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 خص البححمل

اسػػتفد ت اػػذا البسػػث تسػػميط بعػػض السػػوم عمػػف رأس المػػاؿ اليكر )الموجػػودات  يػػر 
الممموسة ( ، وأاميته  ف تنمية القدرات التنا سية لد  طػبب جامعػة أسػيوط ، ووسػو تصػور 
مقترح لتعظيـ رأس الماؿ اليكر  بجامعة أسػيوط مػف أجػؿ بنػام وتنميػة القػدرات التنا سػية لػد  

 ف تيسف إلف تسقيؽ الميزة التنا سية لجامعة أسيوط . التو طببفا وتعزيزاا ، 
 –مػػف إعػػداد الباسػػث  - تيفواعتمػػد البسػػث عمػػف المػػنف  الوصػػيف ، واسػػت دـ اسػػتبان    

( عسػػػوان مػػػف أعسػػػام اي ػػػة  331إسػػػدااما تػػػـ تطبيقفػػػا عمػػػف عينػػػة مػػػف ا عسػػػام بم ػػػت ) 
واقػػو رأس المػػاؿ اليكػػر   التػػدريس بالكميػػات النظريػػة والعمميػػة بجامعػػة أسػػيوط   وذلػػؾ لتعػػرؼ

( طالبػان 0335بم ػت ) بالجامعة ، وا  ر  تـ تطبيقفا عمف عينة مف الطبب بػاليرؽ النفا يػة 
مػػف طػػبب الكميػػات النظريػػة والعمميػػة بالجامعػػة   وذلػػؾ لتعػػرؼ واقػػو القػػدرات التنا سػػية لػػد  

 الطبب بجامعة أسيوط .

مكونػات رأس المػاؿ اليكػر  المتم مػة وتوصؿ البسث إلف عدة نتا   ، مف أامفػا   أف 
 ػػف قػػيـ الجامعػػة ، وا نطػػطة الطببيػػة ، والمقػػررات الدراسػػية ، ورسػػا ؿ الماجسػػتير والػػدكتوراة 
وبسوث الترقيػة لفػا تػر ير إيجػابف مباطػر  ػف تنميػة القػدرات التنا سػية لػد  الطػبب أعمػف مػف 

 ، و المطروعات البس ية .تر ير كؿ مف اإلصدارات والو ا ؽ ، و الندوات والمؤتمرات 

و ػػف سػػوم اػػذا النتػػا   و يراػػا ، قػػاـ الباسػػث بوسػػو تصػػور مقتػػرح لباتمػػاـ بػػرأس 
اػذا وقػد ذيػؿ الباسػث  .الماؿ اليكر   ف جامعة أسيوط   لتنمية القدرات التنا سية لد  طببفا 

 اذا البسث ببسوث مقترسة وبقا مة لممراجو .
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 مـقدمة :  

مػػف  ، متسػػارعةك يػػرة ، وتسػػودت عديػػدة  قيػػزاتالعػػالـ  ػػف ا ونػػة ا  يػػرة  يطػػفد
، والمعموماتيػػػػػة ، جتماعيػػػػػة، وادادقتصػػػػػادية، و السياسػػػػػية، والت يػػػػػرات بينفػػػػػا  العولمػػػػػة

والتكنولوجيػػػة ، وال قا يػػػة ، والبي يػػػة ، والقانونيػػػة ، اػػػذا باإلسػػػا ة إلػػػف الت يػػػرات اإلداريػػػة 
سػت مار رأس المػاؿ المػاد  إلػف اسػت مار رأس المػاؿ اليكػر  تم مت  ف التسوؿ مػف ا والتف

 .  ()المعر ف

عمػػػف المؤسسػػػات التعميميػػػة  العديػػػد مػػػف  التسػػػودت رسػػػت اػػػذا الت يػػػرات و  ولقػػػد
، و عاليػػة، كيػػامةالتسػػديات والصػػعوبات التػػف تتطمػػب سػػرورة ادسػػتعداد لفػػا ومواجفتفػػا ب

، والقدرات اإلبداعيػة وادبتكاريػة منتجات بدرجات عالية مف ال برة والمعر ة وتقديـ ،وتميز 
السػارية  ػف ظػؿ  سػةدرجػات ومسػتويات المنا  مواجفػةالمسػتييديف، وكيييػة  د ل القبوؿو 

يف مصػػػػالم المسػػػػتييديف ، والمؤسسػػػػات، ادنيتػػػػاح العػػػػالمف ، وتسقيػػػػؽ التػػػػوازف  يمػػػػا بػػػػ
 .والمجتمو ككؿ

ة له يعد نجػاح المؤسسػات التعميميػة أمػر مراػوف بمػد  ، ونتيجسوم ما تقدـ  ف
قدرة تمؾ المؤسسات عمف است بؿ ما يتوا ر لديفا مف إمكانيات مادية وبطػرية، لػيس اػذا 
 سسػػب ولكػػف أيسػػان قدرتػػه عمػػف إدارة تمػػؾ اإلمكانيػػات ، وبصػػية  اصػػة قػػدرتفا عمػػف إدارة 

ا مػـ لػػـ يعػد منصػبان عمػف مػػا  وتنميػة واسػت مار رأسػمالفا اليكػر  ، سيػػث إف مقيػاس تقػدـ
تتوا ر لديفا مف أمواؿ ، ومواد  اـ ... إلف  ير ذلػؾ ، بػؿ أصػبم مقيػاس تقػدـ ا مػـ اػو 
قػػدرتفا عمػػػف إدارة وتعظػػيـ رأس المػػػاؿ اليكػػػر  لػػديفا كواقػػػو مممػػوس ، ومسػػػتقبؿ مػػػرموؿ 

(3 4)(0). 

بموسػػػوع رأس المػػػاؿ اليكػػػر  قػػػد بػػػدأ  ػػػف أوا ػػػؿ  اداتمػػػاـبالػػػذكر أف  والجػػػدير
مػدير  Ralph Stayerالتسػعينيات مػف القػرف الماسػف ، وذلػؾ عنػدما أعمػف رالػؼ سػتير

                                                 

1
الرقـ ا وؿ إلف رقـ المرجو  ف قا مة المراجو ، وأما الرقـ ال انف  يطير إلف رقـ الصػيسة  يطير 

 ، والتياصيؿ م بتة  ف قا مة المراجو  ف نفاية البسث .
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لألطعمػػة أف ا المصػػادر الطبيعيػػة كانػػت  ػػف    ville Johnson  يمػػف فطػػركة جونسػػو
 ػػؿ أاػػـ السػػابؽ تم ػػؿ أاػػـ مكونػػات ال ػػروة الوطنيػػة ، كمػػا أف الموجػػودات ال ابتػػة كانػػت تم

 أسالمصػػادر الطبيعيػػة والموجػػودات ال ابتػػة ر  مسػػؿأصػػوؿ الطػػركات ، أمػػا ا ف  قػػد سػػؿ 
موجػػودات الطػػركات  وأ مػػف الوطنيػػةالمػػاؿ اليكػػر  الػػذ  أصػػبم يم ػػؿ أاػػـ مكونػػات ال ػػروة 

 ػػف مقالػػة لػػه بعنػػواف   ا انبعػػاث رأس المػػاؿ  Koeing ين ( . كمػػا أطػػار كػػو 02   32ا)
ا إلػػف أف رأس المػػاؿ اليكػػر  كػػاف الطػػ ؿ  دارةف القيػػاس إلػػف اإلتركيػػد التسػػوؿ مػػ -اليكػػر  
لبسوث رجاؿ ا عماؿ  ف بداية التسػعينيات الميبديػة ، ولكػف لصػعوبة قياسػه  قػد  الطا ؿ

تدنف اداتماـ به ، ولكنه ظفر مرة أ ر  لكونػه ا سػاس الػذ  تػـ عميػه بنػام ميفػـو إدارة 
تمػػاـ بموسػػوع رأس المػػاؿ اليكػػر  قػػد انتقػػؿ إلػػف ( ، ويػػذكر أيسػػان أف ادا6   3المعر ػػة ) 

 العالـ العربف  ف منتصؼ

 ( .46:  57من القرن املاضى ) التسعينيات

رأس الماؿ اليكر   ف المعارؼ وال برات والمنجزات التف يمتمكفا كؿ أو  ويتم ؿ
عطا فا ميزة  بعض أ راد المنظمة ، وتمكنفـ مف اإلسفاـ  ف تطوير ا دام بفا ، وا 
تنا سية د تتوا ر ل يراا ، وبالتالف اإلسفاـ  ف تطوير مجتمعاتفـ المسمية بؿ والمجتمو 

 ( 3   34لذلؾ يمكف القوؿ برف رأس الماؿ اليكر  ) وتبعان  ،( 23   23اإلنسانف كمه )
 إلف تعزيز القدرات التنا سية .  يسعف -
 جزم مف رأس الماؿ البطر  لممؤسسة . يم ؿ -
 . بطكؿ يعطف ميزة تنا سية لممؤسسة  ف المعر ة التف يمكف تسصيمفا وتوظييفا يتم ؿ -
 د تتوا ر عند  يراـ .  الذيف يمتمكوف قدرات ومفارات مميفمجموعة العا يطمؿ -
 يطترط توا ر طفادة أكاديمية لمف يتصؼ به .  د -
 يتركز  ف مستو  إدار  معيف دوف  يرا . د -
 يعمؿ عمف إنتاج أ كار جديدة أو تطوير أ كار قديمة . -

انػا أصػبست معظػـ الػدوؿ المتقدمػة ، والمنظمػات، وستػف ا  ػراد تركػز عمػف  ومف
مفػـ، ويعػد أاػـ  اليكػر  ، وتنظػر إليػه عمػف أنػه مػورد اقتصػاد  رأس المػاؿ  فادست مار 

، بؿ وييوؽ  ف أاميته كؿ مف رأس الماؿ النقػد  ، ورأس المػاؿ المػاد  أطكاؿ رأس الماؿ
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 ف تسقيػؽ الكيػامة ، وتوليػد القيمػة المسػا ة ، ومػف  ػـ ر ػو القػدرة التنا سػية التػف تمكػف 
   24التكنولوجيػػة المتسػػارعة ) لتطػػوراتامػػف التميػػز  ػػف عصػػر يتسػػـ بالعولمػػة و  المنظمػػة

2). 

والتربويػة المعاصػرة و ػف  التعميميةما سبؽ كمه، نر  أف عمف ا نظمة  سوم و ف
والمجتمعػػات الناميػػة ومنفػػا  ،عامػػة بصػػية لمجتمعػػاتا  ػػفمقػػدمتفا أنظمػػة التعمػػيـ العػػالف 

رأس المػػاؿ اليكػػر  بفػػا عمػػف أسػػس   ػػفعمػػف تنميػػة سقيقيػػة  العمػػؿبصػػية  اصػػة  رمصػػ
جػرام  ،لفا م ططعممية  وذلؾ مف  بؿ تبنف استراتيجيات متطػورة  ػف التعمػيـ والتػدريب وا 

تركػػػز عمػػػف العمميػػػات المعر يػػػة التػػػف تتطمبفػػػا  طػػػط التنميػػػة اليكريػػػة،  العمميػػػة،البسػػػوث 
ة  ػف مجػاؿ وتوظيؼ التقنيات السدي ة بطريقة  عالػة  لموصػوؿ إلػف أ سػؿ النتػا   المر وبػ

 النفوض بالقدرات التنا سية لفذا المؤسسات.

 : بححال مشكلة

اداتماـ به يعػد قسػية  أفرأس الماؿ اليكر  أاـ مصادر ال روة لممنظمات ، و  يعد
ستمية تيرسفا طبيعة التسد  العممف والتكنولوجف المعاصػر ، ويكيػف أف نعمػـ أف ا طػركة 

 (IBM  تتسػمـ سػػنويان مبم ػػان يتجػاوز المميػػار دودر بسػػبب العوا ػد المترتبػػة عمػػف بػػرامات )
  فاليكػر  عاليػة ، واػف مبػررة    مػاؿاد تراع لديفا ، كما أف كمية ادست مار  ػف رأس ال

( . كمػا يكيػف أف نعمػـ أيسػان 22  23أساسف ا ) بطكؿالمنظمات تعتمد عمف ذلؾ  ديمومة
   04المتقدمة مبنػف عمػف المعر ػة ا ) دوؿالنات  اإلجمالف  ف ال % مف21أف ا أك ر مف 

245. ) 

لفذا ا امية التػف يطمػو بفػا رأس المػاؿ اليكػر   ػف المؤسسػة ،  ػ ف عػدد  ونظران   
ف  –بػه  اداتمػاـمف الدوؿ المتقدمة والنامية ، أ ذت تركػز  ػف جفوداػا و ططفػا عمػف  وا 

 المؤسسػػاتلتسػػعينيات مػػف القػػرف الماسػػف  ػػف منػػذ ا -كػػاف ااتمػػاـ الػػدوؿ المتقدمػػة أك ػػر
بصػػػية عامػػػة ومؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالف بصػػػية  اصػػػة ، وذلػػػؾ باعتباراػػػا الساسػػػنات 

التنميػػػػػة لكػػػػػؿ  وقػػػػػاطرات... ، ونطػػػػران  ،والمعر ػػػػػة...إنتاجان ، ونمػػػػػوان...  لميكػػػػػرا ساسػػػػية 
 ا نسانية.    جتمعاتالم
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إلػػف مػػد  الجفػػود المبذولػػة المعاصػػر يطػػير  لمفالواقػػو العػػا أفالػػر ـ مػػف  وعمػػف
اليكػػر   ػػف مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالف ، إد إف الواقػػو العربػػف والمصػػر   مػػاؿلتنميػػة رأس ال

 ، اصػػة يطػػير إلػػف أف معظػػـ اػػذا المؤسسػػات تعػػانف مػػف تواسػػو رأس المػػاؿ اليكػػر  بفػػا 
ت وجػود قػدرا وعػدـإنتاجية اليػرد ،  وان ياضإنتاجيتفا العممية ،  إن ياضوالذ  تم ؿ  ف 

مسػػػتو  التسميػػػؿ وادبتكػػػار، إسػػػا ة إلػػػف ذلػػػؾ ان يػػػاض العوا ػػػد ادقتصػػػادية  عمػػػفكا يػػػة 
كنػات  طبيعػف لممعادلػة الصػعبة المتػوا رة ا ف  لتعميميةوادجتماعية المتسققة مف العممية ا

، وقمػػة المقبػػوؿ مػػنفـ  ػػف سػػوؽ العمػػؿ   لسػػعؼ المجتمو المصػػر  مػػف ك ػػرة ال ػػريجيفبػػ
 ( .  5   21، وبالتالف ارتياع معدؿ البطالة )ر ف والمفار وااـ التعميمف والمعمست

، ومروران ب برة الباسث النظرية والعممية ، وتجربتػه الطويمػة مف اذا الواقو إنطبقان 
 والمعر ػػف ػػف العمػػؿ الجػػامعف و صوصػػان التػػدريس ، وطػػعورا بسػػعؼ المسػػتو  اليكػػر  

بطػػػػكؿ د يمبػػػػف تسقيػػػػؽ الميػػػػزة  ، والمتعممػػػػيف ، والمعممػػػػيفلم رجػػػػات العمميػػػػة التعميميػػػػة
 ا، بمػػورت مطػػكمة اػػذ  لمتنػػاظرةالتنا سػػية لفػػذا المؤسسػػات عمػػف  يراػػا مػػف المؤسسػػات ا

 جامعػػةرأس المػػاؿ اليكػػر   ػػف تنميػػة القػػدرات التنا سػػية لػػد  طػػبب  دور ػػف بيػػاف  بسػػثال
 أسيوط  . 

 : بححال أهنية

 السالف مما يمف   البسثأامية  نبعت

تربوية التف تناولت رأس الماؿ اليكر  ) الموجودات  ير الممموسة ( ندرة ا دبيات ال -0
بصية عامة ، ومؤسسات التعميـ الجامعف وجامعة  المؤسساتوأاميته المتزايدة  ف 

سيث يم ؿ رأس الماؿ اليكر  النسبة الكبر  بالمقارنة برأس  ،بطكؿ  اص  وطأسي
 الماؿ الماد  .

 لطبب ف بنام القدرات التنا سية  ليكر ماؿ ايسطمو به رأس ال رالذ بياف الدو  -4
 أسيوط.  جامعة

أسيوط  ف التعرؼ  بجامعةأف تييد المس وليف  يمكفالنتا   التف تـ التوصؿ إليفا  -3
 وتعزيزاا لد  الطبب . نا سيةعمف رأس الماؿ اليكر  وأ را  ف تنمية القدرات الت
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إليفا مف  بؿ اإلطاريف  توصؿتـ الالتصور المقترح، والتوصيات اإلجرا ية التف  -2
 ف تطوير  أسيوط جامعةأف تييد القا ميف عمف أمر  يمكف مبسثالنظر  والميدانف ل
ميزة تميزاا عف  الجامعةبسيث يسفـ بطكؿ  عاؿ  ف اكساب اذا  ،رأسمالفا اليكر 

 لتياد  المنا سة الطديدة عمف الصعديف المسمف والعالمف .    يراا

 :   بححال أهداف

   فيم ماالرااف إلف تسقيؽ  بسثال ادؼ
و صا صه ، ومكوناته بجامعة الماؿ اليكر  ، وأاميته ،  رأسميفوـ  توسيم -0

 .أسيوط
 أسيوط .  جامعةلد  طبب  وأنواعفا ،وأاميتفا  ، سيةالتعريؼ بالقدرات التنا  -4
 أسيوط.   جامعةرأس الماؿ اليكر   ف تنمية القدرات التنا سية لد  طبب  دور بياف -3
أسيوط ، بسيث يسفـ بدور  لجامعةرأس الماؿ اليكر   لتعظيـتصور مقترح  وسو -2

الطبب ، وبالتالف زيادة قدرات جامعة  لد التنا سية  ت عاؿ  ف ادرتقام بالقدرا
 أسيوط التنا سية .

 وحبوخ سابقة : دراسات

الباسػػث مػػف  ػػبؿ قيامػػه بدراسػػة مسػػسية لمدراسػػات والبسػػوث السػػابقة  ػػف  دسػػظ
أ ػر رأس  ببيػافك رة الدراسات والبسوث ا جنبية والعربية التػف ااتمػت  فالسال بسثمجاؿ ال

 ػف مجػاؿ  –عمػف سػد عمػـ الباسػث  –ادقتصػاد  ، وقمتفػا  المجاؿ نجاحالماؿ اليكر   ف 
ات التنا سػػية لػػد  القػػدر  تنميػػة  ػػفالمػػاؿ اليكػػر   رأس دورالتربيػػة ، و اصػػة  ػػف توسػػيم 

 .  الطالب الجامعف

سػرص   قػد  -ربمػا لسدا ػة اػذا الموسػوع  -الر ـ مف قمة اػذا الدراسػات  وعمف
الباسث عمف عرض بعض الدراسات والبسوث التف يمكف ادسترطاد بفا  ف تسميؿ مت يػرات 

الز بػػف  جمػػاؿ دراسػػة م ػػؿ يػػة ، الدراسػػة ، وصػػيا ة تصػػوراا المقتػػرح ، وتوصػػياتفا اإلجرا
اد ت إلف تسديد دور نظاـ المعمومػات ادسػتراتيجية  ػف بنػام وتطػوير  التف (44)ـ(0666)

 ةأسػموب المقابػ تالمػنف  الوصػيف ، واسػت دم عمفالدراسة  ت، واعتمد ا سيةالقدرات التن
 مػديران  51تطبيقفمػا عمػف عينػة بم ػت وتػـ ،الط صية ، وادستبانة كرداتيف لجمو البيانات 
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الجوارية تعػد أساسػان متينػان لبنػام  ات، وتوصمت الدراسة إلف عدة نتا   ، منفا   أف المقدر 
وتطػػوير المزايػػا التنا سػػية التػػف يصػػعب مساكاتفػػا مػػف قبػػؿ المنظمػػات المنا سػػة ، وأوصػػت 

قػػدراتفا التنا سػػية . رأس مػػاؿ المنظمػػات اليكػػر  لبنػػام  بتنميػػةالدراسػػة بسػػرورة اداتمػػاـ 
بػيف عناصػر رأس  قػةالعب ةسػعت إلػف دراسػ التف (30) (Bontis , 2000بونتس ) ودراسة

اسػػػتبانة طػػػورت لفػػػذا  ؿالمػػػاؿ اليكػػػر  )البطػػػر  ، الفيكمػػػف ، الزبػػػا نف( ، وذلػػػؾ مػػػف  ػػػب 
قطاعػػػات  عفال ػػػرض ، وقػػػد أ سػػػت الدراسػػػة إلػػػف أف العنصػػػر البطػػػر  مفػػػـ ب ػػػض النظػػػر 

التػػػف ساولػػػت قيػػػاس  (43)(Joia , 2000جػػػوا ) دراسػػػة وكػػػذلؾ.  اؿا عمػػػالصػػػناعات أو 
النتا    ير الممموسػة الناجمػة عػف نطػر تقنيػة المعمومػات  ػف مجػاؿ التربيػة ، وذلػؾ مػف 
 بؿ قياس رأس الماؿ البطر  واإلبداعف ، وقد تـ تطبيؽ اذا الدراسػة عمػف عينػة مكونػة 

دراسػة إلػف مجموعػة مػف النتػا   ، منفػا    ردان  ػف التربيػة والتعمػيـ ، وانتفػت ال 031مف 
أف لػػرأس المػػاؿ اليكػػر   ػػف المؤسسػػات التعميميػػة تػػر ير كبيػػر  ػػف تطػػوير ونطػػر التقنيػػة 

 التعميمية ، ومف  ـ أوصت باداتماـ به دا ؿ اذا المؤسسات .

اػد ت إلػف قيػاس العبقػة بػيف   قػد (22) ـ(4114) نفدراسة مسمػود المطػفدا أما
تقانػػة المعمومػػات والتػػدريب والقػػدرات المميػػزة ، واتبعػػت الدراسػػة أسػػموب المػػنف  الوصػػيف 
التسميمػػف ، واسػػت دمت ادسػػتبانة والمقابمػػة كػػرداتيف ر يسػػتيف  ػػف عمميػػة جمػػو البيانػػات ، 

 العامػةطػركة اإلدارة العميا والوسػطف  ػف ال مدير مديران مف  54وترلؼ مجتمو الدراسة مف 
لمنقػػػؿ البػػػر  ، و مصػػػت الدراسػػػة إلػػػف   أف عينػػػة الدراسػػػة لػػػديفا وعيػػػان كبيػػػران بػػػر ر تقانػػػة 

المعمومػػات والقػػدرات  قانػػةالمعمومػػات  ػػف التػػدريب والقػػدرات المميػػزة ، وبػػر ر التػػدريب  ػػف ت
ركػزت عمػف إدارة رأس المػاؿ   قد (46) (ـ4112عباس ) مسمددراسة سفيمة  وأماالمميزة . 

بػػرأس المػػاؿ اليكػػر  مػػف أجػػؿ تسقيػػؽ التميػػز ، واسػػت دمت  المعر ػػةكػػر  ، وربػػط إدارة الي
التسميمػػف ، وتوصػػمت إلػػف أف كيػػامة رأس المػػاؿ اليكػػر  تػػزداد  فالدراسػػة المػػنف  الوصػػي

بتو ير برام  تدريبية متنوعة ، وأساليب تسييزية جماعية مستندة إلف المفارات ، وتطبيػؽ 
 .   رجاتمف ا ساليب الكمية لموصوؿ إلف جودة الم ع ةأنظمة التقويـ المعتمد

 (34) (Brennan Nconnell , 2004نكػوننيممف ) يننيفبر  دراسة ساولت وكذلؾ
وذلػؾ  ،رسػـ السياسػات مجػاؿالقسايا المعاصرة لرأس الماؿ اليكر  وتطبيقاتػه  ػف  مناقطة
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مػػػف  ػػػبؿ التركيػػػز عمػػػف  مسػػػة مجػػػادت تم مػػػت  ػػػف   التنظيمػػػات المعاصػػػرة بالنسػػػبة 
لمموجػػودات  يػػر المنظػػورة. النتػػا   التػػف توصػػمت لفػػا البسػػوث السػػابقة  ػػف موسػػوع رأس 

دارة  المػاؿ اليكػر . مؤطػرات رأس المػاؿ اليكػر   رأسالماؿ اليكر . تسديػد أطػر لتصػنيؼ وا 
ف تػـ اسػت دامفا  ػف دراسػات راس المػاؿ اليكػر ، ولقػد قياسه . مناا  البسث الت ليبوأسا

دارة  تظػػؿ مػص الباسػػث إلػػف القػػوؿ برنػػه مػػف بػػيف اػػذا المجػػادت ال مسػػة  قسػػية قيػػاس وا 
دراسػة  اسػتفد ت كمػاالتػف تسػتسؽ مواصػمة البسػث .  لقسػاياراس الماؿ اليكر  مػف بػيف ا

قػة رأس المػاؿ اليكػر  لعب يػاايمفإطػار م تقػديـ (34) (ـ4112مسمود عبد العزيز ) طفيرة
بعممية  مؽ القيمة لممنظمة مو التركيز عمف مد ؿ رأس الماؿ اإلنسانف، و رجت الدراسػة 

 ،النتا  ، أامفا   أف رأس الماؿ اليكػر  أك ػر المكونػات تػر يران  ػف  مػؽ القيمػة مفبالعديد 
الميػزة التنا سػية لػبعض  وأفوأك راا قدرة عمف تنمية ادبتكارات واإلبداعات دا ؿ المنظمػة، 

 المنظمات اف نتيجة لعوامؿ رأس الماؿ اليكر . 

بدراسػػة نظريػػة   (42) (Marrand , et al , 2006وقػػاـ ميررينػػد ، وأ ػػروف )
اد ت إلف مراجعة أامية قياس رأس الماؿ اليكر  ، ومقدار اليوا د التف تجنيفػا المنظمػات 

سػوث  ػف اػذا المجػاؿ مػا زالػت  ػف المرسمػة جرام ذلؾ ، وانتفػت الدراسػة إلػف أف معظػـ الب
النظرية ، كما أف اناؾ بعض المدا ؿ التف يجب عمف الباس يف تجريبفا مف أجػؿ اإلسػفاـ 

 سػػممافقػػاـ  كمػػا ػف تطػػوير سقػػؿ قيػاس أ ػػر رأس المػػاؿ اليكػر   ػػف المنظمػػات الم تميػة . 
، ورأس  والجز يػة مياايـ المعر ػة الطػاممة لتعرؼ بدراسة (45) (ـ4115أسمد عبد القادر )

المػػػػاؿ اليكػػػػر  ، والياعميػػػػة التنظيميػػػػة ، وصػػػػيا ة أنمػػػػوذج عممػػػػف لممعر ػػػػة الطػػػػاممة ، 
تػػـ  والتػػفكوسػػيمة لجمػػو المعمومػػات ،  ادسػػتبانةالدراسػػة المػػنف  الوصػػيف و  واسػػت دمت

 ػردان  ػف وزارة الكفربػام ، و مصػت الدراسػة إلػف عػدة  025عمف عينة مكونة مف  تطبيقفا
وأف  ،التنظيميػػة الياعميػػةا   أف المػػوارد  يػػر الممموسػػة لفػػا تػػر ير كبيػػر  ػػف نتػػا   ، منفػػ

 جػامت كمػاأك ػر مػف عػدـ وجػود تمػؾ اإلدارة.  وجود إدارة لرأس الماؿ اليكػر  يجعمػه  ػاعبن 
المػاؿ اليكػر ،  أسالسػوم عمػف ر   لقػام (35) (ـ4115الستار سسػيف يوسػؼ ) بددراسة ع

واتبعػػت الدراسػػة  ،ا عمػػاؿ الم تميػػة ات ػػف منظمػػ ياسػػهوأسػػاليب ق ،وتقسػػيماته مكوناتػػه،و 
 أف  منفػػا ،ولقػػد  رجػػت الدراسػػة بعػػدة إسػػتنتاجات ،المػػنف  التسميمػػف اإلسػػتنتاجف سػػموبأ

ورأس المػػاؿ البطػػػر ،  مػػف،  رأس المػػاؿ الفيكالمػػاؿ اليكػػر  لممؤسسػػات يتكػػوف مػػػف رأس
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تػػػاج إلػػػف مزيػػػد مػػػف ورأس المػػػاؿ الزبػػػونف، وأوصػػػت الدراسػػػة بػػػرف رأس المػػػاؿ اليكػػػر  يس
 الدراسات المتعمقة لسؿ اإلطكاليات التف تعانف منفا طرؽ القياس. 

تصػػور مقتػػرح  بوسػػو (33)ـ( 4101دراسػػة عبػػد الباسػػط مسمػػد ديػػاب ) وااتمػػت  
لتسسيف وتطػوير القػدرة التنا سػية لمجامعػات المصػرية  ػف سػوم بعػض ال بػرات والتجػارب 

الدراسػػة المػػنف  الوصػػيف ، وتوصػػمت إلػػف عػػدة نتػػا   ، منفػػا   أف  واسػػت دمتالدوليػػة ، 
المؤسسػػات الجامعيػػة المصػػرية تعػػانف مػػف بعػػض التسػػديات التػػف تعػػوؽ قػػدرتفا التنا سػػية 

بجػودة التعمػيـ  تعمػؽبعسفا يتعمؽ باإلدارة ، وبعسفا يتعمؽ بالبسوث والتطوير ، وبعسفا ي
 ة، وقداييػ نػاسدراسػة عبػد اب بمو  ااتمػت كمػا، وبعسفا يتعمؽ بجودة م رجات التعميـ . 

دور رأس الماؿ اليكر   ػف تسقيػؽ الميػزة التنا سػية لمنظمػات  ببياف (21)ـ( 4101) أمينة
العديػػد مػػف  إلػػفالدراسػػة عمػػف المػػنف  الوصػػيف التسميمػػف ، و مصػػت  تمػػدتا عمػػاؿ ، واع

أس المػػاؿ اليكػػر  رأس المػػاؿ السقيقػػف الػػذ  تممكػػه المنظمػػات اػػو ر  أفالنتػػا   ، منفػػا   
 ف المعر ة التف تساعد ا  راد  يفا عمف ادبتكار واإلبػداع ، لتسقيػؽ ميػزة تنا سػية  ويتم ؿ

 لممنظمة . 

، ومسمػػػػود مسمػػػػد العجمػػػػونف  لروسػػػػافدراسػػػػة مسمػػػػود عمػػػػف ا مػػػػتاات وكػػػػذلؾ
عمف مد  اداتماـ الذ  توليػه المصػارؼ ا ردنيػة لموسػوع رأس  بالوقوؼ (22) ـ(4101)

ليكػػػر  ، وعبقػػػة ذلػػػؾ بالقػػػدرات اإلبداعيػػػة لػػػد  العػػػامميف  ػػػف اػػػذا المصػػػارؼ ، المػػػاؿ ا
، واسػتبانة لجمػو البيانػات تػـ تطبيقفػا عمػف  تسميمفواست دمت الدراسة المنف  الوصيف ال

توصمت الدراسة إلػف أف اداتمػاـ بػرأس المػاؿ اليكػر  مػا  وقدمديران ،  23عينة مكونة مف 
 وركػػزتان إيجابيػػان لػػرأس المػػاؿ اليكػػر  مػػو القػػدرات اإلبداعيػػة . ، وأف انػػاؾ تػػر ير  سػعييان زاؿ 

اإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ التػػالف   كيػػؼ  عمػػف (4)ـ( 4100الطػػربينف الفبلػػف ) لفبلػػفدراسػػة ا
 ػػػف  لمعر ػػػةيمكػػػف إدارة رأس المػػػاؿ اليكػػػر  وقياسػػػه وتنميتػػػه كجػػػزم مػػػف مبػػػادرات إدارة ا

و رجػت  نتاجف،سػتالمػنف  التسميمػف اإل سػموبواتبعػت الدراسػة أ ؟،مؤسسات التعميـ العالف
  رأس المػػاؿ اليكػػر  يتكػػوف مػػف رأسأف  عمػػف إجمػػاع  أف انػػاؾ طػػبه بعػػدة نتػػا   ، منفػػا

رأس مػػػاؿ العبقػػػات، رأس مػػػاؿ  ،المػػػاؿ الفيكمػػػف، رأس مػػػاؿ العميػػػؿ رأس ،المػػػاؿ البطػػػر 
ؤسسػات التعمػيـ رأس الماؿ التنظيمف. وأف قياس رأس الماؿ اليكر  وتنميته  ػف م تجديد،ال
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قػػدرات عاليػػة تمكػػنفـ مػػف اسػػت داـ  فـالػػذيف تتػػوا ر لػػدي القػػادةالعػالف د يػػتـ إد مػػف  ػػبؿ 
 مدا ؿ إبداعية  ف اإلدارة تساعداـ عمف تعظيـ رأس الماؿ اليكر .                       

 : السابقةوالبحوخ  الدراسات ىعل التعليق

 مف  بؿ عرض الدراسات والبسوث السابقة ، ما يمف    أتسم
والبسوث السابقة أجريت  ف المجاؿ ادقتصاد  ، ولـ يكف لممجاؿ  اساتأف معظـ الدر  -0

 .   ك يران التربو  منفا نصيبان 
أف معظـ الدراسات والبسوث السابقة ما زالت ذات سمة نظرية ولـ تقترب مف الميداف  -4

 إد قميبن 
وتوصياتفا عمف أامية رأس  فاأكدت  ف نتا ج السابقةأف معظـ الدراسات والبسوث  -3

  ف تعظيـ الميزة التنا سية لممنظمات والمؤسسات والطركات . يكر الماؿ ال
أف معظـ الدراسات والبسوث السابقة أطارت  ف توصياتفا إلف أف رأس الماؿ اليكر   -2

القدرات التنا سية  تنميةقة لبياف دورا  ف يستاج إلف مزيد مف الدراسات المتعم
 لممنظمة .

أف بعض الدراسات والبسوث السابقة است دمت أسموب المنف  الوصيف التسميمف ،  -2
والمقاببت الط صية ، وادستبانة كردوات لمدراسة الميدانية ، وبعسفا ا  ر اعتمد 

 المنف  التسميمف ادستنتاجف 

بعػض الدراسػات والبسػوث السػابقة  ػف  مػوالسػالف  بسػثالر ـ مف تطػابه ال وعمف
 ػػف  والبسػػوث اػػذا الدراسػػات أيسػػان مػػو بعػػض تطػػابهالمػػاؿ اليكػػر  ، وت بػػرأس أاتمامفػػا
إد    سػػموب المػػنف  الوصػػيف التسميمػػف ، وادسػػتبانة كػػردة لمدراسػػة الميدانيػػة  اسػػت دامفا

تكػاد أف تكػوف جديػدة بوصػيه ربػط مػا بػيف رأس المػاؿ  مساولػةعنفا  ػف كونػه  ي تمؼ هأن
 ػف سقػؿ التعمػيـ الجػامعف ، وبالػذات  ػف  لمطػبباليكر  وأ را  ف تنمية القدرات التنا سػية 

 أسيوط .    جامعةبي ة 
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 : لبححا أسئلة

   التاليةعف ا س مة  اإلجابة البسثساوؿ  ، بسثأاداؼ ال لتسقيؽ
المػاؿ اليكػر  ؟ ومػا أاميتػه ؟ ومػا  صا صػه؟ ومػا مكوناتػه بجامعػة  بػرأس المقصػود ما -0

 ؟أسيوط 
 ؟بالقدرات التنا سية ؟ وما أاميتفا ؟ وما أنواعفا لد  الطالب الجامعف المقصود ما -4
   ؟جامعة أسيوط طببرأس الماؿ اليكر   ف تنمية القدرات التنا سية لد   دورما  -3
أسػػػيوط مػػػف أجػػػؿ بنػػػام                  جامعػػػةس المػػػاؿ اليكػػػر   ػػػف رأ لتعظػػػيـ المقتػػػرح التصػػػور مػػػا -2

   ؟طببفا لد القدرات التنا سية  وتنمية
 وأدواتى : لبححا منوج

السالف است داـ المنف  الوصيف لموقوؼ عمف معالـ رأس  لبسثطبيعة ا اقتست  
، وكذلؾ  بجامعة أسيوط الماؿ اليكر  بتسميؿ ميفومه ، وأاميته ، و صا صه ، ومكوناته

لتعرؼ معالـ القدرات التنا سية مف  بؿ تسميؿ ماايتفا ، وأاميتفا ، وأنواعفا لد  طبب 
تنمية القدرات التنا سية لد    فرأس الماؿ اليكر   دوروصؼ  وكذلؾأسيوط ،  عةجام

  - مف إعدادالباسث –مو ادستعانة ببعض أدواته واف ادستبانات  ،طبب جامعة أسيوط 
التنا سية لد  طبب  جامعة وذلؾ لتعرؼ أ ر رأس الماؿ اليكر   ف تنمية القدرات 

 .أسيوط
 :  بححال عينة

رأس المػػاؿ اليكػػر   ػػف تنميػػة القػػدرات  دور تعػػرؼلفػػدؼ البسػػث السػػالف واػػو  تسقيقػػان 
عينتػيف عطػوا يتيف مػف أعسػام  با تيػار قد قاـ الباسث  ،التنا سية لد  طبب جامعة أسيوط 

( عسػوان مػف 331(  ػردان ، منفػا ) 0635اي ة التدريس ، والطبب بالجامعة ، بمغ إجماليفػا )
أعسػػام اي ػػة التػػدريس بالكميػػات النظريػػة والعمميػػة بجامعػػة أسػػيوط   وذلػػؾ لتعػػرؼ واقػػو رأس 

  ية والعممية بالجامعػةكميات النظر ( طالبان مف طبب ال0335ومنفا )  ،الماؿ اليكر  بالجامعة 
 وذلؾ لتعرؼ واقو القدرات التنا سية لد  الطبب بجامعة أسيوط .
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 :   بححال حدود

 السدود التالية   عمفالبسث  اقتصر
رأس المػػاؿ اليكػػر   ػػف تنميػػة  دور إبػػرازعمػػف  بسػػثال اقتصػػر   الموسػػوعف السػػد -0 

 أسيوط . ةالقدرات التنا سية لد  طبب جامع
 ػػف عينػػة مم مػػة مػػف أعسػػام اي ػػة التػػدريس ، والطػػػبب  وتتم ػػؿ   البطػػر  السػػد -4

 الكميات النظرية والعممية بجامعة أسيوط .  ف النفا يةباليرؽ 
 بجامعػة ػف الكميػات العمميػة والنظريػة  بسػثتػـ تطبيػؽ أداة ال سيػث   المكػانف السد -3 

 يعمػؿيتمكف الباسػث مػف السصػوؿ عمػف نتػا   دقيقػة درتباطػه بالبي ػة التػف  لكفأسيوط ، 
  يفا ، وبالتالف يستطيو سصر الت يرات الم تمية التف تسدث  ف مجتمو الدراسة بدقة . 

 ال ػػػػانفالميدانيػػػػة  ػػػػف اليصػػػػؿ الدراسػػػػف  بسػػػػثتطبيػػػػؽ أداة ال تػػػػـ   الزمػػػػانف السػػػػد -2
 . ـ4103/4102

 : لبححا منطلقات

 مف عدة منطمقات ، أامفا   بسثال أنطمؽ
، ورة سسارية تيرسفا متطمبات العصرسر  تهرأس الماؿ اليكر  وتنمي تكويف أف -0

مجتمو متقدـ  ف إمكاناته اإلنتاجية  قيران  ف كيامة رأس الماؿ  وروديمكف تص
 رأس الماؿ اليكر  .  مكوناتأسد أاـ  يعدالبطر  الذ  

عميه نجاح أ  منظمة  ف  ؼرأس الماؿ اليكر  رأس الماؿ السقيقف الذ  يتوق يعتبر -4
 .المتعددة الموجودة  ف المنظمة فامزي   عاؿ مف رؤوس ا مواؿ برنواع تكويف

 رأس الماؿ اليكر  أداة سقيقية تست دمفا أ  منظمة لتسقيؽ الميزة التنا سية. يعد -3
يان  ف تنمية القدرات التنا سية لد  ا  راد  ف رأس الماؿ اليكر  تر يران معنو  يؤ ر -2

 المؤسسات بصية عامة ومؤسسات التعميـ العالف بصية  اصة .
التعميـ العالف المؤسسات المنوط بفا بالدرجة ا ولف  ف المجتمو  تتعتبر مؤسسا -2

تنمية رأس الماؿ اليكر   ف عقوؿ ا  راد، لكونفا الساسنات ا ساسية لممعر ة  ف 
 المجتمعات اإلنسانية.    كؿ 
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 اإلدرائية : بححال مصطلحات

الباسث برنه ما تمتمكه جامعػة أسػيوط مػف معر ػة  كريػة  يعر ه  الماؿ اليكر   رأس -0
النػدوات  -ا نطػطة الطببيػة  -ت صصية وعممية ، تتم ػؿ  ػف   المقػررات الدراسػية 

اإلصػدرات والو ػا ؽ مػف  -رسا ؿ الماجستير والػدكتوراا وبسػوث الترقيػة -والمؤتمرات 
ومجموعػػة مػػف إسػػا ة إلػف المطػػروعات البس يػة ،  –مجػبت وصػػسؼ ونطػرات وأدلػػة 

 درات  والتػػف توظػػؼ جميعفػػا  ػػف تنميػػة ودعػػـ القػػ امعػػةالتػػف تطػػكؿ  قا ػػة الج ـالقػػي
 .التنا سية لد  طبب الجامعة

 لميػاايـوا دراتالباسث برنفا مجموعػة مػف المفػارات والقػ يعر فاالتنا سية    القدرات -4
والقػػيـ المطمػػوب تزويػػد طالػػب جامعػػة أسػػيوط بفػػا لكػػف تميػػزا عػػف  يػػرا مػػف طػػبب 

 بكيامة مو مجتمو سريو الت ير . التعامؿالجامعات ا  ر  ، وتساعدا عمف 
 : البححالسري فى  إدراءات

عمػػف  إجراماتػػهتجػػاا مساولػػة تسقيػػؽ الباسػػث  اػػداؼ بس ػػة الػػرااف ، تمػػت  سػػعيان 
 النسوالتالف  

المػػاؿ اليكػػر   رأسا وؿ   الوصػػيف التسميمػػف   وتنػػاوؿ الباسػػث  بلػػه  ميفػػـو  البعػػد -
وأاميتػػػه ، و صا صػػػه ، ومكوناتػػػه ، وكػػػذلؾ ميفػػػـو القػػػدرات التنا سػػػية وأاميتفػػػا ، 

 عف السؤاليف ا وؿ وال انف . لإلجابةوذلؾ  ،وأطكالفا لد  الطالب الجامعف 
 – امػػف إعػػداد - تيف بلػػه   تطبيػػؽ اسػػتبانالبعػػد ال ػػانف   الميػػدانف   وتنػػاوؿ الباسػػث  -

 ظريػػػةالكميػػػات الن بعضبػػػ الطػػػبب مػػػف، و  التػػػدريساي ػػػة  أعسػػػاممػػػف  تػػػيفعين عمػػػف
المػػاؿ اليكػػر   ػػف تنميػػة بعػػض القػػدرات  رأس دور لتعػػرؼ  والعمميػػة بجامعػػة أسػػيوط 

 عف السؤاؿ ال الث .  لإلجابة وذلؾ ، الجامعةطبب  لد التنا سية 
 بسػػػثاإلجرا ػػػف التػػػوظييف   وتنػػػاوؿ الباسػػػث  بلػػػه    بصػػػة نتػػػر   الالبعػػػد ال الػػػث    -

رأس المػػاؿ اليكػػر   ػػف جامعػػة أسػػيوط مػػف أجػػؿ بنػػام  لتعظػػيـبجانػػب التصػػور المقتػػرح 
 عف السؤاؿ الرابو .                  لإلجابةوتنمية القدرات التنا سية لد  طببفا ، وذلؾ 
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املـال الفكــر  أ وأهنيتـى أ وصصائصـى أ ومكوجباتـى  امعــة      رأساألول : مفوـو    البعـد 

 القدرات التنافسية أ وأهنيتوا أ وأجبواعوا لد  الطالب اجلامعى : ومفوو أسيوط أ 

 مكوناته بجامعة أسيوط: ائصه،أهميته، خص ،المال الفكرى رأس: مفهوم  أولا 

 :  Definition Of Intellectual Capital) أ ( مفوو  رأس املال الفكر  

النظػر سػوؿ تسديػد ددلػة لميفػـو رأس المػاؿ اليكػر  باعتبػارا  اتوجفػ تعددت لقد
 Knowledgeالتػػػػف ظفػػػػرت مػػػػو ظفػػػور اقتصػػػػاد المعر ػػػػة  السدي ػػػػةأسػػػد الميػػػػاايـ 

Economy (26   41 )،  سيػث يػراا ايميػؿ و ايػيفHamel & Heene , 1994 
 سػػيف تتسقػػؽ مػػف تكامػػؿ المفػػارات عمػػف أنػػه قػػدرة متميػػزة تتيػػوؽ بفػػا المنظمػػة عمػػف المنا

 سػػبيندر( ، ويػػراا 06   41) يفلممطػػتر  دـالقيمػػة التػػف تقػػ يػػادةالم تميػػة ، وتسػػفـ  ػػف ز 
Spender , 1996  ن بة متميزة مف العامميف لفػـ القػدرة عمػف تيكيػؾ ايكميػة الصػندوؽ

عػا ةمكوناتػه ا وليػ إلػفا سود لمعمؿ اإلنتػاجف   ،(23   45دة تركيبفػا بطػكؿ متميػز )، وا 
سزمة مييدة مػف المعر ػة تتسػمف عمميػات المنظمػة  Stewart 1997,ستيورتواو عند 

 عػامميف، التكنولوجيا ، برامات اد تراع ، مفػارات المػوظييف والعػامميف ، المعمومػات عػف ال
 ( .  22   44والمتعامميف مو المنظمة )

لقيمػػة ـ  فػػو اOECD ، 0666لػػد  منظمػػة التنميػػة والتعػػاوف ادقتصػػاد   أمػػا
ادقتصػػادية لي تػػيف مػػف ا صػػوؿ  يػػر الممموسػػة اػػف   رأس المػػاؿ التنظيمػػف الفيكمػػف ، 

 فو الموجػودات  Hansen , 1999اينسف( ، وأما لد  45   35الماؿ البطر  ) ورأس
عمػف ادبتكػار والتجديػد  لمعتمػدةالتنا سية التف تقـو بعممية التطوير ال بؽ وادستراتيجف ا

عمػف أنػه مجموعػة القػيـ ال ييػة  Bontis , 2000بػونتسر إليه ، ( ، وينظ012   40)
والمتوقعػة  ساليػةلأل راد والمنظمػات والمعااػد والتجمعػات والمنػاطؽ التػف تطػكؿ المصػادر ال

عمػػف أنػػه مجموعػػة  Daft , 2001دييػػت( ، كمػػا ينظػػر إليػػه 031  30لتكػػويف ال ػػروة )
نػػوعيف مػػف المعػػارؼ   معػػارؼ ظػػاارة ك يػػرة مػػف المػػوارد المعموماتيػػة المتكونػػة عمػػف اي ػػة 

يسػػفؿ التعبيػػر عنفػػا أو كتابتفػػا ، ومػػف  ػػـ نقمفػػا إلػػف ا  ػػريف بطػػكؿ و ػػا ؽ ، ومعػػارؼ 
 32سػػمنية مبنيػػة عمػػف ال بػػرات الط صػػية والقواعػػد التػػف تسػػت دـ  ػػف تطػػوير المنظمػػة )

 024  . ) 
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أنه مجموعة مػف ا صػوؿ  عمفـ 4115إليه سوسف عبد السميد مرسف ،  وتطير
لمعر يػػة المتيػػردة ، والمعتمػػدة عمػػف العقػػوؿ البطػػرية المبدعػػة ، ومتطمبػػات ونظػػـ العمػػؿ ، ا

وا سػاليب الجديػدة التػػف  أل كػار،تػؤد  إلػف ادنتػاج المسػتمر ل لتػفوالعبقػة مػو العمػبم وا
ويبػػيف كػػؿ مػػف  ،( 32   31، وتػػدعـ قػػدرتفا التنا سػػية ) نظمػػةتسقػػؽ قيمػػة مسػػا ة لمم

ـ أف رأس المػاؿ اليكػر  اػو المقػدرة 4101عمػف بدارنػة ،  اـزوسػالعجمػف ،  ؾسجاج مبػار 
العقمية عمف توليد ا  كػار الجديػدة والمناسػبة القابمػة لمتنييػذ ، والتػف تتمتػو بمسػتو  عػاؿ 

لموصػوؿ   تميػةمف الجػودة ، وتمتمػؾ القػدرة عمػف تسقيػؽ التكامػؿ والتنػا ـ بػيف مكونػات م
 ( .  22   42لألاداؼ المنطودة )

الرؤ  سالية الذكر سوؿ تعريػؼ رأس المػاؿ اليكػر  ، يمكػف اسػتنتاج مػا  وبتسميؿ
 يمف   

 لبػػاس يفعػػدـ وجػػود تعريػػؼ مسػػدد لػػرأس المػػاؿ اليكػػر  يمقػػف القبػػوؿ العػػاـ لػػد  معظػػـ ا -
 م تمؼ المجادت والت صصات .  فوالدراسيف 

سػب المنظػور يوجد عدة مياايـ لػرأس المػاؿ اليكػر  تعبػر عػف وجفػة نظػر أصػسابفا س -
 مف ادؼ الدراسة والبي ة التف أعدت  يفا الدراسة .

 تركيز عمف ارتباط راس الماؿ اليكر  بالمعر ة البطرية . اناؾ -
اناؾ طبه اتياؽ عمػف أف رأس المػاؿ اليكػر  اػو المعر ػة البطػرية التػف يمكػف تسويمفػا  -

، واػػف  Human Capitalإلػف قيمػة ، ويتكػػوف مػف عنصػػريف   رأس المػاؿ البطػػر  
مسيوظة  ػف  وفالمعر ة المت صصة التف د تممكفا المنظمة ، ولكنفا ترتبط باليرد وتك

، واػػف المعر ػػة المكػػودة التػػف  Intellectual  Assetsذانػػة . وا صػػوؿ اليكريػػة 
 تمتمكفا المنظمة وتكوف مستقمة عف ط ص العامؿ .

ت ومفػارات متميػزة يػؤد  إلػف ذو  قدرا رادالمنظمة    أمتبؾطبه اتياؽ عمف أف  اناؾ -
العػػامميف  ػػف أ    ر ػػو قيمتفػػا التنا سػػية   سيػػث إف المعػػارؼ وال بػػرات المتميػػزة لػػد

منظمػػػة ، والتػػػف تميػػػزاـ عػػػف  يػػػراـ  ػػػف المنظمػػػات ا  ػػػر  المنػػػاظرة تطػػػكؿ مػػػوردان 
 اقتصاديان لممؤسسة .

