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 مقدمة

 

تعتبر التربية والتعليم المسئول األول عن تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالمجتمع، باعتبار أن التنمية ال تقتصر على النموو 
دى فقط، بل تشمل عملية التغيور فوى النوواحى االقتصوادية والسياسوية والةقافيوةه ف  تإلودف بالىوافة فلوى تحقيوق  يواد  االقتصا

منتظمة فى الدخل الحقيقوى للرورد فلوى نمووش الشخصوى والمإلنوى ورفاهيتوه وقدرتوه علوى اتخوا  القورار والمشوار ة االجتماعيوة 
 جتمعيةهوالسياسية بمجتمعه واالستراد  من مؤسساته الم

ويتىح دور التربية والتعليم فى عملية التنمية الشاملة بالنظر فلى األهمية االقتصوادية لورأا الموال البشورى  عنصور مون 
عناصر النتاج بل أ ةر ه ش العناصر أهمية فى الوقت الراهن، ل لك يجب فعاد  تقيويم الونظم التعليميوة لتحسوين نوعيوة التعلويم 

العصور ومواجإلوة متطلبوات التنميوة، ودراسوة الهودار التربووى باعتبوار أن التربيوة والتعلويم عمليوة و راءته لمساير  متطلبات 
 استةمار فى رأا المال البشرى ينتج عنإلا عائد على الررد والمجتمع  أى مشروع استةمارىه 

وسوع فوى المودارا، وحتى تحقق التربية والتعليم دورها فوى التنميوة فدبود مون تووفر شوروط موىووعية تجواو  مجورد الت
 وتوفير التمويل، شروط تتعلق بنوع التعليم، ونوع المخرجات التى تقدمإلا العملية التعليميةه

 
 مشكلة الدراسة

عانت مصر ولرتر  ليست بقصير  من فهمال المووارد البشورية وتعطيول الطاقوات والقودرات ال امنوة فيإلوا وفنتشوار الرسواد 
الت البطالة بوين الشوباب وموا ترتوب علوى  لوك مون فنتشوار معودالت الجريموة بو ختدف والمحسوبية، مما أدى فلى فرتراع معد

 أنواعإلا وعلى نطاق واسع وخاصة في السنوات القليلة الماىية نتيجة لتعرض البدد لإلنردت األمنىه
لسووق العمول ةوم  ل ا ف ن الدراسة تسوعى فلوى فسوتخدام متغيور ت التعلويم ت فوي ف سواب الرورد المإلوارات والخبورات الد موة

التدريب الجيد والحقيقى حتى يصبح ه ا العنصر البشرى قادراً على مواجإلة سوق العمل، وبالتالى يم ن السوتراد  منوه علوى 
الوجه األمةله وقد تم التعبير عن  لك من خدل نمو ج يت ون من مجموعة متغيرات والتى يعتقود أنإلوا توؤةر بشو ل مباشور أو 

 هالبشرى والستخدام األمةل لإل ا المورد غير مباشر على المورد

 
 أهمية الدراسة

ترجع أهمية الدراسة فلى العمل على الستخدام األمةل للموارد البشرية من خدل نموو ج يشومل مجموعوة مون المتغيورات 
وداعمواً للتنميوة التى يعتقد أنإلا تؤةر بصور  مباشر  أو غير مباشر  على العنصر البشرى، ومن ةم ي وون هو ا العنصور دافعواً 

 في شتى المجاالت وليا عائقاً لإلاه
فال أن  لك يتطلب ت اتف الجإلود، وفن ار ال ات، وفعدء المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وترعيول مبودأ الةوواب 

 والعقاب، والرتقاء بقيمة وم انة العلم والعلماءه 

 أهداف الدراسة

 المستقل وهو التعليم والمتغير التابع وهو استخدام العنصر البشرىه التعرف على نوع العدقة بين المتغير .1
 قياا التأةير المباشر للتعليم  متغير مستقل على العنصر البشرى  متغير تابعه .2

 قياا التأةير غير المباشر للتعليم على العنصر البشرى من خدل مجموعة من المتغيرات الوسيطةه .3

 مصادر البيانات

مرورد  لسوو ان مدينوة  رور الودوار محافظووة  2122اسوة علوى بحوود ميودانى لعينوة عشووائية طبقيووة بلو  حجمإلوا تحتووى الدر
 البحير ه 

 
 الدراسات السابقة ومنهجية الدراسة
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 الدراسات السابقة فى مجال التعليم قبل الجامعى، والمنإلجية المتبعة في ه ش الدراسةهبعض يتناول ه ا الج ء 

 ة بالتعليم قبل الجامعى  أوالً: الدراسات الخاص

 "رؤية حول تطوير مرحلة التعليم الثانوى". 2002دراسة عبد الله، عبدالله بيومى، 
 تناولت ه ش الدراسة التحديات التى تواجه التعليم الةانوى والمتمةلة فى اآلتى:

سنة وه ا يعنى  .1-12ة من فجمالى الشريحة العمري %7..4تصل نسبة الملتحقين بجميع أنواع التعليم الةانوى  .1
 من ه ش الشريحة خارج مؤسسات التعليم الةانوىه %21.1أن هناك 

 من فجمالى المقيدين بالتعليم الةانوىه %11.3، والةانوى الرنى%4..3أن نسبة طدب التعليم الةانوى العام  .2

 المعرفة أو اقتصاديات السوقه ىعف ربط مناهج التعليم الةانوى بالبيئة، سواء بسوق العمل أو متطلبات مجتمع .3

ى فلى الةانوى العام، بينما عدم مرونة نظام التعليم الةانوى، حيد أنه اليسمح ب نتقال طدب التعليم الةانوى الرن .7
 لطدب الةانوى العام بالتحويل فلى مسار التعليم الرنىهيسمح 

 فرتراع  ةافة الرصول عن المعدالت العالميةه .2

الجغرافى لمدارا التعليم الةانوى العام، وىعف االهتمام بالمدارا الةانوية فى الريف والمناطق  سوء التو يع .1
من جملة مدارا الةانوى العام، فى حين يس ن ه ش المناطق  %..33الرقير ، حيد تحصل المناطق الريرية على 

