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خعهم
ُ
 عالقت انخغىَف األكادميٍ بادلناخ األعشٌ وانعدض ادل

 نذي طالب ادلشحهت اإلعذادَت 
 إعذاد

 د/ أمسا٤ ستُذ عبذ اذتُٝذ 

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ -أطتار عًِ ايٓفع ايرتبٟٛ املظاعذ

 مهخص بانهغت انعشبُت:
ٚايعذض املتعًِ يذ٣ طالب املشس١ً تبشح ايذساط١ اذتاي١ٝ عالق١ ايتظٜٛف األنادميٞ باملٓاخ األطشٟ 

اإلعذاد١ٜ، مت تطبٝل أدٚات ايذساط١ ٚاييت ضُت َكٝاغ ايتظٜٛف األنادميٞ، َكٝاغ املٓاخ األطشٟ، َكٝاغ 

 ( َٔ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ مبشافع١ املٓٝا.346ايعذض املتعًِ ع٢ً ع١ٓٝ ايذساط١ ٚاييت ضُت )

طشٟ ٜتٓب  بصٛس٠ داي١ بايتظٜٛف األنادميٞ، إ أظٗشت ْتا٥ر حتًٌٝ االضتذاس إٔ املٓاخ األ

املٓاخ األطشٟ ٜتٓب  بصٛس٠ داي١ بايعذض املتعًِ، إٔ ايعذض املتعًِ ٜتٓب  بصٛس٠ داي١ بايتظٜٛف األنادميٞ. 

أظٗشت ْتا٥ر حتًٌٝ ايتٛطط ايزٟ مت إدشا٥٘ ع٢ً أسبع َشاسٌ إٔ ايعذض املتعًِ ٜتٛطط بؼهٌ ناٌَ ايعالق١ 

 طشٟ ٚايعذض املتعًِ. بني املٓاخ األ

 ايهًُات املفتاس١ٝ: ايتظٜٛف األنادميٞ ، املٓاخ األطشٟ، ايعذض املتعًِ

Abstract 

The relationship of middle school student academic procrastination with 

family climate and learned helplessness 
The present study examined The relationship of middle school 

student academic procrastination with family climate and learned 

helplessness. The tools of the study, which included the academic 

procrastination scale, family climate scale, learned helplessness scale 

were administrated to a random sample of (346) students in Minia 

middle schools. 

regression analyses showed that family climate significantly 

predicted academic procrastination, family climate significantly 

predicted learned helplessness , learned helplessness  significantly 
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predicted academic procrastination . A four-step mediation analysis 

showed that learned helplessness fully mediated the relationship 

between family climate and academic procrastination. 

Keywords: academic procrastination, family climate, learned 

helplessness 

 مقذمت
ايتظٜٛف ْضع١ ػدص١ٝ يت دٌٝ ١َُٗ َا عُذا سغِ إدساى ايعٛاقب ايظًب١ٝ هلزا ايظًٛى ميجٌ     

ٚقذ أصبح ايتظٜٛف طًٛنا ػا٥عا يف اجملتُعات املعاصش٠  

% َٔ 25فٝزنش  

ظٛفٕٛ يف سا ٍ نٕٛ املٗاّ سٚت١ٝٓٝ نذفع ايفٛاتري ٚإدشا٤ ايفشٛصات ايطب١ٝ ٚدفع ايطشا٥ب ايبايػني أِْٜٗ 

ظب١ تصٌ إىل   % َٔ عا١َ األفشاد ٜظٛفٕٛ بؼهٌ 95. ُٚتعٗش ايذساطات إْٔ 

ظب١ ترتاٚح َٔ  ظٛفٕٛ بؼهٌ دا٥ِ 20% إىل 15َتكطع، ٚإْ  ٜٚتظبب ايتظٜٛف يف  %ٜ 

  % َٔ األفشاد 40ي١ٝ نبري٠ يٓظب١ تصٌ إىل خظا٥ش َا

تذاخٌ َع إساد٠ األفشاد ٚاْذَادِٗ يف املٗاّ، مما ٜؤدٟ إىل   ٚميهٔ بؼهٌ عاّ اعتباس ايتظٜٛفٜ 

صشبٗا َٔ َؼاعش طًب١ٝ أٚ فكذإ ايظٝطش٠ ع٢ً سٝاتِٗ ايؼدص١ٝ أٚ عٛاقب ع٢ً صشتِٗ  صٜاد٠ ايطػٛط َٚاٜ 

ٚايٓفظ١ٝ ادتظذ١ٜ 

  

ٚميجٌ ايتظٜٛف األنادميٞ َؼه١ً ػا٥ع١ يذ٣ ايطالب َٔ مجٝع األعُاس سٝح ميٌٝ ايطالب إىل 

ت خش ايطالب عٔ أدا٤ املٗاّ ايذساط١ٝ دٕٚ داع إسدا٤ األْؼط١ ٚايظًٛنٝات املتعًك١ بايذساط١، َتطُٓا 

ٚاطتدذاّ األعزاس يتربٜش ايت خري ٚجتٓب ايًّٛ  

   

ٚتبني ايذساطات ٚدٛد عالق١ بني ايتظٜٛف األنادميٞ ٚبعض املتػريات ايؼدص١ٝ املدتًف١، َجٌ 

اطتفاض ايجك١ بايٓفع، ٚصٜاد٠ ايهُاي١ٝ، ٚاالنت٦اب، ٚايكًلتذْٞ اسرتاّ ايزات، ٚ
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í  شتبط ايتظٜٛف ب طًٛب ٚغايبا َاٜ 

سٝا٠ غري َتهٝف، مما ٜٓتر عٓ٘ ت ثريات ػدص١ٝ ٚادتُاع١ٝ خطري٠ تعضص ايؼعٛس بٓكص ايهفا٠٤ ايؼدص١ٝ 

  

ٚقذ تٓاٍٚ ايباسجٕٛ خالٍ ستاٚيتِٗ فِٗ األطباب ٚسا٤ ايتظٜٛف األنادميٞ َتػريات َجٌ ايهظٌ 

فؼٌ ايتٓعِٝ ايزاتٞ ٚاإلدٗاد 

١ٝ ايذافع تكذٜش ايزات  

نعٛاٌَ داخ١ًٝ  فعاي١ٝ ايزات  

 يًتظٜٛف، نُا تٓاٍٚ باسجٕٛ عٛاٌَ َجٌ ايتكِٝٝ ايظًيب َٔ اآلخشٜٔ 

 األنادميٞ. نعٛاٌَ خاسد١ٝ يًتظٜٛف ٚت ثري األقشإ 

ايباسجٕٛ بتٓاٍٚ األطباب ٚسا٤ ايتظٜٛف األنادميٞ مل حتغ ايعٛاٌَ ارتاسد١ٝ  َٚع اٖتُاّ

ٜٚؤنذ  فُا صايت ٖٓاى ساد١ إىل عح ت ثري ايعٛاٌَ ارتاسد١ٝ، بايكذس ايهايف َٔ االٖتُاّ

َٔ خالٍ إدشا٥٘ حتًٝال بعذٜا يًذساطات اييت تٓاٚيت ايتظٜٛف األنادميٞ ع٢ً أ١ُٖٝ حتًٌٝ  

ثريات االدتُاع١ٝ ع٢ً ايتظٜٛف األنادميٞ يًطالب، نُا ٜؤنذ ايت 

 ع٢ً ضشٚس٠ تٓاٍٚ ايتظٜٛف األنادميٞ َٔ َٓعٛس ادتُاعٞ ٚاطع. 

يزا حتاٍٚ ايذساط١ اذتاي١ٝ عح دٚس املٓاخ األطشٟ ٚايزٟ ٜعهع َذ٣ تٛافش األطايٝب ايظ١ٜٛ 

تهٜٛٔاذتكٝكٞ، ٚسش١ٜ االطتكالٍ َعاذتبظا١ْٝ، َٚٓش٘اإلْرتصا٥ص٘ٚفكاايتعاٌَ َع ايفشديف

( ، ٚتبشح ايذساط١ اذتاي١ٝ دٚس املٓاخ األطشٟ يف 2010داف١٦ )عال٤ ايذٜٔ نفايف، إْظا١ْٝعالقات

إظٗاس طًٛى ايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ ايطالب ت طٝظا ع٢ً ْعش١ٜ ايتفاعٌ ايشَضٟ 

ٚمت  دتُاع١ٝ تطٛست َٔ أعُاٍ ٢ٖٚ ْعش١ٜ ْفظ١ٝ ا 

( . تبعا هلزٙ ايٓعش١ٜ ٜعٝؽ ايبؼش يف عامل َهٕٛ بذسد١ نبري٠ حتذٜجٗا ع٢ً ٜذ 

ٚفكا يٓعاّ ادتُاعٞ. ٚال ٜتفاعٌ ايبؼش ٚفكا يألسذاخ َباػش٠ ٚيهٔ ٜظًهٕٛ يف ض٤ٛ تفظريِٖ ملع٢ٓ 

، فإٕ األفعاٍ اإلْظا١ْٝ تكّٛ ع٢ً ثالث١ أطعاألسذاخ، ٚٚفًكا يٓعش١ٜ ايتفاعٌ ايشَضٟ
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٢ٖٚ: إٔ َعاْٞ األػٝا٤ حتذد أفعاٍ اإلْظإ، إٔ َعاْٞ األػٝا٤ تتؼهٌ َٔ خالٍ ايتفاعالت (

االدتُاع١ٝ، ٚإٔ ايبؼش ٜكَٕٛٛ بإْؼا٤ املعاْٞ ٚتعذًٜٗا ٚيٝظٛا زتشد َتًكني هلا. ٚتبني ْعش١ٜ ايتفاعٌ 

( إٔ األفشاد ٜكذسٕٚ أْفظِٗ يف ض٤ٛ تصٛسِٖ يتٛقعات اآلخشٜٔ، أٟ إٔ ايشَضٟ 

 ايطشٜك١ اييت ٜذسى بٗا ايفشد تٛقعات اآلخشٜٔ تظِٗ يف نٝف١ٝ تكِٝٝ ايفشد يٓفظ٘ 

ٚبايتايٞ فإ املٓاخ األطشٟ َٔ خالٍ َا ٜظٛدٙ َٔ عالقات ٚتفاعالت َٚا ٜذسن٘ األبٓا٤ سٍٛ تٛقعات 

 ميهٔ إٔ ٜؤثش ع٢ً تكِٝٝ األبٓا٤ يزٚاتِٗ  ٚبايتايٞ إقذاَِٗ ع٢ً اصتاص املٗاّ اٚ تظٜٛفٗا.  ايٛايذٜٔ

ٚقذ تٛصًت ايبشٛخ إىل ٚدٛد منطني َٔ ايظًٛى االصتاصٟ يذ٣ ايطالب ميجٌ أسذُٖا ايُٓط 

ط اآلخش ايتهٝفٞ سٝح ٜتُٝض ايفشد بايٓضع١ ملٛاد١ٗ ايتشذٟ ٚاملجابش٠ ايفعاي١ أَاّ ايصعٛبات، أَا ايُٓ

فٗٛ غري تهٝفٞ ٜٚعهع ساي١ َٔ ايعذض امُلتعًِ ايزٟ ٜتظِ بايٓضع١ يتذٓب ايتشذٜات ٚاإلسذاّ عٔ 

املجابش٠، إضاف١ إيٞ طٝطش٠ االْفعاالت ايظًب١ٝ ع٢ً األفشاد أصشاب ٖزا ايُٓط خاص١ عٓذ ايتعشض 

   يًفؼٌ 

ٚي١ ٚبزٍ ادتٗذ عٓذ ايتعشض يًعكبات أٚ ٚتتُجٌ ساي١ ايعذض امُلتعًِ يف عضٚف ايفشد عٔ احملا

َٛاد١ٗ املٛاقف ايطاغط١. ٚتؼري ايبشٛخ يف زتاٍ ايظًٛى االصتاصٟ إيٞ إٔ َجٌ ٖزٙ اذتاي١ تصٝب 

أٟ إٔ ساي١ ايعذض املتعًِ تٓتر عٔ اعتكاد  ايفشد عٓذَا ٜتعشض يفؼٌ َتهشس 

ٜكّٛ ب٘ َٔ طًٛى، ٚإمنا بعٛاٌَ تكع خاسز طٝطشت٘  ايفشد ب ٕ ْتا٥ر األسذاخ ال تتشذد اٚ تت ثش مبا