ورأس المػػاؿ  المػػاؿ البطػػر  ، رأسانػػاؾ تسػػميات عديػػدة لػػرأس المػػاؿ اليكػػر  ، منفػػا    -
الفيكمف ، ورأس الماؿ ادبتكار  ، ورأس ماؿ التجديد والتطوير ، ورأس مػاؿ المعر ػة ، 
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يقابمفػػا ميفػػـو رأس المػػاؿ  اتورأس المػػاؿ  يػػر المممػػوس ...إلػػه . وكػػؿ اػػذا التسػػمي
الماد  ، أ  أف ا صوؿ اليكرية تقابمفا ا صوؿ المادية ، ويمكػف توسػيم اليػرؽ بػيف 

( ، 46   35( التػػالف ) 0د  ورأس المػػاؿ اليكػػر   ػػف الجػػدوؿ رقػػـ ) رأس المػػاؿ المػػا
(4   44- 43     ) 

 ( 0)  رقـجدوؿ                                            
 بيف رأس الماؿ الماد  ورأس الماؿ اليكر  مقارنة

 الماؿ اليكر  رأس الماؿ الماد  رأس البياف
  ير ممموس -أ ير  –ماد    ير ممموس ماد  ا ساسية الميزة
 عقوؿ ا  راد العامميف  ف المنظمة  ف البي ة الدا مية لممنظمة سمف التواجد موقو
 ذو  المعارؼ وال برات ا  راد ، المعدة ، المبانف ا لة النموذجف التم يؿ

 بتكارباإل متزايدة باإلند ار متناقصة القيمة
 وادنتباا وال ياؿ الواسو بالتركيز الماد  بادست داـ ال روة تكويف نمط

 المعر ف العمؿ العسمف العمؿ له المست دموف
 عند سدوث المطاكؿ يتوقد عند سدوث المطاكؿ يتوقؼ التط يمف الواقو

نتاجف  له الزمف  له عمر مو تزايد  ف القدرات اإلبداعية ليس بالطاقة ويتناقصعمرا 
يعنػف ا مجموعػة  البسػث اسوم ماسبؽ ير  الباسث أف رأس الماؿ اليكر   ف اػذ و ف

اليكرية والعممية ، والمعمومات ، والقيـ ، وا نططة التربوية ، إسػا ة إلػف ادنتػاج  ارؼمف المع
والمطػػػروعات  ،والو ػػػا ؽ ، والنػػػدوات والمػػػؤتمرات اإلصػػػدراتوالبسػػػوث ، و  الرسػػػا ؿالعممػػػف مػػػف 

متمكفػػا جامعػػة أسػػيوط ، وتنطمػػؽ مػػف  مسػػية المجتمػػو ، وتنسػػجـ مػػو أاػػداؼ التػػف ت ،البس يػػة 
الجامعة ، ود تتوا ر لنظا راا  ف الجامعػات المما مػة ا  ػر  ، ومػف  ػـ تسػفـ  ػف تطػوير أدام 

 تسقػؽيػؤد  إلػف  ممػا ،مفػارات وقػدرات طببفػا بصػية  اصػة  تنمػفو  ،عامػة  بصػيةالجامعة 
 عف  يراا مف الجامعات المناظرة . تميزااعوا د مادية ومعنوية لفا 

 :   Intellectual Capital  The Importance ofرأس المال الفكرى  أهمية)ب( 

رأس الماؿ اليكر  اليـو أسد ا ذرع ا ساسػية المفمػة  ػف تطػوير بي ػة العمػؿ  يعد
دا ؿ المؤسسة أو المنظمة ، و مػؽ ميػزة تنا سػية لفػا ، ذلػؾ  نػه يم ػؿ العنصػر الػر يس 

المعاصػر أصػبم رأس  تصػادلما تطتريه وتبيعه ، والمػادة ال ػاـ التػف تعمػؿ بفػا ، و ػف ادق
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لطبيعيػػة وستػػف رأس المػػاؿ التمػػويمف بمنزلػػة الموجػػودات المػػاؿ اليكػػر  ولػػيس المصػػادر ا
ا ك ر أامية  ف المنظمػات ، وأقػو  سػبح تنا سػف لممنظمػات ، ذلػؾ الموجػود  ػف عقػوؿ 

أف المنظمػة التػف تمتمػؾ رأس المػاؿ اليكػر  يكػوف لفػا القػدرة  ػف  كمػا(.2   36العامميف )
 اادسػػت داـ العممػػف بمػػ عـوتػػدمتيػػوؽ لممعر ػػة دا ػػؿ المنظمػػة ،  و المسا ظػػة عمػػف مسػػت

 (  5  33مو بي ة المنا سة) لتكيؼا فعم والقدرةيؤد  إلف تعزيزا دام المنظمف،
عف ذلؾ   ف رأس الماؿ اليكر  تبػرز أاميتػه  ػف كونػه يم ػؿ ميػزة تنا سػية   سبن 

لممنظمة ،  ف منظمات اليـو تتنا س عمف أساس المعر ة ، والمعمومات ، والمفارات التػف 
لتم ػػؿ بػػذلؾ مصػػدران جواوريػػان لمميػػزة التنا سػػية ، اػػذا باإلسػػا ة إلػػف أف رأس المػػاؿ لػػديفا 

القػػرف السػػاد  والعطػػريف    نػػه يم ػػؿ قػػو    ػػفاليكػػر  يعتبػػر مػػف أك ػػر الموجػػودات قيمػػة 
عممية قادرة عمف إد اؿ التعديبت الجوارية عمف كؿ طيم  ف أعماؿ منظمػاتفـ ، إسػا ة 

 ( .020   43)إلف إبتكاراتفـ المتبسقة 
عمف أامية است مار رأس الماؿ اليكػر  بقولػه   ا  Brown , 1998 بروف ويؤكد

   5إف رأس الماؿ اليكر   ير المست مر عممية يمكف تطبيففا بالذاب  يػر المسػت مر ا )
( ، اذا الوصؼ لرأس الماؿ اليكر  يؤكد عمف اليوا ػد التػف يمكػف أف تجنيفػا أ  منظمػة 2

 ( .   22   43اداتماـ برأس الماؿ اليكر  لديه )  أو مجتمو مف  بؿ
يم ػؿ أاميػة كبيػرة  أنهاليوا د السابقة لرأس الماؿ اليكر   كؿالباسث إلف  ويسيؼ

ومتناميػػة  ػػف نمػػو القػػدرات اإلبداعيػػة ، واإلبتكاريػػة ، واإلنتاجيػػة ، والمنا سػػة التنظيميػػة ، 
تنا سػية تتوقػؼ عمػف ا صػوؿ  يػر  زايػاوا دام  ف المنظمات السدي ة   سيث إنػه يسقػؽ م

والتسػػوؿ إلػػف اإلنتػػاج ك يػػؼ  نمػػوالماديػػة و يػػر الممموسػػة ، ويسػػاعد عمػػف د ػػو عجمػػة ال
يػؤد  إلػف تسسػيف كيػامة  الػذ  ف ا صػوؿ الممموسػة ، ا مر   مارالمعر ة ، و يض ادست

تػرتبط  عبوة عمػف أف سركػة رأس المػاؿ اليكػر  اذاالمؤسسات وزيادة قدراتفا التنا سية ، 
 ارتباطان و يقان بالتقدـ التكنولوجف .

يسػػػػيؼ أيسػػػػان أف أاميػػػػة رأس المػػػػاؿ اليكػػػػر  تكمػػػػف  ػػػػف تسقيػػػػؽ التيػػػػوؽ  كمػػػا
 اسػػت مار المقػػدرة العقميػػة ، والعمػػؿ عمػػف تعزيزاػػا وتسػػييراا بطػػكؿ  ،الجامعيػػة اتلممؤسسػػ

 القيمػػة السقيقيػػة لمجامعػػات  ،المػػؤد  إلػػف التيػػوؽ التنا سػػف  يكػػر  عػػاؿ يسقػػؽ ا دام ال
عمومػػان ، وجامعػػة أسػػيوط  صوصػػان تتم ػػؿ  ػػف رأسػػمالفا اليكػػر  ، وقػػدرة توظييفػػا لممعر ػػة 
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 ،الجامعػة ؿالعالف لأل رد  ف العمؿ دا ػ ا دامتطبيقات تسقؽ  إلفالكامنة  يفا ، وتسويمفا 
 ة والعالمية . وبالتالف تسسيف قدرتفا التنا سية عمف كا ة المستويات المسمية والقومي

 :Intellectual Capital Characteristics of) ج ( خصائص رأس المال الفكرى  

أف  عمػػفالعديػػد مػػف ا دبيػػات التػػف تناولػػت موسػػوع رأس المػػاؿ اليكػػر   أجمعػػت  
-43   5( ، )416   01( ، )2   35 صػػا ص رأس المػػاؿ اليكػػر  تتم ػػؿ  يمػػا يمػػف )

42       ) 
التػػف تتسػػمف  المؤسسػية  وتػرتبط بالبي ػػة  Organizationalالتنظيميػػة  ال صػا ص -0

 لتجديػدالتف تسػاعد عمػف ا المرونةرأس الماؿ اليكر   ف جميو المستويات .  تواجد  
التنظػػيـ لمعبقػػات  يػػر الرسػػمية . البعػػد عػػف  إستػػوامالمسػػتمر مػػف  ػػبؿ ا  ػػراد  . 

 اإلدارة .  فالمركزية 
دا ػػػؿ  طػػػريةوتػػػرتبط بممارسػػػة العناصػػػر الب   Professionalالمفنيػػػة  ال صػػػا ص -4

التنظػػيـ ، والتػػف تتسػػمف   إمػػتبؾ العديػػد مػػف المفػػارات المفنيػػة النػػادرة ، وال بػػرات 
اسػتبدالفـ . التمتػو بدرجػة تعمػـ تنظيمػف عاليػة .  لصػعبالمتراكمة بسيث يكوف مػف ا

 التدريب اإل را ف .  
  وتػػػرتبط  vioralPersonal and Behaالط صػػػية والسػػػموكية  ال صػػػا ص -3

بالعنصػػر البطػػر   وبنا ػػه الػػذاتف ، وتتسػػمف   الميػػؿ إلػػف تسمػػؿ الم ػػاطرة ، واإلقػػداـ 
عػػػدـ التركػػػد .  تالمجفولػػػة ، وسػػػب العمػػػؿ  ػػػف ظػػػؿ سػػػاد طةعمػػػف ا عمػػػاؿ وا نطػػػ

ادستيادة مف  برات ا  ريف . المبادرة بتقديـ أ كار ومقترسات بناما . السسػـ وعػدـ 
قػػرارات . القػػدرة عمػػف الت مػػيف وسسػػف البصػػيرة . اإلسػػتقبؿ  ػػف التػػردد  ػػف إصػػدار ال

 اليكر والعمؿ . الم ابرة  ف العمؿ . ال قة العالية بالنيس .

 Intellectual Capitalبجامعااااااة أساااااايوط  الفكاااااارىرأس المااااااال  مكونااااااا )د(  
Components Of : 

انػػاؾ تقسػػيمات عديػػدة لػػرأس المػػاؿ اليكػػر  ، سيػػث يػػر  الػػبعض أف رأس المػػاؿ   
، Human Capitalاليكر  يتكوف مف أربعة عناصر ر يسة ، اف   رأس الماؿ البطػر  

  النظـ والقواعػد المؤسسة مف معر ة ، تتم ؿ  ف مكهتمت وماويطير إلف الموارد البطرية ، 
واإلجػػرامات التنظيميػػة التػػف تسػػت دمفا المؤسسػػة ، ويمكػػف تسويمفػػا إلػػف قيمػػة مسػػا ة . 
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، ويطػػير إلػػف البنيػػة التستيػػة لممؤسسػػة .   Structural capitalالمػػاؿ الفيكمػػف  رأس
، وتطػػير إلػػف رأس المػػاؿ الفيكمػػف لممؤسسػػة  Business Assetsالموجػػودات العمميػػة 
القيمػػة مػػف  ػػبؿ عممياتفػػا التجاريػػة ، م ػػؿ   تسػػفيبت العمميػػات ،  الػػذ  يسػػت دـ ل مػػؽ

، وتطػػير إلػػف ا صػػوؿ  Intellectual Assetsوطػػبكة التوزيػػو . الموجػػودات اليكريػػة 
 ( .31  00اليكرية لممنظمة التف تستاج إلف سماية قانونية )

 رأس المػػػاؿأف رأس المػػػاؿ اليكػػػر  يت ػػػذ طػػػكميف ، امػػػا    ال ػػػانفالػػػبعض  ويػػػر 
المعر ػة  مؿ  ويرتبط بالموارد البطػرية بالمنظمػة   سيػث يطػ Human Capitalالبطر  

التف يمكف تسويمفا إلف قيمة ، كما يطػمؿ قػيـ المنظمػة و قا تفػا و مسػيتفا ، ورأس المػاؿ 
  ويػػرتبط بالبنيػػة التستيػػة لممنظمػػة ، وتطػػمؿ البنيػػة   Structural capitalالفيكمػػف 

، م ػؿ   تػاريم لكترونيػة ، والبنيػة  يػر الممموسػة، والساسػبات اإل  المادية ، م ؿ   المبانف
داراتفػػا ، كمػػا يطػػمؿ رأس مػػاؿ العميػػؿ وكػػؿ مػػا يتركػػه العامػػؿ بالمكتػػب  المنطمػة و قا تفػػا وا 

 ( .  32  34عند عودته لممنزؿ )
إليػػه  ريػػؽ  الػػث عمػػف أنػػه يتكػػوف مػػف  ب ػػة عناصػػر ، اػػف   ا صػػوؿ  وينظػػر

وتطػػػمؿ ال بػػػرات المتراكمػػػة ، وقػػػدرات اإلبتكػػػار ، وسػػػؿ    Human Assetsالبطػػػرية 
المطاكؿ ، وقدرة ا  راد عمف ا دام  ف مواقؼ معينػة ، م ػؿ    ػرؽ العمػؿ أو العمػؿ تسػت 

وتطػمؿ ا سػرار    Intellectual Property Assetsسػ ط . أصػوؿ الممكيػة اليكريػة 
والمعر ػة . أصػوؿ البنيػة التستيػة  والعبقات التجارية ، وبرامات اإل تراع ، وسقػوؽ التعمػيـ

Infrastructure Assets اصر التف تسدد طريقة عمؿ المنظمػة، وتتسمف جميو العن ،
دارة قػوة البيػو ، والفيكػؿ المػالف ، وقواعػد  م ؿ    قا ة المنظمة ، وطرؽ تقييـ ال طػر ، وا 

 ( .  65 -62   33بيانات العمبم ونظـ ادتصادت )
إلف  ب ػة أقسػاـ ، ا وؿ   رأس المػاؿ  ينقسـ ريؽ رابو عمف أنه ينظر إليه  بينما    

، ، وتكنولوجيػا المعمومػات يػات، ويتسمف ا نظمػة ، والعمم Internal Capitalالدا مف 
والعبمػػات التجاريػػة ، وا صػػوؿ المسولػػة ، و مسػػية  ،وبػػرامات اإل تػػراع ، وسقػػوؽ النطػػر 

والمعر ػة المرمػزة ا  ػر   ،اإلدارة ، و قا ة المنظمة ، ونظػـ المعمومػات ، ونظػاـ اإلنترنػت 
،  Extenal Capital. ال ػػػانف  رأس المػػػاؿ ال ػػػارجف يةالتػػػف تسقػػػؽ الميػػػزة التنا سػػػ

المسػػت مروف، ورسػػا العمػػبم، ويتسػػمف التساليػػات والعبقػػات مػػو العمػػبم ، والطػػركام ، و 
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وادتياقيػػات ، والتػػػرا يص، وعقػػود المياسػػػمة، ومعػػػايير الجػػودة، وكػػػؿ مػػا يتعمػػػؽ بػػػالتميز 
ويتسػػمف القػػدرات، والمعػػارؼ،  ،Human apitalوالسػمعة. ال الػػث  رأس المػػاؿ البطػػر  

قػدرة عمػف وال ،والمفارات، والتعميـ، والمؤابت، والتطوير الوظييف، وروح المبػادرة واإلبتكػار
مواجفػػػة الت ييػػػرات، والبػػػرام  التدريبيػػػة، وقسػػػايا الممكيػػػة اليكريػػػة، والنطػػػاط ال قػػػا ف ، 

 ( .55-54   43لد  ا  راد  ف المنظمة ) مطكبتوال برات الجماعية، وقدرات سؿ ال
 – لبسػثا امػف وجفػة نظػر اػذ –رأس الماؿ اليكر   وتعريؼسوم ما سبؽ ،  و ف

 ،والقػيـ، وا نطػطة التربويػة ات،اليكرية والعمميػة ، والمعمومػ المعر ةمف  ةأنه مجموع عمف
إسػػػػا ة إلػػػػف ادنتػػػػاج العممػػػػف مػػػػف الرسػػػػا ؿ والبسػػػػوث، واإلصػػػػدرات والو ػػػػا ؽ، والنػػػػدوات 

والمطػػػروعات البس يػػػة، التػػػف تمتمكفػػػا جامعػػػة أسػػػيوط ، وتنطمػػػؽ مػػػف  مسػػػية  ،والمػػػؤتمرات
ا ر لنظا راا  ػف الجامعػات المما مػة ا  ػر ، المجتمو، وتنسجـ مو أاداؼ الجامعة، ود تتو 

ومػػف  ػػـ تسػػااـ  ػػف تطػػوير أدام الجامعػػة بصػػية عامػػة ، وتنمػػف مفػػارات وقػػدرات طببفػػا 
بصػػية  اصػػة، ممػػا يػػؤد  إلػػف تسقػػؽ عوا ػػد ماديػػة ومعنويػػة لفػػا تميزاػػا عػػف  يراػػا مػػف 

 يمف  كما يمكف إجمالف عناصر رأس الماؿ اليكر   ف جامعة أسيوط ،الجامعات المناظرة

 : Capital The Specialized Cognitiveالمال المعرفى التخصصى  رأس -1

ويتسػػػػمف المقػػػػرارات الدراسػػػػية الت صصػػػػية ، وا نطػػػػطة الطببيػػػػة ، والنػػػػدوات  
 والمؤتمرات التف عقدت  ف الجامعة ، و يما يمف نقدـ تيصيبن موجزان لفذا العناصر  

تفػػػدؼ المقػػػررات الدراسػػػية الت صصػػػية إلػػػف تزويػػػد  المقػػػررات الدراسػػػية الت صصػػػية   -أ
الطالب الجامعف بالمعارؼ والمعمومػات والمفػارات التػف تسػاعدا  ػف المسػتقبؿ عمػف النجػاح 
ذا نظرنا إلف سالة جامعة أسيوط  ػف اػذا المجػاؿ وجػدنا أنفػا   ف ممارسة عممه بكيامة ، وا 

ت صصػػان  ػػف الكميػػات  23ت صصػػان  ػػف كميػػات الجامعػػة الم تميػػة ، منفػػا عػػدد  60تقػػدـ 
( ، وتستػػو  اػػػذا الت صصػػػات  02ت صصػػان  ػػػف الكميػػات النظريػػػة )  35، وعػػػدد العمميػػة

مقػػررا دراسػػيان  ػػف الكميػػات  0424مقػػرران دراسػػيان ، منفػػا عػػدد  3533جميعفػػا عمػػف عػػدد 
( . ويػػر  الباسػػث أف اػػذا 04مقػػرران دراسػػيان  ػػف الكميػػات النظريػػة ) 4313العمميػػة ، وعػػدد 

فا ػػؿ مػػف الت صصػػات والمقػػررات الدراسػػية ا كاديميػػة التػػف يقػػـو الطالػػب بدراسػػتفا الكػػـ ال
تعكس مد  ااتماـ الجامعة بتزويد سوؽ العمؿ بما يستاجه مف ا  ػراد المػؤاميف  ػف طػتف 

 الت صصات .  
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تسرص الجامعات بصية عامة وجامعػة أسػيوط بصػية  اصػة عمػف  ا نططة الطببية  -ب
لطببيػػة يفػػدؼ إعػػداد جيػػؿ قػػادر عمػػف التيكيػػر السػػميـ ، واإلبػػداعف ، اداتمػػاـ با نطػػطة ا

وعمػػف تسمػػؿ المسػػ ولية ، وتػػدريبفـ عمػػف السيػػاة الديمقراطيػػة السػػميمة ، وممارسػػة السكػػـ 
الذاتف ، وتوسيو مداركفـ ال قا يػة ، وتنميػة القػيـ والمعػايير ا  بقيػة لػديفـ ، إسػا ة إلػف 

ب عمػف ادنتيػاع بوقػت  ػرا فـ إلػف أقصػف سػد ممكػف ، ذلؾ تساعد ا نططة التربوية الطب
ويتسقؽ كؿ ذلؾ مف  بؿ قياـ الجامعة بتػو ير العديػد مػف النطػاطات الطببيػة وصػمت إلػف 

أنطػػػطة تمبػػػف ساجػػػاتفـ طػػػبب الكميػػػات الم تميػػػة ، وتتم ػػػؿ  ػػػف   النطػػػاط الرياسػػػف ،  3
ط الجوالػػة وال دمػػة العامػػة وادجتمػػاعف ، وال قػػا ف ، والينػػف ، وا سػػر  ، إسػػا ة إلػػف نطػػا

وير  الباسث أف اإلتسادات الطببية دا ؿ الكميات اف أ سػؿ قنػاة تطػجو  ( .  434   04)
 الطبب عمف اإلطتراؾ  ف ممارسة ا نططة التربوية لتسقيؽ كؿ اذا اليوا د .

ـ تفتـ جامعة أسيوط برستمرار بعقد المؤتمرات والندوات التػف تسػف الندوات والمؤتمرات  -ج
 ػػف  دمػػة المجتمػػو ، وسػػؿ مطػػكبته ، وزيػػادة ادنتػػاج ، وتسسػػيف مسػػتو  ال ػػدمات التػػف 
تقدمفا الجامعة لم تمؼ القطاعات  ف المجتمو ، ويبرز ذلػؾ مػف عػدد المػؤتمرات والنػدوات 

مػؤتمران  004التف عقدتفا جامعة أسيوط  ف السنوات العطػرة ا  يػرة ، سيػث وصػؿ عػدداا 
   ( .02ندوة ) 32مؤتمران ، وعدد  24وندوةن ، منفا عدد 

تمتمكػه الجامعػة  مػا كػؿويطػير إلػف  :Capital The Scientific المال العلمى  رأس -2
الماجسػػتير والػػدكتوراة ، وبسػػوث الترقيػػة لألسػػاتذة  رسػػا ؿمػػف موجػػودات  كريػػة تتم ػػؿ  ػػف 

والو ػا ؽ الم تميػة ، والمطػروعات البس يػة ،  اراتوا ساتذة المساعديف ، إسا ة إلف اإلصػد
 و يما يمف توسيم اذا العناصر  

بسوث الماجستير والدكتوراا  ف جامعػة أسػيوط بػرف  تتميزرسا ؿ الماجستير والدكتوراة   -أ
لفػػا دور  عػػاؿ  ػػف سػػؿ مطػػكبت التنميػػة ، والمطػػكبت ا  ػػر  التػػف يعػػانف منفػػا المجتمػػو 

أـ  نيػػػه أـ ماليػػػة أـ إداريػػػة أـ قانونيػػػة أـ  اقتصػػػاديةأـ  اجتماعيػػػةسػػػوام أكانػػػت مطػػػكبت 
تربوية أـ طبية و يراا مف المطكبت ا  ر  . كما أف اذا البسوث كاف لفا أ ر كبير عمػف 

مػػػف  ا  ػػػر التنميػػػة  ػػػف مجػػػادت الزراعػػػة والصػػػناعة والطػػػب ، باإلسػػػا ة إلػػػف الجوانػػػب 
بعػػض الدراسػػات والنطػػرات اإلسصػػا ية  ارتأطػػ ولقػػد( . 3-4   03المتطمبػػات اإلنسػػانية )

إلػػف أف عػػدد رسػػا ؿ الماجسػػتير والػػدكتوراة التػػف منستفػػا جامعػػة أسػػيوط منػػذ إنطػػا فا عػػاـ 
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الكميػات  السمف مجػ وصيةبنامن عمف ت وذلؾدرجة ماجستير  00453ـ وستف ا ف 0624
مػة الدراسػات ( . وجدير بالػذكر أف أوؿ درجػة عمميػة منستفػا الجامعػة  ػف مرس05المعنية )

جامعػػة أسػػيوط عمػػف  منسفػػاـ ، واػػف أوؿ طػػفادة جامعيػػة ت0630العميػػا كانػػت  ػػف مػػارس 
% ، 40التطبيقية تم ػؿ  البسوث. كما أطارت إسد  الدراسات إلف أف (40   02اإلطبؽ )

% مػف إجمػالف البسػوث  ػف برنػام  الماجسػتير ، 46بينما البسوث ا ساسػية تم ػؿ سػوالف 
بينمػا تم ػػؿ البسػػوث التطبيقيػػة  ،% 34توراة  تم ػػؿ البسػػوث ا ساسػػية أمػا  ػػف برنػػام  الػدك

( ، واػذا يػدؿ عمػف مػد  416   2ـ ) 0662-0652% ، وذلؾ  ف اليترة مػف33سوالف 
 والمجتمو.  اعةالبسث العممف بالجامعة مو الصن تياعؿ

امعػة تتسـ البسوث التف يقـو بفا أعسام اي ة التدريس  ػف كميػات الج بسوث الترقية  -ب
بمطكبت وقسايا المجتمػو   لػذا  فػف تسػفـ  ػف سػؿ الك يػر مػف  ارتباطان الم تمية برنفا أك ر 

المطػػكبت التػػف يعػػانف منفػػا اإلقمػػيـ . ولقػػد دلػػت بعػػض اإلسصػػا يات  ػػف الجامعػػة عمػػف أف 
منػذ إنطػام الجامعػة وستػف ا ف  ريسبفػا أعسػام اي ػة التػد قػاـإجمالف عدد البسوث التف 

بس ػان لمسصػوؿ عمػف درجػة أسػتاذ مسػاعد،  4452بس ػان ، منفػا عػدد  5034بمغ إجماليفا 
يػدؿ عمػف المكانػة العمميػة  واػذا( ، 41لمسصوؿ عمف درجة اإلسػتاذية ) بس ان  2324وعدد 

 اي ة التدريس بجامعة أسيوط .      عسامالعالية  
والمجػبت العمميػة والنطػرات  سؼيقصد باإلصػدارات والو ػا ؽ الصػ والو ا ؽ  اراتاإلصد -ج

 ياتفػػػاوا دلػػػة التػػػف تستػػػو  عمػػػف معػػػارؼ ومعمومػػػات وبيانػػػات وأ بػػػار عػػػف الجامعػػػة وكم
الم تميػػة، كمػػا أنفػػا تبػػيف جفػػود الجامعػػة وأنطػػطتفا أمػػاـ المجتمػػو ، ونظػػران لفػػذا ا اميػػة 

دليػؿ لكميػات الجامعػة  03مجمة عممية مت صصػة ، وعػدد   44 عددجامعة أسيوط  تصدر
( ، إسػػػػا ة إلػػػف العديػػػػد مػػػف الو ػػػػا ؽ التعميميػػػػة 40) الجامعػػػػة  بػػػار  مجمػػػػة 0وعػػػدد ، 

واإلسصػػا ية ، و النطػػرات البي يػػة ، والزراعيػػة ، والطبيػػة و يراػػا مػػف النطػػرات ا  ػػر  التػػف 
 تنمف الوعف الجامعف بما يستجد مف قسايا.  

البس يػػػة التػػػف  قامػػػت جامعػػػة أسػػػيوط  بالعديػػػد مػػػف المطػػػروعات  البس يػػػة لمطػػػروعاتا -د
وتطػويرا والنفػوض بػه ،  عمػف سػبيؿ  مػومولتفا جفات مسمية وأجنبية ، بفدؼ تنمية المجت

عػدد مػف المطػروعات  بتنييػذا  يػرة  ةالم اؿ د السصػر قامػت الجامعػة  ػف السػنوات العطػر 
مطػػروعان بس يػػا  041بػػاإلقميـ وصػػؿ إلػػف  وال دميػػةالبس يػػة   ل دمػػة المؤسسػػات ادنتاجيػػة 
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( ، 06) قطاعػػات الزراعػػة والصػػناعة والتجػػارة والتعمػػيـ والطػػب والطػػب البيطػػر  و يراػػان  ػػف 
واػػذا يػػدؿ عمػػف مػػد  تياعػػؿ البسػػث العممػػف دا ػػؿ جامعػػة أسػػيوط مػػو م تمػػؼ قطاعػػات 

 المجتمو . 
تطػكؿ  التػف القيـويطمؿ مجموعة مف  : Capital The Valueالمال القيمى :  رأس -3

القػيـ ال اصػة بجامعػة أسػيوط  وتتم ػؿ،  اد قا ة الجامعة والتف تؤ ر بدوراا  ف سموؾ ا  ػر 
وادستكػاـ إلػف قػيـ العدالػة  ػف  ،العػامميف  لػد وتعميؽ الودم واإلنتمػام لمجامعػة  تنمية ف 
ودعػـ العمػؿ الجمػاعف والعمػؿ بػروح اليريػؽ ، ومراعػاة العبقػات اإلنسػانية  ،معفـ  عامؿالت

بػػػػيف العػػػػامميف واستػػػػرامفـ وتقػػػػديراـ وتطػػػػجيعفـ ، ورعػػػػايتفـ صػػػػسيان واجتماعيػػػػان ، وسػػػػؿ 
 مطكبتفـ .

نطر قيـ المرونػة ، وتيػويض السػمطات ، والصػبسيات ، واإللتػزاـ با نظمػة  وكذلؾ  
ولػػوا م العمػػؿ دا ػػؿ الجامعػػة، وتسمػػؿ المسػػ ولية  ػػف أدام ا عمػػاؿ الجامعيػػػة،  القػػوانيفو 

ت ػػاذعة و والمطػػاركة  ػػف صػػنا وتقػػدير الكيػػامات بػػيف العػػامميف ، وتقػػدير إبػػداعاتفـ  ،القػػرار ا 
 ،إسا ة إلف التركيز عمػف التنسػيؽ والتكامػؿ بػيف أقسػاـ ،واليروؽ اليردية بينفـ ،وابتكارتفـ
دارات ( . ويػػر  الباسػػث أف اػػذا القػػيـ و يراػػا تسػػيؼ 03ووسػػدات الجامعػػة الم تميػػة ) ،وا 

وعربيػان  مسميػان  ةا  ػر  المما مػ جامعػاتاـ منا سػيفا مػف الميزة تنا سػية لجامعػة أسػيوط أمػ
 وعالميان . 

 وأنواعها لدى الطالب الجامعى : ،وأهميتها ،القدرا  التنافسية مفهوم:  ثانياا 

 The Of Definition) أ ( ميفػـو القػدرات التنا سػية لػد  الطالػب الجػامعف   

                              Competitive abilities for university Student

 والتجػػارة ف المصػػطمسات والميػػاايـ الجديػػدة تظفػػر أودن  ػػف مجػػادت الصػػناعة  ظػػران ن       
وا قتصاد والسياسة ومنفا تنتقؿ تدريجيان إلف مجاؿ التعميـ بطػكؿ عػاـ ، والتعمػيـ الجػامعف 

العديػد مػف   فنػاؾة   لػذا بطكؿ  اص ، ونظران  ف ميفػـو القػدرة التنا سػية يتميػز بالسدا ػ
ادتجااات الم تمية سوؿ تعريؼ القدرة التنا سية سسب ا تبؼ مسؿ السديث مػف جفػة ، 

سػبيؿ الم ػاؿ د السصػر يعر فػا   عمػفوا تبؼ الت صص ووجفة النظر مف جفػة أ ػر  ، 
برنفا مجموعة مف ا ساليب والطػرؽ الجديػدة  Walter & Knee , 1999والتر و كينف 

التف تمكف المنطرة الصناعية مف التيوؽ عمػف المنا سػيف لفػا  ػف السػوؽ ، ومػف أم متفػا 
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التكاليؼ المن يسة ، والنوعية العالية ، وال دمة الجيدة ، و يراػا التػف تػؤد  إلػف تسقيػؽ 
ؤيػػد اػػذا الػػرأ  أكػػيـ ( . وي012-012   50ميػػزة متواصػػمة ومسػػتمرة عنػػد المنا سػػيف )

بقوله أف القدرة التنا سية تعنف قدرة المؤسسة عمف بيػو  Ikeme Jekwa , 2002جيكوا 
منتجاتفا مف  بؿ ميزة تنا سية ترتبط بتكنولوجيا متقدمػة يتسقػؽ مػف  بلفػا نجػاح أكبػر 

( 3   44لممؤسسة  ف ا سواؽ ال ارجية ، وتتعػاظـ  يفػا قيمػة ودور البسػوث والتطػوير )
 Universityوأما تقرير المؤتمر الدولف عف القدرة التنا سية التابو لجامعة أوكباومػا . 

of Oklahoma , 2003   يعر فا برنفا مجموعة مف البنيػة ا ساسػية الطػاممة ، والقػو 
البطػػرية المػػاارة ، وا نظمػػة المعموماتيػػة والتسييزيػػة المميػػزة التػػف تسقػػؽ لممنظمػػة التقػػدـ 

( . واػذا التعرييػػات تتمسػور جمعيفػػا سػوؿ بيػػاف 2   51ؽ التنا سػػية )وتقوداػا إلػػف تسقيػ
 معنف القدرات التنا سية عمف مستو  المؤسسات .

  Ganshan , 2000 , Wignarajaجينطػف   وجنيػرجناسيػة أ ػر  يػر   ومف    
أف القدرة التنا سية لقطاع ما تعنف قدرة المؤسسػات المنتميػة لػنيس القطػاع الصػناعف  ػف 

ا عمػػػف تسقيػػػؽ نجػػػاح مسػػػتمر  ػػػف ا سػػػواؽ الدوليػػػة دوف ادعتمػػػاد عمػػػف الػػػدعـ دولػػػة مػػػ
والسماية السكومية ، واذا يػؤد  إلػف تميػز تمػؾ الدولػة  ػف اػذا الصػناعة ، ويجػب تسديػد 
القطاع بدقة ،  م بن قطاع صناعة المواصبت د يمكف  مطػه مػو قطػاع اإللكترونيػات  ف 

عض يركز عمف مؤطرات تعتمد عمف عوامػؿ تسػعرية مجادت وظروؼ اإلنتاج ت تمؼ ،  الب
Price  م ػػػؿ   معػػػددت التبػػػادؿ وا جػػػور ،  ػػػف سػػػيف يركػػػز الػػػبعض عمػػػف عوامػػػؿ  يػػػر ،

، م ػػػػؿ   التكنولوجيػػػػا ، واإلنتاجيػػػة ، والتصػػػػميـ ، والجػػػػودة ،   NonPricingتسػػػعيرية 
ا سػػية عمػػف ( . واػػذا التعريػػؼ يركػػز عمػػف معنػػف القػػدرة التن6   54ورأس المػػاؿ البطػػر  )

 مستو  قطاع النطاط  ف المؤسسات الصناعية .
ـ  يعرؼ القدرة التنا سػية برنفػا ا الميػزة النسػبية 0662تو يؽ عبد المسسف  وأما    

والتصػميـ ، والتػروي  ، والتوزيػو ، وسػرعة التسػميـ ، والتػف تمكػف  ، ف السعر ، والجػودة 
( ، وأمػا 346   4منا سػيفا ا ) دولة ما أف تسقؽ زيادة نصيبفا مػف السػوؽ عمػف سسػاب

لمبسػوث بيمنػدا  يعػرؼ القػدارات التنا سػية  ػف أوراقػه  UNCTAD , 1996ادنكتػا  مركػز
البس ية برنفا الوسو الػذ  يمكػف الدولػة  ػف ظػؿ طػروط السػوؽ السػرة والعادلػة مػف انتػاج 
السمو وال دمات التف تب ـ ا ذواؽ  ف ا سواؽ العالمية ، و ف نيػس الوقػت تسػا ظ وتزيػد 
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( ،  ػف سػيف ينظػر عبػد اليتػاح 055  46الد وؿ السقيقػة   راداػا  ػبؿ ا جػؿ الطويػؿ )
ـ لميفػػـو القػػدرة التنا سػػية عمػػف أنفػػا ا المجػػادت التػػف يمكػػف لمدولػػة أف 0665الم ربػػف 

تنػػا س ال يػػر مػػف  بلفػػا بطريقػػة أك ػػر  اعميػػة ، وبفػػذا  فػػف تم ػػؿ نقطػػة قػػوة تتسػػـ بفػػا 
أو  يمػا يتعمػؽ الدولة دوف منا سيفا  ف أسد أنططتفا اإلنتاجية أو التسويقية أو التمويمية 

(. واػػذا التعرييػػات تفػػتـ بتعريػػؼ 44  36رية أو الموقػػو الج را ػػف لفػػا ا)بموارداػػا البطػػ
 القدرة التنا سية عمف مستو  الدوؿ 

مػػػف  ػػػبؿ عػػػرض التعرييػػػات السػػػابقة يتسػػػم أنفػػػا ألقػػػت السػػػوم عمػػػف ميفػػػـو     
يتسػم أيسػان أف التنا سية  ف المجاؿ ادقتصاد  دوف  يراا مػف المجػادت ا  ػر  ، كمػا 

بعسفا أاتـ بتعريؼ القدرة التنا سية عمف مستو  المؤسسات ، وبعسفا ا  ػر ركػز عمػف 
تعريؼ القدرات التنا سية عمف مستو  قطاع نطاطف ،  ف سػيف نظػر إليفػا الػبعض ال الػث 

 عمف مستو  الدوؿ .
تنا سية ولما كانت المياايـ السابقة قد أ يمت تسميط السوم عمف معنف القدرة ال    

 ف المجاؿ التربو  والتعميمف عمومان ، والتعميـ الجامعف  صوصان ،   ف الباسث يمكنه أف 
يعرؼ القدرة التنا سية  ف التعميـ الجامعف عمف أنفا قدرة الجامعة عمف تقديـ  دمة 
تعميمية وبس ية عالية الجودة ، مما ينعكس إيجابيان عمف مستو   ريجيفا وأعسام اي ة 

بفا ، ا مر الذ  يكسبفـ قدرات ومزايا تنا سية  ف سوؽ العمؿ بمستوياته التدريس 
، وزيادة جتمو  يفا ، ومف  ـ التعاوف معفاالم تمية ، و ف الوقت نيسه يعكس  قة الم

، بسيث تصبم الجامعة ، واكذا تتسقؽ ال اية المنطودة إقباؿ الطبب عمف اإللتساؽ بفا
دمة الجامعة . ويمكف تعريؼ التنا سية  ف التعميـ  ف  دمة المجتمو ، والمجتمو  ف  

ـ الجامعف أيسان برنفا تسابؽ الجامعات مف أجؿ تسقيؽ ا  سؿ  ف وظا يفا ال بث )التعمي
 (، والوصوؿ إلف المستويات العالمية.  دمة المجتمو –البسث العممف  –
،  ماذا عف  و ف إطار تسديد وتيسير ما يطتمؿ عميه العنواف الر يس لمدراسة    

القدرات التنا سية لمطالب الجامعف ؟  الباسث يمكف أف يقوؿ أف القدرات التنا سية لد  
الطالب الجامعف تعنف طبيعة ونوع المفارات المطموب التزود بفا ، وكذلؾ المياايـ القيمة 
التف تطكؿ  ف مجموعفا سمات الط صية القادرة عمف التعامؿ مو مجتمو سريو الت ير ، 

عظـ دور الطالب الذ  يتمتو بطاقات ومفارات وقدرات مبدعة ومنتجة ومبتكرة تصنو  مما
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الت ير وتقود التطور   لتؤامه لمعمؿ أو التعميـ المستقبمف ، والبسث ا كاديمف بمستو  
 مب ـ  ف مجاؿ ت صصه . 

  The Importance of) ب ( أامية القدرات التنا سية  ف التعميـ الجامعف   

mpetitive abilities for universityThe Co 
ـ إلف أامية القدرة التنا سية كونفا تسقؽ عدة منا و 0664طايؿ السجف  أطار    
، نذكر منفا   أنفا تعمؿ عمف تو ير البي ة التنا سية المب مة   لتسقيؽ كيامة  ةعام

ت صيص الموارد واست دامفا ، وتطجيو اإلبداع وادبتكار بما يؤد  إلف تسسيف وتعزيز 
ور و مستو  ا دام لأل راد،  ، وال دماتاإلنتاجية ، واإلرتقام بمستو  نوعية اإلنتاج 

 33ييض التكاليؼ وا سعار )ت  طريؽمستفمكيف عف وتسسيف مستو  معيطة ال
 042) . 

ومنا و عامة   وا د ـ4114مسمد عواد الزيادات ومرواف مسمد النسور ويسيؼ
-213   21أو المؤسسات تتم ؿ  ي ا تف ) اتأ ر  تسققفا القدرات التنا سية لممنظم

214   ) 
ادنتاج مو المسا ظة  إلف تسقيؽ وكسب ميزة نسبية دا مة  ف  يض تكاليؼ تؤد  -

 عمف ذلؾ .
 تؤد  إلف كسب ميزة نسبية مستمرة  ف ر و وتسسيف جودة المنتجات . -
 تقديـ كؿ ما او جديد ، وسيز روح ال مؽ واإلبداع . -
 قيادةم ؿ إستراتيجية التميز أو  منا سةتعتمد القدرة التنا سية أك ر مف إستراتيجية لم -

 التكمية الطاممة .
 اليرصا تناـ  وتساوؿ لفا التكنولوجيا وتوظؼ عالية يزةالتف تسقؽ م ظماتالمنتدرؾ  -

 السوقية .
 Valueتسقؽ القدرة التنا سية قيمة مسا ة مف  بؿ اعتماداا عمف سمسمة القيمة  -

Chain . لألنططة الر يسة والمساندة سمف القطاع الذ  تعمؿ  يه 
 بؿ استمرار التطورات  ف العمميات اإلدارية   نفا تسقؽ بذلؾ نوع مف الجودة  ف  مف -

مما يجعؿ منتاجاتفا  TQMكؿ ا نططة بؿ يتعد  ذلؾ اعتماد إدارة الجودة الطاممة 
 ذات جودة عالية .
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التوسو  ف الصناعة عمف المستو  العالمف والندرة  ف الموارد وا مػواؿ وسػدة المنا سػة  -
التجفيز والت يػرات البي يػة السػريعة زاد مػف سػرورة اداتمػاـ بفػا  راكزا سواؽ ، وم ف 

 بطكؿ كبير .
تػػد ؽ  ؿد ػػوؿ أك ػػر دوؿ العػػالـ والطػػركات العالميػػة اتياقيػػات التجػػارة السػػرة ، ممػػا جعػػ -

د يتسقػػػؽ إد مػػػف  ػػػبؿ الجػػػودة،  واذاوال ػػػدمات بػػػيف الػػػدوؿ عمػػػف أسػػػاس، والسػػػم
ستراتيجيات  التنا سية  ةالقدر  وا 

ـ أف زيػػادة القػػدرات التنا سػػية لمدولػػة 4101الباسػػط مسمػػد ديػػاب  عبػػد يػػر  كمػػا 
باتت إسد  السرورات المصيرية  بؿ اليترة القادمة   لكف تػتمكف مػف المنا سػة والوجػود 

 (   0314   33 ف إطار المت يرات الدولية ا تية ) 
 ،وذلػؾ لزيػادة القػدرات التنا سػية ،وربػف ظفور التكتبت ادقتصادية ، م ؿ   ادتسػاد ا   -

 والسصوؿ عمف سجـ أكبر مف ا سواؽ العالمية .
 قياـ مناطؽ تجارة سرة ، م ؿ   طرؽ آسيا وأوروبا . -
قياـ المطػاركة مػو ادتسػاد ا وربػف والتػف تسػمم بػد وؿ السػوؽ ا وربيػة بػدوف رسػـو  -

ف السػوؽ ا وربيػة ،  ػبؿ عػاـ جمركية مو ا عيام التدريجف لمرسـو عمف الواردات مػ
 ـ ، و رض ادلتزامات الدولية ا تية  4101

 فوعدـ التمييز بيف ما او وطنف وأجنب الطمولية . 
 ا سواؽ وادعتراؼ المتبادؿ . انيتاح 
 والسصوؿ عمف كا ة المعمومات . الطيا ية 
  ادقتصاد  والمطاركة . الدم 

اذا ال صوص اناؾ مجموعة مف المبػررات التػف أبػرزت الساجػة إلػف أاميػة  و ف
 وا ػد متعػددة مػف بينفػا  فاػذا ادتجػاا مػ يسققه لما ،القدرة التنا سية  ف التعميـ الجامعف 

 (   5   24ما يمف )
لممعمومػػات وادتصػػاؿ   لموصػػوؿ بطػػكؿ أسػػرع وأك ػػر  يػػدةاسػػت مار تطػػوير التقنيػػات الجد -

 ستيعاب المعر ة  ف عالـ ال د .كيامة إلف ا
 التطوير المستمر  نماط جديدة  ف منظومة التعميـ الجامعف . -
 ادنيتاح عمف العالـ والتياعؿ المستمر مو مؤسساته التعميمية والبس ية . -
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يجاد س -   زمات التمويؿ . موؿادست بؿ ا م ؿ لإلمكانات المتاسة ، وا 
 الجامعة إلف سوؽ العمؿ .القدرة عمف تسويؽ م رجات  -
 معفا . امميفتمبية توقعات المس وليف عف الجامعة ، والعامميف  يفا ، والمتع -
 تدعيـ عممية التنمية المفنية المستمرة والذاتية لأل راد العامميف . -
تػػوا ر طػػروط الجػػودة  ػػف كػػؿ مػػا تقػػـو بػػه الجامعػػة ، مػػو إيجػػاد تيفػػـ لتقػػويـ ا دام  -

 الجامعف .
 . يرتركيد التوجه المستقبمف  ف  طة وبرام  الت ي -
سوم ما سبؽ اإلطارة إليه   ف تعزيز التنا سػية بػيف جامعتنػا سػوؼ يصػب  وعمف  

 ػف صػػالم أطػػراؼ عديػػدة اػػف الطػبب ، ورجػػاؿ ا عمػػاؿ ، والطػػركات ، وادقتصػػاد القػػومف 
تػه ومت يراتػه  ػف آف ، وذلؾ  ننا نعيش  ف عالـ مت ير أصبست المنا سة أسد  واب او يرا

واسػػػد ، ومػػػف الطبيعػػػف أف إدراؾ واكتطػػػاؼ الجامعػػػات والمنظمػػػات بصػػػية عامػػػة لمطػػػرؽ 
الجديػػدة لممنا سػػػة  ػػػف موقػػػو السػػػوؽ يعػػزز مػػػف تطػػػوير القػػػدرات التنا سػػػية ، وأف القػػػدرة 
التنا سػػية تقػػو  ػػف قمػػب اإلسػػتراتيجيات التنا سػػية ، وتطويراػػا يتطمػػب ا تيػػار اإلسػػتراتيجية 

 .   المب مة
 ( أنواع القدرات التنا سية  لد  الطالب الجامعف   ج) 

 اؾ بؿ الرجوع إلف بعض ا دبيات  ف مجاؿ القدرات التنا سػية اتسػم أف انػ مف     
مجموعة مف القدرات التنا سية التف ييترض توا راا  ف الطالب الجامعف تمطيان مػو سػمات 

بيػاف  ويمكػفيعيش  يه ، والتسديات العالمية واإلقميمية والمسمية التف تواجه،  الذ العصر 
 القدرات  يما يمف   ااذ اعأنو 
 القدرات التنا سية ا كاديمية ، وتطمؿ   -0
القدرة عمف التعمـ لسد اإلتقاف أو ستف التمكف   يقصد بالقػدرة عمػف الػتعمـ لسػد اإلتقػاف  -أ

الجامعف يمكنه تعمـ كؿ طئ تقدمػه لػه الجامعػة بالمسػتو   أو ستف التمكف اف أف الطالب
التسصػػػيمف المطمػػػوب ، وبمعنػػػف آ ػػػر الوصػػػوؿ إلػػػف اإلتقػػػاف الكامػػػؿ لألاػػػداؼ التعميميػػػة 

ذلػػؾ  ػػف مواقػػؼ متعػػػددة يػػتـ  يفػػا إمػػتبؾ المعر ػػة  ػػف مجػػػاؿ  تطبيػػؽالم تػػارة ، ولكػػف 
عمػف الػتعمـ باسػتمرار  هقدراتػت صص معيف ، والتعمؽ  يه ،  سػبن عػف الر بػة  ػف تنميػة 

وتسولػػه إلػػف العمػػؿ ال ػػبؽ المبػػدع ، وتفي ػػة  ػػرص الػػتعمـ الػػذاتف ، واإللتػػزاـ بػػالتعمـ مػػد  
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السيػػاة ، وأف يكػػػوف الطالػػػب ذو المسػػػتويات العميػػػا مػػف اإلتقػػػاف والػػػتمكف الط صػػػف أك ػػػر 
عر واقعيػة وتركيػػزان عمػػف أف يتمتػو بدرجػػة كبيػػرة مػف الػػوعف بر طا ػػه ، إسػا ة إلػػف ذلػػؾ يطػػ

بقػػدر كبيػػر مػػف ال قػػة بػػالنيس إذا أ ػػذ  ػػف ادعتبػػار ميولػػه ومعر تػػه السػػابقة ، وأ عطػػف لػػه 
( . وتبػػرز أاميػػة  31   0الوقػػت الكػػا ف لمػػتعمـ ، والطػػرؽ المب مػػة ، والتػػدريس الجيػػد) 

اذا القدرة  ف العصػر السػالف مػف  ػبؿ المنا سػة الطػديدة بػيف الجامعػات  بالطب بإكسا
تعممػيف عمػف الػتعمـ بكيػامة و اعميػة ، وتنميػة اإلدراؾ والػوعف لػديفـ ممػا لتعظيـ قػدرات الم

 يعطف لمجامعات ميزة تنا سية عف  يراا مف الجامعات ا  ر  .   
اػػذا  وتعنػػف   المعر ػػةالسدي ػػة  ػػف  ونيػػاتالقػػدرة عمػػف اسػػتسداـ التكنولوجيػػا واإللكتر  -ب

الطػػرؽ التعميميػػة التقميديػػة التػػف القػػدرة تقمػػيص الطالػػب الجػػامعف مػػف المػػدا ؿ وا سػػاليب و 
التسيػػػيظ والتمقػػػيف ، والتعػػػويض عنفػػػا باسػػػت داـ ادسػػػتراتيجيات وا سػػػاليب  عمػػػفتعتمػػػد 

والطرؽ التف تفتـ باست داـ تكنولوجيا التعميـ السدي ة   لنطر ودعـ وتنمية  قا ػة المعر ػة 
واإلنجػاز اليػرد  ودعمػه  ،، وتنمية ونطر  قا ة اإلبداع ، وتعظيـ  قا ة اإل تراع واإلبتكار 

  ستػػف يصػػبم مجتمعنػػا العربػػف بسػػؽ جػػديران بادنتمػػام إلػػف مجتمػػو المعموماتيػػة ، والمعر ػػة 
 تمكػػػف لكونفػػػاأاميػػػة تزويػػػد الطػػػبب بفػػػذا القػػػدرة  وتتجمػػػف( .  213   2اإللكترونيػػػة ) 

الطالب مف التجاوب مو منجزات العصػر السػالف والتػف تتم ػؿ  ػف اإلنترنػت ، و اليسػا يات 
والسػػماوات الميتوسػػة ، والمعر ػػة اإللكترونيػػة ، والتػػف مػػف طػػرنفا أف تسػػاعد  ػػف تطػػوير 

والوصػػػوؿ بػػػالمتعمـ إلػػػف صػػػنو واكتسػػػاب المعر ػػػة والمعمومػػػات  ،أسػػػاليب التعمػػػيـ والػػػتعمـ 
 سه ولمجتمعه .اإللكترونية بنيسه ولني

القدرة عمف التقويـ الػذاتف   بعتبػر تقػويـ الطالػب الػذاتف  ايػة مفمػة ، ود نقصػد انػا  -ج
نمػػا نقصػػد با عمػػف  لقػػدرةأف يعػػرؼ الطالػػب عبمتػػه أو درجتػػه  ػػف ا تبػػار مػػا  سسػػب ، وا 

الطالب الجامعف اليرصة لكف يػدرؾ نوعيػة عممػه ، والقيمػة السقيقيػة  إعطامالتقويـ الذاتف 
مسػػ ولية الطالػػب عػػف تعممػػه ، ومػػف  ػػـ  تسمػػؿاتػػه الم تميػػة ، واػػذا يػػؤد  إلػػف زيػػادة لقدر 

أف يكػوف أك ػر صػدقان  ػف عممػه ، وأف يكػوف عػادؿ تجػاا الطػبب  سػبيطعر الطالب برنه ي
 35ا  ريف ، وبالتالف يصبم أك ر قدرة عمف الػد اع عػف آرا ػه ب سسػار بػراايف ودد ػؿ ) 

 ػػػف تقػػػويـ عممفػػػـ الػػػذاتف ، وتسميمػػػه يجعمفػػػـ متمكنػػػيف ( ، كمػػػا أف إطػػػراؾ الطػػػبب 2  
 ومتممكيف لمعممية التعميمية ، مما يؤد  إلف ر و مستوااـ .   
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أاميػة البسػث العممػف لمطالػب  ػف إ ػرام معموماتػه ،  تبػدوالقدرة عمػف البسػث العممػف    -د
صػػدار أسكػػاـ بطػػرنفا ،  تبػػاع وتعويػدا عمػػف ادعتمػػاد عمػػف نيسػػه  ػػف دراسػة المطػػكبت وا  وا 

 ف الكتابة ، إسا ة إلف التعود عمف الرجوع إلف الو ػا ؽ والكتػب  العمميةوالقواعد  ا ساليب
( ، 23   31بموسػػوعية ونزااػػة ) اسػػيوالمو  عالجػػةكمصػػادر لممعمومػػات ، والتعػػود عمػػف م

كما زاد مف أامية البسث العممف ساليان تصاعد سدة التسديات العالميػة ، ومػف بينفػا ال ػورة 
ميػػة والتكنولوجيػػػة المتقدمػػة ، والتػػػف تعتبػػػر مصػػدر كػػػؿ المسػػتجدات ا  ػػػر  بػػػدرجات العم

عميػػه اداتمػػاـ   يجػػبمتياوتػػه ، ولكػػف يسػػتطيو أ  مجتمػػو أف ي ػػوض  مػػار تمػػؾ ال ػػورة 
البسث العممف مػف  إجرامبالبسث العممف ، ومف انا ترتف أامية إكساب الطالب القدرة عمف 

صػػدار  ثلمبسػػ  ػػبؿ تزويػػدا با سػػاليب الصػػسيسة النقديػػة التػػف تكطػػؼ عػػف  ا سكػػاـ، وا 
 والتف تم ؿ الميزة ا ساسية لمدراسة ا كاديمية . ،مستواا العممف ونسجه اليكر  

 القدرات التنا سية الط صية والجماعية ، وتطمؿ   -4
اإلبداع عمف أنه عممية يسػاوؿ اإلنسػاف  يفػا عػف طريػؽ  يعرؼ القدرة عمف اإلبداع   -أ

است داـ تيكيرا وقدراته العقمية ، وما يسيط بػه مػف مػؤ رات م تميػة أف ينػت  إنتاجػان جديػدان 
برنػها قػدرة مركبػة تتػرلؼ مػف  ويعػرؼ ،( 413   44له ولممجتمو الذ  يعػيش  يػه ) عان نا 