 من جملة الس ان فى مصره 22%

لعام بين المحافظاته فرى القاهر  يصل نصيب المدرسة من طدب وجود تراوت حاد فى تو يع مدارا الةانوى ا .4
ً بينما البحير   447الةانوى العام  طالباًه ويوجد ه ا التراوت فى مدارا التعليم الرنى حيد يصل  2471طالبا

 طالباًه 7124وقنا  73.1طالباً، الريوم  21.4نصيب المدرسة من طدب الةانوى الرنى فى المنيا 

مط التقويم التقليدى ال ى يقيا القدر  على الحرظ، وال تاب المدرسى السطحى ال ى يقدم المعلومة للطالب سياد  ن ..
 لحرظإلا وفعتبارش المصدر الوحيد للمعلومةه

تراجع مستوى التعليم الةانوى عموماً وتدنى قدرته على مواجإلة المتغيرات االقتصادية والت نولوجية مما أدى فلى  .4
 لة بين خريجيههفنتشار البطا

مدرسة ةانوية  11من  فرتراع ت لرة فنشاء المدارا الرنية، حيد أن ت لرة فنشاء مدرسة فنية يعادل فنشاء أ ةر .11

 عامةه
من النراق الجمالى على التعليم قبل الجامعىه بينما يخصص  %11.4النراق على التعليم الةانوى العام يصل فلى  .11

للتعليم ال راعى(، ليصبح  %2..1للتعليم التجارى،  %2 للتعليم الصناعى، %4.12 ) %12.47للتعليم الرنى 
 ه%21.17الةانوى  فجمالى النراق على التعليم

متوسط النراق على الطالب  النراق على الطلبة فى المرحلة الةانوية اليتناسب وأهمية ه ش المرحلة، حيد يصل .12
وبالةان جنيإلا 1241بالةانوى العام   1344جنيإلاً وال راعى  13.7جنيإلاً، والتجارى  12.2 وى الرنى الصناعىًً

 جنيإلاًه

المإلارات الد مة لسوق  انرصال التعليم الرنى عن مرا   النتاج فى الصناعة وال راعة والتجار ، وعدم تحديد .13
 العمله العمل مما جعل التعليم الرنى فى ع لة عن متطلبات سوق

 مقترحات لتطوير التعليم الةانوى منإلا: وتقدم الدراسة بعض ال

مد صدحية شإلاد  المرحلة الةانوية فلى ةدد سونواته وهو ا يتطلوب تأجيول تجنيود الطودب الحاصولين علوى شوإلاد   .1
 فتمام المرحلة الةانوية خدل ه ش المد  و لك بالتنسيق مع و ار  الدفاعه

التعليم الةانوى، والتر ي  على الموتعلم والتعامول موع ميولوه وقدراتوهه تغيير أنماط التعليم والتعلم السائد  فى مدارا  .2
ويتطلب ه ا التغيير تنري  سياسة التعلم النشط، التقويم المسوتمر والشوامل، االسوتخدام األمةول لت نولوجيوا المعلوموات 

 واألتصال فى التعليم والتقويم، منإلج مرن مدئم للطالب والبيئةه 

يم الةانوى الرنى بتحويل المسار واللتحاق بالةانوى العام بعد نجاحإلم وحصوولإلم علوى درجوات السماح لطدب التعل .3
 مرترعة فى الصف األول الةانوى الرنىه

 ،"مالمح مستقبلية لتطوير التعليم الثانوى". 2002دراسة محمود، محمد خيرى 

ير العلوم والت نولوجيا والتلود البيئى والتنمية أن تطوير المناهج حسب ه ش الدراسة يتىمن جانبين أولإلما يتمةل فى تطو
االقتصادية والطاقة والجانب الةانى يتمةل فى ترإلم الطدب للتغير مع الحراظ على الإلوية وي ون  لك من خدل التربية 

 األخدقية والتأ يد على االنتماء وفإلم العلوم النسانية واالجتماعيةه
رنى واالرتقاء بمستواش ليتناسب مع احتياجات سوق العمل يتطلب تطوير المحتوى  ما أن االرتراع بمستوى التعليم ال

 الدراسى، تطوير الوسائل التعليمية والتجإلي ات األساسية، توفير التمويل الد م لإل ا النوع من التعليمه  
 تدعو الدراسة فلى:

ى التعليم وتغير دورش من مستمع سلبى فلى التر ي  على المتعلم واالهتمال بدورش الرعال وبمشار ته المباشر  ف .1
 مشارك وباحد وناقده

تدعيم مإلارات التعليم ال اتى و يرية حل المش دت وطرق البحد ال تشاف المعرفة من مصادرها المتعدد   .2
ية والتعامل معإلا واستخدامإلا فى التوصل لمعارف جديد  تسإلم فى اال تشافات العلمية الجديد  التى تسإلم فى التنم

 البشرية وبناء مجتمع دائم التعليم حتى نتم ن من تلبية حاجات سوق العمل والنتاج الحالية والمستقبليةه
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 االهتمام باألبنية التعليمية و يادتإلا من حيد فعدادها وتجإلي اتإلا ومعاملإلا بما يتناسب وال ياد  فى أعداد الطدبه .3

 تعليم والمتعلمينهاالهتمام بالرعاية الصحية للقائمين على ال .7

 ،"التنمية العلمية والتكنولوجية لطالب التعليم العام". 2002المجالس القومية المتخصصة، 

أستإلدفت ه ش الدراسة التعرف على الوىع الحالى لبرامج تعليم وتعلم المواد العلمية والت نولوجية لطدب التعليم العام، 
مرت  ات الرئيسية للتنمية العلمية والت نولوجية للخريجين، وصوالً فلى تقديم وتحديد نواحى القصور الموجود  فيإلا، وأهم ال

مقترحات وتوصيات تتىمن تصوراً للتنمية العلمية والت نولوجية لطدب التعليم العام، بما يؤدى فلى أن ت ون لدى الخريج 
حياتية اليومية بنإلج وبر ر علمى مستنير، قادراً ةقافة علمية وت نولوجية متطور ، تجعله قادراً على أن يتعامل فى ممارساته ال

 على موا بة التطورات العلمية والت نولوجية المستمر ه

،"تنمية  2002دراسة عبد الموجود، محمد عزت. منقريوس، فيليب إسكاروس. محمد، مصطفى عبد السميع.
 المهارات الحياتية لدى طالب التعليم الثانوى فى إطار مناهج المستقبل".