فٝشذِ عٔ احملاٚي١ ٚبزٍ ادتٗذ ْتٝذ١ هلزا االعتكاد، اٚ ْتٝذ١ العتكاد ايفشد ب ٕ املٛاقف احملٝط١ غري 

خاضع١ يًتشهِ. ٚقذ مت سبط ساي١ ايعذض املتعًِ مبٓع١َٛ َٔ املذسنات ايظًب١ٝ املتص١ً بايزات، ٚسدٚد 

يظًب١ٝ، ٜٚتصف ايطالب رٟٚ ايعذض املتعًِ ٚفكا يتكشٜش ادتُع١ٝ األَشٜه١ٝ يعًِ ايفعٌ االْفعاي١ٝ ا

 . ايٓفع ب ِْٗ أنجش تظٜٛفا يًُٗاّ 

اييت تشبط ايٛايذٜٔ ٚاملعًُني َٚكذَٞ ايشعا١ٜ ايعالقاتْٛع١ٝٚتؼري األدي١ ايع١ًُٝ إىل إٔ

ايزات عٔاألٚي١ٝتظِٗ يف بٓا٤ ايتصٛساتبايطفٌ مبا تتطُٓ٘ َٔ أبعاد تٛد١ٝٗٝ ٚاْفعاي١ٝ 
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صًتٗا ايٛثٝك١ ايبشٛخبٝٓتٚاْفعاي١ٝ،َعشف١ْٝضعاتٚدذاستٗا، ٚقذ ت٧ٝٗ األطاغ يٓؼ٤ٛ

  ايعذض يتعًِبايكاب١ًٝ

 مشكهت انذساعت
عاّ، تتُجٌ َؼه١ً ايذساط١ اذتاي١ٝ يف استفاع ْظب١ ايتظٜٛف األنادميٞ بني ايطالب بؼهٌ 

ٚصٜاد٠ تًو ايٓظب١ َع اْتكاٍ ايطالب إىل املشس١ً اإلعذاد١ٜ سٝح ٜظتًضّ االْتكاٍ َٔ املشس١ً االبتذا١ٝ٥ 

إىل املشس١ً اإلعذاد١ٜ ايتعاٌَ َع َٛاد تع١ًُٝٝ أنجش تعكًٝذا ٚجتشًٜذا، إضاف١ إىل حتٌُٝ ايطالب َظؤٚي١ٝ 

املشس١ً املتٛطط١ ٜؤدًٕٛ املٗاّ بؼهٌ دا٥ِ،  %( َٔ طالب1555أنرب عٔ تعًُِٗ، سٝح تبني ايذساطات إٔ )

%( َٔ ايطالب باملشس١ً املتٛطط3757١نُا ٜظٛف بؼهٌ غري دا٥ِ )

ٚتصٌ ْظب١ ايطالب ايزٜٔ ٜظٛفٕٛ بؼهٌ دا٥ِ باملشس١ً املتٛطط١ إىل  

تًو ايٓظب١ َع تكذّ ايطالب يف ٚتضداد  % يف دساط١ 46

% َٔ طالب املشس١ً ادتاَع70١ٝاملشاسٌ ايتع١ًُٝٝ يتصبح ظاٖش٠ ػا٥ع١ يذ٣

    

ٚتعٗش ايذساطات ٚدٛد عالق١ بني ايتظٜٛف األنادميٞ ٚتشادع ايتشصٌٝ ايذساطٞ يذ٣ ايطالب 

سٝح ميجٌ ايتظٜٛف األنادميٞ  

أسذ أِٖ أطباب فؼٌ ايطالب يف ايتعًِ ٚحتكٝل ايٓذاح األنادميٞ

       

يذساطات إٔ ايطالب تؤنذ اتظٜٛف األنادميٞ يف ايعذٜذ َٔ اآلثاس ايظًب١ٝ، سٝح ٜٚتظبب اي

األع٢ً تظٜٛفا عتصًٕٛ ع٢ً دسدات َٓدفط١ يف االَتشاْات ٜٚعٗشٕٚ ضعفا يف اصتاصِٖ األنادميٞ 

بؼهٌ عاّ

ٚسمبا ٜٓعهع ريو ع٢ً ػعٛس ايطالب باإلخفام  

بايٓفع، ٚتٛتش عالقاتِٗ باآلخشٜٔ، ٚتذْٞ َظت٣ٛ دٛد٠ اذتٝا٠ يذِٜٗ، إىل داْب ٚضعف ايجك١ 

  املعاْا٠ َٔ اضطشابات ْفظ١ٝ شتتًف١ 
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 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ٚقذ بٝٓت ْتا٥ر زتُٛع١ َٔ ايذساطات ٚدٛد عالق١ بني األطايٝب املظتدذ١َ َٔ قبٌ ايٛايذٜٔ 

نادميٞ يذ٣ األبٓا٤ يف ايتعاٌَ َع األبٓا٤ ٚطًٛى ايتظٜٛف األ

نُا تبني بعض ايذساطات ٚدٛد عالق١ بني أطايٝب  

; سساب ستُٛد، 2000ايٛايذٜٔ يف ايتعاٌَ َع األبٓا٤ ٚطًٛى ايعذض املتعًِ يذ٣ األبٓا٤ )ٜامسني اذتذاد، 

، نُا تٛصًت بعض ايذساطات إىل  ( 2014ابتظاّ امحذ، 

ٚدٛد عالق١ بني ايعذض املتعًِ ٚايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ ايطالب 

   

äٚيف دساط١ قاّ بٗا  

ايتظٜٛف األنادميٞ ، اطتُش املعًُٕٛ ٚايضَال٤ يف إخباس ايطالب املظٛفني ب ِْٗ قادسٕٚ سٍٛ  

ع٢ً إْٗا٤ امل١ُٗ يف ايٛقت احملذد إال إٔ املظٛفني اطتُشٚا يف طًٛى ايتظٜٛف. نُا بٝٓت دساط١ 

َِٓٗ أقشاِْٗ  أْ٘ َٔ املشدح إٔ ٜكّٛ ايطالب بايتظٜٛف يف َٗاَِٗ ايذساط١ٝ إرا تٛقع 

 ريو. ٚميهِٓٗ أٜطا جتٓب ايتظٜٛف إرا قاَٚٛا تطٛس االعتكاد املٓكٍٛ إيِٝٗ َٔ خالٍ األقشإ. 

مما ٜبني إٔ طًٛى ايتظٜٛف يذ٣ األفشاد قذ ال ميجٌ اْعهاطا َباػشا يًظٝام ايزٟ ٜٓتُٕٛ إيٝ٘ 

 األنادميٞ يذ٣ ايطالب. ٚبايتايٞ إَها١ْٝ تٛطط عٛاٌَ أخش٣ يًعالق١ بني املٓاخ املذسى ٚايتظٜٛف

ٓتر عٔ ايتظٜٛف َٔ أثاس طًب١ٝ، ْٚعشا يٓذس٠ ايذساطات  َٚع تضاٜذ إعذاد ايطالب املظٛفني، َٚاٜ 

اييت تتٓاٍٚ ايعٛاٌَ ارتاسد١ٝ يًتظٜٛف األنادميٞ بؼهٌ عاّ، َٚع ٚدٛد دساطات تبني استُاٍ ٚدٛد عالق١ 

ٚٚدٛد دساطات تبني ٚدٛد عالق١ بني املٓاخ األطشٟ   بني املٓاخ األطشٟ ٚايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ ايطالب،

ٚايعذض املتعًِ، ٚدساطات أخش٣ تبني ٚدٛد عالق١ بني ايعذض املتعًِ ٚايتظٜٛف األنادميٞ، إىل داْب َا تبٝٓ٘ 

بعض ايذساطات َٔ استُاٍ تٛطط عٛاٌَ أخش٣ يًعالق١ بني ايظٝام ٚايتظٜٛف األنادميٞ. تظع٢ ايذساط١ 

https://www.researchgate.net/profile/Jari_Erik_Nurmi
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يذ٣ ايطالب َع األخز يف االعتباس اإلطٗاّ  دٚس املٓاخ األطشٟ يف طًٛى ايتظٜٛف األنادميٞ اذتاي١ٝ إىل عح

 احملتٌُ يًعذض املتعًِ نُتػري ٚطٝط يف ايعالق١ بني املٓاخ ٚايتظٜٛف األنادميٞ 

 ٚحتاٍٚ ايذساط١ اذتاي١ٝ اإلداب١ ع٢ً ايتظاؤالت ايتاي١ٝ:

األنادميٞ ٚايعذض املتعًِ يذ٣ طالب املشس١ً ٌٖ تٛدذ عالق١ بني املٓاخ األطشٟ ٚايتظٜٛف  -1

 اإلعذاد١ٜ؟

 ٌٖ ٜتٓب  املٓاخ األطشٟ بايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ؟  -2

 ٌٖ ٜتٓب  املٓاخ األطشٟ بايعذض املتعًِ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ؟ -3

ٞ.ٌٖ ٜتٛطط ايعذض املتعًِ ايعالق١ بني املٓاخ األطشٟ ٚايتظٜٛف األنادمي -4

أهذاف انذساعت
 يف ض٤ٛ األٖذاف ايعا١َ يعًِ ايٓفع تٗذف ايذساط١ اذتاي١ٝ إىل َا ًٜٞ:  

 فِٗ ايعالق١ بني املٓاخ األطشٟ ٚايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ -1

 فِٗ ايعالق١ بني املٓاخ األطشٟ ٚايعذض املتعًِ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ -2

 ف األنادميٞ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ يف ض٤ٛ املٓاخ األطشٟايتٓبؤ بايتظٜٛ -3

 فِٗ دٚس ايعذض املتعًِ يف ايعالق١ بني املٓاخ األطشٟ ٚايتظٜٛف ايذساطٞ-4

 أهمُت انذساعت
 تتُجٌ أ١ُٖٝ ايذساط١ اذتاي١ٝ فُٝا ًٜٞ: 

 أٚال: األ١ُٖٝ ايٓعش١ٜ

ٟ ٚايتظٜٛف األنادميٞ ٚايعذض املتعًِ َٔ تعذ ايذساط١ إضاف١ إىل األدبٝات ارتاص١ باملٓاخ األطش -1

 خالٍ إتاس١ إطاس ْعشٟ ٚدساطات طابك١ ختص تًو املٛضٛعات.

 تتٝح ايذساط١ َكٝاطا خاصا بايتظٜٛف األنادميٞ مت إعذادٙ يف ض٤ٛ األدبٝات ارتاص١ باملٛضٛع. -2

 ٛضٛع.تتٝح ايذساط١ َكٝاطا خاصا بايعذض املتعًِ مت إعذادٙ يف ض٤ٛ األدبٝات ارتاص١ بامل -3
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 ثاْٝا: األ١ُٖٝ ايتطبٝك١ٝ

َٔ خالٍ ايٛقٛف ع٢ً دٚس املٓاخ األطشٟ يف ايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ، ٚدٚس 

ايعذض املتعًِ يف ايعالق١ بني املٓاخ األطشٟ ٚايتظٜٛف األنادميٞ ميهٔ تٓفٝز بشاَر ٚقا١ٝ٥ تظتٗذف تًو 

ًٞ: املتػريات يتكًٌٝ مماسطات ايتظٜٛف يذ٣  ايطالب ٚايزٟ ميهٔ إ ٜرتتب ع١ًٝ َاٜ 

 حتظني األدا٤ األنادميٞ يًطالب -

 تكًٌٝ ايصشاعات ٚاملؼاعش ايظًب١ٝ داخٌ املذسط١ -

 تكًٌٝ ايصشاعات ٚاملؼاعش ايظًب١ٝ داخٌ املٓضٍ -

 حتظني اذتاي١ ايٓفظ١ٝ يًطالب  -

 ايذساط١تكًٌٝ ايٓفكات ايٓاجت١ عٔ ت دٌٝ دساط١ بعض املكشسات ٚصٜاد٠ عذد طٓٛات  -

 حتظني دٛد٠ اذتٝا٠ يذ٣ ايطالب -

حذود انذساعت
( َٔ طالب املشس١ً 346تتشذد ايذساط١ اذتاي١ٝ بايع١ٓٝ املظتدذ١َ ٚاييت بًؼ قٛاَٗا )