سػموكية التػف تميػز المبػدعيف ، واػف   عدد مف القػدرات البسػيطة المرتبطػة بال صػا ص ال
-044   22) الطبقة ، المرونة ، ا صالة ، السساسية لممطكبت ، ومواصػمة ادتجػاا ا

جديػدة مػف أجػؿ ت ييػر الواقػو ا  تيعرؼ برنه ا قدرة العقؿ عمػف تكػويف عبقػا كما( ، 043
عمػػف  ( . و ػػف سػػوم مػػا تػػـ عرسػػه مػػف تعرييػػات يمكػػف صػػيا ة ميفػػـو لمقػػدرة06   23)

اػو متػو ر  بمااإلبداع برنفا عبارة عف مجموعة العمميات التف يست دمفا الطالب الجامعف 
لديه مف قدرات عقمية و كرية، ومػا يسػيط بػه مػف مػؤ رات بي يػة  ػف أف يتوصػؿ إلػف أ كػار 
أو أسػػموب أو نظريػػة بسيػػث يسقػػؽ النيػػو لمجامعػػة أو لممجتمػػو الػػذ  يوجػػد  يػػه . وتػػزداد 

القػػدرة لػػد  الطالػػب الجػػامعف عنػػدما نعمػػـ أف الػػذيف يقػػو عمػػف عػػاتقفـ أاميػػة تنميػػة اػػذا 
تطوير المجتمو والنفوض بػه اػـ المبػدعيف والمبتكػريف ، ا والػذيف د يتجػاوز نسػبتفـ  ػف 

 ( .2  24% ا )02-%01المجتمو عف 
نجػاح المؤسسػة الجامعيػة عمػف مػد  قػدرتفا  يعتمػد   اعفالجمػ العمػؿ القدرة عمف -ب

العمػػؿ   لػػدوراا الكبيػػر  ػػف   ػػرؽبفػػا  قا ػػة العمػػؿ الجمػػاعف ، وتكػػويف عمػػف إكسػػاب طب
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تعويض جوانب السعؼ اليردية بجوانب القوة لد  أعسػام اليريػؽ ، وا  ػارة الدا عيػة لمعمػؿ 
ور ػو كيػامة ا دام  ػف العمػؿ ، وكػؿ ذلػؾ يتسقػؽ إذا  ،واإلنجاز ، وتجنب سدوث ا  طػام 

كػػاف انػػاؾ ترييػػد مػػف اإلدارة ، وأعسػػام اي ػػة التػػدريس لم قا ػػة الداعمػػة لمعمػػؿ الجمػػاعف ، 
زكام روح قيـ التعاوف والمطاركة ، والتعامؿ مو ا  ريف ، والعمؿ الجمػاعف ، وذلػؾ مػف  وا 

ا ػة أرجػام الجامعػة ، وكػذلؾ تػدريب  بؿ نطر وتعميؽ قيـ التعاوف وجماعية العمػؿ  ػف ك
 الجماعف . عمؿا  راد عمف مفارات ال

تقػػػاف أك ػػػرمف  مػػػفالقػػػدرة ع -ج اكتسػػػاب مفػػػارات  أصػػػبم أجنبيػػػة   ل ػػػةالتواصػػػؿ وا 
جادة بعض الم ات ا جنبية و اصة الم ػة اإلنجميزيػة التواصؿ كم ػة لم قا ػة العولميػة  –، وا 

 عميفػالتكنولوجيػة ، و ػورة ادتصػادت ومػا ترتػب  ف عصر العولمة ، وال ورة العممية وا  -
وزيػادة ادعتمػاد المتبػادؿ بػيف الػدوؿ  ،مف زيادة الترابط والتدا ؿ بػيف م تمػؼ دوؿ العػالـ 

، واذا د طؾ يمكػف أف يسػاعد عمػف سػفولة التجػاوب بػيف  لسروريةمف ا مور الممسة وا
ليفػـ المتعمػؽ لمموسػوعات ا عمػفالدوؿ بعسفا البعض ،  كما يمكػف أف  يسػاعد الطػبب 

والقسايا والمطكبت العالمية ، وتسقيؽ اليفـ ا  سؿ لمتسػمينات التػف تسممفػا السياسػات 
بػػػدام وجفػػػات النظػػػر  يفػػػا ، إسػػػا ة إلػػػف سػػػرعة ادتصػػػاؿ مػػػو أنػػػاس ينتمػػػوف  العالميػػػة وا 

 ( .  01-6   42لجنسيات و قا ات م تمية )
 –عالميان ، واػذا الطالػب العػالمف يستػاج  طالبان  إعدادكؿ ما تقدـ وجب عمينا  ومو    
يتصػػؿ ويتياعػػؿ بطػػكؿ واسػػم مػػو ا  ػػريف   ولػػذا   نػػه  أف  ػػفلتسقيػػؽ دورا   – لطبوبػػا

يستػػػاج إلػػػف أف يصػػػؿ إلػػػف مسػػػتو  عػػػاؿ مػػػف الكيػػػامة  ػػػف إسػػػد  الم ػػػات ا جنبيػػػة ، إذان 
الطالػب  الميصود بالقدرة عمف إجػادة الم ػات ا جنبيػة  ػف عصػر العولمػة اػو سػرورة تعمػـ

الجػػامعف ل ػػة أجنبيػػة أساسػػية تيسػػر لػػه سػػبؿ التيػػااـ مػػو العػػالـ الجديػػد ، وتسػػاعدا عمػػف 
ا نػػدماج  يػػه ، وادسػػتيادة مػػف إنجازاتػػه ، وكػػذلؾ ادسػػفاـ  ػػف زيػػادة مبتكراتػػه ، باإلسػػا ة 

لػػف مزيػػد مػػف ادنيتػػاح  التنميػػةإلػػف مػػا ينتظػػرا مجتمعنػػا الجديػػد مػػف توسػػو  ػػف سركػػة  ، وا 
 العالـ ال ارجف .  السسار  عمف

عمف سؿ المطكبت اف متطمب أساسف  ف سيػاة  القدرة عمف سؿ المطكبت   القدرة -د
اليرد ،   ك ير مف المواقؼ التف تواجفنا  ف السياة اليومية اف أساسان مواقػؼ تتطمػب سػؿ 
المطػػكبت ، اػػذا ولػػو كانػػت السيػػاة التػػف سػػيواجففا ا  ػػراد ذات طبيعػػة  ابتػػة ، وكػػاف لكػػؿ 
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منفـ دور أو أدوار مسددة يؤدونفا ، لما كاف سػؿ المطػكبت قسػية ممسػة ،  كػؿ مػا عمػف 
وكػػؿ مػػا  ،لػػه ، ولكػػف السيػػاة مت يػػرة ومعقػػدة اليػػرد أف يتعممػػه اػػو ترديػػة أدوارا المسػػددة

لػذا  ،عميه ا ف  ػف عػالـ سػريو الت يػر فنستطيو أف نتنبر به او أنفا لف تكوف عمف ما ا
أسػد البػاس يف  ويعػرؼف التكيػؼ وسػؿ المطػكبت أمػران بػالغ ا اميػة . ت دوا مقدرة اليرد عمػ

ما لديػه مػف معػارؼ مكتسػبة  اميفـو سؿ المطكبت برنه عممية تيكيرية يست دـ اليرد  يف
كمػػا  ،(21   42موقػػؼ لػػيس مرلو ػػان ) لمتطمبػػاتمػػف أجػػؿ ادسػػتجابة  راتومفػػا ،سػػابقة

اليػرد قواعػد وقػوانيف   يفػالتػف يسػت دـ يعر ه آ ر برنػه مجموعػة مػف ال طػوات المنظمػة ا
طػي ان جديػدان أكتسػبه  ـوعندما يصؿ لسؿ المطػكمة يكػوف قػد تعمػ ،لبعض ا اداؼ  لموصوؿ
( . ويعر ه الباسث برنه نطاط ذانف منظـ يست دـ اليرد  يه ما لديػه مػف 33   6بقدراته )

 اعمميػة يسػت دـ  يفػ افيعر ه برنه  وكذلؾموقيان  ير عاد  .  مواجفة برات ومعمومات ل
الطالب الجامعف معموماته السابقة ، ومفاراته المكتسبة لتمبيػة موقػؼ  يػر عػاد  يواجفػه 
 ،  عميه أف يعيد تنظيـ ما تعممه سابقان ، ويطبقه عمف الموقؼ الجديد الذ  يواجفه .   

يػػتـ سػػؿ المطػػكمة دبػػد مػػف اتبػػاع مجموعػػة مػػف ال طػػوات ، تبػػدأ بالطػػعور  ولكػػف    
 ،والبيانػات المرتبطػة بالمطػكمة مػاتمعمو كمة ،  ـ تسديداا ،  ـ تسميمفػا ،  ػـ جمػو البالمط

وأ يػران التوصػؿ إلػف السمػوؿ  ، ـ اقتراح السمػوؿ،  ػـ دراسػة السمػوؿ المقترسػة دراسػة ناقػدة 
(. واػػذا يػػبف أف أسػػموب سػػؿ المطػػكبت يعتبػػر أك ػػر أسػػاليب السػػموؾ 0   20اإلبداعيػػة )

مفارة تجعؿ اليػرد يمػارس دوران جديػدان يكػوف  يػه  ػاعبن  إنفامية، سيث اإلنسانف تعقيدان وأا
 ومنظمان ل براته ومواسيو تعممه.

السدي ػة  ػ ف كػـ المعمومػات  نولوجيػاظػؿ التك  ػف   والتػرممف الناقػدالقدرة عمف التيكيػر  -ا
الطػبب أف يتعممػوا كيييػة أ تيػار الػبـز  يستػاجالمتوا رة كبيرة جدان ، و ف تزايد مستمر ، وبالتالف 

د أف يكونوا مسػتقبميف سػمبييف  لػذا  مػف المفػـ لمطالػب أف يطػور ويطبػؽ  المعموماتوالمييد مف 
بياعمية مفارات التيكير الناقد والترممف  ػف دراسػاته ا كاديميػة ومطػاكمه اليوميػة ، وتتجمػف أيسػان 

مـ عػادة ليفػـ العبقػة مػا بػيف الم ػة والمنطػؽ، واػذا مػا أامية التيكير الناقد والترممف  ف أنه يصػ
يؤد  إلف إتقاف مفارات التسميؿ والنقد والد اع عف القسػايا ، والتيكيػر ادسػتقرا ف وادسػتنباطف ، 

   26) والمعتقػػداتوالتوصػػؿ لمنتػػا   السقيقيػػة والواقعيػػة مػػف  ػػبؿ العبػػارات الواسػػسة لممعر ػػة 
والتػف  ،الناقػد والتيكيػر التػرممف التيكيػرعمػف  رةاب الطالػب القػدومف انا ترتف أاميػة إكسػ ،(462
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وعػػدـ إصػػدار  ،اػػف عبػػارة عػػف تكػػويف عػػادة ادمتنػػاع عػػف إصػػدار ا سكػػاـ إد إذا اكتممػػت ا دلػػة
نما و ؽ معايير مسددة ، أ  أف القدرة عمف التيكيػر  سا سكاـ عمف أسا مف الميوؿ أو التسيز، وا 

طػئ، واػذا  ةعنف مفارة الطالب الجامعف  ف السكـ عمف مد  صدؽ وقيمػالناقد والتيكير الترممف ت
يكوف معمومة أو مسرلة رياسػية، ويتسقػؽ ذلػؾ عنػدما يسػدد الطالػب أودن أسػموب تيكيػرا  قدالطئ 

ال اص به  يستطيو  انيان أف يميز بيف السقا ؽ التف يمكف إ باتفا، أو التسقؽ مػف صػستفا وبػيف 
 قيمية.اددعامات الذاتية أو ال

 القدرات التنا سية المدنية ، وتطمؿ    -3
المسػ ولية ادجتماعيػة عمػف أنفػا  تعػرؼ   تماعيػةجاد يةالقدرة عمف تسمؿ المس ول -أ

واجػػب كػػؿ  ػػرد  ػػف العمػػؿ عمػػف  فػػـ الصػػالم العػػاـ والعمػػؿ تبعػػان لػػذلؾ ، واػػف طػػعور اليػػرد 
( ، وتعػػرؼ 403   32المتصػػمة بر اايػػة المجتمػػو ) طػػاريوبواجبػػه نسػػو المطػػاركة  ػػف الم

مس ولية اليرد أماـ ذاته عف الجماعة ، برف يرتبط بفا ويعف وييفػـ مطػكبتفا ، وأف  برنفا
يسااـ  ف سمفا ، والمطاركة مو ا  ريف  ف أ  عمؿ يقـو به ، وتقبؿ الػدور الػذ  أقرتػه 

دراؾ اليػػرد لمم ػػز  ادجتمػػاعف   عالػػه وتصػػر اته عمػػف  الجماعػة ، والعمػػؿ عمػػف تنييػػذا ، وا 
(، ويعر فػػا 044-040   4نيسػه وا  ػريف ، وادلتػػزاـ بالمطالػب والتوقعػػات ادجتماعيػة )

يكتسػبه اليػرد يسػاعدا عمػف مطػاركة ا  ػريف  يمػا يقومػوف بػه مػف  استعدادالباسث برنفا 
التػف يكميونػه  عمؿ ، ويسااـ  ف سؿ المطكبت التف يتعرسوف لفا، ويقبػؿ القيػاـ بػا دوار

يتبيف أف لممس ولية ادجتماعيػة  ب ػة  يات. وبالنظر إلف اذا التعري يذاابفا ، ويساوؿ تني
الطػػػعور  تنميػػة. كمػػػا يتبػػيف أيسػػان أاميػػػة ركةأبعػػاد ، اػػف   اداتمػػػاـ ، واليفػػـ ، والمطػػا

، لتػزاـم ؿ  ف أكسػاب اليػرد قػيـ اد والتف تت ،بالمس ولية ادجتماعية لد  اليرد  ف المجتمو
والمطػػاركة والتعػػاوف والعمػػؿ الجمػػاعف واإليجابيػػة تجػػاا مطػػكبت وقسػػايا المجتمػػو مسميػػان 

  ػػفوعالميػػان . ومػػف  ػػـ تػػرتف سػػرورة تنميػػة الطػػعور بالمسػػ ولية ادجتماعيػػة لػػد  الطػػبب 
ينب ػف أف   مف  بؿ تعرييه بالدور ادجتماعف الذ ،والتعميـ الجامعف بطكؿ  اص تعميـال

 يقـو به ، وبكييية ونتيجة أدا ه.

السػػػوار والنقػػػد والتطػػػاور مػػػف أاػػػـ  يعػػػد   والنقػػػد والتطػػػاور السػػػوارعمػػػف  القػػػدرة -ب
السبـ  ف أ  مجتمػو ، وتسقيػؽ برامجػه التنمويػة التػف  قريرالسرورات الستمية البزمة لت
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يب يفا ،  السبـ يصعب تسقيقه  ف ظػؿ التسػودت العميقػة التػف اػزت المنظومػات اليكريػة 
 ،( 464   23العػالـ والتػف ترجػو بطػكؿ أو بػل ر إلػف العولمػة )  ػفوادجتماعية السا دة 

إد مف  بؿ مد جسػور وقنػوات السػوار والتطػاور بػيف تنظيمػات المجتمػو المػدنف ، وأ ػراد 
أطػػكاؿ وصػػور م تميػػة أامفػػا السػػوار الػػديمقراطف الناقػػد القػػا ـ عمػػف المجتمػػو . وولمسػػوار 

سرية التعبيػر عػف الػرأ  ، واستػراـ الػرأ  والػرأ  ا  ػر ، ومػف انػا  ػ ف تنميػة القػدرة عمػف 
 ػف  مواجفتػهوالتطاور لػد  الطػبب يعػد تسػديان ييػرض عمػف التعمػيـ سػرورة  والنقدالسوار 
 . لعصراذ ا

ومػػا زالػػت تػػؤد   أدت   فػػارات المطموبػػة لسػػوؽ العمػػؿالم اكتسػػاب عمػػفالقػػدرة  -ج
المتقدمة إلػف سػدوث ت يػر مممػوس  ػف طبيعػة المفػاـ والمسػ وليات لك يػر مػف  االتكنولوجي

المفػػف والوظػػا ؼ القا مػػة  ػػف سػػوؽ العمػػؿ ونوعيػػة المطػػت ميف بفػػا ، سيػػث ظفػػرت مفػػف 
أ ػػر  لػػه،  كػػاف  ووظػػا ؼ مرتيعػػة التعقيػػد وسػػرعة الت يػػر ، وانقرسػػت مفػػف أ ػػر  تقريبػػان 

واسػػم  ػػف تركيبػػة العمالػػة  ػػف المجتمعػػات الم تميػػة ، إذ يعػػيش إنسػػاف اليػػـو  ػػف بي ػػة 
أساسػفا التكنولوجيػا التػف أد  اسػػت دامفا إلػف ت ييػرات جذريػة  ػػف طريقػة سياتػه وسػػموكه 

لػف تبػادؿ ك يػر مػف المعتقػدات وا  كػار والقػيـ وا نمػاط  ،ونظرته العامػة لكػؿ مػف سولػه  وا 
كية ، ممػػا يسػػطر معػػه العامػػؿ إلػػف ت ييػػر مفنتػػه أك ػػر مػػف مػػرة عبػػر سياتػػه المفنيػػة السػػمو 

ستػػف د ينسػػـ إلػػف طػػابور العػػاطميف ، وبالتػػالف يسػػتطيو أف يبنػػف لنيسػػه مكانػػان ر يعػػان  ػػف 
( . وقد  رسػت كػؿ اػذا التطػورات والت ييػرات  ػف سػوؽ 422-424   30) لجديدالعالـ ا

لجامعيػة سػرورة تسػميم طببفػا بالمفػارات التػف تمكػنفـ العمؿ عمف المؤسسات التعميميػة ا
 عالية .   ومفارات بكيامةمف التعامؿ مو استياجات سوؽ العمؿ  ف المستقبؿ 

 ػورة ادتصػادت والتقػدـ العممػف والتكنولػوجف  أدتالقدرة عمف التعايش مو ا  ػر    -د
أف يجعػؿ مػف المسػتسيؿ  إلف تعميؽ الوعف بعالمية العالـ ووسدته ، ا مر الػذ  مػف طػرنه

عمف أ  أمة أف تعػيش بمعػزؿ عػف  يراػا مػف ا مػـ ، سيػث تبطػت السػدود والمسػا ات ، 
كػػؿ  ػػرد  ػػف العػػالـ مرتبطػػان بمصػػير ا  ػػريف ، وأصػػبم انػػاؾ تػػدا ؿ  ػػف  مصػػيروأصػػبم 

المطكبت التف تتعرض لفػا أ  دولػة  ػف أ  مكػاف   يرالمصالم بيف الدوؿ ، كما أصبم تر
عمف سطم ا رض د يقتصر عند سػدود اػذا الدولػة ، ولكػف يمتػد أ راػا إلػف دوؿ وطػعوب 
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المطػػكبت ،  ومػػف انػػا جػػامت  كػػرة المواجفػػة الطػػاممة التػػف  عالميػػةأ ػػر  . واػػذا يعنػػف 
سمػػؿ قػػدران مػػػف تسمػػؿ  ػػف طياتفػػا مؤطػػران مػػػؤداا أف اإلنسػػاف  ػػف كػػؿ مكػػػاف ينب ػػف أف يت

المسػػ ولية إزام الت يػػرات والمطػػكبت العالميػػة باعتبػػارا مواطنػػان عالميػػان يمتمػػؾ كػػؿ مقومػػات 
( ، والتف تتم ؿ  ف   معر ة المطكبت العالميػة والمطػاركة 462   22المواطنة العالمية )

ومػف انػا تبػرز أاميػة التعمػيـ  ػف  ،( 63   25نسػو تطػويرا وتقدمػه ) والسعف ف سمفا ، 
كسػابه المعػارؼ  بسقوقهتعريؼ اليرد  وواجباته نسو إسرته ومجتمعػه المسمػف والعػالمف ، وا 

كسػابه القػدرة  معموماتوال والمفارات وال برات القا مة عمف ادستراـ المتبادؿ بيف ا  ػراد ، وا 
داراؾا  ريف واسترامفـ والت و فـعمف تسمؿ المس ولية ،   .عايش والتياعؿ معفـ بوعف وا 

أف انػػاؾ العديػػد مػػف القػػدرات التنا سػػية الواجػػب عمػػف الجامعػػة  تبػػيفسػػبؽ ي اممػػ    
العالميػة المتسػارعة  اتعمف مواجفة المت ير  ـ  لكف تساعدا طببفا د إكسابفا وتنميتفا ل

، اػف   القػدرات التنا سػية  اعوالفا مة  ف اذا العصر ، واذا القدرات صنيت  ف  ب ػة أنػو 
عمف اسػت داـ التكنولوجيػا السدي ػة  ػف  القدرةو  ،ادتقاف  لسد تعمـالعمف  كالقدرةا كاديمية 

العممػػػف .  البسػػػثالتقػػػويـ الػػػذاتف ، والقػػػدرة عمػػػف  فالسصػػػوؿ عمػػػف المعر ػػػة ، والقػػػدرة عمػػػ
التنا سػػػية الط صػػػية والجماعيػػػة كالقػػػدرة عمػػػف اإلبػػػداع ، والقػػػدرة عمػػػف العمػػػؿ  اتوالقػػػدر 

تقػاف الم  ػات ا جنبيػة ، والقػدرة عمػف سػؿ المطػكبت ، الجماعف ، والقػدرة عمػف التواصػؿ وا 
والتػػػرممف . والقػػػدرات التنا سػػػية المدنيػػػة كالقػػػدرة عمػػػف تسمػػػؿ  التيكيرالناقػػػدوالقػػػدرة عمػػػف 
والقػػدرة عمػػف إكتسػػاب مفػػارات سػػوؽ  ،عمػػف السػػوار والنقػػد والتطػػاور  قػػدرةالمسػػ ولية ، وال
 .   مستقببن ، والقدرة عمف التعايش مو ا  ر  ةالعمؿ المطموب

 الجاجبى : اجلاجبب امليداجبى : البعد

 ،، وعينة الدراسة الميدانية ومواصياتفا واتفااذا الجانب بياف أاداؼ ، وأد ويعنف
الدراسة  نتا  وعرض  ،وكذلؾ ا ساليب اإلسصا ية التف طبقت عند معالجة بيانات الدراسة 

 الميدانية ، وتسميمفا ، وتيسيراا ، وذلؾ عمف النسو التالف   

 أولا : أهداف الدراسة الميدانية :

لرأس الماؿ اليكر   ف جامعػة أسػيوط  لفالسا الواقو تعرؼالدراسة الميدانية  استفد ت
مف وجفة نظر عينة مف السادة أعسام اي ة التػدريس بالكميػات النظريػة والعمميػة بالجامعػة ، 
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واقػػو القػػدرات التنا سػػية لػػد  عينػػة مػػف طػػبب الكميػػات النظريػػة والعمميػػة  مػػفوكػػذلؾ الوقػػوؽ ع
 بجامعة أسيوط .

 الدراسة الميدانية : أدوا ثانياا : 

 اصػة  إسػدااما –مػف إعػداد الباسػث  – اسػتبانتيفعف  عبارةالدراسة الميدانية  أدوات
 ومػػػرمػػػف الطػػػبب ،  بعينػػػةاي ػػػة التػػػدريس ، وا  ػػػر   اصػػػة  أعسػػػامبعينػػػة مػػػف السػػػادة 

 التالية   بال طواتتصميمفا ن 
 النظر تتعمػؽ بموسػوع دراسػته ، واإلطػار  فقاـ الباسث بادطبع عمف الدراسات السابقة التػ -0

 مسػورمفصػيا ة العبػارات ال اصػة بكػؿ  و ػف ادسػتبانتيف،منفما  ف تسديد أبعاد أ ادلبس ه ، و 
بالموسػػػوعية  ادتسػػاـ تيفبػػارات ادسػػتبان ػػف صػػيا تة لع سػػثوقػػد راعػػف البا اػػذا، مساورامػػا

 راعػفكمػا  ،تسقؽ الفدؼ الػذ  وسػعت مػف أجمػه  تفوالبساطة والوسوح ، وأف تكوف مقيدة س
الػػذ  وسػػعت مػػف أجمػػه مػػف ناسيػػة ،  لم ػػرض مناسػػبان  تيفأف يكػػوف عػػدد العبػػارات  ػػف ادسػػتبان

 وبصورة د تؤد  إلف الممؿ مف ناسية أ ر  .

سيػػث تػػـ عػػرض  ،(0)صػػدؽ المسكمػػيف عمػػف تيفصػػدؽ ادسػػتبان سػػاباعتمػػد الباسػػث  ػػف س -4
عمف بعض أعسام اي ة التػدريس بكميػة التربيػة برسػيوط،  (4) ا ولية ما ف صورتف تيفادستبان

 والتنميػةالمركػز القػومف لمبسػوث التربويػة  أعسػامبعض  وكذلؾوكمية التربية بالواد  الجديد ، 
ادسػتبانتيف مػف  أستوتهوادستيادة مف مبسظاتفـ  يما  ،وجفة نظراـ  معر ةوذلؾ ل  بالقاارة 

أبعاد ، ومد  مبممتفا لتسقيؽ أاداؼ الدراسػة الميدانيػة، ومػد  صػمة كػؿ عبػارة بالبعػد الػذ  
مػػو إتاسػػة  ،الصػػيا ة الم ويػػة لكػػؿ عبػػارة ناسػػبةتنتمػػف إليػػه ولبسػػتبانة ككػػؿ ، وكػػذلؾ مػػد  م

سػا ةأو سػذؼ مػا يرونػه  يػر مناسػب مػف العبػارات ، و  ،اليرصة لفـ لتعديؿ  ان مايرونػه مناسػب ا 
 منفا ، وذلؾ أسيؿ كؿ بعد مف أبعاد ادستبانتيف. 

 ،تػـ تعػديؿ صػيا ة بعػض العبػارات مػوفبفػا السػادة المسك دـسوم ا رام التف تق و ف 
سا ة   51عػف  كمػيفس، كما تـ سذؼ العبارات التف قمت  يفا نسػبة موا قػة الم أ ر  عباراتوا 

التػف تػـ تطبيقفػا  (3)% ، وبعد اذا التعديؿ والسذؼ واإلسا ة أ ذت ادستبانة صورتفا النفا ية
 عمف العينة. 
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لموقػػػوؼ عمػػػف  بػػػات عبػػػارات ومسػػػاور ادسػػػتبانتيف ، اسػػػت داـ الباسػػػث طريقػػػة ادستمػػػاؿ  -3
بػالتطبيؽ  سسػاب  بػات ادسػتبانتيف ، سيػث قػاـ الباسػث  ػفMode  Probability المنػوالف

  (   024  24، وذلؾ كما يمف )  ستبانةعمف العينة ككؿ ،  ـ سساب معامؿ  بات كؿ ا

 سساب  بات كؿ عبارة مف عبارات ادستبانة باست داـ المعادلة التالية   -أ

 (          -=                    ) ؿ  ث

 سيث   )ف( عدد اد تيارات لمعبارة الواسدة . 

  

 )ؿ( ادستماؿ المنوالف واو  = 
سساب  بات كؿ مسور مف مساور ادستبانة مف  بؿ الوسيط لمعامبت العبارات المكػوف  -ب

 له.
ككؿ مف  بؿ الوسػيط لمعػامبت  بػات المسػاور التػف تتكػوف منفػا  ستبانةسساب  بات اد -ج

 كؿ استبانة. 
 يمف نوسم معامبت  بات مساور وعبارات كؿ استبانة عمف سدا   و يما

 ــــــــــــــــ
 . 013( ال اص باسمام السادة المسكميف ، ص 0( ممسؽ رقـ )0)
 . 040 -014 ف صورتفما ا ولية ،  ص ص ( ال اصاف بادستبانتيف 3( ، )4( الممسقاف رقما )4)
 .  033 -044( ال اصاف بادستبانتيف  ف صورتفما النفا ية ،  ص ص 2( ، )2( الممسقاف رقما )3)
سساب  بات كؿ مسور مف مساور ادستبانة مف  بؿ الوسيط لمعامبت العبارات المكػوف  -ب

 له.
ككؿ مف  بؿ الوسػيط لمعػامبت  بػات المسػاور التػف تتكػوف منفػا  ستبانةسساب  بات اد -ج

 كؿ استبانة. 
 يمف نوسم معامبت  بات مساور وعبارات كؿ استبانة عمف سدا   و يما

بالنسبة لبستبانة ال اصة بواقو رأس الماؿ اليكر  بجامعػة أسػيوط الموجفػة إلػف أعسػام  -0
اي ػػة  عسػػامسػػتبانة بفػػدؼ تعػػرؼ آرام أاػػذا اد عػػدتاي ػػة التػػدريس بالجامعػػة   سيػػث أ  

وقػػػد اطػػػتممت اػػػذا  ،التػػدريس  ػػػف الواقػػػو السػػػالف لػػرأس المػػػاؿ اليكػػػر  بجامعػػػة أسػػيوط 
 عمف سبعة مساور ، اف   موزعة،  بارة( ع36 ف صورتفا النفا ية عمف ) دستبانةا

 .( 04-0( عبارة، وأرقامفا مف ) 04ويتسمف )  ،المسور ا وؿ  المقررات الدراسية -

 ن
 1 –ن 

1 
 ن 

 أكبر تكرار
 عدد أفراد العينة المأخوذة
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 .(43-05عبارات، وأرقامفا مف ) ( 6المسور ال انف  ا نططة الطببية، ويتسمف )  -
 (.33-44( عبارات، وأرقامفا مف ) 4المسور ال الث  الندوات والمؤتمرات، ويتسمف )  -
( عبػػػارة ،  00والػػدكتوراة وبسػػوث الترقيػػػة ، ويتسػػمف )  الماجسػػػتير سػػا ؿ  ر  الرابػػوالمسور  -

 ( . 22-32وأرقامفا مف ) 
 (.26-22وأرقامفا مف ) رات،( عبا 2والو ا ؽ،ويتسمف )  اإلصدارات المسور ال امس -
 .(23-21وأرقامفا مف) ات،( عبار  4ويتسمف )  ،البس ية المطروعاتالمسور السادس  -
 ( . 36-24( عبارة ، وأرقامفا مف )  03الجامعة ، ويتسمف )  قيـالمسور السابو    -
 331( التػػالف نتػػا   اإلجػػرامات اإلسصػػا ية السػػابقة ، سيػػث ) ف = 4ويوسػػم الجػػدوؿ رقػػـ ) 

  ردان (  
 (4دوؿ رقـ )ج

 معامبت  بات عبارات ومساور استبانة أعسام اي ة
 التدريس ال اصة بواقو رأس الماؿ اليكر  بجامعة أسيوط

 المسور ال انف   المسور ا وؿ  
 

 الرابو  المسور  المسور ال الث  
 

 المسورالسادس   المسورال امس  
 

 المسورالسابو  
 

المقررات 
 الدراسية

ا نططة 
 الطببية

الندوات 
 والمؤتمرات

رسا ؿ الماجستير 
والدكتوراة وبسوث 

 الترقية

اإلصدارات 
 والو ا ؽ

المطروعات 
 البس ية

 قيـ الجامعة

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ال بات

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ال بات

 رقـ
 العبارة

معامؿ 
 ال بات

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ال بات

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ال بات

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ال بات

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 ال بات

0 1.40 05 1.55 44 1.42 32 1.42 22 1.30 21 1.24 24 1.52 

4 1.33 06 1.51 45 1.42 32 1.42 23 1.31 20 1.35 25 1.61 

3 1.42 41 1.50 46 1.20 33 1.30 24 1.44 24 1.22 26 1.61 

2 1.30 40 1.42 31 1.43 34 1.43 25 1.44 23 1.22 31 1.31 

2 1.54 44 1.40 30 1.22 35 1.31 26 1.32 22 1.23 30 1.45 

3 1.51 43 1.43 34 1.24 36 1.51 - - 22 1.30 34 1.54 

4 1.41 42 1.41 33 1.23 21 1.30 - - 23 1.34 33 1.53 

5 1.31 42 1.36 - - 20 1.46 - - - - 32 1.30 

6 1.31 43 1.35 - - 24 1.32 - - - - 32 1.50 

01 1.35 - - - - 23 1.33 - - - - 33 1.55 

00 1.32 - - - - 22 1.31 - - - - 34 1.30 

04 1.53 - - - - - - - - - - 35 1.54 

03 1.36 - - - - - - -    36 1.31 

02 1.52 - - - - - - -      

02 1.34 - - - - - - -      

03 1.54 - - - - - - -      

04 1.50 - - - - - - -      

 1.54 - 1.22 - 1.32 - 1.33 - 1.24 - 1.43 - 1.41 المسور 
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( ، واػػػف 1.33ويتسػػػم مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف  بػػػات ادسػػػتبانة ككػػػؿ) الوسػػػيط = 
وبذلؾ أصبست ادستبانة  ف صورتفا النفا يػة صػالسة معامبت مرتيعة بالنسبة لسجـ العينة ، 

 لمتطبيؽ عمف أ راد العينة .
بالنسبة لبستبانة ال اصػة بالقػدرات التنا سػية لػد  طػبب الجامعػة الموجفػة إلػف الطػبب  -4

بجامعػػة أسػػيوط   سيػػث أ عػػدت اػػذا ادسػػتبانة لمعر ػػة واقػػو القػػدرات التنا سػػية لػػد  
طبب الجامعة ، واطػتممت اػذا ادسػتبانة عمػف عػدد  الطبب مف وجفة نظر عينة مف

 ( عبارة ، موزعة عمف  ب ة مساور ، اف   043)
( عبارة ، موزعػة عمػف أربػو قػدرات 24المسورا وؿ القدرات التنا سية ا كاديمية ، ويتسمف) -

 ، اف  
 ( .03-0، وأرقامفا مف )( عبارة03وتسمنت ) * ا ولف  القدرة عمف التعمـ لسد ادتقاف  

( عبػػارات، 6  القػػدرة عمػػف اسػػت داـ التكنولوجيػػا السدي ػػة  ػػف المعر ػػة   وتسػػمنت )* ال انيػػة
 ( . 44-02وأرقامفا مف ) 

 ( . 46-43( عبارات ، وأرقامفا مف )4  القدرة عمف التقويـ الذاتف   وتسمنت )* ال ال ة
   .( 24-31وأرقامفا مف)( عبارة ، 03  القدرة عمف البسث العممف   وتسمنت )* الرابعة

( عبػارة ، موزعػة  24المسور ال انف  القدرات التنا سية الط صية والجماعية   ويتسػمف )  -
 عمف  مس قدرات ، اف  

 ( . 22-23( عبارة ، وأرقامفا مف ) 03* ا ولف  القدرة عمف اإلبداع   وتسمنت )
 (  34-23ات ، وأرقامفا مف )( عبار  4* ال انية  القدرة عمف العمؿ الجماعف   وتسمنت ) 

تقػاف الم ػات ا جنبية وتسػمنت) عمف * ال ال ة القدرة -33مػف) (عبػارات وأرقامفػا6التواصػؿ وا 
40  .) 
 (  51-44(عبارات ، وأرقامفا مف)6الناقد والترممف   وتسمنت )   القدرة عمف التيكير* الرابعة

 .( 56-50وأرقامفا مف ) ( عبارات،6وتسمنت )* ال امسة  القدرة عمف سؿ المطكبت   
، موزعة عمػف أربػو قػدرات( عبارة، 33المسور ال الث  القدرات التنا سية المدنية ، ويتسمف) -

 اف  
-61(عبػػػارة، وأرقامفػػػػامف)03* ا ولػػػف  القػػػػدرةعمف تسمػػػؿ المس وليةادجتماعية وتسػػػػمنت)

014 ) 
 (  000-013وأرقامفا مف) (عبارات،6* ال انية  القدرة عمف السواروالنقد والتطاور  وتسمنت)

-004(عبارات،وأرقامفػػػا مػػػف)4اكتسػػػاب مفػػػارات سػػػوؽ العمؿ وتسػػػمنت) *ال ال ة القػػػدرةعمف
005  .) 

 (  043-006( عبارات، وأرقامفا مف)2* الرابعة  القدرة عمف التعايش مو ا  ر  وتسمنت )
 0335=  ( التػػالف نتػػا   اإلجػػرامات اإلسصػػا ية السػػابقة، سيػػث ) ف3ويوسػػم الجػػدوؿ رقػػـ )

  ردان (  
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 (3جدول رقم )
 الخاصة بواقع القدرات التنافسية لدى طالب الجامعة معامالت ثبات عبارات ومحاور استبانة الطالب

 المسورال الث   القدرات التنا سية المدنية المسورال انف   القدرات التنا سية الط صية والجماعية   المسورا وؿ   القدرات التنا سية ا كاديمية

 القدرة عمف   القدرة عمف   القدرة عمف  

 است داـ التكنولوجيا التعمـ لسد ادتقاف
 السدي ة

تقاف  العمؿ الجماعف اإلبداع البسث العممف التقويـ الذاتف التواصؿ وا 
 ا جنبيةالم ات 

التيكير الناقد 
 والترممف

اكتساب مفارات  السوار والنقد والتطاور تسمؿ المس ولية سؿ المطكبت
 سوؽ العمؿ

 عمف التعايش 

 مو ا  ر

 ث ع ث ع ث ع ث ع ث ع ث ع ث ع ث ع ث ع ث ع ث ع ث ع ث ع

0 1.33 02 1.55 43 1.22 31 1.22 23 1.30 23 1.41 33 1.32 44 1.24 50 1.24 61 1.33 013 1.33 004 1.45 006 1.53 

4 1.32 02 1.34 42 1.22 30 1.22 22 1.31 24 1.35 32 1.42 43 1.32 54 1.25 60 1.53 012 1.32 003 1.32 041 1.30 

3 1.25 03 1.34 42 1.42 34 1.34 22 1.30 25 1.32 32 1.33 42 1.32 53 1.35 64 1.54 012 1.46 002 1.45 040 1.54 

2 143. 04 1.61 43 1.42 33 1.52 23 1.33 26 1.21 33 1.20 42 1.32 52 1.36 63 1.34 013 1.22 002 1.33 044 1.44 

2 1.42 05 1.30 44 1.42 32 1.52 24 1.34 31 1.32 34 1.42 43 1.36 52 1.33 62 1.23 014 1.23 003 1.23 043 1.35 

3 1.43 06 1.61 45 1.32 32 1.31 25 1.25 30 1.40 35 1.24 44 1.35 53 1.21 62 1.33 015 1.43 004 1.22 - - 

4 1.25 41 1.52 46 1.41 33 1.51 26 1.23 34 1.41 36 1.44 45 1.23 54 1.24 63 1.22 016 1.43 005 1.21 - - 

5 1.50 40 1.32 - - 34 1.46 21 1.23 - - 41 1.44 46 1.41 55 1.34 64 1.51 001 1.42 - - - - 

6 1.51 44 1.34 - - 35 1.34 20 1.22 - - 40 1.43 51 1.33 56 1.32 65 1.45 000 1.34 - - - - 

01 1.32 - - - - 36 1.32 24 1.22 - - - - - - - - 66 1.43 - - - - - - 

00 1.25 - - - - 21 1.33 23 1.20 - - - - - - - - 011 1.43 - - - - - - 

04 1.46 - - - - 20 1.33 22 1.40 - - - - - - - - 010 1.35 - - - - - - 

03 1.44 - - - - 24 1.32 22 1.35 - - - - - - - - 014 1.32 - - - - - - 

المسو 
  ر

1.42 - 1.32 - 1.41 - 1.32 - 1.31 - 1.35 - 1.44 - 1.32 -  - 1.35 - 1.34 - 1.33 - 1.44 

 ) ع ( تعُى رلى انعببرة             ) ث ( تعُى يعبيم انثببث
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( ، واف معامبت 1.35ويتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف  بات ادستبانة ككؿ) الوسيط = 
ادستبانة  ف صورتفا النفا ية صالسة لمتطبيؽ مرتيعة بالنسبة لسجـ العينة ، وبذلؾ أصبست 

 عمف أ راد العينة .

  الميدانية ومواصياتفا    عينة الدراسة  ال ان 
 تكونت عينة الدراسة الميدانية مف مجموعتيف ، وذلؾ كما يمف    

وتتم ؿ  ف عينة مف أعسػام اي ػة التػدريس )أسػتاذ :  مجموعة أعسام اي ة التدريس -0
مػػدرس (  ػػف الكميػػات العمميػػة والنظريػػة بجامعػػة أسػػيوط ، وتػػـ ا تيػػاراـ  –أسػػتاذ مسػػاعد  –

بالنسػػبة لكػػؿ كميػػة بالطريقػػة العطػػوا ية   لمعر ػػة وجفػػة نظػػراـ  ػػف رأس المػػاؿ اليكػػر  السػػالف 
%( مػػف  06.5( عسػػوان بواقػػو نسػػبة ) 331بالجامعػػة ، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة انػػا مػػف ) 

( عسػوان بالكميػات النظريػة ، أ  بواقػو  61ة ، مػنفـ ) إجمالف أعسام اي ة التػدريس بالجامعػ
( عسػوان بالكميػات العمميػة أ   421% ( مف أ راد المجتمػو ا صػمف ، وعػدد ) 43.30نسبة )

( التػػػالف  2%( مػػػف أ ػػػراد المجتمػػػو ا صػػػمف ، ويوسػػػم الجػػػدوؿ رقػػػـ ) 05.4بواقػػػو نسػػػبة )
  ( 03-02  40 صا ص عينة الدراسة  ف اذا المجموعة ) 

 ( 2جدوؿ رقـ ) 
  صا ص عينة الدراسة الميدانية

 الكميات النظرية الكميات العممية

 % العينة . ت اعدد  الكمية  % العينة . ت اعدد  الكمية 

 05.16 06 012 التربية 40.4 25 442 العمـو

 42 04 21 التجارة 06.4 32 054 الفندسة

 43.3 5 31 السقوؽ 40.0 30 024 الزراعة

 33.3 02 24 التربية الرياسية 04.3 31 254 الطب

 33.3 2 02 ال دمة ادجتماعية 40.5 06 54 الصيدلة

 46.2 2 04 التربية النوعية 06.5 41 010 الطب البيطر 

 33 05 21 ا داب 33.3 5 42 التمريض 

 44.4 6 33 التربية بالواد   22 6 41 الساسبات

 43.30 61 324 - 05.4 421 0344 اإلجمالف 

 0332 اإلجمالف العاـ

 % 06.5/   331 إجمالف العينة

 . ت ( تعنف أعسام اي ة التدريس . ا(
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يتسػػم مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف عػػدد أ ػػراد العينػػة اإلجمػػالف الػػذيف أجػػابوا عمػػف أسػػ مة 
 .ف الكميات الم تمية بجامعة أسيوط( عسوان مف أعسام اي ة التدريس  331ادستبانة بمغ )

وتتم ؿ  ف عينة مف طبب اليرؽ النفا ية بالكميات العممية والنظريػة مجموعة الطبب    -4
انتظاـ بجامعة أسيوط ، وتـ ا تيار طبب اػذا اليػرؽ لمكطػؼ عػف مسػتو  القػدرات التنا سػية 
لديفـ  اصة بعد مرور سوالف أربػو سػنوات دراسػية عمػيفـ ، وتػـ ا تيػار الطػبب بالنسػبة لكػؿ 

( طالبػػػان بواقػػػو  0335يقػػػة العطػػػوا ية ، وتكونػػػت إجمػػػالف عينػػػة الدراسػػػة مػػػف ) كميػػػة بالطر 
( طالبػػان بالكميػػات  320مػػف إجمػػالف الطػػبب اليػػرؽ النفا يػػة بالجامعػػة ، مػػنفـ ) % ( 02.5)

( طالبػان بالكميػات  664مف أ راد المجتمػو ا صػمف ، وعػدد ) % ( 06.3) العممية بواقو نسبة 
(  2ويوسػػم الجػػدوؿ رقػػـ ) مػػف أ ػػراد المجتمػػو ا صػػمف ، % ( 04.5) النظريػػة بواقػػو نسػػبة 

 (   04 -01   40التالف  صا ص عينة الدراسة  ف اذا المجموعة ) 
 ( 2جدوؿ رقـ )   

  صا ص عينة الدراسة الميدانية
 الكميات النظرية الكميات العممية

 % العينة العدد الكمف الكمية  % العينة العدد الكمف الكمية 

 01.12 034 0300 التربية 41.4 32 340 العمـو

 01.06 023 0234 التجارة 41 040 511 الفندسة

 6.0 413 4430 السقوؽ 41 31 311 الزراعة

 41 54 232 التربية الرياسية 04.32 016 345 الطب

ال دمة  04.2 032 441 الصيدلة
 ادجتماعية

243 012 41 

 41.4 36 323 النوعيةالتربية  06.6 23 433 الطب البيطر 

 41 044 531 ا داب 44 45 045 التمريض 

 44.4 21 311 التربية بالواد   06.3 41 20 الساسبات

 04.5 664 4434 - 05.4 320 3432 اإلجمالف 

 00130 اإلجمالف العاـ

 % 02.5/  0335 إجمالف العينة

يتسم مف الجدوؿ السابؽ أف عدد أ راد العينة اإلجمالف الذيف أجابوا عمف أس مة 
 ادستبانة بمغ 

 ( طالبان وطالبة  ف كميات جامعة أسيوط .0335)



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  الميدانية  رابعان   ا ساليب اإلسصا ية التف طبقت عند معالجة بيانات الدراسة
قػاـ الباسػث بتسميػؿ النتػا   وتيسػيراا طبقػا بعد تطبيؽ أداوات الدراسة عمف أ ػراد العينػة ، 

 (  412   20لألساليب اإلسصا ية التالية ) 
 يػر موا ػؽ ( ،  0إلػف سػد مػا ،  4موا ػؽ ،  3است دـ الباسث الدرجات الوزنيػة ا تيػة )  -0

وذلػػػؾ  ػػػػف ادسػػػتبانة الموجفػػػػة  عسػػػام اي ػػػػة التػػػدريس ، والػػػػدرجات الوزنيػػػة نيسػػػػفا 
سػػػػعيية ( ، وذلػػػػؾ  ػػػػف ادسػػػػتبانة  0متوسػػػػطة ،  4كبيػػػػرة ،  3 لب تيػػػػارات ال ب ػػػػة ، )

 الموجفة لطبب الجامعة .
لمتعرؼ عمف ا وزاف النسبية لي ات العينة ، قاـ الباسث بتطبيػؽ المعادلػة ا تيػة عمػف كػؿ  – 4

 عبارة مف عبارات ادستباننيف ،  ـ عمف كؿ مسور بعد ذلؾ  
 ؽ = 

 

 سيث )ؽ( الوزف النسبف .
 ( عدد التكرارات تست اد تيار ) موا ؽ أو كبيرة ( .0)ؾ
 ( عدد التكرارات تست اد تيار ) إلف سد ما أو متوسطة (.4)ؾ
 ( عدد التكرارات تست اد تيار )  ير موا ؽ أو سعيية (.3)ؾ

 )ف( عدد أ راد العينة .
عمػػػف ددلػػػة اليػػػروؽ بػػػيف ا وزاف النسػػػبية لي ػػػات العينػػػة، قػػػاـ الباسػػػث بتطبيػػػؽ لمتعػػػرؼ  – 3

 مقياس )ز( كا تف 
 ز =           

 
   ( الوزف النسبف لممجموعة ا ولف0)أ سيث 

 ( عدد أ راد المجموعة ا ولف0)ف        
   ( الوزف النسبف لممجموعة ال انية4)أ
 ( عدد أ راد المجموعة ال انية4)ف        

 1× 3+ ك  2× 2+ ك  3×1ك
 ن  3

 2أ – 1أ

 1 أ ب )      +      (
  1ن

1 
  2ن



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 أ – 0)ب( =         
 )أ( =                                                                           

 
 أ – 0)ب( =         

 وتكوف قيمة )ز( دالة عند 
    3.46إذا كانت ز   1.110
 3.46  <ز       4.25إذا كانت   1.10
 4.25ز >       0.63إذا كانت  1.12

لمتعرؼ عمف درجة ومستو  الموا قة   راد العينة عمػف كػؿ عبػارة مػف عبػارات ادسػتبانتيف  -2
 (  202   25، وكذلؾ عمف كؿ مسور مف مساوراما ، تـ تعييف سدود ال قة كالتالف) 

ابة لكػؿ عبػارة مػف عبػارات ادسػتبانتيف مػف العبقػة سدد الباسػث متوسػط طػدة ادسػتج - أ
            التالية 

 الدرجة الوزنية  قؿ درجة موا قة  -الدرجة الوزنية  عمف درجة موا قة 
 _____________________________________   متوسط طدة ادستجابة  = 

 عدد استمادت ادستجابة       
  3 – 0           4 

  1.34أ =  _______   =  ___  =     
              3            3   

(  ػردان،  ػػ ف المتوسػطات تميػػؿ إلػف التوزيػػو  31وسيػث إف عػدد أ ػػراد العينػة أكبػػرمف) 
و قان لمنسنف التوزيو ادعتدالف ، بمعنف أف يكوف توزيػو متوسػطات أ ػراد العينػة متجمعػان سػوؿ 

 .  ( .    1.34المتوسط السقيقف )
 سدد الباسث ال طر المعيار  لمتوسط درجة ادستجابة مف العبقة   -ب

 ب× أ                    
 ال طر المعيار  ) خ . ـ ( =      ػػػػ                 

 ف                                            

 4أ×  4+ ف 0أ×0ف
 4+ ف 0ف 



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 أ                            – 0سيث  ب =           
   عدد أ راد العينة             ف       

 تعييف سدود ال قة لمتوسط نسبة ادستجابات لكؿ استبانة مف العبقة   -ج
  0.63×المعيار   ال طر. ± 34ال قة لنسبة متوسط ادستجابة = سدود
واذا يعنف أنه إذا زادت نسبة متوسط ادستجابة   راد العينة عف السد ا عمف      

( يكوف اناؾ اتجاا موجب لمموا قة  0.63×لم قة )متوسط طدة ادستجابة + خ ـ 
ذا نقصت نسبة متوسط ادستجابة   راد العينة عف السد ا دنف لم قة  عمف العبارة ، وا 

( يكوف اناؾ اتجاا موجب لعدـ الموا قة  0.63×خ ـ  -)متوسط طدة ادستجابة 
ذا انسصرت بيف السديف ا عمف وا دنف تكوف استجابات أ راد العينة  عمف العبارة ، وا 

( التالف سدود ال قة لمجموعات العينة  3عمف العبارة متوسطة ، ويوسم الجدوؿ رقـ ) 
 الم تمية  

 ( 3جدوؿ رقـ ) 
 العينةسدود ال قة دستجابات مجموعات 

السد ا عمف        عدد أ راداا  عينة الدراسة نوع ادستبانة 
 لم قة

السد ا دنف    
 لم قة

(               0استبانة رقـ )
ال اصة برعسام    اي ة 

 التدريس

 1.44 1.24  61 كميات نظرية

 1.43 1.30 421 كميات عممية

 1.44 1.34 331 إجمالف العينة 

ال اصة ( 4استبانة رقـ )
 بالطبب

 1.41 1.32 664 كميات نظرية 

 1.40 1.33 320 كميات عممية 

 1.36 1.32 0335 إجمالف العينة 

  امسان   عرض نتا   الدراسة الميدانية ) تسميمفا وتيسيراا (  
نتناوؿ  يما يمف عرسان لنتا   الدراسة الميدانية التف تـ تطبيقفا عمف العينة وتسميمفا 

   وتيسيراا



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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برعسام اي ة التدريس سوؿ واقو رأس الماؿ اليكر   ال اصة ادستبانةنتا    – أودن 
 بجامعة أسيوط   

مف وجفة نظر بعض  سيوطالواقو السالف لرأس الماؿ اليكر  بجامعة أ لمعر ة
  الباسث اإلجرامات التالية  ، اتبو  التدريساي ة عسامأ
مف أعسػػػاماي ة التػػػدريس بالكميػػػات العمميػػػة 331طبػػػؽ الباسػػػث ادسػػػتبانةعمف) – 0 (عسػػػواننن

 والنظرية بالجامعة 
قاـ الباسث بتيريغ استجابات أ راد العينة عمف العبارات ، واست راج ا وزاف النسبية لفا  – 4

ف نتا   ،  ـ است داـ مقياس )ز( لتسديد اليروؽ بيف آرام   ات العينة ، ونوسم  يما يم
تطبيؽ اذا اإلجرامات عمف المساورالسبعة لبستبانة بصية عامة ، وعمف العبارات 

 ال اصة بكؿ مسورعمف سدا بصية  اصة  
 بصػػية عامػػة   االضةةتببَتهيئةةت انتةة ريص حةةى ي ةةب ر  النتػا   ال اصػػة بػػلرام أعسػػام -أ

وانػػا قػػاـ الباسػػث بتسديػػد آرام عينػػة الدراسػػة مػػف  ػػبؿ المسػػاور السػػبعة التػػف تسػػمنتفا 
، كمػػا يتسػػم مػػف اسػػتبانة واقػػو رأس المػػاؿ اليكػػر  بجامعػػة أسػػيوط ، وذلػػؾ بطػػكؿ عػػاـ 

 ( التالف  4الجدوؿ رقـ)
 ( 4جدوؿ رقـ ) 

 اليكر  بالجامعة بصية عامةا وزاف النسبية  رام أعسام اي ة التدريس  ف مساور استبانة رأس الماؿ 
 ـ

0 

العينة ككؿ ) ف    المساور
 = )331 

كميات عممية )  
 421ف ( =

كميات نظرية ) ف 
= )61 

قيمة 
 )ز(

 ت ؽ ت ؽ ت ؽ

 1.04 3 1.36 4 1.40 3 1.41 المقررات الدراسية 0

 0.04 0 +1.44 4 1.40 4 +1.42 ا نططة الطببية 4

 صير 3 1.33 3 1.33 3 1.33 الندوات والمؤتمرات 3

رسا ؿ الماجستير والدكتوراة  2
 وبسوث الترقية

1.35 2 1.35 2 1.34 2 1.52 

 صير 2 1.34 2 1.34 2 1.34 اإلصدارات والو ا ؽ 2

 1.03 4 -1.24 4 -1.22 4 -1.23 المطروعات البس ية 3

 0.15 4 +1.42 0 +1.46 0 +1.44 قيـ الجامعة 4

 صير - 1.35 - 1.35 - 1.35 ادستبياف ككؿ



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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( -) ؽ(تعنف الوزف النسبف )ت(تعنف الترتيب )+ ( تعنف العبارة تتسقؽ بوسوح ا إيجابيةا )
 تعنف العبارة دتتسقؽ ا سالبةا)  (الرقـ بدوف أ  عبمة تعنف العبارة متوسطة التسقؽ 

بػػػالنظر  ػػػف بيانػػػات الجػػػدوؿ السػػػابؽ يتسػػػم أف الػػػوزف النسػػػبف لبسػػػتبانة ككػػػؿ بمػػػغ 
( ، واػذا يؤكػد عمػف اتيػاؽ أ ػراد العينػة  1.44،  1.34( ، واو يقو بيف سد  ال قػة )1.35)

ككػػؿ عمػػف أف رأس المػػاؿ اليكػػر  السػػالف بالجامعػػة لػػيس بالمسػػتو  المطمػػوب ، وا مػػر بساجػػة 
طػوير وتنميػة جوانػب رأس المػاؿ اليكػر  بالجامعػة   بسيػث يسػفـ إلف بذؿ مزيد مػف الجفػود لت

 عبػد ف ادرتقام بمسػتو  القػدرات التنا سػية لػد  الطػبب ، وتتيػؽ اػذا النتيجػة مػو دراسػة ) 
ـ ( والتػػف أكػػدت عمػػف أف المؤسسػػات الجامعيػػة المصػػرية تعػػانف 4101الباسػػط مسمػػد ديػػاب ، 

ية بعسػػفا يتعمػػؽ بػػاإلدارة ، وبعسػػفا يتعمػػؽ مػػف بعػػض التسػػديات التػػف تعػػوؽ قػػدرتفا التنا سػػ
 ،بالبسوث والتطوير ، وبعسفا يتعمؽ بجودة التعميـ ، وبعسػفا يتعمػؽ بجػودة م رجػات التعمػيـ 

مسمود مسمػد  كما تتيؽ اذا النتيجة أيسان مو ما أسيرت عنه دراسة )مسمود عمف الروساف و
 ػػػف المصػػػارؼ  اداتمػػػاـ بػػػرأس المػػػاؿ اليكػػػر  مػػػا زاؿ سػػػعييان  أف مػػػف ـ (4101العجمػػػونف ، 

 ا ردنية مما يعوؽ تنمية القدرات اإلبداعية لد  العامميف  يفا . 
وب عػػػادة النظػػػر  ػػػف بيانػػػات الجػػػدوؿ السػػػابؽ يتبػػػيف أيسػػػان أنػػػه د توجػػػد  ػػػروؽ دالػػػة 

كػؿ عمػف سػدا ،  إسصا يان بيف ا وزاف النسبية لمجمػوعتف الدراسػة  ػف جميػو المسػاور السػبعة
 –كمػا يوسػسفا الجػدوؿ السػابؽ  –ومف مقارنة استجابات أ ػراد العينػة عمػف المسػاور السػبعة 

نجد أف المسورالسابوا قيـ الجامعة ا أستؿ المرتبة ا ولف لد  أ راد العينػة الكميػة بنسػبة بم ػت 
ظريػة بنسػبة (، وعينػة الكميػات الن1.46( ، وكذلؾ لد  عينػة الكميػات العمميػة بنسػبة )1.44)
( ، واف أوزاف نسبية أعمف مف السػد ا عمػف لم قػة ، ممػا يؤكػد عمػف اتيػاؽ مجمػوعتف 1.42)

الدراسة عمف أمػتبؾ الجامعػة لمجموعػة مػف القػيـ الجواريػة ، والتػف تم ػؿ المبػادئ ا ساسػية 
 لسبط وتوجيه السموؾ العاـ لمطبب والعامميف دا ؿ اإلدارات وا قساـ بالجامعة .