قت ه ش الدراسة الىوء على مش لة الرجو  بين مناهج التعليم الةانوى المناسبة للمستقبل والمناهج الحالية، وأهمية أن أل
يتىمن المنإلج الدراسى عد  موىوعات أهمإلا المإلارات الحياتية التى تستةمر فى المواقف الحياتية فى شتى المجاالت دون 

تناولت الدراسة مدمح عامة عن مناهج التعليم الةانوى التى تتناسب مع التطور النظر فلى التخصص أو النوع أو الجناه و
المستقبلى، ووظائف المإلارات الحياتية فى مجاالت مختلرة مةل: مجال النتاج، مجال الصحة، مجال الوعى المجتمعى 

 والوعى بالمواطنة ومجال التةقيف البيئى، ومجال التربية النجابيةه  

 ة الدراسةمنهجيثانياً: 

في البحد نظراً لوجود معرفة مسبقة ومعلومات  افية حول الظاهر  موىع الدراسة  1استخدمت الدراسة المنإلج الوصرى
عليم الجامعى تم تحديد مش لة وهى تالتعليمت  فمن خدل الدراسات السابقة سواء األجنبية أو العربية للتعليم قبل الجامعى والت

الدراسة والررىيات ةم جمع المعلومات من أجل صياغة الررىيات وفختبارهاه  ما اعتمدت الدراسة على المنإلج الستقرائى 
وال ى يعرف على أنه تعملية مدحظة الظواهر وتجميع البيانات عنإلا للتوصل فلى مبادئ عامة وعدقات  ليةته فرى المنإلج 

ى يتم النتقال من الج ء فلى ال ل، أو من الخاص فلى العام حيد يبدأ الباحد بالتعرف على الج ئيات ةم يقوم الستقرائ
بتعميم النتائج على ال له  وتشتمل الدراسة على عرض وتحليل بيانات البحد والتى تشمل حساب الحصاءات الوصرية 

 -cross التحليل الوصرى على جداول التقاطع للمتغيرات المختلرة ل ل المتغيرات المستخدمة فى الدراسةه ويعتمد 

tabulation   معامدت النحدار ،regression coefficient   وأيىا نما ج النحدار الخطى والتى تستخدم لتحديد ،

 المتغيرات التى سوف تدخل فى تحليل المساراته
وهو يتطلب الفتراىات الموجود  فى ظل ه ا النمو جه  فمتداد لنمو ج النحدار،  path analysisويعتبر تحليل المسار 

يوىح العدقة بين المتغيرات المستقلة والوسيطة والمتغير التابعه ويوىح معامل المسار   path modelنمو ج المسارات  
path coefficient  خدام البرنامج التأةير المباشر للمتغير المستقل على المتغير التابع فى نمو ج المسارات وقد تم فست

 لألسباب اآلتية:      SPSSالحصائى 
  SPSSمن أفىل برامج الحصاء الد مة لتحليل بيانات األبحاد العلمية و لمة   SPSSيعتبر البرنامج المسمى   -1 

وم ، وتعنى ه ش العبار  ح مة البرامج الحصائية للعل  Statistical Package for Social Scienceاختصار للعبار  
حيد يعمل ويندو   بيئة تشغيل ل ةير من البرامج بصرة   Windowsاالجتماعية وال ى يعمل من خدل برنامج ويندو  

 ه2عامة والبرامج الحصائية بصرة خاصة
ومن أحدد الصدارات التى  ، وقد  ان يعمل على الحاسبات ال بير ،1441عام   SPSSوقد ظإلر أقدم فصدار من برنامج 

 .    SPSS version17ظإلرت لإل ا البرنامج 
      SPSSإدخال البيانات فى برنامج  -2 

هوى فدخوال البيانوات عون طريوق جودول البيانوات و لوك بعود فوتح البرنوامج   SPSSمن أهم طرق فدخال البيانات ببرنوامج 

الشاشوة االفتتاحيووة ةوم يظإلوور جودول فدخووال البيانوات الخواص بالبرنووامج م ونواً موون مجموعوة موون األعمود  للمتغيوورات وظإلوور 
Variables   ومجموعوة مون الصوروف للحواالت أو األفوراد ،Cases   بعود االنتإلواء مون فدخوال  افوة البيانوات يجوب حروظ ،

مون القائموة المنسودلة فيظإلور   Saveقوائم واختيوار أمور حروظ بسطر ال  Fileالملف، و لك بالىغط بالماوا على  لمة ملف 

 صندوق حوار يطلب تحديد اسم للملف فن تبه ، ةم نىغط  ر حرظه

 وصف البيانات  - 3

يم ن فجراء ه ش العملية قبل فدخال البيانوات أو بعود الدخوال، وهو ش الخطوو  هاموة جوداً، وترجوع أهميتإلوا فلوى أن برنوامج 
SPSS  البيانات التى تم فدخالإلا فال ف ا قمنا بوصف البيانات لهه  لن يتعرف على 

 
 

                                                 
 2111ربحى عبد القادر الجديلى، مناهج البحث العلمى،  1
  SPSS التحليل اإلحصائى للبيانات باستحدام نصر محمود صبرى. . أحمد الرفاعى حسين، 2
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 نذكر منها:  Statisticsاستخراج اإلحصائيات المختلفة من قائمة  -4

 Frequenciesالتكرارات  4-1

 ومنإلا استخراج جدول ت رارى و لك لمعرفة  ل قيمة من قيم المتغير، أو ت رار  ل فئة من فئات المتغيره

     Correlationط االرتبا 4-3
ومعامل ارتباط   Personوهو يحسب معامل ارتباط بيرسون    Pariate Correlationاالرتباط ةنائى المتغير 

 مع مستويات الداللةه  Kendalls tau- bومعامل االرتباط  اندل  تيو ب   Spearmanسبيرمان 
 Linearلج ئى وال ى يصف العدقة الخطية وهو معامل االرتباط ا   Partial Correlationاالرتباط الج ئى 

relationship  بين متغيرين، مع التح م فى تأةير متغير آخر فىافى أو أ ةره 

  Linear Regressionاالنحدار الخطى   4-4
والتى تحتاج فلى متغير أو أ ةر من    Coefficients of Linear Regressionوهو تقدير لمعامدت المعادلة الخطية 

