٢ً سٌ املػهالت اييت تٛادٗين. 23
 68.44 308 ٜكدّ َعًِ ايضـ ارتربات ايرتب١ٜٛ يًطايب املعًِ. 24
 75.33 339 اعاْٞ َٔ ايػعٛز بايكًل يف بدا١ٜ ايتدزٜب ايعًُٞ. 25
 59.56 268 ادد صعٛب١ يف ايكدز٠ ع٢ً تٛعٝح املعًَٛات يًطالب. 26
 73.11 329 اعتكد إٔ يًُعٗسٟ ايػدضٞ عالق١ بكدزاتٞ ع٢ً إداز٠ يضـ. 27
 46.44 209 أعاْٞ َٔ عدّ متهين َٔ املاد٠ ايتع١ًُٝٝ. 28
 47.33 213 أدد صعٛب١ يف ايكدز٠ ع٢ً إداز٠ ايضـ ٚعبط٘ 29
 76.44 344 أدد ْؿطٞ َتشُظ مل١ٓٗ ايتعًِٝ. 30
 78.67 354 ؿٛم إَهاْٝاتٞاعاْٞ َادٜا أثٓا٤ ايتدزٜب بدزد١ ت 31
 58.67 264 أدد صعٛب١ يف ايكدز٠ ع٢ً اداز٠ اذتٛاز َع ايطالب اثٓا٤ اذتض١ ايضؿ١ٝ. 32
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ايدزد١  ايعباز٠ ّ

 املكدز٠
ايٛشٕ 

 ايٓطيب

 51.56 232 أدد صعٛب١ يف حتكٝل أٖداف ايدزع. 33

 45.78 206 أدد صعٛب١ يف تٛظٝـ ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ أثٓا٤ ايدزع 34
 51.78 233 ض١ يتكدِٜ اْػط١ ايدزع تٛاد٢ٓٗ صعٛب١ يف تٓعِٝ ايٛقت اثٓا٤ اذت 35
 55.33 249 تٓكضين بعض َٗازات ختطٝط ايدزع 36

37 
ععـ االَهاْٝات يف املدزض١ ٜكًٌ َٔ ؾسظ اضتؿادتٞ يف تطٜٛس َٗازاتٞ 

 يف ايتدزٜظ.
347 77.11 

 60.44 272 أعتُد ع٢ً طسٜك١ االيكا٤ يف ايتدزٜظ نْٛٗا تتٓاضب َع قدزاتٞ . 38
 50.89 229 سف األنادميٞ بٛادبات إعاؾ١ٝ خازز ْطام ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ.ٜهًؿين املػ 39
 55.56 250 عدّ َتابع١ املػسف االنادميٞ يدؾرت ايتشغري  40
 72.22 325 ًٜتكٞ املػسف االنادميٞ َعٞ ملٓاقػ١ املػهالت اييت تٛادٗين. 41
 64.89 292 ادد تعازض بني َالسعات املػسف األنادميٞ ٚاملعًِ ايضـ. 42
 76.22 343 ٜكدّ املػسف االنادميٞ املالسعات عٔ املٛقـ ايتعًُٝٞ. 43

44 
تسنٝص املػسف األنادميٞ يف تٛدٝٗ٘ ع٢ً نؿاٜات ايتدزٜظ َٔ ختطٝط 

 ٚتٓؿٝر ٚتكِٜٛ
332 73.78 

 62.67 282 ٜتشٝص املػسف األنادميٞ يٛد١ٗ ْعسٙ 45

46 
تٛدٝ٘ ايطايب املعًِ املػسف االنادميٞ ٜعتُد ع٢ً خربت٘ ايػدض١ٝ يف 

 اثٓا٤ ايتدزٜب ايعًُٞ .
344 76.44 

 60.00 270 ايتػر١ٜ ايسادع١ اييت ٜكدَٗا املػسف األنادميٞ يًطايب املعًِ غري ناؾ١ٝ 47
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( إٔ َعاَالت االزتباط بني عبازات االضتبا١ْ ٚاجملُٛع ايهًٞ هلا 1ٜتغح َٔ ددٍٚ زقِ )

( مما ٜػري إىل 0.05ازتباط داي١ إسضا٥ًٝا عٓد َطت٣ٛ ) َعاَالت ٖٚٞ( 0.99 :0.85تساٚست َا بني )

االتطام ايداخًٞ يًُشٛز، مما ٜؤند إٔ ٖٓاى ؾسٚم ذات دالي١ إسضا١ٝ٥ يف ايضعٛبات اييت تٛاد٘ ايطالب 

 املعًُني به١ًٝ ايرتب١ٝ يف داَع١ املًو ؾٝضٌ أثٓا٤ ؾرت٠ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ.

