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تٗدف ايدزاض١ اؿاي١ٝ إىل تضُِٝ أدا٠ يكٝاع ايهؿاٜات ايتدزٜط١ٝ  املًدط

ايالش١َ يألضتاذ اؾاَعٞ َٔ ٚد١ٗ ْعس أضاتر٠ داَع١ إب، ٚيتشكٝل ٖرا 

بعد االطالع ع٢ً -اهلدف، مًت إعداد قا١ُ٥ أٚي١ٝ بايهؿاٜات ايتدزٜط١ٝ 

 تغُٓت أزبع١ أبعاد ز٥ٝط١ يًهؿاٜات –ايدزاضات ايطابك١ ذات ايض١ً باملٛعٛع 

ايتدزٜط١ٝ، ٚاختري َكٝاع يٝهست ايجالثٞ يريو، ٚمًت ايتأند َٔ صدم األدا٠ 

أضتاذًا َٔ أضاتر٠  (98)ٚثباتٗا، نُا مّت تطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ عػٛا١ٝ٥ تهْٛت َٔ 

عغًٛا َٔ  (52)عغًٛا َٔ ايهًٝات ايع١ًُٝ، ٚ (46)ايُٝٔ، َِٓٗ -داَع١ إب 

ٚمًت ؼدٜد ايعدد ايٓٗا٥ٞ يؿكسات املكٝاع بٓا٤ً ع٢ً ايتشًٌٝ . ايهًٝات اإلْطا١ْٝ

: ؾكس٠ تكٝظ أزبع١ قاٚز ز٥ٝط١ ٖٞ (26)ايعاًَٞ الضتذابات أؾساد ايع١ٓٝ 

ايتدطٝط يًتدزٜظ، ايعالقات اإلْطا١ْٝ، املُازضات ايتدزٜط١ٝ، ٚايتكِٜٛ، ٚيف 

. ع٤ٛ ايٓتا٥ر أٚص٢ ايباسح مبا ًٜٞ

اضتدداّ األدا٠ املض١ُُ يف تسق١ٝ األضتاذ اؾاَعٞ، ٚيف ؼدٜد  - أ

 .األضاتر٠ املتُٝصٜٔ يف فاٍ ايتدزٜظ

اضتدداّ األدا٠ املض١ُُ يف ايتكِٜٛ ايراتٞ يألضتاذ اؾاَعٞ يف  - ب

. اؾاَع١

 .بٓا٤ أدٚات َك١ٓٓ أخس٣ يف تكِٜٛ زؤضا٤ األقطاّ ٚايعُدا٤ - خ
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 مقدمة

 يف ٚاألدٓب١ٝ ايعسب١ٝ ايدٍٚ كتًـ عًٝٗا تعتُد اييت األضاض١ٝ ايسنا٥ص أسد اؾاَعٞ ايتعًِٝ ٜعد

 ايعامل، داَعات كتًـ بني املتُٝص٠ ايع١ًُٝ املها١ْ إىل خالهلا َٔ ٚايٛصٍٛ غاٜاتٗا، ٚبًٛؽ أٖداؾٗا ؼكٝل

 يف َعتُد٠ ٚايؿاع١ًٝ ايهؿا٠٤ َٔ َطت٣ٛ بأع٢ً ٚظا٥ـ َٔ تؤدٜ٘ َٚا َٗاّ َٔ ب٘ تكّٛ َا خالٍ َٔ ٚذيو

 ؼًُِٗ َٚد٣ يدٜٗا، ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ أُٖٗا َٔ يعٌ ٚايدعا٥ِ، ايسنا٥ص َٔ فُٛع١ ع٢ً ذيو

 عامل١ٝ ٦ٖٝات لد يرا، ٚاملعسؾ١ بايعًِ َتش١ًٝ أدٝاٍ بتدسٜر ٚاٖتُاَِٗ ،ٚد٘ أنٌُ ع٢ً ملطؤٚيٝاتِٗ

 األؾساد سادات ٜٛانب باػاٙ اؾاَعٞ ايتعًِٝ يتطٜٛس املُه١ٓ األضايٝب ألح عٔ ايبشح يف تٓػط عدٜد٠

 األضاض١ٝ األٖداف ؼكٝل يف ٜٚطاِٖ ٚايعػسٜٔ، اؿادٟ ايكسٕ يف ايعٛمل١ َتطًبات َع ٜٚتُاغ٢ ٚاجملتُع،

،66،ملٛضٟٛا )،يًذاَع١  ايع١ًُٝ عًٝٗا تكّٛ اييت األضاض١ٝ ايًب١ٓ اؾاَعٞ األضتاذ ٜعد نُا ، (6666

 ًاإعداد اؾاَعٞ األضتاذ إعداد عسٚز٠ ع٢ً اؾاَعٞ ايتعًِٝ أدبٝات تسنص ايػسض ٚهلرا باؾاَع١، ايتع١ًُٝٝ

 عٔ عٛعَا ايطايب يد٣ ايتؿهري اضتجاز٠ ع٢ً ٚتدزٜب٘ ٚؾْٓٛ٘ ايتدزٜظ َٗازات اَتالى َٔ ٚمتهٝٓ٘ ًَٗٓٝا

 َع ٜتال٤ّ بأضًٛب ايتدزٜظ ١٦ٖٝ يعغٛ املطتُس٠ ايت١ُٝٓ أ١ُٖٝ تهُٔ ٖٓا َٚٔ ، اؾاٖص٠ املعًَٛات تًكٝٓ٘

 ٚاطالعات٘ ،َعازؾ٘ تطٜٛس ع٢ً تطاعدٙ بضٛز٠ ٚايبشج١ٝ،  ايتدزٜط١ٝ نؿا٤ت٘ زؾع إىل ٜؤدٟ، ٚايعاملٞ ايتطٜٛس

ًٕ لد يرا . ٚاإلبداع االبتهاز ع٢ً ٚؼؿٝصٙ،  ؽضض٘ فاٍ يف اؾدٜد َع  ع٢ً ايتع١ًُٝٝ املؤضطات أغًب أ

 ايتدزٜظ ١٦ٖٝ يعغٛ ٚايبشج١ٝ ايتدزٜط١ٝ ايهؿا٤ات بتطٜٛس اٖتُت ْٚعُٗا ٚأٖداؾٗا ؾًطؿاتٗا اختالف

 بٗا ٜكّٛ اييت ايتدزٜط١ٝ ايع١ًُٝ ٠َٔ  املٓػٛد األٖداف سكلتت ٚيهٞ يًُذتُع، اؾدٜد٠ اؿادات ملٛاد١ٗ

 ٚاملتُج١ً ،ألدا٥٘ ايتدزٜط١ٝ ايهؿا٤ات االعتباز بعني األخر َٔ البد اؾاَع١ يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ عغٛ

 ايداؾع١ٝ، ٚاضتجاز٠ ايتع١ًُٝٝ ٚاملُازضات اإلْطا١ْٝ، ٚايعالقات يًتدزٜظ، ايتدطٝط :(اآلت١ٝ بايهؿا٤ات

،666اؿُٝد، ٚعبد عبٛد) (ٚايتكِٜٛ  اؾاَعٞ يألضتاذ ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات قٝاع َطأي١ ٚيكٝت (.6666

 ٚاألدٓب١ٝ، ايعسب١ٝ ايبًدإ يف ايرتبٟٛ ٚايتكِٜٛ ايكٝاع يف ٚاملػتػًني ايرتبٜٛني أٚضاط يف َتصاٜدًا اٖتُاًَا

 َٚك١ٓٓ َٛعٛع١ٝ أدٚات بٓا٤ مٛ األخري٠ ايطٓٛات يف ايعسب١ٝ اؾاَعات بعض اػٗت ايعسب١ٝ ايبالد ؾؿٞ

 بسافٗا تطٜٛس مٛ ايعا١َ تٛدٗاتٗا عُٔ ؾٝٗا ايتدزٜظ ١٦ٖٝ عغٛ ألدا٤ ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات يكٝاع

 يف اؿاٍ ٖٛ نُا ؾٝٗا، ايعاًَني ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ نؿا٠٤ ٚزؾع األنادمي١ٝ ٚأْػطتٗا َٚكسزاتٗا

 ٚنريو ،(63-62،  2007املٛضٟٛ) (ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ باملًُه١ ضعٛد املًو ٚداَع١ ايبشسٜٔ داَع١

 ع٢ً ٚتهطاع ٚيٜٛصٜاْا نايٝؿٛزْٝا نذاَع١ األَسٜه١ٝ اؾاَعات دزدت املكابٌ ٚيف ايُٝٔ، يف إب داَع١

 تكدّ َا ع٢ً ٚبٓا٤ً ،Marsh,1987,253-(288) )ايبٓا٥ٞ ايتكِٜٛ فٗس ؼت اؾاَعٞ األضتاذ أدا٤ ٚعع

اؾاَعٞ  يألضتاذ ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات يكٝاع َٓاضب١ أنجس أدا٠ تطٜٛس إىل اؿاد١ تتغح املكاٜٝظ ٚأل١ُٖٝ

 .إب داَع١ نًٝات يف اؾاَعٞ يألضتاذ ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات يكٝاع أدا٠ يتطٜٛس ايدزاض١ ٖرٙ دا٤ت ٚعًٝ٘
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 :الدراسة مصكلة

 اييت األدا١ٝ٥ ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات يكٝاع أدا٠ تطٜٛس إىل اؿاد١ يف اؿاي١ٝ ايدزاض١ َػه١ً تتُجٌ

 َٔ ٚد١ٗ ْعس أضاتر٠ ايتدزٜط١ٝ يًع١ًُٝ أدا٥٘ أثٓا٤ إب داَع١ يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ عغٛ بٗا ٜكّٛ إٔ ٜؿرتض

 ٚايرٟ ايتع١ًُٝٝ، ايع١ًُٝ ؼطني يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ عغٛ ب٘ ٜكّٛ ايرٟ ايدٚز أل١ُٖٝ ْتٝذ١ ،داَع١ إب

 املطتذدات ع٤ٛ يف خضٛصًا غاٜاتٗا، ٚبًٛؽ أٖداؾٗا يتشكٝل داَع١ أٟ زضاي١ يف ايٓٛعٞ ايبعد ميجٌ

 يكٝاع أدا٠ بٓا٤ يف : اؿاي١ٝ ايدزاض١ َػه١ً ؼدٜد مت ٚهلرا ٚايتهٓٛيٛدٞ، ايعًُٞ ٚايتكدّ ٚاملتػريات

 .ٚثباتٗا صدقٗا َٔ ٚايتأند إب،  داَع٠١ َٔ ٚد١ٗ ْعس أضاتراؾاَعٞ يألضتاذ ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات

  :الدراسة أهداف

 األضتاذ ألدا٤ ايالش١َ ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات يكٝاع َٛعٛع١ٝ أدا٠ بٓا٤ إىل اؿاي١ٝ ايدزاض١ تٗدف

 .ٚثباتٗا صدقٗا َٔ ٚايتشكل إب، داَع١ نًٝات يف  َٔ ٚد١ٗ ْعس األضاتر٠اؾاَعٞ

 :الدراسة أهمية

 :اآلتٞ أبسشٖا َٔ االعتبازات َٔ عدد خالٍ َٔ اؿاي١ٝ ايدزاض١ أ١ُٖٝ تتذ٢ً

1-  ايدٚز ٚأ١ُٖٝ اجملتُع، ٚخد١َ ايعًُٞ ٚايبشحٟ ايتعًِٝ ايعاٍ يف اؾاَعات ؼتًٗا اييت ايهرب٣ األ١ُٖٝ 

 .ٚزضايتٗا اؾاَع١ أٖداف ؼكٝل يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ عغٛ ب٘ ٜكّٛ ايرٟ

2-  ١٦ٖٝ عغٛ ألدا٤ ايالش١َ ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات يكٝاع  اضتدداَٗإصادق١ ميو أدا٠ بٓا٤ يف ايدزاض١ أ١ُٖٝ 