ا جػػام  ػف المرتبػػة ال انيػة مػػف  ا نطػػطة الطببيػةد أيسػان أف المسػػور ال ػانف ا كمػا نجػػ
( ، وكػػذلؾ مػػف منظػػور عينػػة الكميػػات العمميػػة 1.42منظػػور أ ػػراد العينػػة ككػػؿ بػػوزف نسػػبف )

( ، و ػف المرتبػة ا ولػف مػػف منظػور عينػة الكميػات النظريػة بػوزف نسػػبف 1.40بػوزف نسػبف )
 وزاف النسػػػبية لفػػػذا المسػػػور نبسػػػظ أف الػػػوزنيف النسػػػبييف ( ، وعنػػػد المقارنػػػة بػػػيف ا1.44)
( يقػػػو بػػػيف 1.40( أكبػػػر مػػػف السػػػد ا عمػػػف لم قػػػة ، وأف الػػػوزف النسػػػبف )1.44( و)1.42)
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السديف ا دنف وا عمف لم قة ، مما يؤكد عمف اتياؽ أ راد العينة الكميػة وعينػة الكميػات النظريػة 
ببية دا ؿ الجامعة ، واذا عمف  بؼ ماتراا عينػة عمف توا ر مجموعة كبيرة مف ا نططة الط

الكميات العممية ، وربما يرجػو ذلػؾ إلػف أنطػ اؿ أعسػام اي ػة التػدريس دا ػؿ الكميػات العمميػة 
 بالدروس النظرية والعممية  اصة مما يسوؿ بينفـ وبيف معر ة اذا ا نططة وممارستفا . 

ا  لمقررات الدراسػػيةال ػػاص ا بػػاوكػػذلؾ يتسػػم مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أيسػػان أف المسػػور 
( ، وكػػذلؾ لػػد  عينػػة الكميػػات 1.41)استػػؿ المرتبػػة ال ال ػػة لػػد  أ ػػراد العينػػة الكميػػة بنسػػبة 

( ، ويميػه 1.40( ، والمرتبة ال انية لد  عينػة الكميػات العمميػة بنسػبة )1.36النظرية بنسبة )
 ف المرتبػة الرابعػة لػد  أ ػراد  ا برسا ؿ الماجستير والدكتوراة وبسوث الترقية المسور ال اص ا

( ، ولػػد  عينػػة الكميػػات النظريػػة بنسػػبة 1.35)بنسػػبة  ، وعينػػة الكميػػات العمميػػة العينػػة ككػػؿ
ا  ػف المرتبػة ال امسػة مػف منظػور  باإلصدارات والو ػا ؽ ( ،  ـ جام المسور ال اص ا1.34)

ة الرابعػة مػف منظػور عينػة ( ، والمرتبػ1.34)أ راد العينة ككؿ ، وعينة الكميات العممية بنسػبة 
ا  قػػد  لنػػدوات والمػػؤتمراتالكميػػات النظريػػة بػػنيس النسػػبة السػػابقة . أمػػا المسػػور ال ػػاص ا با

استؿ المرتبة السادسة لػد  أ ػراد العينػة الكميػة ، وكػذلؾ لػد  مجمػوعتف عينػة الدراسػة بنسػبة 
(1.33. ) 

جميعفػا بػيف السػديف ويبسظ عمف ا وزاف النسبية لكػؿ اػذا المسػاور أنفػا انسصػرت  
ا دنػػف وا عمػػف لم قػػة ، ممػػا يؤكػػد وجػػود قصػػور  ػػف بعػػض جوانػػب رأس المػػاؿ اليكػػر   ػػف 

برسػػا ؿ الماجسػػتير والػػدكتوراة  الجامعػػة بعسػػفا يتعمػػؽ بػػالمقررات الدراسػػية ، وبعسػػفا يتعمػػؽ
 . اتلندوات والمؤتمر وبعسفا يتعمؽ با باإلصدارات والو ا ؽ ، ، وبعسفا يتعمؽ وبسوث الترقية

وأما المسور ال اص ا بالمطروعات البس ية ا  قد استػؿ المرتبػة السػابعة وا  يػرة مػف 
منظور أ راد العينة ككؿ ، وعينة الكميػات العمميػة ، وعينػة الكميػات النظريػة بػروزاف نسػبية اػف 

( ، واػف أوزاف نسػػبية أقػػؿ مػف السػػد ا دنػف لم قػػة ، ممػػا 1.23،1.22،1.24عمػف الترتيػػب  )
عمف اتياؽ أ راد عينة الدراسة مف أعسام اي ة التدريس بالكميات العممية والنظريػة عمػف يؤكد 

 سعؼ مستو  اذا الجانب مف جوانب رأس الماؿ اليكر   ف جامعة أسيوط.
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أعضةب  هيئةت انتة ريص حةى كةم ي ةور يةٍ ي ةب ر االضةتببَت النتا   ال اصة بػلرام  -ب

   عهى ح ِ 
العينة  ف عبارات كؿ مسور مف مساور استبانة الواقو يمكف التعرؼ عمف آرام أ راد 

 السالف لرأس الماؿ اليكر  بجامعة أسيوط ،  يما يمف  

    ف عبارات مسور ا قيـ الجامعة بلرام أعسام اي ة التدريسالنتا   ال اصة   -0
لمتوصؿ إلف الدرجات المعبرة عف تقديرات أعسام اي ة التدريس بالكميات العممية 

ة  ف المسورال اص ا بقيـ الجامعة ا ، قاـ الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة والنظري
بعبارات اذا المسور بالنسبة لمجموعتف العينة ،  ـ المقارنة بينفما بواسطة مقياس ) ز ( ، 

 ( التالف   5ويوسم ذلؾ الجدوؿ رقـ ) 
 

 ( 5جدوؿ رقـ ) 
 ا وزاف النسبية  رام أعسام اي ة التدريس  ف عبارات مسور ا قيـ الجامعة ا    

رلى 

 انعببرة

 قيمة )  ز ( 61كميات نظرية) ف( = 421كميات عممية) ف( = 331العينة ككؿ ) ف (= 
 ث ق ث ق ث ق

24 1.52+ 2 1.55+ 2 1.46+ 5 0.53 

25 1.60+ 0 1.63+ 0 1.53+ 4 0.36 

26 1.60+ 0 1.64+ 4 1.54+ 0 0.20 

31 1.30- 01 1.34 00 1.25 00 1.33 

30 1.46+ 6 1.50+ 6 1.45+ 6 1.26 

34 1.53+ 2 1.52+ 2 1.50+ 2 1.32 

33 1.53+ 2 1.52+ 2 1.50+ 2 1.32 

32 1.30- 01 1.31- 04 1.25 00 1.32 

32 1.54+ 4 1.53+ 4 1.51+ 3 1.33 

33 1.56+ 3 1.64+ 4 1.53+ 3 4.33 

34 1.30- 01 1.32 01 1.30 01 1.43 

35 1.54+ 4 1.53+ 4 1.51+ 3 1.33 

36 1.30- 01 1.31- 04 1.25 00 1.33 

 0.15 - 1.42 - +1.46 - +1.44 المسور
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يبسظ مف بيانات الجدوؿ السابؽ أف الوزف النسػبف ال ػاص بمسػور ا قػيـ الجامعػة ا 
كمػا أنػه د توجػد  ػروؽ دالػة إسصػا يان بػيف  ( ، واو أكبر مف السػد ا عمػف لم قػة ،1.44بمغ )

مجموعتف الدراسة ، ممػا يؤكػد عمػف أتيػاؽ أ ػراد العينػة ككػؿ ، وكػذلؾ عينػة الكميػات العمميػة ، 
وعينة الكميات النظرية  يما بيػنفـ عمػف أف معظػـ عبػارت اػذا المسػور متسققػة بوسػوح ، وأف 

 ابفا لمطبب .الجامعة لديفا مجموعة مف القيـ تسرص الجامعة عمف إكس
ويبسظ مف الجدوؿ السابؽ أيسػان أف العبػارات التػف تسققػت بوسػوح  ػف اػذا المسػور 

( عبػػػارات مػػف منظػػػور العينػػػة ككػػؿ ، ومنظػػػور عينػػػة الكميػػات العمميػػػة ، والكميػػػات  6بم ػػت ) 
،  35،  32،  33،  34،  24،  33،  26،  25النظريػػة ، واػػذا العبػػػارات ، اػػف أرقػػػاـ ) 

تمػػت المراتػػب التسػػو ا ولػػف عمػػف الترتيػػب لػػد  مجمػػؿ عينػػة الدراسػػة ، وعمػػف ( والتػػف أس 30
الػػر ـ مػػف وجػػود ا ػػتبؼ  ػػف المراتػػب لػػبعض اػػذا العبػػارات بػػيف مجمػػوعتف الدراسػػة نتيجػػة 

 د تبؼ ا رام بينفـ ، إد إنه د توجد  روؽ دالة إسصا يان بيف مجموعتف الدراسة .
عينػة عمػف أف الكميػة تسػرص عمػف تػو ير المنػاخ واذا يطير إلف اتيػاؽ جميػو أ ػراد ال 

تاسػة اليرصػة لمطػبب لمتعبيػر عػف آرا فػـ ، والتعامػؿ مػو  الديمقراطف  ف العممية التعميميػة ، وا 
جميػػو الطػػبب بطريقػػة عادلػػة وموسػػوعية ، وتقػػديـ  ػػرص متسػػاوية لمطػػبب لمتعمػػيـ والػػتعمـ ، 

لتزاـ الطب ب بعػادات وتقاليػد وقػيـ وقػوانيف المجتمػو وسث الطبب عمف العمؿ بروح اليريؽ ، وا 
قامػػة عبقػػات إنسػػانية طيبػػة بػػيف اإلدارة والطػػبب ، وسػػيادة ادستػػراـ والتقػػدير بػػيف الطػػبب  ، وا 

 والعامميف  ف الكمية ، وتكميؼ الطبب ببعض ا عماؿ التف يتطمب تنييذاا وقت مسدد .
تسققػة تمامػان ا سػالبة ا  ػف كما يبسظ مف الجدوؿ السػابؽ أيسػان أف العبػارات  يػر الم

،  34،  32،  31( عبارات مػف منظػور مجمػؿ العينػة ، واػف أرقػاـ )  2اذا المسور بم ت ) 
( ، وعبارتػػاف  يػػر متسققتػػيف  34،  31( ، مقابػػؿ عبارتػػاف متوسػػطتاف التسقػػؽ امػػا )  36

وسػػػطة ( عبػػػارات مت 2( لػػػد  عينػػػة الكميػػػات العمميػػػة ، ومقابػػػؿ )  36،  32تمامػػػان ، امػػػا ) 
( ، وجػػامت اػػذا  36،  34،  32،  31التسقػػؽ لػػد  عينػػة الكميػػات النظريػػة ، واػػف أرقػػاـ ) 

العبارات جميعفا  ف المراتب ا  يرة سوام لد  العينة ككؿ ، أو سػوام لػد  مجمػوعتف الدراسػة 
، ودتوجػػد  ػػروؽ دالػػة إسصػػا يان بػػيف مجمػػوعتف الدراسػػة ، ممػػا يؤكػػد عمػػف اتيػػاؽ أ ػػراد عينػػة 

عمف أف الكمية واعسام اي ػة التػدريس  يفػا ديقومػوف بػدوراـ  ػف تنميػة قػيـ اإلبػداع  الدراسة
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وادبتكػػار ، وتسمػػػؿ المسػػػ ولية ، والمطػػاركة  ػػػف صػػػناعة القػػرارات التعميميػػػة ، وقوا ػػػؿ  دمػػػة 
 المجتمو وتنمية البي ة ونظا تفا والمسا ظة عميفا لد  الطبب . 

عبارات مسور ا ا نططة  التدريس  فبلرام أعسام اي ة النتا   ال اصة   -4
 الطببية ا   

لموقوؼ عمف آرام أعسام اي ة التدريس بالكميات العممية والنظرية بالجامعة  ف 
المسورال اص ا با نططة الطببية ا ، قاـ الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات 

المقارنة بينفما بواسطة مقياس ) ز ( ، اذا المسور بالنسبة لمجموعتف عينة الدراسة ،  ـ 
 ( التالف   6ويوسم ذلؾ الجدوؿ رقـ ) 

 ( 6جدوؿ رقـ ) 
 ا وزاف النسبية  رام أعسام اي ة التدريس  ف عبارات مسور ا ا نططة الطببية ا

رلةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 انعببرة

 ليًت )  ز ( 01كهيبث َظريت ) ٌ( = 531كهيبث عًهيت) ٌ( = 441انعيُت ككم) ٌ ( = 

 ث ق ث ق ث ق

61 1810+ 6 1815+ 6 1805+ 6 5821 

60 18.0+ 4 18.1+ 5 1816+ 4 1820 

51 1815+ 5 18.3+ 4 1812+ 5 5845 

56 18.5+ 2 1814 0 18.1 2 584. 

55 18.6 1 1813 . 18.2 1 5841 

54 18.2+ 3 18.6 3 18..+ 3 6865 

53 18.1 . 1810 1 18.1 . 6852 

52 18.1 . 18.1 2 1810 1 6852 

51 181. 0 1813 . 1810 1 181. 

 6865 - +..18 - 18.6 - +18.3 انً ور

يتبيف مف بيانات الجدوؿ السابؽ أف الوزف النسبف ال اص بمسور ا ا نططة 
( ، واو أكبر مف السد ا عمف لم قة ، ودتوجد  روؽ دالة إسصا يان  ف 1.42الطببية ا بمغ )

لمجموعتف العينة ، واذا يعنف اتياؽ جميو أ راد العينة عمف عبارت اذا المسور بالنسبة 
 وسوح درجة تسقؽ اذا المسور دا ؿ الجامعة .

كما يتبيف مف بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف العبارات التف تسققت بوسوح  ف اذا  
،  06،  41،  05( عبارات مف منظور مجمؿ العينة ككؿ ، واف أرقاـ )  2المسور بم ت) 

( والتف جامت  ف المراتب ال مس لد  عينة الدراسة الكمية ، ور ـ ا تبؼ مراتب  40 ، 43
اذا العبارات لد  مجموعتف الدراسة وكذلؾ ا تبؼ  ف درجة التسقؽ مابيف عبارات متسققة 

،  43( ، وعبارات متوسطة التسقؽ ، واف )  41،  06،  05تمامان ا إيجابية ا، واف أرقاـ) 



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 06،  41،  05الكميات العممية ، وكذلؾ عبارات متسققة بوسوح ، واف ) ( لد  عينة  40
( لد  عينة الكميات النظرية ، ور ـ  40( ، وعبارة متوسطة التسقؽ ، واف رقـ )  43، 

ا تبؼ ا وزاف النسبية لفذا العبارات إد أنه د توجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف 
مف اتياؽ جميو أ راد عينة الدراسة عمف أف الكميات مجموعتف عينة الدراسة ، مما يدؿ ع

بجامعة أسيوط تفتـ بتنوع ا نططة الطببية ، وتعطف لمطبب السرية لب تيار مف بيف 
ا نططة التف تناسب ميولفـ وقدراتفـ ، وتتيم لفـ اليرص لممارسة ا نططة ، وتطجعفـ 

 متميزيف  ف ممارسة ا نططة .  عمف المطاركة  يفا ، وتقدـ سوا ز ومكا  ات لمطبب ال
كذلؾ يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أيسان أف العبارات متوسطة التسقؽ  ف اذا المسور 

( عبارات مف منظور عينة الدراسة الكمية ، وعينة الكميات العممية ، وعينة الكميات  2بم ت ) 
اذا العبارات جيعفا ( واستمت  43،  42،  42،  44النظرية ، واذا العبارات ، اف أرقاـ ) 

المراتب ا  يرة لد  مجمؿ العينة ، ومجموعتف عينة الدراسة ، ودتوجد  روؽ دالة إسصا يان 
بيف مجموعتف الدراسة ، واذا يؤكد اتياؽ أ راد عينة الدراسة  يما بينفـ عمف أف اناؾ قصوران 

  ف ا نططة الطببية بالجامعة ، تم ؿ  يما يمف  
اي ة التدريس لمطبب  ف ممارسة ا نططة المستمية كالرسبت  سعؼ مطاركة أعسام -

 والسيبت والزيارات الميدانية ، 
 عدـ سرص الكمية عمف إزالة المعوقات التف تواجه الطبب أ نام ممارسة ا نططة . -
عدـ ااتماـ الكمية بتو ير اليرص التف تساعد الطبب عمف الد وؿ  ف مسابقات تنا سية  -

 لكميات ا  ر  دا ؿ و ارج الجامعة .مو طبب ا
أف ا نططة التف يمارسفا الطبب دا ؿ كمياتفـ دتساعداـ عمف تنمية مفاراتفـ وقدراتفـ  -

 اإلبداعية والتنا سية .

عبارات مسور ا المقررات  بلرام أعسام اي ة التدريس  فالنتا   ال اصة   -3
 الدراسية ا   

لموقوؼ عمف آرام أعسام اي ة التدريس بالكميات العممية والنظرية بالجامعة  ف 
المسورال اص ا بالمقررات الدراسية ا ، قاـ الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات 



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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اذا المسور بالنسبة لمجموعتف عينة الدراسة ،  ـ المقارنة بينفما بواسطة مقياس ) ز ( ، 
 ( التالف   01ؿ ) ويوسم ذلؾ الجدو

 ( 61ج  ل ) 

 ا وزاف النسبية  رام أعسام اي ة التدريس  ف عبارات مسور ا المقررات الدراسية ا    
رلةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 انعببرة
 قيمة )  ز ( 61كميات نظرية) ف( = 421كميات عممية) ف( = 331العينة ككؿ ) ف (= 

 ث ق ث ق ث ق

0 1.41 01 1.42+ 2 1.34 4 0.23 

4 1.35 00 1.36 6 1.32 02 1.53 

3 1.40 4 1.32 03 1.34 4 1.21 

2 1.30- 02 1.34 03 1.32 01 1.20 

2 1.42+ 2 1.42+ 2 1.41 2 1.64 

3 1.42+ 2 1.42+ 2 1.41 2 1.64 

4 1.40 4 1.32 03 1.34 4 1.21 

5 1.30- 02 1.33 02 1.32 02 1.53 

6 1.30- 02 1.34 03 1.32 01 1.33 

01 1.34 03 1.35 00 1.32 01 1.20 

00 1.34 03 1.35 00 1.32 01 1.20 

04 1.42+ 2 1.42+ 2 1.44 2 1.22 

03 1.40 4 1.42+ 2 1.32 01 0.50 

02 1.53+ 0 1.52+ 0 1.54+ 0 1.23 

02 1.35 00 1.36 6 1.32 02 1.53 

03 1.54+ 4 1.53+ 4 1.50+ 4 1.23 

04 1.54+ 4 1.53+ 4 1.50+ 4 1.23 

 1.04 - 1.36 - 1.40 - 1.41  المسور

ال اص بمسور ا المقرات يتسم مف بيانات الجدوؿ السابؽ أف الوزف النسبف 
( ، ودتوجد  روؽ دالة  1.44،  1.34( ، واو يقو بيف سد  ال قة )1.41الدراسية ا بمغ )

أ راد إسصا يان  ف عبارت اذا المسور بالنسبة لمجموعتف العينة ، واذا يؤكد عمف اتياؽ 
العينة ككؿ عمف أف اذا المسور ليس بالمستو  المطموب ، مما يستمـز بذؿ المزيد مف 
الجفود لتطوير مستو  المقررات الدراسية دا ؿ الكميات وا قساـ الجامعية   لكف تمبف 

 استياجات الطبب ، وتساير العصر ومت يراته .



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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وبالرجوع إلف بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان نجد أف العبارات التف تسققت بوسوح  ف 
( عبارات مف منظور مجمؿ العينة ككؿ وعينة الكميات العممية ، واف  3اذا المسور بم ت ) 

( والتف استمت المراتب ا ربو ا ولف عمف الترتيب  04،  3،  2،  04،  03،  02أرقاـ ) 
ور ـ ا تبؼ مراتب اذا العبارات لدراسة الكمية ، وعينة الكميات العممية ، لد  أ راد عينة ا

لد  مجموعتف الدراسة وكذلؾ ا تبؼ  ف درجة التسقؽ مابيف عبارات متسققة تمامان ا 
 3،  2( ، وعبارات متوسطة التسقؽ ، واف أرقاـ )  04،  03،  02إيجابية ا، واف أرقاـ ) 

نظرية . ور ـ ا تبؼ ا وزاف النسبية لفذا العبارات إد أنه د ( لد  عينة الكميات ال 04، 
توجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف عينة الدراسة ، مما يؤكد اتياؽ أ راد عينة 
الدراسة الكمية ، وعينة الكميات العممية والنظرية عمف أف المقررات الدراسية دا ؿ الكميات 

مية ، ومقررات  ف الم ات ا جنبية ، ومقررات  ف تكنولوجيا تتميز بالتنوع ) مقررات أكادي
المعمومات والتعميـ ( وبالمرونة ، وبالترابط بيف الجوانب النظرية والعممية ، وتسفـ  ف تزويد 

 الطبب بالمعارؼ والسقا ؽ الم تمية .
ذا وبالرجوع مرة  انية لبيانات الجدوؿ السابؽ نجد أف العبارات متوسطة التسقؽ  ف ا

( عبارات مف منظور مجمؿ العينة ككؿ ، وعينة الكميات العممية والكميات  5المسور بم ت ) 
( ، واستمت اذا  01،  02،  4،  0،  00،  03،  4،  3النظرية ، واف العبارات أرقاـ ) 

العبارات المراتب مف السابعة إلف الرابعة عطر لد  عينة الدراسة ككؿ ، ولد  مجموعتف عينة 
سة ، ور ـ ا تبؼ الرتب وا وزاف النسبية لفذا العبارات إد إنه ديوجد  روؽ ذات ددلة الدرا

إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، مما يبيف وجود اتياؽ بيف معظـ أ راد عينة الدراسة عمف 
عدـ وسوح درجة ارتباط أاداؼ المقررات الدراسية بالمت يرات العصرية والتقدـ العممف ، 

وسدا تفا ، ومناسبتفا دستياجات سوؽ العمؿ ، إسا ة إلف عدـ وسوح دور  وتنوعفا ،
المقررات الدارسية  ف اكساب الطبب أساليب التيكير العممف ، وتسقيؽ اإل ارة اليكرية 

 واإلبداعية لد  الطبب ، وتزويد الطبب بالمفارات والقدرات الم تمية .
( عبارات  ف اذا  3د أف اناؾ ) وب عادة النظر  ف بيانات الجدوؿ السابؽ نج

، 5،  2كؿ ، واف العبارات أرقاـ )المسور  ير متسققة تمامان ا سالبة ا مف منظور العينة ك
(، واذا العبارات نيسفا متوسطة التسقؽ لد  عينتف الكميات العممية والكميات النظرية ، 6

وعتف الدراسة ، ور ـ ا تبؼ وقد استمت تمؾ العبارات المراتب ا  يرة لد  مجمؿ العينة ومجم
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مراتب العبارات وا وزاف النسبية لفا إد إنه دتوجد  روؽ ذات ددلة إسصا يةن بيف مجموعتف 
الدراسة ، واذا يؤكد عمف اتياؽ أ راد عينة الدراسة  يما بينفـ عمف عدـ ارتباط مستو  

يرة المقررات الدراسية المقررات الدراسية بالواقو العممف واستياجات المجتمو ، وعدـ مسا
لبتجااات السدي ة  ف التدريس ، وعدـ قدرة المقررات الدراسية عمف الكطؼ عف موااب 

 وقدرات الطبب وتنميتفا .
بلرام أعسام اي ة التدريس  ف عبارات مسور ا رسا ؿ الماجستير والدكتوراة النتا   ال اصة   -2

 وبسوث الترقية ا   
لتدريس  ف المسورال اص ا برسا ؿ الماجستير والدكتوراة لمعر ة آرام أعسام اي ة ا

وبسوث الترقيةا، قاـ الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات اذا المسوربالنسبة 
( 00لمجموعتف الدراسة ،  ـ المقارنة بينفما بواسطة مقياس) ز ( ، ويوسم ذلؾ الجدوؿ)

 التالف  
 ( 66ج  ل ) 

 رام أعسام اي ةالتدريس  ف عبارات مسورارسا ؿ الماجستيروالدكتوراة وبسوث الترقيةا ا وزاف النسبية      
رلةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 انعببرة
 قيمة )  ز ( 61كميات نظرية) ف( = 421كميات عممية) ف( = 331العينة ككؿ ) ف (= 

 ث ق ث ق ث ق

32 1.42+ 3 1.42+ 4 1.42 2 1.54 

32 1.42+ 3 1.42+ 2 1.42 3 1.54 

33 1.31- 00 1.30- 5 1.24- 00 1.33 

34 1.42+ 2 1.42+ 4 1.43 2 1.22 

35 1.30- 5 1.25- 00 1.31 5 1.33 

36 1.46+ 0 1.45+ 0 1.46+ 0 1.24 

21 1.30- 5 1.31- 6 1.25 6 1.33 

20 1.46+ 0 1.42+ 2 1.46+ 0 0.50 

24 1.34 3 1.35 3 1.32 3 1.20 

23 1.33 4 1.34 4 1.32 4 1.24 

22 1.30- 5 1.31- 6 1.25 6 1.33 

  1.52 - 1.34 - 1.35 - 1.35 المسور

باستقرام بيانات الجدوؿ السابؽ يتبيف أف الوزف النسبف ال اص بمسور ا رسا ؿ 
،  1.34( ، واو يقو بيف سد  ال قة )1.35الماجستير والدكتوراة وبسوث الترقية ا بمغ )

( ، ودتوجد  روؽ دالة إسصا يان  ف عبارت اذا المسور بالنسبة لمجموعتف العينة ،  1.44



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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اذا المسور بصورة عامة  ير راد العينة ككؿ عمف أف درجة تسقؽ واذا يؤكد عمف اتياؽ أ 
 .واسسة
ويتبيف مف بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف العبارات التف تسققت بوسوح  ف اذا  

( عبارات لد  عينة الدراسة الكمية ، وعينة الكميات العممية، واذا العبارات ، 2المسور بم ت )
( وجامت  ف المراتب ا ربو ا ولف عمف الترتيب  34،  32،  32،  20،  36اف أرقاـ ) 

لد  مجمؿ العينة ، وكذلؾ عينة الكميات العممية ، ور ـ اد تبؼ بيف مجموعتف الدراسة  ف 
( ، وعبارات  20،  36درجة التسقؽ مابيف عبارات متسققة تمامان ا إيجابية ا، واف أرقاـ ) 

( لد  عينة الكميات النظرية ، ور ـ ا تبؼ  34،  32،  32متوسطة التسقؽ ، واف أرقاـ)
ا وزاف النسبية لفذا العبارات إد أنه د توجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف عينة 
الدراسة ، واذا يدؿ عمف اتياؽ أ راد عينة الدراسة  يما بينفـ عمف  وسوح درجة تسقؽ اذا 

عمف مناقطة نتا   البسوث التف يتـ  العبارات والتف نصفا   يسرص أعسام اي ة التدريس
التوصؿ إليفا مو الطبب ، ويفتـ أعسام اي ة التدريس بتكميؼ الطبب ب جرام البسوث ذات 
الصمة بالمقررات الدراسية ، وتتوا ر با قساـ  ريطة بس ية تمبف استياجات المجتمو ، وترتبط 

ر ، ويسرص أعسام اي ة موسوعات الرسا ؿ والبسوث العممية بقسايا المجتمو المعاص
 .لمطكبت التف يعانف منفا المجتموالتدريس عمف تكويف  رؽ عمؿ مف الطبب لبسث بعض ا

كما يتبيف مف بيانات السدوؿ السابؽ أيسان أف العبارات متوسطة التسقؽ  ف اذا 
لكميات المسور بم ت عبارتاف مف منظور مجمؿ العينة ككؿ ، وعينة الكميات العممية وا

( ، وقد استمتا المرتبتيف السادسة والسابعة عمف  23،  24، وااتاف العبارتاف اما ) يةالنظر 
الترتيب لد  العينة ككؿ ، وعينة الكميات العممية والكميات النظرية ، ور ـ ا تبؼ الرتب 
وا وزاف النسبية لفاتيف العبارتيف ، إد إنه ديوجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف 

سة ، مما يبيف وجود اتياؽ بيف معظـ أ راد عينة الدراسة عمف عدـ وسوح قياـ الكية الدرا
بتقديـ جوا ز تقديرية وتطجيعية لمبسوث الطببية المتميزة ، وكذلؾ قياـ أعسام اي ة 

 .دـ سمودن لممطكبت التف تواجففـالتدريس بارطاد الطبب إلف الرسا ؿ العممية التف تق
( عبارات  ف اذا  2وكذلؾ يتبيف مف بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف اناؾ ) 

المسور  ير متسققة تمامان ا سالبة ا مف منظور العينة ككؿ ، ومف منظور عينة الكميات 
( ، وقد جامت تمؾ العبارات  ف  33،  22،  21،  35العممية ، واف العبارات أرقاـ ) 



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ينة ، وعينة الكميات العممية ، ور ـ ا تبؼ مراتب اذا العبارات المراتب ا  يرة لد  مجمؿ الع
لد  مجموعتف الدراسة ، وكذلؾ ا تبؼ  ف درجة التسقؽ مابيف عبارات متوسطة التسقؽ ، 

(  33( ، وعباراة  ير متسققة تمامان ا سالبة ا ، واف رقـ )  22،  21،  35واف أرقاـ ) 
تبؼ ا وزاف النسبية لفذا العبارات ، إد إنه دتوجد لد  عينة الكميات النظرية ، ور ـ ا 

 روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، واذا يؤكد عمف اتياؽ أ راد عينة الدراسة 
 يما بينفـ عمف عدـ قياـ أعسام اي ة التدريس باطتراؾ الطبب  ف إجرام البسوث العممية ، 

نتا   البسوث التف يتـ التوصؿ إليفا مو وعدـ سرص أعسام اي ة التدريس عمف نطر 
الطبب ، وعدـ سرصفـ عمف إطبع الطبب عمف نتا   بسو فـ ، وكؿ جديد  ف مجاؿ البسث 

 العممف.

عبارات مسور ا اإلصدارات  بلرام أعسام اي ة التدريس  فالنتا   ال اصة   -2
 والو ا ؽ ا  

باإلصدارات والو ا ؽا، قاـ لمعر ة آرام أعسام اي ة التدريس  ف المسورال اص ا
الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات اذا المسور بالنسبة لمجموعتف الدراسة،  ـ 

 ( التالف  04المقارنة بينفما بواسطة مقياس) ز ( ، ويوسم ذلؾ الجدوؿ )

 ( 65ج  ل ) 

 ارات والو ا ؽ اا وزاف النسبية  رام أعسام اي ة التدريس  ف عبارات مسور ا اإلصد    
رلةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 انعببرة
 قيمة )  ز ( 61كميات نظرية) ف( = 421كميات عممية) ف( = 331العينة ككؿ ) ف (= 

 ث ق ث ق ث ق

22 1.31- 2 1.30- 2 1.26 2 1.03 

23 1.31- 2 1.30- 2 1.26 2 1.03 

24 1.43+ 0 1.43+ 0 1.42 0 1.22 

25 1.44+ 4 1.43+ 0 1.44 4 1.05 

26 1.36 3 1.36 3 1.41 3 1.04 

 صير - 1.34 - 1.34 - 1.34 المسور

يظفر مف بيانات السدوؿ السابؽ أف معظـ عبارات اذا المسور بصية عامة متوسطة 
التسقيؽ لد  مجمؿ العينة ككؿ ، ومجموعتف عينة الدراسة ، سيث بمغ الوزف النسبف لفذا 

( ، ودتوجد  روؽ دالة  1.44،  1.34( ، واو يقو بيف سد  ال قة )1.34المسور )



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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لنسبة لمجموعتف العينة ، واذا يؤكد عمف اتياؽ أ راد إسصا يان  ف عبارت اذا المسور با
 العينة ككؿ عمف أف درجة تسقؽ اذا المسور بصورة عامة  ير واسسة .

ويظفر مف بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف العبارات التف تسققت بوسوح  ف اذا  
اف العبارتاف ، المسور بم ت عبارتيف لد  عينة الدراسة ككؿ ، وعينة الكميات العممية ، واات

( وجامت  ف المرتبتيف ا ولف وال انية عمف الترتيب لد  مجمؿ العينة ،  25،  24اما ) 
وكذلؾ عينة الكميات العممية ، وديوجد  روؽ دالة إسصا يان بيف مجموعتف عينة الدراسة ، 

ر دليؿ واذا يطير إلف أف اناؾ اتياقان بيف أ راد عينة الدراسة عمف سرص الكميات عمف إصدا
يوسم لمطبب اياكمفا التنظيمية ، وأقسامفـ ، وأعسام اي ة التدريس والعامميف  يفـ ، 
ونظـ الدراسة بفـ ، وكذلؾ سرصفـ عمف إصدار نطرات بصورة دورية لتوعية الطبب ببعض 

 القسايا المجتمعية والتعميمية . 
متوسطة التسقيؽ  كما يظفر مف بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف اناؾ عبارة واسدة 

( والتف استمت المرتبة ال ال ة  26لد  مجمؿ العينة ، وعينة الكميات العممية ، واف العبارة ) 
( عبارات متوسطة التسقيؽ لد  عينة  2لد  مجموعتف الدراسة والعينة ككؿ ،  ف مقابؿ ) 

امت  ف ( والتف ج 26،  25،  24،  23،  22الكميات النظرية ، واف العبارات أرقاـ ) 
مراتب م تمية لد  عينة الكميات النظرية ، دوف وجود  ارؽ داؿ إسصا يان بيف ا وزاف 
النسبية لفذا العبارات ، واذا يؤكد اتياؽ جميو أ راد العينة عمف عدـ وسوح قياـ الكمية 
ب صدار و ا ؽ إسصا ية تبيف لمطبب تطور أعداد ا ساتذة ، والطبب ، ونتا جفـ الدراسية، 

 جوا ز العممية التف سصمت عميفا الكمية . وال
وكذلؾ يظفر مف بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف اناؾ عبارتاف  ير متسققتيف تمامان 

، وعينة ( مف منظور مجمؿ عينة الدراسة 23،  22اسالبة ا  ف اذا المسور ، واما رقما ) 
، واذا يؤكد جموعتف الدراسةإسصا ية بيف مالكميات العممية ، وأنه ديوجد  روؽ ذات ددلة 

اتياؽ معظـ أ راد عينة الدراسة  يما بينفـ عمف عدـ قياـ الكمية بتو ير مجمة عممية لمطبب 
يستطيعوف نطر بسو فـ  يفا ، وكذلؾ عدـ قياـ ب صدار صسيية ينطر  يفا أ بار الكمية ، 

 ويعبر  يفا ا عسام والطبب عف أرا فـ . 



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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عبارات مسور ا الندوات  ام أعسام اي ة التدريس  فبلر النتا   ال اصة   -3

 والمؤتمرات ا  
لمكطؼ عف آرام أعسام اي ة التدريس  ف المسورال اص ابالندوات والمؤتمراتا، قاـ 
الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات اذا المسور بالنسبة لمجموعتف الدراسة ،  ـ 

 ( التالف  03، ويوسم ذلؾ الجدوؿ )المقارنة بينفما بواسطة مقياس) ز ( 
 ( 64ج  ل ) 

 ا وزاف النسبية  رام أعسام اي ة التدريس  ف عبارات مسور ا الندوات والمؤتمرات ا    
رلةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 انعببرة
 قيمة )  ز ( 61كميات نظرية) ف( = 421كميات عممية) ف( = 331العينة ككؿ ) ف (= 

 ث ق ث ق ث ق

44 1.44+ 0 1.44+ 0 1.43 0 1.06 

 صير 3 1.42 4 +1.42 4 +1.42 45

 صير 4 -1.24 4 -1.24 4 -1.24 46

31 1.44+ 3 1.43+ 3 1.43 0 1.22 

30 1.22- 3 1.22- 2 1.22- 2 1.03 

34 1.22- 2 1.22- 2 1.23- 2 1.03 

33 1.22- 2 1.23- 2 1.22- 2 1.03 

 صير - 1.33 - 1.33 - 1.33 المسور

السابؽ يتسم أف الوزف النسبف ال اص بمسوراالندوات مف  بؿ بيانات الجدوؿ 
( ، ودتوجد  روؽ  1.44،  1.34( ، واو يقو بيف سد  ال قة )1.33والمؤتمرات ا بمغ )

دالة إسصا يان  ف عبارت اذا المسور بالنسبة لمجموعتف العينة ، واذا يؤكد عمف اتياؽ أ راد 
 عامة  ير واسسة . العينة ككؿ عمف أف درجة تسقؽ اذا المسور بصورة

( عبارات متسققة بوسوح  ف اذا  3ويتسم مف الجدوؿ السابؽ أيسان أف اناؾ )  
، 44عممية ، واف العبارات أرقاـ )المسور مف منظور عينة الدراسة ككؿ ، وعينة الكميات ال

( والتف استمت المراتب ال بث ا ولف عمف الترتيب لد  مجمؿ العينة ، وعينة  31،  45
يات العممية والنظرية ، ور ـ أف اذا العبارات تر  عينة الكميات النظرية متوسطة التسقيؽ الكم

، ور ـ ا تبؼ ا وزاف النسبية لفذا العبارات ، إد أنه دتوجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف 
ف مجموعتف الدراسة ، مما يؤكد اتياؽ أ راد عينة الدراسة عمف أف الكمية تفتـ بعقد العديد م

الندوات والمؤتمرات العممية ، كما تسرص الكمية عمف اطتراؾ الطبب  ف لجاف تنظيـ الندوات 



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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( السابؽ أيسان أف عدد  03والمؤتمرات ، وكذلؾ سسور  عالياتفا . كما يتسم مف الجدوؿ ) 
( عبارات مف منظور مجمؿ  2العبارات  ير المتسققة تمامان ا سالبة ا  ف اذا المسور بم ت ) 

، واذا العبارات اف أرقاـ ) ت العممية وعينة الكميات النظريةعينة ككؿ ، وكذلؾ عينة الكمياال
( والتف استمت المراتب مف الرابعة وستف السابعة ا  يرة عمف الترتيب  46،  30،  33،  34

لد  أ راد عينة الدراسة ، وديوجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، مما 
عمف اتياؽ جميو أ راد العينة عمف عدـ ااتماـ الكمية باعطام الطبب اليرصة سوام  يؤكد

لسسور الندوات والمؤتمرات التف تعقد  ارج الوطف ، أو تقديـ أوراؽ عمؿ وبسوث  ف 
المؤتمرات العممية ، أو السماح لفـ لمتعبيرعف آرا فـ دا ؿ المؤتمرات والندوات ، أوستف 

 .لإلطبع عمف نتا جفـ 

عبارات مسورا المطروعات  أعسام اي ة التدريس  فبلرام النتا   ال اصة   -4 
 البس ية ا  

لبياف آرام أعسام اي ة التدريس  ف المسورال اص ا بالمطروعات البس ية ا ، قاـ 
الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات اذا المسور بالنسبة لمجموعتف الدراسة ،  ـ 

 ( التالف  02بينفما بواسطة مقياس) ز ( ، ويوسم ذلؾ الجدوؿ )المقارنة 
 ( 02جدوؿ ) 

 ا وزاف النسبية  رام أعسام اي ة التدريس  ف عبارات مسورا المطروعات البس ية ا    
رلةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 انعببرة
 قيمة )  ز ( 61كميات نظرية) ف( = 421كميات عممية) ف( = 331العينة ككؿ ) ف (= 

 ث ق ث ق ث ق

21 1.30- 3 1.34 4 1.23- 2 0.24 

26 1.36 0 1.40 0 1.34 4 0.24 

25 1.26- 3 1.25- 3 1.26 3 1.03 

24 1.25- 4 1.25- 4 1.23- 4 1.34 

23 1.30- 3 1.34 4 1.23- 2 0.24 

22 1.30- 3 1.34 4 1.23- 2 0.24 

23 1.33 4 1.34 2 1.33 0 1.34 

 1.03 - -1.24 - -1.22 - -1.23 انً ور

باستقرام بيانات الجدوؿ السابؽ يتبيف أف الوزف النسبف ال اص بمسورا 
( ، واو أقؿ مف السد ا دنف لم قة ، ودتوجد  روؽ دالة 1.23المطروعات البس ية ا بمغ )
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إسصا يان  ف عبارت اذا المسور بالنسبة لمجموعتف العينة ، واذا يؤكد عمف اتياؽ أ راد 
 عبارات اذا المسور بصورة عامة . العينة ككؿ عمف عدـ تسقؽ جميو

وباستقرام بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان يتبيف أف عدد العبارت متوسطة التسقؽ   ف  
( 23،  20لكميات النظرية ، واما ) اذا المسور بم ت عبارتيف لد  عينة الدراسة ككؿ ، ، وا

عينة الكميات النظرية ، مقابؿ والمتاف استمتا المرتبتيف ا ولف وال انية لد  عينة الدراسة ككؿ و 
،  22،  22،  20،  21( عبارات متوسطة التسقؽ لد  عينة الكميات العممية ، واف ) 2)

، ا سالبة ا لد  عينة الدراسة ككؿ ( عبارات  ير متسققة تمامان  2( ، وذلؾ مقابؿ عدد )  23
، ومقابؿ عدد عبارة  ( 24،  22،  22،  21وعينة الكميات النظرية ، واف العبارات أرقاـ ) 

( ، واذا  23واسدة  ير متسققة لد  عينة الدراسة ككؿ ومجموعتف الدراسة واف العبارة ) 
العبارات جامت  ف المراتب مف ال ال ة وستف السابعة عمف الترتيب لد  عينة الدراسة ، ور ـ 

لة إسصا ية بيف ا تبؼ المراتب وا وزاف النسبية لمعبارات ، إد أنه ديوجد  روؽ ذات دد 
مجموعتف الدراسة ، مما يؤكد عمف اتياؽ جميو أ راد العينة عمف عدـ قياـ الكمية بوسو  طط 
وبرام  تنييذية لمطروعات البسوث الطببية ، وعدـ ااتمامفا بتسويؽ المطروعات الريادية 

جيو الكمية لمطبب ، وعدـ تو ير التمويؿ البـز لتنييذ المطرعات البس ية لمطبب ، وعدـ تط
لطببفا عمف ادطتراؾ  ف المطاريو البس ية العالمية ، وعدـ قياـ رجاؿ ا عماؿ بالمساامة 
 ف تمويؿ المطروعات الطببية ، إسا ة إلف عدـ قياـ الكمية بدوراا  ف تكريـ الطبب 

 الساصميف عمف مراتب متقدمة  ف المطروعات البس ية . 

 التنا سية لد  الطبب القدراتسوؿ واقو  بالطبب ال اصة ادستبانةنتا    –  انيان 
 بجامعة أسيوط   

الباسث ، اتبو  أسيوط جامعةعف مد  توا رالقدرات التنا سية لد  طبب  لمكطؼ 
  اإلجرامات التالية  

( طالبػػػاننن مػػػف طػػػبب الكميػػػات العمميػػػة والنظريػػػة 0335طبػػػؽ الباسػػػث ادسػػػتبانة عمػػػف ) – 0
 بجامعة أسيوط .

، ، واست راج ا وزاف النسبية لفا الباسث بتيريغ استجابات أ راد العينة عمف العباراتقاـ  – 4
 ـ است داـ مقياس ) ز ( لتسديد اليروؽ بيف آرام   ات العينة ، ونوسم  يما يمف نتا   
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تطبيؽ اذا اإلجرامات عمف المساورال ب ة لبستبانة بصية عامة ، وعمف العبارات 
 سدا بصية  اصة   ال اصة بكؿ مسورعمف 

وانػا قػاـ الباسػث  بصػية عامػة   االضةتببَتحةى ي ةب ر  الطػببالنتا   ال اصة بػلرام  -أ
القػدرات التنا سػية بتسديد آرام عينػة الدراسػة مػف  ػبؿ المسػاور التػف تسػمنتفا اسػتبانة واقػو 

 ( التالف  02، كما يتسم مف الجدوؿ )، وذلؾ بطكؿ عاـ لد  طبب الجامعة 
 ( 02جدوؿ ) 

ا وزاف النسبية المعبرة عف مد  تسقؽ مساوراستبانة القدرات التنا سية لد  طبب الجامعة بصية 
 عامة

 ـ
0 

 المساور
 664كميات نظرية)ف(=  320كميات عممية )ف(=  0335العينةككؿ)ف(= 

 قيمة )ز(
 ت ؽ ت ؽ ت ؽ

القدرات التنا سية  0
 ا كاديمية

1.41+ 0 1.41 0 1.36 0 1.53 

القدرات التنا سية  4
 الط صية والجماعية

1.33- 3 1.32 3 1.30- 3 0.43 

 صير 4 1.35 4 1.35 4 1.35 القدرات التنا سية المدنية 3

 1.32 - 1.33 - 1.34 - 1.34 ادستبياف ككؿ

( -عبارة تتسقؽ بوسوح ا إيجابيةا )) ؽ(تعنف الوزف النسبف )ت(تعنف الترتيب )+ ( تعنف ال
 العبارة دتتسقؽ ا سالبةا)  (الرقـ بدوف أ  عبمة تعنف العبارة متوسطة التسقؽتعنف 

بنظرة مترنية  ف بيانات الجػدوؿ السػابؽ يتبػيف أف الػوزف النسػبف لبسػتبانة ككػؿ بمػغ 
( ، واذا يؤكػد عمػف اتيػاؽ أ ػراد العينػة  1.36،  1.32( ، واو يقو بيف سد  ال قة ) 1.34)

القػدرات التنا سػية لػد  طػبب الجامعػة ليسػت بالمسػتو  المطمػوب ، ككؿ عمف أف جميو أنواع 
واػػذا ا مػػر ييػػرض عمػػف المسػػ وليف عػػف التعمػػيـ الجػػامعف بػػذؿ المزيػػد مػػف الجفػػود لتطػػوير 
منظومػػة العمميػػة التربويػػة والتعميميػػة دا ػػؿ الكميػػات لبرتقػػام بمسػػتو  القػػدرات التنا سػػية لػػد  

 الطبب .
لجػػػدوؿ السػػػابؽ يتبػػػيف أيسػػػان أنػػػه د توجػػػد  ػػػروؽ دالػػػة وب عػػػادة النظػػػر  ػػػف بيانػػػات ا

إسصا يان بيف ا وزاف النسػبية لمجمػوعتف الدراسػة  ػف جميػو المسػاور ال ب ػة كػؿ عمػف سػدا ، 
 –كمػا يوسػسفا الجػدوؿ السػابؽ  –ومف مقارنة اسػتجابات أ ػراد العينػة عمػف المسػاور ال ب ػة 

اديمية ا أستؿ المرتبػة ا ولػف لػد  أ ػراد العينػة نجد أف المسورال اص ا بالقدرات التنا سية ا ك
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، وكػػذلؾ لػػد  عينػػة الكميػػات (1.41الكميػػة، ولػػد  عينػػة طػػبب الكميػػات العمميػػة بنسػػبة بم ػػت )
( ، واف أوزاف نسبية تدؿ عمف أف العينة  ير متيقة عمػف درجػة تسقػؽ 1.36النظرية بنسبة )

نػػة ، و يػػر واسػػم التسقػػؽ لػػد  اػػذا المسػػور ،  فػػو متسقػػؽ بدرجػػة عاليػػة لػػد  مجمػػؿ العي
 مجموعتف الدراسة .  