  غيرات المستقلة حتى تستخرج أو يتم التنبؤ بإلاهالمت

 استخراج الرسومات البيانية 4-2

هى قدرته على استخراج رسومات بيانية لتمةيل البيانات وفق األسا الحصائية المتعارف   SPSSمن ممي ات برنامج 
مساحات بيانية  -خطوط بيانية  -بيانية  أعمد  :  SPSSومن الرسومات البيانية التى يتم استخراجإلا باستخدام برنامج  عليإلاه

 دائر  بيانيةه -

 الحفظ والطباعة - 2

أن ن تب اسم   SPSS، ويم ننا عند التعامل مع برنامج   Fileمن قائمة ملف   Save Asأو   Saveيتم الحرظ باألمر 
 تابة الملف باللغة العربية حرف مع ترك مسافات بين ال لمات و  لك يم ن  222الملف بعدد من الحروف  ما نشاء حتى 

     من ويندو ه  .، والصدار 4.2مع العلم أن ه ا األمر مستحيل مع الصدارات السابقة لإلصدار 

ولطباعة ملف النتائج: هناك احتمالين، األول ف ا أردنا طباعة ج ء من الملف ف نه يتم التعليم علية ةم طلب طباعته،  
من   Printمن شريط القوائم ةم فختيار أمر   Fileفيتم فتح قائمة ملف  طباعة الملف  امدً االحتمال الةانى وهو ف ا أردنا 
 القائمة المنسدلةه                  

 تتناول الدراسة الميدانية لمدينة كفر الدوار مجموعة من المتغيرات على النحو التالى:

 متغير مستقل وهو التعليم .1
 النوع، المنطقة، الحالة ال واجية، العمل، وسائل العدم متغيرات وسيطة وهى: العمر، .2

 متغير تابع وهو فستخدام المورد البشرى .3

 توصيف المتغيرات

 تم التعبير عن متغيرات النمو ج بقيم عددية وتم التر ي  على القيم التى أخ تإلا تلك المتغيرات

 أوالً: المتغير المستقل" التعليم " ويأخذ القيم اآلتية

 = متوسط 7،   = أقل من متوسط 3،   = يقرأ وي تب 2،   = أمى 1
 = الدرجة الجامعية األولى أو أ ةر 1،   = فوق متوسط 2

 ثانياً: المتغيرات الوسيطة

 العمر ويأخ  أى قيمة عددية منطقية بالطبع البد أن ت ون موجبة -

 النوع: ويأح  القيم اآلتية -
 = أنةى 2، =   ر 1     

 لمنطقة: ويأخ  القيم اآلتيةا     -
 = ريف 2 ،= حىر 1     

 الحالة ال واجية: ويأخ  القيم اآلتية    -
 = أرمل 3 ،= مت وج 2، = أع ب 1، صرر= أقل من السن القانونى     

 العمل:  ويأخ  القيم اآلتية -
 = يعمل 2 ،= ال يعمل 1      

 وسائل العدم:      -
 = أنترنت 2 ،= موبايل 7 ،= تليرون 3 ،= تلير يون وريسيرر 2 ،= تلير يون فقط 1     
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 ثالثاً: المتغير التابع وهو إستخدام المورد البشرى " مدى اإلستفادة من المورد البشرى "

 صرر = لم يتم الستراد  من التعليم ألنه لم يست مل      
 = لم يتم الستراد  من التعليم ألنه ال يعمل   1         
 = لم يتم الستراد  من التعليم على الوجه األ مل ألنه ال يعمل فى مجال تخصصه 2         
 مجال تخصصه الشخص يعمل فى= تم الستراد  من التعليم  3         

 كيفية الوصول إلى العينة التى أجريت عليها الدراسة
 " توزيع السكان لقسم كفر الدوار "المجتمع محل الدراسة: (1جدول )

 النسبة العدد قسم  رر الدوار

 77.22 43412 جملة الحىر

 .22.4 11.222 جملة الريف

 111 211437 جملة القسم

  6002المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، تعداد 

 
 2111تعوداد و لك طبقواً ل %21، بينما يبل  نسبة الريف حوالى %77من الجدول السابق يتىح أن نسبة الحىر حوالى 

، وبناءاً على  لك فقد تم أخ  عينة عشوائية طبقية بأستخدام أسولوب التو يوع المتناسوب للوصوول فلوى عودد المروردات مون  ول 
مون حجوم المجتموع محول الدراسوة والو ى يبلو  حووالى  %1مرورد  بنسوبة ت يود قلويدً عون  2122طبقة حيود بلو  حجوم العينوة 

نووة، بينمووا بلوو  عوودد موون حجووم العي %77مروورد  تمةوول المجتمووع الحىوورى بنسووبة  431نسومة وبمرووردات بلوو  عووددها  211437

 .من حجم العينة %21مررد  بنسبة  11.4تمةل المجتمع الريرى المرردات التى 
المستوى التعليمى والعمر: من المفترض أنه بأنتقال اإلنسان من فئة عمرية إلى فئة عمرية أخرى فإنه ينتقل من مستوى 

 مستوى تعليمى أعلى ,وذلك بأفتراض ثبات العوامل الموجودة فى النموذج. تعليمى ألى

المستوى التعليمى والنوع: من المتوقع أن يحصل الذكور على نصيب أكبر ومستوى تعليمى أعلى مما تحصل علية اإلناث 

الريفية )وكذلك المناطق وذلك نتيجة لعوامل إقتصادية وإجتماعية راسخة فى وجدان المجتمع المصرى وخاصة فى المناطق 

 العشوائية( والتى تفضل إعطاء فرصة أكبر للذكور فى الحصول على تعليم أعلى واإلتجاه باإلناث نحو الزواج المبكر.

المستوى التعليمى والحضر والريف: يحصل سكان الحضر على فرص أكبر فى التعليم سواء بالنسبة للذكور أو اإلناث، 

، التعليم الحكومى التجريبى بنوعيه، وهناك التعليم الخاص يم فهناك التعليم الحكومى العادىمن التعل كما أن هناك أنواع مختلفة

 أما فى المناطق الريفية فليس هناك سوى التعليم الحكومى العام وخاصة بعد مرحلة التعليم األساسى.