 .اؾاَع١ يف ايتدزٜظ

3-  ٚتطٜٛسِٖ اؾاَع١، يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ ٚتدزٜب إعداد بساَر ؽطٝط يف األدا٠ َٔ االضتؿاد٠ 

 .ايتعًِٝ يف َتكد١َ َطتٜٛات إىل بِٗ ٚايٛصٍٛ ايتدزٜطٞ، بأدا٥ِٗ يالزتكا٤

4-  يف اؾاَعٞ األضتاذ تٓاضب ددٜد٠ قٝاع أدٚات يبٓا٤  أخس٣دزاضات إلدسا٤ ايدزاض١ ٖرٙ متٗد إٔ ميهٔ 

 .أخس٣ داَعات

 :أض١ً٦ ايدزاض١

1-  .َا أِٖ ايهؿاٜات ايتدزٜط١ٝ يف بٓا٤ أدا٠ ايكٝاع، ٚايالش١َ ألدا٤ األضتاذ اؾاَعٞ يف نًٝات داَع١ إب 

2-  .َا َد٣ ايتشكل َٔ صدقٗا ٚثباتٗا 

 :ايدزاض١ َطًُات

1-  .ايبػسٟ ايعٓضس يف ايهؿا٠٤ تٛاؾس َٔ ؾالبد ايتع١ًُٝٝ، يًع١ًُٝ اإلَهاْٝات تٛاؾست َُٗا 

2-   .ؾٝ٘ ايعاًَني َطت٣ٛ بازتكا٤ إال ٜستكٞ إٔ تعًُٝٞ ْعاّ ألٟ ميهٔ ال  
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 :الدراسة حدود

 :ع٢ً ايدزاض١ تكتضس

1-  أضتاذ َػازى، أضتاذ أضتاذ، )ايع١ًُٝ بأيكابِٗ إب داَع١ يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ َٔ عػٛا١ٝ٥ ع١ٓٝ 

 .2008/2009ّ ايدزاضٞ يًعاّ إب داَع١ نًٝات يف ايتدزٜظ ع١ًُٝ ميازضٕٛ ٚايرٜٔ ،) َدزع َطاعد،

2-  .باؾاَع١ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ ألعغا٤ ايالش١َ ايتدزٜط١ٝ ايهؿا٤ات 

3-   .ايدزاض١ مبذاٍ املتعًك١ ٚاألدبٝات ايطابك١، ايدزاضات ع٤ٛ يف ايتدزٜط١ٝ يًهؿاٜات قٝاع أدا٠ تضُِٝ 

 :الدراسة مصطلحات

   :التدريسية الكفايات

 يف ٚميازضْٛٗا ايتدزٜظ، ١٦ٖٝ أعغا٤ ميتًهٗا اييت ٚاالػاٖات ٚاملٗازات ايكدزات فُٛع١ " :ٖٞ

،66ايضباؽ،) ) " ٚإتكإ بؿعاي١ٝ ايتع١ًُٝٝ مبُٗاتِٗ ايكٝاّ َٔ يتُهِٝٓٗ ايتعًُٝٞ املٛقـ 6666.) 

 :التدريسية للكفايات اإلجرائي التعريف

 ٚاألْػط١ ايطًٛى ٚأمناط ايتدزٜط١ٝ، املُازضات " :ٖٞ اؿاي١ٝ ايدزاض١ أٖداف ٚطبٝع١ تتؿل اييت  

 األٖداف يتشكٝل ٚايالَٓٗذ١ٝ املٓٗذ١ٝ ايتع١ًُٝٝ املٛاقـ يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ عغٛ بٗا ٜكّٛ إٔ ٜؿرتض اييت

املُازضات  اإلْطا١ْٝ، ٚايعالقات ، يًتدزٜظؽطٝطاٍ :ٖٞ ايهؿاٜات ٖٚرٙ ٚإتكإ، بؿعاي١ٝ املٓػٛد٠ ايرتب١ٜٛ

 ." ٚايتكِٜٛ ،ايتدزٜط١ٝ

   :القياس أداة

 ايالش١َ ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات قٝاع أدٚات إعداد يف ػسٜيب أضاع ع٢ً صُِ اضتبٝإ عٔ عباز٠ ٖٞ

 ٚايعالقات ؾكسات، (7)يًتدزٜظ  ايتدطٝط :ايتاي١ٝ ايهؿاٜات ٜٚكٝظ إب، داَع١ يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ يعغٛ

 .ؾكسات   (7) ٚايتكِٜٛ ؾكسات، (6) املُازضات ايتدزٜط١ٝ ؾكسات، (10) اإلْطا١ْٝ

 :الدراسة منهج 

 اؿاي١ٝ ٚذيو يًدزاض١ َال١ُ٥ األنجس املٓٗر ٖٚٛ ايتشًًٝٞ، ايٛصؿٞ ايبشح َٓٗر ايباسح اضتددّ  

 ايهؿاٜات قٝاع ٠أدا ٚبٓا٤ ايبشح مبٛعٛع املتعًك١ ايطابك١ ايدزاضات ع٢ً ٚاالطالع املعًَٛات مجع خالٍ َٔ

 .ايطابك١ ايدزاضات يف ايٛازد٠ ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات ع٤ٛ يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ عغٛ ألدا٤ ايتدزٜط١ٝ

 :السابقة الدراسات

 تٗدف دزاضات ٚبني اؾاَعٞ األضتاذ أدا٤ يكٝاع أدا٠ يبٓا٤ تٗدف دزاضات بني ايطابك١ ايدزاضات تٓٛعت

 يف ايدزاضات ألِٖ ْعسض ًٜٞ ٚؾُٝا ايتدزٜظ، ١٦ٖٝ ألعغا٤ ايالش١َ ايتدزٜط١ٝ اتٟايهؿا ع٢ً ايتعسف إىل

  :اجملايني ٖرٜٔ
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 :العربية الدراسات :أوال

1-  :(1986ّ،ٚإبساِٖٝ مجٌٝ) دزاض١ 

 أدسٜت سٝح بػداد داَع١ نًٝات يف بايتدزٜظ يًكا٥ُني امل١ٝٓٗ ايهؿا٤ات بدزاض١ ايباسجإ قاّ  

 ١٦ٖٝ عغٛ إيٝٗا حيتاز اييت امل١ٝٓٗ ايهؿا٤ات ؼدٜد إىل ٖٚدؾت ايرتب١ٜٛ، ايبشٛخ َسانص يف ايدزاض١

 َٔ %(15) بٓطب١ :قطِ ٚز٥ٝظ ٚعُٝد تدزٜظ ١٦ٖٝ ٚعض (300 )ايبشح ع١ٓٝ ٚبًػت اؾاَع١، يف ايتدزٜظ

 ٚاألخس٣ ايع١ًُٝ يًهًٝات إسداُٖا قا٥ُتني َٔ تهْٛت اييت ايدزاض١ أدا٠ ببٓا٤ قاَا نُا اجملتُع، فُٛع

 بني إسضا١ٝ٥ دالي١ ذات ؾسٚم ٖٓاى ناْت َا إذا يًتعسف ايتا١ٝ٥ ايدزد١ ٚاضتدسدت اإلْطا١ْٝ، يًهًٝات

 ٟ:َا ٌٜ اإلسضا٥ٞ ايتشًٌٝ َٔ ٚتبني .ٚاإلْطا١ْٝ ايع١ًُٝ ايهًٝات

 يف َٚؿٝد٠، ١َُٗ بأْٗا ٚصؿت نؿا٠٤ (57 )ع٢ً ايع١ًُٝ ايهًٝات يف ايتدزٜط١ٝ اهل١٦ٝ أعغا٤ ٚاؾل - أ

 .َٚؿٝد٠ ١َُٗ باعتبازٖا نؿا٠٤ (35 )ع٢ً اإلْطا١ْٝ ايهًٝات يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ ٚاؾل سني

 إىل ذيو ٜٚعص٣ ايهؿا٤ات، بك١ٝ َٔ اؿطاب١ٝ َتٛضطاتٗا يف دزد١ أع٢ً امل١ٝٓٗ ايهؿا٤ات بعض أسسشت-ب 

 .ايعايٞ ايتعًِٝ يف ايتدزٜظ مل١ٓٗ ٚأ١ُٖٝ ؾا٥د٠ أنجس أْٗا

2-  :(1994ّايضباؽ، ) دزاض١  

 يًهؿا٤ات األزد١ْٝ اجملتُع نًٝات يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ إملاّ َد٣ ع٢ً ايتعسف إىل ايدزاض١ ٖدؾت

 اؿه١َٝٛ ايهًٝات يف َٚدزض١ َدزع( 307 )) َٔ ايدزاض١ ع١ٓٝ ٚتهْٛت هلا، ممازضتِٗ َٚد٣ ايتع١ًُٝٝ

 : ٖٞ فاالت أزبع١ ع٢ً َٛشع١ نؿا١ٜ (48 ) َٔ تهْٛت اضتبا١ْ ع٢ً ايباسح ٚاعتُد األزدٕ، يف ٚاـاص١

 األدا٠ صدم َٔ ايتأند ٚبعد  .ٚايتكِٜٛ ٚايٓػاطات، ٚتضُُٝ٘، يًتعًِٝ ايتدطٝط ايطايب، غدض١ٝ

 ٜعسؾٗا تع١ًُٝٝ نؿا١ٜ (34) ٖٓاى إٔ ايدزاض١ ْتا٥ر بٝٓت سٝح ايدزاض١، ع١ٓٝ ع٢ً تٛشٜعٗا مت ٚثباتٗا

 (29 )ٚ يًُدزضني ددًا عسٚز١ٜ تع١ًُٝٝ نؿا١ٜ( 17) ٜٛدد ٚأْ٘ نؿا١ٜ، (84) أصٌ َٔ عاي١ٝ بدزد١ املدزضٕٛ

 ٚ عاي١ٝ بدزد١ تع١ًُٝٝ نؿا١ٜ (9 )ميازضٕٛ اجملتُع نًٝات يف املدزضني ٚإٔ ايغسٚز٠، َتٛضط١ نؿا١ٜ

 ٖرٙ َعسؾ١ دزد١ يف ؾسٚم دال تٛز ٚأْ٘ املتٛضط، دٕٚ بدزد١ أٟ اإلتكإ َطت٣ٛ دٕٚ ميازضْٛٗا نؿا١ٜ( 25)

 .ممازضتٗا ٚدزد١ ايهؿاٜات
 

3-  :(1999ّ،طٓاش ( دزاض١ 

 أضاتر٠ َٓعٛز َٔ ايؿعاٍ اؾاَعٞ ايتعًُٝٞ األدا٤ ع٢ً ايتعسف يػسض اضتبا١ْ طٓاش صُِ

 يًُطام املطبل ايتدطٝط: ٖٚٞ ز٥ٝط١ٝ، فاالت (8) عُٔ تتدزز ؾكسات (106 )ٚتغُٓت األزد١ْٝ، اؾاَعات

 ممازضات، (7) املطام قتٜٛات َع ايتعاٌَ ،(18) ايضؿ١ٝ ايطًٛنٝات ،(15)األٍٚ ايدزاضٞ ايّٝٛ ؾكس٠ ،(14)

 ت، املُازضا(12)ايصَال٤ َع ايعالقات ،(9)ٚايطايب األضتاذ بني ايضؿٞ ايتؿاعٌ ،(20(ٚايعالَات االَتشاْات
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 ٜس٣ ،تع١ًُٝٝ ضًٛن١ٝ (79) ٚدٛد عٔٚ ،أضتاذًا (288) ع٢ً االضتبا١ْ تطبٝل ٚأبسش، (11. )احملاعس٠ قاع١ خازز

 زبط احملدد، املٛعد يف ٚإْٗاؤٖا احملاعس٠ بد٤ :ٚأُٖٗا ايؿعاٍ، األدا٤ إىل تػري أْٗا ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤

 تكٝد املطام، َتطًبات غسح املالسعات، ٚإبدا٤ األض١ً٦ يطسح ؾسص١ ايطًب١ َٓح ايطابك١، باملٛاد ايع١ًُٝ املاد٠