كمػػا نجػػد أيسػػان أف المسػػور ال ػػاص ا بالقػػدرات التنا سػػية المدنيػػة ا جػػام  ػػف المرتبػػة 
ال انيػػة مػػف منظػػور أ ػػراد العينػػة ككػػؿ ، وكػػذلؾ مػػف منظػػور عينػػة الكميػػات العمميػػة والكميػػات 

( ، والذ  يقو بيف السديف ا دنف وا عمف لم قة ، ممػا يؤكػد عمػف 1.35النظرية بوزف نسبف )
ينػة الكميػة وعينػة الكميػات النظريػة عمػف عػدـ وسػوح القػدرات التنا سػية المدنيػة اتياؽ أ راد الع

لػػػد  الطػػػبب . و ػػػف المرتبػػػة ال ال ػػػة وا  يػػػرة جػػػام المسػػػور ال ػػػاص ا بالقػػػدرات التنا سػػػية 
( ، وعينػػػة الكميػػػات 1.33الط صػػية والجماعيػػػة ا مػػػف منظػػػور مجمػػػؿ العينػػػة بػػػوزف نسػػػبف )

( ، واػػف أوزاف 1.30نػػة الكميػػات النظريػػة بػػوزف نسػػبف )( ، وعي1.32العمميػػة بػػوزف نسػػبف )
نسػػبية تػػدؿ عمػػف أف العينػػة  يػػر متيقػػة عمػػف مػػد  تسقػػؽ اػػذا المسػػور،  فػػو متسقػػؽ بدرجػػة 
متوسػػػطة لػػػد  عينػػػة الكميػػػات العمميػػػة ، و يرمتسقػػػؽ تمامػػػان ا سػػػالبة ا لػػػد  العينػػػة ككػػػؿ، 

 وعينةالكميات النظرية 

   كم ي ور يٍ ي ب ر االضتببَت عهى ح ِ حى  الطببالنتا   ال اصة بلرام  -ب

 ا القدرات التنا سية ا كاديمية امسور  الطبب  ف جوانببلرام النتا   ال اصة   -0
    بصية عامة

لمتوصؿ إلف الدرجات المعبرة عف مستو  أنواع القدرات التنا سية ا كاديمية لد  
الطبب بصية عامة ، قاـ الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات قياس كؿ قدرة مف 

 ـ المقارنة بينفما بواسطة اذا القدرات لد  الطبب بالنسبة لمجموعتف الدراسة ، 
 ( التالف  03جدوؿ )، ويوسم ذلؾ الز()مقياس
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 ( 03جدوؿ ) 

 ا وزاف النسبية المعبرة عف مد  تسقؽ جوانب مسور ا القدرات التنا سية ا كاديمية ا بصية عامة
 قيمة )ز( 664كميات نظرية)ف(=  320كميات عممية )ف(=  0335العينةككؿ)ف(=  الجوانب ـ

 ت ؽ ت ؽ ت ؽ

 1.52 3 1.34 4 1.36 3 1.35 القدرة عمف التعمـ لسد ادتقاف 0

القدرة عمف است داـ التكنولوجيا  4
 السدي ة  ف المعر ة

1.42+ 0 1.44+ 0 1.44+ 0 1.53 

 صير 2 1.32 3 1.33 2 1.33 القدرة عمف التقويـ الذاتف 3

 0.14 4 +1.40 3 1.33 4 +1.36 القدرة عمف البسث العممف 2

 1.53 - 1.36 - 1.41 - +1.41 الجوانب ككؿ

( -عبارة تتسقؽ بوسوح ا إيجابيةا )ؽ(تعنف الوزف النسبف )ت(تعنف الترتيب )+ ( تعنف ال) 
 تعنف العبارة دتتسقؽ ا سالبةا)  (الرقـ بدوف أ  عبمة تعنف العبارة متوسطة التسقؽ

سػػبف لجوانػػب اػػذا المسػػور ككػػؿ بمػػغ يتسػػم مػػف بيانػػات الجػػدوؿ السػػابؽ أف الػػوزف الن
د ا عمػػف لم قػػة ، كمػػا أنػػه د توجػػد  ػػروؽ دالػػة إسصػػا يان بػػيف ( ، واػػو أكبػػر مػػف السػػ1.41)

مجمػوعتف الدراسػػة  ػػف الجوانػػب ا ربعػػة لممسػػور ، ممػػا يؤكػػد عمػػف تواجػػد اػػذا القػػدرات بنسػػبة 
 واسسة لد  طبب الكميات العممية والكميات النظرية عمف السوام .

ـ التكنولوجيا السدي ة ويظفر مف بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف القدرة عمفا است دا 
، ولد  عينة (1.42 ف المعر ةا استمت المرتبة ا ولف لد  مجمؿ العينة بوزف نسبف ) 

، واف (1.44، وعينة الكميات النظرية بوزف نسبف ) (1.44الكميات العممية بوزف نسبف ) 
لقدرة أوزاف نسبية أكبر مف السد ا عمف لم قة ، مما يطير إلف أف الطبب يمتمكوف اذا ا

بدرجة عالية . وجامت القدرة عمف ا البسث العممف ا  ف المرتبة ال انية مف منظور أ راد 
، (1.40( ، ومنظور طبب الكميات النظرية بوزف نسبف )1.36العينة ككؿ بوزف نسبف ) 

، واف أوزاف نسبية تدؿ (1.33و ف المرتبة ال ال ة مف منظور طبب الكميات العممية بنسبة) 
العينة  ير متيقة عمف مد  تسقؽ اذا القدرة لد  الطبب ،  فف متسققة بدرجة عمف أف 

عالية لد  عينة الدراسة ككؿ والكميات النظرية ، و ير واسسة التسقؽ لد  عينة الكميات 
 العممية 
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كما جامت القدرة عمف ا التعمـ لسد ادتقاف ا  ف المرتبة ال ال ة لد  أ راد مجمؿ  
، و ف المرتبة (1.34( ، وعينة الكميات النظرية بوزف نسبف) 1.35سبف) العينة ككؿ بوزف ن

( ، واذا ا وزاف النسبية كمفا تدؿ 1.36ال انية لد  عينة الكميات العممية بوزف نسبف ) 
عمف أف اذا القدرة  ير واسسة التسقؽ لد  مجموعتف الدراسة ، وأ راد العينة ككؿ . واستمت 

  مجمؿ العينة بوزف نسبف ) اتف ا المرتبة الرابعة وا  يرة لدالقدرة عمف ا التقويـ الذ
( ، والمرتبة ال ال ة لد  عينة الكميات 1.32، وعينة الكميات النظرية بوزف نسبف ) (1.33

( ، واف أوزاف نسبية تطير إلف عدـ وسوح تسقؽ اذا القدرة 1.33العممية بوزف نسبف ) 
 لد  الطبب .

بلرامالطبب  ف كؿ جانب مف جوانب مسوراالقدرات النتا   ال اصة  -4
    عمىسدااالتنا سيةا كاديمية

 الجانب ا وؿ   القدرة عمف است داـ التكنولوجيا السدي ة  ف المعر ة   -
لمعر ة الدرجات المعبرة عف مستو  القدرة عمف است داـ التكنولوجيا السدي ة  ف 

ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات قياس اذا القدرة التعميـ لد  الطبب ، قاـ الباسث بسساب 
بالنسبة لمجموعتف الدراسة ،  ـ المقارنة بينفما بواسطة مقياس ) ز ( ، ويوسم ذلؾ الجدوؿ 

 ( التالف  04)
 ( 04جدوؿ ) 

 ا وزاف النسبية المعبرة عف مد  تسقؽ عبارات االقدرة عمف است داـ التكنولوجياالسدي ة  ف المعر ةا     
 قيمة )  ز ( 664كميات نظرية )ف( = 320كميات عممية) ف( = 0335العينة ككؿ) ف(=  رقـ العبارة

 ت ؽ ت ؽ ت ؽ

02 1.56+ 3 1.64+ 4 1.53+ 3 4.33 

02 1.33- 3 1.32 3 1.30- 4 0.32 

03 1.33- 3 1.32 4 1.30- 4 0.43 

04 1.60+ 0 1.63+ 0 1.53+ 4 0.36 

05 1.34- 6 1.33- 6 1.34- 3 1.21 

06 1.60+ 0 1.64+ 4 1.54+ 0 0.20 

41 1.53+ 2 1.54+ 2 1.50+ 2 0.33 

40 1.34 2 1.36 2 1.32- 2 1.54 

44 1.33- 3 1.32 4 1.30- 4 0.32 

 1.53 - +1.44 - +1.44 - +1.42 الجانب ككؿ



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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( السابؽ أف أ راد العينة ككؿ ، وكذلؾ أ راد عينة 04يبسظ مف بيانات الجدوؿ )
الكميات العممية ، وأ راد عينة الكميات النظرية يجمعوف عمف تسقؽ المفارات المرتبطة بالقدرة 
عمف است داـ التكنولوجيا السدي ة  ف التعميـ ، سيث بمغ متوسط ا وزاف النسبية لمعبارات 

( عمف الترتيب لد  أ راد العينة ، واف أوزاف  1.44، 1.44،  1.42اذا القدرة ) الدالة عمف
نسبية أكبر مف السد ا عمف لم قة جعمت اذا الجانب يستؿ المرتبة ا ولف بيف الجوانب ا  ر  
، كما أنه د يوجد  ارؽ داؿ إسصا يان بيف مجموعتف الدراسة ، واذا يؤكد اتياؽ أ راد العينة 

فـ عمف وسوح جوانب اذا القدرة لد  الطبب بدرجة عالية ، وربما يرجو ذلؾ إلف  يما بين
الجفود التف تبذلفا الجامعة بفدؼ تزويد الكميات با جفزة وا دوات التكنولوجية السدي ة   

 الم تمية . واإلنتاجلتطوير مفارات الطبب وقدراتفـ  ف مجادت التعميـ والمعر ة العمؿ 
انات الجدوؿ السابؽ أيسان يتبيف أف العبارات المتسققة بوسوح  ف اذا وبالنظر  ف بي 

( عبارات مف منظور مجمؿ العينة ، وعينة الكميات العممية ، وعينة  2الجانب بم ت ) 
( والتف استمت المراتب ا ربو  41،  02،  06،  04الكميات النظرية ، واف العبارات أرقاـ ) 

د العينة ، وديوجد  روؽ دالة إسصا يان بيف مجموعتف عينة ا ولف عمف الترتيب لد  أ را
الدراسة ، واذا يؤكد عمف أف أ راد عينة الدراسة لديفـ  كرة عف مستسد ات تكنولوجيا 
المعمومات والتعميـ ، ويستطيعوف التعرؼ عمف أنواع الساسبات ومكوناتفا وأاـ برامجفا 

داـ ا نترنت لمسصوؿ عمف المعارؼ المتنوعة ، واست داماتفا ، وكذلؾ لديفـ القدرة عمف است 
 اذا بجانب أنفـ يسعوف دا مان لمعر ة الجديد  ف مجاؿ تكنولوجيا المعمومات .

وب عادة النظر  ف بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان نجد أف العبارات  ير المتسققة تمامان  
ككؿ ، وعينة الكميات  ( عبارات لد  أ راد العينة 2ا سالبة ا  ف اذا الجانب ، بم ت ) 

( ، مقابؿ عبارة واسدة  ير متسققة  05،  44،  03،  02النظرية ، واف العبارات أرقاـ ) 
( عبارات  ير واسسة التسقؽ لد  2( ، مقابؿ )05لد  عينة الكميات العممية ، واف العبارة )

ابؿ عبارة واسدة ، ومق(44، 03، 02، 40أ راد عينة الكميات العممية ، واف العبارات أرقاـ )
، واذا العبارات استمت (40 ير واسسة التسقؽ لد  أ راد العينة الكمية ، واف العبارة )

المراتب مف ال امسة وستف التاسعة ا  يرة عمف الترتيب لد  أ راد عينة الدراسة ، وديوجد 
  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة . 



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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لب لطبيعة العبقة بيف التطور التكنولوجف وتقدـ واذا يطير إلف عدـ إدارؾ الطا
المجتمعات ، وعدـ إدراكه  بعاد ومجادت التطور التكنولوجف السادث  ف العالـ ، وكذلؾ 
سعؼ القدرة لديه عمف است داـ التقنية  ف تصميـ المواقؼ التعميمية ، وعدـ سعيه لتطوير 

التعميـ  ف دا ؿ الوطف أو  مومات  فقدراته ومفاراته  ف مجاؿ است داـ تكنولوجيا المع
 . ارجه

 الجانب ال انف   القدرة عمف البسث العممف   -
لمعر ة الدرجات المعبرة عف مستو  القدرة عمف البسث العممف لد  الطبب ، قاـ 
الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات قياس اذا القدرة بالنسبة لمجموعتف الدراسة 

 ( التالف  05بينفما بواسطة مقياس ) ز ( ، ويوسم ذلؾ الجدوؿ ) ،  ـ المقارنة
 ( 61ج  ل ) 

 ا وزاف النسبية المعبرة عف مد  تسقؽ عبارات ا القدرة عمف البسث العممف ا    
 قيمة )  ز ( 664كميات نظرية) ف( = 320كميات عممية) ف( = 0335العينة ككؿ )ف(=  رلى انعببرة

 ث ق ث ق ث ق

31  1.24- 03 1.21- 04 1.31- 04 0.34 

30 1.22- 04 1.24- 03 1.26- 03 0.40 

34 1.34- 01 1.26- 00 1.33- 01 1.33 

33 1.52+ 0 1.52+ 0 1.53+ 0 0.03 

32 1.53+ 4 1.50+ 4 1.52+ 4 1.32 

32 1.30- 00 1.31- 01 1.34- 00 1.21 

33 1.54+ 3 1.50+ 4 1.52+ 4 1.33 

34 1.51+ 2 1.46+ 2 1.50+ 2 1.34 

35 1.33- 6 130- 6 1.33- 6 0.32 

36 1.36+ 2 1.34 2 1.42+ 2 0.44 

21 1.34 3 1.32 4 1.36 3 1.54 

20 1.33 4 1.32 4 1.36 3 0.44 

24 1.33 4 1.32 3 1.35 5 1.63 

 0.14 - +1.40 - 1.33 - +1.36 الجانب ككؿ



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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تؤكد بيانات الجدوؿ السابؽ أف أ راد العينة بصية عامة ، وأ راد عينة الكميات 
النظرية بصية  اصة يتقنوف مفارات إجرام البسث العممف ، سيث بمغ متوسط ا وزاف النسبية 

( ، واو وزف نسبف أكبر مف السد ا عمف 1.36لمعبارات الدالة عمف اذا القدرة لد  الطبب )
الجانب اليرصة لكف يرتف  ف المرتبة ال انية بيف الجوانب ا  ر  ، كما أنه  لم قة أتاح لفذا

دتوجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، مما يطير إلف توا ر معظـ 
المفارات المرتبطة بفذا الجانب لد  الطبب و اصة طبب الكميات النظرية ، وربما يرجو 

  الطبب  ف الكميات النظرية عف الطبب  ف الكميات العممية السبب  ف ظفور اذا القدرة لد
نظران  نفـ يكميوف ب جرام العديد مف البسوث مف قبؿ أساتذتفـ سوؿ بعض الموسوعات 

 المتعمقة بالمقررات ، بينما الطبب  ف الكميات العممية ينط موف ك يران بالدروس العممية . 
ف عدد العبارات المتسققة بوسوح  ف اذا وتؤكد بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أ 

( عبارات مف منظور مجمؿ العينة ، وعينة الكميات العممية ، وعينة الكميات 2الجانب بم ت )
( والتف استمت المراتب ال مس  36،  34،  33،  32،  33النظرية ، واف العبارات أرقاـ ) 

لة إسصا يان بيف مجموعتف عينة ا ولف عمف الترتيب لد  أ راد العينة ، وديوجد  روؽ دا
الدراسة ، مما يؤكد أف جميو أ راد العينة مف الطبب لديفـ القدرة عمف جمو المعمومات 
والبيانات مف مصادر متعددة ، وتو يقفا ، والتعبير عنفا بطرؽ كمية وكييية ، والتمييز بيف 

 السقا ؽ وا رام النظرية ، وتقديـ تصورات ورؤ  عممية م تمية .
كما تؤكد بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات  ير واسسة التسقؽ  ف اذا  

( عبارات مف منظور مجمؿ العينة ، وعينة الكميات العممية ، وعينة  3الجانب بم ت ) 
( والتف جامت  ف المراتب السادسة  24،  20،  21الكميات النظرية ، واف العبارات أرقاـ ) 

لد  أ راد العينة ، كما تؤكد البيانات عدـ وجود  روؽ ذات ددلة إسصا ية والسابعة وال امنة 
بيف مجموعتف الدراسة ، واذا يدلؿ عمف عدـ وسوح القدرة لد  الطبب عمف معر ة البسوث 

، مان عمميان وموسوعيان الجديدة  ف طتف مجادت السياة المعاصرة ، وتقييـ المواقؼ وا طيام تقي
 لقدرات البس ية لد  الطبب .وتطوير المفارات وا

كذلؾ تؤكد بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات  ير المتسققة تمامان ا 
العينة ، وعينة الكميات  ( عبارات مف منظور مجمؿ 2سالبة ا  ف اذا الجانب بم ت ) 

( والتف  31،  30،  32،  34،  35، وعينة الكميات النظرية ، واف العبارات أرقاـ ) العممية



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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استمت المراتب مف التاسعة وستف ال ال ة عطرة ا  يرة لد  أ راد العينة ، وأنه دتوجد  روؽ 
ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، مما يؤكد عمف سعؼ مفارات البسث العممف 
لد  الطبب ، م ؿ سعؼ القدرة لد  الطبب عمف است داـ ا سموب العممف  ف تسديد 

وسمفا ، وا تيار المنف  العممف السميـ إلجرام البسث ، وتسديد ا ساليب اإلسصا ية المطكمة 
 المناسبة لتسميؿ البيانات ، وتيسيراا .

 الجانب ال الت   القدرة عمف التعمـ لسد ادتقاف   -
لمعر ة الدرجات المعبرة عف مستو  القدرة عمف التعمـ لسد ادتقاف لد  الطبب ، قاـ   

ساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات قياس اذا القدرة بالنسبة لمجموعتف الباسث بس
 ( التالف  06الدراسة ،  ـ المقارنة بينفما بواسطة مقياس ) ز ( ، ويوسم ذلؾ الجدوؿ )

 ( 60ج  ل ) 

 ا وزاف النسبية المعبرة عف مد  تسقؽ عبارات ا القدرة عمف التعمـ لسد ادتقاف ا    
 قيمة )  ز ( 664كميات نظرية) ف( = 320كميات عممية) ف( = 0335عينة ككؿ )ف(= ال رلى انعببرة

 ث ق ث ق ث ق

0 1.34 5 1.36 5 1.34 5 1.52 

 صير 6 1.33 01 1.33 6 1.33 4

3 1.24- 00 1.25- 00 1.23- 04 1.46 

 صير 2 +1.43 3 +1.43 3 +1.43 2

2 1.42+ 4 1.43+ 3 1.42+ 4 1.34 

3 1.44+ 2 1.44+ 2 1.43+ 2 0.44 

4 1.24- 00 1.25- 00 1.23- 04 1.46 

5 1.54+ 0 1.52+ 0 1.44+ 3 0.24 

6 1.50+ 4 1.54+ 4 1.46+ 0 1.34 

 صير 6 1.33 6 1.33 6 1.33 01

 صير 00 -1.24 03 -1.24 00 -1.24 00

04 1.51+ 3 1.50+ 3 1.46+ 0 1.34 

 صير 3 +1.44 2 +1.44 2 +1.44 03

 1.52 - 1.34 - 1.36 - 1.35 ككؿ الجانب

( ، واو 1.35تطير بيانات الجدوؿ السابؽ إلف أف الوزف النسبف لفذا الجانب بمغ )
( واذ الوزف جعمه يرتف  ف المرتبة ال ال ة بيف الجوانب  1.36،  1.32يقو بيف سد  ال قة )



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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بيف مجموعتف العينة ، ا  ر  لمقدرات التنا سية ا كاديمية ، ودتوجد  روؽ دالة إسصا يان 
 .بصورة عامة  ير واسسة واذا يؤكد عمف أف درجة تسقؽ اذا الجانب لد  الطبب

كما تطير بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان إلف أف عدد العبارات المتسققة بوسوح  ف 
( عبارات مف منظور مجمؿ العينة ، وعينة الكميات العممية ، وعينة 4اذا الجانب بم ت )

( والتف استمت  2،  2،  03،  3،  04،  6،  5النظرية ، واف العبارات أرقاـ ) الكميات 
المراتب السبو ا ولف عمف الترتيب لد  أ راد العينة ككؿ وعينة الكميات العممية والنظرية ، 
وديوجد  روؽ دالة إسصا يان بيف مجموعتف عينة الدراسة ، مما يؤكد أف جميو أ راد العينة 

رة عمف صيا ة وتصنيؼ ا اداؼ التعميمية ، والقدرة عمف تنييذ مستو  المقرر يمتمكوف القد
الدراسف ، والقدرة عمف معر ة مستويات اإلنجاز ا كاديمية والوصوؿ إليفا ، والقدرة عمف 
تسمؿ مس ولية التعمـ الذاتف ، إسا ة إلف وجود الدوا و لديفـ لتركيد ذواتفـ ، وادرتقام 

  ف مجاؿ الت صص .بمستوااـ التسصيمف 
وكذلؾ تطير بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان إلف أف عدد العبارات  ير واسسة التسقؽ  

( عبارات مف منظور مجمؿ العينة ، وعينة الكميات العممية ،  3 ف اذا الجانب بم ت ) 
( والتف جامت  ف المراتب ال امنة والتاسعة  01،   4،  0وعينة الكميات النظرية ، واما ) 

والعاطرة عمف الترتيب لد  أ راد العينة الكمية ، كما تؤكد البيانات عدـ وجود  روؽ ذات ددلة 
إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، مما يدلؿ عمف عدـ وسوح إدراؾ الطبب لميفوـ التعمـ لسد 
ادتقاف ، وأساسيات ومصادر التعمـ لسد ادتقاف ، إسا ة إلف عدـ وسوح القدرة لد  الطبب 

 عمف تقديـ ا  كار الجديدة التف تؤد  لتطوير المنف  الدراسف .
كذلؾ تطير بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان إلف أف عدد العبارات  ير المتسققة تمامان ا 

( عبارات مف منظور مجمؿ العينة ، وعينة الكميات  3سالبة ا  ف اذا الجانب بم ت ) 
( والتف استمت المرتبة  00،  4،  3بارات أرقاـ ) ، وعينة الكميات النظرية ، واف العلعمميةا

السادية عطرة ا  يرة لد  أ راد العينة ، وأنه دتوجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف 
مجموعتف الدراسة ، مما يؤكد عمف عدـ معر ة الطبب باستراتيجيات التعمـ الذاتف كالتعمـ عف 

التعمـ النطط ، وعدـ القدرة لد  الطبب عمف انتاج بعد ، والتعمـ الذاتف ، والتعمـ ادبتكار  ، و 
  المعارؼ والمعمومات ، وعدـ القدرة لديفـ عمف تط يص صعوبات التعمـ ومعالجتفا .
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 الجانب الرابو   القدرة عمف التقويـ الذاتف   -
لمعر ة الدرجات المعبرة عف مستو  القدرة عمف التقويـ الذاتف لد  الطبب ، قاـ 

القدرة بالنسبة لمجموعتف ب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات قياس اذا الباسث بسسا
 ( التالف  41،  ـ المقارنة بينفما بواسطة مقياس ) ز ( ، ويوسم ذلؾ الجدوؿ )الدراسة

 ( 51ج  ل ) 

 ا وزاف النسبية المعبرة عف مد  تسقؽ عبارات ا القدرة عمف التقويـ الذاتف ا
 قيمة )  ز ( 664كميات نظرية) ف( = 320كميات عممية) ف( = 0335)ف(= العينة ككؿ  رلى انعببرة

 ث ق ث ق ث ق

43 1.24- 4 1.25- 4 1.23- 4 1.46 

42 1.24- 3 1.31- 3 1.21- 3 0.34 

42 1.44+ 0 1.44+ 0 1.43+ 0 1.36 

 صير 0 +1.43 4 +1.43 4 +1.43 43

44 1.42+ 3 1.43+ 4 1.42+ 3 1.34 

 صير 2 1.33 2 1.33 2 1.33 45

46 1.40+ 2 1.40+ 2 1.41+ 2 1.04 

 0.10 - 1.32 - 1.33 - 1.33 الجانب ككؿ 

( ، واو يقو 1.33تظفر بيانات الجدوؿ السابؽ أف الوزف النسبف لفذا الجانب بمغ )
( واذ الوزف جعمه يرتف  ف المرتبة الرابعة ا  يرة بيف  1.36،  1.32بيف سد  ال قة )

ا  ر  لمقدرات التنا سية ا كاديمية ، ودتوجد  روؽ دالة إسصا يان بيف مجموعتف الجوانب 
 العينة ، واذا يؤكد عمف أف درجة تسقؽ اذا الجانب لد  الطبب بصورة عامة  ير واسسة .
وتظفر بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات المتسققة بوسوح  ف اذا 

نظور مجمؿ العينة ، وعينة الكميات العممية ، وعينة الكميات ( عبارات مف م2الجانب بم ت )
( والتف استمت المراتب ا ربو ا ولف  46،  44،  43،  42النظرية ، واف العبارات أرقاـ ) 

عمف الترتيب لد  أ راد العينة ككؿ ، وعينة الكميات العممية والنظرية ، وديوجد  روؽ دالة 
دراسة ، مما يؤكد أف جميو أ راد العينة مف الطبب يسرصوف إسصا يان بيف مجموعتف عينة ال

، ولمسعف لتدعيـ السقيقف لمطعور بالراسة النيسية عمف معر ة مستوااـ المعر ف والمفار 
 نواسف القوة ، ومعالجة جوانب القصور لديفـ بجفوداـ التعميمية الذاتف . 

متوسطة التسقؽ  ف اذا  كما تظفر بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات
الجانب بم ت عبارة واسدة مف منظور مجمؿ العينة ، وعينة الكميات العممية والنظرية ، واف 
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( والتف جامت  ف المرتبة ال امسة لد  أ راد عينة الدراسة ، وأنه دتوجد  45العبارة رقـ ) 
وح استمرار  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، مما يؤكد عمف عدـ وس

 الطبب  ف التقويـ الذاتف لمعر ة جوانب النقص التعميمف لديفـ . 
وكذلؾ تظفر بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات  ير المتسققة تمامان ا    

سالبة ا  ف اذا الجانب بم ت عبارتيف مف منظور مجمؿ العينة ، وعينة الكميات العممية ، 
( والمتاف استمتا المرتبتيف السادسة والسابعة  43،  42واما )  وعينة الكميات النظرية 

ا  يرة عمف الترتيب لد  أ راد العينة ، وأنه دتوجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف 
الدراسة ، مما يؤكد عمف عدـ إدراؾ الطبب  امية التقويـ الذاتف ، وعدـ القدرة عمف إعداد 

 الذاتف .واست داـ أساليب التقويـ 
 االمدنية ا القدرات التنا سية مسور  الطبب  ف جوانببلرام النتا   ال اصة   -3

 بصية عامة  
لمتوصؿ إلف الدرجات المعبرة عف مستو  أنواع القدرات التنا سية المدنية لد  
الطبب بصية عامة ، قاـ الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات قياس كؿ قدرة 

الطبب بالنسبة لمجموعتف الدراسة ،  ـ المقارنة بينفما بواسطة مقياس )ز( ويوسم لد  
 ( التالف  40ذلؾ الجدوؿ )

 ( 40جدوؿ ) 
 ا وزاف النسبية المعبرة عف مد  تسقؽ جوانب مسور ا القدرات التنا سية المدنية ا بصية عامة

 ـ

0 

قيمة  664كميات نظرية)ف(=  320كميات عممية )ف(=  0335العينةككؿ)ف(=  الجوانب

 ت ؽ ت ؽ ت ؽ )ز(

 صير 4 1.36 4 1.36 4 +1.36 القدرة عمف تسمؿ المس ولية ادجتماعية 0

 1.20 3 1.32 3 1.35 3 1.34 القدرة عمف السوار والنقد والتطاور  4

 1.24 2 -1.32 2 -1.34 2 -1.33 القدرة عمف اكتساب مفارات سوؽ العمؿ 3

 صير 0 +1.43 0 +1.43 0 +1.43 التعايش مو ا  رالقدرة عمف  2

 صير - 1.35 - 1.35 - 1.35 الجوانب ككؿ

( -عبارة تتسقؽ بوسوح ا إيجابيةا )) ؽ(تعنف الوزف النسبف )ت(تعنف الترتيب )+ ( تعنف ال
 تعنف العبارة دتتسقؽ ا سالبةا)  (الرقـ بدوف أ  عبمة تعنف العبارة متوسطة التسقؽ
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( ، 1.35بيانات الجدوؿ السابؽ أف الوزف النسبف لفذا الجوانب ككؿ بمغ )توسم 
( ، كما توسم أنه دتوجد  روؽ دالة إسصا يان  1.36،  1.32واو يقو بيف سد  ال قة )

بيف مجموعتف العينة  ف جميو الجوانب ا ربعة ، واذا يؤكد عمف أف درجة تسقؽ اذا 
 .يات النظرية بصية عامة  ير واسسةية أـ طبب الكمالجوانب سوام لد  طبب الكميات العمم

وتوسم بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف الجانب ال اص ا بالقدرة عمف التعايش مو 
ا  ر ا استؿ المرتبة ا ولف لد  مجمؿ العينة ، وكذلؾ عينة الكميات العممية وعينة الكميات 

سد ا عمف لم قة ، مما يؤكد عمف ( ، واو وزف أكبر مف ال1.43النظرية ، بوزف نسبف )
امتبؾ طبب الجامعة لمقدرات والمفارات التف تساعداـ عمف التعايش مو ا  ريف . كما تبيف 
أيسان أف الجانب ال اص ا بالقدرة عمف تسمؿ المس ولية ادجتماعية ا استؿ المرتبة ال انية 

ات النظرية ، بوزف نسبف لد  مجمؿ العينة ، ولد  عينة الكميات العممية وعينة الكمي
ف تمتو أ راد العينة بتمؾ ( ، واو وزف يؤكد عمف أف أ راد العينة  ير متيقيف عم1.36)

، سيث تر  مجمؿ العينة أنفا موجودة بدرجة عالية لد  ا  راد ، وتر  مجموعتف العينة القدرة
 أنفا موجودة ولكف بدرجة متوسطة التسقؽ لديفـ .

جانب ال اص ا بالقدرة عمف السوار والنقد والتطاور ا جام  ف وكذلؾ تبيف أيسان أف ال
المرتبة ال ال ة لد  مجمؿ العينة ، ولد  عينة الكميات العممية وعينة الكميات النظرية، بروزاف 

( عمف الترتيب ، واف أوزاف نسبية تظفر عدـ وسوح اذا 1.32،  1.35،  1.34نسبية ) 
 العينة ككؿ .  القدرة لد  مجموعتف الدراسة وأ راد

بالقدرة عمف اكتساب مفارات سوؽ لبيانات أيسان أف الجانب ال اص اوأ يران أظفرت ا
، وكذلؾ لد  أ راد عينة الكميات عة ا  يرة لد  أ راد العينة ككؿالعمؿ ا استؿ المرتبة الراب

اف (، و  1.32،  1.34،  1.33العممية ، وأ راد عينة الكميات النظرية ، بروزاف نسبية )
أوزاف جميعا أقؿ مف السد ا دنف لم قة ، مما يؤكد عمف ا تيام اذا القدرة لد  الطبب بصية 

 عامة .
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القدرات التنا سية كؿ جانب مف جوانب مسورا بلرامالطبب  فالنتا   ال اصة  -2
 عمف سدا  االمدنية 

 الجانب ا وؿ   القدرة عمف التعايش مو ا  ر    -
المعبرة عف مستو  القدرة عمف التعايش مو ا  ر لد  الطبب ، لمعر ة الدرجات 

قاـ الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات قياس اذا القدرة بالنسبة لمجموعتف 
 ( التالف  44الدراسة ،  ـ المقارنة بينفما بواسطة مقياس ) ز ( ، ويوسم ذلؾ الجدوؿ )

 ( 55ج  ل ) 

 برة عف مد  تسقؽ عبارات ا القدرة عمف التعايش مو ا  ر اا وزاف النسبية المع    
 (ز قيمة ) 664كميات نظرية) ف( = 320كميات عممية) ف( = 0335العينة ككؿ )ف(=  رلى انعببرة

 ث ق ث ق ث ق

006 1.54+ 0 1.53+ 0 1.51+ 0 1.33 

041 1.34- 2 1.30- 2 1.32 2 1.33 

 صير 0 +1.51 4 +1.51 4 +1.51 040

044 1.42+ 3 1.43+ 3 1.42+ 3 1.34 

043 1.33 2 1.34 2 1.32- 2 1.20 

 صير - +1.43 - +1.43 - +1.43 الجانب ككؿ  

لموامة ا ولف تكطؼ بيانات الجدوؿ السابؽ عف تسقؽ العبارات ال اصة بالقدرة عمف 
لفذا الجانب التعايش مو ا  ر لد  الطبب بدرجة عالية ، سيث بمغ متوسط ا وزاف النسبية 

( ، واو وزف أكبر مف السد ا عمف لم قة ، كما تكطؼ البيانات عف أف العبارات أرقاـ 1.43)
، ة ككؿ( استمت المراتب أ ولف وال انية وال ال ة مف منظور أ راد العين 044،  040،  006) 

بدرجة عالية ، ومنظور عينة الكميات العممية ، وعينة الكميات النظرية عمف الترتيب متسققة 
دوف وجود أ   روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، واذا يبيف سرص أ راد 
عينة الدراسة عمف تكويف عبقات طيبة مو ا  ريف ، واجتراـ  صوصياتفـ ، والتسامم معفـ 

  ف سالة نطوب أ   بؼ معفـ .
ر أف العبارات  ير ( السابؽ أيسان يظف 44وبتدقيؽ النظر  ف بيانات الجدوؿ )  

واسسة التسقؽ  ف اذا الجانب مف وجفة نظر مجمؿ العينة ، وعينة الكميات العممية والكميات 
( والمتاف استمتا المرتبتيف الرابعة وال امسة لد   041،  043النظرية بم ت عبارتيف ، اما ) 

ددلة إسصا ية أ راد ومجموعتف الدراسة بروزاف نسبية م تمية ، دوف وجود  روؽ ذات ذات 
بيف مجموعتف الدراسة ، واذا يطير إلف أف القدرة عمف التعامؿ مو ا  ر بموسوعية وعدالة، 
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واداتماـ بمساعته وتقديـ يد العوف له مف القدرات متوسطة التسقؽ لد  بعض أ راد عينة 
 .الدراسة ، و ير متسققة تمامان أ  ا سالبة ا لد  بعض أ راد عينة الدراسة ا  ريف 

 الجانب ال انف   القدرة عمف تسمؿ المس ولية   -
لمعر ة الدرجات المعبرة عف مستو  القدرة عمف تسمؿ المس ولية لد  الطبب، قاـ 

القدرة بالنسبة لمجموعتف الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات قياس اذا 
  ( التالف43ؾ الجدوؿ )، ويوسم ذل ،  ـ المقارنة بينفما بواسطة مقياس ) ز (الدراسة

 ( 54ج  ل ) 

 ا وزاف النسبية المعبرة عف مد  تسقؽ عبارات ا القدرة عمف تسمؿ المس ولية ا    
 قيمة )  ز ( 664كميات نظرية) ف( = 320كميات عممية) ف( = 0335العينة ككؿ )ف(=  رلى انعببرة

 ث ق ث ق ث ق

61 1.34 5 1.35 4 1.32 5 1.20 

60 1.54+ 0 1.53+ 0 1.51+ 3 1.33 

 صير 0 +1.54 4 +1.54 0 +1.54 64

63 1.34- 00 1.30- 00 1.32 5 1.33 

62 1.22- 04 1.24- 03 1.26- 04 0.40 

62 1.33- 01 1.32 6 1.30 00 0.43 

63 1.24- 03 1.31- 04 1.21- 03 0.34 

64 1.50+ 3 1.54+ 4 1.46+ 2 1.34 

65 1.46+ 2 1.45+ 2 1.50+ 4 1.26 

66 1.42+ 2 1.43+ 2 1.42+ 2 1.34 

 صير 3 +1.43 3 +1.43 3 +1.43 011

 صير 4 1.35 4 1.35 4 1.35 010

 صير 01 -1.32 6 1.32 6 -1.32 014

 صير - 1.36 - 1.36 - +1.36 الجانب ككؿ

مف  بؿ بيانات الجدوؿ السابؽ نجد أف الوزف النسبف لفذا الجانب ككؿ بمغ 
وزف أكبر مف السد ا عمف لم قة ، كما نجد أنه دتوجد  روؽ دالة إسصا يان ( ، واو 1.36)

بيف مجموعتف العينة  ف جميو العبارات الدالة عمف القدرة عمف تسمؿ المس ولية لد  الطبب 
، واذا يؤكد عمف أف درجة تسقؽ اذا القدرة سوام لد  طبب الكميات العممية أـ طبب 

 ة عالية .الكميات النظرية بصية عام
ومف  بؿ بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان يتسم أف العبارات التف تسققت  

، وعينة ( عبارات مف منظور مجمؿ العينة 3بوسوح  ف اذا الجانب لد  أ راد العينة بم ت ) 



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 66،  65، 64،  64،  60الكميات العممية ، وعينة الكميات النظرية ، واف العبارات أرقاـ ) 
، وعينة مف الترتيب لد  أ راد العينة ككؿاستمت المراتب الست ا ولف ع ( والتف 011، 

الكميات العممية والنظرية ، وديوجد  روؽ دالة إسصا يان بيف مجموعتف عينة الدراسة ، واذا 
يؤكد عمف أف الطبب  ف الكميات العممية والنظرية يسرصوف عمف التمسؾ بتعاليـ الديف والقيـ 

اع عف  وابت و قا ة المجتمو والمسا ظة عميفا ، كما يسرصوف عمف ا  بقية ، والد 
ممارسة قيـ الديمقراطية ، واستراـ الصالم العاـ ، واإللتزاـ بتنييذ توجفات الكبار ، والسعف 

 إلقامة عبقات سوية مو أ راد المجتمو ، والتعاوف معفـ لتسقيؽ أاداؼ مطتركة .
أف عدد العبارات متوسطة التسقؽ  ف اذا  كما تظفر بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان 

الجانب بم ت عبارتيف مف منظور مجمؿ العينة ، وعينة الكميات العممية والنظرية ، واما 
( والمتاف استمتا المرتبتيف السابعة وال امنة عمف الترتيب لد  أ راد عينة الدراسة  61،  010)

موعتف الدراسة ، مما يؤكد عمف عدـ ككؿ ، وأنه دتوجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مج
وسوح القدرة لد  الطبب عمف المطاركة السياسية  ف المجتمو ، وعدـ وسوح إدراؾ الطالب 

 أنه عسو  ف أك ر مف منظومة  ف وقت واسد .
وكذلؾ تظفر بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارت التف لـ يتيؽ عمف 

( عبارات مف منظور أ راد العينة ككؿ ،  2بم ت ) وسوسفا لد  الطبب  ف اذا الجانب 
،  62،  014ومنظور أ راد عينة الكميات العممية والكميات النظرية ، واذا العبارات أرقاـ ) 

( والتف جامت  ف المراتب مف التاسعة وستف ال ال ة عطرة ا  يرة لد   63،  62،  63
إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، واذا  مجمؿ عينة الدراسة ، وأنه دتوجد  روؽ ذات ددلة

يطير إلف عدـ القدرة لد  الطبب عمف ات اذ القررات السميمة لمواجفة قسايا المجتمو ، 
وكذلؾ عدـ القدرة عمف ادستيادة مف الوقت أقصف استيادة  ف مجادت السياة الم تمية ، اذا 

ية  ف المجتمو ، وسسف إلف جانب سعؼ القدرة لديفـ عمف  فـ وتيسير ا سداث الجار 
التعامؿ مو الموارد المتاسة وترطيد استفبكفا ، والمطاركة  ف مطروعات المسا ظة عمف 

 البي ة وتنميتفا .



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الجانب ال الث   القدرة عمف السوار والنقد والتطاور   -
، سوار والنقد والتطاور لد  الطببلمعر ة الدرجات المعبرة عف مستو  القدرة عمف ال

الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات قياس اذا القدرة بالنسبة لمجموعتف قاـ 
 ( التالف  42الدراسة ،  ـ المقارنة بينفما بواسطة مقياس ) ز ( ، ويوسم ذلؾ الجدوؿ )

 ( 53ج  ل ) 

 ا وزاف النسبية المعبرة عف مد  تسقؽ عبارات ا القدرة عمف السوار والنقد والتطاور ا    
 قيمة  664كميات نظرية) ف( = 320كميات عممية) ف( = 0335العينة ككؿ )ف(=  لى انعببرةر

 ث ق ث ق ث ق (ز )

013 1.34 2 1.36 2 1.32- 3 1.54 

012 1.33 3 1.34 3 1.32- 3 1.20 

 صير 0 +1.46 0 +1.46 0 +1.46 012

013 1.22- 5 1.24- 6 1.26- 5 0.40 

014 1.24- 6 1.31- 5 1.21- 6 0.34 

015 1.42+ 4 1.42+ 2 1.43+ 4 1.34 

016 1.44+ 3 1.43+ 4 1.33- 4 4.34 

001 1.44+ 3 1.43+ 4 1.32- 3 4.34 

000 1.33 3 1.34 3 1.32- 3 1.20 

 1.20 - 1.32 - 1.35 - 1.34 الجانب ككؿ

بمغ ( السابؽ إلف أف الوزف النسبف لفذا الجانب ككؿ  42تطير بيانات الجدوؿ ) 
( ، كما تطير أنه دتوجد  روؽ دالة  1.36،  1.32( ، واو يقو بيف سد  ال قة )1.34)

إسصا يان بيف مجموعتف العينة ، واذا يؤكد عمف أف درجة تسقؽ اذا الجانب سوام لد  طبب 
 الكميات العممية أـ طبب الكميات النظرية بصية عامة  ير واسسة التسقؽ .

( السابؽ أيسان إلف أف عدد العبارات التف تسققت  ف  42وتطير بيانات الجدوؿ ) 
( عبارات مف منظور أ راد العينة ككؿ ، وأ راد عينة الكميات العممية ،  2اذا الجانب ، بم ت ) 
( ،  مقابؿ عبارتيف مف منظور أ راد  001،  016،  015،  012واف العبارات أرقاـ ) 

( واذا العبارات استمت المراتب ال بث  015،  012عينة الكميات النظرية ، واما رقما ) 
ا ولف لد  مجمؿ العينة ومجموعتف الدراسة ، دوف وجود  ارؽ داؿ إسصا يان بيف أ راد عينة 



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 44 - 

 

الدراسة ، مما يؤكد عمف أف الطبب يمتمكوف القدرة عمف التعبير عف آرا فـ بسرية وطجاعة ، 
، واست داـ أسموب التياوض لسؿ المطكبت ،  وتقبؿ النقد وا رام الم الية لمرأ  واسترامفا

 اذا بجانب عدـ وسوح العبقات بيف الطبب بعسفـ البعض .
( السابؽ أيسان إلف أف عدد العبارات  ير واسسة  42وكما تطير بيانات الجدوؿ ) 
( عبارت مف منظور أ راد العينة ككؿ ، ومنظور أ راد  3التسقؽ  ف اذا الجانب ، بم ت ) 

( والتف استمت  000،  012،  013كميات العممية ، واذا العبارات ، اف أرقاـ ) عينة ال
المرتبتيف ال امسة والسادسة عمف الترتيب لد  مجمؿ العينة ، وعينة الكميات العممية ، دوف 
وجود  ارؽ داؿ إسصا يان بيف مجموعتف الدراسة ، مما يؤكد عمف عدـ وسوح القدرة عمف 

ا  ريف دوف تعصب ، والتسكـ  ف ادنيعادت عند اد تبؼ  ف الرأ  السديث والمناقطة مو 
لد  الطبب ، اذا  سبن عف عدـ وسوح ااتماـ الطبب بالتطاور مو بعسفـ  ف الكمية 

 أ نام ات اذ القررات الدراسية .  
وكذلؾ تطير بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان إلف أف عدد العبارات  يرالمتسققة تمامان ا 

ة ا  ف اذا الجانب بم ت عبارتيف لد  أ راد العينة ككؿ ، ولد  أ راد عينة الكميات سالب
( والتف استمت المرتبتيف ال امنة والتاسعة عمف الترتيب لد   014،  013العممية ، واما ) 

( عبارا  ير متسققة لد  أ راد عينة  4مجمؿ العينة ، وعينة الكميات العممية ، مقابؿ ) 
،  001،  016،  014،  013،  012،  013رية ، واف العبارات أرقاـ ) الكميات النظ

( ، ور ـ ا تبؼ المراتب وا وزاف النسبية لفذا العبارات إد إنه د يوجد  روؽ ذات  000
دالة إسصا يان بيف مجموعتف الدراسة ، واذا يدؿ عمف عدـ القدرة لد  الطبب عمف ا تيار 

، وعدـ القدرة لد  الطبب عمف البنام عمف أ كار ا  ريف  ا  كار بطريقة منفجية منظمة
 وتطوراا .

 الجانب الرابو   القدرة عمف اكتساب مفارات سوؽ العمؿ   -
لمعر ة الدرجات المعبرة عف مستو  القدرة عمف اكتساب مفارات سوؽ العمؿ لد  

القدرة بالنسبة  الطبب ، قاـ الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات قياس اذا
( 42لمجموعتف الدراسة ،  ـ المقارنة بينفما بواسطة مقياس ) ز ( ، ويوسم ذلؾ الجدوؿ )

 التالف  



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ( 52ج  ل ) 

 اكتساب مفارات سوؽ العمؿالقدرة عمف اعبارات اا وزاف النسبية المعبرة عف مد  تسقؽ         
رلةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 انعببرة
 قيمة )  ز ( 664كميات نظرية) ف( = 320=كميات عممية) ف(  0335العينة ككؿ )ف(= 

 ث ق ث ق ث ق

 صير 0 +1.46 0 +1.46 0 +1.46 665

664 1.34 3 1.32 3 1.36 3 1.54 

663 1.44+ 4 1.44+ 4 1.43+ 4 0.44 

662 1.34- 2 1.30- 2 1.32 2 1.34 

661 1.22- 2 1.24- 3 1.26- 2 0.40 

66. 1.24- 3 1.31- 2 1.21- 3 0.34 

005 1.24- 4 1.24- 3 1.25- 4 1.36 

 1.24 - -1.32 - -1.34 - -1.33 الجانبككؿ

ت بت بيانات الجدوؿ السابؽ أف عبارات اذا الجانب بصية عامة  ير متسققة تمامان ا 
العممية ، وعينة الكميات سالبة ا مف منظور أ راد العينة ككؿ ، ومنظور عينة الكميات 

( ، واو وزف نسبف 1.33ا وزاف النسبية لعبارات اذا الجانب )، سيث بمغ متوسط النظرية
أقؿ مف السد ا دنف لم قة ، كما ت بت البيانات أنه دتوجد  روؽ دالة إسصا يان بيف مجموعتف 
العينة ، مما يؤكد عمف عدـ تسقؽ المفارات المرتبطة بفذا الجانب سوام لد  طبب الكميات 

 ية بصية عامة .العممية أـ طبب الكميات النظر 

وت بت بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات التف تسققت بوسوح  ف اذا  
الجانب بم ت عبارتيف ، مف منظور مجمؿ العينة ، وعينة الكميات العممية ، وعينة الكميات 

ة ( والمتاف استمتا المرتبتيف ا ولف وال اني 002،  004النظرية ، وااتاف العبارتاف اما ) 
لة إسصا ية بيف مجموعتف عمف الترتيب لد    ات العينة ، دوف وجود  روؽ ذات دد 

، مما يؤكد عمف أف الطبب يسرصوف عمف تطوير قدراتفـ باستمرار لتتناسب مو الدراسة
استياجات سوؽ العمؿ ، وكذلؾ لمتعامؿ مو ا جفزة وا دوات السدي ة  ف مجاؿ العمؿ  ف 

 المستقبؿ .

كما ت بت بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات  ير واسسة التسقؽ لد   
أ راد العينة ككؿ ، وأ راد عينة الكميات العممية ، وأ راد عينة الكميات النظرية بم ت عبارة 

( والتف جامت  ف المرتبة ال ال ة لد  جميو   ات العينة ،  003واسدة  قط ، واف العبارة ) 



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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د  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، مما يؤكد عمف عدـ وسوح وأنه دتوج
القدرة لد  الطبب عمف است داـ ا سموب العممف  ف سؿ المطكبت التف تواجففـ أ نام 
العمؿ . وكذلؾ ت بت بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات  ير المتسققة تمامان ا 

لعينة ككؿ ، ومنظور عينة الكميات العممية ، وعينة الكميات النظرية سالبة ا مف منظور أ راد ا
( والتف استمت  005،  004،  003،  002( عبارات ، واف العبارات أرقاـ )  2بم ت ) 

المراتب مف الرابعة وستف السابعة لد  أ راد العينة ، وأنه دتوجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية 
ر إلف سعؼ القدرة لد  الطبب عمف مواجفة الظروؼ بيف مجموعتف الدراسة ، مما يطي

الطار ة  ف مجاؿ العمؿ ، وتب ف ا  طام المرتبطة بمجاؿ العمؿ ، وتسقيؽ معددت إنتاجية 
 عالية الجودة ، وسعؼ القدرة لديفـ عمف السكـ عمف جودة المنتجات المرتبطة بالعمؿ . 

 الط صية لقدرات التنا سيةالطبب  ف جوانب مسوراا النتا   ال اصة بلرام -2
 عامة   بصيةاوالجماعية

لمتوصؿ إلف الدرجات المعبرة عف مستو  أنواع القدرات التنا سية الط صية 
والجماعية لد  الطبب بصية عامة ، قاـ الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات 

اسة ،  ـ المقارنة بينفما قياس كؿ قدرة مف اذا القدرات لد  الطبب بالنسبة لمجموعتف الدر 
 ( التالف  43بواسطة مقياس ) ز ( ، ويوسم ذلؾ الجدوؿ )

 ( 43جدوؿ ) 
 ا وزاف النسبية المعبرة عف مد  تسقؽ جوانب مسورا القدرات التنا سية الط صية والجماعية ا بصية عامة

 ـ
0 

قيمة  664كميات نظرية )ف( =    320كميات عممية )ف( =      0335العينةككؿ )ف( =      الجوانب
 ت ؽ ت ؽ ت ؽ )ز(

 1.04 2 -1.24 2 -1.30 2 -1.26 القدرة عمف اإلبداع 0

القدرة عمف العمؿ  4
 الجماعف  

 صير 0 1.32 4 1.32 4 1.32

القدرة عمف التواصؿ  3
 واتقاف الم ات ا جنبية

1.33 0 1.35 0 1.32- 4 1.20 

القدرة عمف التيكير الناقد  2
 والترممف

1.33- 3 1.32 3 1.34- 3 1.24 

القدرة عمف سؿ  2
 المطكبت 

1.31- 2 1.30- 2 1.25- 2 1.06 

 0.43 - -1.30 - 1.32 - -1.33 الجوانب ككؿ
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) ؽ(تعنف الوزف النسبف )ت(تعنف الترتيب )+ ( تعنف العبارة تتسقؽ بوسوح ا 
(الرقـ بدوف أ  عبمة تعنف العبارة متوسطة ( تعنف العبارة دتتسقؽ ا سالبةا)   -إيجابيةا )
 التسقؽ

( السابؽ عف أف الوزف النسبف لفذا الجوانب ككؿ بمغ  43تكطؼ بيانات الجدوؿ ) 
( ، واو أقؿ مف السد  ا دنف ال قة ، كما توسم أنه دتوجد  روؽ دالة إسصا يان بيف 1.33)

مف عدـ تسقؽ اذا الجوانب سوام مجموعتف العينة  ف جميو الجوانب ال مسة ، واذا يؤكد ع
 لد  طبب الكميات العممية أـ طبب الكميات النظرية .

( السابؽ أيسان عف أف الجانب ال اص ا بالقدرة عمف  43وتكطؼ بيانات الجدوؿ) 
العينة بوزف نسبف التواصؿ واتقاف الم ات ا جنبية ا استؿ المرتبة ا ولف لد  مجمؿ 

( ، والمرتبة ال انية لد  عينة 1.35ت العممية بوزف نسبف )، وكذلؾ عينة الكميا(1.33)
( ، واف أوزاف نسبية تؤكد عمف أف أ راد العينة  ير 1.32الكميات النظرية بوزف نسبف )

متيقيف  يما بينفـ عمف درجة تسقؽ اذا الجانب ،  بعض اذا ا وزاف تبيف أف اذا القدرة 
ة طبب الكميات العممية ، وبعسفا تبيف أف متسققة بدرجة متوسطة لد  مجمؿ العينة وعين

اذا القدرة  ير متسققة تمامان لد  عينة طبب الكميات النظرية . كما تكطؼ أيسان أف الجانب 
ال اص ا بالقدرة عمف العمؿ الجماعف ا استؿ المرتبة ال انية لد  مجمؿ العينة ، ولد  عينة 

( ، واو وزف يؤكد عمف أف اذا 1.32نسبف )الكميات العممية وعينة الكميات النظرية ، بوزف 
 القدرة موجودة لد  أ راد العينة ولكف بدرجة متوسطة .

