
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفا٤ امحز ذلُٛر ايػٜٛضٟأ. 

 األصرٕ ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ،

ضٟـــــــز ايعُـــــــأمئ امح أ . ر.

 ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ قغِ أصٍٛ ايرتب١ٝ ٚاإلراص٠

 باألصرٕ اهلامش١ٝاجلاَع١ 

 

 

 

 
 
 
 

ممازسُ مديسٍ املدازض احلهىمًُ يف ذلافظُ الززقاْ للكًادَ  واقع
 التحىيلًُ وعالقتها مبشتىّ الجكُ التنظًمًُ لدّ املعلمني

 األٍٚ يًباسح اهلامش١ٝ اجلاَع١ يف َادغتري صعاي١ َٔ َغتٌ حبح       

 .ايجاْٞ ايباسح بإؽضاف
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ممازسُ مديسٍ املدازض احلهىمًُ يف ذلافظُ الززقاْ للكًادَ  واقع
 التحىيلًُ وعالقتها مبشتىّ الجكُ التنظًمًُ لدّ املعلمني

 األٍٚ يًباسح اهلامش١ٝ اجلاَع١ يف َادغتري صعاي١ َٔ َغتٌ حبح       

 .ايجاْٞ ايباسح بإؽضاف

 صفا٤ امحز ذلُٛر ايػٜٛضٟأ. 

 ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ،األصرٕ

ضٟـــــــز ايعُـــــــأمئ امح أ . ر.

 ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ قغِ أصٍٛ ايرتب١ٝ ٚاإلراص٠

 باألصرٕ اجلاَع١ اهلامش١ٝ

 :املشتخلص 
دملددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕللللكشددعل ددقلًداددةلمدس ددْل ددتٍ ِللللرهددت الدرتسد ددْلل

ًلللللل ْلطبقَدْللمتلدختَددسل َمدللرلقَددّلدرتحٌٍلَْلً الاتوددلستدتٌٔلدرةقدْلدرتمعَ َدْلردتٔلدمل ل د  ل
لب ددتلدرتد ددتل ددقل،دلً  ل ددْ لًمتلد ددتدتدتلد ددتبدعت لب ددةلدربَدعددد ل(ل  ل  دد415 شددٌدَْٖل ددقل 

ْلللل;ثبدتو دددًلصددتاو د ًدرةدعَددْللرقَدددال تددتٌٔلللل،دألًىللرقَدددالًداددةلمدس ددْلدرقَددددّلدرتحٌٍلَدد
ْل درتسجدْلدركلَدْلمل دس دْلدرقَدددّلدرتحٌٍلَدْل دقلًجودْلععد للللللللللأنأظود  لدرمتددٖ للل لدرةقْلدرتمعَ َد

ْلللًاللتٌجتْ،لَدمل ل  ل در ت د ٔلإىلللل  ًقلذد لدالرْلإحضدَْٖلفلًداةلمدس ْلدرقَدددّلدرتحٌٍلَد
ْلل د ًقلل لتٌجدتلًدملؤهللدر ل ُل،ًدخلربّل، تغريد لدبمس ت د ٔلملدتغريلدمل حلدْلدملتس دَْللللللذد لدالرد

لاللتٌجددتد،لًدملتددتٌٔلدركلددُلرلةقددْلدرتمعَ َددْلرددتٔلدمل ل دد ل تٌ دد  لل لرضدددالدملددتدسالدأل د ددَْ
ل،فل تتٌٔلدرةقْلدرتمعَ َْلرتٔلدمل ل د لت د ٔلإىلل دتغريد لدبدمسلللللذد لدالرْلإحضدَْٖل  ًق

ُلًل،ًدخلدددربّ  ددد ًقلت ددد ٔلإىلل دددتغريلدمل حلدددْلدملتس دددَْلرضددددالدملدددتدسالللللللًتٌجدددتل،دملؤهدددللدر ل ددد
َ للًل دأل د ددَْ دلبدد لًداددةلمدس ددْلدرقَددددّلدرتحٌٍلَددْلرددتٔلللتددب لًجددٌدل الاددْلاٌٍددْلًددرددْلإحضدددٖ