 ايدعاب١ اضتدداّ :اآلتٞ ايٓشٛ ع٢ً تستٝبٗا مت ؾكد ايؿاع١ً غري ايطًٛنٝات أَا .املطام غط١ األضتاذ

 عٔ اإلداب١ ايطايب َٔ األضتاذ طًب ْكاطٗا، ألِٖ بتًدٝط احملاعس٠ إْٗا٤ احملاعس٠، يف اؾُٛد يهطس

 .ؾٝٗا ايٓكاش بإداز٠ يطايب ايطُاح احملاعس٠، يف األض١ً٦
 

4-  (:2000،  ايطٝٓدٟ(  دزاض١ 

 ايرتب١ٝ به١ًٝ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ يد٣ ايتع١ًُٝٝ ايهؿاٜات تٛاؾس دزد١ َعسؾ١ إىل ايدزاض١ ٖدؾت       

 ع١ٓٝ أعغا٤ مجٝع َٔ ايدزاض١ ع١ٓٝ تهْٛت ْعسِٖ، ٚد١ٗ َٔ هلا ممازضتِٗ ٚدزد١ قابٛع، ايطًطإ ظاَع١

 ايباسح أعد .ايدزاض١ ٖدف ذيو ٚيتشكٝل تدزٜظ، ١٦ٖٝ  عغٛ(101) عددِٖ ٚايبايؼ ايرتب١ٝ به١ًٝ ايتدزٜظ

 ٚاختٝاز ٚاألْػط١ األضايٝب تغِ تفاال ضبع١ ع٢ً َٛشع١ تع١ًُٝٝ، نؿا١ٜ (70) َٔ تهْٛت اضتبا١ْ

 :ايدزاض١ ْتا٥ر َٚٔ ايتع١ًُٝٝ، ايتكٓٝات

 ايعٓاصس تتٓاٍٚ ٚاييت عاي١ٝ بدزد١ متازع ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ يد٣ تٛاؾست اييت ايهؿاٜات أِٖ إٔ-أ

 ايتع١ًُٝٝ االضرتاتٝذٝات ٚؼدٜد ايتعًِٝ قت٣ٛ ٚؼًٌٝ خط١ إعداد َٔ ايتدزٜظ يع١ًُٝ ايس٥ٝط١

 .ايتع١ًُٝٝ ايٓػاطات ٚتٓؿٝر املتٓٛع١ ايطسم ٚاضتدداّ

 ٚدزد١ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ يد٣ ايتع١ًُٝٝ ايهؿاٜات تٛاؾس دزد١ بني إسضا٥ًٝا داٍ َٛدب ازتباط ٚدٛد-ب

 (0.95 )االزتباط َعاٌَ بًؼ إذا هلا ممازضتِٗ

 

5-  :(2001ّ، املداليف  (دزاض١ 

 .صٓعا٤ داَع١ يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ يعغٛ ايالش١َ ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات يتكِٝٝ أدا٠ بٓا٤ إىل ايدزاض١ ٖدؾت        

 األضاتر٠، َٔ ٚجملُٛع١ باؾاَع١، ايرتب١ٝ ن١ًٝ يف طايب (1000) يٓشٛ َؿتٛسًا ضؤااًل ٚد٘ ،ذيو ٚيتشكٝل

 األبعاد تكٝظ ؾكس٠ (76) َٔ تتأيـ أصبشت األدا٠، ػسٜب ٚبعد ٖا١َ، تدزٜط١ٝ نؿاٜات( 4) نتاب١ ؾٝ٘ طًب

 ،(8) يًتدزٜظ ايتٓعِٝ ،(5) يًتدزٜظ ايتدطٝط ،(6) ايع١ًُٝ املعسؾ١ ،ؾكسات (9) ايطًب١ َع ايعالقات :اآلت١ٝ

 نجس٠ إٔ إال /األدا٤ مشٛي١ٝ ٚزغِ، (10)ايؿعاٍ اؾاَعٞ ايتدزٜظ ّ، أسها(10) ايتكِٝٝ ،(19) ايتدزٜظ تٓؿٝر

 .ايضٝؿٞ ايتعًُٝٞ املٛقـ يف بؿاع١ًٝ تطبٝكٗا ٜعٝل قد ؾكساتٗا
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6-  :(2001ّسطٔ، )دزاض١ 

 ايتدزٜظ يتكِٜٛ منٛذز تطٜٛس إىل ٖدؾت اييت اؿاي١ٝ ايدزاض١ مبٛعٛع املستبط١ ايدزاضات َٔ ٖٚٞ       

 ايطالب َع ايعالقات يًتدزٜظ، ايتدطٝط املٗين، االيتصاّ :اآلت١ٝ املهْٛات ع٢ً أغتٌُ ايؿعاٍ اؾاَعٞ

 مخط١ ايباسح طسح إٔ ٚبعد .ايطالب تكِٜٛ املٛظؿ١، ايتكٓٝات ايع١ًُٝ، املاد٠ ايؿعاٍ، ايتدزٜظ ٚايصَال٤،

 فُٛع١ ع٢ً عسعٗا قا١ُ٥ يف املطتدسد١ املعاٜري أطس املرنٛز٠، ايطبع١ اجملاالت يف ايتدزٜظ يتكِٜٛ َعاٜري

 بٓتٝذ١ بٓٛدٙ عدد يٝضبح ايُٓٛذز تعدٌٜ يف آزا٥ِٗ َٔ ٚأؾاد ايبشسٜٔ، داَع١ أضاتر٠ َٔ كتاز٠

 ايتدزٜظ فاالت بني ايتداخٌ عًٝ٘ ٜؤخر أْ٘ إال ايُٓٛذز، ٖرا أ١ُٖٝ َٔ ايسغِ ٚع٢ً .بٓدًا (34)ايتشهِٝ

 بض١ً متت ال ؾكسات ٜغِ املَطٛز ايُٓٛذز إٔ نُا .ايتدزٜظ َهْٛات َع ؾكسات٘ بعض اْطذاّ ٚعدّ ايطبع١،

 ٜٚضعب ,ايػُٛض ٜػٛبٗا ؾكسات ٚمث١ ,"ٚد٘ أسطٔ ع٢ً إيٝ٘ املٛن١ً املٗاّ ٜؤدٟ ":َجٌ اؾاَعٞ، يًتدزٜظ

 ."يًعًِ تغاف ددٜد٠ آزا٤ ٜكدّ ": َجٌ ,قٝاضٗا

 

7-  (:2002ّ، ايطٝد ) دزاض١ 

 اـضا٥ط :ٖٚٞ اؾاَعٞ، يًُعًِ ايتدزٜط١ٝ يًهؿا٠٤ َعسؾ١ٝ قددات أزبع١ بضٝاغ١ ايباسح قاّ        

 يف َٚؿٝد ٖاّ ايُٓٛذز ٖرا إٔ َٚع ايعا١َ، ايجكاؾ١ٝ املعسؾ١ األنادمي١ٝ، املعسؾ١ امل١ٝٓٗ، املعسؾ١ ايػدض١ٝ،

 قٝاع يف منٛذد٘ تٛظٝـ نٝؿ١ٝ ٜٛعح مل ايباسح إٔ إال اؾاَعٞ، األضتاذ ألدا٤ املعسؾ١ٝ احملددات اضتٝعاب

 .ٚتكٛمي٘ األدا٤ ٖرا

 

8-  (:2002ّ ايػسٜـ، )دزاض١  

 ايطعٛد١ٜ اؾاَعات يف ايتدزٜط١ٝ اهل٦ٝات أعغا٤ اَتالى دزد١ ع٢ً ايتعسف إىل ايدزاض١ ٖدؾت          

 ٚعض( 598)َٔ ايدزاض١ ع١ٓٝ ٚتهْٛت ٜٛادْٗٛٗا، اييت ٚايضعٛبات هلا ممازضتِٗ ٚدزد١ ايتع١ًُٝٝ يًهؿاٜات

 ايباسح طٛز ايدزاض١ أٖداف ؼكٝل أدٌ َٚٔ ايكس٣، ٚأّ ضعٛد املًو داَعيت ع٢ً َٛشعني تدزٜظ ١٦ٖٝ

 َٔ ٚتأند ،ايتدزٜظ ١٦ٖٝ ألعغا٤ يًهؿاٜات ايضعٛب١ ٚدزد١ املُازض١ ٚدزد١ االَتالى دزد١ تكٝظ أدٚات

 :إىل ايباسح ٚتٛصٌ ،بآزا٥ِٗ ٚاألخر احملهُني َٔ فُٛع١ ع٢ً عسعٗا خالٍ َٔ األدٚات صدم

 .نبري٠ بدزد١ ناْت يًهؿاٜات ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ اَتالى دزد١ إٔ-    أ

 .َتٛضط١ بدزد١ ناْت ايتع١ًُٝٝ يًهؿاٜات املُازض١ دزد١ إٔ-    ب

 .َتٛضط١ بدزد١ ناْت ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ تٛاد٘ اييت ايضعٛبات إٔ-     ز 

 .ايهؿاٜات يف ايضعٛب١ ٚدزد١ املُازض١ ٚدزد١ االَتالى دزد١ بني ن١ًٝ إجياب١ٝ ازتباطٝ٘ عالق١ ٖٓاى-     د
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 يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ تدزٜب بساَر إعداد يف ايباسح قبٌ َٔ املعد٠ ايكا١ُ٥ َٔ الضتؿاد٠ا-    ٖـ  

 .اؾاَعات

 

9-  (:2006ّ عًُٝات، )دزاض١ 

 ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ ألدا٤ ايتع١ًُٝٝ ايهؿاٜات ؼدٜد إىل تٗدف نْٛٗا يف ايدزاض١ ٖرٙ أ١ُٖٝ تتذ٢ً        

 :اآلتٞ ايس٥ٝظ ايطؤاٍ عٔ اإلداب١ يف اؿايٞ ايبشح ٖدف ٚمتجٌ .ايريَٛى داَع١ يف

 ايتبأٜ سذِ َٚا ايع١ٓٝ أؾساد ْعس ٚد١ٗ َٔ أُٖٝتٗا سٝح َٔ األدا١ٝ٥ ايتع١ًُٝٝ ايهؿاٜات تستٝب َا

 يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ َٔ عغٛا( 309) ايدزاض١ ع١ٓٝ ٚمشًت ايع١ًُٝ؟ ٚايستب١ يًتدضط ٚؾكًا ايرتتٝيب

 :اآلت١ٝ ايٓتا٥ر إىل ايدزاض١ ٚتٛصًت ايريَٛى، داَع١ نًٝات

 ايع١ًُٝ ايهًٝات يف ايدزاض١ ع١ٓٝ أؾساد ْعس يٛد١ٗ ٚؾكًا أُٖٝتٗا عطب ايهؿاٜات فاالت تستٝب دا٤-1

 ،األٚىل املستب١ ع٢ً ايتع١ًُٝٝ املُازضات  نؿا١ٜ:فاٍ سضٍٛ إىل ٚتػري عاّ، بػهٌ َتٛاؾكًا ٚاإلْطا١ْٝ

 .األخري٠ املستب١ ع٢ً ايداؾع١ٝ اضتػاز٠  نؿا١ٜ:ٚفاٍ

 يف ٚاإلْطا١ْٝ ايع١ًُٝ ايهًٝات يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ إدابات بني إسضا١ٝ٥ دالي١ ذات ؾسٚم تٛدد-2

 االختباز أظٗس نُا ايهؿاٜات بعض يف ايع١ًُٝ األيكاب عطب َكازْتٗا عٓد بِٝٓٗ املػرتن١ ايؿكسات

 ٚاييت ايدزاض١، إيٝٗا تٛصًت اييت ايٓتا٥ر ع٢ً بٓا٤ً ٚاملكرتسات ايتٛصٝات َٔ عددًا ايباسح ٚعع ٚقد .ايتا٥ٞ

 ٚإصداز اؾاَع١، يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ إعداد بساَر يف ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات َٔ االضتؿاد٠ :أُٖٗا َٔ