وكذلؾ تبيف أيسان عف أف الجانب ال اص ا بالقدرة عمف التيكير الناقد والترممف ا جام 
 ف المرتبة ال ال ة لد  مجمؿ العينة ، ولد  عينة الكميات العممية وعينة الكميات النظرية ، 

( عمف الترتيب ، واف أوزاف نسبية تظفر عدـ  1.34،  1.32،  1.33بروزاف نسبية ) 
وسوح درجة تسقؽ اذا القدرة لد  مجموعتف الدراسة وأ راد العينة ككؿ ، سيث إنفا موجودة 
بدرجة متوسطة لد  طبب الكميات العممية ، و ير موجودة لد  مجمؿ العينة وعينة طبب 

 الكميات النظرية .
 يران كطيت البيانات أيسان عف أف الجانب ال اص ا بالقدرة عمف سؿ المطكبت ا وأ

استؿ المرتبة الرابعة لد  أ راد العينة ككؿ ، وكذلؾ لد  أ راد عينة الكميات العممية ، وأ راد 
( عمف الترتيب ، وكطيت  1.25،  1.30،  1.31عينة الكميات النظرية ، بروزاف نسبية ) 
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جانب ال اص ا بالقدرة عمف اإلبداع ا استؿ المرتبة ال امسة ا  يرة لد  أ راد أيسان عف أف ال
( عمف الترتيب ،  1.24،  1.26العينة ككؿ ، وأ راد عينة الكميات النظرية بوزنيف نسبييف )

( ، واف أوزاف جميعا 1.30و ف المرتبة الرابعة لد  أ راد عينة الكميات العممية بوزف نسبف )
ا دنف لم قة ، مما يؤكد عمف ا تيام القدرة عمف سؿ المطكبت ، والقدرة عمف أقؿ مف السد 

اإلبداع لد  مجمؿ أ راد العينة ، وكذلؾ لد  عينة طبب الكميات العممية ، ولد  عينة طبب 
 الكميات النظرية .

القدرات التنا سية  النتا   ال اصة بلرام الطبب  ف كؿ جانب مف جوانب مسورا -3
 الط صية والجماعية اعمف سدا  

 الجانب ا وؿ   القدرة عمف التواصؿ واتقاف الم ات ا جنبية   -
لمعر ة الدرجات المعبرة عف مستو  القدرة عمف التواصؿ واتقاف الم ات ا جنبية لد  
الطبب ، قاـ الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات قياس اذا القدرة بالنسبة 

( 44ف الدراسة ،  ـ المقارنة بينفما بواسطة مقياس ) ز ( ، ويوسم ذلؾ الجدوؿ )لمجموعت
 التالف  

 ( 44جدوؿ ) 
 ا وزاف النسبية المعبرة عف مد  تسقؽ عبارات ا القدرة عمف التواصؿ واتقاف الم ات ا جنبية ا    

رلةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 انعببرة
قيمة     664( =كميات نظرية) ف 320كميات عممية) ف( = 0335العينة ككؿ )ف(= 

 ث ق ث ق ث ق () ز

33 1.33 4 1.34 4 1.32- 2 1.20 

32 1.42+ 0 1.42+ 3 1.43+ 0 1.34 

32 1.34 3 1.36 3 1.32- 2 1.54 

33 1.24- 6 1.25- 6 1.24- 5 1.46 

34 1.42+ 0 1.42+ 3 1.43+ 0 1.34 

35 1.22- 5 1.26- 5 1.24- 5 0.40 

 صير 3 +1.43 2 +1.43 3 +1.43 36

41 1.44+ 2 1.43+ 0 1.33- 3 4.34 

40 1.44+ 2 1.43+ 0 1.33- 3 4.34 

الجانب 
 ككؿ

1.33 - 1.35 - 1.32- - 1.20 
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يبسظ مف  بؿ بيانات الجدوؿ السابؽ أف الوزف النسبف لفذا الجانب ككؿ بمغ 
( ، كما أنه يبسظ مف  بؿ البيانات 1.36،  1.32( ، واو يقو بيف سد  ال قة )1.33)

عدـ وجود  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة مما يؤكد امتبؾ أ راد عينة 
 جة متوسطة. الدراسة لفذا القدرة ولكف بدر 

ويبسظ مف  بؿ بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات التف تسققت بوسوح  
( عبارات ، مف منظور مجمؿ العينة ، وعينة الكميات العممية ،  3 ف اذا الجانب بم ت ) 

( والتف استمت المراتب مف  36،  34،  32وعينة الكميات النظرية ، واف العبارات أراقاـ ) 
ا ولف لم ال ة عمف الترتيب لد  مجمؿ العينة ككؿ ، وعمف الر ـ مف تياوت ا وزاف النسبية 
والمراتب لفذا العبارات لد  مجموعتف الدراسة إد أنه ديوجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف 
مجموعتف الدراسة ، مما يؤكد عمف امتبؾ الطبب لعدد مناسب مف ميردات الم ات ا جنبية 

ت دمة وتراكيبفا ، وكذلؾ سرص الطبب عمف اداتماـ بمتابعة البرام  التمييزيونية المس
ا جنبية المناسبة ، و تم قنوات لبتصاؿ والتيااـ والتبادؿ ال قا ف بينفـ وبيف الطبب  ارج 

 الوطف .
كما يبسظ مف  بؿ بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات  ير واسسة  

أ راد العينة ككؿ ، وأ راد عينة الكميات العممية ، وأ راد عينة الكميات النظرية التسقؽ لد  
( والتف جامت  ف  33،  32،  40،  41( عبارات ، واف العبارات أرقاـ )  2بم ت ) 

المراتب مف الرابعة وستف السابعة لد  أ راد العينة ، وأنه دتوجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية 
ة ، واذا ا وزاف بعسفا أكبر مف السد ا عمف لم قة ، وبعسفا يقو  ف بيف مجموعتف الدراس

مرسمة وسط بيف سدود ال قة ، وبعسفا أقؿ مف سدود ال قة ، مما يؤكد عمف أف أ راد العينة 
 ير متيقيف عمف درجة تسقؽ اذا القدرات لد  الطبب ، والمتم مة  ف القدرة عمف إرساؿ 

يزية مف  بؿ البريد اإللكترونف ، والقدرة عمف است داـ ميردات واستقباؿ رسا ؿ بالم ة اإلنجم
ف إدارة النقاش والسوار بالم ة الم ة ا جنبية وتراكيبفا  ف مواقؼ السياة الم تمية ، والقدرة عم

 . والكتابة بالم ة ا جنبية بطبقة جنبية ، والقدرة عمف التسدث ا
ة تمامان ا سالبة ا مف منظور أ راد العينة وكذلؾ يبسظ أف عدد العبارات  ير المتسقق 

ككؿ ، ومنظور عينة الكميات العممية ، وعينة الكميات النظرية بم ت عبارتيف ، واما رقما ) 
( والمتاف أستمتا المرتبتيف ال امنة والتاسعة لد  أ راد العينة ، وأنه دتوجد  روؽ  33،  35
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ا يطير إلف سعؼ القدرة لد  الطبب عمف ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف العينة ، واذ
القياـ برعماؿ الترجمة مف الم ات ا جنبية إلف الم ة العربية والعكس ، وكذلؾ سعؼ القدرة 

 لديفـ عمف قرامة الجيد مف المرجو والكتب المؤلية بالم ة ا جنبية .

 الجانب ال انف   القدرة عمف العمؿ الجماعف   -
ف مستو  القدرة عمف العمؿ الجماعف لد  الطبب ، قاـ لمعر ة الدرجات المعبرة ع

بالنسبة لمجموعتف الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات قياس اذا القدرة 
 ( التالف  45،  ـ المقارنة بينفما بواسطة مقياس ) ز ( ، ويوسم ذلؾ الجدوؿ )الدراسة

 ( 51ج  ل ) 

 قؽ عبارات ا القدرة عمف العمؿ الجماعف اا وزاف النسبية المعبرة عف مد  تس    
 قيمة) ز( 664كميات نظرية) ف( = 320كميات عممية) ف( = 0335العينة ككؿ )ف(=  رلى انعببرة

 ث ق ث ق ث ق

 صير 3 1.36 3 1.36 3 +1.36 21

 صير 3 1.36 3 1.36 3 +1.36 .2

21 1.32 3 1.32 3 1.32 2 1.23 

20 1.24- 4 1.25- 4 1.24- 4 1.46 

11 1.33 2 1.34 2 1.32- 3 1.20 

 صير 0 +1.41 0 1.41 0 +1.41 16

 صير 0 +1.41 0 1.41 0 +1.41 34

 صير - 1.32 - 1.32 - 1.32 الجانب ككؿ

مف  بؿ بيانات الجدوؿ السابؽ يتسم أف الوزف النسبف لفذا الجانب ككؿ بمغ 
( ، كما أنه يبسظ مف  بؿ البيانات 1.36،  1.32( ، واو يقو بيف سد  ال قة )1.32)

عدـ وجود  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة مما يؤكد امتبؾ أ راد عينة 
 ة متوسطة. الدراسة لفذا القدرة ولكف بدرج

ويتسم مف  بؿ بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات المتسققة بوسوح  ف  
،  23،  34،  30( عبارات ، واف )  2اذا الجانب مف منظور أ راد العينة ككؿ بم ت ) 

، عينة ، مقابؿ عبارتيف( والتف جامت  ف المراتب ال بث ا ولف عمف الترتيب لد  مجمؿ ال24
( مف منظور عينة طبب الكميات النظرية ، والمتاف جاما  ف المرتبة ا ولف  34،  30اما ) 

لديفـ ، دوف وجود  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، واذا يؤكد عمف أف 



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الطبب يدركوف أف العمؿ الجماعف ينمف قيـ التعاوف ، ويساعد عمف تكويف عبقات إنسانية 
   ريف .طيبة مو ا
كما يتسم مف بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات  ير واسسة التسقؽ  

( 25،  31عباراتيف ، واما رقما ) لد  أ راد العينة ككؿ ، وأ راد عينة الكميات العممية ، بم ت
 والمتاف جاما  ف المرتبتيف ال امسة والسادسة عمف الترتيب لد  أ راد العينة ، وأنه دتوجد
 روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، مما يؤكد عمف عدـ وسوح القدرة لد  
الطبب عمف تسمؿ المس ولية ، والقدرة عمف قياـ الطبب ب قناع بعسفـ البعض برف العمؿ 
الجماعف أ سؿ مف العمؿ اليرد  . وكذلؾ يتسم مف بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد 

سققة تمامان ا سالبة ا مف منظور أ راد العينة ككؿ ، ومنظور عينة الكميات العبارات  ير المت
( ، وأنه دتوجد  روؽ  26العممية ، وعينة الكميات النظرية بم ت عبارة واسدة ، واف رقـ ) 

ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، مما يبيف عدـ قياـ الطبب بتطوير  ريؽ العمؿ 
 ة التف ينتموف إليفا . ف ا قساـ الجامعي

 الجانب ال الث   القدرة عمف التيكير الناقد والترممف   -
لمعر ة الدرجات المعبرة عف مستو  القدرة عمف التيكير الناقد والترممف لد  الطبب ، 
قاـ الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات قياس اذا القدرة بالنسبة لمجموعتف 

 ( التالف  46المقارنة بينفما بواسطة مقياس ) ز ( ، ويوسم ذلؾ الجدوؿ )الدراسة ،  ـ 
 ( 50ج  ل ) 

 ا وزاف النسبية المعبرة عف مد  تسقؽ عبارات ا القدرة عمف التيكير الناقد والترممف ا    
 (ز )قيمة 664كميات نظرية) ف( = 320كميات عممية) ف( = 0335العينة ككؿ )ف(=  رلى انعببرة

 ث ق ث ق ث ق

 صير 6 -1.22 6 -1.22 6 -1.22 44

43 1.33 2 1.34 2 1.32- 3 1.20 

 صير 2 1.32 3 1.32 3 1.32 42

42 1.32 3 1.32 3 1.32- 3 0.40 

 صير 0 +1.41 3 1.41 0 +1.41 43

44 1.36+ 4 1.42+ 0 1.34 3 0.44 

45 1.24- 5 1.25- 5 1.23- 5 1.46 

46 1.36+ 4 1.42+ 0 1.34 3 0.44 

 صير 4 1.36 2 1.36 4 +1.36 51

 1.24 - -1.34 - 1.32 - -1.33 الجانب ككؿ



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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( السابؽ أف الوزف النسبف لفذا الجوانب ككؿ بمغ  46تكطؼ بيانات الجدوؿ ) 
( ، واو أقؿ مف السد  ا دنف ال قة ، كما توسم أنه دتوجد  روؽ دالة إسصا يان بيف 1.33)

عمف عدـ تسقؽ اذا القدرة سوام لد  طبب الكميات العممية أـ  مجموعتف العينة ، واذا يؤكد
 طبب الكميات النظرية .

وتكطؼ بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات المتسققة بوسوح  ف اذا 
( 51،  46،  44،  43( عبارات ، واف )  2الجانب مف منظور أ راد العينة ككؿ بم ت ) 

ولف وال انية عمف الترتيب لد  مجمؿ العينة ومجموعتف الدراسة والتف جامت  ف المرتبتيف ا  
( ، وعبارة واسدة  46،  44، مقابؿ عبارتيف  قط لد  أ راد عينة الكميات العممية ، واما ) 

( ، دوف وجود  ارؽ داؿ إسصا يان بيف  43 قط لد  أ راد عينة الكميات النظرية ، واف رقـ ) 
كد عمف سرص الطبب عمف المطاركة  ف ا نططة التربوية التف أ راد عينة الدراسة ، مما يؤ 

تتطمب أعمادن ذانية ، ووجود القدرة لديفـ عمف تم يص ا  كار الر يسة  ف موسوع معيف ، 
 وطرح بدا ؿ لوجفات النظر الم تمية ، وتقديـ التياصيؿ  ف أسسف صورة .

كما تكطؼ بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات  ير واسسة التسقؽ لد  
( عبارات ، واف العبارات أرقاـ )  3أ راد العينة ككؿ ، وأ راد عينة الكميات العممية ، بم ت ) 

( والتف جامت  ف المرتبتيف ال امسة والسادسة لد  أ راد العينة ، وأنه  42،  42،  43
ات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، مما يبيف عدـ وسوح القدرة لد  دتوجد  روؽ ذ

الطبب عمف تسميؿ ا  كار ونقداا بموسوعية وعقبنية قبؿ إصدار ا سكاـ ، وممارسة 
 التيكير الواسم واإليجابف  ف أ  قسية ما . 

مامان ا وكذلؾ تكطؼ بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات  ير المتسققة ت
سالبة ا مف منظور أ راد العينة ككؿ ، ومنظور عينة الكميات العممية ، وعينة الكميات النظرية 

( والمتاف جاما  ف المرتبتيف ال امنة والتاسعة لد   44،  45بم ت عبارتيف ، واما  رقما ) 
يبيف عدـ  أ راد العينة ، وأنه دتوجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، مما

وجود القدرة لد  الطبب عمف إجرام المقارنات وتسديد اليروؽ بيف ا طيام وبعسفا ، وعدـ 
 امتبؾ الطبب لممفارات العميا لمتيكير  ف المواقؼ الم تمية . 
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 الجانب الرابو   القدرة عمف سؿ المطكبت   -
الطبب ، قاـ  لمعر ة الدرجات المعبرة عف مستو  القدرة عمف سؿ المطكبت لد 

الباسث بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات قياس اذا القدرة بالنسبة لمجموعتف الدراسة 
 ( التالف  31،  ـ المقارنة بينفما بواسطة مقياس ) ز ( ، ويوسم ذلؾ الجدوؿ )

 ( 31جدوؿ ) 
 ا وزاف النسبية المعبرة عف مد  تسقؽ عبارات ا القدرة عمف سؿ المطكبت ا    

 (ز قيمة ) 664كميات نظرية) ف( = 320كميات عممية) ف( = 0335العينة ككؿ )ف(=  رقـ العبارة

 ت ؽ ت ؽ ت ؽ

 صير 3 -1.21 4 -1.21 4 -1.21 50

54 1.24- 5 1.25- 5 1.23- 5 1.46 

 صير 0 +1.41 3 1.41 0 +1.41 53

52 1.36+ 4 1.42+ 0 1.32- 3 0.34 

52 1.36+ 4 1.42+ 0 1.34 4 0.44 

53 1.24- 5 1.25- 5 1.23- 5 1.46 

54 1.22- 3 1.26- 3 1.24- 4 0.44 

 صير 3 -1.32 2 1.32 2 -1.32 55

56 1.32 2 1.32 2 1.32- 3 0.40 

 1.06 - -1.25 - -1.30 - -1.31 ككؿ الجانب

( السابؽ أف الوزف النسبف لفذا الجوانب ككؿ بمغ  31بيانات الجدوؿ ) توسم 
( ، واو أقؿ مف السد  ا دنف ال قة ، كما توسم أنه دتوجد  روؽ دالة إسصا يان بيف 1.31)

مجموعتف العينة ، واذا يؤكد عمف عدـ أمتبؾ الطبب  ف الكميات العممية والكميات النظرية 
 . لمقدرة عمف سؿ المطكبت

( السابؽ أف عدد العبارات المتسققة بوسوح  ف اذا  31وتوسم بيانات الجدوؿ ) 
( ، مقابؿ  52،  52،  53( عبارات ، واف )  3الجانب مف منظور أ راد العينة ككؿ بم ت ) 

( ، وعبارة واسدة مف  52،  52عبارتيف  قط مف منظور طبب الكميات العممية ، اما رقما ) 
( ، وقد استمت اذا العبارات المراتب ال بث ا ولف  53النظرية ، اف ) منظور طبب الكميات 

لد  أ راد عينة الدراسة الكمية ، وأ راد عينة الكميات العممية ، وأ راد عينة الكميات النظرية ، 
وأنه دتوجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، مما يؤكد عمف أف الطبب 
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ف جوانب عديدة ، ويعمموف عمف تقديـ عدة سموؿ جديدة ومبتكرة ينظروف لممطكبت م
 لممطكبت الم تمية ، ويفتموف بتوظيؼ مالديفـ مف معمومات  ف سؿ المطكبت . 

كما توسم بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات  ير واسسة التسقؽ لد  
وعبارتيف لد  أ راد عينة الكميات  ( ، 56أ راد العينة ككؿ ، بم ت عبارة واسدة  ، اف رقـ ) 

( ، وعبارة واسدة لد  مف منظور أ راد عينة الكميات النظرية ،  55،  56العممية ، اما ) 
( والتف جامت  ف مراتب م تمية لد  أ راد العينة ، دوف وجود أ   روؽ ذات  52اف رقـ ) 

ة لد  الطبب عمف ممارسة ددلة إسصا يان بيف مجموعتف العينة ، مما يؤكد عدـ وسوح القدر 
 العصؼ الذانف الجماعف  ف سؿ المطكبت ، وكييية سسف التصرؼ لسؿ مطكمة ما . 

وكذلؾ توسم بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات  ير المتسققة تمامان ا 
رية سالبة ا مف منظور أ راد العينة ككؿ ، ومنظور عينة الكميات العممية ، وعينة الكميات النظ

( والتف استمت المراتب   53،  54،  50،  54( عبارات ، واف العبارات أرقاـ )  2بم ت ) 
السادسة والسابعة وال امنة عمف الترتيب لد  أ راد العينة الكمية ، ولد  مجموعتف الدراسة ، 

 وأنه دتوجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة. 
درة لد  الطبب عمف التنبؤ بالمطكبت قبؿ وقوعفا ، واذا كمه يؤكد عدـ وجود الق

وعدـ القدرة لديفـ عمف است داـ المنف  العممف  ف سؿ المطكبت ، وكذلؾ عدـ القدرة لديفـ 
عمف تسميؿ المواقؼ وتيفـ العبقات بيف ا سباب والنتا   ، وعدـ القدرة عمف ادستجابة 

 لمموقؼ الواسد برساليب م تمية .
 ل امس   القدرة عمف اإلبداع  الجانب ا -

لمعر ة الدرجات المعبرة عف مستو  القدرة عمف اإلبداع لد  الطبب ، قاـ الباسث 
بسساب ا وزاف النسبية ال اصة بعبارات قياس اذا القدرة بالنسبة لمجموعتف الدراسة ،  ـ 

 ( التالف  30المقارنة بينفما بواسطة مقياس ) ز ( ، ويوسم ذلؾ الجدوؿ )



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ( 46ج  ل ) 

 ا وزاف النسبية المعبرة عف مد  تسقؽ عبارات ا القدرة عمف اإلبداع ا    
 قيمة ) ز ( 664كميات نظرية) ف( = 320كميات عممية) ف( = 0335العينة ككؿ )ف(=  رلى انعببرة

 ث ق ث ق ث ق

23 1.34- 2 1.30- 2 1.32 3 1.33 

 صير 3 -1.31 3 -1.31 3 -1.31 22

22 1.31- 3 1.26- 01 1.31- 3 0.42 

23 1.33- 3 1.32 3 1.30- 2 0.43 

24 1.34- 2 1.30- 2 1.32 3 1.33 

25 1.24- 03 1.25- 03 1.23- 03 1.46 

26 1.22- 5 1.26- 01 1.24- 00 0.40 

21 1.24- 01 1.31- 3 1.21- 5 0.34 

20 1.24- 01 1.31- 3 1.21- 5 0.34 

24 1.22- 5 1.26- 01 1.24- 00 0.40 

23 1.24- 01 1.31- 3 1.21- 5 0.34 

 صير 0 +1.41 4 1.41 0 +1.41 22

22 1.36+ 4 1.42+ 0 1.34 4 0.44 

 1.04 - -1.24 - -1.30 - -1.26 الجانب ككؿ

( السابؽ أف الوزف النسبف لفذا الجانب ككؿ بمغ  30تظفر بيانات الجدوؿ ) 
( ، واو أقؿ مف السد  ا دنف ال قة ، كما توسم أنه دتوجد  روؽ دالة إسصا يان بيف 1.26)

مجموعتف العينة ، واذا يؤكد عمف عدـ تسقؽ اذا القدرة سوام لد  طبب الكميات العممية أـ 
 ة . طبب الكميات النظري

( السابؽ أف عدد العبارات المتسققة بوسوح  ف اذا  30كما تظفر بيانات الجدوؿ ) 
( ، مقابؿ عبارة واسدة  22،  22الجانب مف منظور أ راد العينة ككؿ بم ت عبارتيف ، اما ) 

( ، وعبارة واسدة مف منظور طبب الكميات 22مف منظور طبب الكميات العممية ، واف )
( ، وقد استمت ااتاف العباراتاف المرتبتيف ا ولف وال انية لد  أ راد  22) النظرية ، واف 

عينة الدراسة الكمية ، وأ راد عينة الكميات العممية ، وأ راد عينة الكميات النظرية ، وأنه 
دتوجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية بيف مجموعتف الدراسة ، مما يؤكد عمف أف الطبب 

والمعقدة عف ا عماؿ البسيطة ، وينظروف إلف ا  كار المطروسة ييسموف ا عماؿ الصعبة 
 مف جوانب م تمية .
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كما تظفر بيانات الجدوؿ السابؽ أيسان أف عدد العبارات  ير المتسققة تمامان ا سالبة 
ا مف منظور أ راد العينة ككؿ ، ومنظور عينة الكميات العممية ، وعينة الكميات النظرية بم ت 

،  21،  24،  26،  22،  22،  24،  23،  23، واف العبارات أرقاـ )  ( عبارة 00) 
( والتف استمت المراتب مف ال ال ة وستف ال ال ة عطرة عمف الترتيب لد   25،  23،  20

أ راد عينة الدراسة الكمية ، ولد  مجموعتف الدراسة ، وأنه دتوجد  روؽ ذات ددلة إسصا ية 
يؤكد عمف  عدـ امتبؾ الطبب  ف الكميات العممية والكميات  بيف مجموعتف الدراسة ، واذا

 النظرية عمف سد سوام لما يمف  
 القدرة عمف التيكير اإلبداعف المستقؿ . -
 القدرة عمف تقديـ أك ر مف  كرة  بؿ  ترة زمنية قصيرة . -
 القدرة عمف استنتاج ا  كار الجديدة . -
 والظواار بطكؿ  ير مرلوؼ .القدرة عمف تسميؿ ا سداث  -
 القدرة عمف تيسير ا سداث والظواار بطكؿ  ير معفود . -
 ال ياؿ الواسو وال قة بالنيس . -
 المجاز ة والم اطرة  ف تنييذ ا  كار الجديدة . -
 القدرة عمف طرح ا س مة الجديدة . -
 القدرة عمف طرح ا م مة الجديدة . -
 ر جديدة .القدرة عمف طرح آرام وأ كا -
 القدرة عمف تجريب ا  كار اإلبداعية دوف  وؼ وتردد . -
 القدرة عمف ت يير ا  كار لكف تتناسب مو المواقؼ الجديدة . -

    الطبب لد  التنا سية القدرات  ف بالجامعة اليكر الماؿ  رأس أ ر – ال ان 
لػد  الطػبب مػف  يمكف معر ة أ ر رأس الماؿ اليكػر  بالجامعػة  ػف القػدرات التنا سػية

( ، ويوسم ذلؾ الجػدوؿ  Person correlation coefficient بؿ معامؿ ارتباط بيرسوف)
 ( التالف   34) 
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( 45ج  ل )   

 القدرات التنا سية لد  الطبب  معامبت ارتباط بيرسوف بيف مكونات رأس الماؿ اليكر  وعناصر

 م

ور
مسا

ال
 

سية
لدرا
ت ا

قررا
الم

 

بية
طب
ة ال

طط
ا ن

رات 
ؤتم
والم

ت 
دوا
الن
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كتو
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ير 
ست
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ث ا
سو
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 ؽ 
و ا
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اإل
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ت ا

وعا
طر
الم

 

معة
لجا
ـ ا
قي

 

ر 
ليك
ؿ ا
لما
س ا

ت رأ
ونا
مك

 

0 
القدرة عمف التعمـ لسد 

 ادتقاف
1.364* 1.325* 1.323* 1.040 1.303* 1.342 1.243** 1.243** 

4 
القدرة عمف است داـ 

 التكنولوجيا
1.351* 1.300* 1.334* 1.134 1.225** 1.042 1.454 1.432 

3 
القدرة عمف التقويـ 

 الذاتف
1.246** 1.253** 1.260** 1.054 1.232** 1.001 1.044 1.234** 

2 
القدرة عمف البسث 

 العممف
1.324* 1.340* 1.452 1.444 1.451 1.163 1.422 1.344* 

 *1.345 1.154 *1.322 *1.353 1.465 *1.325 1.066 *1.335 القدرة عمف اإلبداع 2

3 
القدرة عمف العمؿ 

 الجماعف
1.212** 1.322* 1.323* 1.154 1.210* 1.331* 1.136 1.361* 

4 
القدرة عمف التواصؿ 

 واتقاف الم ات
1.322* 1.345* 1.241** 1.336 1.224** 1.022 1.030 1.340* 

5 
القدرة عمف التيكير 

 الناقد والترممف
1.334** 1.221** 1.225** 1.444 1.343* 1.426 1.442 1.244** 

6 
القدرة عمف سؿ 

 المطكبت
1.243** 1.225** 1.353* 1.200** 1.205** 1.454 1.314* 1.261** 

01 
القدرة عمف تسمؿ 

 المس ولية
1.344* 1.343* 1.421 1.222** 1.331* 1.304* 1.304* 1.324** 

00 
والنقد القدرةعمف السوار 

 والتطاور
1.320* 1.323* 1.464 1.214** 1.305* 1.424 1.444 1.436 

04 
القدرة عمف اكتساب 

 مفارات سوؽ العمؿ
1.342* 1.062 1.223** 1.222** 1.334* 426 1.314* 1.361* 

03 
القدرة عمف التعايش مو 

 ا  ر
1.243** 1.300* 1.325* 1.154 1.334* 1.331* 1.136 1.234** 

 **1.306 **1.344 1.400 1.316 *1.210 1.310 **1.233 **1.222 القدرات التنا سية 

 **1.306معامؿ ادرتباط بيف راأس الماؿ اليكر  بالجامعة والقدرات التنا سية لد  الطبب =  

        1.110*** دالة عند مستو         1.10** دالة عند مستو       1.12* دالة عند مستو  



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 53 - 

 

(  السػػابؽ أف مكونػػات رأس المػػاؿ اليكػػر  بالجامعػػة تػػرتبط  33مػػف الجػػدوؿ ) يتسػػم 
ارتباطػػان موجبػػان وذات ددلػػة إسصػػا ية مػػو عناصػػر القػػدرات التنا سػػية لػػد  الطػػبب ، سيػػث بمػػغ 

 . 1.10( ، واف قيمة دالة عند مستو  1.306معامؿ ادرتباط سوالف )
( 1.344ف تيسػر مػا نسػبته ) أ اسػتطاعتكمػا يتسػم مػف الجػدوؿ أف قػيـ الجامعػة  

مف التبػايف الكمػف الساصػؿ  ػف القػدرات التنا سػية لمطػبب  ػف الكميػات العمميػة والنظريػة ، وأف 
( مػػف التبػػايف الكمػػف الساصػػؿ  ػػف 1.233أف تيسػػر مػػا نسػػبته ) اسػػتطاعتا نطػػطة الطببيػػة 

أف  اسػتطاعتالدراسػية القدرات التنا سية لمطبب  ف الكميات العممية والنظريػة ، وأف المقػررات 
( مػػف التبػػايف الكمػػف الساصػػؿ  ػػف القػػدرات التنا سػػية لمطػػبب  ػػف 1.222تيسػػر مػػا نسػػبته )

أف  اسػػتطاعتوبسػػوث الترقيػػة  والػػدكتورااالكميػػات العمميػػة والنظريػػة ، وأف رسػػا ؿ الماجسػػتير 
( مػػف التبػػايف الكمػػف الساصػػؿ  ػػف القػػدرات التنا سػػية لمطػػبب  ػػف 1.210تيسػػر مػػا نسػػبته )

( 1.316أف تيسػر مػا نسػبته ) اسػتطاعتالكميات العممية والنظرية ، وأف اإلصػدارات والو ػا ؽ 
مف التبايف الكمف الساصؿ  ػف القػدرات التنا سػية لمطػبب  ػف الكميػات العمميػة والنظريػة ،  وأف 

( مػف التبػػايف الكمػف الساصػػؿ  ػػف 1.310أف تيسػػر مػا نسػػبته ) اسػتطاعتات والمػػؤتمرات النػدو 
 اسػتطاعتالقدرات التنا سية لمطػبب  ػف الكميػات العمميػة والنظريػة ، وأف المطػروعات البس يػة 

( مػػف التبػػايف الكمػػف الساصػػؿ  ػػف القػػدرات التنا سػػية لمطػػبب  ػػف 1.400أف تيسػػر مػػا نسػػبته )
 النظرية .   الكميات العممية و 

ومف  بؿ النسػب المبينػة  ػف الجػدوؿ السػابؽ نجػد أف مكونػات رأس المػاؿ اليكػر    
المتم مػػة  ػػف قػػيـ الجامعػػة ، وا نطػػطة الطببيػػة ، والمقػػررات الدراسػػية ، ورسػػا ؿ الماجسػػتير 

وبسػوث الترقيػة لفػا تػر ير إيجػابف مباطػر  ػف تنميػة القػدرات التنا سػية لػد  الطػبب  والدكتوراا
 أعمف مف تر ير كؿ مف اإلصدارات والو ا ؽ ، و الندوات والمؤتمرات ، و المطروعات البس ية .

كما أظفرت بيانػات الجػدوؿ السػابؽ أف مكونػات رأس المػاؿ اليكػر ، واػف اإلصػدارات  
والو ا ؽ ، و الندوات والمؤتمرات ، و المطروعات البس ية ، لـ يكف لفا تر ير داؿ إسصػا يان  ػف 

لتبايف الكمف الساصؿ  ف القدرات التنا سية لد  الطبب ، وقد يعز  ذلػؾ إلػف أف مفمػا تيسير ا
بذؿ مف جفد  ف اداتماـ بفذا المكونات   نفا لف ترتف  ماراػا المرجػوة  ػف النفػوض بالقػدرات 

 الطبب  يفا . واطتراؾالتنا سية لمطبب ما لـ يتـ توظييفا دا ؿ العممية التعميمية 
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 املقرتح : والتصور بححلح : صالصة جبتأئج الالبعد الجا -

 : صالصة جبتائج البحح : أواًل

أسير البسث عف الك ير مف النتا   ، بعسفا يتصؿ باإلطار النظر  ، وبعسفا ا  ر 
 يمكف است بصه مف الدراسة الميدانية ، وذلؾ عمف النسو التالف  

 نتا   اإلطار النظر    –) أ ( 
لرأس الماؿ اليكر  ، منفا   رأس الماؿ البطر  ، ورأس الماؿ اناؾ تسميات عديدة  -0

الفيكمف ، ورأس الماؿ ادبتكار  ، ورأس ماؿ التجديد والتطوير ، ورأس ماؿ المعر ة ، 
ورأس الماؿ  ير الممموس ...إله . وكؿ اذا التسميات يقابمفا ميفـو رأس الماؿ الماد  

 لمادية .، أ  أف ا صوؿ اليكرية تقابمفا ا صوؿ ا
رأس الماؿ اليكر   ف اذا البسث يعنف مجموعة مف المعارؼ اليكرية والعممية ،  -4

والمعمومات ، والقيـ ، وا نططة التربوية ، إسا ة إلف ادنتاج العممف مف الرسا ؿ 
والبسوث ، واإلصدرات والو ا ؽ ، والندوات والمؤتمرات، والمطروعات البس ية ، التف 

يوط ، وتنطمؽ مف  مسية المجتمو ، وتنسجـ مو أاداؼ الجامعة ، ود تمتمكفا جامعة أس
تتوا ر لنظا راا  ف الجامعات المما مة ا  ر  ، ومف  ـ تسفـ  ف تطوير أدام الجامعة 
بصية عامة ، وتنمف مفارات وقدرات طببفا بصية  اصة ، مما يؤد  إلف تسقؽ عوا د 

 جامعات المناظرة .مادية ومعنوية لفا تميزاا عف  يراا مف ال
تكمف أامية رأس الماؿ اليكر   ف تسقيؽ التيوؽ لممؤسسات الجامعية ،  است مار  -3

المقدرة العقمية ، والعمؿ عمف تعزيزاا وتسييراا بطكؿ  عاؿ يسقؽ ا دام اليكر  واإلبداعف 
امعة وادبتكار  المؤد  إلف التيوؽ التنا سف ،  القيمة السقيقية لمجامعات عمومان ، وج

أسيوط  صوصان تتم ؿ  ف رأسمالفا اليكر  ، وقدرة توظييفا لممعر ة الكامنة  يفا ، 
وتسويمفا إلف تطبيقات تسقؽ ا دام العالف لأل رد  ف العمؿ دا ؿ و ارج الجامعة ، 

 وبالتالف تسسيف قدرتفا التنا سية عمف كا ة المستويات المسمية والعالمية . 
اليكر   ف ال صا ص التنظيمية ، وال صا ص المفنية ، تتم ؿ  صا ص رأس الماؿ  -2

 وال صا ص الط صية والسموكية .
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لرأس الماؿ اليكر   ف جامعة أسيوط  ب ة مكونات ، اف   رأس الماؿ المعر ف  -2
الت صصف  ويطمؿ المقرارات الدراسية الت صصية ، وا نططة الطببية ، والندوات 

، ويطمؿ رسا ؿ الماجستير والدكتوراة ، وبسوث الترقية  والمؤتمرات . ورأس الماؿ العممف
لألساتذة وا ساتذة المساعديف ، واإلصدارات والو ا ؽ ، والمطروعات البس ية . ورأس 

 الماؿ القيمف .
يقصد بالقدرة التنا سية  ف التعميـ الجامعف أنفا قدرة الجامعة عمف تقديـ  دمة تعميمية  -2

ا ينعكس إيجابيان عمف مستو   ريجيفا وأعسام اي ة التدريس وبس ية عالية الجودة ، مم
 بفا ، ا مر الذ  يكسبفـ قدرات ومزايا تنا سية  ف سوؽ العمؿ بمستوياته الم تمية .

القدرات التنا سية لد  الطالب الجامعف تعنف طبيعة ونوع المفارات المطمػوب التػزود بفػا ،  -3
جموعفا سمات الط صية القػادرة عمػف التعامػؿ مػو وكذلؾ المياايـ القيمة التف تطكؿ  ف م

 مجتمو سريو الت ير .

اتسم مف  بؿ اإلطار النظر  أف اناؾ عدة سرورات تستـ تزويد الطالب الجامعف  -4
 بمجموعة مف القدارات التنا سية ، أامفا  

سمات العصرالسالف ومف أبرزاا أنه عصرسريو الت ير، وطديد المنا سة،وعصر  -
 ادقتصاديةالتكبت 

 اداتماـ العالمف بتطوير م رجات التعميـ الجامعف . -
يجاد سموؿ  زمات التمويؿ . -  ادست بؿ ا م ؿ لإلمكانات المتاسة ، وا 
 زيادة القدرة عمف تسويؽ م رجات الجامعة  ف أسواؽ العمؿ الدا مية وال ارجية . -
 فا ، والمتعامميف معفا .تمبية توقعات المس وليف عف الجامعة ، والعامميف  ي -
 توا ر طروط الجودة  ف كؿ ما تقـو به الجامعة . -

انػػاؾ العديػػد مػػف القػػدرات التنا سػػية الواجػػب عمػػف الجامعػػة إكسػػابفا وتنميتفػػا لػػد   -5
طببفا   لكف تساعداـ عمف مواجفة المت يرات العالمية المتسػارعة والفا مػة  ػف اػذا 
العصر ، واذا القدرات صنيت  ػف  ب ػة أنػواع ، اػف   القػدرات التنا سػية ا كاديميػة 

تقػػاف ، والقػػدرة عمػػف اسػػت داـ التكنولوجيػػا السدي ػػة  ػػف كالقػػدرة عمػػف الػػتعمـ لسػػد اد 
السصوؿ عمف المعر ة ، والقػدرة عمػف التقػويـ الػذاتف ، والقػدرة عمػف البسػث العممػف . 
والقػدرات التنا سػػية الط صػػية والجماعيػة كالقػػدرة عمػػف اإلبػداع ، والقػػدرة عمػػف العمػػؿ 
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تقػػػػاف الم ػػػػات ا جنبيػػػػة ، والقػػػػدرة عمػػػػف سػػػػؿ  الجمػػػػاعف ، والقػػػػدرة عمػػػػف التواصػػػػؿ وا 
المطػكبت ، والقػدرة عمػف التيكيرالناقػد والتػػرممف . والقػدرات التنا سػية المدنيػة كالقػػدرة 
عمف تسمؿ المس ولية ، والقدرة عمػف السػوار والنقػد والتطػاور ، والقػدرة عمػف إكتسػاب 

 مفارات سوؽ العمؿ المطموبة مستقببن ، والقدرة عمف التعايش مو ا  ر . 

   الميدانية الدراسةنتا    –(  ب)  
( ، واو يقو بيف سد  1.35بمغ الوزف النسبف دستبانة رأس الماؿ اليكر  بالجامعة ) -0

( ، واذا يؤكد عمف اتياؽ أ راد العينة ككؿ عمف أف رأس الماؿ  1.44،  1.34ال قة )
مف اليكر  السالف بالجامعة ليس بالمستو  المطموب ، وا مر بساجة إلف بذؿ مزيد 

الجفود لتطوير وتنمية جوانب رأس الماؿ اليكر  بالجامعة   بسيث يسفـ  ف ادرتقام 
 . بمستو  القدرات التنا سية لد  الطبب

( ، ويميه المسور 1.44) بنسبةا استؿ المرتبة ا ولف  بقيـ الجامعة ال اص ا ورإف المس -4
( مف منظور عينة الدراسة 1.42ال اص ا با نططة الطببية ا  ف المرتبة ال انية بنسبة )

ككؿ ، واما وزناف نسبياف أكبر مف السد ا عمف لم قة ، مما يؤكد عمف اتياؽ أ راد عينة 
 الدراسة عمف توا ر القيـ ، وا نططة الطببية دا ؿ الجامعة .

ويميػه  ،( 1.41)بنسػبة  جب  حى انًرتبةت انثبنثةت ا لمقررات الدراسػيةا باإٌ انً ور انخبص  -4
بنسػبة  ا  ػف المرتبػة الرابعػة برسا ؿ الماجستير والدكتوراة وبسوث الترقيػة المسور ال اص ا

بنسػبة  ا  ػف المرتبػة ال امسػة ببإلصة اراث  انواةب ك  ـ جػام المسػور ال ػاص ا،  (1.35)
ا  قػد استػؿ المرتبػة السادسػة بنسػبة  لندوات والمػؤتمراتال اص ا با ( ، أما المسور1.34)
واػذا المسػاور انسصػرت أوزانفػػا جميعفػا بػيف السػػديف   ػراد العينػة الكميػػة .لػد  أ ( 1.33)

ا دنػػف وا عمػػف لم قػػة ، ممػػا يؤكػػد وجػػود قصػػور  ػػف بعػػض جوانػػب رأس المػػاؿ اليكػػر   ػػف 
برسػا ؿ الماجسػتير والػدكتوراة  الجامعة بعسفا يتعمؽ بػالمقررات الدراسػية ، وبعسػفا يتعمػؽ

لنػػػػدوات وبعسػػػػفا يتعمػػػػؽ با صػػػػدارات والو ػػػػا ؽ ،باإل ، وبعسػػػػفا يتعمػػػػؽ وبسػػػػوث الترقيػػػػة
 . والمؤتمرات

إف المسػػػور ال ػػػاص ا بالمطػػػروعات البس يػػػة ا استػػػؿ المرتبػػػة السػػػابعة وا  يػػػرة بنسػػػبة  -2
واػػو وزف نسػػبف أقػؿ مػػف السػػد ا دنػػف لم قػػة ، ممػػا مػف منظػػورأ راد العينػػة ككػػؿ ، ( 1.23)
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ة التػدريس بالكميػات العمميػة والنظريػة يؤكد عمف اتياؽ أ راد عينة الدراسػة مػف أعسػام اي ػ
 عمف سعؼ مستو  اذا الجانب مف جوانب رأس الماؿ اليكر   ف جامعة أسيوط .

( ، واػو يقػو 1.34) الوزف النسبف دستبانة القػدرات التنا سػية لػد  طػبب الجامعػة  بمغ -2
مػػف أف ( ، واػػذا يؤكػػد عمػػف اتيػػاؽ أ ػػراد العينػػة ككػػؿ ع 1.36،  1.32بػػيف سػػد  ال قػػة ) 

جميو أنواع القدرات التنا سية لد  طبب الجامعة ليست بالمسػتو  المطمػوب ، واػذا ا مػر 
ييػػرض عمػػف المسػػ وليف عػػف التعمػػيـ الجػػامعف بػػذؿ المزيػػد مػػف الجفػػود لتطػػوير منظومػػة 
العمميػػة التربويػػة والتعميميػػة ، وجوانػػب رأس المػػاؿ اليكػػر  دا ػػؿ الكميػػات لبرتقػػام بمسػػتو  

  سية لد  الطبب .القدرات التنا
ا أستػؿ المرتبػة ا ولػف لػد  أ ػراد العينػة  لقدرات التنا سية ا كاديميةإف المسورال اص ا با -3

( ، واو وزف نسػبف أكبػر مػف السػد ا عمػف لم قػة ، ممػا يؤكػد 1.41الكمية ، بنسبة بم ت )
 عمف أف اذا القدرات متوا رة معظمفا لد  جميو أ راد العينة بدرجة عالية .

عند ترتيب ا وزاف النسبية  نػواع القػدرات التنا سػية ا كاديميػة ، يتبػيف أف القػدرة عمػف ا  -4
( ، وأف 1.42است داـ التكنولوجيا السدي ة  ف المعر ة ا جامت  ف المرتبة ا ولػف بنسػبة )

( ، وأف القػدرة عمػف ا 1.36القدرة عمف ا البسث العممف ا جامت  ف المرتبة ال انية بنسبة )
( ، وأف القػدرة عمػف ا التقػويـ 1.34التعمـ لسد ادتقاف ا جامت  ػف المرتبػة ال ال ػة بنسػبة )

 ( لد  الطبب .   1.33الذاتف ا جامت  ف المرتبة الرابعة ا  يرة بنسبة )
ا أستػػؿ المرتبػػة ال انيػػة لػػد  أ ػػراد العينػػة  لقػػدرات التنا سػػية المدنيػػةإف المسورال ػػاص ا با -5

( ، واػو وزف يقػو بػيف السػديف ا دنػف وا عمػف لم قػة ، ممػا 1.35الكمية ، بنسبة بم ػت ) 
 يدؿ عمف أف اذا القدرات معظمفا   ير واسسة التسقؽ لد  الطبب .

لقػػدرة عمػػف ا عنػػد ترتيػػب ا وزاف النسػػبية  نػػواع القػػدرات التنا سػػية المدنيػػة ، يتبػػيف أف ا -6
( ، وأف القػدرة عمػف ا تسمػؿ 1.43التعايش مو ا  ر ا جػامت  ػف المرتبػة ا ولػف بنسػبة )
( ، وأف القدرة عمف ا السػوار 1.36المس ولية ادجتماعية جامت  ف المرتبة ال انية بنسبة )
( ، وأف القػػدرة عمػػف ا اكتسػػاب 1.34والنقػػد والتطػػاور ا جػػامت  ػػف المرتبػػة ال ال ػػة بنسػػبة )

 ( لد  الطبب .   1.33مفارات سوؽ العمؿ ا جامت  ف المرتبة الرابعة ا  يرة بنسبة )
ا أستػػػؿ المرتبػػػة ال ال ػػػة  لقػػػدرات التنا سػػػية الط صػػػية والجماعيػػػةإف المسورال ػػػاص ا با -01

واػو وزف أقػؿ مػف السػد ا دنػف  ، (1.33ا  يرة لػد  أ ػراد العينػة الكميػة ، بنسػبة بم ػت )
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ققػػػة تمامػػػان ا سػػػالبة ا لػػػد  ير إلػػػف أف اػػػذا القػػػدرات معظمفػػػا   يػػػر متسلم قػػػة ، ممػػػا يطػػػ
 .الطبب

، يتبػػيف أف  الط صػػية والجماعيػةعنػد ترتيػب ا وزاف النسػػبية  نػواع القػػدرات التنا سػية  -00
( 1.33القدرة عمف  ا التواصؿ واتقاف الم ات ا جنبيػة ا جػامت  ػف المرتبػة ا ولػف بنسػبة )

( ، وأف 1.32العمػػؿ الجمػػاعف ا جػػامت  ػػف المرتبػػة ال انيػػة بنسػػبة ) ، وأف القػػدرة عمػػف اا
( ، وأف 1.33القػػدرة عمػػف ا التيكيػػر الناقػػد والتػػرممف ا جػػامت  ػػف المرتبػػة ال ال ػػة بنسػػبة )

( ، وأف القػدرة عمػف 1.31القدرة عمف ا سؿ المطكبت ا جامت  ػف المرتبػة الرابعػة بنسػبة )
 ( لد  الطبب .   1.26سة ا  يرة بنسبة )ا اإلبداع ا جامت  ف المرتبة ال ام

إف مكونات رأس الماؿ اليكػر  بالجامعػة تػرتبط ارتباطػان موجبػان وذات ددلػة إسصػا ية مػو  -04
( واػف قيمػة 1.306عناصر القػدرات التنا سػية لػد  الطػبب ، سيػث بمػغ معامػؿ ادرتبػاط )

 (  1.10دالة عند مستو )
متم مػػػػة  ػػػػف قػػػػيـ الجامعػػػػة ، وا نطػػػػطة الطببيػػػػة ، إف مكونػػػػات رأس المػػػػاؿ اليكػػػػر  ال -03

والمقػػػررات الدراسػػػية ، ورسػػػا ؿ الماجسػػػتير والػػػدكتوراة وبسػػػوث الترقيػػػة لفػػػا تػػػر ير إيجػػػابف 
مباطػػػر  ػػػف تنميػػػة القػػػدرات التنا سػػػية لػػػد  الطػػػبب أعمػػػف مػػػف تػػػر ير كػػػؿ مػػػف اإلصػػػدارات 

 والو ا ؽ ، والندوات والمؤتمرات ، و المطروعات البس ية .

 : التصور املقرتح : يًاثاجب

أسػػيرت النتػػا   عػػف وجػػود بعػػض المؤطػػرات التػػف تبعػػث عمػػف تقػػديـ تصػػور مقتػػرح 
لبرتقام برأس المػاؿ اليكػر  بجامعػة أسػيوط مػف أجػؿ تنميػة القػدرات التنا سػية لػد  طببفػا ، 

الميدانيػة وقد تـ بنام اذا التصور  ف سوم ما تـ عرسه مف نتا   اإلطار النظػر  ، والدراسػة 
المتعمقة بتقويـ الوسم السالف لرأس الماؿ اليكر  بالجامعة وأ ػرا  ػف تنميػة القػدرات التنا سػية 

 لد  الطبب .
جػرامات  ويتكوف اذا التصور المقترح مف ميفـو ، و مسية ، ومرتكػزات ، وأاػداؼ ، وا 

لمطمػوب توا راػا يمكف تطبيقفا لتسقيؽ أاداؼ التصور المقترح ، باإلسا ة إلف بعض ا ليػات ا
   لنجاح تطبيؽ التصور المقترح ، ويتناوؿ الباسث اذا النقاط بطئ مف التيصيؿ  يما يمف  
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 يفهوو انتصور انًمترح : –(  6) 

نظػػران  ف رأس المػػاؿ اليكػػر  يم ػػؿ عصػػب العمميػػة التعميميػػة  ػػف الجامعػػة ، وبتطػػويرا 
ترتقػف قػدرات ومفػارات ال ػريجيف ،  والنفوض به تتسسػف منظومػة التعمػيـ الجػامعف   وبالتػالف

وبرامالػػه وعػػدـ اداتمػػاـ بػػه تتسػػرر العمميػػة التعميميػػة وتيطػػؿ  ػػف ادرتقػػام بمسػػتو  مفػػارات 
وقػػدرات الطػػبب   لػػذلؾ  ػػ ف القػػا ميف عمػػف أمػػر التعمػػيـ الجػػامعف مسػػ وليف عػػف النتػػا   التػػف 

ر ير إيجػابف مباطػر  ػػف تتسقػؽ مػف  ػبؿ رأس المػاؿ اليكػر   يفػا ، والػػذ  إمػا أف يكػوف لػه تػ
تنمية القدرات التنا سية لد  الطبب نتيجػة لباتمػاـ بمكونػات رأس المػاؿ اليكػر   ػف الجامعػة 
وتوظييػػه توظييػػػان جيػػدان دا ػػػؿ المنظومػػة التعميميػػػة ، أو إمػػػا أف د يكػػوف لػػػيس لػػه تػػػر ير  ػػػف 

، وتجويػداا وترقيتفػا ادرتقام بػردام الطػبب نتيجػة لعػدـ اداتمػاـ بمكونػات رأس المػاؿ اليكػر  
لد  الجامعة . ولذا تتطمب السرورة تقديـ تصػور مقتػرح يسػاعد اػؤدم المسػ وليف  ػف تطػوير 
وتعظػػػيـ وتيعيػػػؿ مكونػػػات رأس المػػػاؿ اليكػػػر  بجامعػػػة أسػػػيوط   لمنفػػػوض بمسػػػتو  القػػػدرات 

 التنا سية لد  طببفا .
بمية توسػػم كيييػػة ويقصػػد بالتصػػور المقتػػرح إطػػار ، أو نمػػوذج عػػاـ ، أو رؤيػػة مسػػتق 

النفػػوض بجوانػػب رأس المػػاؿ اليكػػر  لجامعػػة أسػػيوط وتوظييفػػا   لبرتقػػام بمسػػتو  القػػدرات 
 التنا سية لد  طببفا ، وبما يجعمفا تتيوؽ عمف م يبتفا مف الجامعات ا  ر  .

 حهطفت انتصور انًمترح : –(  5) 

التػف يمػر بفػا العصػر تنطمؽ  مسػية التصػور المقتػرح مػف طبيعػة الت يػرات والتسػديات 
السػػالف ، والتػػف مػػف أبرزاػػا ادنيجػػار المعر ػػف والسػػكانف ، والزيػػادة  ػػف الطموسػػات وا مػػاؿ ، 
باإلسا ة إلف سمات اذا العصػر مػف العولمػة ، والطػراكة ، والتنا سػية ، والتكػتبت ادقتصػادية 

عػة تبنػف إسػتراتيجية ، والتسديات البي يػة ، والمجتمعيػة ، والتكنولوجيػة التػف تيػرض عمػف الجام
لتنمية رأس الماؿ اليكر  بفا ، واذا يتطمب التسوؿ  ف المؤسسة الجامعيػة مػف ادعتمػاد عمػف 
المػوارد واإلمكانػات الماديػػة والبطػرية إلػف ادعتمػػاد عمػف المػوارد وا صػػوؿ اليكريػة والمعر يػػة ، 

رتقػام بمسػتو  مفػارات وقدرتفا عمػف توظيػؼ تمػؾ المػوارد وا صػوؿ وادنتيػاع بفػا وتنميتفػا لب 
 وقدرات ا  راد  يفا ، والمتعامميف معفا .