ًفلل  ددتٍ ِلدملددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕلً تددتٌٔلدرةقددْلدرتمعَ َددْللرددتٔلدمل ل دد لللل
ْلللللل، دددْعدددٌٕللعتددددٖ لدرتسدل لأًصدددٓلدربدحةددددنلبدرددددذلإجددد دٕد لرت  ٍددد لدرقَدددددّلدرتحٌٍلَدددْللًدرةقددد

،لدرتمعَ َْ،ل ةلل قتلدًسد لًًسشلتتسٍبَْلرل تٍ ٍقلحٌللدرقَددّلدرتحٌٍلَْلًدرةقْلدرتمعَ َْ
بدإلعددد ْلإىللإجدد دٕلدسد ددد ل شدددبوْلرلتسد ددْلًت بَقودددل لددٓل ت  ددد لأخدد ٔل ددريل ت ددةللللللللللل

لدرتسد ْلدودرَْ 
،ل تٍ ِلدملتدسالدوكٌ َْ،لةد عدْللملفتدحَْ:لدرقَددّلدرتحٌٍلَْ،لدرةقْلدرتمعَ َْدركل د لد

ل در سادٕ،لدألسدن
 The Degree of Practice Transformational Leadership of 

Public School Principals in Zarqa Governorate and its Relation to the 

Level of Teachers' Organizational Trust  
Safa Ahmed Mahmoud AlGuariy & Professor Aieman Ahmad Al-Omari 

Abstract 
This study aimed to investigate the degree of practice transformational 

leadership of public school principals in Zarqa Governorate and its relation 
to the level of teachers' organizational trust from the teachers their point of 
view. A stratified random sample(415)teachers selected from public schools at 
Education directorate of Zarqa first. Two questionnaires developed; the first 
to measure the degree of the practice transformational leadership, and the 
second related to the level of teachers' organizational trust. The findings 
revealed that: The degree of practice of transformational leadership of public 
school principals was high. No significant differences in the degree of practice 
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transformational leadership of public school principals attributed to teachers' 
gender, experience and academic qualification, but there were differences 
attributed to the school stage in favor of basic schools. The overall level of 
teachers' organizational trust in public schools was medium. No significant 
differences in the level of teachers' organizational trust attributed to gender, 
experience and academic qualification. But there are differences due to the 
school stage in favor of basic schools. There is a strong relationship 
statistically significant difference between the degree of practice of 
transformational leadership and the level of teachers' organizational trust. In 
view of results of the study, the researcher recommended to take action to 
promote transformational leadership and organizational trust. 
Keywords: transformational leadership; organizational trust; public school 
principal, Zarqa governorate, Jordan. 

 ُمكدم: 
ٍُ تُّلدإلعتدنلدر مض لدألهملفل  لَْلبمدٕلدجملت  د لًت ٌٍ هد،ل وٌلدرذِلٌٍرتل

ًدملتس ْلل،ًٍبتع،لإذلٍمقللدجملت  د لدربش ٍْلإىلل تتٌٍد لًآ دقل تجتدّلبد ت  دس
هدُلدملؤ تددْلدرددِل إويددتلإرَودددلدجملت دةلستددؤًرَْلإ ددتددلدإلعتدددنلرالعدد العلبدملودددتللل
ًدألدًدسلدملتمٌ دددْ،لًب  ٍقدددْل د لدددْل  عدددْلُت كدددقلل دددقلدرّتكَدددعلًدرتفد دددللدربّمددددٕل دددةلل

ْلللل ًتدٌ  ل  ٌ دْلللل،دملتغريد للدملتضدس ْلفل لل دلل دقل ددال لدوَددّلدر ضد ٍ
ً قلأه ودلًأب زهدد:لدرقَدددّ،لل دملدتٍ لدرقدٖدتلظةدللظدده ّ،لللللللل، قلدر مدص لًدمُلقٌّ د 