االعذاد١ٜ َٔ ايزنٛس ٚاإلْاخ َٔ ايصفٛف ايذساط١ٝ ايجالخ َٔ طهإ ايشٜف ٚاذتطش مبشافع١ املٓٝا خالٍ 

 .2018/ 2017ايعاّ ايذساطٞ 

د ب دٚات ايذساط١ املظتدذ١َ ٢ٖٚ: َكٝاغ ايتظٜٛف األنادميٞ يطالب املشس١ً ٚتتشذ 

اإلعذاد١ٜ )إعذاد ايباسج١(، َكٝاغ ايعذض املتعًِ )إعذاد ايباسج١( ، َكٝاغ املٓاخ األطشٟ إعذاد )عال٤ 

 ( . 2010نفايف، ايذٜٔ

تٛطط اذتظابٞ نُا تتشذد باألطايٝب اإلسصا١ٝ٥ املظتدذ١َ يف َعادت١ ايبٝاْات ٢ٖٚ: امل

ٚاالضتشاف املعٝاسٟ، َعاٌَ االستباط يبريطٕٛ، حتًٌٝ االضتذاس املتعذد، حتًٌٝ ايتٛطط، اختباس )ت( 

 يعٝٓتني َظتكًتني.
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 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 
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 مصطهحاث انذساعت 
ٖٛ ايت دٌٝ ايٛاضح ٚاإلسدا٤ : ايتظٜٛف األنادميٞ:  -1

٤ َٔ األعُاٍ ٚاملٗاّ ايذساط١ٝ املطًٛب١ يف املٛاعٝذ احملذد٠ هلا املتهشس إىل سذ ايت خري يف ايبذ٤ أٚ االْتٗا

ٚنزيو ادا٤ املٗاّ رات األٚي١ٜٛ األقٌ ع٢ً سظاب تًو املٗاّ األنجش أ١ُٖٝ 

ايتعاٌَ َع يفط١ٜٛأطايٝبع٢ًايكا١ُ٥: ٜؼري إىل ايعالق١ املٓاخ األطشٟ  -2

تهٜٛٔاملؼشٚط، ٚسش١ٜ االطتكالٍ َعغرياذتكٝكٞاذتبَٚٓش٘اإلْظا١ْٝ ،رتصا٥ص٘ٚفكاايفشد

ََٔع ايفشد ن دا٠  ٚجتشٜذٙايتعاٌَيفتتُجٌط١ٜٛغريداف١٦ يف َكابٌ أطايٝبإْظا١ْٝعالقات

 ( ٜٚطِ األبعاد ايتاي2010:١ٝاإلْظا١ْٝ )عال٤ ايذٜٔ نفايف، صفات٘

ا١ًَ ايفشد نؼ٤ٞ ٚجتشٜذٙ َٔ خصا٥ص٘ اإلْظا١ْٝ ٚايتعاٌَ َع٘ ن دا٠ ايال أْظ١ٓ: ٜٚؼري إىل َع -

 يتشكٝل األٖذاف ٚيٝع نػا١ٜ يف رات٘.

اذتب املصطٓع: ٜؼري اىل ٚدٛد عاطف١ َٔ ايٛايذٜٔ ٜش٣ األبٓا٤ أْٗا َصطٓع١ اٚ َضٜف١ اٚ َؼشٚط١  -

 بذافع االطتػالٍ.

َتالى ٚايتعًل بني ايٛايذٜٔ ٚبني ايٛايذٜٔ األطش٠ املذزت١: ٜٚؼري إىل ٚدٛد عالق١ اقشب إىل اال -

 ٚاألبٓا٤ عٝح تكٌ فشص األبٓا٤ يًتششس َٔ ايعالق١ ايٛايذ١ٜ.

: ٜٚؼري اىل ٚدٛد تٓاقض بني َا ٜبذٚ ع٢ً ايظطح َٔ عٛاطف َٚا ايظٟٛغريايٛدذاْٞاملٓاخ-

 ني أفشاد األطش٠. عتذخ بايذاخٌ بني أفشاد األطش٠ نُا ٜؼري اىل ٚدٛد ْٛع َٔ املٛت ايٛدذاْٞ ب

: ٖٛ عضٚف ايفشد عٔ احملاٚي١ ٚبزٍ ادتٗذ، ٜٚعٗش  ايعذض امٌلتعًِ:  -3

عٓذَا ٜتعًِ ايفشد إ ٖٓاى ْتا٥ر حتذخ بؼهٌ َظتكٌ عٔ اطتذابت٘ ٚتٛقع ايفشد ايعذض يف املٛاقف 

يًتشهِايفشدافع١ٜٝٚطِ ايعذض ايذافعٞ َتُجال يف اطتفاض د املظتكب١ًٝ 

ٚعذض اْفعايٞايظابك١ خرباتَ٘ٔايتعًِع٢ًايفشدقذس٠باألسذاخ، ٚعذض َعشيف ٜتُجٌ يف ضعف

ٜتُجٌ يف ظٗٛس اْفعاالت طًب١ٝ نايكًل ٚاالنت٦اب ٚايػطب عٓذَا ٜعتكذ ايفشد ب ٕ طًٛن٘ غري َؤثش يف 

 فشد بظًب١ٝ ٚفتٛس ٚاعتُاد١ٜ صا٥ذ٠.ايظًٛى. ٚعذض طًٛنٞ ٜتُجٌ يف تصشف ايٖزا تعكبايٓتا٥ر اييت
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 إطاس نظشٌ ودساعاث عابقت
 عالقت انخغىَف األكادميٍ بادلناخ األعشٌ

ٚعاد٠ بؼهٌ دا٥ِاملٗاّ األنادمي١ٝيت دٌٝراتًٝااملكشسٜؼري ايتظٜٛف األنادميٞ إىل املٌٝ

. ٚقذ سصذت بايكًل َصشٛبًاَا ٜهٕٛ

إصتاصع٢ًايكذس٠بعذّيذساطات زتُٛع١ َٔ األطباب ايت٢ تؤدٟ إىل ايتظٜٛف َٓٗا: االعتكادا

املشتفع١باملظتٜٛاتايتظٜٛف اإٌلػباع، نُا استبطت دٌٝع٢ًايكذس٠ايعضٚ ارتاسدٞ، عذّ املٗاّ،

 َٔاملٓدفط١ٚاملظتٜٛاتايزات١ٝ،ايفعاي١ٝايزات، ٚاطتفاض تكذٜشٚتذْٞايطػٛط،َٔ

ٚاالنت٦اب، فؼٌ ايتٓعِٝ ايزاتٞايزاتٞايتعٜٛلَٔاملشتفع١ايٝكع١، ٚاملظتٜٛات

í

 

ايفشد يألْؼط١تفطٌٝ َٔتٓؼ َتع١ًُٜٚش٣ عًُا٤ املذسط١ ايظًٛن١ٝ إٔ ايتظٜٛف عاد٠ 

ثٛس٠ايٓفظٞايتشًٌَٝذسط١ايفٛس١ٜ، بُٝٓا ميجٌ ايتظٜٛف َٔ ٚد١ٗ ْعش أْصاسٚاملهافآتايظاس٠

 ايٛايذٜٔقبٌَٔفٝ٘املبايؼَحأٚ ايتظابٗااملطايب املبايؼضذ

نُٓب٦اتاملعشف١ٝ املتػرياتأصشاب املذسط١ املعشف١ٝ فٝربصٕٚ أثش، أَا 

  ايالعكال١ْٝ َٚٓٗا: املعتكذاتبايتظٜٛف

 ايزات ٚتكذٜش ايعضٚ ٚأطًٛب

ايزاتٞايتعٜٛل، ٚاطرتاتٝذٝات ٚايتفاؤٍ 

   

ٚقذ بٝٓت بعض ايذساطات إٔ املبايػ١ يف تٛقعات ايٛايذٜٔ ٚاستفاع َظت٣ٛ ايٓكذ عاد٠ َا ٜشتبط 

ظتابٝا بـايتظٜٛف بٓٛع َٔ ايهُاي١ٝ االدتُاع١ٝ ٚاييت ٌتبني ايذساطات استباطٗا ا
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مما ٜشدح استُاٍ ٚدٛد  

عالق١ بني املٓاخ األطشٟ ٚايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ األبٓا٤ ٚإ نإ بؼهٌ غري َباػش.   ٚ تكرتح 

يذٜٔ ٚتبني دساطاتإ ايتظٜٛف ٖٛ اطتذاب١ يًكظ٠ٛ املتٛقع١ َٔ ايٛا 

إٔ دٜٓاَٝات األطش٠ تًعب دًٚسا ٖاَا، ٚإٕ نإ غري  

 َباػش، يف طًٛى ايتظٜٛف يذ٣ األبٓا٤، ٚقذ تٛصًت دساط١ 

ٚايظًطٟٛ ٚايتظٜٛف األنادميٞ. إىل ٚدٛد عالق١ َٛدب١ بني نٌ َٔ منطٞ ايتٓؼ١٦ ايٛايذ١ٜ اذتاصّ 

استباط ايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ ايطالب بٛدٛد ْضاع َع  ٚأظٗشت دساط١ 

إ منط ايتٓؼ١٦ ايٛايذ١ٜ ايذاعِ ٜتٓب   األبٜٛٔ. ٚتبني ْتا٥ر دساط١ 

يذاعِ ٜتٓب  مبظت٣ٛ اع٢ً َٔ ايتظٜٛف. نُا مبظت٣ٛ اقٌ َٔ ايتظٜٛف ، يف سني إ ايُٓط ايكاطٞ اٚ غري ا

إىل ٚدٛد عالق١ طايب١ بني املٓاخ  تٛصًت دساط١ 

األطشٟ ايزٟ ٜتصف بايتكبٌ ٚايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ ايطالب، نُا نإ منط االطتكالٍ ايٓفظٞ يًتٓؼ١٦ 

ني نإ أطًٛب ايشقاب١ ايظًٛن١ٝ ايصاس١َ َٓب٦ا اظتابٝا ايٛايذ١ٜ َٓب٦ا طايبا بايتظٜٛف األنادميٞ يف س

ٚدٛد عالق١ َٛدب١ ٚق١ٜٛ بني  بايتظٜٛف. ٚبٝٓت ْتا٥ر دساط١ 

أمناط ايتٓؼ١٦ ايٛايذ١ٜ املتظا١ًٖ ٚاذتاص١َ ٚايتظٜٛف األنادميٞ، نُا بٝٓت إَها١ْٝ تٓبؤ أطًٛب ايتٓؼ١٦ 

 دميٞ يذ٣ ايطالب. االطتبذادٟ بايتظٜٛف األنا

 عالقت ادلناخ األعشٌ بانعدض ادلخعهم
إىلأٍٚ َٔ أػاس إىل ظاٖش٠ ايعذض املتعًِ عٓذَا السغ إٔ تعشٜض اذتٝٛإٜعذ

يفٜٛضععٓذَااهلشبجتٓبٗا، ٜؤدٟ إىل إعاق١ اطتذاب١ميهٓ٘النٗشبا١ٝ٥نصذ١ََضعرَجري

ٜتعًِاذتٝٛإإٔهلزٙ ايعاٖش٠ تفظريٙيفذ افرتضاهلشب َتاس١، ٚقإَها١ْٝتهٕٛأخشَٛقف

أٟعَٔظتكٌايتعضٜضسٝح ٜذسى إٔادتٗذايعذض ٚايزٟ ٜعٗش َٔ خالٍ عضٚف٘ عٔ احملاٚي١ ٚبزٍ

 ب٘ ٜكّٛإٔميهٔطًٛى

 ٢ٖٚ:(2009املتعًِ  )ايفشسات٢ ايظٝذ، يًعذضأْٛاعٜٚبني ايباسجٕٛ ٚدٛد
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عٔ ايكٝاّ مبشاٚالت يتذٓب األسذاخ ٚاملٛاقف املؤمل١ اييتايذافعٞ ٜٚتُجٌ يف عضٚف ايفشدايعذض 

هلا ، سٝح ٜذسى أْ٘ يٝع يذٜ٘ طٝطش٠ ع٢ً ع١ًُٝ ايتعًِ َٚع تهشاس ايفؼٌ ٜكًع متاَا عٔ ايكٝاّ ٜتعشض

يفشد يًتشهِ يف ب ١ٜ ستاٚي١ ْتٝذ١ تعًُ٘ أْٗا ستاٚالت غري زتذ١ٜ ، ٜٚكًٌ ٖزا ايتٛقع َٔ دافع١ٝ ا

ايٓٛاتر ٜٚعٗش ريو ايعذض َٔ خالٍ ايؼعٛس بايٝ غ ٚايظًب١ٝ ٚايتظٜٛف.