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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وتنطمؽ  مسػية التصػور المقتػرح أيسػان مػف أف معظػـ الػدوؿ المتقدمػة ، والمنظمػات ، 
وستف ا  ػراد باتػت تركػز عمػف ادسػت مار  ػف رأس المػاؿ اليكػر  ، وتنظػر إليػه عمػف أنػه مػورد 

، بػػؿ وييػػوؽ  ػػف أاميتػػه كػػؿ مػػف رأس المػػاؿ  اقتصػػاد  مفػػـ ، ويعػػد أاػػـ أطػػكاؿ رأس المػػاؿ
النقػػد  ، ورأس المػػاؿ المػػاد   ػػف تسقيػػؽ الكيػػامة ، وتوليػػد القيمػػة المسػػا ة ، ومػػف  ػػـ ر ػػو 
القػػػدرات التنا سػػػية التػػػف تمكػػػف المنظمػػػة مػػػف التميػػػز  ػػػف عصػػػر يتسػػػـ بالعولمػػػة والتطػػػورات 

 التكنولوجية المتسارعة . 
مػػف أف تزايػػد سجػػـ البطالػػة بػػيف  ريجػػف  كمػػا تنطمػػؽ  مسػػية التصػػور المقتػػرح أيسػػان 

الجامعػػات المصػػرية ، و يػػاب التنا سػػية  ػػف ا سػػواؽ العالميػػة مػػف  ريجػػف اػػذا الجامعػػات ، 
وتػػداور اإلنتاجيػػة  ػػف العديػػد مػػف المجػػادت التنمويػػة لفػػؤدم ال ػػريجيف ييػػرض عمػػف الجامعػػة 

يد ال ػري  بالمفػارات التػف العمؿ عمف زيادة است مار مالديفا مف أصوؿ  كرية ومعر ية  ف تزو 
 تساعدا عمف المنا سة و التيوؽ عمف نظرا ه  ف ا سواؽ العالمية . 

وكذلؾ تنطمؽ  مسية التصور المقترح أيسان مف أف التعميـ الجامعف ، اػو ذلػؾ التعمػيـ 
الػػذ  يقػػـو ب عػػداد الكيػػامات ، وتزويػػداـ بالمفػػارات والقػػدرات عاليػػة المسػػتو  التػػف تسػػاعداـ 

كيؼ والتوا ؽ مو مت يرات العصػر ، وتسقيػؽ متطمبػات التنميػة  ػف المجتمػو   وبالتػالف عمف الت
ينب ػػػف أف تتكػػػاتؼ جميػػػو الجفػػػود لتطػػػوير رأس المػػػاؿ الجػػػامعف بصػػػية عامػػػة ، ورأس المػػػاؿ 

 اليكر  بالجامعة بصية  اصة .
بنػػامن عمػػف اػػذا المنطمقػػات و يراػػا تتطػػكؿ  مسػػية التصػػور المقتػػرح  ػػف أف   الت يػػرات 
والتسػػػديات العصػػػرية كالعولمػػػة ، والتنا سػػػية ، والطػػػراكة ، والتكػػػتبت ادقتصػػػادية ، وادنيجػػػار 
المعر ػػف ، والتطػػورات التكنولوجيػػة المتسػػارعة ، تيػػرض عمػػف الجامعػػة سػػرورة تطػػوير وتجويػػد 
واسػػت مار رأس المػػاؿ اليكػػر   ػػف تسسػػيف منظومػػة التعمػػيـ الجػػامعف ، كػػف تسػػفـ  ػػف تزويػػد 

ات التنا سية ا كاديمية ، والمدنية ، والط صػية والجماعيػة التػف تسػاعداـ عمػف الطبب بالقدر 
التعػػاطف اإليجػػابف مػػو مت يػػرات وتسػػديات العصػػر ، وتعطػػف الجامعػػة ميػػزة تنا سػػية تميزاػػا عػػف 

  يراا مف الجامعات ا  ر  .  



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يرتكساث انتصور انًمترح : –(  4)  

 تستند  مسية التصور المقترح عمف مجموعة مف المرتكزات ، اف   
اناؾ عبقة و يقة بيف اداتماـ برأس الماؿ اليكر   ف الجامعة وتنمية المفػارات والقػدرات  -0

 التنا سية لد  الطبب .
ادتجاا العػالمف نسػو التركيػز عمػف ادسػت مار  ػف رأس المػاؿ اليكػر   ػف التعمػيـ الجػامعف  -4

رة تيػػوؽ التركيػػز عمػػف ادسػػت مار  ػػف رأس المػػاؿ المػػاد    لتسقيػػؽ الكيػػامة  وتوليػػد بصػػو 
 القيمة المسا ة ، ور و القدرات التنا سية لممؤسسة .

التنػػا س الطػػديد بػػيف الجامعػػات ال اصػػة والسكوميػػة ، والجامعػػات القديمػػة والسدي ػػة وذلػػؾ  -3
كػػػر  وتوظييػػػه لتنميػػػة القػػػدرات بت صصػػػاتفا العمميػػػة وا دبيػػػة  ػػػف تطػػػوير رأس المػػػاؿ الي

 التنا سية لمجامعة بما يجعمفا تكتسب ميزة تنا سية عف الجامعات ا  ر  .
إف إقامة المجتمو العصر  يتطمب إعداد نوعية مػف  ريجػف التعمػيـ الجػامعف تتػوا ر  ػيفـ  -2

مجموعػػة مػػف المفػػارات والقػػدرات التنا سػػية الم تميػػة تتسػػمم بفػػـ مصػػر لتسقيػػؽ التنميػػة 
 لتقدـ العممف والتكنولوجف .وا

إف جامعة أسيوط جامعة قديمة النطرة ، وممتدة النطاؽ  ف مسا ظات مصر   ولػذا ينب ػف  -2
أف تسػػعف إلػػػف ت ػػػري  منػػػت  متميػػز يسػػػمف لفػػػا مكانتفػػػا ويؤكػػد عميفػػػا بػػػيف الجامعػػػات 

 المصرية .
لػديفا  اصػة وأف ساجة جامعة أسيوط إلعادة النظر  ػف بعػض جوانػب رأس المػاؿ اليكػر   -3

التسديات العالمية المتبسقة تيرض سرورة إعطػام ا صػوؿ اليكريػة والمعر يػة مزيػدان مػف 
 اداتماـ لتنمية القدرات التنا سية لمجامعة .

تزايػػد الر بػػة لػػد  المسػػ وليف والقػػا ميف عمػػف أمػػر جامعػػة أسػػيوط  ػػف اسػػت مار رأس المػػاؿ  -4
لقػدرات التنا سػية لمجامعػة ، واستبلفػا مكانػة متميػزة اليكر  الفا ؿ بالجامعة   لبرتقام با

 مسميان وعالميان .



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 أه اف انتصور انًمترح : –(  3) 

 يفدؼ التصور المقترح إلف تسقبؽ ما يمف  
التطػػوير الطػػامؿ لجوانػػب رأس المػػاؿ اليكػػر  بالجامعػػة ، وتيعيػػؿ دوراػػا لبرتقػػام بمسػػتو   -0

التعميـ الجػامعف كػف يسػتطيعوا التوا ػؽ والتكيػؼ مػو الكيامة والقدرات التنا سية لم رجات 
 مت يرات العصر .

معالجة أوجه القصور التف طابت بعػض مكونػات رأس المػاؿ اليكػر  بالجامعػة وقممػت مػف  -4
تر يراػػا  ػػف تنميػػة القػػدرات التنا سػػيةلمطبب والتػػف تم مػػت  ػػف ان يػػاض كيػػامة المقػػررات 

ة وبسػػػػوث الترقيػػػػة ، واإلصػػػػدارات والو ػػػػا ؽ ، الدراسػػػػية ، ورسػػػػا ؿ الماجسػػػػتير والػػػػدكتورا
 والندوات والمؤتمرات ، والمطروعات البس ية .

بياف سػبؿ تعظػيـ دورمكونػات رأس المػاؿ اليكػر  لكػف تسػفـ  ػف تنميػة القػدرات التنا سػية  -3
 لد  الطبب 

 تسديد مجموعة القدرات التنا سية التف ينب ف إكسابفا ل ريجف التعميـ الجامعف .    -2
 إجرا اث انتصور انًمترح : –(  2) 

 التالية   باإلجراماتتسقيؽ أاداؼ التصور المقترح القياـ  يتطمب
 ػف تنميػة القػدرات التنا سػية لػد   بالجامعػةكا ة مكونػات رأس المػاؿ اليكػر   دور تيعيؿ   أودن 

انًةبل انعهًةى ،   رأشالمعر ػف الت صصػف ، و المػاؿرأس  الطبب ، واذا المكونػات اػف  

جػرامات  تطويراػا وتيعيمفػا  يمػا   رأش انًبل انميًةى ، ويتنػاوؿ الباسػث اػذا المكونػات وا 
 يمف  

ويتسػػػمف المقػػػررات الدراسػػػية الت صصػػػية ، وا نطػػػطة  رأس المػػػاؿ المعر ػػػف الت صصػػػف   -أ
كػؿ الطببية ، والندوات والمػؤتمرات التػف عقػدت  ىالجامعػة و يمػايمف نقػدـ  طػوات تيعيػؿ 

 عنصرمف اذا العناصر  
، بسيػػث  بالجامعػػةالدراسػػية  المقػػررات  يمكػػف تيعيػػؿ دور  صصػػيةالمقػػررات الدراسػػية الت  -0

 تسفـ  ف تنمية القدرات التنا سية لد  الطبب مف  بؿ  



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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العصػػػرية  ايرالمت يراتبسيػػػث تسػػػ الدراسػػػيةالمسػػػتمر اداؼ المقػػػررات  والتسػػػديثالتطوير   -
أاػداؼ معر يػة   إلكسػاب الطػبب  إلػفتنويو أاداؼ المقررات الدراسػية  -والتقدـ العممف 

 معارؼ وسقا ؽ م تمية   وأاداؼ مفارية لتنمية موااب وقدرات الطبب الم تمية .
إ تياريػػة   ػػر تقسػػيـ المقػػررات الدراسػػية الت صصػػية إلػػف مقػػررات إجباريػػة ، و قا يػػة ، وأ -

 اب والقدرات ال اصة لد  الطبب .لتنمية الموا
باستمرار عمف اد اؿ العمـو والتقنيػات السدي ػة  ػف العمميػة التعميميػة لمسػايرة التطػور  العمؿ -

 .  وتكنولوجيا المعمومات و يراا اتهالعممف العالمف ، م ؿ عمـو الكمبيوتر وتطبيق
مقومػات التسػديث والتياعػؿ  إيجاد رؤ  جديدة لمستويات مناا  التعميـ الجامعف تتوا ر  يفػا -

والتنػػػوع والمرونػػػة والتػػػرابط بػػػيف الجوانػػػب النظريػػػة والعمميػػػة ، وبػػػيف الواقػػػو اليعمػػػف  ػػػف 
 المجتمو وساجات سوؽ العمؿ 

 الػػتعمـو المقػػررات الدراسػػية بمػػا ي ػػدـ التوجػػه نسػػو تنميػػة أسػػاليب التيكيػػر العممػػف ،  بنػػام -
ونف وادبتكػػار  واإلبػػداعف وادستكطػػا ف الػػذ  والػػتعمـ لسػػد ادتقػػاف ، والػػتعمـ التعػػا ،الػػذاتف

 يركز عمف مطاركة المتعمـ ونطاطه  ف العممية التعميمية .
إجرام مراجعات دقيقة لمعايير ا تيار مستو  المقررات الدراسية التف تػدرس بكميػات الجامعػة  -

 الم تمية ، بسيث تتسمف إكساب الطبب أك ر مف مفارة وقدرة  ف أك ر مف ت صص .
 مراعاة التكامؿ بيف الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية  ف المقررات الدراسية . -
مستػػػو  المقػػػررات الدراسػػية ، بسيػػػث تسػػػاعد عمػػف تسقيػػػؽ اإل ػػػارة  ستطػػوير أسػػػاليب تػػدري -

 اليكرية واإلبداعية لد  الطبب .
والتركيػػد عمػػف دراسػػة إسػػيام ا بعػػاد المجتمعيػػة المسميػػة والعالميػػة  ػػف المقػػررات الدراسػػية ،  -

يتمكف الطبب مػف  فػـ ا  ػريف  فوالدوؿ ا  ر  ست عاتال قا ات ال اصة با  رد والجما
 وتقبمفـ والتعايش معفـ  ف أمف وسبـ .  

بسيػث تسػفـ  ػف تنميػة  بالجامعػةالطببيػة  ا نطػطةا نططة الطببية   يمكف تيعيؿ دور  -4
   القدرات التنا سية لد  الطبب مف  بؿ

 ف كميات الجامعة الم تميػة ، وتػو ير اإلمكانيػات البزمػة  الطببيةبتنويو ا نططة  اداتماـ -
 لممارستفا 
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مػف بػيف ا نطػطة  يػارالجامعف بما يساعدا عمف اد ت طالبزيادة مساسة السرية المتاسة لم -
 عمف تنمية مفارته وقدراته الم تمية . يساعداالطببية ما يناسبه ، وما

عمف مطػاركة الطػبب ممارسػة ا نطػطة الطببيػة  لتدريسيادة السرص لد  أعسام اي ة از  -
 الم تمية كالرسبت ، والسيبت ، والزيارات الميدانية .

سعف الكميات لتيسير  رص ك يػرة لػد وؿ الطػبب  ػف مسػابقات تنا سػية مػو طػبب الكميػات  -
 ا  ر  دا ؿ و ارج الجامعة .

  ف الكمية ب زالة أ  معوقات تسوؿ بيف الطبب وممارسة ا نططة . اإلدارات قياـسرعة  -
الكميات بتسييز الطبب عمف المطاركة  ػف ممارسػة ا نطػطة الطببيػة مػف  ػبؿ تقػديـ  قياـ -

 والمكا  ات لمطبب المطاركيف والمتميزيف  ف ا نططة .  زالجوا
بسيػػث تسػػفـ  ػػف  بالجامعػػةؤتمرات والمػػ النػػدواتالنػػدوات والمػػؤتمرات   يمكػػف تيعيػػؿ دور  -3

 تنمية القدرات التنا سية لد  الطبب مف  بؿ  
 زيادة اداتماـ بعقد الندوات والمؤتمرات العممية دا ؿ الكميات الجامعية . -
اطػػتراؾ الطػػبب  ػػف لجػػاف تنظػػيـ النػػدوات والمػػؤتمرات التػػف  عمػػفالسػػرص لػػد  الكميػػة  زيػػادة -

 دارة الجامعة .تعقد دا ؿ الكمية أو تعقداا إ
عطا فـ اليرص لمتعبيػر عػف  - تيسر  رص اطتراؾ الطبب  ف  عاليات الندوات والمؤتمرات ، وا 

 آرا فـ ، وتقديـ بسوث  يفا .
 لبعض الطبب لسسور بعض الندوات أو المؤتمرات التف تعقد  ارج الوطف . ماحالس -
 ؤتمرات العممية . العمؿ عمف إطبع الطبب عمف نتا   وتوصيات الندوات والم -
رأس المػػاؿ العممػػف   ويطػػمؿ رسػػا ؿ الماجسػػتير والػػدكتوراة ، وبسػػوث الترقيػػة لألسػػاتذة  – ب

و يمػػا يمػػف نقػػدـ  ،وا سػػاتذة المسػػاعديف ، واإلصػػدارات والو ػػا ؽ ، والمطػػروعات البس يػػة 
 إجرامت تيعيؿ كؿ عنصر مف اذا العناصر  

الماجسػػتير  رسػػا ؿتيعيػػؿ دور  يمكػػف الماجسػػتير والػػدكتوراة وبسػػوث الترقيػػة   رسػػا ؿ -0
 التنا سػػيةتنميػػة القػػدرات   ػػفلألسػػاتذة وا سػػاتذة المسػػاعديف  الترقيػػةوالػػدكتوراة وبسػػوث 

 لد  الطبب مف  بؿ  
تػػػػو ير  ػػػػرا ط بس يػػػػة  ػػػػف ا قسػػػػاـ تتسػػػػمف موسػػػػوعات مرتبطػػػػة بػػػػالمقررات الدراسػػػػية ،  -

 وقسايا معاصرة عامة يقـو الطبب بالبسث  يفا .وموسوعات 
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زيػػادة السػػرص لػػد  أعسػػام اي ػػة التػػدريس عمػػف إطػػبع طببفػػـ عمػػف كػػؿ جديػػد  ػػف مجػػاؿ  -
 البسث العممف بصية عامة ، ونتا   بسو فـ بصية  اصة .  

قيػػاـ أعسػػام اي ػػػة التػػدريس بتوجيػػه الطػػػبب نسػػو تكػػػويف  ػػرؽ عمػػؿ لمبسػػػث  ػػف بعػػػض  -
 راسية والعامة .الموسوعات الد

 مطاركة أعسام اي ة التدريس لطببفـ  ف إجرام البسوث العممية . -
 أعسام اي ة التدريس بمناقطة الطبب  ف نتا   البسوث التف يقوموف بفا . قياـ -
أعسػػام اي ػػة التػػدريس بارطػػاد الطػػبب إلػػف المراجػػو والرسػػا ؿ والبيسػػوث العمميػػة التػػف  قيػػاـ -

  ف إجرام البسوث . يمكف أف تساعد الطبب
 سعف الكميات لنطر البسوث المتميزة لمطبب  ف المجبت العممية . -
 .طجيعية لمبسوث الطببية المتميزةزيادة السرص لد  الكميات عمف تقديـ جوا ز تقديرية وت -
تيعيػؿ دور اإلصػدارات والو ػا ؽ بالجامعػة بسيػث تسػفـ  ػف  يمكػف    ؽوالو ػا اإلصدارات -4

 تنمية القدرات التنا سية لد  الطبب مف  بؿ  
بداعاتفـ  يفا . -  تو ير مجمة عممية  اصة بالطبب دا ؿ كؿ كمية لنطر بسو فـ وا 
عمؿ صسيية  اصة بكػؿ كميػة ينطػر  يفػا أ بػار الكميػة ، ويعبػر مػف  بلفػا أعسػام اي ػة  -

 س والطبب عف آرا فـ .التدري
قيػػاـ الكميػػة ب صػػدار دليػػؿ يبػػيف لمطػػبب ايكػػؿ الكميػػة التنظيمػػف ، وأقسػػامفا وت صصػػاتفا  -

الم تميػػة ، ونظػػاـ الدراسػػة  يفػػا ، والمقػػررات الدراسػػية ودرجاتفػػا ، ونظػػاـ ادمتسػػاف  يفػػا ، 
 باإلسا ة إلف اسمام أعسام اي ة التدريس والعامميف  يفا . 

ب صدار دليػؿ يبػيف لمطػبب تطػور أعػداد ا سػاتذة والطػبب ونتػا جفـ الدراسػية ، قياـ الكمية  -
 والجوا ز العممية التف سصمت عميفا الكمية .

التعميميػػة والمجتمعيػػة  بالقسػػاياقيػػاـ الكميػػة ب صػػدار نطػػرات بصػػورة دوريػػة لتوعيػػة الطػػبب  -
 ذات الصمة بت صصات الكمية ورؤية الكمية لمتعامؿ معفا .

تيعيػػؿ دور المطػػروعات البس يػػة بالجامعػػة ، بسيػػث تسػػفـ  يمكػػف البس يػػة   طػػروعاتالم -3
  ف تنمية القدرات التنا سية لد  الطبب مف  بؿ  

 قياـ الكمية بوسو  طط وبرام  تنييذية لمطروعات الطبب البس ية . -
 التمويؿ البـز لتنييذ المطروعات البس ية لمطبب . يرااتماـ الكمية بتو  -
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 ااتماـ الكمية بتسويؽ المطروعات البس ية المتميزة لمطبب عمف مستو  الجمفورية . -
 سعف الكمية لتو ير  رص لمطبب لبطتراؾ  ف المطاريو البس ية العالمية . -
سػػعف الكميػػة لعػػرض المطػػروعات البس يػػة المتميػػزة لمطػػبب عمػػف منظمػػات رجػػاؿ ا عمػػاؿ    -

 ـ التمويؿ البـز لتنييذاا .لتطجيعفـ عمف المساامة  ف تقدي
 .البس ية اتمتقدمة  ف المطروع اتبااتماـ الكمية بتكريـ الطبب الساصميف عمف مر  زيادة -
، لكػف يسػفـ  ػف تنميػة  بالجامعةرأس الماؿ القيمف   يمكف تيعيؿ دور رأس الماؿ القيمف  -ج

 القدرات التنا سية لد  الطبب مف  بؿ قياـ الكميات بما يمف  
 تو ير المناخ الديمقراطف  ف العممية التعميمية . -
 التعامؿ مو جميو الطبب بطريقة موسوعية وعادلة . -
 إتاسة  رص متساوية  ف التعميـ والتعمـ . -
 مطاركة الطبب  ف صناعة القرارات المتعمقة بدراستفـ . -
 سث الطبب عمف العمؿ الجماعف أو العمؿ بروح اليريؽ . -
 رصة لكؿ طالب لمتعبير عف رأيه بسرية .إتاسة الي -
 اإلنسانية الطبية بيف الطبب وا عسام والعامميف  ف الكمية . اتعمف سيادة العبق التركيد -
 التركيد عمف سيادة ادستراـ بيف الطبب وا عسام والعامميف  ف الكمية . -
إلبػػداع واإلبتكػػار لػػد  العمػػؿ عمػػف تنميػػة قػػيـ تسمػػؿ المسػػ ولية وسسػػف اسػػت مار الوقػػت ، وا -

ببعض ا عماؿ اليردية الصػعبة التػف يتطمػب تنييػذاا وقػت مسػدد  ـتكمييف ؿالطبب مف  ب 
 ، وأساليب  ير مرلو ة .

نطػػر  قا ػػة العمػػؿ التطػػوعف لػػد  الطػػبب مػػف  ػػبؿ إطػػتراكفـ  ػػف قوا ػػؿ  دمػػة المجتمػػو  -
 وتنمية البي ة .

 المجتمو .تعويد الطبب عمف اإللتزاـ بقيـ وقوانيف  -
 بالمفارات والقدرات التنا سية ا تية    طالب  سرورة إلماـ ال  انيان 
   ومف أاـ اذا القدرات ما يمف   القدرات التنا سية ا كاديمية  -) أ ( 

 أاـ مؤطرات اذا القدرة   ومفالقدرة عمف التعمـ لسد ادتقاف    -0
 وأامية التعمـ لسد ادتقاف . لميفـوإدراؾ الطالب  -
 امتبؾ أساسيات ومصادر التعمـ لسد ادتقاف . -
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الػػتعمـ الػػذاتف كػػالتعمـ عػػف بعػػد، والػػتعمـ التعػػاونف، والػػتعمـ ادبتكػػار  ،  باسػػتراتيجيات اإللمػػاـ -
 والتعمـ النطط

 القدرة عمف سبط الذات وتسمؿ مس ولية التعميـ . -
 تقاف عالية مف التعمـ .القدرة عمف الوصوؿ إلف درجة ا -
 عمف تسديد أادا ه وتصنييفا ووسو استراتيجيات مناسبة لتسقيقفا . القدرة  -
 أ كار جديدة تؤد  إلف التطوير والتقدـ . حالقدرة عمف طر  -
 القدرة عمف تسديد مستويات اإلنجاز ا كاديمف وكييية الوصوؿ إليفا . -
 تفا .القدرة عمف تط يص صعوبات التعمـ ومعالج -
 القدرة عمف ادرتقام بالمستو  التسصيمف  ف مجاؿ الت صص . -
   رةومف أاـ مؤطرات اذا القد القدرة عمف است داـ التكنولوجيا السدي ة  ف المعر ة   -4
 القدرة عمف إدراؾ أبعاد ومجادت التطور التكنولوجف السادث  ف العالـ . -
 ر التكنولوجف وتقدـ المجتمعات .القدرة عمف  فـ طبيعة العبقة بيف التطو  -
 التعميميػةالمواقػؼ  ف ػ اسػت داماتفاو  مجفػاومكوناتفا وبرا الساسباتأنواع  تعرؼ عمفالقدرة  -

 الم تمية .
عمػػػف اسػػػت داـ طػػػبكة اإلنترنػػػت  ػػػف السصػػػوؿ عمػػػف المعػػػارؼ والمعمومػػػات  درةامػػػتبؾ القػػػ -

 المتنوعة.
 ػػف السصػػوؿ عمػػف  المعمومػػاتالقػػدرة عمػػف التطػػوير الػػذاتف  ػػف مجػػاؿ اسػػت داـ تكنولوجيػػا  -

 .المعارؼ
 أاـ مؤطرات اذا القدرة   ومف القدرة عمف التقويـ الذاتف   -3
 إدراؾ ميفـو وأامية التقويـ الذاتف . -
 القدرة عمف إعداد واست داـ أساليب التقويـ الذاتف . -
 واسف القوة وتدعيمفا ونواسف السعؼ وعبجفا .القدرة عمف معر ة ن -
 القدرة عمف ادستمرار  ف التقويـ الذاتف . -
 أاـ مؤطرات اذا القدرة   ومف القدرة عمف البسث العممف   -2
 امتبؾ مفارات است داـ ا سموب العممف  ف تسديد المطكبت وسمفا . -
 بمصادر السصوؿ عمف البيانات والمعمومات وطرؽ تو يقفا . ا لماـ -



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 010 - 

 

 القدرة عمف إعداد أدوات جمو البيانات والمعمومات البزمة لمبسث . -
 القدرة عمف تسديد ا ساليب اإلسصا ية المناسبة لتسميؿ لمعالجة البيانات وتيسيراا . -
 القدرة عمف التعبير عف المعمومات بطرؽ كمية وكييية . -
 القدرة عمف التمييز بيف السقا ؽ وا رام النظرية . -
 .وتوصيات  ف سوم معطيات البسث ساتالقدرة عمف الوصوؿ إلف تصورات ورؤئ ومقتر  -
 القدرة عمف تقييـ المواقؼ وا طيام تقيمان عمميان وموسوعيان . -
 إداراؾ أامية اإلطبع المستمر عمف كؿ جديد  ف مجاؿ البسث العممف . -

 أاـ اذا القدرات ما يمف   ومف   القدرات التنا سية الط صية والجماعية - ) ب (
 القدرة عمف اإلبداع   ومف أاـ مؤطرات اذا القدرة   -0
 القدرة عمف التيكير اإلبداعف المستقؿ . -
 القدرة عمف طرح ا س مة وا م مة الجديدة و ير المرلو ة . -
 القدرة عمف الت يؿ وال قة بالنيس . -
 القدرة عمف استنتاج ا  كار الجديدة . -
 امتبؾ القدرة عمف المجاز ة والم اطرة  ف تنييذ ا  كار الجديدة . -
 القدرة عمف تقديـ أكبر عدد مف ا  كار الجديدة . -
 القدرة عمف تسميؿ وتيسير ا سداث والظواار بطكؿ  ير مرلوؼ . -
 مف جوانب م تمية .القدرة عمف النظر إلف القسايا والموسوعات  -
 . ييدةالقدرة عمف المبادرة والمبادأة  ف تقديـ ا  كار الجديدة والم -
 القدرة عمف الت يير والتطوير  ف ا  كار لتتناسب مو المواقؼ الجديدة . امتبؾ -
 أاـ مؤطرات اذا القدرة   ومف العمؿ الجماعف   عمفالقدرة  -4
 ؿ مف العمؿ اليرد  .إداراؾ أامية أف العمؿ الجماعف أ س -
 القدرة عمف العمؿ مو اليريؽ  ف إطار روح التعاوف والمطاركة وتسمؿ المس ولية . -
  ريؽ .  فالقدرة عمف تكويف عبقات إنسانية طيبة أ نام العمؿ  -
 القدرة عمف تطوير أسموب العمؿ الجماعف . -
 القدرة عمف اإللتزاـ بمبادئ وأ بقيات العمؿ الجماعف . -
تقاف الم ات ا جنبية   ومف أاـ مؤطرات اذا القدرة   عمفالقدرة  -3  التواصؿ وا 
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 امتبؾ عدد مناسب مف ميردات الم ات ا جنبية المست دمة وتراكيبفا . -
 وتراكيبفا  ف مواقؼ السياة الم تمية . ا جنبيةالقدرة عمف است داـ ميردات الم ة  -
 ا جنبية . بالم اتوالسوار  النقاشالقدرة عمف  -
 والعكس . يةالقدرة عمف القياـ برعماؿ الترجمة مف الم ات ا جنبية إلف الم ة العرب -
 القدرة عمف قرامة الجيد مف الكتب والمراجو المؤلية بالم ة ا جنبية . -
 والتبادؿ ال قا ف مو ا  راد  ف المجتمعات ال ربية . لبتصاؿالقدرة عمف  تم قنوات  -
 درة عمف إرساؿ واستقباؿ رسا ؿ بالم ة ا جنبية مف  بؿ الوسا ط التكنولوجية السدي ة .الق -

 أاـ مؤطرات اذا القدرة   ومف   عمف سؿ المطكبت القدرة -2
 امتبؾ القدرة عمف التنبؤ بالمطكبت قبؿ وقوعفا . -
 القدرة عمف است داـ المنف  العممف  ف سؿ المطكبت . -
 نظر لممطكبت مف جوانب وزوايا م تمية .القدرة عمف ال -
 المعمومات  ف معالجة المطكبت . توظيؼالقدرة عمف  -
 عمف تسميؿ المطكبت وتيفـ أسبابفا ونتا جفا . القدرة -
 القدرة عمف ممارسة العصؼ الذانف  ف سؿ المطكبت . -
 تقديـ سموؿ جديدة ومبتكرة لممطكبت الم تمية . فالقدرة عم -
 أمتبؾ القدرة عمف سسف التصرؼ لسؿ المطكبت والمواقؼ الم تمية . -
 أاـ مؤطرات اذا القدرة   ومف عمف التيكيرالناقد والترممف   القدرة -2
 امتبؾ المفارات العميا لمتيكير  ف المواقؼ الم تمية . -
 عمف التسميؿ والنقد وادستددؿ . لقدرةا -
 سديد اليروؽ بيف ا طيام .القدرة عمف إجرام المقارنات وت -
 القدرة عمف بدا ؿ لوجفات النظر الم تمية . -
 القدرة عمف تم يص ا  كار الر يسة  ف موسوع معيف . -
 القدرة عمف عرض تياصيؿ الموسوعات وا طيام بدقة . -
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 أاـ اذا القدرات ما يمف   ومف   التنا سية المدنية اتالقدر  -) ج ( 

 أاـ مؤطرات اذا القدرة   ومف   تسمؿ المس ولية عمف القدرة -0
 عمف إدراؾ ا دوار والمس وليات الم تمية لأل راد  ف مؤسسات المجتمو . قدرةال -
 القدرة عمف الد اع عف  وابت وتراث المجتمو . -
 القدرة عمف سسف التعامؿ مو الموارد المتاسة . -
 ات اذ القررات السميمة لمواجفة قسايا المجتمو . عمفالقدرة  -
 القدرة عمف  فـ ا سداث الجارية  ف المجتمو ودورا  يفا . -
 عمف إدراؾ أامية الزمف واست مارا بالطكؿ ا م ؿ . درةالق -
 . مجتموالقدرة عمف المطاركة  ف النواسف السياسية وادعماؿ التطوعية  ف ال -
 بتوجيفات الكبار .عمف اإللتزاـ  القدرة -
 القدرة عمف القياـ مو ا  ريف بردورا الم تمية . -
 أاـ مؤطرات اذا القدرة   ومف القدرة عمف السوار والنقد والتطاور   -4
 امتبؾ القدرة عمف السديث والسوار والمناقطة مو ا  ريف دوف تعصب . -
 القدرة عمف سبط ادنيعادت عند الم الية  ف الرأ  . -
 لقدرة عمف التعبير عف الرأ  بسرية وطجاعة .ا -
 القدرة عمف التعقيب عمف ا  كار ا  ر  . -
 عمف النقد وتقبؿ ا رام الم الية واسترامفا . لقدرةا -
 امتبؾ أساليب م تمية لسؿ ال ب ات والنزعات كرسموب التياوض والسوار والتطاور . -
أاػـ مؤطػرات اػذا  ومف   القدرة عمف إكتساب مفارات سوؽ العمؿ المطموبة مستقببن  -3

 القدرة  
 القدرة عمف است داـ ا جفزة وا دوات المرتبطة بمجادت العمؿ الم تمية . -
 القدرة عمف مواجفة الظروؼ الطار ة  ف مجاؿ العمؿ . -
 القدرة تب ف ا  طام أوؿ بروؿ أ نام العمؿ . -
 إنتاج عالية الجودة . معددتلقدرة عمف تسقيؽ ا -
 بالعمؿ . المرتبطةالقدرة عمف السكـ عمف جودة المنتجات  -
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 القدرة عمف است داـ ا سموب العممف  ف سؿ مطكبت العمؿ . -
 القدرة عمف تطوير القدرات والمفارات باستمرار لتتناسب مو مت يرات سوؽ العمؿ .  -
 أاـ مؤطرات اذا القدرة   ومف    رعمف التعايش مو ا  القدرة -2
 القدرة عمف إدراؾ  قا ة ا  ر . -
 القدرة عمف استراـ  صوصيات ا  ر . -
القػػدرة عمػػف التعامػػؿ مػػو ا  ػػر  ػػف إطػػار مػػف ادستػػراـ والتقػػدير والعبقػػات اإلنسػػانية الطيبػػة  -

 والموسوعية  
 بادرة لمساعدة ا  ر  ف سؿ مطكبته .القدرة عمف المبادة واإليجابية والم -
 القدرة عمف التسامم مو ا  ر أ نام سدوث المطكبت أو الم الية  ف الرأ  . -
 انتصور انًمترح : آنيبث –(  1) 

 تتم ؿ  يما يمف   ، ا لياتنجاح تطبيؽ التصور المقترح توا ر بعض  يتطمب
نسو تنمية مكونات رأس الماؿ اليكر  باعتبارا أ مف أصوؿ الجامعة ، وبمػا يسػفـ  السعف  -0

 لمطبب . ة ف ور و القدرات التنا سي
العمػػؿ عمػػف اسػػت مار كا ػػة مكونػػات رأس المػػاؿ اليكػػر  بالجامعػػة  ػػف النفػػوض بمسػػتو   -4

 العممية التعميمية 
نػػػام العمميػػة التعميميػػػة وممارسػػػة عمػػػف تنميػػة القػػػدرات التنا سػػية لػػػد  الطػػبب أ  تركيػػزال -3

تػػػػو ير التمويػػػػؿ الػػػبـز لمنفػػػػوض بجوانػػػػب رأس المػػػػاؿ اليكػػػػر   -2ا نطػػػطة بالجامعػػػػة 
 أ ر  . ةجف مفالطبب عمف ادرتقام بقدراتفـ التنا سية  ويطجوبالجامعة مف جفة ، 

التعميميػة  لعمميػةبتطبيؽ معاييرالجودة الطاممة  ف كؿ عناصر رأس الماؿ اليكػر  وا ادلتزاـ -2
 بالجامعة 

 : حبوخ مقرتحة : ثالجًا

  موسوع البسث السالف ، واف لتكممةالباسث القياـ بدراسات وبسوث أ ر   يقترح
 دور رأس الماؿ اليكر   ف تنمية القدرات التنا سية لد  طبب التعميـ ال انو  . -0
 اإلعدادية . المدرسةلد  تبميذ  التنا سيةدور رأس الماؿ اليكر   ف تنمية القدرات  -4
 التعميـ الجامعف .  فدور رأس الماؿ اليكر   ف تنمية القدرات التنا سية لد  القيادات  -3
 التعميـ الجامعف . اتتنمية القدرات التنا سية لد  الطبب  ف مؤسس معوقات -2
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  لبححا مرادع

 م . 2004، عمان : مكتبة الرائد العممية ،  أصوؿ التربية ) الوعف اإلنسانف (إبراىيم ناصر:  -1
أحمد جابر أحمد السيد : " إعداد برنامج لتنمية مفاىيم االنتماء والمسئولية االجتماعية لدى تالميذ  -2

،  مجمة كمية التربية يرسيوطالصف الرابع اإلبتدائى فى مجال مناىج الدراسات االجتماعية " ، 
 م .1993( ، يناير 8( ، العدد )1الجزء )

، القـــاىرة : المنظمـــة العربيـــة لمتنميـــة  العصػػػرية لػػػرأس المػػػاؿ اليكػػػر  اإلدارةأحمـــد ســـيد مصـــطفى :  -3
 م .2004اإلدارية ، 

أحمــد عبــد المــنعم أبــو إســماعيل ، الســعيد خميــل محمــود مرســى : " مى ــرات الــدور الريــادى لجامعــة  -4
نػػدوة أســيوط فــى مواكبــة التقنيــات الحديثــة لممســاىمة فــى التنميــة الصــناعية فــى صــعيد مصــر " ، 

، ـ ( 0664مػارس 3-4الدراسات العميا والبسوث ل دمة التنمية  ف جنػوب الػواد   ػف اليتػرة ) 
 م . 1997يوط : جامعة أسيوط ، أس

ــــيم " ، ) ترجمــــة ( محمــــد ســــالمة  دم ،  -5 ــــى التعم ــــدة ف ــــا الجدي ــــونى : " التكنولوجي مجمػػػػة أفجينــــى خفم
( ، ســـــبتمبر 103( ، العـــــدد )27، مركـــــز مطبوعـــــات اليونســـــكو بالقـــــاىرة ، المجمـــــد ) مسػػػػػتقبميات

 م .1997
وتنميػة رأس المػاؿ اليكػر   ػف  إدارةولى الخامس " المعيد العالى لمعموم اإلدارية : ن رة المىتمر الد -6

، ال ـرقية :  ـ (4103إبريػؿ  05 -04المنظمات العربية بيف الواقو والمػرموؿ  ػف اليتػرة مػف ) 
 م .2013المعيد العالى لمعموم اإلدارية بالتعاون مع وزارة التعميم العالى ، 

رى وقياســو وتنميتــة كجــزء مــن إدارة المعرفــة فــى الياللــى ال ــربينى الياللــى : " إدارة رأس المــال الفكــ -7
( ، يوليو 22، جامعة المنصورة ، العدد ) مجمة بسوث التربية النوعيةمىسسات التعميم العالى " ، 

 م .2011
دارة المعرفـة "  -8 ، إميل فيمى حنا  نودة : " بعـض النمـاذج العالميـة لقيـاس واقـع رأس المـال الفكـرى وال

دارة رأس المػػاؿ المػػؤتمر العممػػف السػػنو    ا العربػػف السػػابو والػػدولف الرابػػو ا ، ا إدارة المعر ػػة وا 
أبريػؿ 04-00اليكر   ف مؤسسات التعمػيـ العػالف  ػف مصػر والػوطف العربػف ،  ػف اليتػرة مػف ) 

 م .2012جامعة المنصورة : كمية التربية النوعية بالمنصورة ،  ـ ( ،4104
، مػؤتمر الطيولػة ج بحـوث ودراسـات اإلبـداع لـدى الطفـال " أنور محمد ال ـرقاوى : " توجيـات نتـائ -9

، جامعـة القـاىرة : ـ ( 4112ديسػمبر  45-44واإلبداع  ػف عصػر المعمومػات  ػف اليتػرة مػف ) 
 م .2004كمية التربية بنى سويف ، 
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 أيمن عادل عبد الفتاح عيد : " دور رأس المال الفكرى فى دعم المزايا التنافسية المستدامة فى -10
ـ ( 4101يناير 41-05مؤتمر ا تطوير رأس الماؿ البطر   ف اليترة ) ضوء إدارة المعرفة " ، 

 م .2010الكويت : وزارة الوقاف وال ئون اإلسالمية ) قطاع التخطيط والتطوير ( ،  ،
توفيــق عبــد المحســن : " دور العوامــل ييرالســعرية فــى تــدعيم القــدرة التنافســية لمن ــأت النســيج " ،  -11

 م .1995( ، 1، القاىرة ، العدد ) المجمة العممية لبقتصاد والتجارة
المػؤتمر العممػف العربػف تيسـير أنـدراوس : " نحـو تعمـيم مدرسـى مبنـى عمـى االقتصـاد المعرفـى " ،  -12

، جمعيـة  ـ (4116أبريػؿ ،  43-42الدولف ا وؿ ا التعميـ وتسديات المستقبؿ  ف اليترة مف ) 
 م .  2009( ، 1لتنمية باإل تراك مع جامعة سوىاج ، المجمد )الثقافة من أجل ا

-4ندوة الدراسات العميا والبسوث ل دمة التنمية  ف جنوب الػواد   ػف اليتػرة ) جامعة أسـيوط :  -13
 م .1997، أسيوط : جامعة أسيوط ،  ـ (0664مارس 3

-0624 مسوف عامان مف العطػام والتميػز ) اليوبيػؿ الػذابف  –  جامعة أسيوط جامعة أسيوط  -14
 م .2007، أسيوط : مطبعة جامعة أسيوط المركزية ، ـ 4114

/ 4116دارسػة نتػا   ومؤطػرات أدام المرسمػة الجامعيػة ا ولػف لمعػاـ الجػامعف جامعة أسـيوط :  -15
 م .2010د ، ، جامعة أسيوط : مركز توكيد الجودة واالعتماـ 4101

، جامعــة أســيوط : مركــز توكيــد الجــودة  و ػػا ؽ مركػػز توكيػػد الجػػودة وادعتمػػادجامعــة أســيوط :  - 16
 م .2010واالعتماد ، 

دارسػػػػة نتػػػػا   ومؤطػػػػرات أدام المرسمػػػػة الجامعيػػػػة ا ولػػػػف لمعػػػػاـ الجػػػػامعف جامعــــة أســــيوط :  -17
 م .2011 ، جامعة أسيوط : مركز توكيد الجودة واالعتماد ،ـ 4101/4100

: مركــز المعمومــات والتوثيــق ودعــم  إسصػػامات الدراسػػات العميػػا ، جامعػػة أسػػيوطجامعــة أســيوط :  -18
 م . 2012اتخاذ القرار ، 

، جامعــة أســيوط :  المطػػروعات التػػف نيػػذتفا جامعػػة أسػػيوط ل دمػػة المجتمػػوجامعــة أســيوط :  -19
 م .2012اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث ، 

، أسـيوط : مطبعـة  ـ4100/4104النطرة اإلسصػا ية السػنوية لجامعػة أسػيوط امعة أسيوط : ج -20
 م .2012الجامعة ، 

 م 2012، أسيوط : جامعة أسيوط ،  و ا ؽ اإلدارة المركزية بجامعة أسيوطجامعة أسيوط :  -21
لتنافســية وتحقيــق جمــال الزيبــى : " أثــر نظــام المعمومــات االســتراتيجى فــى بنــاء وتطــوير القــدرات ا -22

دراسة تطبيقيـة فـى المصـارف الردنيـة المدرجـة فـى سـوق عمـان الـدولى " ، بحـث  –عوامل التفوق 
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   . http : // www. Hrdiscussion . com / downlod , flileمتـاح عمـى الـرابط التـالى :
 م . 2014/ 8/ 25بتاريخ 

الجيـزة : مكتـب العمـل العربـى ،  أبو القاسم ) ترجمة ( جعفر، إدارة اإلنتاجيةجوزيف بروكوبنكو :  -23
 م .1998

م 1992، القـاىرة : دار سـعاد الصـباح ،  وجفػة نظػر –مف قسايا ا زمة التربوية حامد عمار :  -24
. 
رىيـــة منظوميـــة " ،  –حجـــاج مبـــارك العجمـــى ، حـــازم عمـــى بدارنـــة : " مفيـــوم رأس المـــال الفكـــرى  -25

، الكويــت : وزارة  ـ (4101ينػاير 41-05 ػف اليتػرة مػف ) مػؤتمر ا تطػوير رأس المػاؿ البطػر  
 م . 2010الوقاف وال ئون اإلسالمية ) قطاع التخطيط والتطوير ( ، 

حسين ب ير محمود ، محمد أحمد عبده حسين : " رأس المال الفكرى لمييئة القومية لضمان جـودة  -26
، الييئــة القوميــة لضــمان جــودة التعمــيم  ، مجمػػة بسػػوث ودراسػػات جػػودة التعمػػيـالتعمــيم واالعتمــاد " 

 م . 2012( ، يناير 1واالعتماد بالقاىرة ، العدد )
 م .2003، عمان : دار الحامد لمتوزيع والن ر ،  إدارة المنظماتحسين حريم :  -27
سممان أحمد عبد القادر : " أثر إدارة المعرفة ال اممة فى الفاعمية التنظيمية عمى وفق مـدخل رأس  -28

 http : // www. Hrdiscussion . comالمال الفكرى " ، بحث متاح عمى الـرابط التـالى : :

/ downlod , flile .    م .2014/ 8/ 25بتاريخ 
دارة الجـودة ال ـاممة  -29 دراسـة تحميميـة ونمـوذج  –سييمة محمد عبـاس : " عالقـة رأس المـال الفكـرى وال

( 2( ، العـدد )26التجارة ، جامعة عـين  ـمس ، السـنة ) ، كمية مجمة ادقتصاد والتجارةمقترح " ، 
 م . 2004، 

سوســــن عبــــد الحميــــد مرســــى : " رأس المــــال الفكــــرى وعالقتــــو بكفــــاءة الداء فــــى البنــــوك التجاريــــة  -30
( ، 1( ، العــدد )23، كميــة التجـارة ، جامعـة طنطـا ، السـنة ) مجمػة التجػارة والتمويػؿالمصـرية " ، 

 م 2008
التطبيقػات (  –ا سػاليب  –التربية المقارنػة ) المػنف  د فتحى ، ىمام بدراوى زيدان :  اكر محم -31

 م .2003القاىرة : مجموعة النيل العربية ،  ،
 ــييرة محمــود عبــد العزيــز : " عالقــة رأس المــال الفكــرى بعمميــة خمــق القيمــة المضــافة مــع التركيــز  -32

، كمية التجارة ، جامعة عين  مس ،  صاد والتجارةمجمة ادقتعمى مدخل رأس المال اإلنسانى " ، 
 م .2005( ، 4( ، العدد )27السنة )
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، مجمػػة الجمعيػػة الممكيػػة طابــل حجــى : " المقــدرة التنافســية لممنتجــات اإلردنيــة وســبل تعزيزىــا "  -33
 م .1997، ا ردنية 

طػػرؽ قياسػػه ، وأسػػاليب  –المػػاؿ اليكػػر   رأسحرحــوش المفرجــى ، صــال  أحمــد عمــى :  عــادل -34
  م .2003القاىرة : المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،  ،المسا ظة عميه 

الجــامعى الحــديث ،  المكتــب:  القــاىرةالمعر ػػة وتطػػوير المنظمػػات، إدارة خضــير الكبيســى : عــامر -35
 م . 2004

مجامعات المصرية فى ضوء خبرات وتجارب عبد الباسط محمد دياب : " تطور القدرات التنافسية ل -36
 بسػػػث مقػػػدـ إلػػػف المػػػؤتمر العممػػػف السػػػنو  ال ػػػامف عطػػػر اجامعـــات بعـــض الـــدول المتقدمـــة " ، 

 ـ (4101 برايػر  4-3اتجااات معاصرة  ف تطوير التعميـ  ف الوطف العربف ،  ف اليتػرة مػف ) 
عـاون مـع كميـة التربيـة بجامعـة بنـى سـويف ، الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية بالت

 م . 2010، 
إســتراتيجية التحــول مــن الفئــة العامــة إلــى  –الــرحمن بــن أحمــد ىيجــان : " رأس المــال الفكــرى  عبــد -37

 http// WWW.yamang .info/ imagesالفئة المتميزة "، بحث متاح عمى الرابط التالى : 
/Art  م .4/8/2014بتاريخ    

، كميـــة   دراسػػػة وتقيػػػيـ رأس المػػػاؿ اليكػػػر   ػػػف طػػػركات ا عمػػػاؿار حســـين يوســـف : عبـــد الســـت -38
 م . 2008االقتصاد والعموم اإلدارية ، جامعة الزيتونة الردنية ، 

، القـاىرة :  اإلدارة ادستراتيجية لمواجفة تسػديات القػرف السػاد  والعطػريفعبد الفتاح المغربـى :  -39
 م . 1998مجموعة النيل العربية ، 

: " دور رأس المــال الفكــرى فــى تحقيـــق الميــزة التنافســية لمنظمـــات  أمينـــة قدايفــةعبــداب بمونــاس ،  -40
 .apidshare . com / files  http// WWWالعمـال " ، بحـث متـاح عمـى الـرابط التـالى : 

 م .2014/ 26/10بتاريخ 
،  المؤطػػرات التربويػػة واسػػت داـ الرياسػػيات  ػػف العمػػوـ اإلنسػػانيةعبــد اب الســيد عبــد الجــواد :  -41

 م .1983أسيوط ، مطبعة جولد فنجرز ، 
 م .1993، أسيوط ، مطبعة ىابى رايت ،  مناا  البسث التربو عبد اب السيد عبد الجواد :  -42
 م .2001، عمان : دار الوائل لمطباعة والن ر ،  اقتصاديات التعميـعبد اب عايد الر دان :  -43
، العــــين : دار الكتـــاب الجــــامعى ،  تنميتػػػػه ( –اإلبػػػػداع ) ماايتػػػػه _ اكتطػػػا ه فريـــد اليويـــدى :  -44

 م 2004
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فييمة سميمان عبد العزيز :" تنمية مفاىيم التربية الدولية لدى طالب الفرقة الثالثة  عبة جغرافيا "   -45
ف السنو  السػاد  عطػر لمجمعيػة المصػرية لممنػاا  وطػرؽ التػدريس ا العولمػة المؤتمر القوم، 

 م .  1999، جامعة عين  مس ، ديسمبر  ومناا  التعميـ ا
، مػؤتمر ا صػراع السسػارات فييمة  رف الدين : " مأزق الحوار فى ظل إلتبـاس الخصوصـيات "  -46

القاىرة : منظمة تضامن ال عوب  ، ـ (0664مارس 04-01أـ سوار ال قا ات ،  ف اليترة مف )
 م . 1997اإلستراتيجية ، 

، أبــو ظبــى : مركــز  أ ػػر التعمػػيـ  ػػف تنميػػة المػػوارد البطػػرية  ػػف اقتصػػاد المعر ػػة: فوزيــة يالــب  -47
 م .2004الدراسات والبحوث اإلستراتيجية ، 

دار الفكـر العربـى ، ط فىاد البيى السيد : عمم النفس اإلحصائى وقياس العقـل الب ـرى ، القـاىرة :  -48
 م . 1979،  3

، القـاىرة : مكتبـة اإلنجمـو المصـرية ، إستراتيجيات التعمػيـ وأسػاليب الػتعمـ مجدى عزيز إبراىيم :  -49
 م 2004

محمــد عــواد الزيــادات ، مــروان محمــد النســور : " تخطــيط المــوارد الب ــرية ودوره فــى تعزيــز المقــدرة  -50
،  المجمػة العمميػة بكميػة التجػارة برسػيوطقطـاع الخـاص بـاإلردن " ، التنافسية لعينة من منظمات ال

 م .2007( ، يونيو 42العدد)
ــيم ) دائــرة  طريقػػة سػػؿ المطػػكبتمحمــد ينــيم :  -51 ، المممكــة العربيــة الســعودية : وزارة التربيــة والتعم

 . م 2007اإل راف التربوى ( ، 

ف ورعاية الموىوبين بالمراحل التعميمية فى مصر مستقبمية لتفعيل اكت ا يةعمى نصر : "رى  محمد -52
المػد ؿ إلػف عصػر التميػز  –المواوبيف والمتيػوقيف  تربية" بحث مقدم لممىتمر العممى الخامس " 

 " ، جامعة أسيوط : كمية التربية .  ـ4114/ 02/04-02واإلبداع ،  ف اليترة 
ـــة متا حمـــودم -53 ـــا : " رأس المـــال الفكـــرى " ، مقال ـــو الوف ـــالى :أب ـــرابط الت  //http حـــة عمـــى ال

WWW.ahewar. org /debat/show. art-asp.? Aid  م .3/9/2014بتاريخ 
دراسة  –محمود الم يدانى : " العالقة بين تقانة المعمومات والتدريب وأثرىا فى القدرات المميزة  -54

مسحية آلراء المديرين العاممين فى ال ركة العامة لمنقل البرى " ، بحث متاح عمى الرابط التالى :  
http : // www. Hrdiscussion . com / downlod , flile  م2014/ 8/ 25بتاريخ. 