ًمسْل قلمسد لدملتس ْلدوتٍةْ،لًتعو لأه َْلدرم طلدرقَددِلدرذِلٍتبمديلدملتٍ ل
دلملدتٔل د لَدْلللًظدس ى لًتتفدً لدملتدسال َ دلبَمودلفل تتٌٔلأددٖودلًإجندزهددلتب  دلل

ل( 2414،لدألمندطلدرقَددٍْلملتٍ ٍودل مسريد لً قدبلْ

دل دددُلدل و  ددت تددربلدرقَددددّلدرةبٌٍددْلجدددٌه لدر  دددللدإلددسِ،لألعوددددل ةدددلل دددد ل لللًل
جنددحلأًل شدللدإلددسّلدرت لَ َْ،لملدل َودل دقلتددثريل بد د ل لدٓلدر  لَدْلدرت لَ َددْ،للللللل
ًدرقَددددددّلهددددُلجددددٌه لدر  لَددددْلدإلددسٍددددْ،لًالبودددددلدرمدددددب،،لًهددددُل فتدددددحلدإلددسّ،للللللللل

ُلللًأه َتوددلًدً ٍدؤث لفل مدصد لدر  لَدْللللل،لسهددلعددب دنل دقل ٌعوددلتقددٌتلبددتًسألأ د د
دإلددسٍددْل تج ددللدإلددسّلأ ةدد لدٍمد َددْلً د لَددْ،لًت  ددلل دددددّلة  ددْلرتحقَدد للل

ل( 2444،لأهتد ىل درك دِ

(ل لدددٓلأعوددددل  لَدددْل2414،ل(لًدملشددددسلإرَدددىلفل زٍددددعbeachُ  ددددل   وددددلبدددَ ل ل
(لأنلدرقَدددّللل2444 لأهتدفل  َمْ لًٍ ٔلتٌ َد ل لدرتدثريلفلأ ددظلآخ ٍقلرتحقَ

تشدددكَللدال دددديل دددقلط ٍددد لتدددٌ ريلدر  ٍدددْللللللتتغددد قلثدددالال  لَدددد لسَٖتدددَْلهدددُ:للل
تمعدددَملدأل ددد ددلًذرددد ل دددقلط ٍددد للل،لًًدال دددةدتَجَد لدخلدصدددْلبضدددمد ْلدرتغدددَريل

درتحفَد لًدرتشدجَةلًذرد ل دقلط ٍد لللللل،لًتكةَعلدالتضددللًدرتفدٌٍ،ل دةلدرتددب  لللل
لتشجَةلرتٔلدرتدب   خل لدربد ثلًدر

حددتلدملددتدخللدمل دصدد ّلدرددذِلس دد  ل لَددىلللللأٍ ددتلدملددتخللدرتحددٌٍلُلفلدرقَددددّلللً
ٕ لللل دل دددقلدركدددةريل دددقلدربحدددٌال مدددذلأًدٖدددللدرة دعَمدددد لًت دددتلدرقَدددددّلدرتحٌٍلَدددْلجددد 

ط ًحددد لدرقَددددّلدبتٍددتّ لً  دددلٍشددريلدمسودددل درقَددددّلدرتحٌٍلَددْلهددُلدر  لَددْللل
هددُلت  دد ل لددٓلدرقددَملًدألخددالقلًدمل دددٍريلًدألهددتدفللًل،درددِلتغددريلدأل دد ددلً ددٌ م
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طٌٍلْلدألجللًتش للدرقَددّلدرتحٌٍلَْل لٓلتقٌٍملدًد ةلدأل  ددلًإ بدعلحدجددتوملل
ل( Northouse, 2001 لً  د لتوملبإعتدعَْ