ايعذض املعشيف ٜٚتُجٌ يف إدساى ايفشد ب ٕ ايٓتا٥ر ست١ُٝ ٚيٝع ي٘ طٝطش٠ عًٝٗا ، مبع٢ٓ إ ايفشد قذ  

 ٜٚعٗش ٖزا تعًِ إ ايٓتا٥ر حتذخ بؼهٌ َظتكٌ عٔ أفعاي٘ ٚبايتايٞ ٜعاْٞ َٔ عذض يف اإلدساى ٚايتفهري

ايعذض يف تٓاقص ايكذس٠ ع٢ً سٌ املؼهالت ٚاإلسباط ٚايؼعٛس بايذ١ْٝٚ ٚاطتفاض تكذٜش ايزات.

األَٛس مما ٜؤدٟ إىل مبذشٜاتايتشهِع٢ًقذست٘ايفشدايعذض االْفعايٞ ٜٚتُجٌ يف فكذإ 

 اطتفاض تكذٜش ايزات ٚارتٛف ٚاالْفعاٍ ٚايؼعٛس بايزْب ٚايظًب١ٝ ٚايالَباال٠ .

عذض ايظًٛنٞ: ٜٚتُجٌ يف ْكص عذد َشات احملاٚي١ ْتٝذ١ العتكاد ايفشد إٔ املهافآت ال تشتبط اي 

باطتذابات٘ ٚريو بعذ طًظ١ً َٔ ارتربات اييت ٜذسى خالهلا إ اطتذابات٘ ال تػري ػ٦ٝا َٔ ايٓتٝذ١

ٚفكا يٓعش١ٜ ايتشذٜذ ايزاتٞ إٔ املعاٖش ايظًٛن١ٝ  ٜش٣ نٌ َٔ 

ذض املتعًِ ٚاييت تتُجٌ يف اإلسذاّ عٔ ستاٚي١ ختطٞ ايصعٛبات حتذخ ْتٝذ١ ساي١ دافع١ٝ ٜفكذ يًع

خالهلا ايفشد ايؼعٛس باالقتذاس ٚايتشهِ ايزاتٞ سٝح تتظِ ساي١ ايعذض املتعًِ باْعذاّ ايذافع١ٝ 

َا إ ٜٚفرتض أصشاب ايٓعش١ٜ إ ايظٝاقات االدتُاع١ٝ اييت ٜتفاعٌ َعٗا ايفشد ا 

 تكٟٛ ػعٛسٙ باالقتذاس ٚاالطتكالٍ أٚ تطعف يذٜ٘ ٖزا اذتع.

دساط١ )ٜامسني اذتذاد، ٚيف إطاس عح األطباب ٚسا٤ طًٛى ايعذض املتعًِ يذ٣ ايطالب تٛصًت 

املتعًِ سٝح استبط ايذعِساي١ ايعذضتهٜٛٔيفدٚسا أطاطٝاتؤدٟايٛايذ١ٜاملُاسطاتإٔ( إىل2000

عتعٕٛ مبجٌ ٖزا ايذعِ َٔ الَكاسْ٘ باألطفاٍ اآلخشٜٔ ايزٜٔاألدا٤ب١ األطفاٍ يفبضٜاد٠ سغايٛايذٟ

إٔ املشاٖكني َٔ األطش رات  ايٛايذٜٔ. نُا بٝٓت دساط١ 

تٛقعات  إطرتاتٝذٝات اإلصتاص األنجش تهًٝفا ٚاييت تتُٝض مبظتٜٛات َٓدفط١ َٔاملٓاخ اذتاصّ ٜظتدذَٕٛ 

ايفؼٌ ٚايظًٛى ايظًيب، نُا ٜظتدذَٕٛ اطرتاتٝذٝات تعضٜض ايزات، يف سني ٜطبل املشاٖكٕٛ َٔ األطش 

 رات ايُٓط املٌُٗ اطرتاتٝذٝات غري تهٝف١ٝ تتُٝض مبظتٜٛات عاي١ٝ َٔ ايظًٛى غري رٟ ايص١ً بامل١ُٗ. 

https://www.researchgate.net/profile/Jari_Erik_Nurmi
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تا٥ر دساط١ )سساب ستُٛد، ابتظاّ امحذ،  دٛد2014ٚقذ بٝٓتْ  عالق١ طايب١ بني ايعذض املتعًِ يذ٣ (ٚ 

بعض أطايٝب  ٍٚ عالق١ َتُج١ً يف املظاٚا٠ايٛايذ١ٜاملعا١ًَاألطفا دٛدٚ  ٚايتكبٌ، نُا تٛصًت إىلٚ  ايذميكشاط١ٝ 

ٔ ألطاي ّ ايٛايذٜ ٚاطتدذا  ٍ ِ يذ٣ األطفا ٚايكظ٠ٛ ٚايتظًط.ٚاإلُٖاٍايشفضٝبَٛدب١ بني ايعذض املتعً

 عالقت انخغىَف األكادميٍ بانعدض ادلخعهم
تكشٜشا ٜصف ايطالب رٟٚ ايعذض  ايٓفع بش٥اط١يعًِاألَشٜه١ٝقذَت ادتُع١ٝ

بظٗٛي١ ٜٚكًعٕٛايطالب فاتشٚا اهل١ُ، ال ٜهًُٕٛ أعُاهلِ،املتعًِ ٚقذ تطُٔ ايتكشٜش إٔ ٖؤال٤

االختباس ٚميًٕٝٛ اىل تظٜٛف املٗاّقًليذِٜٜٗٚشتفعصعب١ٗ١ َٗاّعٓذ َٛادٚبظشع١

  

أْ٘ عٓذَا ٜذسى  ٚتبني ايذساط١ اييت أدشاٖا

عتربٕٚ أْفظِٗ عادضٜٔ أنادميًٝا  ايطالب أْ٘ َٔ غري املتٛقع َِٓٗ إٔ ٜؤدٚا أنادميًٝا بصٛس٠ دٝذ٠، فظٛفٜ 

تا٥ر إىل  دساط١  ٚطٝؤدًٕٛ أدا٤ َٗاَِٗ ست٢ ايًشعات األخري٠. ٚقذ تٛصًتْ 

فظشا َعا   األنادميٞ  % َٔ ايتبأٜ يف ايتظٜٛف21إٔ ايعذض املتعًِ إضاف١ اىل ايظٝطش٠ ايذاخ١ًٜٝ 

 ٚايعذض املتعًِ.َٔ خالٍ ايعشض ايظابل يًعالقات بني ايتظٜٛف األنادميٞ ٚنٌ َٔ املٓاخ األطشٟ 

 فشوض انذساعت
ال تٛدذ عالق١ داي١ إسصا٥ٝا بني دسدات ايطـالب عًـ٢ َكٝـاغ املٓـاخ األطـشٟ ٚدسدـات ايطـالب عًـ٢          -1

 َكٝاغ ايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ

٢ ال تٛدذ عالق١ داي١ إسصا٥ٝا بني دسدات ايطالب عًـ٢ َكٝـاغ املٓـاخ األطـشٟ ٚدسدـات ايطـالب عًـ        -2

 َكٝاغ ايعذض املتعًِ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ

ال تتٓبــ  دسدــات ايطــالب عًــ٢ َكٝــاغ املٓــاخ األطــشٟ بصــٛس٠ دايــ١ إسصــا٥ٝا بــذسدات ايطــالب عًــ٢    -3

 َكٝاغ ايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ

سدات ايطالب ع٢ً َكٝاغ ال تتٓب  دسدات ايطالب ع٢ً َكٝاغ املٓاخ األطشٟ بصٛس٠ داي١ إسصا٥ٝا بذ -4

 ايعذض املتعًِ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ
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ال تتٓب  دسدات ايطالب ع٢ً َكٝاغ ايعذض املتعًِ بصٛس٠ داي١ إسصا٥ٝا بذسدات ايطالب ع٢ً َكٝاغ  -5

 ايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ

ظٜٛف األنادميٞال ٜتٛطط ايعذض املتعًِ ايعالق١ بني املٓاخ االطشٟ ٚايت -6

 منهح وإخشاءاث انذساعت
 َٓٗر ايذساط١-1

 اعتُذت ايذساط١ اذتاي١ٝ ع٢ً اطتدذاّ املٓٗر ايٛصفٞ االستباطٞ يًتشكل َٔ صش١ ايفشٚض.

 زتتُع ايذساط١ ٚعٝٓتٗا: -2

زتتُع ايذساط١: ٜتُجٌ زتتُع ايذساط١ اذتاي١ٝ يف مجٝع طالب ٚطايبات املشس١ً اإلعذاد١ٜ -أ

( طبكا إلسصا٤ات ٚصاس٠ ايرتب١ٝ 311876ٚايبايؼ عذدِٖ ) 2018/ 2017ا يًعاّ ايذساطٞ مبشافع١ املٓٝ

 (2018ٚايتعًِٝ ، 

 ايع١ٓٝ االطتطالع١ٝ  -ب

( َٔ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ مبشافع١ املٓٝا خالٍ ايعاّ ايذساطٞ 49ضُت ايع١ٓٝ االطتطالع١ٝ يًذساط١ )

( ط١ٓ، 1451( ، مبتٛطط عُش صَين )27ؼ عذد اإلْاخ )( ، ٚب22ً، ٚقذ بًؼ عذد ايزنٛس ) 2018/ 2017

 ( ط١ٓ . مت اختٝاسِٖ عؼٛا٥ٝا بٗذف ايتشكل َٔ ػشٚط أدٚات ايذساط١. 1502ٚاضتشاف َعٝاسٟ )

 ايع١ٓٝ األطاط١ٝ  -ز

( َٔ طالب ايصفٛف ايذساط١ٝ ايجالخ باملشس١ً اإلعذاد١ٜ مبتٛطط عُش صَين 346ضُت ايع١ٓٝ األطاط١ٝ )

 ( إْاخ َٔ طهإ ايكش٣ ٚاملذٕ باحملافع199.١( رنٛس ، )147( ط١ٓ ، )1ٚاضتشاف َعٝاسٟ )( ط١ٓ 13599)

ايذساط١أدٚات-3

 َكٝاغ ايتظٜٛف األنادميٞ )إعذاد ايباسج١(-أ

بٓا٤ املكٝاغ-

مت بٓا٤ املكٝاغ اذتايٞ قٞ ض٤ٛ األدبٝات ارتاص١ بايتظٜٛف األنادميٞ ٚبعذ االطالع ع٢ً 

َٚٓٗا َكاٜٝع   املكاٜٝع رات ايعالق١

  



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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( عباس٠ تكٝع ايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ ايطالب 22ضِ املكٝاغ اذتايٞ يف صٛست٘ األٚي١ٝ )

دسدات( إىل ال  5بؼهٌ عاّ ٚظتٝب ايطايب ع٢ً املكٝاغ ٚفكا يتذسٜر مخاطٞ ٜرتاٚح َٔ تٓطبل دا٥ُا )

ايظًٛى يضٜاد٠َؤػشًاريونإاملكٝاغع٢ًايذسد١استفعتذا )دسد١ ٚاسذ٠( ٚنًُاتٓطبل أب

 األنادميٞايتظٜٛفطًٛىاستفاعأٟايظًيب

 حتهِٝ املكٝاغ

ستهُني( َٔ املتدصصني يف زتاٍ عًِ ايٓفع  5مت عشض املكٝاغ يف صٛست٘ األٚي١ٝ ع٢ً )

يف ض٤ٛ َكرتسات احملهُني، ٚقذ مت اإلبكا٤ ع٢ً  ايرتبٟٛ، مت إدشا٤ تعذٜالت يف صٝاغ١ بعض ايعباسات

 % ف نجش َٔ احملهُني 80( عباس٠ َٔ عباسات املكٝاغ ٚايت٢ اتفل سٛهلا 21عذد )