الريفية يتركون التعليم نتيجة زواجهم مما يجعل المستوى التعليمى والحالة الزواجية: كثيراً من اإلناث وخاصة فى المناطق 

 للحالة الزواجية تأثيراً سلبياً على المستوى التعليمى للفرد وخاصة اإلناث.

المستوى التعليمى والعمل: من المتوقع أنه بحصول الفرد على مستوى أعلى من التعليم والتدريب فإنه يحصل على فرص 

 " والذى يتوقف تحقيقه على النظام السياسى السائد فى المجتمع.تكافؤ الفرصبأفتراض وجود مبدأ " عمل أفضل وذلك 

المستوى التعليمى ووسائل اإلعالم: من المفترض أن تعرص اإلنسان بصفة عامة والطفل والشاب بصفة خاصة إلى 

ومن ثم اإلستفادة من  وسائل المعرفة المختلفة فى سنوات حياته األولى سوف تزيد من معلوماته وتؤثر على طريقة تفكيره

 الوسائل التكنولوجية الحديثة فى اإلرتقاء بالمستوى المعرفى والتعليمى والحصول على أعلى الدرجات العلمية.

المستوى التعليمى وناتج المورد البشرى: مع اإلرتقاء بالعنصر البشرى علمياً يمكن اإلستخدام األمثل لهذا العنصر ومن ثم 

 اإلستخدام لصالح الفرد والمجتمع.  تعظيم الفائدة من هذا 
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 نموذج متغيرات الدراسة الميدانية: (1شكل )

 

 
 
 
 

 التحليل اإلحصائى والديموغرافى

 مستويات التعليم -1
عشوائية المأخوذة من المجتمع ( عدد المفردات فى كل مستوى من مستويات التعليم المذكورة فى العينة ال2يوضح الجدول )

من حجمم العينمة حاصملون علمى  %72محل الدراسة، ونسبة كل مستوى من هذه المستويات، كما يتضح من الجدول أن حوالى 

 النوع   

 المنطقة   

 الحالة ال واجية

 العمل

 مستوى التعليم إستخدام المورد البشرى 

 العمر   

 وسائل العدم
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أو أكثمر قلميالً  %21تعليم متوسط ويشكل التعليم التجارى نسبة كبيرة منه حيث يلتحق بهذا التعليم فمى الاالمب الحاصملون علمى 

 درجات. من مجموع ال

 
 المستويات المختلفة للتعليم ونسب تكرارها فى عينة الدراسة: (2جدول )

 النسبة الترا مية النسبة الت رار المستوى التعليمى

 4.1 4.1 212 أمى 

 22.2 12.2 331 يقرأ وي تب 

 73.7 2..1 3.4 أقل من متوسط

 2.2. ..71 ... متوسط

 4.2. 7.1 1. فوق متوسط

 111 ..11 224 ة األولى أو أعلىالدرجة الجامعي

 - 111 2122 المجموع

 
 النوع -2

 1231، بينما يبلغ عدد اإلناث %72مفردة بنسبة تقدر بحوالى  47.( أن عدد الذكور فى العينة يبلغ 3يوضح الجدول )

 .%.2مفردة بنسبة تقدر بحوالى 

 نوعى العنصر البشرى ونسب تكراره فى العينة:(3جدول )

 النسبة الترا مية النسبة ارالت ر النوع

 72.1 72.1 47.   ر

 111 24.4 1231 أنةى

 - 111 2122 المجموع

 
 الفئات العمرية -3

من حجم  % 17( عدد المرردات فى  ل فئة عمرية ونسبة  ل منإلا،  ما يتىح من الجدول أن حوالى 7يوىح الجدول )
بالتعليم من حيد ال م وال يف ف نه يم ن الوصول فلى األستخدام األمةل  العينة فى سن التعليم وه ا يعنى أنه ف ا تم الهتمام

 للعنصر البشرىه 

 الفئات العمرية المختلفة ونسب تكرارها فى عينة الدراسة: (4جدول )

 النسبة الترا مية النسبة الت رار الرئات

1- 142 ..2 ..2 

11- 427 37.1 72.3 

21- 711 21.4 17.2 

31- 142 ..2 42.7 

71- 343 14.1 41 

21- 1.1 ..2 4..2 

11- 2. 1.3 44.. 

41- 3 1.2 111 

 - - 2122 المجموع

 (المنطقة )حضر وريف -4

، بينما تبل  عدد المرردات %77مررد  بنسبة  431( أن عدد المرردات التى تمةل الحىر فى العينة 2يوىح الجدول )
للمنطقة محل  2111ء  لك متمشياً مع نسبة الحىر والريف فى تعداد ، وقد جا%21مررد  بنسبة  11.4تمةل الريف التى 

 الدراسةه  

 المنطقة ومعدل تركز العنصر البشرى فى الحضر والريف: (2جدول )

 النسبة الترا مية النسبة الت رار النوع

 77 77 431 حىر

 111 21 11.4 ريف

 - 111 2122 المجموع

 الحالة الزواجية -2
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 هة الم  ور عدد المرردات ونسب ت رارها فى  ل حالة من الحاالت ال واجي :(1يوىح الجدول )

 .الحالة الزواجية ونسب تكرارها فى العينة: (2جدول )

 النسبة الترا مية النسبة الت رار الحالة ال واجية

 37.7 37.7 431 أقل من السن

 ..24 23.7 .74 أع ب

 1..4 ..71 14. مت وج

 111 1.7 24 أرمل

 - 111 2122 جموعالم

 العمل  -2

 ونسبة ت رار  ل منإلم والتى التعمل داخل العينة،( عدد المرردات التى تعمل 4يوىح الجدول )

 حالة العمل ونسب تكرارها فى العينة: (7جدول )

 النسبة الترا مية النسبة الت رار حالة الررد

 21.2 21.2 213 يعمل

 111 43.2 1212 ال يعمل

 - 111 2122 المجموع

 وسائل اإلعالم  -7

 هيةالعدم ةليوسحسب ال ونسب ت رار  ل منإلا( عدد المرردات .يوىح الجدول )
 ونسب تكرارها فى العينة وسائل اإلعالم: (2جدول )