(لدملشددسلإرَددىلفللAvolioهدذدلًتدتطلأ دلٌللدرقَدددّلدرتحٌٍلَدْلحتديلد ٌرَدٌل للللللل
  ً  لًدر  لل لدٓلت دٌٍ لإ كدعددتوملدركد لدْلًأنللللل(لبتحت لأددٕلدمل2414ل، ة ت

ْ للللل ّ ل دددلظتلكددٌنل  ٌ دد لدرقددددّلدرددذٍقلٍتددتدت ٌنلأ ددلٌللدرقَددددّلدرتحٌٍلَددْل دددد
 ْ لةللًرتٍوملدرقتسّل لٓلحثلدألتبددعل لدٓلدرقَددتلبتضد  د لتضديّللللل قلدرقَملًدمُللاٌٍ

ل ربل قل ضدووملدرشدضَْ أفلدرضدالدر دتلبتسجْل

(ل قلأًدٖدلل دقلتمددًللهدذدلدرمدٌعل دقلدرقَدددّلحَدثل َد يل دقللللللللللللBurnsٍ تلبريع ل 
(لبت ددٌٍ ل كدد ّلدرقَددددّلللBassً ددقلثددملادددتلبدددا للللل1978فلدر دددتللُدرددم طلدإلج دٖددل

(لدرقَدددّلدرتحٌٍلَدْل   لَدْلللللBurnsًادتلًصدعلبريعد ل لللل1985درتحٌٍلَْلفلدر ددتللل
لدٓل تدتٌٔل دقللللٍقٌتل َودلدرقدٖتلًدرتددبةلبدت مل دلل مو ددلدلخد لرلٌصدٌللإىللأ لللللل

َّدلل ْل ًهدُلدرقَدددّلدردِلتبمدٓل َوددل الادْلدرتبدددلل لدٓلأ دداللللللللللدر ًحلدمل مٌٍدْلًدرتد  
تتدددقلًدرتٌحددتل ددةللنلدرقدٖددتلٍشددجةل   ً ددَىل لددٓلدإلللإدر  ددللًفلهددذيلدر الاددْل ددلل

ّلدملمع ددْلبإ  دددٕلدملكد ددم ل  ت ددت  ل،دل لددٓلدرتد  َددْلدوقَقَددْلرل   ً دد ل  َدصدد 
دل(لتٌعددَح 2448ل،(لدملشدددسلإرَددىلفل لدرضددلَيلTrofyon ( للرقددتلاددتتللت ً َددٌنل2446

رلقَدددددّلدرتحٌٍلَدددْل مدددت دلأ ددددسلإىللأنلدرقَدددددّلدرتحٌٍلَدددْلتتكدددٌنل دددقل تدددتٌٍ :لل
ًدملتدتٌٔللل،دملتتٌٔلدألصغ ل،ًتكٌنل َىل  لَْلدرتددثريلدملتبدددلل دقلدأل د ددلًادٖدتهمللللل

دالجت د َدْل َودد لللدأل ربلدرذِلتدتمل َدىل  لَدْلتغدَريلًإصدالحلدملؤ تدد لًدردمعملللللللل
ًفلعٌٕلذر لٍمبغُل لٓلدرقددّلأنلٍت ٌدلإىللزٍددّلدردٌ ُلردتٔلدمل  ً د لًذرد للللل

لبدرة َ ل لٓلدملةللًدرقَملدر لَد 

ل،(لدملشددسلدرَدىلفل ل َدصد يللللBurnsًت تلدرقَددّلدرتحٌٍلَْل قلًجوْلعع لبريع  
دلأنلهذدلًٍغَعلأٍغ ل،دلًركمودلدأل ة لاٌّ(لدرقَددّلدأل ة لت قَت 2446ل،حجدزٍقً

ل،درمٌعل قلدرقَدددّلٍكدٌنلعد ًسٍدل مدت دلٍمعد لأًلٍت لدةلدرقدٖدتلإىللدردتد ةلدركدد قللللللللل
دلإىللإ كدعددد لدرفدد دللةلأٍغ ددًهددٌلٍت ل ددلل،ًٍبحددثلإل ددبدعلدودجددد لدر لَدددلرلتدددب  لللل
لدركد لْلًٍبحثل قلطداْلإعد َْلفلدرف د 