 االتظام ايذاخًٞ يًُكٝاغ

مت تكذٜش االتظام ايذاخًٞ يًُكٝاغ َٔ خالٍ تكذٜش َعاَالت االستباط بني دسد١ املفشد٠   

( َعاَالت االستباط بني املفشدات 1دسد١ املفشد٠، ٜٚبني دذٍٚ )ٚايذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ بعذ سزف 

 ٚايذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ 

 (1خذول )
 (49معامالث االسحباط بني ادلفشداث وانذسخت انكهُت نهمقُاط بعذ حزف دسخت ادلفشدة )ن=

 ادلقُاط
 ادلفشدة

 انذسخت انكهُت
 ادلقُاط
 ادلفشدة

 انذسخت انكهُت
 ادلقُاط
 ادلفشدة

 انكهُتانذسخت 

  

  



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ٚقذ ناْت َعاَالت االستباط بني ايعباسات ٚايذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ يف َععُٗا داي١ إسصا٥ٝا   

ٚرات ق١ُٝ َتٛطط١ مما ٜعهع االتظام ايذاخًٞ يًُكٝاغ اذتايٞ، ٚقذ مت سزف املفشدات رات َعاٌَ 

 ( عباس17٠االستباط غري ايذاٍ إسصا٥ٝا يٝصبح ايعذد ايٓٗا٥ٞ يعباسات املكٝاغ )

 املكٝاغ صذم

مت تكذٜش َعاٌَ االستباط بني دسدات طالب ايع١ٓٝ االطتطالع١ٝ ع٢ً املكٝاغ اذتايٞ ٚدسدات  

( 2015إعذاد ٚتشمج١ )طاسم عبذ ايعاٍ، ايطالب ع٢ً َكٝاغ 

ٚايزٟ ٜطِ طبع١ َفشدات تكٝع ايتظٜٛف األنادميٞ ٚايزٟ اطتدذّ َعذٚٙ طشٜك١ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ 

تشكل َٔ صذق١، سٝح بني ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ٚدٛد عاٌَ ٚاسذ تتؼبع ع١ًٝ مجٝع بٓٛد املكٝاغ ٚقذ يً

( ٖٚٛ َعاٌَ استباط داٍ إسصا٥ٝا َٚشتفع مما ٜؼري 0581بًػت ق١ُٝ َعاٌَ االستباط بني املكٝاطني )

اىل صذم املكٝاغ اذتايٞ.

 ثبات املكٝاغ 

( ٚريو 0582ْباخ ٚقذ بًػت ق١ُٝ َعاٌَ أيفا )مت سظاب ايجبات باطتدذاّ َعاٌَ أيفا يهشٚ 

 يًذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ ٢ٖٚ ق١ُٝ َشتفع١ تؼري اىل ثبات املكٝاغ.

  األطشٟاملٓاخَكٝاغ -ب

( عباس٠ 85( ٚايزٟ ٜطِ )2010نفايف، مت اطتدذاّ َكٝاغ املٓاخ األطشٟ إعذاد )عال٤ ايذٜٔ

أبعاد: ايالأْظ١ٓ، اذتب املصطٓع، األطش٠ املذزت١، املٓاخ تكٝع املٓاخ األطشٟ نُا ٜذسن٘ األبٓا٤ َٔ خالٍ 

 ايٛدذاْٞ غري ايظٟٛ.

دسدات( إىل ْادسا )دسد١  3ٜظتذٝب املفشٛص ع٢ً املكٝاغ ٚفكا يتذسٜر ثالثٞ ٜرتاٚح َٔ غايبا )

( تٛصٜع 2ٚاسذ٠( ٚتؼري ايذسد١ األنرب إىل صٜاد٠ ارتصا٥ص ايظًب١ٝ يف املٓاخ األطشٟ. ٜٚبني دذٍٚ )

 اسات املكٝاغ ع٢ً األبعاد. عب



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ( 2خذول )
 األعشٌادلناخمقُاطأبعادانعباساث عهًحىصَع

 انعباساث انبعذ

 

 صذم املكٝاغ

قاّ َعذ املكٝاغ بتكذٜش ايصذم َٔ خالٍ إدشا٤ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ ٚايزٟ أطفش عٔ ٚدٛد أسبع١ أبعاد 

 تكٝع املٓاخ األطشٟ ٢ٖٚ )ايال اْظ١ٓ، اذتب املصطٓع، األطش٠ املذزت١، املٓاخ ايٛدذاْٞ غري ايظٟٛ(

 ثبات املكٝاغ 

اغ يف ايذساط١ اذتاي١ٝ َٔ خالٍ سظاب َعاٌَ أيفا يهشْٚباخ ، ٚقذ بًػت مت تكذٜش ثبات املكٝ

ٚريو ألبعاد ايال أْظ١ٓ، اذتب املصطٓع، األطش٠ 0570،  0568،  0571،  0574،  0569ق١ُٝ َعاٌَ أيفا 

 املذزت١، ايذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ ع٢ً ايرتتٝب.

 َكٝاغ ايعذض املتعًِ )إعذاد ايباسج١( -ز

بٓا٤ املكٝاغ

 بٓا٤ املكٝاغ اذتايٞ قٞ ض٤ٛ األدبٝات ارتاص١ بايعذض املتعًِ ٚبعذ االطالع ع٢ً املكاٜٝع مت

 رات ايعالق١ َٚٓٗا َكاٜٝع



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 Learned Helplessness Scale (LHS) (Quinless & Nelson, 1988) 

 Learned Helplessness Questionnaire (Sorrenti, Filippello, Costa, 

Buzzai, 2014)  

( عباس٠ تكٝع ايعذض املتعًِ يذ٣ ايطالب بؼهٌ عاّ 40ملكٝاغ اذتايٞ يف صٛست٘ األٚي١ٝ )ضِ ا 

دسدات( إىل ال تٓطبل أبذا  5ٚظتٝب ايطايب ع٢ً املكٝاغ ٚفكا يتذسٜر مخاطٞ ٜرتاٚح َٔ تٓطبل دا٥ُا )

 ايطايب. ايعذض املتعًِ يذ٣ يضٜاد٠َؤػشًاريونإاملكٝاغع٢ًايذسد١صادت)دسد١ ٚاسذ٠( ٚنًُا

 حتهِٝ املكٝاغ

ستهُني( َٔ املتدصصني يف زتاٍ عًِ ايٓفع  5مت عشض املكٝاغ يف صٛست٘ األٚي١ٝ ع٢ً )

ايرتبٟٛ، مت إدشا٤ تعذٜالت يف صٝاغ١ بعض ايعباسات يف ض٤ٛ َكرتسات احملهُني، ٚقذ مت اإلبكا٤ ع٢ً 

 % ف ع٢ً  80مجٝع عباسات املكٝاغ سٝح ناْت ْظب١ االتفام ع٢ً عباسات املكٝاغ 

 االتظام ايذاخًٞ يًُكٝاغ

مت تكذٜش االتظام ايذاخًٞ يًُكٝاغ َٔ خالٍ تكذٜش َعاَالت االستباط بني دسد١ املفشد٠ 

( َعاَالت االستباط بني املفشدات ٚايذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ بعذ 3ٚايذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ، ٜٚبني دذٍٚ )

 سزف دسد١ املفشد٠. 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 

 

 
 ّّ  20192019  أنتٛبشأنتٛبش––ايشابع ايشابع اجملًذ ايشابع ٚايجالثٕٛ/ ايعذد اجملًذ ايشابع ٚايجالثٕٛ/ ايعذد - تصذسٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

 ( 3خذول )
 (49ط بني ادلفشداث وانذسخت انكهُت نهمقُاط بعذ حزف دسخت ادلفشدة )ن=معامالث االسحبا

 ادلقُاط
 ادلفشدة

انذسخت 
 انكهُت

 ادلقُاط
 ادلفشدة

انذسخت 
 انكهُت

 ادلقُاط
 ادلفشدة

انذسخت 
 انكهُت

 ادلقُاط
 ادلفشدة

انذسخت 
 انكهُت

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ٚقذ ناْت َعاَالت االستباط بني ايعباسات ٚايذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ يف َععُٗا داي١ إسصا٥ٝا  

ٚرات ق١ُٝ َتٛطط١ مما ٜعهع االتظام ايذاخًٞ يًُكٝاغ اذتايٞ، ٚقذ مت سزف املفشدات رات َعاٌَ 

 ( عباس٠. 33صبح ايعذد ايٓٗا٥ٞ يعباسات االختباس )االستباط غري ايذاٍ إسصا٥ٝا يٝ

 صذم املكٝاغ

عاٌَ االستباط   مت تكذٜشَ  فصٌ ايذساطٞ االٍٚ نُشوٚ  مت اطتدذّا زتُٛع دسدات ايتشصٌٝ ايذساطٞ يًطالب ًي

ريو بعذ تٛس فصٌ ايذساطٞ األٍٚٚ  زتُٛع دسداتِٗ ًي ٝذ بني دسدات طالب ايع١ٓٝ االطتطالع١ٝ ع٢ً املكٝاغ اذتايٞٚ 

 ٌ عاَ قذ بًػت ق١َُٝ  ذسغ ايطالب بصفٛف دساط١ٝ شتتًف١ باملشس١ً اإلعذاد١ٜٚ  ٞ سٝحٜ  طكف دسدات ايتشصٌٝ ايذساط

ا0571-االستباط ) ٍ إسصا٥ٝ دا شتفعٚ  ٌ استباطَ  عاَ  َٛ ٖ  مما ٜبني صذم املكٝاغ اذتايٞ. (ٚ 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ثبات املكٝاغ 

( ٚريو ١ُٝ0587 َعاٌَ أيفا )مت سظاب ايجبات باطتدذاّ َعاٌَ أيفا يهشْٚباخ ٚقذ بًػت ق 

 يًذسد١ ايه١ًٝ يًُكٝاغ ٢ٖٚ ق١ُٝ َشتفع١ تؼري اىل ثبات املكٝاغ.

 األطايٝب اإلسصا١ٝ٥ املظتدذ١َ-4

 اطتدذَت ايباسج١ األطايٝب ايتاي١ٝ:     

 املتٛططات اذتظاب١ٝ ٚاالضتشافات املعٝاس١ٜ 

 َعاٌَ االستباط )بريطٕٛ( 

 حتًٌٝ االضتذاس اهلشَٞ  

 ططحتًٌٝ ايتٛ 

 نخـائح انذساعـت 
ٚايبايؼ عذدٖا ) ٚات ايذساط١ ع٢ً ع١ٓٝ ايذساط١  ٔ طالب ايصفٛف ايذساط١ٝ ايجالخ 346مت تطبٝل أد  َ)

اسٟ )13599باملشس١ً اإلعذاد١ٜ مبتٛطط عُش صَين ) ٝع ٚاضتشافَ  ٍ 199( رنٛس، )147( ط١ٓ، )1( ط١ٓ  ضح دذٚ ٜٛ  ٚ)

ٚاملتٛططا4)  ١ اٜس ٚاالضتشافات املٝع  ت ايفشض١ٝ يذسدات ايطالب ع٢ً املكاٜٝع املدتًف١. ( املتٛططات 

 ( ادلخىعطاث احلغابُت واالحنشافاث ادلعُاسَت4خذول )
وادلخىعطاث انفشضُت نذسخاث انطالب عهً مقاَُظ انذساعت

ادلخىعط االحنشاف ادلعُاسٌ ادلخىعط انفشضٍ  ادلقُاط
  

 

 

  



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ٜالسغ َٔ ادتذٍٚ ايظابل اطتفاض َتٛطط دسدات ايطالب ع٢ً َكٝاغ ايتظٜٛف األنادميٞ 

املتٛطط ايفشضٞ يًُكٝاغ ٚنإ االضتشاف املعٝاسٟ يذسدات ايطالب ع٢ً َكٝاغ ايتظٜٛف َكاس١ْ ب

األنادميٞ نبريا، مما ٜبني ٚدٛد تفاٚت نبري بني ايطالب يف مماسطتِٗ يًتظٜٛف األنادميٞ، نُا ٜتبني َٔ 

باملتٛطط  ادتذٍٚ ايظابل اطتفاض َتٛطط دسدات ايطالب ع٢ً َكٝاغ ايعذض املتعًِ بؼهٌ ًَشٛظ َكاس١ْ

ايفشضٞ يًُكٝاغ َع صٜاد٠ تؼتت ايذسدات أٜطا، مما ٜبني إٔ ايطالب أفشاد ايع١ٓٝ اقٌ َعاْا٠ َٔ َؼه١ً 

ايعذض املتعًِ، ٚمبكاس١ْ َتٛطط دسدات ايطالب ع٢ً أبعاد َكٝاغ املٓاخ األطشٟ ٜتبني ٚدٛد تكاسب بني 

ألطشٟ ٚاملتٛططات ايفشض١ٝ يتًو األبعاد َتٛططات دسدات ايطالب ع٢ً األبعاد املدتًف١ ملكٝاغ املٓاخ ا

َٔ املٓاخ ايظًيب بذسد١ َتٛطط١ سٝح ٜتٛادذ يف تًو األطش ايتعاٌَ ايػري  األطشمما ٜبني َعاْا٠ تًو 

اْظاْٞ ٚاذتب املصطٓع ٚاملٓاخ ايٛدذاْٞ غري ايظٟٛ بذسد١ َتٛطط١، ٚقذ نإ تؼتت ايذسدات ع٢ً 

ٞ ايتظٜٛف األنادميٞ ٚايعذض املتعًِ مما ٜبني ٚدٛد تؼاب٘ بني َكٝاغ املٓاخ االطشٟ اقٌ َٓ٘ ع٢ً َكٝاط

 ايطالب يف َكذاس املعاْا٠ َٔ املٓاخ األطشٟ ايظًيب.