 النسبة الترا مية النسبة الت رار وسيلة األعدم

 2.1 2.1 71 تلير يون فقط

 4.1 1.4 171 تلير يون وريسيرر

 11.2 2.2 23 تليرون

 1.3. ...1 1712 موبايل

 111 14.4 .71 أنترنت

  111 2122 المجموع

 اإلحصاءات الوصفية: (9جدول )

 النحراف المعيارى المتوسط أ بر قيمة اقل قيمة عدد المرردات المتغيرات 

 1.311 3.74 1 1 2122 التعليم

 12.112 21.41 43 1 2122 العمر

 1.747 .1.2 2 1 2122 النوع

 .1.74 1.22 2 1 2122 المنطقة

 47..1 1.14 3 1 2122 الحالة ال واجية

 1.771 1.21 2 1 2122 العمل

 31..1 3.44 2 1 2122 وسائل العدم

 1.143 .1.4 3 1 2122 فستخدام المورد البشرى
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 ((tailed-2)معامالت اإلرتباط ) معامل إرتباط بيرسون : (10جدول )

الحالة  المنطقة النوع العمر التعليم 
 ال واجية

وسائل  العمل
 العدم

فستخدام 
المورد 
 البشرى

 1.217 1.214 1.214 1.1.2 1.214- 1.111- 1.123 1 التعليم

 1.717 1.211 1.722 41..1 1.141- 1.147- 1  العمر

 1.247- 1.111 1.773- 1.144- 1.112 1   النوع

 1.147- 1.234- .1.11- 1.143- 1    المنطقة

 1.737 1.1.1 1.734 1     الحالة ال واجية

 1.412 1.111 1      العمل

 1.221 1       وسائل العدم

 1        البشرىفستخدام المورد 

 

 العالقة بين التعليم و الفئات العمرية

اك عدقة فيجابية بين التعليم ؛ وه ا يعنى أن هن 1.123( أن التأةير المباشر للتعليم على العمر = 11يتىح من الجدول )

 والعمر، وأن ه ا التأةير معنوىه

  aCoefficients (:  11جدول ) 

Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) 22.195 .886  .000 

Education 1.354 .237 .123 .000 
aDependent Variable: Age 

 

 العالقة بين التعليم ونوع العنصر البشرى

؛ وه ا يعنى أن هناك سلبية  1.111-( أن التأةير المباشر للتعليم على نوع العنصر البشرى = 12يتىح من الجدول )

 بين المستوى التعليمى للررد ونوعهه 

  aCoefficients (:  12جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) 1.600 .029  .000 

Education -.006 .008 -.016 .453 
aDependent Variable: Kind   

 
 العالقة بين التعليم من جانب والحضر والريف من جانب آخر

؛ وه ا  1.214-المباشر للتعليم على نوع  المنطقة التى يقطنإلا العنصر البشرى = ( أن التأةير 13يتىح من الجدول )

 . يعنى أن هناك سلبية بين المستوى التعليمى للررد ونوع المنطقة
  aCoefficients (:  13جدول )

Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) 1.824 .029  .000 

Education -.079 .008 -.217 .000 
aDependent Variable: Region   

 

 العالقة بين التعليم والحالة الزواجية

؛ وه ا يعنى أن هناك عدقة فيجابية بين التعليم  1.1.2( أن التأةير المباشر للتعليم على العمر = 17يتىح الجدول )

 وأن ه ا المتغير معنوىهوالحالة ال واجية، 
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  aCoefficients (:  14جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) .679 .052  .000 

Education .119 .014 .182 .000 
aDependent Variable: Status   

 

 ام المورد البشرىالعالقة بين التعليم وإستخد

؛ وه ا يعنى أن هناك عدقة  1.217( أن التأةير المباشر للتعليم على فستخدام المورد البشرى = 12يوىح الجدول )

 فيجابية بين التعليم ومدى فستخدام والستراد  من العنصر البشرىه 

 

  aCoefficients (:  15جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) -.777 .061  .000 

Education 0449 .016 0.514 .000 
aDependent Variable: Using of Human Resource   

 

 العالقة بين التعليم والعمل

؛ وه ا يعنى أن هناك عدقة فيجابية بين  1.211-=  ( أن التأةير المباشر للتعليم على متغير العمل11يوىح الجدول )

 التعليم بمستوياته المختلرة والتى يصل فليإلا العنصر البشرى وبين العمل ال ى يمارسهه 

 
  aCoefficients (:  16جدول )

Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

 (Constant) 0.962 .025  .000 

Education .087 .007 .269 .000 
aDependent Variable: Job   

 العالقة بين التعليم ووسائل اإلعالم

؛ وه ا يعنى أن هناك عدقة فيجابية بين  1.214( أن التأةير المباشر للتعليم على وسائل العدم = 14يوىح الجدول )

 فستخدامه لوسائل المعرفة الحديةة، وهو تأةير معنوىهالمستوى التعليمى للررد وبين فم انية 

 

  aCoefficients (:  17جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

 (Constant) 2.876 .042  .000 

Education .315 .011 .517 .000 
aDependent Variable: Media   

 لعالقة بين العمر وإستخدام المورد البشرىا

؛  1.222-( أن التأةير المباشر لمتغير العمر على  مدى فستخدام والستراد  من العنصر البشرى = .1يوىح الجدول )

 وه ا يعنى أن هناك عدقة سلبية بين العمر ومدى الستراد  من المورد البشرىه

  aCoefficients (:  18جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

 (Constant) -.079 .048  .102 

Age .032 .002 0.404 .000 
aDependent Variable: Using of Human Resource   
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 العالقة بين النوع وإستخدام المورد البشرى

؛ وه ا يعنى أن 1.133-مباشر لنوع العنصر البشرى على فستخدام ه ا العنصر= ( أن التأةير ال14يوىح الجدول )

 هناك عدقة سلبية بين النوع ومدى الستراد  من المورد البشرىه

 
  aCoefficients (:  19جدول )

Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

 (Constant) 1.902 .083  .000 

Kind -.710 .050 -.294 .000 
aDependent Variable: Using of Human Resource   

 العالقة بين الحضر والريف من جانب وإستخدام المورد البشرى من جانب آخر 

وه ا يعنى  ؛ .1.11( أن التأةير المباشر للمنطقة بحىرها وريرإلا على فستخدام المورد البشرى = 21يوىح الجدول )