 .ايدزاض١ ْتا٥ر َٔ عًٝ٘ سضًت ايرٟ يًرتتٝب ٚؾكا ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات ٜتغُٔ نساع

 

 :(2007ّ ،املٛضٟٛ (دزاض١ -10

 اطًع ايػسض ٖرا ٚيتشكٝل اؾاَعٞ، ايتدزٜظ ؾاع١ًٝ دزد١ يكٝاع أدا٠ تضُِٝ إىل ايدزاض١ ٖرٙ ٖدؾت      

 صٓـ ثِ اهلا١َ، ايتدزٜط١ٝ بايهؿاٜات أٚي١ٝ قا١ُ٥ ٚأعد ايدزاض١، مبٛعٛع ايض١ً ذات ايدزاضات ع٢ً ايباسح

 يًُكٝاع، املٓاضب ايتكدٜس ضًِ ٚاختاز ايؿعاٍ، اؾاَعٞ يًتدزٜظ ز٥ٝط١ٝ أبعاد أزبع١ عُٔ ايهؿاٜات تًو

 طايبًا( 216)ٚ أضتاذًا (208) َٔ تتأيـ عػٛا١ٝ٥ ع١ٓٝ ع٢ً ٚتطبٝكٗا يألدا٠، ايعاٖسٟ ايضدم َٔ ايتأند ٚبعد

 أؾساد الضتذابات ايعاًَٞ ايتشًٌٝ ع٢ً بٓا٤ً املكٝاع يؿكسات ايٓٗا٥ٞ ايعدد ؼدٜد مت ايبشسٜٔ، داَع١ يف

 اؾاَعٞ يًتدزٜظ أضاض١ٝ قاٚز أزبع١ ٚتكٝظ ؾكس٠، (24) َٔ تتأيـ األدا٠ أصبشت ذيو ٚبٓتٝذ١ ايع١ٓٝ،

 ايتشكل ٚمت .ايتعًِ ب١٦ٝ إداز٠ ايضؿٞ، ايتكِٜٛ اإلْطا١ْٝ، ايعالقات ٚتٓؿٝرٙ، ايتدزٜظ ؽطٝط :ٖٚٞ ايؿعاٍ،

 ٚيف .يًُكٝاع ايداخًٞ االتطام ع٢ً تدٍ ق١ُٟٝ ٚٙ (0.78 )أيؿا ثبات َعاٌَ بًؼ سٝح ٚثباتٗا، األدا٠ صدم َٔ
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 يف ايتكِٜٛ ْتا٥ر ٚتٛظٝـ اؾاَعٞ، املعًِ أدا٤ تكِٜٛ يف األدا٠ باضتدداّ ايباسح أٚص٢ ايٓتا٥ر، ٖرٙ ع٤ٛ

 .ٚػٜٛدٙ أدا٥٘ ؼطني
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  :األجنبية الدراسات :ثانيًا

 (Hoerigk,1981) ;دزاض١ -1

 أضاع ع٢ً ايكا٥ِ ايٓادح ايتدزٜطٞ األدا٤ بٗا ٜتضـ اييت ايعا١َ ايكدزات ؼدٜد إىل ايدزاض١ ٖدؾت           

 ايدزاض١ ٚاضتددَت ايتدزٜطٞ، ٚاألدا٤ ايعا١َ ايكدزات بني ايعالق١ َد٣ ٚؼدٜد ايتع١ًُٝٝ، ايهؿاٜات

 إسداُٖا :فُٛعتني إىل ايع١ٓٝ ٚقطُت اـُاضٞ، يٝهست ملكٝاع ٚؾكًا نؿا١ٜ (101) َٔ َهًْٛا اضتبٝاًْا

 ٚاضتددّ ايهؿاٜات، ع٢ً ايكا١ُ٥ ايرتب١ٝ تطتددّ ال ٚاألخس٣ ايهؿاٜات، ع٢ً ايكا١ُ٥ ايرتب١ٝ تطتددّ

ًٕ إىل ايٓتا٥ر ٚتٛصًت اجملُٛعات، بني ايؿسٚم إلجياد ايتا٥ٞ االختباز  عاي١ٝ دزدات تاأظٗس اجملُٛعتني نًتا أ

 ٚٚددت ايٓادح، ايتعًِٝ يف ١َُٗ نُتػريات املٗازات ٚتٛؾري ايتدطٝط، َٗازات ٚؼًٌٝ املعسؾ١ٝ، ايكدز٠ يف

ًٕ ٚظٗس املٛد١ٗ، ٚاملٗازات امل١ٝٓٗ، ايهؿا١ٜ :نؿاٜتني يف اجملُٛعتني بني دالي١ ذات ؾسٚم  نؿاٜات عد٠ ٖٓاى أ

 يًُٗازات ٚايتدطٝط امل١ٝٓٗ، ٚايهؿاٜات ٚاملس١ْٚ املعسؾ١ٝ ايكدز٠ ٖٞ :ايتدزٜظ لاح يف إسضا١ٝ٥ دالي١ هلا

  .ٚتٓعُٝٗا

 :(Marsh, 1982) دزاض١  -2

 أثس ؾع٢ً .ايؿعاٍ ايتدزٜظ قٝاع أدٚات إعداد يف ايتذسٜب١ٝ يًطسٜك١ سًٝا منٛذدًا ايباسح أعد             

 ؾكس٠، (50-75) تساٚح ايؿكسات َٔ ٖا٥ٌ عدد تطٜٛس مت ايتدزٜظ، ١٦ٖٝ ٚأعغا٤ ايطًب١ َع أدسٜت اييت املكابالت

 ٚاألضاتر٠ ايطًب١ َٔ ٚطًب األنادمي١ٝ، األقطاّ كتًـ يف ايطًب١ َٔ نبري٠ عٝٓات ع٢ً تطبٝكٗا ٚدس٣

 أل١ُٖٝ ايطًب١ تكدٜسات :ٖٚٞ يألدا٠، ايٓٗا١ٝ٥ ايضٝػ١ بٓٛد الختٝاز َعاٜري أزبع١ ٚسددت .ؾٝٗا زأِٜٗ إبدا٤

 َٚعاَالت ايطًب١، (تكدٜسات) الضتذابات ايعاًَٞ ايتشًٌٝ ايؿكسات، ؾا٥د٠ ملد٣ األضاتر٠ ٚتكدٜسات ايؿكسات،

 تكٝظ ؾكس٠ (31) َٓٗا .ؾكس٠ (41) َٔ ايٓٗا٥ٞ غهً٘ يف ٜتأيـ املكٝاع صاز تكدّ، َا ع٢ً ٚبٓا٤ ايؿكسات، ثبات

 (4) ايطًب١ َع ايتؿاعٌ ؾكسات، (4) ايتٓعِٝ ؾكسات، (4) اؿُاع ؾكسات، (4) ايتعًِ :األضتاذ ألدا٤ اآلت١ٝ األبعاد

 اّايع ايتكِٝٝ ،ؾكستني األْػط١ ،ؾكسات (3) االَتشاْات ،ؾكسات (4) ايعُل ،ؾكسات (4) ايطًب١ َع األيؿ١ ،ؾكسات

 .أدا٥ِٗ ؼطني يف املكٝاع تطبٝل َٔ األضاتر٠ د، ٚقد اضتؿاؾكسات (10) املكسز ؾا٥د٠ َٚد٣ تني،ؾكس

 : (Yallin,1993)  دزاض١ -3

 أعغا٤ ٚتدزٜب إعداد بسْاَر ٜتغُٓٗا إٔ ايٛادب ايتع١ًُٝٝ ايهؿاٜات أِٖ ؼدٜد إىل ايدزاض١ ٖدؾت          

 نًٝات يف (Pennsylvania) بٓطًؿاْٝا بٛال١ٜ (Allegheny) اؾٝين َكاطع١ نًٝات يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ

 تع١ًُٝٝ نؿا١ٜ (49) َٔ االضتبا١ْ ٚتهْٛت .َدزضًا (220) َٔ َه١ْٛ ايع١ٓٝ ٚناْت املكاطع١، يف ايرتب١ٝ

 ٚايٛضا٥ٌ املٛاد إْتاز ٚتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ، ٚاملٛاد ايتعًِٝ، تضُِٝ َبادئ :ٖٞ فاالت أزبع١ ع٢ً َٛشع١

 حيب اييت ايهؿاٜات ع٢ً ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ إمجاع إىل ايدزاض١ ٚتٛصًت .اؾُٗٛز َع ٚاالتضاٍ ايتع١ًُٝٝ
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 ٚايٛضا٥ٌ يًُٛاد اإلْتاز ٚتكٓٝات ايتعًِٝ، تضُِٝ َبادئ :ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ إعداد بساَر تتغُٓٗا إٔ

 ايتكٓٝات يف َكد١َ َطام ٜدزع إٔ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ اقرتح نُا اؾُٗٛز، َع ٚاالتضاٍ ايتع١ًُٝٝ

 .ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ يد٣ ايتع١ًُٝٝ ايهؿاٜات بعض تطٜٛس يٝتِ ٚايهًٝات اؾاَعات يف ايتع١ًُٝٝ

 :(م2001، ٚزؾاق٘ (Crumbley ,دزاض١  -4

 ألدا٥٘، ايطًب١ تكِٜٛ يف إجيابًٝا املؤثس٠ يألضتاذ ايػدض١ٝ ايطُات بعض َعسؾ١ إىل ايدزاض١ ٖدؾت              

 أَا .ايدزدات ٚعع يف ايعداي١ ٚايتٓعِٝ، ايتشغري اؿُاع، ايدزع، عسض َٗازات ايتدزٜظ، أضًٛب :ٖٚٞ

 عدّ ايطًب١، ع٢ً قسد١ أض١ً٦ طسح املاد٠، قت٣ٛ تػط١ٝ َٔ األضتاذ متهٔ عدّ :ؾٗٞ ضًبًا املؤثس٠ ايضؿات

 .املٓصي١ٝ ايٛادبات نجس٠ ايعالَات، ٚعع يف ايتػدد َؿاد١٦، قضري٠ اختبازات تطبٝك٘ األضتاذ، نؿا٠٤

 األضايٝب اضتدداّ ايطًب١، أض١ً٦ َع ايتذاٚب يًُاد٠، ايٛاعح ايػسح :اآلت١ٝ ايهؿاٜات عٔ ايٓتا٥ر ٚأضؿست

  .يًضـ ايعادٍ ايغبط ايؿها١ٖ، سظ اَتالى ايتدزٜظ، يف اإلبداع١ٝ

 :الدراسة إجراءات

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً اؿاي١ٝ ايدزاض١ إدسا٤ات ؼددت

 .اؿاي١ٝ ايدزاض١ مبذاٍ املتعًك١ ٚاألدبٝات ايطابك١، ايدزاضات ع٢ً االطالع-1

 .ايدزاض١ ع١ٓٝ ؼدٜد-2

 .اؿاي١ٝ ايدزاض١ يف املطتدد١َ االضتبا١ْ إعداد-3

 .ايع١ٓٝ ع٢ً ايدزاض١ أدا٠ تطبٝل-4

 .ايٓتا٥ر إىل ايتٛصٌ-5

 .ايالش١َ ٚاملكرتسات ايتٛصٝات ؼدٜد-6

 :الدراسة جمتمع

 ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ عدد ٚبًؼ نًٝات،( 8) ،2009/2010ّ ايدزاضٞ يًعاّ إب ؾاَع١ ايتابع١ ايهًٝات عدد بًؼ

عغًٛا َٔ ايهًٝات  (116)َٔ ايهًٝات ايع١ًُٝ، ٚ  (102) َِٓٗ  .عغَٛا( 218 )ايعًُٞ ايًكب ٚعطب ؾٝٗا

 .ذيو ٜٛعح (1) ٚاؾدٍٚاألدب١ٝ، 
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 (1) ددٍٚ

 داَع١ نًٝات ع٢ً ايعًُٞ ايًكب عطب َٛشعني ايتدزٜظ ١٦ٖٝ ألعغا٤ ايدزاض١ فتُع

 