ل ْل مدص لأ د َْلهُ:لتتغ قلدرقَددّلدرتحٌٍلَْل قلدرمدحَْلدملفدهَ َْلأسب

هددٌلذردد لدرتددلٌ لدرددذِلٍشددجةللل(:لIdealized Influenceدًأل:لدرتدددثريلدملةدددرُل ل
دمل  ً  ل لٓللدرمع لإىللدرقدددّل م ددذللرلدتًس،لًٍت ةدللجدٌه لدرتددثريلدملةددرُلفلللللللل
إجيددلدرقَملدرِلتلوملًتٌ  ل  دعُلدر  للرل   ً  ،لًٍ ّتل فوٌتلدرتددثريلدملةددرُللل

ستبدددطلسفوددٌتلدركدسٍ  دددلًدرقَددددّلدركدسٍ  َددْ،ل دركدسٍ  دددلهددُل  ٌ ددْللل ددتٍتلدال
ٍُحتدذٔلبوددل دقللللل درضفد لًأمندطلدرتلٌ لدرِلٍضبحلدرقددّلسقتغدهدلُ ُةال ل لَدد،ل
ابللدمل  ً  ،لإىللجدعيلأعودملٍكٌعدٌنلةدللإ جددللدلخد ٍقلًتقدتٍ هملًثقدتوم،لللللللل

َّدد لدرقدٖددتلدملةدددرُلبدعددىلٍتحددّتال ددقلاَ ددىللللل ً  تقتدتددى،لًبتحتٍددتلأه َددْلللل  دددلٍت 
ًجٌدلحّسلادٌِلرلودتف،لًٍد سعلدال تد دزلفلدلخد ٍقلالستبددطوملبدى،لإعدد ْلإىللأعدىلللللللللل
ٍذهيلإىللأب تل قل ضدوىلدرذدتَدْل دقلأجدلل ضدلحْلدب د دْ،لًٍتضدّ فلب د قلللللللل
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تؤدِلإىللدحةدتلدلخ ٍقلرى،لًٍدخذلبدوتبدنلدرمتدٖ لدألخالاَْلًدملومَْلرلق دسد ل
ٌّّلًدرةقدْلبددرمفس،ل درقدٖدتلٍغدةلدمل مدٓلأًلدملغد ٔللللللللللدرِلٍضتسه د،لًٍعود لحتدد لبددرق

 قلخالللدرفوملًدرتٌدصللدملتت  ٍقل ةلدر د ل ،ل  دلأعىلظتل ل قدتسّل درَدْللل
ل لٓلدإلامدع 

ُلل ٍ  دد لهدذدلدرب ددتل لددٓلللل(:ل ( Inspirational catalysisثدعَددل:لدوفدد لدإل دد 
فلدرتدب  لحيلدرتحتِ ل درقدٖتلدرتحٌٍلُلدرقدٖتلدرِلتةريلً لٌ َد للتض  د 

درف صْلرل شدس ْلرتحقَ لدألهتدفلدملشة ْ،لًدتدحْللٍ  لل لٓلإثدسّلدرتحتِ،
 َشددد  وملفلس دددملدر  ٍدددْلرل تدددتقبل،لًفل دددبَللذرددد ل ودددٌلٍتدددتدتتلدر  دددٌزلللللللل
ًدرشددد دسد لرتٌجَدددىلدبودددٌد،لًٌٍعدددحلتٌا دتدددىلدر درَدددْل دددقلتدب َدددى،لًد دددتةدسّلسًحلللل

ل(ل2414الللدو د ْلًدملةدرَْلل مسريد لً قدبلْل،درف ٍ ل قلخ

ًت ددالدهت دددتلل(:لIndividualized Considerationثدرةددد:لدال تبدسٍددْلدرف دٍددْل 
درقدٖتلس  ً دَىلًإدسد دىل بدتألدرفد ًقلدرف دٍدْلًدرت د دلل دةل دلل ٌظدعل دمومللللللللللل