يضعٛبات اييت تٛاد٘ ايطالب املعًُني ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٌٖ تٛدد ؾسٚم ذات دالي١ إسضا١ٝ٥ يف ا -2 

 باختالف ايتدضط؟

 ( حتًٌٝ ايتبأٜ يف اجتاٙ ٚاسد بني ايتدضضات املدتًؿ4١ددٍٚ )

 (90)ٕ= يف ايضعٛبات اييت تٛاد٘ ايطالب املعًُني ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ

ٚسد٠  املتػريات

 ايكٝاع
دزدات 

َتٛضط  زتُٛع املسبعات اذتس١ٜ

١ )ف(قُٝ املسبعات  ايدالي١ 

اضتُاز٠ ايضعٛبات اييت 

تٛاد٘ ايطالب املعًُني 

 )ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ(
 دزد١

5 3972.87 794.57 
 غري داٍ 0.279

84 
239260.95 2848.35 

( إٔ ق١ُٝ " ف " احملطٛب١ 4ادتدٍٚ زقِ ) ٜٚتغح َٔ (.2.46)( = 0.05ق١ُٝ "ف" ادتدٚي١ٝ عٓد َطت٣ٛ )

( 0.05ٚدٛد ؾسٚم غري داي١ إسضا٥ًٝا عٓد َطت٣ٛ )مما ٜؤند  قُٝتٗا ادتدٚي١ٝ( ٖٚٞ أقٌ َٔ 0.279بًػت )

 -ايرتب١ٝ ارتاص١  –ايًػ١ ايعسب١ٝ  –ايرتب١ٝ ايؿ١ٝٓ  –بني ايتدضضات املدتًؿ١ )ايرتب١ٝ ايبد١ْٝ 

ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً إٔ ايضعٛبات تعٌ قا١ُ٥ ٚال ٜٛدد ؾسم باختالف  (،االدتُاع -ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ 

  ايضعٛبات اييت تٛاد٘ ايطالب املعًُني )ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ(. ايتدضط يف

َاٖٞ املكرتسات ٚايتٛصٝات املٓاضب١ يًتػًب ع٢ً ايضعٛبات اييت تٛاد٘ ايطالب املعًُني أثٓا٤ ؾرت٠  -3

  ايع١ًُٝ؟ايرتب١ٝ 

 ػًب ع٢ًبعد تطبٝل االضتبا١ْ ع٢ً ع١ٓٝ ايدزاض١ خسز ايباسح بأِٖ املكرتسات ٚايتٛصٝات املٓاضب١ يًت
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َعاْا٠ ايطايب املعًِ ْؿطًٝا  ايضعٛبات اييت تٛاد٘ ايطالب املعًُني أثٓا٤ ؾرت٠ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ، ٚسضًت 

ٚآخسٕٚ ضعٛد  %( ٖٚرا ٜتؿل َع دزاض١ 78.67ع٢ً املستب١ األٚىل بٓطب١ ) َٚادًٜا اثٓا٤ ايتدزٜب ايعًُٞ

  املتدزب.جيب تٛؾري ايت١٦ٝٗ ايٓؿط١ٝ ٚاملاد١ٜ يًطايب (; يريو 2010)

ٖٓاى ؾذٛٙ بني بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚبني املُازض١ ايٛاقع١ٝ يف املدزض١، ٚقد سضًت ٖرٙ  -

يريو  (;2006ٚؾاْتٕٛ )%(; ٚاتؿكت َع دزاض١ ٚايًٝني 75.84ايضعٛب١ ع٢ً املستب١ ايجا١ْٝ بٓطب١ )

 جيب ع٢ً املػسؾني ع٢ً املتدزبني ٚعع خط١ ٚاعش١ يربْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ.

 ا٥ر ايدزاض١:ْت

ٚدٛد ؾسٚم ذات دالي١ إسضا١ٝ٥ يف ايضعٛبات اييت تٛاد٘ ايطالب املعًُني به١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١  .1

 املًو ؾٝضٌ أثٓا٤ ؾرت٠ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ.

يف ايضعٛبات اييت تٛاد٘ ايطالب ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً إٔ ايضعٛبات  اي١ إسضا٥ٝاٚدٛد ؾسٚم غري د  .2

تدضط يف ايضعٛبات اييت تٛاد٘ ايطالب املعًُني )ايرتب١ٝ تعٌ قا١ُ٥ ٚال ٜٛدد ؾسم باختالف اي

 ايع١ًُٝ(.
ٚعع  ٚع٢ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ تٛاد٘ ايطالب املعًُني أثٓا٤ ؾرت٠ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚدٛد صعٛبات  .3

بسْاَر ٚاعح يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ يغُإ املُازض١ ايٛاقع١ٝ يف املدزض١ َٔ أدٌ حتكٝل أٖداف 

 ايضعٛبات. تًو يًتػًب ع٢ً ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ بدزد١ عاي١ٝ
 ايتٛصٝات:

ٔ ايتٛصٝات ٚآيٝات ايعٌُ اييت تطِٗ يف ايتدؿٝـ َٔ دزد١   تا٥ر ايدزاض١ تٛصٌ ايباسح إىل عددَ  َٔ خالٍْ 

٘ ايطالب املعًُني أثٓا٤ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ   -َٚٓٗا: ايضعٛبات اييت تٛاد

 املدزض١غُإ املُازض١ ايٛاقع١ٝ يف بسْاَر ٚاعح يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ يع٢ً إداز٠ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚعع  .1

 دٌ حتكٝل أٖداف ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ بدزد١ عاي١ٝ.أ َٔ

 تهًٝـ ايطالب املعًُني عغٛز ايدٚزات ايتٓػٝط١ٝ ٚايٛزش ايتدزٜب١ٝ اييت تكُٝٗا إدازات .2
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 ايتعًِٝ باملٓاطل ايتع١ًُٝٝ أٚ اييت تٓعُٗا ن١ًٝ ايرتب١ٝ. 

١ًُٝ َع دت١ٓ اإلغساف ايرتبٟٛ َٚدٜسٚ املدازع يف عسٚز٠ اضتُساز تعإٚ َهتب ايرتب١ٝ ايع .3

 ايتٓطٝل ٚايت١٦ٝٗ يًطايب املعًِ )ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ(.
 :دزاضات املكرتس١اي

 يف ع٤ٛ االجتاٖات ٚايٓعسٜات ايرتب١ٜٛ اذتدٜج١ .ايع١ًُٝ تطٜٛس بساَر ايرتب١ٝ  .1

 ايباسح. ايهؿاٜات ٚاملؤغسات اييت تٛصٌ إيٝٗا ٚؾل ايرتب١ٝ ايع١ًُٝإعداد بساَر  .2
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املػهالت اييت تٛاد٘ طًب١ ايرتب١ٝ (. 2011. )زا٥د ؾدسٟ ٚغاٖٝٓاش عبدايسمحٔ عٝط٢ ،أبٛيطٝؿ١ .1

 38دزاضات، ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، اجملًّد . زت١ً ايع١ًُٝ يف ادتاَع١ األزد١ْٝ يف أثٓا٤ ايتدزٜب املٝداْٞ
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 طًب١ تٛاد٘ اييت ايضعٛبات(. 2010)عصايدٜٔ. ، ايٓعُٝٞ ممدٚح ، ايػسع١ضعٛدارتسٜػا  .2

يألعاخ  ايٓذاح داَع١ ارتاص١ زت١ً اإلضسا٤ٚداَع١  اهلامش١ٝ ادتاَع١ يف ايع١ًُٝ ايرتب١ٝ

 .7، 24، زتًد) اإلْطا١ْٝ )ايعًّٛ

داز ايؿهس يًطباع١  ارتاص١ٝ،١ أضايٝب ايكٝاع ٚايتػدٝط يف ايرتب (.1999) .ؾازٚم ايسٚضإ، .3

 األزدٕ. ،1ط ٚايتٛشٜع،ٚايٓػس 
داز ايهتب يًٓػس  ايٓؿط١ٝ،االختبازات ٚاملكاٜٝظ  .(1981). ٚآخسٕٚ ادتًٌٝ،عبد  ايصٚبعٞ، .4

 . 4،املٛصٌ ٚايتٛشٜع،
َطبع١ داز اذته١ُ يًطباع١  ايٓؿطٞ،ايتكِٜٛ ٚايكٝاع . (1990) .صباح سطني ٚآخسٕٚ ايعذًٝٞ، .5

 َع١ بػداد، بػداد.ٚايٓػس، دا
تكِٜٛ بسْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يف قطِ (. 2013) .ايعبادٟ ستُد محٝدإ عٝط٢،زميا  ،ايػٝػإ .6

يف داَع١ ايصٜت١ْٛ االزد١ْٝ ارتاص١ َٔ ٚد١ٗ ْعس ايطايبات املعًُات  اآلدابايعًّٛ ايرتب١ٜٛ يف ن١ًٝ 

 .2-1(، 2) ،40دزاضات، ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، اجملًّد 

. َػهالت اإلعداد املٗين يد٣ طًب١ داَع١ اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠، (2003)إبساِٖٝ.  عبد اذتُٝد، .7

 . 37-77(،19ٚاالدتُاع١ٝ،) زت١ً ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ
َػهالت ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ  .(2010)ضعاد. اذتذاشٟ  ،أمحٝد٠ ؾتشٞ ستُٛد، ،خٛايد٠ َضطؿ٢  ،ؾٓدٛز .8

طؿٌ يف ن١ًٝ املًه١ زاْٝا يًطؿٛي١ بادتاَع١ اييت تٛاد٘ ايطًب١ املعًُني يف ختضط تسب١ٝ 

 .7( 3) 26 ،زت١ً داَع١ دَػل اهلامش١ٝ،
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