 اجملُٛع

  ايعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًُٞ ايًكـــــــــــــــــــب

 ايه١ًٝ
 أضتاذ َػازى أضتاذ َطاعد أضتاذ َدزع

 األضٓإ طب - 4 4 7 15

 اهلٓدض١ - 4 10 6 20

 ايبٝطسٟ ٚايطب ايصزاع١ 2 3 12 8 25

 ايعًّٛ 3 10 23 7 43

 إب- ايرتب١ٝ 1 11 13 8 33

 ايٓادز٠- ايرتب١ٝ - 3 13 7 23

 اآلداب 6 10 20 8 44

 ايتذاز٠ 1 3 7 5 16

 اجملُٛع 13 47 102 56 218

 :الدراسة عينة

 ايعػٛا١ٝ٥ ايع١ٓٝ بطسٜك١ مجٝعًا اختٝازِٖ مت ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ َٔ عغًٛا( 98) َٔ ايدزاض١ ع١ٓٝ تهْٛت 

عغًٛا َٔ  (52)عغًٛا َٔ ايهًٝات ايع١ًُٝ، ٚ  (46) َِٓٗ  .األصًٞ اجملتُع َٔ stratified sample ايطبك١ٝ

، 2009/2010ّ ايدزاضٞ بايعاّ اـاص١ اؾاَع١ إسضا٤ات عطب ٚذيو، (%45) ايهًٝات األدب١ٝ، ٚبٓطب١

 .ذيو ٜٛعح( 2) ٚاؾدٍٚ
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 (2)ددٍٚ

 ايه١ًٝ ْٚٛع ايعًُٞ ايًكب عطب َٛشع١ ايدزاض١ ع١ٓٝ

 ّ ايه١ًٝ اجملُٛع

 1 األضٓإ طب 7

 2 اهلٓدض١ 9

 3 ايبٝطسٟ ٚايطب ايصزاع١ 11

 4 ايعًّٛ 19

 5 إب- ايرتب١ٝ 15

 6 ايٓادز٠- ايرتب١ٝ 10

 7 اآلداب 20

 8 ايتذاز٠ 7

  اجملُٛع 98

 :الدراسة أداة

 :ٖٞ أضاض١ٝ َساسٌ غُظ يًدزاض١ قٝاع نأدا٠ االضتبٝإ بٓا٤ ع١ًُٝ َست

  :ايتدزٜظ ١٦ٖٝ يعغٛ ايتدزٜط١ٝ بايهؿاٜات أٚي١ٝ قا١ُ٥ إعداد :األٚىل املسس١ً 

 :ايكٝاع ألدا٠ األٚي١ٝ ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات قا١ُ٥ إعداد يف ايتاي١ٝ اـطٛات ؾٝٗا ايباسح اتبع 

 :السابقة للدراسات شاماًل مسحًا الباحح جرىأ: أوال

 نؿا١ٜ (30) سضس مت يريو ْٚتٝذ١ اؾاَعٞ، ايتدزٜظ نؿاٜات يكٝاع أدٚات بٓا٤ َٛعٛع تٓاٚيت اييت      

،66املٛضٟٛ، )باالعتُاد ع٢ً ايهؿاٜات اييت سددٖا   يف اؾاَعٞ يألضتاذ املتطًب١ ايهؿاٜات فٌُ َٔ (6666

 .ايضؿٞ ايتدزٜظ َٝدإ

 :يلي كما أساسية حماور أربعة ضمن  الكفايات التدريسيةحصر مت: ثانيا

 :ؾكسات( 7) ٚتغُٓت : يًتدزٜظ ايتدطٝط  -أ

 ٚد٘ ٟايطايب، غربات املكسز زبطٟ َٓطك١ٝ، بضٛز٠ يًُكسز ايدزاضٞ عسضٟ ، إعدادًا َطبكًايًُشاعس٠ د   ٜعد

 املٛقـ يف ايتدزٜظ طسا٥ل ْٛعٟ احملاعس٠، يف ايتعًِٝ تكٓٝات ٜطتددّ ايطًب١، يتؿهري املجري٠ األض١ً٦

 .ايؿاع١ً املػازن١ ع٢ً ايطايب ايتعًُٝٞ ٜػذع

 :ؾكسات( 10) ٚتغُٓت :اإلْطا١ْٝ ايعالقات- ب
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 قُد ؾا٥ص قُد عادٍ/ د. أ

 تكبٌٟ ايط١ًٝ، َع األيؿ١ أدٛا٤  ٜػٝعايطًب١، َع ٚيباق١ مبس١ْٚ  ٜتعاٌَايطًب١، اضتؿطازات عٔ      جيٝب

 َٗاّ ؼدٜد عٓد ايطًب١ ظسٚف  ٜساعٞباملكسز، اـاص١ ايطًب١ َكرتسات َع املدايؿ١ يسأٜ٘، ٜتذاٚب اآلزا٤

 َطت٣ٛ زؾع ع٢ً ايطايب ؾصٜح االختبازات، َٛاعٝد تعٝني عٓد اؿطبإ يف ايط١ًٝ ظسٚف ٜأخر املكسز،

 اعترازات يكبٍٛ االضتعداد  ٜبدٟاألنادمي١ٝ، ايدزاض١ٝ َػهالت٘ سٌ ع٢ً ايطايب املكسز، ٜعني يف ؼضًٝ٘

 .ٚايتأخري ايػٝاب عٔ ايطًب١

 :ؾكسات( 6) ٚتغُٓت: ايتدزٜط١ٝ املُازضات  -ز

ٜطتػٌ ٚقت  احملدد، املٛعد يف ع٢ً بد٤ احملاعس٠ ٚإْٗا٥ٗا  ٚحيسظاحملاعس٠ املكسز، ٜبدأ غط١       ًٜتصّ

 املضشش١ األٚزام بإزداع تصٌّٜ املهتب١ٝ، ايطاعات أثٓا٤ املهتب يف تٛاددٟ ،احملاعس٠ يف ؼكٝل أٖداف احملاعس٠

 .احملدد٠ َٛاعدٖا يف ألْػط١ٜٓؿر  احملدد٠، املٛاعٝد يف

 :ؾكسات (7) :ٚتغُٔ: يتكِٜٛا-د

 املكسز ٜتٛخ٢  طبٝع١سطب األض١ً٦ب  ٜٓٛع،باملكسز ايدزاضٞ  اختبازٙأض١ً٦ ٜسبط بٛعٛح، االختباز أض١ً٦ ٜضٝؼ

 يًطايب اتكدٜس ْحِٜ االختباز، بعد يًطًب١ أخطا٤ِٖ غسحٟ ايدزدات، ٚٚعع ايتضشٝح يف ٚايٛعٛح ايدق١

  .ايضؿٞ ايتكِٜٛ ٚضا٥ٌ ٜٓٛع املكسز، يف ايؿعًٞ ؼضًٝ٘ َطت٣ٛ ع٢ً بٓا٤ً

 :التقدير سلم اختيار: ثالجًا

 بدزد١- َتٛضط١ بدزد١ – نبري٠ بدزد١) ايتدزٜظ، ١٦ٖٝ عغٛ أدا٤ يتكدٜس اآلت١ٝ املطتٜٛات اعتُاد مت     

 ٜٚعرب دزدات ثالخ) نبري٠ بدزد١ (تأخر عٝح ايجالثٞ يٝهست َكٝاع سطب ايدزدات ٚأعطٝت ،) ععٝؿ١

 املٓاضب ايطًٛى عٔ املطت٣ٛ ٖرا ٜٚعرب دزدتإ) َتٛضط١ ٚبدزد١)متاًَا،  املٓاضب ايطًٛى عٔ املطت٣ٛ ٖرا

 .املٓاضب غري ايطًٛى عٔ املطت٣ٛ ٖرا ٜٚعرب ٚاسد٠ دزد١) ععٝؿ١ ٚبدزد١ (َا، سد إىل

 :األداة فقرات صياغة: رابعُا

 يف ٚزٚعٞ قٝاضٗا، املساد ايتدزٜط١ٝ ايهؿا١ٜ قت٣ٛ َع ايؿكس٠ َغُٕٛ ٜتٛاؾل عٝح األدا٠ ؾكسات صٝػت       

 .املطًب ٚدق١ املع٢ٓ ٚعٛح ايؿكس٠ صٝاغ١

 :يألدا٠ ايعاٖسٟ ايضدم َٔ ايتأند :ايجا١ْٝ املسس١ً

 َٔ احملهُني َٔ فُٛع١ ع٢ً األٚي١ٝ بضٝػت٘ االضتبٝإ عسض إذ احملهُني، صدم ع٢ً ايباسح اعتُد     

 َد٣ عٔ آزا٥ِٗ إلبدا٤ ٚذيو ايٓؿظ، ٚعًِ ايتدزٜظ طسم ٚ ٚاإلداز٠ ايرتب١ٝ فاٍ يف االختضاظ ذٟٚ

 ع٤ٛ ٚيف اؾاَع١، يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ عغٛ ألدا٤ ايتدزٜط١ٝ بايهؿاٜات املكٝاع يف ٚمشٛيٝتٗا ؾكس٠ نٌ ازتباط

 ايتأٌٜٚ ٍال ؼتِ بؿكسات اآلخس ايبعض ٚإبداٍ ايؿكسات بعض صٝاغ١ تعدٌٜ مت ٚآزا٥ِٗ، احملهُني َالسعات

 أعغا٤ ألدا٤ املػرتن١ ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات متجٌ ؾكس٠( 30) ايٓٗا١ٝ٥ بضٝػتٗا ايؿكسات عدد أصبح ٚبرا املصدٚز

 .إب داَع١ نًٝات يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ
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 قُد ؾا٥ص قُد عادٍ/ د. أ

 :األدا٠ تطبٝل :ايجايج١ املسس١ً

 ايعاّ َٔ األٍٚ ايدزاضٞ ايؿضٌ خالٍ ايع١ٓٝ، أؾساد مجٝع ع٢ً األٚي١ٝ صٝػتٗا يف األدا٠ تطبٝل مت    

 يًعًّٛ اإلسضا١ٝ٥ اؿص١َ باضتدداّ عًٝٗا اؿضٍٛ مًت ييت ايبٝاْات ٚعٛؾت 2009ّ  /2008اؾاَعٞ

 املكٝاع، ؾكسات ع٢ً ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ الضتذابات امل١ٜٛ٦ ايٓطب ٚاضتدساز ،(SPSS)االدتُاع١ٝ

 ،ايه١ًٝ بايدزد١ املكٝاع ؾكسات ازتباط َعاَالت ٚنريو املعٝاز١ٜ، ٚاالمساؾات اؿطاب١ٝ، ٚاملتٛضطات

 (4)ٚ (3)اؾداٍٚ يف ايٓتا٥ر ٚضذًت

 (3 )ددٍٚ

 .ايتدزٜظ ١٦ٖٝ يعغٛ ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات َكٝاع يعبازات ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ الضتذابات امل١ٜٛ٦ ايٓطب

 ايتدزٜطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ٝ ايهؿاٜــــــــــــات

 ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات ممازضات َد٣

 بدزد١

 نبري٠

 بدزد١

 َتٛضط١

 بدزد١

 ععٝؿ١

 .ايعًُٞ بايٛاقع املكسز زبط األضتاذ ٜطتطٝع-1

57.2 28.3 15.5 

58.7 29.1 13.2 

 .ق١ٚد  بٛعٛحاختبازات٘ أض١ً٦ ٜضٝؼ-2

57.4 28.5 13.1 

55.6 27.2 18.2 

 . ايدزاض١ٝ بضٛز٠ َٓطك١ٝاملاد٠ ٜعسض -11

66.3 25.3 8.4 

62.8 29.1 9.1 

 .ايدزاض١ٝ باملاد٠ اختبازات٘ أض١ً٦ تستبط -12

51.4 41.3 6.3 

53.4 40.3 6.3 

 .اإلعداد املطبل يًُشاعس٠ -13

62.2 27.5 10.3 

59.4 30.3 10.3 

 .َتعدد٠ بٛضا٥ٌ باملكسز ايطًب١ أدا٤ٜكّٛ  -14

48.5 40.2 11.3 

51.3 42.3 6.4 
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 قُد ؾا٥ص قُد عادٍ/ د. أ