 أن هناك عدقة فيجابية بين المنطقة التى يقطنإلا العنصر البشرى وبين  مدى الستراد  من ه ا العنصر، وهو تـأةير معنوىه 
 

  aCoefficients (:  20جدول ) 
 

Model 

Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) 1.426 .083  .000 

Region -.416 .051 -0.174 .000 
aDependent Variable: Using of Human Resource   

 العالقة بين الحالة الزواجية وإستخدام المورد البشرى

؛ وه ا يعنى أن هناك 1.727-( أن التأةير المباشر للحالة ال واجية على فستخدام المورد البشرى = 21يوىح الجدول )

 قة سلبية بين الحالة ال واجية للررد وبين مدى الستراد  من ه ا المورد البشرىه عد

  aCoefficients (:  21جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) 0.149 .037  .000 

Status .579 .026 .434 .000 
aDependent Variable: Output of Human Resource   

 العالقة بين العمل وإستخدام المورد البشرى

؛ وهو ا يعنوى أن هنواك عدقوة  1.412( أن التوأةير المباشور للعمول علوى فسوتخدام الموورد البشورى = 22يوىح الجدول )

 وىه  فيجابية بين العمل وبين مدى الستراد  من ه ا المورد، وهو تـأةير معن

  aCoefficients (:  22جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) -1.657 .055  .000 

Job 1.931 .041 .712 .000 
aDependent Variable: Output of Human Resource   

 ام المورد البشرى العالقة بين وسائل اإلعالم وإستخد

؛ وه ا يعنى أن هناك 1.213-( أن التأةير المباشر لوسائل العدم على فستخدام المورد البشرى = 23يوىح الجدول )
 عدقة فيجابية بين وسائل العدم التى يتعامل معإلا الررد وبين فستخدام أو مدى الستراد  من ه ا المورد البشرىه 
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  aCoefficients (:  23جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

 (Constant) -.509 .123  .000 

Media .325 .030 .226 .000 
aDependent Variable: Using of Human Resource   

 

  aCoefficients ة (: معامالت اإلنحدار لمتغيرات نموذج الدراس24جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

 (Constant) -1.608 0.136  0.000 

Education 0.332 0.014 0.380 0.000 

Age 0.000 0.002 -0.002 0.940 

Kind -0.085 0.036 -0.035 0.019 

Region -0.105 0.033 -0.044 0.001 

Status 0.186 0.037 0.139 0.000 

Job 1.477 0.046 0.545 0.000 

Media -0.134 0.022 -0.093 0.000 
aDependent Variable: Using of Human Resource   

 
   Coefficientsa معامالت اإلنحدار لمتغيرات نموذج الدراسة بعد إستبعاد متغير العمر(: 25جدول )

Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

 (Constant)  -1.610 0.134  0.000 

Education 0.332 0.014 0.380 0.000 

Kind -0.084 0.036 -0.035 0.019 

Region -0.105 0.032 -0.044 0.001 

Status 0.184 0.020 0.138 0.000 

Job 1.476 0.046 0.545 0.000 

Media -0.134 0.022 -0.093 0.000 

Dependent Variable: Using of Human Resourcea 

 
 التأثيرات غير المباشرة للتعليم على إستخدام )مدى اإلستفادة من( المورد البشرى 

-)(016.-)]خدل النوع يمةل التأةير غير المباشر للتعليم على فستخدام المورد البشرى من  p02 p21المسار  -1

وهو تأةير فيجابىه  وه ا يعنى أن الرتقاء فى المستوى التعليمى للررد قد يؤدى فلى الستراد  أو   [005. =(294.

 الستخدام األمةل لإل ا العنصر البشرىه
-)]الس ن يمةل التأةير غير المباشر للتعليم على فستخدام المورد البشرى من خدل منطقة   p03 p31المسار  -2

وهو تأةير سلبىه وه ا يعنى أن الرتقاء فى المستوى التعليمى للررد قد يؤدى فلى عدم  [038. - =(217.-)(174.

 الستراد  أو الستخدام األمةل لإل ا العنصر البشرىه
 واجية يمةل التأةير غير المباشر للتعليم على فستخدام المورد البشرى من خدل الحالة ال  p04 p41المسار  -3

وهو تأةير فيجابىه وه ا يعنى أن الرتقاء فى المستوى التعليمى للررد  يؤدى فلى  [079. =(182.)(434.)]

 الستراد  أو الستخدام األمةل لإل ا العنصر البشرىه
-)(712.)]يمةل التأةير غير المباشر للتعليم على فستخدام المورد البشرى من خدل العمل   p05 p51المسار  -7

وهو تأةير سلبىه وه ا يعنى أن الرتقاء فى المستوى التعليمى للررد قد يؤدى فلى عدم الستراد   [192. - =(269.

 أو الستخدام األمةل لإل ا العنصر البشرىه
يمةل التأةير غير المباشر للتعليم على فستخدام المورد البشرى من خدل وسائل العدم   p06 p61المسار  -2

وهو تأةير فيجابىه وه ا يعنى أن الرتقاء فى المستوى التعليمى للررد  يؤدى فلى  [117. =(517.)(266.)]

 الستراد  أو الستخدام األمةل لإل ا العنصر البشرىه
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 وعلى ذلك فإن النموذج المتوقع يكون على الصورة:
      1ا 1.143 - 2ا 1.272+ 7ا .1.13+  3ا 1.177 - 2ا 1.132 – 1ا 1.3.1ص = 

 
 التأثيرات المباشرة والغير مباشرة للتعليم على إستخدام المورد البشرى: (9-2شكل ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 النوع
 2ا

 المنطقة 
 3ا

P21= -.016 

P31= -.217 

P02=-

.294 

P03= -  

.174 

 الحالة الزواجية
 4س

  العمل
 5س

P01=.514 

P41= .182 

P51=- .269 

P61= .517 

P04= .434 

P05= .712 

P06=.226 

 مستوى التعليم 
       1س    

 وسائل اإلعالم
 6س

 المورد البشرى  إستخدام
 ص
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2. 