 ْتا٥ر ايفشضني األٍٚ ٚايجاْٞ

الختباس صش١ ايفشض األٍٚ ٚايزٟ ٜٓص ع٢ً اْ٘ " ال تٛدذ عالق١ داي١ إسصا٥ٝا بني دسدات  

ايطالب ع٢ً َكٝاغ ايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ طالب املشس١ً  ايطالب ع٢ً َكٝاغ املٓاخ األطشٟ ٚدسدات

اإلعذاد١ٜ" ٚايفشض ايجاْٞ ٚايزٟ ٜٓص ع٢ً أْ٘ " ال تٛدذ عالق١ داي١ إسصا٥ٝا بني دسدات ايطالب ع٢ً 

َكٝاغ املٓاخ األطشٟ ٚدسدات ايطالب ع٢ً َكٝاغ ايعذض املتعًِ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ. مت تكذٜش 

ط بني دسدات ايطالب ع٢ً نٌ َٔ َكٝاغ املٓاخ األطشٟ، ايتظٜٛف األنادميٞ، ايعذض َعاَالت االستبا

 ( تًو ايٓتا٥ر 5املتعًِ، ٜٚبني دذٍٚ )



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ( معامالث االسحباط بني دسخاث انطالب5خذول )
 (346عهً مقاَُظ ادلناخ األعشٌ وانخغىَف االكادميٍ وانعدض ادلخعهم )ن=

 2 3 4 5 6 7 
 التسوٌف األكادٌمً .1

 العجز المتعلم .2

 الال انسنة .3

 الحب المصطنع .4

 األسرة المدمجة .5

 المناخ الوجدانً غٍر السوي .6

 الدرجة الكلٍة للمناخ االسري .7

بني دسدات  0501( ٚدٛد عالق١ َٛدب١ داي١ إسصا٥ٝا عٓذ َظت٣ٛ 5ٜٚتطح َٔ ايٓتا٥ر ظذٍٚ ) 

ايطالب ع٢ً َكٝاغ ايتظٜٛف األنادميٞ ٚمجٝع األبعاد ٚايذسد١ ايه١ًٝ يًُٓاخ األطشٟ ، ٚبايتايٞ ميهٔ 

بني دسدات  0501ٛدب١ داي١ إسصا٥ٝا عٓذ َظت٣ٛ سفض ايفشض األٍٚ. نُا تبني ايٓتا٥ر ٚدٛد عالق١ َ

ايطالب ع٢ً َكٝاغ ايعذض املتعًِ ٚمجٝع االبعاد ٚايذسد١ ايه١ًٝ ملكٝاغ املٓاخ األطشٟ، ٚبايتايٞ ميهٔ 

 سفض ايفشض ايجاْٞ.

 ْتا٥ر ايفشض ايجايح 

 الختاس صش١ ايفشض ايجايح ٚايزٟ ٜٓص ع٢ً اْ٘: 

ٓاخ األطشٟ بصٛس٠ داي١ إسصا٥ٝا بذسدات ايطالب ع٢ً ال تتٓب  دسدات ايطالب ع٢ً َكٝاغ امل 

َكٝاغ ايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ. مت سظاب اضتذاس املٓاخ االطشٟ ع٢ً 

 ( ْتا٥ر حتًٌٝ االضتذاس.6ايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ ، ٜٚبني دذٍٚ )

 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 (6خذول )
 األعشٌ عهً انخغىَف األكادميٍ نذي انطالبنخائح حتهُم احنذاس ادلناخ  

 ادلخغرياث
معامم 
االحنذاس 
 ادلعُاسٌ

معامم االحنذاس 
 غري ادلعُاسٌ

ف ننمىرج 
 ث االحنذاس

مشبع 
معامم 
 االسحباط

 انثابج

ٚتبني ايٓتا٥ر ايظابك١ إَها١ْٝ تٓبؤ املٓاخ األطشٟ َتُجال يف بعذ املٓاخ ايٛدذاْٞ غري ايظٟٛ 

% َٔ ايتبأٜ يف دسدات ايطالب ع٢ً  23547اظتابٝا بايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ ايطالب سٝح ٜفظش 

ايتظٜٛف األنادميٞ، إال إٔ ظٗٛس َعاٌَ االضتذاس غري املعٝاسٟ يبعذ األطش٠ املذزت١ طايبا سغِ  َكٝاغ

ٚدٛد عالق١ َٛدب١ هلزا ايبعذ بايتظٜٛف األنادميٞ ٜشدح ٚدٛد استباط خطٞ َتعذد بني ايبٝاْات 

بني ٖزا  8056،   0560ٚايزٟ ٜؤنذٙ صٜاد٠ ق١ُٝ َعاَالت االستباط ٚايت٢ بًػت  

ايبعذ ٚنٌ َٔ بعذ املٓاخ ايٛدذاْٞ غري ايظٟٛ ٚبعذ اذتب املصطٓع. يزا مت إعاد٠ حتًٌٝ االضتذاس 

( ْتا٥ر حتًٌٝ االضتذاس باطتدذاّ ايذسد١ 7باطتدذاّ ايذسد١ ايه١ًٝ يًُٓاخ األطشٟ، ٜٚبني دذٍٚ )

 ايه١ًٝ يًُٓاخ األطشٟ.

 ( 7خذول )
 همناخ األعشٌ عهً انخغىَف األكادميٍ نذي انطالبنخائح حتهُم احنذاس انذسخت انكهُت ن

معامم االحنذاس  ادلخغرياث
 ادلعُاسٌ

معامم االحنذاس 
 غري ادلعُاسٌ

ف ننمىرج 
مشبع معامم  ث االحنذاس

 انثابج االسحباط



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ٓاخ األطشٟ ٜتٓب  اظتابٝا بصٛس٠ داي١ إسصا٥ٝا بايتظٜٛف امل إٔ( 7ٚتبني ايٓتا٥ر ظذٍٚ )

% َٔ ايتبأٜ يف دسدات ايطالب ع٢ً َكٝاغ ايتظٜٛف األنادميٞ 0519األنادميٞ يذ٣ ايطالب سٝح ٜفظش 

 ، ٚبايتايٞ ٜتِ سفض ايفشض ايصفشٟ.

 ْتا٥ر ايفشض ايشابع 

 الختاس صش١ ايفشض ايشابع ٚايزٟ ٜٓص ع٢ً اْ٘:

ايطالب ع٢ً َكٝاغ املٓاخ األطشٟ بصٛس٠ داي١ إسصا٥ٝا بذسدات ايطالب ع٢ً  ال تتٓب  دسدات 

ع٢ً  األطشَٟكٝاغ ايعذض املتعًِ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ. مت سظاب اضتذاس ايذسد١ ايه١ًٝ يًُٓاخ 

 ( ْتا٥ر حتًٌٝ االضتذاس.8ايعذض املتعًِ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ ، ٜٚبني دذٍٚ )

 ( 8خذول )
 ائح حتهُم احنذاس ادلناخ األعشٌ عهً انعدض ادلخعهم نذي انطالبنخ

 ادلخغرياث
معامم 
االحنذاس 
 ادلعُاسٌ

معامم االحنذاس 
 غري ادلعُاسٌ

ف ننمىرج 
 ث االحنذاس

مشبع 
معامم 
 االسحباط

 انثابج

ٚتبني ايٓتا٥ر ايظابك١ إٔ املٓاخ األطشٟ ٜتٓب  اظتابٝا بصٛس٠ داي١ إسصا٥ٝا بايعذض املتعًِ يذ٣ 

% َٔ ايتبأٜ يف دسدات ايطالب ع٢ً َكٝاغ ايعذض املتعًِ، ٚبايتايٞ 24ايطالب، ٚقذ فظش املٓاخ األطشٟ 

 ميهٔ سفض ايفشض ايصفشٟ.

 ْتا٥ر ايفشض ارتاَع 

 يزٟ ٜٓص ع٢ً أْ٘:الختاس صش١ ايفشض ارتاَع ٚا

ال تتٓب  دسدات ايطالب ع٢ً َكٝاغ ايعذض املتعًِ بصٛس٠ داي١ إسصا٥ٝا بذسدات ايطالب ع٢ً 

َكٝاغ ايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ. مت سظاب اضتذاس ايعذض املتعًِ ع٢ً ايتظٜٛف 

 ٌٝ االضتذاس.( ْتا٥ر حت9ًاألنادميٞ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ ، ٜٚبني دذٍٚ )



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 ( 9خذول )
 نخائح حتهُم احنذاس انعدض ادلخعهم عهً انخغىَف األكادميٍ نذي انطالب

معامم االحنذاس  ادلخغري
 ادلعُاسٌ

معامم االحنذاس 
 غري ادلعُاسٌ

 ف
مشبع معامم  ث ننمىرج االحنذاس 

 انثابج االسحباط

ٚتبني ايٓتا٥ر ايظابك١ إَها١ْٝ تٓبؤ ايعذض املتعًِ بايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ طالب املشس١ً 

% َٔ ايتبأٜ يف دسدات ايطالب ع٢ً َكٝاغ ايتظٜٛف األنادميٞ .  44اإلعذاد١ٜ، ٚقذ فظش ايعذض املتعًِ 

 ٚبايتايٞ مت سفض ايفشض ايصفشٟ ٚقبٍٛ ايفشض ايبذٌٜ

 ايظادغْتا٥ر ايفشض 

ٚايزٟ ٜٓص ع٢ً اْ٘ " ال ٜتٛطط ايعذض املتعًِ ايعالق١ بني املٓاخ  ايظادغالختباس صش١ ايفشض 

 االطشٟ ٚايتظٜٛف األنادميٞ". مت اطتدذاّ أطًٛب حتًٌٝ ايتٛطط الختباس تًو ايعالقات

 ْتا٥ر حتًٌٝ ايتٛطط

داٍ إسصا٥ٝا بايعذض املتعًِ، يف ض٤ٛ ْتا٥ر االضتذاس املتعذد، ٜالسغ إٔ املٓاخ األطشٟ نإ َٓب٦ا 

ٚبذٚسٙ نإ ايعذض املتعًِ َٓب٦ا داٍ إسصا٥ٝا بايتظٜٛف األنادميٞ، ٚأخريا نإ املٓاخ األطشٟ َٓب٦ا داٍ 

( سمبا تجري ايتظاؤٍ سٍٛ َا إرا نإ ايعذض 1إسصا٥ٝا بايتظٜٛف األنادميٞ. ٖزٙ ايعالقات ٚاملٛضش١ يف ػهٌ )

تٛطط ايعالق١ بني املٓاخ األطشٟ ٚايتظٜٛف األنادميٞ . ٚقذ مت تٓفٝز أسبع خطٛات باطتدذاّ حتًٌٝ املتعًِٜ 

 ايتٛطط.  بٗذف ايتشكل َٔ ٚدٛد ت ثري االضتذاس مت حتذٜذٖا 

 ٚ ايتظٜٛف األنادميٞ )َتػري تابع( ( ت ثري ايتٛطط يًعذض املتعًِ )َتػري ٚطٝط( يف ايعالق١ بني املٓاخ األطشٟ )َتػري َٓب٧(1ػهٌ )



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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َا إرا نإ املتػري املٓب٧ ٜشتبط باملتػري ايٛطٝط، ٚيف ٖزٙ ٠ األٚىل إيٞ ايتشكل تٗذف ارتطٛ

ٚتٗذف ارتط٠ٛ ايجا١ْٝ إىل ايتشكل َا إرا نإ  ارتط٠ٛ ٜتِ ايتعاٌَ َع املتػري ايٛطٝط ٚن ْ٘ َتػري تابع

١ ميهٔ إٔ ٜتٛططٗا املتػري املٓب٧ ٜشتبط باملتػري املتٓب٧ ب٘، سٝح تعٗش ٖزٙ ارتط٠ٛ َا را نإ ٖٓاى عالق

َتػري أخش. ٚتٗذف ارتط٠ٛ ايجايج١ إىل ايتشكل َٔ استباط املتػري ايٛطٝط باملتػري ايتابع. ٚتٗذف ارتط٠ٛ 

 ايشابع١ إيٞ ايتشكل َٔ ٚدٛد ت ثري ايتٛطط.