 .احملاعس٠ يف  ايطًب١يتؿهري املجري٠ األض١ً٦ ٜٛد٘ -15

44.9 42.1 13 

45.2 40.6 14.2 

 .ايؿضٌ بدا١ٜ يف عًٝٗا املتؿل املكسز غط١ ًٜتصّ -16

39.4 52.4 8.2 

40.7 53.2 6.1 

 .اختبازات٘ يف ٚاملكاي١ٝ املٛعٛع١ٝ األض١ً٦ ٜطتددّ -17

48.2 40.6 11.2 

47.5 42.3 10.2 

 .االختباز بعد هلِ ٜٚٛعشٗا أخطا٥ِٗ يًطًب١ ٜػسح -18

47 37 16 

49.4 39.3 11.3 

 ايتأخري عٔ ايطايب اعتراز يكبٍٛ اضتعدادًا ٜبدٟ -19

 .ٚايػٝاب

52.6 43.1 4.3 

50.8 42.1 7.1 

 .ايدزدات ٚٚعع تضشٝحاٍ يف ايدق١ ٜتٛخ٢ -20

44.5 43.3 12.2 

45.1 42.7 12.2 

 .احملاعس٠ يف ايطًب١ اضتؿطازات عٔ بٛعٛح جيٝب -21

49.4 39.4 11.2 

50.3 40.3 9.4 

 .َهتب٘ يف املع١ًٓ املهتب١ٝ ايطاعات أثٓا٤ ٜتٛادد -22

50.6 41.3 8.1 

51.4 43.2 5.4 

 .طًبت٘ َع ٚاملٛد٠ األيؿ١ َٔ دٛ ٜػٝع -23

53.1 41.6 5.3 

52.1 43.7 4.2 

 .ايتدزٜظ يف ايتعًِٝ تكٓٝات ٜطتددّ -24

67.4 22.3 10.3 

65.4 24.4 10.2 
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 املٛعد يف يطًبت٘ املضشش١ االختباز أٚزام ٜعٝد -25

 .احملدد

57.9 28 14.1 

66.5 30.1 13.4 

 .يسأٜ٘ املدايؿ١ ايطًب١ آزا٤ صدز بسساب١ ٜتكبٌ -26

42.1 53.4 4.5 

44.3 43.4 12.3 

 .َٛعدٖا يف ٚاْتٗا٥ٗا احملاعس٠ بد٤ ع٢ً حيسظ -27

40.2 40.1 19.7 

43.3 39.4 17.3 

 ؼضًٝ٘ َطت٣ٛ َع ٜتٛاؾل تكدٜسًا ايطايب ميٓح -28

 .املكسز يف ايؿعًٞ

61.8 34.1 4.1 

59.4 36.2 4.4 

 ايدزاض١ٝ َػهالت٘ سٌ ع٢ً ايطايب ٜعني -29

 .ٚاألنادمي١ٝ

57.7 36.2 6.1 

52.6 39.3 8.1 

 .املكسز يف ؼضًٝ٘ َطت٣ٛ زؾعع٢ً  ايطايب حيؿص -30

51.4 41.3 7.3 

53.2 43.1 3.7 

 .زبط املكسز غربات ايطايب -31

48.5 45.3 6.2 

47.7 44.2 7.1 

 ايضـ داخٌ طًبت٘ َع َٚس١ْٚ بًباق١ ٜتعاٌَ -32

 .ٚخازد٘

52.4 43.3 4.3 

51.6 41.2 7.2 

 .ايدزع أٖداف ؼكٝل يف احملاعس٠ ٚقت ٜطتػٌ -33

50.1 44.4 5.5 

49.4 43.5 7.1 
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 .تٜٓٛع طسا٥ل ايتدزٜظ يف املٛقـ ايتعًُٝٞ -34

67.7 21.1 11.2 

66.1 22.6 11.3 

 .احملاعس٠ يف ايؿع١ً املػازن١ ع٢ً ايطايب ٜػذع -35

58.6 29.2 12.2 

59.3 21.6 19.1 

 َٛاعٝدٖا يف ايطًب١ أْػط١ اضتالّ ع٢ً حيسظ -36

 .احملدد٠

48.4 37.4 14.2 

46.6 39.2 14.2 

 .االختبازات َٛاعٝد ؼدٜد عٓد طًبت٘ ظسٚف ٜساعٞ -37

61.3 35.4 3.3 

60.6 34.1 5.3 

 اـاص١ ٚأؾهازِٖ ايطًب١ َكرتسات َع ٜتذاٚب -38

 .باملكسز

52.8 43.1 4.1 

51.4 44.3 4.3 

 

 (4) ددٍٚ

 ايهؿاٜات َكٝاع يف ايه١ًٝ بايدزد١ ايؿكسات ازتباط َٚعاَالت املعٝاز١ٜ ٚاالمساؾات اؿطاب١ٝ املتٛضطات

. ايتدزٜظ ١٦ٖٝ يعغٛ ايتدزٜط١ٝ

 ايتدزٜطــــــــــــــــــــــــــــــــ١ٝ ايهؿاٜـــــــــــــــات
املتٛضط 

 اؿطابٞ

االمساف 

 املعٝازٟ

َعاٌَ 

 االزتباط

 ،.36 ،.45 2.44 .ايعًُٞ بايٛاقع املكسز   ٜسبط 1 -

 ،.36 ،.45 2.44 .ٚدق١ ٚعٛحب اختبازات٘ أض١ً٦   ٜضٝؼ 2 -

 ،.32 ،.14 2.60 .اضتٝعابٗا ايطايب ع٢ً ٜطٌٗ بأضًٛب املاد٠ ٜعسض   3 -

 ،.37 ،.45 2.45 .ايدزاض١ٝ باملاد٠ اختبازات٘ أض١ً٦   تستبط 4 -

 ،.33 ،.14 2,58 .تاًَا إعدادًا احملاعس٠ يتكدِٜ ْؿط٘ ٜعد  5 -

 ،.35 ،.06 2.38 .َتعدد٠ بٛضا٥ٌ باملكسز ايطًب١ أدا٤   ٜكّٛ 6 -

 ،.33 ،.16 2.33 .احملاعس٠ يف يًتؿهري املجري٠ األض١ً٦ ٜطسح  7 -
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 ،.36 ،.25 2.30 .ايؿضٌ بدا١ٜ يف عًٝٗا املتؿل املكسز غط١ ًٜتصّ   8 -

 ،.33 ،.13 2.33 .اختبازات٘ يف ٚاملكاي١ٝ املٛعٛع١ٝ األض١ً٦   ٜطتددّ 9 -

 ،.34 ،.11 2.35 .االختباز بعد هلِ ٜٚٛعشٗا أخطا٥ِٗ يًطًب١ ٜػسح-   10

 ،.37 ،.40 2.50 .ٚايػٝاب ايتأخري عٔ ايطايب اعتراز يكبٍٛ اضتعدادًا ٜبدٟ  11 -

 ،.33 ،.13 2.33 .ايدزدات ٚٚعع االختباز أٚزام تضشٝح يف ايدق١ ٜتٛخ٢   12 -

 ،.35 ،.71 2.39 .احملاعس٠ يف ايطًب١ اضتؿطازات عٔ بٛعٛح جيٝب   13 -

 ،.36 ،.30 2.43 .َهتب٘ يف املع١ًٓ املهتب١ٝ ايطاعات أثٓا٤ ٜتٛادد   14 -

 ،.36 ،.60 2.52 .طًبت٘ َع ٚاملٛد٠ األيؿ١ َٔ دٛ إغاع١ ع٢ً حيسظ  15 -

 ،.36 ،.13 2.59 .ايتدزٜظ يف ايتعًِٝ تكٓٝات   ٜطتددّ 16 -

 ،.36 ،.13 2.44 .احملدد املٛعد يف يطًبت٘ املضشش١ االختباز أٚزام ٜعٝد   17 -

 ،.36 ،.50 2.41 .يسأٜ٘ املدايؿ١ ايطًب١ آزا٤ صدز بسساب١ ٜتكبٌ  18 -

 ،.24 ،.24 2.22 .َٛعدٖا يف ٚاْتٗا٥ٗا احملاعس٠ بد٤ ع٢ً حيسظ  19 -

 ايؿعًٞ ؼضًٝ٘ َطت٣ٛ َع ٜتٛاؾل تكدٜسًا ايطايب ميٓح  20 -

 .املكسز يف
2.62 16.، 31.، 

 ،.33 ،.14 2.58 .ٚاألنادمي١ٝ ايدزاض١ٝ َػهالت٘ سٌ ع٢ً ايطايب ٜعني  21 -

 ،.37 ،.10 2.45 .املكسز يف ؼضًٝ٘ َطت٣ٛ ٜسؾع نٞ ايؿسص١ ايطايب ميٓح  22 -

 ،.36 ،.40 2.42 .املكسز َتطًبات ؼدٜد عٓد طًبت٘ ظسٚف ٜساعٞ   23 -

 ،.36 ،.19 2.52 .ٚخازد٘ ايضـ داخٌ طًبت٘ َع َٚس١ْٚ بًباق١ ٜتعاٌَ   24 -

 ،.36 ،.20 2.48 .ايدزع أٖداف ؼكٝل يف احملاعس٠ ٚقت ٜطتػٌ   25 -

 ،.30 ،.17 2.63 .املكسز تدزٜظ يف َتٓٛع١ تدزٜظ طسا٥ل ٜطتددّ   26 -

 ،.37 ،.10 2.50 .احملاعس٠ يف ايؿع١ً املػازن١ ع٢ً ايطايب ٜػذع  27 -

 ،.34 ،.19 2.35 .احملدد٠ َٛاعٝدٖا يف ايطًب١ أْػط١ اضتالّ ع٢ً حيسظ  28 -

 ،.31 ،.01 2.62 .االختبازات َٛاعٝد ؼدٜد عٓد طًبت٘ ظسٚف ٜساعٞ   29 -

 ،.82 ،.03 2.82 .باملكسز اـاص١ ٚأؾهازِٖ ايطًب١ َكرتسات َع   ٜتذاٚب 30 -
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 .األدا٠ يؿكسات ايٓٗا٥ٞ ايعدد ؼدٜد :ايسابع١ املسس١ً

 سٝح املكٝاع يؿكسات ايٓٗا٥ٞ ايعدد يتشدٜد ايع١ٓٝ، أؾساد الضتذابات ايعاًَٞ ايتشًٌٝ طسٜك١ اعتُاد مًت 

 ايتعسف ع٢ً ايعٛاٌَ ايس٥ٝط١ بٗدفايعاًَٞ، ٚذيو  يًتشًٌٝ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ اضتذابات إخغاع مًت

 املهْٛات (ؼًٌٝ طسٜك١ اضتدداّٚؼدٜد ايؿكسات املستبط١ بٗا ب  اييت تػهٌ أبعاد ايهؿاٜات ايتدزٜط١ٝ،

 ٚدْٚت ْتا٥ر  ايتشًٌٝ يف اؾدٍٚ ،(( Varimax  ؾازميانظ بأضًٛب املطتدًض١ ايعٛاٌَ تدٜٚس،  ٚ )األضاض١ٝ

 ايرٟ ٜكغٞ دًٝؿٛزد مبشو األخر مًت ٚيؿسش ايعٛاٌَ اييت تػهٌ قاٚز قت١ًُ يًهؿاٜات ايتدزٜط١ٝ  ،( 5)

 . (3 )بإٔ ٜكتضس اختٝاز ايبٓٛد يف ايعٛاٌَ ع٢ً ايؿكسات اييت ال تكٌ ق١ُٝ تػبع نٌ ٚاسد٠ َٓٗا ع٢ً ايعاٌَ 

ٚبٓا٤ ع٢ً  يف ْؿظ ايٛقت، ، ٚال تتػبع أٟ ؾكس٠ بٗرٙ ايك١ُٝ أٚ بك١ُٝ أع٢ً َٓٗا ع٢ً أنجس َٔ عاٌَ ٚاسد

،6 ): ٖرا احملو مًت سرف ايؿكسات ايتاي١ٝ ًٕ ق١ُٝ تػبع نٌ ٚاسد٠ َٓٗا ع٢ً ايعٛاٌَ (26، 16، 66 ، أل

 بٓدًا، 26 تغِ املطتدسد١ ايعٛاٌَ َضؿٛؾ١ أصبشت االعتبازات تًو ٚمبٛدب  .(3)املطتدسد١ أقٌ َٔ 

 سٝح ايضشٝح، ايٛاسدَٔ  َٓٗا يهٌ ايهأَ اؾرز ٜصٜد ز٥ٝط١ عٛاٌَ أزبع١ عُٔ ٚتٓدزز احملو، ؼكل

 .َستؿع١ ْطب١ ٖٚٞ%( 49,4) َكدازٙا ّ ايهًٞ ايتبأٜ َٔ ايعٛاٌَ ٖرٙ تػهٌ
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 (5)ددٍٚ 

 َضؿٛؾ١ ايعٛاٌَ ايٓاػ١ بعد ايتدٜٚس ٚقِٝ تػبع بٓٛد املكٝاع ع٢ً نٌ َٓٗا

 ايبٓد
 ق١ُٝ ايتػبع ع٢ً ايعاٌَ

 ايبٓد
 ق١ُٝ ايتػبع ع٢ً ايعاٌَ

 ايسابع ايجايح ايجاْٞ األٍٚ ايسابع ايجايح ايجاْٞ األٍٚ

1• 08. 09. 10. 07. 16• 24. 06. 11. 03. 