محمـــود عمــــى الروســـان ، محمــــود محمـــد العجمــــونى : " أثـــر رأس المــــال الفكـــرى فــــى اإلبـــداع فــــى  -55
، المجمـد  مجمة العمـو وادقتصاد والقانوف بجامعػة دمطػؽدراسة ميدانية " ،  –المصارف الردنية 

 م .2010( ، 2( ، العدد )26)
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، القــاىرة : دار قبــاء لمطباعــة لمطباعــة  يـمنيسػػتو اإلبػػداع  ػػف التعمػػمــراد وىبــة ، منــى أبوســنة :  -56
 م . 2000والن ر ، 

 م .2005، القاىرة : المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،  منظمات التعميـمىيد سعيد السالم :  -57
مجمػػػة ناصـــر بـــن ســـعد الر ـــيد :"إذا حققنـــا المواطنـــة الصـــالحة فمتـــذىب العولمـــة إلـــى الياويـــة " ،  -58

 م .2000، فبرايرى 1420(،ذوالقعدة 56لمعارف السعودية،العدد )، وزارة االمعر ة 
 . م2008دار صفا لمن ر والتوزيع ،  ، عمان : ادقتصاد المعر فنادر الميثى ، ىا م ال مرى :  -59
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،المنظمـة العربيـة لمتربيـة  ـ(4110ديسػمبر  44-42لعربف ،  ف اليتػرة مػف )العممف  ف الوطف ا
 م . 2001والعموم والثقافة باال تراك مع وزارة التعميم العالى بجميورية مصرالعربية ،

61-Bontis , N. K. , : " Intellectul Capital and business Performance in 
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 (0رقـ ) ممسؽ

 )*(باسمام السادة المسكميف لبستبانة قا مة

 الوظيية ادسـ ـ
 جامعة أسيوط . –كمية التربية  –بقسـ المناا  وطرؽ التدريس  أستاذ . د / السيد طساته مسمد المرا ف أ 0
 جامعة أسيوط  –كمية التربية  – لنيسبقسـ عمـ ا أستاذ . د / سمد  طاكر ) رسمه اب ( أ 4
 جامعة أسيوط . –كمية التربية  –وطرؽ التدريس  المناا بقسـ  أستاذ رسمف سماد   عادؿ. د /  أ 3
 جامعة أسيوط  –كمية التربية  –أصوؿ التربية  بقسـ أستاذ   التوابالتواب عبدالبا عبد عبد. د / أ 2
 جامعة أسيوط . –كمية التربية  –بقسـ عمـ النيس  أستاذ أسمد سسف عماد. د /  أ 2
 جامعة أسيوط . –كمية التربية  –عمـ النيس  بقسـ أستاذ رياض عبد السميـ مسمد. د /  أ 3
 جامعة أسيوط  –كمية التربية  –بقسـ أصوؿ التربية  مساعد أستاذ . ـ . د / إيناس إبراايـ سويؿ أ 4
 أسيوط  جامعة –كمية التربية  –بقسـ أصوؿ التربية  مساعد أستاذ . ـ . د / صبح عبد اب مسمد سسف أ 5
 جامعة أسيوط –كمية التربية  –مساعد بقسـ المناا  وطرؽ التدريس  أستاذ . ـ . د / عبد الوااب ااطـ سيد  أ 6

 جامعة أسيوط  –كمية التربية  –بقسـ أصوؿ التربية  مساعد أستاذ . ـ . د / عمر مسمد مسمد مرسف أ 01
 جامعة أسيوط  –كمية التربية  –بقسـ أصوؿ التربية  مساعد أستاذ . ـ . د / عواطؼ مسمد سسف أ 00
 جامعة أسيوط  –كمية التربية بالود  –بقسـ أصوؿ التربية  مساعدأستاذ عمف زرزور مسمود. ـ . د /  أ 04
 جامعة أسيوط . –كمية التربية  –أصوؿ التربية  سـمتيرغ بق مدرس / عبدا مسمد عبدا القصير  د 03
 جامعة أسيوط . –كمية التربية  –متيرغ بقسـ أصوؿ التربية  مدرس / مسمد المصر  مسمد نورالديف د 02
 بالمركز القومف لمبسوث التربوية والتنمية بالقاارة . باسث / جميؿ السيد  ر مف د 02
*   ، تـ ترتيب اسمام السادة المسكميف طبقان لمترتيب الفجا ي لبسـ ولكؿ درجة وظييية) أستاذ

 أستاذ مساعد ، مدرس، باسث (
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 قسـ أصوؿ التربية
                ------ 

 
 

 (4ممسؽ رقـ )
 
 

 ( عن1استبانة رقم )
 واقو رأس الماؿ اليكر  بجامعة أسيوط

 ) فى صورتيا الولية (
 
 

 إعداد
 دكتور/ أحود عبد هللا الصغير البنا

 أستاذ أصول الرتبية املساعد

 دامعة أسيوط –كلية الرتبية 
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 ى1435)  م (2014 -
 
 

 قسـ أصوؿ التربية             
                   ------ 

 المستـر....               ا ستاذ الدكتور/........... السيد            

 عد،،،عليله وزمحة اهلل وبسكاته وب السالو

  ػػػف)*( رأس المػػػاؿ اليكػػػر  واقػػػويقـــوم الباحـــث بهعـــداد ىـــذه االســـتبانة بيـــدف تعـــرف      
. والمرجو من سيادتكم التكرم بقراءة العبارات االتى تتضمنيا ىذه االستبانة  جامعة أسيوط

بداء ر  ،  () تنتمـى إليـو ، وذلـك بوضـع عالمـة  أيكم فى مدى صمة العبارة بالمحورالـذىوال
أمام كل عبارة ، وفى الخانة التى تتفـق ووجيـة نظـركم  ، وكـذلك إضـافة مـا ترونـة مناسـبا  

 من العبارات ، وتعديل وحذف ماترونو يير مناسب منيا .

 تعاونكن الصادق -سلفا   – يشكر لسيادتكن والباحث

 ،،، ههع

 

                                                                             
 الباحث

                                                    

 د . أحود عبد هللا الصغير البنا   أ . م .

 الرتبية املساعد ولأص أستاذ

 دامعة أسيوط –الرتبية  كلية
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_________________________________________ 
 تتم ػؿ  ػف   ،وعمميػة  ت صصػية معر ػة  كريػة تمتمكه الجامعة مػف ما أسيوطبرأس الماؿ اليكر  لجامعة  يقصد )*( 

 -الترقيػػػة بسػػوثو  رااالماجسػػػتير والػػدكتو  رسػػا ؿ -والمػػؤتمرات  النػػدوات - الطببيػػػة ا نطػػطة - المقػػررات الدراسػػية
التػف  القػيـمػف  مجموعةالبس ية ، و  المطروعاتإلف  إسا ة – دلةأونطرات و  وصسؼ مجبت اإلصدرات والو ا ؽ مف
 . جامعةالوالتف توظؼ جميعفا  ف تنمية ودعـ القدرات التنا سية لد  طبب    تطكؿ  قا ة الجامعة
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 بالمسور ادتصاؿ العبارات ـ

  يرمتصمة متصمة  الدزاسية املقسزاتاألول  :   احملوز

   أاداؼ المقررات الدراسية مو المت يرات العصرية . تتبمـ 0
   أاداؼ المقررات الدراسية بالتنوع . تتميز 4
   مستو  المقررات الدراسية مواصيات المفف وساجات سوؽ العمؿ  يراعف 3
   مستو  المقررات الدراسية بالواقو العممف واستياجات المجتمو . يرتبط 2
   المقررات الدراسية بالتنوع . تتميز 2
   المقررات الدراسية بالمرونة . تتميز 3
   المقررات الدراسية بالسدا ة . تتميز 4
   المقررات الدراسية ادتجااات السدي ة  ف التدريس . تساير 5
   المقررات الدراسية  ف الكطؼ عف موااب وقدرات الطبب وتنميتفا . تساعد 6
   المقررات الدراسية اإل ارة اليكرية واإلبداعية لمطبب . تسقؽ 01
   الطبب أساليب التيكير العممف يـمستو  المقررات الدراسية عمف تعم يؤكد 00
   المقررات الدراسية الترابط بيف الجوانب النظرية والعممية . تسقؽ 04
   .مفت يير مستو  المقررات الدراسية بالقسـ باستمرار لتواكب التقدـ العم يتـ 03
   مستو  المقررات الدراسية الطبب بالمعارؼ والسقا ؽ الم تمية . يزود 02
   . الم تميةمستو  المقررات الدراسية الطبب بالمفارات والقدرات  يزود 02
   الكمية عمف وجود مقررات  ف تكنولوجيا المعمومات والتعميـ . تسرص 03
   . ا جنبية الم اتمفارات  اتقافالكمية عمف وجود مقررات  ف  تسرص 04

   الطالبية األىشطةالجاىى  :   احملوز

   الكمية بتنوع ا نططة الطببية .  تفتـ 05
  يرمتصمة متصمة   العبارات ـ
   . ةالكمية اليرص لمطبب لممارسة ا نططة الطببية الم تمي تتيم 06
   . بيةالكمية الطبب عمف ادطتراؾ  ف ممارسة ا نططة الطب تطجو 41
   سوا ز ومكا  ات لمطبب المطاركيف  ف ا نططة الطببية . ةالكمي تقدـ 40
  ا ساتذة بالقسـ الطبب  ف ممارسة ا نططة الم تمية كالرسبت والسيبت  يطارؾ 44
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 والزيارات الميدانية .
   الكمية الطبب السرية  ف ا تيار ا نططة التف تناسب ميولفـ وقدراتفـ . تعطف 43
   الكمية عمف إزالة أ  معوقات تواجه الطبب  ف ممارسة ا نططة  تسرص 42
تنا سية مو طبب الكميات  مسابقاتالطبب  ف  لد وؿالكمية اليرص الك يرة  تو ر 42

 ا  ر  دا ؿ و ارج الجامعة .
  

   التنا سية  اإلبداعيةا نططة الطبب  ف تنمية مفاراتفـ وقدراتفـ  تساعد 43
   الجالح  :  اليدوات واملؤمتسات احملوز

   الكمية بعقد العديد مف الندوات والمؤتمرات العممية . تفتـ 44
الكميػػة عمػػف سسػػور الطػػبب باسػػتمرار  عاليػػات النػػدوات والمػػؤتمرات التػػف  تسػػرص 45

 الجامعة . دا ؿتعقد 
  

   الكميةالطبب اليرصةلسسورالندوات والمؤتمرات التف تعقد  ارج الوطف تعطف 46
الكميػة عمػف اطػتراؾ الطػبب  ػػف لجػاف تنظػيـ النػدوات والمػؤتمرات العمميػػة  تسػرص 31

 التف تعقد  ف الجامعة .
  

   الكمية لمطبب بتقديـ أوراؽ عمؿ أو بسوث  ف المؤتمرات العممية  تسمم 30
   .ميةالندوات والمؤتمرات العم صياتالطبب عمف نتا   وتو  اطبعالكمية ب تفتـ 34
بسريػػة  ػػػف   فػػػـأعسػػام اي ػػػة التػػدريس الطػػبب اليرصػػػة لمتعبيػػر عػػف آرا يعطػػف 33

 الندوات والمؤتمرات.
  

   الرتقية وحبوخاملادستري والدكتوزاة  زسائل:    السابع احملوز

   با قساـ  ريطة بس ية تمبف استياجات المجتمو . تتوا ر 32
   موسوعات الرسا ؿ والبسوث العممية بقسايا المجتمو المعاصر . ترتبط 32
  يرمتصمة متصمة   العبارات ـ
   أعسام اي ة التدريس عمف أطتراؾ الطبب  ف إجرام البسوث العممية.  يسرص 33
أعسػام اي ػػة التػدريس عمػف تكػػويف  ػرؽ عمػؿ مػػف الطػبب لبسػث بعػػض  يسػرص 34

 المطكبت التف يعانف منفا المجتمو .
  

   أعسام اي ة التدريس بنطر نتا   البسوث التف يتوصؿ إليفا الطبب  يقـو 35
أعسام اي ة التدريس عمف مناقطة نتا   البسوث التف يػتـ التوصػؿ إليفػا  يسرص 36

 مو الطبب .
  

   أعسام اي ة التدريس الطبب عمف كؿ جديد  ف مجاؿ البسث العممف  يطمو 21
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أعسام اي ة التدريس بتكميؼ الطبب ب جرام البسوث ذات الصػمة بػالمقررات  يفتـ 20
 الدراسية .

  

   الكمية الجوا ز التقديرية والتطجعية لمبسوث الطببية المتميزة . تقدـ 24
أعسام اي ة التدريس عمف إرطاد الطبب إلف الرسػا ؿ العمميػة التػف تقػدـ  يسرص 23

 سمودن لممطكبت التف تواجففـ .
  

   إطبع طببفـ عمف نتا   بسو فـ   عمفباستمرار  ريساي ة التد أعسام يسرص 22
    والوثائق اإلصدازات:    ام اخل احملوز 

بداعاتفـ  يف يستطيعواعممية لمطبب  جمةبالكمية م يتو ر 22    انطر بسو فـ وا 
 يفػا أ بػػار الكميػة ، ويعبػر مػػف  بلفػا أعسػام اي ػػة  ينطػرلمكميػة صػػسيية  يوجػد 23

 التدريس والطبب عف أرا فـ .  
  

الكمية ب صدار دليؿ عف الكمية يوسم لمطبب ايكمفا التنظيمف ، وأقسامفا ،  تفتـ 24
 وأسمام أعسام اي ة التدريس والعامميف بفا ، ونظاـ الدراسة  يفا .

  

الكميػػػة عمػػػف إصػػػدار نطػػػرات بصػػػورة مسػػػتمرة لتوعيػػػة الطػػػبب بالقسػػػايا  تسػػػرص 25
 الم تمية . والمجتمعيةالتعميمية 

  

ا ساتذة ، والطػبب  ادأعد تطورب صدار و ا ؽ إسصا ية تبيف لمطبب  الكمية تفتـ 26
 ونتا جفـ الدراسية ، والجوا ز العممية التف سصمت عميفا الكمية 

  

   السادس  :  املشسوعات البحجية احملوز

   وسو  طط وبرام  تنييذية لمطروعات البسوث الطببية . عمفالكمية تسرص 21
   الكمية بتسويؽ المطروعات الريادية لمطبب عمف مستو  الجمفورية . تفتـ 20
  يرمتصمة متصمة   العبارات ـ
   التمويؿ البـز لتنييذ المطروعات البس ية لمطمبة .   تو يرالكمية عمف  تعمؿ 24
   الكمية الطمبة عمف ادطتراؾ  ف تنييذ المطروعات البس ية . تطجو 23
   ا طتراؾ  ف المطاريو البس ية العالمية .  مفالكمية الطبب ع تساعد 22
الكميػػة منظمػػات رجػػاؿ ادعمػػاؿ عمػػف المسػػاامة  ػػف تقػػديـ التمويػػؿ الػػبـز  تطػػجو 22

 لتنييذ مطروعات الطبب .
  

عمػف مراتػب متقدمػة  ػف المطػروعات  الساصػميفالكمية عمف تكريـ الطبب  تسرص 23
 البس ية . 

  

   السابع  :  قيه اجلامعة احملوز
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   الكمية عمف تو ير المناخ الديمقراطف  ف العممية التعميمية . تسرص 24
   . وعادلةاي ة التدريس مو جميو الطبب بطريقة موسوعية  أعسام يتعامؿ 25
   الطبب  ف الكمية بيرص متساوية  ف التعميـ والتعمـ . يسظف 26
أعسام اي ة التدريس عمف اطػتراؾ الطػبب  ػف صػناعة القػرارات المتعمقػة  يسرص 31

 بمجاؿ الدراسة .
  

   التدريس الطبب عمف العمؿ بروح اليريؽ . اي ةأعسام  يسث 30
    ف اليسايا الم تمية . ا فـالكمية لمطبب سرية التعبير عف آر  تتيم 34
   الكمية عمف أف يسود ادستراـ والتقدير بيف الطبب والعامميف . تسرص 33
يقوموف بردا فا بميػرداـ كػف تعػوداـ  لتفالكمية إلف الطبب بعض ا عماؿ ا تسند 32

 عمف تسمؿ المس ولية .
  

   الكمية عمف إلتزاـ الطبب بعادات وتقاليد وقيـ وقوانيف المجتمو . تسرص 32
   ا عماؿ التف يتطمب تنييذاا وقت مسدد  ببعضالطبب  بتكميؼالكمية  تفتـ 33
الكميػػػة عمػػػف اطػػػتراؾ الطػػػبب  ػػػف قوا ػػػؿ  دمػػػة المجتمػػػو وتنميػػػة البي ػػػة  تسػػػرص 34

 ونظا تفا والمسا ظة عميفا .
  

   عبقات إنسانية طيبة بيف إدارة الكمية والطبب   إقامةالكمية عمف  تسرص 35
الكميػػة عمػػف تنميػػة قيمػػة اإلبػػداع وادبتكػػار لػػد  الطػػبب مػػف  ػػبؿ تكػػريـ  تسػػرص 36

 . منفـالم ترعيف والمبتكريف 
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 قسـ أصوؿ التربية    
         ------ 

 
 (3ممسؽ رقـ )

 
 

 ( عن2استبانة رقم )
 لد  طبب الجامعةالقدرات التنا سية 

 ) فى صورتيا الولية (
 
 

 إعداد

 دكتور/ أحود عبد هللا الصغير البنا

 أستاذ أصول الرتبية املساعد

 دامعة أسيوط –كلية الرتبية 
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 قسـ أصوؿ التربية         
              ------ 

           
 المستـر.............               ا ستاذ الدكتور/........ السيد  

 وبعد،،، هاهلل وبسكات محةعليله وز السالو

لػػد  )*( القػػدرات التنا سػػية  واقػػويقــوم الباحــث بهعــداد ىــذه االســتبانة بيــدف تعــرف      
. والمرجـو مـن سـيادتكم التكـرم بقــراءة العبـارات االتـى تتضـمنيا ىــذه  جامعػة أسػػيوط طػبب

بــداء ر  تنتمــى إليــو ، وذلــك بوضــع  أيكــم فــى مــدى صــمة العبــارة بالمحورالــذىاالســتبانة ، وال
، وكــذلك إضــافة مــا ى الخانــة التــى تتفــق ووجيــة نظــركم أمــام كــل عبــارة ، وفــ () عالمــة 

 ترونة مناسبا  من العبارات ، وتعديل وحذف ماترونو يير مناسب منيا .
تعاونكن الصادق  - سلفا   –يشكر لسيادتكن  والباحث

 ،،، ههع

                                                                                  
 الباحث

                                                    

 د . أحود عبد هللا الصغير البنا   أ . م . 
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 أستاذ                                                                                                

 أصول الرتبية املساعد

 دامعة أسيوط –الرتبية  كلية
_________________________________________ 

والمفػػارات والقػػدرات التنا سػػية ، م ػػؿ القػػدرات التنا سػػية ا كاديميػػة  والقػػيـمجموعػػة مػػف الميػػاايـ  )*( يقصػد بالقػػدرات التنا سػػية 
والقػدرة عمػف التقػويـ الػذاتف ، والقػدرة  ،المعر ػة   ػفوالقػدرة عمػف اسػت داـ التكنولوجيػا السدي ػة  ،كالقدرة عمف التعمـ لسد ادتقػاف 

عمف العمػؿ الجمػاعف ، والقػدرة عمػف  رةاإلبداع ، والقدعمف البسث العممف . والقدرات التنا سية الط صية والجماعية كالقدرة عمف 
تقاف الم ات ا جنبيػة ، والقػدرة عمػف سػؿ المطػكبت ، والقػدرة عمػف التيكيرالناقػد والتػرممف . والقػدرات التنا سػية المدنيػة  التواصؿ وا 

ب مفػػارات سػػوؽ العمػػؿ المطموبػػة كالقػػدرة عمػػف تسمػػؿ المسػػ ولية ، والقػػدرة عمػػف السػػوار والنقػػد والتطػػاور ، والقػػدرة عمػػف إكتسػػا
تميػزا عػف  يػرا مػف طػبب الجامعػات  فمستقببن، والقدرة عمف التعايش مو ا  ر . والمطموب تزويد طالب جامعػة أسػيوط بفػا لكػ

 ا  ر  ، وتساعدا عمف التعامؿ بكيامة مو مجتمو سريو الت ير .
 ا وؿ   القدرات التنا سية ا كاديمية   المسور

 بالمسور ادتصاؿ العبارات ـ

  يرمتصمة متصمة   االتقان حلدعلى التعله  القدزة:    أواًل

   ادتقاف . لسد كرة واسسة عف ميفـو التعمـ  لد  0
   ادتقاف . لسدالمعر ة برساسيات ومصادر التعمـ  أمتمؾ 4
إلماـ باستراتيجيات التعمـ الذاتف كالتعمـ عف بعػد ، والػتعمـ التعػاونف،  لد  3

 والتعمـ ادبتكار  ، والتعمـ النطط .
  

   دا مان عمف أف تكوف درجة إتقانف لمتعمـ عالية . أسرص 2
   القدرة عمف تسمؿ مس ولية تعميمف . لد  2
   لد  الدا عية والسا ز لتركيد الذات  . يوجد 3
   دا مان أف أكوف منتجان لمعمـ ، وليس مجرد مستفمؾ له . أساوؿ 4
   قدرة عمف صيا ة وتصنيؼ ا اداؼ التعميمية . لد  5
   عمف تنييذ مستو  المقرر الدراسف . أعمؿ 6
   قدرة عمف تقديـ ا  كار الجديدة التف تؤد  تطوير المنف  الدراسف  لد  01
   تط يص صعوبات التعمـ ومعالجتفا . أستطيو 00
   بمعر ة مستويات اإلنجاز ا كاديمية وأساوؿ الوصوؿ إليفا . أاتـ 04
    ف مجاؿ ت صصف . تسصيمفدا مان إلف ادرتقام بالمستو  ال أسعف 03
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   املعسفة:  القدزة على استخداو التليولوديا احلديجة فى   ثاىيًا

    كرة عف مستسد ات تكنولوجيا المعمومات والتعميـ . لد  02
   طبيعة العبقة بيف التطور التكنولوجف وتقدـ المجتمعات . أدرؾ 02
   أبعاد ومجادت التطور التكنولوجف السادث  ف العالـ . أدرؾ 03
التعرؼ عمف أنواع الساسبات ومكوناتفا وأاـ برامجفا  أستطيو 04

 واست داماتفا .
  

  يرمتصمة متصمة العبارات ـ
   القدرة عمف است داـ التقنية  ف تصميـ المواقؼ التعميمية . أتقف 05
   القدرة عمف است داـ اإلنترنت  ف السصوؿ عمف المعارؼ المتنوعة. أمتمؾ 06
   عمف الجديد  ف مجاؿ تكنولوجيا المعمومات . ؼدا مان لمتعر  أسعف 41
دا مػػان عمػػف تطػػوير قػػدراتف ومفػػاراتف  ػػف مجػػاؿ اسػػت داـ تكنولوجيػػا  أعمػػؿ 40

 مجاؿ التعميـ . فالمعمومات  
  

 المعمومػػػات ػػػف بع ػػػات  ارجيػػػة  ػػػف مجػػػاؿ تكنولوجيػػػا  بالمطػػػاركة أاػػػتـ 44
 .لتعميـوا

  

   :  القدزة على التقويه الراتى  ثالجًا

   لد  معر ة برامية التقويـ الذاتف . يوجد 43
   القدرة عمف إعداد واست داـ أساليب التقويـ الذاتف . لد  42
   عمف معر ة مستوا  المعر ف والمفار  السقيقف بنيسف . أسرص 42
   دا مان تدعيـ نواسف القوة وعبج جوانب السعؼ لد  . أساوؿ 43

   . تسمؿ مس ولية استكماؿ جوانب النقص التعميمف لد  بنيسف استطيو 44

باسػػػتمرار عمػػػف التقػػػويـ الػػػذاتف لمعر ػػػة مػػػد  مسػػػتوا  المعر ػػػف  أسػػػرص 45
 والمفار  

  

أعػػػرؼ مسػػػتو  السقيقػػػف  عنػػػدمابالراسػػػة النيسػػػية وال قػػػة بػػػالنيس  أطػػػعر 46
 .بنيسف

  

   :  القدزة على البحح العلنى  زابعًا

   مفارات البسث العممف . اتقف 31
   است داـ ا سموب العممف  ف تسديد المطكبت وسمفا . استطيو 30
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   المنف  المناسب إلجرام البسث وتطبيقه . ا تيارالقدرة عمف  امتمؾ 34
يانػػػات والمعمومػػػات وكيييػػػة القػػػدرة عمػػػف الوصػػػوؿ إلػػػف مصػػػادر الب لػػػد  33

 .تو يقفا
  

لتسقيػػؽ أاػػداؼ  البزمػػةمعر ػػه بوسػػا ؿ جمػػو البيانػػات والمعمومػػات  لػػد  32
 البسث . 

  

 ية المناسػػػبة لتسميػػػؿ نتػػػا   المفػػػارة  ػػػف تسديػػػد ا سػػػاليب اإلسصػػػا لػػػد  32
 .البسث

  

  يرمتصمة متصمة  العبارات ـ
   . وكيييةالقدرة عمف التعبير عف المعمومات بطرؽ كمية  لد  33
   القدرة عمف التمييز بيف السقا ؽ وا رام النظرية . لد  34
   القدرة عمف تسميؿ وتيسير نتا   البسث . لد  35
   القدرة عمف تقديـ مقترسات  ف سوم مالد  مف معطيات بس ية . أمتمؾ 36
   تقييـ المواقؼ وا طيام تقيمان عمميان بعيدان عف الذاتية . استطيو 21
   البسوث الجديدة  ف طتف مجادت السياة المعاصرة . ةعمف معر  أسرص 20
   دا مان عمف تطوير مفاراتف وقدراتف البس ية . أعمؿ 24

 التنا سية الط صية والجماعية   القدراتال انف    المسور
 بالمسور ادتصاؿ العبارات ـ

  يرمتصمة متصمة اإلبداع:  القدزة على   أواًل

   بممارسة اوايات إبداعية م تمية . أقـو 23
   سعة  ياؿ و قة بالنيس . لد  22
   القدرة عمف التيكير اإلبداعف المستقؿ .  لد  22
   إلف المجاز ة والم اطرة   ف تنييذ ا  كار الجديدة . أميؿ 23
   بطرح ا س مة وا م مة الجديدة وال ريبة . أاتـ 24
   الجديدة .   كارالقدرة عمف استنتاج ا لد  25
   القدرة عمف تقديـ أك ر مف  كرة  بؿ  ترة زمنية قصيرة  لد  26
   عمف تجريب أ كار  اإلبداعية دوف  وؼ . أقبؿ 21
   ت يير أ كار  لتتناسب مو المواقؼ الجديدة . أستطيو 20
   بالمبادأة والمبادرة  ف تقديـ ادبتكارات المييدة . أقـو 24
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  يرمتصمة متصمة  العبارات ـ
   القدرة عمف تسميؿ وتيسير ا سداث والظواار بطكؿ  ير مرلوؼ . لد  23
   ا عماؿ الصعبة والمعقدة عف ا عماؿ البسيطة . أ سؿ 22
   مف جوانب م تمية . المطروسةإلف ا  كار  أنظر 22

   على العنل اجلناعى القدزة:    ثاىيًا

   باعتبار  جزم مف  ريؽ .  ةمو زمب ف  ف الكمي أعمؿ 23
   زمب ف  ف الكمية عمف العمؿ بروح اليريؽ . أسث 24
   باقناع زمب ف  ف الكمية برف العمؿ الجماعف أ سؿ مف العمؿ اليرد . أاتـ 25

   أنتمف إليه  . ذ  رؽ العمؿ  ف القسـ ال تطويرعمف  دا مان  أعمؿ 26

   القدرة عمف تسمؿ مس ولية العمؿ الذ  يسند إلف مف قبؿ زمب ف . لد  31
   أف العمؿ  ف  ريؽ ينمف قيمة التعاوف  . أدرؾ 30
   لف العمؿ  ف  ريؽ تكويف عبقات إنسانية طيبة مو ا  ريف . يتيم 34

   األديبية اللغاتعلى التواصل وإتقان  القدزة:    ثالجًا

   . وكتابةا جنبية تسد ان  اتأساسية مناسبة لمفارات الم  قاعدة لد  33
   عدد مناسب مف ميردات الم ات ا جنبية المست دمة وتراكيبفا . أمتمؾ 32
   قدرة كبيرة عمف النقاش والسوار بالم ة ا جنبية . لد  32
   والكتب المؤلية بالم ة ا جنبية . المراجوقرامة الجيد مف  أستطيو 33
   ا جنبية المناسبة . ةبمتابعة البرام  التمييزيوني أاتـ 34
قػػدرةعمف القيػػاـ برعمػػاؿ الترجمػػة مػػف الم ػػات ا جنبيػػة إلػػف الم ػػة العربيػػة  لػػد  35

 والعكس .
  

   الببد.   ارجال قا ف بيف الطبب  لتبادؿبيتم قنوات لبتصاؿ والتيااـ وا أاتـ 36
إرسػػاؿ واسػػتقباؿ رسػػا ؿ بالم ػػة ا جنبيػػة مػػف  ػػبؿ البريػػد اإللكترونػػف  اسػػتطيو 41

 لمعر ة سسارات وعادات الطعوب ا  ر  . 
  

  يرمتصمة متصمة   العبارات ـ
الم ػػة ا جنبيػػة وتراكيبفػػا  ػػف مواقػػؼ السيػػاة  ميػػرداتالقػػدرة عمػػف اسػػت داـ  لػػد  40

 الم تمية 
  

 على التفلري الياقد والتأملى القدزة:    زابعًا
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   المفارات العميا لمتيكير  ف المواقؼ الم تمية . أمتمؾ 44
   بتسميؿ ا  كار ونقداا بموسوعية وعقبنية قبؿ إصدار ا سكاـ . أقـو 43
   بالتيكير الواسم الذ  يمكف مبسظته  ف أس متف وأجوبتف . أاتـ 42
   عمف ممارسة التيكير اإليجابف  ف أ  قسية ما . أسرص 42
   عمف المطاركة  ف ا نططة التربوية التف تتطمب أعمادن ذانية . أسرص 43
   القدرة عمف تم يص ا  كار الر يسة  ف موسوع معيف . لد  44
   إجرام المقارنات وتسديد اليروؽ بيف ا طيام وبعسفا . أستطيو 45
   طرح بدا ؿ لوجفات النظر الم تمية . أستطيو 46
   الدقة وتقديـ التياصيؿ  ف أسسف صورة . أساوؿ 51

 على حل املشلالت القدزة:    خامسًا
   

   القدرة عمف التنبؤ بالمطكبت قبؿ وقوعفا . أمتمؾ 50
   إلف سؿ المطكبت باست داـ المنف  العممف .   أسعف 54
   لممطكبت مف جوانب عديدة . أنظر 53
   عمف تقديـ عدة سموؿ جديدة ومبتكرة لممطكبت الم تمية . أعمؿ 52
   بتوظيؼ مالد  مف معمومات  ف سؿ المطكبت . أاتـ 52
   تسميؿ المواقؼ وتيفـ العبقات بيف ا سباب والنتا   . أجيد 53
   ادستجابة لمموقؼ الواسد برساليب م تمية ما أمكف . أساوؿ 54
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 بالمقررات الدراسية .
    الكمية الجوا ز التقديرية والتطجعية لمبسوث الطببية المتميزة . تقدـ 42

أعسػػام اي ػػة التػػدريس عمػػف إرطػػاد الطػػبب إلػػف الرسػػا ؿ العمميػػة التػػف  يسػػرص 43
 تقدـ سمودن لممطكبت التف تواجففـ .

   

    باستمرارعمف إطبع طببفـ عمف نتا   بسو فـ   أعساماي ةالتدريس يسرص 44

    والوثائقاخلام   :  اإلصدازات  احملوز

بداعاتفـ  يفا . يتو ر 45     بالكمية مجمة عممية لمطبب يستطيعوا نطر بسو فـ وا 

لمكمية صسيية ينطر  يفا أ بار الكمية ، ويعبػر مػف  بلفػا أعسػام اي ػة  يوجد 46
 التدريس والطبب عف أرا فـ .  

   

 
 م

 
 العبارات

 موافق
إلى حد 

 ما

غير 
 موافق

الكميػػػة ب صػػػدار دليػػػؿ عػػػف الكميػػػة يوسػػػم لمطػػػبب ايكمفػػػا التنظيمػػػف ،  تفػػػتـ 47
 وأقسامفا،وأسمام أعسام اي ة التدريس والعامميف بفا ،ونظاـ الدراسة  يفا 

   

بصػػورة مسػػتمرة لتوعيػػة الطػػبب بالقسػػايا  طػػراتالكميػػة عمػػف إصػػدار ن تسػػرص 48
 التعميمية والمجتمعية الم تمية .

   

الكميػػػة ب صػػدار و ػػػا ؽ إسصػػا ية تبػػػيف لمطػػبب تطػػػور أعػػداد ا سػػػاتذة ،  تفػػتـ 49
 والطبب ونتا جفـ الدراسية ، والجوا ز العممية التف سصمت عميفا الكمية .

   

    السادس  :  املشسوعات البحجية احملوز

    لمطروعات البسوث الطببية  يةالكميةعمف وسو  طط وبرام  تنييذ تسرص 51

    المطروعات الريادية لمطبب عمف مستو  الجمفورية . سويؽالكمية بت تفتـ 51

    المطروعات البس ية لمطمبة    تنييذالكمية عمف تو ير التمويؿ البـز ل تعمؿ 52

    تنييذ المطروعات البس ية .  فالكمية الطمبة عمف ادطتراؾ  تطجو 53

    الكمية الطبب عمف ا طتراؾ  ف المطاريو البس ية العالمية . تساعد 54

الكميػة منظمػات رجػاؿ ادعمػاؿ عمػف المسػاامة  ػف تقػديـ التمويػؿ الػبـز  تطجو 55
 لتنييذ مطروعات الطبب .

   

الكمية عمف تكريـ الطبب الساصميف عمف مراتب متقدمة  ف المطروعات  تسرص 56
 البس ية .

   

    السابع  :  قيه اجلامعة احملوز

     ف العممية التعميمية . اطفالديمقر  لمناخالكمية عمف تو ير ا تسرص 57
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    التدريس مو جميو الطبب بطريقة موسوعية وعادلة . ةأعسام اي  يتعامؿ 58

    الطبب  ف الكمية بيرص متساوية  ف التعميـ والتعمـ . يسظف 59

أعسام اي ة التدريس عمف اطتراؾ الطبب  ف صناعة القرارات المتعمقة  يسرص 61
 بمجاؿ الدراسة .

   

    أعسام اي ة التدريس الطبب عمف العمؿ بروح اليريؽ . يسث 61

    سرية التعبير عف آرا فـ  ف اليسايا الم تمية . مطببالكمية ل تتيم 62

    الكمية عمف أف يسود ادستراـ والتقدير بيف الطبب والعامميف . تسرص 63

الكميػػة إلػػف الطػػبب بعػػض ا عمػػاؿ التػػف يقومػػوف بردا فػػا بميػػرداـ كػػف  تسػػند 64
 . يةتعوداـ عمف تسمؿ المس ول

   

    الكمية عمف إلتزاـ الطبب بعادات وتقاليد وقيـ وقوانيف المجتمو  تسرص 65

    الكمية بتكميؼ الطبب ببعض ا عماؿ التف يتطمب تنييذاا وقت مسدد . تفتـ 66

البي ػػة  ةالكميػػة عمػػف اطػػتراؾ الطػػبب  ػػف قوا ػػؿ  دمػػة المجتمػػو وتنميػػ تسػػرص 67
 ونظا تفا والمسا ظة عميفا 

   

    الكمية عمف إقامة عبقات إنسانية طيبة بيف إدارة الكمية والطبب . تسرص 68

الكمية عمف تنميػة قيمػة اإلبػداع وادبتكػار لػد  الطػبب مػف  ػبؿ تكػريـ  تسرص 69
 الم ترعيف والمبتكريف منفـ .
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 قسـ أصوؿ التربية      
          ------ 

                                                          
 (2ممسؽ رقـ )

 
 ( عن2استبانة رقم )
 لد  طبب الجامعةالقدرات التنا سية 

 ) فى صورتيا النيائية( 
 
 

 إعداد

 دكتور/ أحود عبد هللا الصغير البنا

 أستاذ أصول الرتبية املساعد

 دامعة أسيوط –كلية الرتبية 
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 قسـ أصوؿ التربية  
        ------ 

 

 ....................................... لطالبةا عزيزتف الطالب / عزيز 
 عليكن ورحوة هللا وبركاته وبعد،،، السالم

 لػػػد  طػػػبب)*( القػػػدرات التنا سػػػية  واقػػػوالباحـــث بدراســـة تســـتيدف تعـــرف  يقـــوم
( التكــرم بوضــع عالمــة )  قــراءة العبــارات جيــدا ،  ، ثــم مــنكموالمرجــو  ، " جامعػػة أسػػيوط

 .فييا  تتفق ووجية نظركم أمام كل عبارة ، فى الخانة التى
 يشكركن على حسن تعاونكن هعه ،،، والباحث

 
 الباحث،،،                                           

                     

 بيانػات أولية  
  القسػػػػـ / الطػػػػعبة .. اليرقػػػػة  ........................................................ ادسػػػػػـ )ا تيػػػػار (  

 ......................................... الكمية  .................. .......

________________________________________ 
 ، م ػؿ القػدرات التنا سػية مجموعػة مػف الميػاايـ والقػيـ والمفػارات والقػدرات التنا سػية ( يقصد بالقػدرات التنا سػية)* 

، والقػػدرة عمػػف   ػػف المعر ػػة ، والقػػدرة عمػػف اسػػت داـ التكنولوجيػػا السدي ػػة ادتقػػاف لسػػدا كاديميػػة كالقػػدرة عمػػف الػػتعمـ 
التقويـ الذاتف ، والقدرة عمف البسث العممف . والقدرات التنا سػية الط صػية والجماعيػة كالقػدرة عمػف اإلبػداع ، والقػدرة 

تقػػاف الم ػػات ا جنبيػػة ، والقػػدرة عمػػف سػػؿ المطػػكبت ، والقػػدرة عمػػف عمػػف العمػػؿ الجمػػاعف ، والقػػدرة عمػػف الت واصػػؿ وا 
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التيكيرالناقػػػد والتػػػرممف . والقػػػدرات التنا سػػػية المدنيػػػة كالقػػػدرة عمػػػف تسمػػػؿ المسػػػ ولية ، والقػػػدرة عمػػػف السػػػوار والنقػػػد 
تعػػػايش مػػػو ا  ػػػر . مسػػػتقببن ، والقػػػدرة عمػػػف ال وبػػػةسػػػوؽ العمػػػؿ المطم فػػػاراتوالتطػػػاور ، والقػػػدرة عمػػػف إكتسػػػاب م

والمطموب تزويد طالب جامعة أسيوط بفا لكف تميزا عػف  يػرا مػف طػبب الجامعػات ا  ػر  ، وتسػاعدا عمػف التعامػؿ 
 . بكيامة مو مجتمو سريو الت ير

 ا وؿ   القدرات التنا سية ا كاديمية   المسور
 بدزدة العبازات و

 االتقان حلد:  القدزة على التعله   أواًل

 
 كبيرة

 
 متوسطة

 
 ضعيفة

    ادتقاف . لسد كرة واسسة عف ميفـو التعمـ  لد  1

    ادتقاف . لسدالمعر ة برساسيات ومصادر التعمـ  أمتمؾ 2

عػػػف بعػػػد ، والػػػتعمـ  تعمـإلمػػػاـ باسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ الػػػذاتف كػػػال لػػػد  3
 التعاونف، والتعمـ ادبتكار  ، والتعمـ النطط .

   

    دا مان عمف أف تكوف درجة إتقانف لمتعمـ عالية . أسرص 4

    القدرة عمف تسمؿ مس ولية تعميمف . لد  5

    لد  الدا عية والسا ز لتركيد الذات  . يوجد 6

    . هدا مان أف أكوف منتجان لمعمـ ، وليس مجرد مستفمؾ ل أساوؿ 7

    قدرة عمف صيا ة وتصنيؼ ا اداؼ التعميمية . لد  8

    عمف تنييذ مستو  المقرر الدراسف . أعمؿ 9

قدرة عمف تقديـ ا  كار الجديدة التف تؤد  تطوير المنف  الدراسف  لد  11
. 

   

    تط يص صعوبات التعمـ ومعالجتفا . أستطيو 11

    بمعر ة مستويات اإلنجاز ا كاديمية وأساوؿ الوصوؿ إليفا  أاتـ 12

     ف مجاؿ ت صصف . تسصيمفدا مان إلف ادرتقام بالمستو  ال أسعف 13

    املعسفة:  القدزة على استخداو التليولوديا احلديجة فى   ثاىيًا

     كرة عف مستسد ات تكنولوجيا المعمومات والتعميـ . لد  14

    طبيعة العبقة بيف التطور التكنولوجف وتقدـ المجتمعات . أدرؾ 15

    أبعاد ومجادت التطور التكنولوجف السادث  ف العالـ . أدرؾ 16

   التعػػػػرؼ عمػػػػف أنػػػػواع الساسػػػػبات ومكوناتفػػػػا وأاػػػػـ برامجفػػػػا  أسػػػػتطيو 17
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 واست داماتفا .

    القدرة عمف است داـ التقنية  ف تصميـ المواقؼ التعميمية . أتقف 18

القػػػدرة عمػػػف اسػػػت داـ اإلنترنػػػت  ػػػف السصػػػوؿ عمػػػف المعػػػارؼ  أمتمػػػؾ 19
 المتنوعة .

   

    دا مان لمتعرؼ عمف الجديد  ف مجاؿ تكنولوجيا المعمومات  أسعف 21

دا مان عمف تطوير قػدراتف ومفػاراتف  ػف مجػاؿ اسػت داـ تكنولوجيػا  أعمؿ 21
 المعمومات  ف مجاؿ التعميـ .

   

بالمطاركة  ف بع ات  ارجية  ف مجاؿ تكنولوجياالمعمومات  أاتـ 22
 والتعميـ .

   

    :  القدزة على التقويه الراتى  ثالجًا

    لد  معر ة برامية التقويـ الذاتف . يوجد 23

 ضعيفة متوسطة كبرية العبازات و
    القدرة عمف إعداد واست داـ أساليب التقويـ الذاتف . لد  24

    عمف معر ة مستوا  المعر ف والمفار  السقيقف بنيسف  أسرص 25

    لد  . سعؼدا مان تدعيـ نواسف القوة وعبج جوانب ال أساوؿ 26

    . تسمؿ مس ولية استكماؿ جوانب النقص التعميمف لد  بنيسف استطيو 27

باسػػتمرار عمػػف التقػػويـ الػػذاتف لمعر ػػة مػػد  مسػػتوا  المعر ػػف  أسػػرص 28
 والمفار 

   

بالراسة النيسية وال قة بالنيس عندما أعرؼ مستو  السقيقف  أطعر 29
 بنيسف .

   

    ىعلى البحح العلن القدزة:    زابعًا

    مفارات البسث العممف . اتقف 31

    المطكبت وسمفا . داست داـ ا سموب العممف  ف تسدي استطيو 31

    القدرة عمف ا تيار المنف  المناسب إلجرام البسث وتطبيقه . امتمؾ 32

إلػػػف مصػػػادر البيانػػػات والمعمومػػػات وكيييػػػة  ؿالقػػػدرة عمػػػف الوصػػػو لػػػد  33
 تو يقفا .

   

معر ػػه بوسػػا ؿ جمػو البيانػػات والمعمومػػات البزمػة لتسقيػػؽ أاػػداؼ  لػد  34
 البسث .

   



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 036 - 

 

ا سػػاليب اإلسصػػا ية المناسػػبة لتسميػػؿ نتػػا    تسديػػدالمفػػارة  ػػف  لػػد  35
 البسث .

   

    التعبير عف المعمومات بطرؽ كمية وكييية . فعم رةالقد لد  36

    عمف التمييز بيف السقا ؽ وا رام النظرية . رةالقد لد  37

    نتا   البسث . يسيرتسميؿ وت فالقدرة عم لد  38

    القدرة عمف تقديـ مقترسات  ف سوم مالد  مف معطيات بس ية  أمتمؾ 39

    تقييـ المواقؼ وا طيام تقيمان عمميان بعيدان عف الذاتية . استطيو 41

    عمف معر ة البسوث الجديدة  ف طتف مجادت السياة المعاصرة  أسرص 41

    دا مان عمف تطوير مفاراتف وقدراتف البس ية . أعمؿ 42

 التيافسية الشخصية واجلناعية : القدزاتالجاىى :  احملوز
    اإلبداع:  القدزة على   أواًل

    بممارسة اوايات إبداعية م تمية . أقـو 43

    سعة  ياؿ و قة بالنيس . لد  44

    القدرة عمف التيكير اإلبداعف المستقؿ . لد  45

    الجديدة .  كارإلف المجاز ة والم اطرة   ف تنييذ ا  أميؿ 46

    بطرح ا س مة وا م مة الجديدة وال ريبة . أاتـ 47

    القدرة عمف استنتاج ا  كار الجديدة . لد  48

    القدرة عمف تقديـ أك ر مف  كرة  بؿ  ترة زمنية قصيرة . لد  49

 ضعيفة متوسطة كبرية العبازات و
    عمف تجريب أ كار  اإلبداعية دوف  وؼ . أقبؿ 51

    ت يير أ كار  لتتناسب مو المواقؼ الجديدة . أستطيو 51

    بالمبادأة والمبادرة  ف تقديـ ادبتكارات المييدة . أقـو 52

    القدرة عمف تسميؿ وتيسير ا سداث والظواار بطكؿ  ير مرلوؼ . لد  53

    ا عماؿ الصعبة والمعقدة عف ا عماؿ البسيطة . أ سؿ 54

    إلف ا  كار المطروسة مف جوانب م تمية . أنظر 55

    على العنل اجلناعى القدزة:    ثاىيًا

    مو زمب ف  ف الكمية باعتبار  جزم مف  ريؽ . أعمؿ 56



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 021 - 

 

    زمب ف  ف الكمية عمف العمؿ بروح اليريؽ . أسث 57

باقنػػاع زمب ػػف  ػػف الكميػػة بػػرف العمػػؿ الجمػػاعف أ سػػؿ مػػف العمػػؿ  أاػػتـ 58
 اليرد  .

   

    دا مان عمف تطوير  رؽ العمؿ  ف القسـ الذ  أنتمف إليه  . أعمؿ 59

    العمؿ الذ  يسند إلف مف قبؿ زمب ف  ةالقدرة عمف تسمؿ مس ولي لد  61

    أف العمؿ  ف  ريؽ ينمف قيمة التعاوف  . أدرؾ 61

    لف العمؿ  ف  ريؽ تكويف عبقات إنسانية طيبة مو ا  ريف . يتيم 62

    على التواصل وإتقان اللغات األديبية القدزة:    ثالجًا

    قاعدة أساسية مناسبة لمفارات الم ات ا جنبية تسد ان وكتابة . لد  63

    عدد مناسب مف ميردات الم ات ا جنبية المست دمة وتراكيبفا . أمتمؾ 64

    قدرة كبيرة عمف النقاش والسوار بالم ة ا جنبية . لد  65

    قرامة الجيد مف المراجو والكتب المؤلية بالم ة ا جنبية  أستطيو 66

    بمتابعة البرام  التمييزيونية ا جنبية المناسبة . أاتـ 67

 العربيػػةالم ة ا جنبيػػةإلفبرعمػػاؿ الترجمػػة مػػف الم ػػات  لدىقػػدرةعمىالقياـ 68
 والعكس 

   

بيتم قنوات لبتصػاؿ والتيػااـ والتبػادؿ ال قػا ف بػيف الطػبب  ػارج  أاتـ 69
 الببد.

   

ا جنبيػػػة مػػػف  ػػػبؿ البريػػػد   ػػػةإرسػػػاؿ واسػػػتقباؿ رسػػػا ؿ بالم اسػػػتطيو 71
 اإللكترونف لمعر ة سسارات وعادات الطعوب ا  ر  .

   

ميػػػػػردات الم ةا جنبيػػػػػةوتراكيبفا ىمواقؼ السيػػػػػاة  لدىالقدرةعمىاسػػػػػت داـ 71
 الم تمية 

   

    على التفلري الياقد والتأملى القدزة:    زابعًا

    المفارات العميا لمتيكير  ف المواقؼ الم تمية . أمتمؾ 72

    بتسميؿ ا  كار ونقداا بموسوعية وعقبنية قبؿ إصدار ا سكاـ . أقـو 73

    بالتيكير الواسم الذ  يمكف مبسظته  ف أس متف وأجوبتف  أاتـ 74

    عمف ممارسة التيكير اإليجابف  ف أ  قسية ما . أسرص 75

 ضعيفة متوسطة كبرية العبازات و
    عمف المطاركة  ف ا نططة التربوية التف تتطمب أعمادن ذانية  أسرص 76



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 020 - 

 

    القدرة عمف تم يص ا  كار الر يسة  ف موسوع معيف . لد  77

    إجرام المقارنات وتسديد اليروؽ بيف ا طيام وبعسفا . أستطيو 78

    طرح بدا ؿ لوجفات النظر الم تمية . أستطيو 79

    الدقة وتقديـ التياصيؿ  ف أسسف صورة . أساوؿ 81

    على حل املشلالت القدزة:   خامسًا

    القدرة عمف التنبؤ بالمطكبت قبؿ وقوعفا . أمتمؾ 81

    إلف سؿ المطكبت باست داـ المنف  العممف .   أسعف 82

    . ديدةلممطكبت مف جوانب ع أنظر 83

    عمف تقديـ عدة سموؿ جديدة ومبتكرة لممطكبت الم تمية . أعمؿ 84

    بتوظيؼ مالد  مف معمومات  ف سؿ المطكبت . أاتـ 85

    تسميؿ المواقؼ وتيفـ العبقات بيف ا سباب والنتا   . أجيد 86

    ادستجابة لمموقؼ الواسد برساليب م تمية ما أمكف . أساوؿ 87

    عمف ممارسة العصؼ الذانف الجماعف  ف سؿ المطكبت  أسرص 88

    كييية سسف التصرؼ لسؿ مطكمة ما . أعرؼ 89

    التيافسية املدىية : القدزاتالجالح :  احملوز

    االدتناعية املسئولية حتنل على القدزة:    أواًل

    أننف عسو  ف أك ر مف منظومة  ف وقت واسد . أقدر 91

    عمف التمسؾ بتعاليـ الديف والقيـ ا  بقية . أسرص 91

    الد اع عف  وابت وتراث و قا ة المجتمو والمسا ظة عميفا . استطيو 92

    سسف التعامؿ مو الموارد المتاسة وترطيد استفبكفا . أجيد 93

    ات اذ القررات السميمة لمواجفة قسايا المجتمو . استطيو 94

     فـ ا سداث الجارية  ف المجتمو ودور   يفا . استطيو 95

استيادة  ف مجادت السياة  قصفقدرة عمف ادستيادة مف الوقت أ لد  96
 الم تمية.

   

    قيـ الديمقراطية واستـر الصالم العاـ . أمارس 97

    بتوجيفات القيادة وأعمؿ عمف تنييذاا . ألتـز 98

    عمف اقامة عبقات سوية مو أ راد المجتمو . أعمؿ 99



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 024 - 

 

    قدرة عمف التعاوف مو ا  ريف  ف تسقيؽ أاداؼ مطتركة . لد  111

    القدرة عمف المطاركة السياسية  ف المجتمو . أمتمؾ 111

 ضعيفة متوسطة كبرية العبازات و
    بالمطاركة  ف مطروعات المسا ظة عمف البي ة وتنميتفا . أقـو 112

    على احلواز واليقد والتشاوز القدزة:    ثاىيًا

    مو ا  ريف دوف تعصب . طةالقدرة عمف السديث والمناق لد  113

     ف الرأ     ريفالقدرة عمف التسكـ  ف أنيعادتف عندما ي الينف ا لد  114

    التعبير عف آرا ف بسرية وطجاعة . أستطيو 115

    البنام عمف أ كار ا  ريف وتطويراا . أستطيو 116

    القدرة عمف ا تيار كؿ  كرة بطريقة منفجية منظمة . أمتمؾ 117

    النقد وا رام الم الية لرأ  وأسترمفا . أتقبؿ 118

    عمف است داـ أسموب التياوض لسؿ ال ب ات ود است دـ العنؼ أسرص 119

    دا مان أف أكوف واسسان  ف عبقاتف مو ا  ريف . أساوؿ 111

    ك يران بالتطاور مو زمب ف  ف الكمية عند ات اذ القرارات الدراسية . أاتـ 111

    على اكتساب مهازات سوق العنل القدزة:    ثالجًا

    .ار لمتناسب مو متطمبات سوؽ العمؿعمف تطوير قدراتف باستمر  أسرص 112

القػػدرة عمػػف اسػػت داـ ا سػػموب العممػػف  ػػف سػػؿ المطػػكبت التػػف  أمتمػػؾ 13
 تواجفنف  ف مجاؿ العمؿ .

   

    عمف است داـ ا جفزة وا دوات المرتبطة بمجاؿ عممف . رةالقد لد  114

    قدرة عمف مواجفة الظروؼ الطار ة  ف مجاؿ العمؿ . لد  115

    تب ف ا  طام المرتبطة بمجاؿ عممف . أستطيو 116

    قدرة عمف تسقبؽ معددت إنتاجية عالية الجودة . لد  117

    القدرة لمسكـ عمف جودة المنتجات المرتبطة بعممف . لد  118

    التعايش مع اآلخس على القدزة:    زابعًا

    عمف أف تكوف عبقاتف طيبة مو ا  ر . أعمؿ 119

    تكوف لديه مطكمة . دمابساعدة ا  ر عن أاتـ 121

    ك يران مو ا  ر عند وجود  بؼ بينف وبينه . أتسامم 121



 ـ4102 أكتوبر( 24ػػػػػػػػػػػػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 023 - 

 

    عمف استراـ  صوصيات ا  ر . أسرص 122

    بالتعامؿ مو ا  ر بموسوعية وعدالة . أقـو 123

 