ٜهٕٛ ٖٓاى ديٌٝ ع٢ً ٚدٛد ت ثري ايتٛطط عٓذَا ٜهٕٛ االستباط بني املٓب٧ ٚاملتػري املتٓب٧ ب٘ ٚ

هٕٛ ٖٓاى اطتفاض طفٝف يف د ايٛطٝطأقٌ يف ٚدٛ  ٜ ٚحتذٜذا، ٜٛدذ ديٌٝ ع٢ً ايتٛطط ادتض٥ٞ عٓذَا

ٓدفض  َعاٌَ االضتذاس يف ارتط٠ٛ ايشابع١ َكاس١ْ بارتط٠ٛ ايجا١ْٝ. ٜٚٛدذ ديٌٝ عًٞ ايتٛطط ايهاٌَ عٓذَاٜ 

ٜٚتِ اطتدذاّ  َعاٌَ االضتذاس يف ارتط٠ٛ ايشابع١ إيٞ ايصف

يف ارتط٠ٛ  يًهؼف عٔ ايذالي١ اإلسصا١ٝ٥ يالطتفاض اذتادخ يف َعاٌَ االضتذاس 

 ( ْتا٥ر حتًٌٝ ايتٛطط. 10) (. ٜٚٛضح دذٍٚايشابع١ َكاس١ْ بارتط٠ٛ ايجا١ْٝ 
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=  2يف ارتط٠ٛ األٚىل، أظٗش حتًٌٝ االضتذاس إٔ املٓاخ األطشٟ ٜشتبط اظتابٝا بايعذض املتعًِ، س

، ٚيف ارتط٠ٛ ايجا١ْٝ أظٗش حتًٌٝ االضتذاس إٔ املٓاخ األطشٟ 05001، داي١ = 59550( = 15187، ف )05241

،  ٚيف ارتطٛ 05001، داي١ = 445386( = 15195ف ) ،05185=  2ٜشتبط اظتابٝا بايتظٜٛف األنادميٞ، س

، ف 05444=  2ايجايج١ أظٗش حتًٌٝ االضتذاس إٔ ايعذض املتعًِ ٜشتبط  اظتابٝا بايتظٜٛف األنادميٞ، س

ٚيف ارتط٠ٛ ايشابع١ أظٗش حتًٌٝ االضتذاس إٔ املٓاخ األطشٟ ٚايعذض 05001، داي١ = 190506( = 15238)

 ،05001داي١ =   74581( = 25168، ف )05471=  2تظٜٛف األنادميٞ، ساملتعًِ ٜشتبطإ َعا باي

يف  05045يف ارتط٠ٛ ايجا١ْٝ إىل  05271ٜٚالسغ إٔ َعاٌَ االضتذاس ايالَعٝاسٟ قذ اطتفض َٔ 

=   ارتط٠ٛ ايشابع١ عٓذ تطُني املتػري ايٛطٝط  يف ارتط٠ٛ ايشابع١. ٚقذ ناْت ق١ُٝ 

ٖٛ َا ٜؼري إيٞ إٔ ايعذض املتعًِ ٜتٛطط ايعالق١ بني املٓاخ األطشٟ ٚايتظٜٛف ٚ 05001، داي١ = 65114

 األنادميٞ بصٛس٠ نا١ًَ. 

 مناقشت اننخائح
تبني ْتا٥ر ايذساط١ اذتاي١ٝ ٚدٛد عالق١ بني َٛدب١ بني ايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ ايطالب  

َها١ْٝ ايتٓبؤ بايتظٜٛف األنادميٞ ٚمجٝع األبعاد ٚايذسد١ ايه١ًٝ يًُٓاخ األطشٟ، نُا تبني ايٓتا٥ر إ

 يذ٣ ايطالب َٔ خالٍ دسدات ايطالب ع٢ً َكٝاغ املٓاخ األطشٟ .

 ٚتتفل تًو ايٓتا٥ر بؼهٌ عاّ َع ْتا٥ر دساط١  

ٚاييت بٝٓت ٚدٛد عالق١ بني أطايٝب ايتٓؼ١٦ ايٛايذ١ٜ ٚايتظٜٛف األنادميٞ، ٚتتفل بؼهٌ عاّ َع ْتا٥ر 

ٚاييت تبني استباط ايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ ايطالب بٛدٛد ْضاع  دساط١ 

ٚاييت بٝٓت استباط  َع األبٜٛٔ. ْٚتا٥ر دساط١ 

ايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ ايطالب طايبا بارتصا٥ص االظتاب١ٝ يًُٓاخ االطشٟ، ٚتتفل بؼهٌ َع ْتا٥ر 

َٔ سٝح استباط ايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ ايطالب  اط١ دس

ٚمنطٞ ايتٓؼ١٦ ايٛايذ١ٜ املتظاٌٖ ٚاالطتبذادٟ، ٚختتًف َعٗا فُٝا ٜتعًل باستباط ايتظٜٛف األنادميٞ 
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ٔ يذ٣ ايطالب بُٓط ايتٓؼ١٦ ايٛايذ١ٜ اذتاصّ ٚايزٟ ميجٌ منطا اظتابٝا يًتٓؼ١٦ ايٛايذ١ٜ سٝح ٜتطُ

 ٚدٛد قٛاعذ ًَض١َ اىل داْب إتاس١ ايذعِ يألبٓا٤. 

ٚميهٔ تفظري تًو ايعالق١ بني ايتظٜٛف األنادميٞ ٚاملٓاخ األطشٟ يف ض٤ٛ ْعش١ٜ ايتفاعٌ 

ايشَضٟ ب ٕ ايتفاعالت بني أفشاد األطش٠ إرا مت تفظريٖا َٔ داْب األبٓا٤ ب ْٗا تعهع عالقات ال إْظا١ْٝ 

سى األبٓا٤ أْٗا تتِ بذافع االطتػالٍ َع إدساى األبٓا٤ ٚدٛد تٓاقض يف َٚؼاعش َضٜف١ ٚاييت سمبا ٜذ

املؼاعش اييت تظٛد األطش٠ ، ٜٓعهع ريو ع٢ً تكذٜش األبٓا٤ يزٚاتِٗ سٝح ٜعتكذ األبٓا٤ يف ٖزا ايظٝام 

اِْٗ ال ٜظتشكٕٛ َؼاعش سكٝك١ٝ َٚعا١ًَ إْظا١ْٝ ٚبايتايٞ ٜضٜذ استُاٍ تظٜٛفِٗ يًُٗاّ األنادمي١ٝ 

ِْٗ َٔ خالٍ ايتفاعالت بني أفشاد األطش٠ قُٝٛا أْفظِٗ ب ِْٗ اقٌ نفا٠٤ ٚبايتايٞ ال ميهِٓٗ اصتاص أل

املٗاّ بايؼهٌ ايصشٝح َٚٔ ٖٓا أصبشٛا أنجش َٝال يتظٜٛفٗا ت دٝال يًصشاع ايزٟ ميهٔ إ عتذخ داخٌ 

سٝح ٜظتدذَٕٛ خالٍ األطش٠ ْتٝذ١ يًفؼٌ احملتٌُ ٚمحا١ٜ ألْفظِٗ َٔ ايعٗٛس مبعٗش غري ايكادسٜٔ 

 َٔ اذتهِ املباػش ع٢ً قذساتِٗ.  ٧تظٜٛفِٗ َربسات يعذّ االصتاص تكِٝٗ بعض ايؼ

ٚتبني ْتا٥ر ايذساط١ ٚدٛد عالق١ َٛدب١ داي١ إسصا٥ٝا بني ايعذض املتعًِ ٚاملٓاخ األطشٟ نُا نإ 

ّ َع ْتا٥ر دساط١ )ٜامسني املٓاخ األطشٟ َٓب٦ا اظتابٝا بايعذض املتعًِ، ٚتتفل ايٓتا٥ر اذتاي١ٝ بؼهٌ عا

( ٚاييت بٝٓت إٔ ايذعِ ايٛايذٟ ٜشتبط بضٜاد٠ سغب٘ األبٓا٤ يف األدا٤، ٚدساط١ 2000اذتذاد، 

ٚايت٢ بٝٓت إٔ املشاٖكني َٔ األطش رات املٓاخ اذتاصّ ٜظتدذَٕٛ  

ٚاطتدذاّ املشاٖكٕٛ َٔ األطش رات ايُٓط املٌُٗ إطرتاتٝذٝات اإلصتاص األنجش تهًٝفا ٚاقٌ تٛقعا يًفؼٌ 

اطرتاتٝذٝات غري تهٝف١ٝ تتُٝض مبظتٜٛات عاي١ٝ َٔ ايظًٛى غري رٟ ايص١ً بامل١ُٗ، نُا تتفل َع ْتا٥ر 

عالق١ طايب١ بني ايعذض املتعًِ يذ٣ ( ٚايت٢ تٛصًت اىل ٚدٛد2014دساط١ )سساب ستُٛد، ابتظاّ امحذ، 

ٚايتكبٌ ٚٚدٛد عالق١ َٛدب١ بني ايعذض املتعًِ ٔ ألطايٝب تتصف باملظاٚا٠األطفاٍ ٚاطتدذاّ ايٛايذٜ

 ٚايكظ٠ٛ ٚايتظًط.ٚاإلُٖاٍٚاطتدذاّ ايٛايذٜٔ ألطايٝب ايشفض

ٚميهٔ تفظري تًو ايعالق١ بني ايعذض املتعًِ ٚاملٓاخ األطشٟ يف ض٤ٛ ْعش١ٜ ايتفاعٌ ايشَضٟ 

ٜتطُٓ٘ َٔ عالقات ٚتفاعالت بني األفشاد إرا مت ْٚعش١ٜ ايتشذٜذ ايزاتٞ ب ٕ املٓاخ األطشٟ مبا 
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تفظريٖا َٔ داْب األبٓا٤ ب ْٗا تعهع عالقات ال إْظا١ْٝ َٚؼاعش َضٜف١ َع إدساى األبٓا٤ ٚدٛد تٓاقض 

يف املؼاعش اييت تظٛد األطش٠، اىل داْب َا ٜذسن٘ األبٓا٤ يف ٖزا املٓاخ َٔ سدٚد فعٌ طًب١ٝ املكذ١َ خالٍ 

ًٝا يكذساتِٗ ٜٚتؼهٌ  ايتفاعالت ايكا١ُ٥ ًُا طًب بني أفشاد األطش٠ ، ميهٔ إ جتعٌ األبٓا٤ ٜطٛسٕٚ تكٝٝ

مما ظتعًِٗ يف ايٓٗا١ٜ ٜذسنٕٛ أِْٗ ال سٍٛ هلِ ٚال ق٠ٛ  يذِٜٗ إدساى غري عكالْٞ 

ٜٚؤدٟ ٖزا اإلدساى بذٚسٙ إىل ػعٛسِٖ بايعذض.   