2 11. 13. 14. 32. 17 44. 37. 21. 16. 

3 03. 11. 12. 22. 18 21. 35. 27. 08. 

4 12. 14. 24. 53. 19 62. 08. 08. 13. 

5 11. 13. 31. 62. 20 11. 16. 07. 47. 

6 15. 06. 51. 29. 21• 06. 14. 02. 08. 

7 24. 04. 46. 33. 22 02. 46. 15. 16. 

8 28. 06. 56. 07. 23 06. 51. 35. 19. 

9 47. 21. 16. 28. 24 24. 63. 06. 02. 

10• 04. 01. 18. 05. 25 54. 38. 25. 03. 

11 13. 42. 02. 19. 26 21. 04. 26. 09. 

12 17. 06. 07. 46. 27 24. 07. 41. 02. 

13 19. 04. 28. 16. 28 48. 04. 12. 09. 

14 61. 018. 08. 08. 29 04. 52. 08. 34. 

15 32. 25. .19 13. 30 24. 53. 14. 10. 

 5.92 7.03 8.57 21.36 ايتبأٜ
اؾرز 

 ايهأَ
7.21 2.35 18.04. 1.54 

ٚبعد سرف ايؿكسات املرنٛز٠ أعالٙ ٜتبني احملاٚز ايس٥ٝط١ اييت تٛعح ايهؿاٜات ايتدزٜط١ٝ يعغٛ ١٦ٖٝ 

 : ايتدزٜظ يف داَع١ إب ٖٞ

: احملٛز األٍٚ - أ ،6 ، 2:ايتدطٝط يًتدزٜظ، ٚتعهط٘ ايؿكسات  6، 6، 66، 66. 

،66: ايعالقات اإلْطا١ْٝ، ٚتعهط٘ ايؿكسات: احملٛز ايجاْٞ - ب 66، ، 66، 66، 66، 66، 66، 66 ،30. 

،6:  املُازضات ايتدزٜط١ٝ، ٚتعهط٘ ايؿكسات:احملٛز ايجايح - ت 66، 66، 66، 66، 66. 
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،6:  ايتكِٜٛ، ٚتعهط٘ ايؿكسات:احملٛز ايسابع - خ 6، 6، 6، 66، 66. 

ايتدطٝط : ؾكس٠ تكٝظ أزبع١ قاٚز ٖٞ (26)ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكدّ ٜضبح املكٝاع بضٛزت٘ ايٓٗا١ٝ٥ ٜغِ 

 .يًتدزٜظ، ٚايعالقات اإلْطا١ْٝ، ٚاملُازضات ايتدزٜط١ٝ، ٚايتكِٜٛ

 :ٚثباتٗا األدا٠ صدم َٔ ايتشكل : اـاَط١ املسس١ً 

 :ايبٓا٥ٞ األدا٠ صدم - أ

 ٚإجياد ايع١ٓٝ، أؾساد مجٝع ع٢ً ايٓٗا١ٝ٥ صٛزتٗا يف تطبٝكٗا خالٍ َٔ يألدا٠ ايبٓا٥ٞ ايضدم سطاب مًت          

يًُكٝاع ٚبًػت  ايه١ًٝ ٚايدزد١ احملٛز بني ٚنريو إيٝ٘، تٓتُٞ ايرٟ ٚاحملٛز ايؿكس٠ بني االزتباط َعاٌَ

  مما ٜدٍ ع٢ً االتطام ايداخًٞ يًُكٝاع،%. 01، ٖٚٞ داي١ إسضا٥ٝا عٓد َطت٣ٛ أقٌ َٔ (%77 -51)بني 

 .(7) ٚ( 6) ايتٛايٞ ع٢ً اؾدٚيني يف ايٓتا٥ر ٚضذًت
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( 6)ددٍٚ 

 بني ؾكسات املكٝاع ٚاحملاٚز املكاب١ً هلا (ز)َعاَالت االزتباط 

 ز ايؿكس٠ احملٛز ز ايؿكس٠ احملٛز

 

ايتدطٝط 

 يًتدزٜظ

 

2 63.  

املُازضات 

 ايتدزٜط١ٝ

 

8 71. 

5 55. 14 59. 

7 66. 17 69. 

26 68. 19 57. 

27 74. 25 53. 

28 68. 

 

ايعالقات 

 اإلْطا١ْٝ

11 62.  

 ايتكِٜٛ

2 65. 

13 56. 4 72. 

15 59. 6 61. 

18 57. 9 59. 

22 60. 12 69. 

23 55. 20 64. 

24 66.   

29 61. 

 30 59.    

َعاَالت ازتباط احملاٚز بايدزد١ ايه١ًٝ ملكٝاع ايهؿاٜات ايتدزٜط١ٝ يعغٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ،  (6)ٜبني اؾدٍٚ 

. 01ٚمجٝعٗا داي١ إسضا٥ٝا عٓد َطت٣ٛ أقٌ َٔ . 78 –. 51ٚاييت ترتاٚح بني 
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 (7)ددٍٚ 

 بني احملاٚز ٚايدزد١ ايه١ًٝ َٚعاَالت ثباتٗا (ز)َعاَالت االزتباط 

 َعاَالت ايجبات ز عدد ايبٓٛد احملٛز

 أيؿا اإلعاد٠

ايتدطٝط 

 يًتدزٜظ

5 64. 66. 65. 

 .75 .73 .77 9 ايعالقات اإلْطا١ْٝ

املُازضات 

 ايتدزٜط١ٝ

6 71. 73. 74. 

 .73 .72 .74 6 ايتكِٜٛ

 74.71 .71  24 املكٝاع نهٌ

 

، ؾُٝا ْاٍ قٛز ايتدطٝط يًتدزٜظ (.77) ٚقد ساش قٛز ايعالقات اإلْطا١ْٝ أع٢ً ازتباط بايدزد١ ايه١ًٝ 

ًٕ املكٝاع ٜتُتع مبطت٣ٛ عاٍ َٔ ايضدم . (.64)أد٢ْ ازتباط ي٘ بايدزد١ ايه١ًٝ  ٖٚرٙ ايكِٝ فتُع١ تبني أ

 . ٜٚكٝظ ايهؿاٜات ايتدزٜط١ٝ يعغٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بدق١

  :األدا٠ ثبات   - ب

 إب داَع١ يف ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ َٔ اعغٛ (20) َٔ َه١ْٛ ع١ٓٝ ع٢ً االضتبٝإ تطبٝل ايباسح أعاد    

 ايجبات َعاٌَ بًؼ سٝح بريضٕٛ ازتباط َعاٌَ ؾٝ٘ ٚاضتددّ ٚايجاْٞ ،األٍٚ ايتطبٝل بني أضبٛعني بؿازم

 .عًٝٗا االعتُاد  تؤند االتطام ايداخًٞ يًُكٝاع، ٚميهٔثبات دزد١ ٖٚٞ (%، 0.75)ايهًٞ 

 :نتائج الدراسة

 ايتشًٌٝ ّ، باضتددا(قو دًٝؿٛزد)ؼكل احملو -بٓدّا  (26)مّت سضس أدا٠ ايكٝاع يف  - أ

-( Varimax )ايعاًَٞ، ٚتدٜٚس ايعٛاٌَ املطتدًض١ بأضًٛب ؾازميانظ  َٛشع١ ع٢ً أزبع١ قاٚز  

ز٥ٝط١ ٜصٜد اؾرز ايهأَ يهٌ َٓٗا عٔ ايٛاسد ايضشٝح ، سٝح تػهٌ ٖرٙ احملاٚزَٔ ايتبأٜ  ايهًٞ 

 :ٚايبٓٛد َٛشع١ ع٢ً احملاٚز نُا ًٜٞ. ٖٚٞ ْطب١ َستؿع١ (%49,4)َا َكدازٙ 

 . ؾكسات6.    ايتدطٝط يًتدزٜظ-1

 . ؾكسات9.      ايعالقات اإلْطا١ْٝ-  2



 

50 
 

 م2013ديسمبر - العدد الثاني يوليو  جامعة الناصرمجلة 

 تطوير أداج لقياس الكفاياخ التدريسيح لألستاذ الجامعي
 

 قُد ؾا٥ص قُد عادٍ/ د. أ

 . ؾكسات6. املُازضات ايتدزٜط١ٝ-3

 . ؾكسات6.                   ايتكِٜٛ-   5

مّت ايتأند َٔ ايضدم ايبٓا٥ٞ يألدا٠ يًتديٌٝ ع٢ً االتطام ايداخًٞ يًُكٝاع، باضتدداّ  - ب

 ايه١ًٝ يًُكٝاع سٝح بًػت بني ٠َعاٌَ االزتباط بني ايؿكس٠ ٚاحملٛز، ٚنريو بني احملٛز ٚايدزز

 .(،. %1)، ٖٚٞ داي١ اسضا٥ٝا عٓد َطت٣ٛ دالي١ أقٌ َٔ (51-77%)

مّت ايتأند َٔ ثبات األدا٠ يًتديٌٝ نريو ع٢ً االتطام ايداخًٞ يًُكٝاع باضتدداّ  - ت

%،75)َعاٌَ ازتباط بريضٕٛ، سٝح بًؼ َعاٌَ ايجبات ايهًٞ  ، ٖٚٞ دزد١ ثبات عاي١ٝ ميهٔ االعتُاد (.

 عًٝٗا

 :واملقرتحات التوصيات

 :بٓا٤ً ع٢ً َا تكدّ

 ّٜٛصٞ ايباسح باضتدداّ األدا٠ املض١ُُ يف تكِٜٛ أدا٤ األضتاذ اؾاَعٞ يف َؤضطات ايتعًٞ - أ

 .ايعايٞ

ٜٛصٞ باضتدداّ األدا٠ املض١ُُ يف تسق١ٝ األضتاذ اؾاَعٞ، ٚيف ؼدٜد األضاتر٠ املتُٝصٜٔ  - ب

 .يف فاٍ ايتدزٜظ

 .ٜٛصٞ باضتدداّ األدا٠ املض١ُُ يف ايتكِٜٛ ايراتٞ يألضتاذ اؾاَعٞ يف اؾاَع١ - ت

ٜٛصٞ بإصداز دؾرت ٜتغُٔ ايهؿاٜات ايتدزٜط١ٝ ذات األ١ُٖٝ ٚؾكا يًرتتٝب ايرٟ سضًت  - خ

 .عًٝ٘ َٔ ْتا٥ر ٖرٙ ايدزاض١، يهٞ ٜطتؿٝد َٓٗا أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف اؾاَع١

- ز  .ٜٛصٞ ببٓا٤ أدٚات َك١ٓٓ أخس٣ يف تكِٜٛ زؤضا٤ األقطاّ ٚايعُدا٤ 

 :أهم  املــــراجـــــــــــــــــــــــــــــع

1- احملددات املعسؾ١ٝ يًهؿا٤ات ايتدزٜط١ٝ يًُعًِ اؾاَعٞ، ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ . (2002)أمحد ايطٝد  

 (.49)، ع (داَع١ املٓضٛز٠)

2- ايهؿا٤ات امل١ٝٓٗ يًكا٥ُني بايتدزٜظ يف نًٝات داَع١ . (1986 )إبساِٖٝ ٚإبساِٖٝبدزٟ مجٌٝ،  

 .َسنص ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿط١ٝ: بػداد، بػداد

3- )(2002)خايد ايػسٜـ  َد٣ اَتالى أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف اؾاَعات ايطعٛد١ٜ ايهؿاٜات َٚد٣ . 