 

 توصيات الدراسة

يرى الباحد ومن منطلق تعظيم أةر وسائل العدم على فستخدام أو الستراد  من المورد البشورى أنوه يجوب عوود   .1
من أةر فيجوابى علوى الطلبوة والطالبوات و ونإلوا بوديل جيود للودروا الخصوصوية فوى ظول  القنوات التعليمية لما لإلا

بخروض  2113الظروف القتصادية الراهنة، فقد قام و ير التربية والتعليم ت د تور فبراهيم غنيمت فى بودايات عوام 

 عدد قنوات التعليم قبل الجامعى من أربعة قنوات فلى قنا  تعليمية واحد ه
الستيعاب ال امل لألطرال واللتحاق بالتعليم ف نه يجب  يواد  عودد مودارا ريواض األطروال فوى  ول مون  فى سبيل .2

الريف والحىر بالتوا ى مع  ياد  عدد  ليات رياض األطرال لتخوريج معلوم أ ةور درايوة بالتعامول موع الطرول فوى 
 و اد فرتباطه بالمدرسةه سنوات حياته األولى ف  ا أحب الطرل معلمه أحب  ل ما يقوله ه ا المعلم

يجوب التوعيووة بأهميووة التعلويم ل وول موون الوو  ور والنواد علووى حوود سوواء حيوود يميوول  ةيووراً مون اآلبوواء وخاصووة فووى  .3
المجتمعات الريرية فلى الو واج المب ور لإلنواد فوبعض اآلبواء يقووم بو واج بناتوه قبول السون القوانونى عرفيواً ةوم عقود 

، وهنا ي ون دور المعلوم بتقوديم التوعيوة بوأن الو واج المب ور لإلنواد ي وون سوبباً فوى القران عند بلوغ السن القانونى
 ةيور موون األموراض منإلووا هشاشووة العظوام وفقوور الوودم، فلوى جانووب التعورض لمشووا ل فجتماعيووة  ةيور  منإلووا الطوودق 

 وخاصة فى السنوات األولى من ال واجه

ال راعيوة( بصورة  -بصورة عاموة والمودارا الرنيوة) الصوناعيةيرى الباحد أنه يجوب  يواد  عودد المودارا الةانويوة  .7
خاصة، فبالرغم من فتساع مساحة محافظة البحير  وهى من المحافظات ال راعية فود يوجود فيإلوا سووى مدرسوتين 
 راعيتين أحدهما فى مدينة دمنإلور واألخرى فى مدينة النوبارية فالطالب ال ى يرغب فى اللتحاق ب حودى هواتين 

ين عليه قطع عشرات ال يلومترات للوصوول فلوى المدرسوةه  موا يجوب تووفير التودريب العملوى ت الحقيقوىت المدرست
للطدب فى ه ش المدارا حتى يتخرج الطالب ولدية خبر  حقيقية ت صنعة ت يستطيع بإلا اللتحاق بسوق العمل ف ا 

 ما أراد ال تراء بإل ا المستوى من التعليمه

ن هناك عدقة وةيقة بين التسرب من التعليم وال واج المب ر لإلناد، أما التسرب من التعليم من مشاهدات الدراسة أ .2
بالنسبة لل  ور فقد يرجع فلى تدنى الحالة القتصادية لألسر ، فلوى جانوب فنخرواض العائود الموادى للتعلويم فنورى أن 

لشإلر بينما يحصول العامول فوى نروا جنية فى ا 111المعلم ت بالتعاقد ت وهو حاصل على مؤهل عالى يحصل على 
فقد أرترع األجر الشوإلرى للمعلوم  2113، فال أنه فى عام  2111جنية فى الشإلر و ان  لك عام 121المدرسة على 
جنيهه من ه ا المةال الواقعى ال ى نعيشة يتىح لنا الدور السلبى ال ى يلعبه النظام السياسوى فوى  121المتعاقد فلى 

 التأةير على التعليمه
مون حجوم  %43.2من مشاهدات الدراسة أيىاً الرتراع ال بيور فوى نسوبة غيور العواملين حيود تبلو  النسوبة حووالى  .1

 المجتمع محل الدراسة، وتحتوى ه ش النسبة على الم ونات الررعية اآلتية:
 من    %21.2مررد  بنسبة  731من هم فى سن أقل من سن العمل وعددهم   1-1      

 ه ل الدراسةحجم المجتمع مح             
 من لم يجدوا فرص عمل  1-2      
 غير الراغبات فى العمل نتيجة ال واج  1-3      
 من خرجوا من العمل بسبب المعاش المب ر   1-7      

 

 المراجع العربية 

 ه2111خان يونا  -اال لية الجامعية للعلوم والت نولوجيمناهج البحد العلمى الجديلى، ربحى عبد القادر موسىه  -

للتعليم والبحد العلمى  المجالا القومية المتخصصة، مصادر تمويل التعليم الرنى والتدريب )تقرير المجلا القومى -
 ه2111(ه المجالا القومية المتخصصة 2111-2111والت نولوجيا، الدور  الةامنة والعشرون 

للتعليم والبحد  مواجإلة البطالة )تقرير المجلا القومىالمجالا القومية المتخصصة، التعليم الرنى ودورش فى  -
 (ه  2117-2113العلمى والت نولوجيا: الدور  الحادية والةدةون 

المجالا القومية المتخصصة، التنمية العلمية والت نولوجية لطدب التعليم العام 2117المجالا القومية المتخصصة  -
 (ه  2111-2112 المجالا القومية المتخصصة ) موسوعة

المر   ترؤية حول تطوير مرحلة التعليم الةانوىته عبد الله، عبدالله بيومى،2111المجالا القومية المتخصصة  -
 ه.211لقاهر   القومى للبحود التربوية

التعليم الةانوى فى  عبد الموجود، محمد ع ته محمد، مصطرى عبد السميعه تنمية المإلارات الحياتية لدى طدب -
 ه2112ار مناهج المستقبله المر   القومى للبحود التربوية والتنميةفط

دار قباء للطباعة SPSS غنيم، احمد الرفاعىه صبري، نصر محموده التحليل الحصائى للبيانات باستخدام  -
  ه 2111والنشر والتو يع 

القاهر  والتنمية  للبحود التربويةالمر   القومى ،تمدمح مستقبلية لتطوير التعليم الةانوىتهمحمود، محمد خيرى -
 ه .211