تا٥ر ٚدٛد عالق١ َٛدب١ داي١ إسصا٥ٝا بني ايعذض املتعًِ ٚايتظٜٛف األنادميٞ نُا نُا تبني ايٓ

ٜتٓب  ايعذض املتعًِ بصٛس٠ داي١ إسصا٥ٝا بايتظٜٛف األنادميٞ ٚتتفل ايٓتا٥ر اذتاي١ٝ َع دساط١ 

ٚاييت تٛصًت إىل إ ايعذض املتعًِ إضاف١ إىل ايظٝطش٠ ايذاخ١ًٝ ٜفظشا  

 % َٔ ايتبأٜ يف ايتظٜٛف األنادميٞ.21عا َ

ٚميهٔ تفظري ايعالق١ املٛدب١ بني ايتظٜٛف األنادميٞ ٚايعذض املتعًِ ٚتٓبؤ ايعذض املتعًِ 

اظتابٝا بايتظٜٛف األنادميٞ ب ْ٘ عٓذَا ٜعتكذ ايطالب ب ْ٘ ال سٍٛ هلِ ٚال ق٠ٛ ف ِْٗ ميًٕٝٛ إىل 

سٝح ٜعتكذٕٚ ب ٕ املٗاّ األنادمي١ٝ  مماسط١ طًٛى ايتظٜٛف األنادميٞ )

ال ميهٔ ايتشهِ بٗا ْتٝذ١ اعتكادِٖ بعذضِٖ ٚبايتايٞ فإْ٘ ال أ١ُٖٝ حملاٚي١ بزٍ ادتٗذ إلْٗا٥ٗا يف 

فكذ ٜعٗش ايتظٜٛف األنادميٞ ايٛقت احملذد 

عش١ٜ ناطرتاتٝذ١ٝ يًتعاٌَ َع ايعذض املتعًِ، نبذٌٜ أفط ٌ َٔ ايتدًٞ متاًَا عٔ املٗاّ األنادمي١ٝ. ٚيف ض٤ْٛ 

ايتفاعٌ ايشَضٟ ميهٔ تفظري ايتظٜٛف نٓتٝذ١ يًعذض املتعًِ ب ٕ ايعذض املتعًِ تظبب يف ػعٛس ايطالب بعذّ 

ايهفا٠٤ يزا ٜظتُشٕٚ يف ت دٌٝ عًُِٗ يتربٜش نِْٛٗ عادضٜٔ. ٚيف ض٤ٛ ايٓعش١ٜ اٜطا ميهٔ تفظري ايتظٜٛف 

ٞ نآي١ٝ دفاع ذتُا١ٜ ايك١ُٝ ايزات١ٝ َٔ األر٣ بظبب عذّ ايهفا٠٤ املتصٛس٠ بظبب ايعذض املهتظب، األنادمي

ظتُشٕٚ  هٕٛ ايتظٜٛف اطرتاتٝذ١ٝ يًتهٝف َع ايؼعٛس ايطالب بعذّ ايهفا٠٤ بظبب ايعذض املهتظب سٝحٜ  ٚقذٜ 

 ع٢ً اإلطالم. بٗا  يف ستاٚي١ ايتعاٌَ َع املٗاّ عٔ طشٜل تظٜٛفٗا، بذاًل َٔ عذّ ايكٝاّ

ٚتبني ْتا٥ر ايذساط١ اذتاي١ٝ تٛطط ايعذض املتعًِ بؼهٌ ناٌَ يًعالق١ بني املٓاخ األطشٟ 

ٚايتظٜٛف األنادميٞ ، ٚايزٟ ميهٔ تفظريٙ ب ٕ ايطالب ٜتفاٚت إدسانِٗ يًُٓاخ األطشٟ ٚنًُا نإ 
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 ّّ  20192019  أنتٛبشأنتٛبش––ايشابع ايشابع اجملًذ ايشابع ٚايجالثٕٛ/ ايعذد اجملًذ ايشابع ٚايجالثٕٛ/ ايعذد - تصذسٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

ٛال إىل ساي١ ايعذض املتعًِ يًُٓاخ األطشٟ اْعهاطا ع٢ً ػعٛسِٖ بايٝ غ ٚتبِٓٝٗ ملعتكذات ال عكال١ْٝ ٚص

فظٛف ٜٓعهع ريو ع٢ً ت دًِٝٗ يًُٗاّ األنادمي١ٝ محا١ٜ ألْفظِٗ َٔ إصذاس أسهاّ تكًٌ َٔ قُٝتِٗ 

ايزات١ٝ. ٜٚبني تٛطط ايعذض املتعًِ بؼهٌ ناٌَ يًعالق١ بني املٓاخ األطشٟ ٚايتظٜٛف األنادميٞ اْ٘ َا مل 

دسان٘ يًُٓاخ األطشٟ فًٔ ٜضٜذ استُاٍ مماسطت٘ يظًٛى ٜصٌ ايطايب اىل ساي١ ايعذض املتعًِ ْتٝذ١ إل

 ايتظٜٛف بصٛس٠ ٚاضش١. 

فع ايت ثري ع٢ً مجٝع   ْ ٚتًفت ايٓتا٥ر اذتاي١ٝ ايٓعش اىل إ املٓاخ األطشٟ ايٛاسذ ئ ٜهٕٛ ي٘

عٝؼٕٛ يف ٖزا املٓاخ، فٗٓاى عٛاٌَ داخ١ًٝ تتفاعٌ أٜطا َع تًو ايت ثريات ارتاسد١ٝ تص ٌ األفشاد ايزٜٜٔ 

بايفشد اَا ذتاي١ َٔ ايعذض املتعًِ ٚايت٢ بذٚسٖا تؤدٟ إىل ايتظٜٛف األنادميٞ ، ٚإَا إٔ حتذ َٔ ت ثري ايظٝام 

عٗش طًٛى ايتظٜٛف ٚسمبا ٜفظش يٓا ريو ايفشٚم اييت تعٗش بني األبٓا٤ يف األطش٠  ايٛاسذ٠.  فالٜ 

يتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ ٚسمبا تؤنذ تًو ايٓتا٥ر اييت تبني تفاٚت اثش ايظٝام ع٢ً طًٛى ا

ايطالب أ١ُٖٝ ٚدٛد بشاَر عالد١ٝ ٚٚقا١ٝ٥ ال تظتٗذف املٓاخ األطشٟ فكط بٌ ميهٔ تظتٗذف األفشاد 

 أْفظِٗ يًشذ َٔ ت ثري املٓاخ غري املال٥ِ ع٢ً طًٛى ايتظٜٛف األنادميٞ يذِٜٗ. 

 حىصـُاث انذساعـت
دٛد عالق١ َٛدب١ بني املٓاخ األطشٟ ٚايعذض أٚال: يف ض٤ٛ َا تٛصًت إيٝ٘ ْتا٥ر ايذساط١ اذتاي١ٝ َٔ ٚ

املتعًِ ٚايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ تٛصٞ ايذساط١ اذتاي١ٝ مبا ًٜٞ:

تصُِٝ بشاَر إسػاد١ٜ أطش١ٜ يًعٌُ ع٢ً إتاس١ تفاعالت سَض١ٜ اظتاب١ٝ تذعِ ثك١ األبٓا٤  

ب ْفظِٗ ٚتكذٜشِٖ يزٚاتِٗ.

اخ اطشٟ اظتابٞ ٜتعاٌَ َع األبٓا٤ بصٛس٠ إْظا١ْٝ ٜٚتٝح هلِ قذسا َٔ تٛدٝ٘ ايٛايذٜٔ إلتاس١ َٓ 

االطتكالٍ، ٚاملؼاعش ايصادق١.

تٛدٝ٘ ايٛايذٜٔ إلتاس١ َٗاّ َال١ُ٥ يكذسات األبٓا٤ ٚتكذِٜ تػز١ٜ سادع١ اظتاب١ٝ يذعِ ػعٛسِٖ  

بايهفا٠٤ ٚتكًٌٝ ػعٛسِٖ بايعذض.



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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ذتاي١ٝ َٔ ٚدٛد عالق١ َٛدب١ بني ايعذض املتعًِ ٚايتظٜٛف ثاْٝا: يف ض٤ٛ َا تٛصًت إيٝ٘ ْتا٥ر ايذساط١ ا

 األنادميٞ يذ٣ ايطالب تٛصٞ ايذساط١ اذتاي١ٝ مبا ًٜٞ:

إتاس١ بشاَر إسػاد١ٜ يًطالب يتعذٌٜ َعتكذاتِٗ ايالعكال١ْٝ اييت تؤدٟ إىل ايؼعش بايعذض. -1

املتعًِ يذ٣ ايطالب تذسٜب املعًُني ع٢ً ت١ُٝٓ ايتكذٜش ايزاتٞ ٚايجك١ بايٓفع ملٛاد١ٗ ايعذض -2

ٛس بايعذض. -3 ٔ ػع تبعٗاَ  َاٜ  ّ ايظٝطش٠ٚ  ِ بعذ ٛسٖ ٌ ػع ًٝ ِ ايذساط١ٝ يتك َٗاَٗ طالب ع٢ً  ٍ ًي ٔ االطتكال إتاس١ قذسَ 

إتاس١ املذسط١ َٗاّ َٓاطب١ يكذسات ايطالب يتعضٜض ػعٛسِٖ بايهفا٠٤. -4

ض.تذسٜب املعًُني ع٢ً ايتفاعٌ َع ايطالب بؼهٌ اظتابٞ ظتٓبِٗ ايؼعٛس بايعذ -5

تطٜٛش االعتكاد يذ٣ ايطالب بإ صتاسِٗ األنادميٞ ٜكع حتت طٝطشتِٗ. -6

حتظني َٗاسات ايطالب ٚتطٜٛش قذساتِٗ يًتكًٌٝ َٔ فشص ٚصٛهلِ ذتاي١ ايعذض -7

ثايجا: يف ض٤ٛ َا تٛصًت إيٝ٘ ايذساط١ اذتاي١ٝ َٔ تٛطط ايعذض املتعًِ يًعالق١ بني املٓاخ ٚايتظٜٛف 

 ًٞ:تٛصٞ ايذساط١ اذتاي١ٝ مبا ٜ

اطتٗذاف ايرباَر ايٛقا١ٝ٥ ٚايعالد١ٝ يًُٓاخ األطـشٟ ٚايعذـض املـتعًِ َعـا يًشـذ َـٔ طـًٛى ايتظـٜٛف          -1

يذ٣ ايطالب

إتاس١ املذسط١ بـشاَر عالدٝـ١ تظـتٗذف ايعذـض املـتعًِ يتكًٝـٌ طـًٛنٝات ايتظـٜٛف األنـادميٞ سـاٍ            -2

صعٛب١ ايظٝطش٠ ع٢ً املٓاخ األطشٟ 

 حبىد مقرتحت
 اجملاالت ايتاي١ٝ: ُٜكرتح إدشا٤ دساطات يف

ايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ ايطالب باملشاسٌ ايتع١ًُٝٝ املدتًف١ 

حتًٌٝ َظاس ايعالقات بني املٓاخ األطشٟ ٚايتظٜٛف األنادميٞ ٚايتشصٌٝ ايذساطٞ 

ايعالق١ بني املٓاخ املذسطٞ ٚايتظٜٛف األنادميٞ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ 

ذ ايزاتٞ ايزاتٞ بايتظٜٛف األنادميٞعالق١ ايذافع١ٝ ٚفكا يٓعش١ٜ ايتشذٜ 

اثش ايٓعش١ٜ ايط١ُٝٓ يًزنا٤ يذ٣ طالب املشس١ً اإلعذاد١ٜ ع٢ً ايعذض األنادميٞ ٚايتظٜٛف ايذساطٞ.   
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 ّّ  20192019  أنتٛبشأنتٛبش––ايشابع ايشابع اجملًذ ايشابع ٚايجالثٕٛ/ ايعذد اجملًذ ايشابع ٚايجالثٕٛ/ ايعذد - تصذسٖا ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ املٓٝا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
ٕ

 

 

 

 

 

 



 

 زت١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع

 داَع١ املٓٝا –ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

َُعتُذ٠ َٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ دٛد٠ ايتعًِٝ   ن١ًٝ 
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 (3ًَشل )

َكٝاغ ايعذض املتعًِ

 إعذاد ايباسج١

 ٜضتٞ ايطايب١عضٜضٟ ايطايب / عض
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