 .داَع١ ايريَٛى: ، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، األزدٕ(اممازضتِٗ هلا ٚايضعٛبات اييت ٜٛادْٗٛ٘

4- )(2000)ضعٝد ايطٓٝدٟ   ايهؿاٜات ايتك١ٝٓ ايتع١ًُٝٝ يد٣ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ ايرتب١ٝ يف . 

داَع١ : زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، األزدٕ. (داَع١ ايطًطإ قابٛع َٚد٣ ممازضتِٗ هلا

 .ايريَٛى
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5-  ايتعًُٝٞ اؾاَعٞ ايؿعاٍ َٔ ٚد١ٗ ْعس أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ٤األدا. (1999)ضال١َ طٓاش  

 (.4 )15أعاخ ايريَٛى، . اؾاَعات األزد١ْٝ اؿه١َٝٛ

6- ايهؿاٜات ايتع١ًُٝٝ ألدا٤ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف داَع١ ايريَٛى، اجمل١ً . (2006)ْاصس عًُٝات  

 .20، اجملًد (78)، ع (داَع١ ايريَٛى)ايرتب١ٜٛ 

7-  (.4)تكِٜٛ ايتدزٜظ اؾاَعٞ، ف١ً ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ، ع. (2001)عبد عًٞ سطٔ  

8- داز : ، ايكاٖس1٠اإلداز٠ اؾاَع١ٝ يف ايٛطٔ ايعسبٞ، ط. (2001)عبد ايػين عبٛد، ٚعبد اؿُٝد دابس 

 .ايؿهس ايعسبٞ

9- )(1994)عبد املعطٞ ايضباؽ   ايهؿاٜات ايتهٓٛيٛد١ٝ ايتع١ًُٝٝ ملدزضٞ نًٝات اجملتُع اؿه١َٝٛ يف . 

 .داَع١ ايريَٛى: زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، األزدٕ. (األزدٕ
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 (1)ًَشل 

 ) ايٓٗا١ٝ٥ ايضٛز٠) ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات َكٝاعددٍٚ ٜٛعح 

 املكٝاع عبازات

 األدا٤ َطت٣ٛ

 بدزد١

 نبري٠

 بدزد١

 َتٛضط١

 بدزد١

 ٠فععٞ

    ٚدق١ ٚعٛحب اختبازات٘ أض١ً٦ ٜضٝؼ -1

     .اضتٝعابٗا ايطايب ع٢ً ٜطٌٗ باملكسز بأضًٛ ٜعسض -2

    .باملكسز ايدزاضٞ اختبازات٘ أض١ً٦ تستبط -3

    .يًُشاعس٠ تاًَا إعدادًا ْؿط٘ ٜعد -4

     .َتعدد٠ بٛضا٥ٌ املكسز يف طًبت٘ أدا٤ ٜكّٛ -5

    .احملاعس٠ يف يًتؿهري املجري٠ األض١ً٦ ٜطسح -6

    .ايؿضٌ بدا١ٜ يف عًٝٗا املتؿل املكسز غط١ًٜتصّ  -7

     .اختبازات٘ يف ٚاملكاي١ٝ املٛعٛع١ٝ األض١ً٦ ٜطتددّ -8

    ٚايػٝاب  ايتأخري عٔ ايطايب اعتراز يكبٍٛ اضتعدادًا ٜبدٟ -9

    .دزدات٘ ٚٚعع اختبازات٘ تضشٝح يف ايدق١ ٜتٛخ٢  -10

    .احملاعس٠ يف ايطًب١ اضتؿطازات عٔ بٛعٛح جيٝب -11

    .َهتب٘ يف املع١ًٓ املهتب١ٝ ايطاعات أثٓا٤ ٜتٛادد -12

    .طًبت٘ َع ٚاملٛد٠ األيؿ١ َٔ دٛ إغاع١ ع٢ً حيسظ -13

    .ايتدزٜظ يف ايتعًِٝ تكٓٝات ٜطتددّ -14

    .احملدد املٛعد يف يطًبت٘ املضشش١ االختباز أٚزام ٜعٝد -15

    يسأٜ٘  املدايؿ١ ايطًب١ آزا٤ صدز بسساب١ ٜتكبٌ -16

    .َٛعدٖا يف ٚاْتٗا٥ٗا احملاعس٠ بد٤ ع٢ً حيسظ -17

    .املكسز يف ؼضًٝ٘ َطت٣ٛ ٜسؾع نٞ ؾسص١ ايطايب ميٓح -18

     .زاملكس يف ؼضًٝ٘ َطت٣ٛ زؾعع٢ً  ايطايب حيؿص -19

    .االختبازات َٛاعٝد ؼدٜد عٓد طًبت٘ ظسٚف ٜساعٞ -20

    .ٚخازدٗا احملاعس٠ داخٌ َٚس١ْٚ بًباق١ طًبت٘ َع ٜتعاٌَ -21
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    .ايدزع أٖداف ؼكٝل يف احملاعس٠ ٚقت ٜطتػٌ. -22

    .املكسز تدزٜظ يف َتٓٛع١ تدزٜظ طسا٥ل ٜطتددّ -23

    احملاعس٠ يف ايؿع١ً املػازن١ ع٢ً ايطايب ٜػذع -24

    .احملدد َٛعدٖا يف طًبت٘ أْػط١ اضتالّ ع٢ً حيسظ -25

    .باملكسز اـاص١ ٚأؾهازِٖ ايطًب١ َكرتسات َع ٜتذاٚب -26

 

 (2) ًَشل

 املكٝاع يف هلا املكاب١ً ٚايؿكسات ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات قاٚز ٜٛعح

 ايؿكسات أزقاّ ايؿكسات عدد احملٛز

،6 5 يًتدزٜظ ايتدطٝط • 6، 6، 66، 66 

،66 9 اإلْطا١ْٝ ايعالقات • 66، 66، 66، 66، 66، 66، 66، 66 

،6 6 ايتدزٜط١ٝ املُازضات • 66، 66، 66، 66، 66 

،6 5 ايضؿٞ ايتكِٜٛ • 6، 6، 66، 66 

 ٜٛعح االضتبا١ْ (3)ًَشل

 ايسسِٝ ايسمحٔ اهلل بطِ

 .احملرتّ                                                                    ايتدزٜظ ١٦ٖٝ عغٛ شًَٝيت / شًَٝٞ

 :ٚبعد .........طٝب١ ؼ١ٝ 

 إب ظاَع١ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ يعغٛ ايالش١َ ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات يكٝاع أدا٠ بٓا٤ إىل تٗدف اضتبا١ْ ٜدٜو بني

 بهًٝات ايعاًَني ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعغا٤ آزا٤ ع٢ً ايٛقٛف خالٍ َٔ ٚذيو ايتدزٜط١ٝ، مبٗاَ٘ قٝاَ٘ أثٓا٤

 ١٦ٖٝ يعغٛ ايالش١َ ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات إىل يًٛصٍٛ َطاعدتٓا يف أ١ُٖٝ َٔ يسأٜهِ ملا ْٚعسًا .إب داَع١

 بٛعع عًٝٗا ٚاإلداب١ بتُعٔ، االضتبٝإ بٗرا ايٛازد٠ ايعبازات ع٢ً االطالع َٓهِ ؾٓسدٛ .باؾاَع١ ايتدزٜظ

  .تعدٜالت أٚ اقرتاسات َٔ َٓاضبًا تسْٚ٘ َا ٚإعاؾ١ ْعسنِ، يٛد١ٗ َٓاضبًا تساٙ ايرٟ االختٝاز أَا (√) إغاز٠

 .تعْٛهِ يهِ غانسٜٔ

 ايباسح                                                                                                        

  عادٍ قُد ؾا٥ص قُد د.أ
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 (ايٓٗا١ٝ٥ ايضٛز٠ (ايتدزٜط١ٝ ايهؿاٜات َكٝاع

 األدا٤ َطت٣ٛ املكٝاع عبازات

 بدزد١

 نبري٠

 بدزد١

 َتٛضط١

 بدزد١

 ععٝؿ١

    .يًُشاعس٠ تاًَا إعدادًا ْؿط٘ األضتاذ ٜعد •

    .َٛعدٖا يف ٚاْتٗا٥ٗا احملاعس٠ بد٤ ع٢ً حيسظ •

    .ايؿضٌ بدا١ٜ يف عًٝٗا املتؿل املكسز غط١ ًٜتصّ •

    .اضتٝعابٗا ايطايب ع٢ً ٜطٌٗ بأضًٛب املاد٠ ٜعسض •

     .ايدزع أٖداف ؼكٝل يف احملاعس٠ ٚقت ٜطتػٌ •

    .املكسز َٗاّ ؼدٜد عٓد طًبت٘ ظسٚف ٜساعٞ •

     .احملاعس٠ يف يًتؿهري املجري٠ األض١ً٦ ٜطسح •

    .احملاعس٠ يف ايؿعاي١ املػازن١ ع٢ً ايطايب ٜػذع •

    .يسأٜ٘ املدايؿ١ ايطًب١ آزا٤ صدز بسساب١ ٜتكبٌ •

    .باملكسز اـاص١ ٚأؾهازِٖ ايطًب١ َكرتسات َع ٜتذاٚب •

    .ٚخازدٗا احملاعس٠ داخٌ َٚس١ْٚ بًباق١ طًبت٘ َع ٜتعاٌَ •

    .املكسز تدزٜظ يف ايتعًِٝ تكٓٝات ٜطتددّ •

     .ٚاألنادمي١ٝ ايدزاض١ٝ َػهالت٘ سٌ ع٢ً ايطايب ٜعني •

    .ٚايػٝاب ايتأخري عٔ ايطايب اعتراز يكبٍٛ اضتعدادًا ٜبدٟ. •

    .َهتب٘ يف املع١ًٓ املهتب١ٝ ايطاعات أثٓا٤ ٜتٛادد •

    .ٚايٛعٛح بايدق١ اختبازات٘ أض١ً٦ تتضـ •

    .ايدزاض١ٝ باملاد٠ اختبازات٘ أض١ً٦ تستبط •

    .دزدات٘ ٚٚعع اختبازات٘ تضشٝح يف ايدق١ ٜتٛخ٢ •

     .االختبازات َٛاعٝد ؼدٜد عٓد طًبت٘ ظسٚف ٜساعٞ •

    .احملدد املٛعد يف املضشش١ االَتشإ أٚزام يًطًب١ ٜعٝد •

     .َتعدد٠ بٛضا٥ٌ املكسز يف طًبت٘ أدا٤ ٜكّٛ •

    ..املكسز يف ايؿعًٞ ؼضًٝ٘ َطت٣ٛ َع ٜتٛاؾل تكدٜسًا ايطايب ميٓح •

    .املكسز يف ؼضًٝ٘ َطت٣ٛ ٜسؾع نٞ ؾسص١ ايطايب ميٓح •

    .احملدد َٛعدٖا يف طًبت٘ أْػط١ اضتالّ ع٢ً حيسظ •

 