تلب  ٍقْل  َمْلتتمد يلًدهت د ى،لًدر  دلل لدٓلتدتسٍبوملًإس دددهملرتحقَد ل  ٍدلللللل
دالهت ددتلادجدد لدر دد ل ل  دىلللللبدإٍالٕللل قلدرم ٌلًدرت ٌسلًٍقضتلبودلاَدتلدرقدٖت

درِلتتتملبدخلضٌصدَْل حدجددتوملرَتدالًدحدتّ،لًفلعفدسلدرٌادالٍ  د لدرقدٖدتللللللللل
درتحددددٌٍلُل لددددٓلبمدددددٕلدرةقددددْلً    ددددْلجٌدعدددديلدرغدددد علًدرقددددٌّلفلأددٕلدر ددددد ل لللل

ل( 2414 درغ درُ،

ٍقددٌتلدرقددددّلبتشددجَةلل(لل:(Intellectual Stimulationسدب دددل:دال ددتةدسّلدرفك ٍددْل
دمل  ً دد لبدددنلٍغدد ٌدلدر دد قلدرددِلٍددؤدًنلبودددلدر  لَددد لدملت َدد ّلبدرتتددد ال لمدددلللللل

ت ددٌٍ لدملؤ تددْ،لًذردد لس دس ددْللللد ددةدتَجَْجي ددللدإلبددتدعلًدالبتكدددسلفلطلَ ددْللل
درقدٖددتلأل ددلٌللدرددتق طلدر دددطفُل ددقلخددالللدال ددت دعلأل كدددسهملً قةحدددتومللللللللل
ً شدددس توملفلأحد َتددوملً شدددسٍ وملهددذدلرتحفَدد هملإلجيددددلحلددٌللملشددكال للللللل
دملؤ تْلب  قلجتٍتّل قلخالللدوٌدسلًتقتٍملدألدرْلًدرربده لدرتد  ْلرلحلٌل;ل
ًٍت ٌلدرقدٖتل   ً َىلأنلٍبت تًدل قلدملدعدُلًددتدًدلدوقددٖ لدردِلٍؤ مدٌنلبوددللللللل

ٓلدملبدددسّلًدالبتكددسلًدإلبدتدع،ل دقلللللدفد ًنلأتبدد ومل لدللللدرتحدٌٍلَ للبٌعٌح،ل درقددّ
خددالللتشددجَ وملً فَدد لدرتغددَريلفلأ ددلٌللدرددتفكريلبدملشددكال لدرقدٖ ددْ،لًتمدً دددللل
ب ددد قلجتٍدددتّ،لًدرمعددد لإرَوددددل دددقلزًدٍددددل تٍدددتّ لًهكدددذدلظكدددقلإطدددالقلدر دادددد لللللللل
دخلالاددْ،لًتٌ دددَةلدل دددقلًدوضدددٌلل لددٓلأ كددددسلجتٍددتّلً بت دددْلوددللدمل غدددال لللللل

ل( 2414 زٍدعُل،

 دٌدلدرفغدللفلدسد دد لدرقَدددّلدرتحٌٍلَدْلفلدرةبَدْلإىللأ  ددلل دريجٌَ دعُلللللللللٍ
 (Sergiovanniًاددتلًصددعلهدددرمق ل لللل1994-1984درددِلد تددت ل ددقلللHallingerل)لل
ثددمللInstructionalإىللدمل لددمللManagerialرددتغريلفلدًسل ددتٍ لدملتس ددْل ددقلدإلددسِللد

ة دعَمدددددد لظوددددد لمندددددطلدرقَدددددددّللل ل فدددددُلبتدٍدددددْلدرTransformationalإىللدحملدددددٌلل
  َد ّل دقلمَد د لدملدتدسالدرف دردْلحَدثللللللللInstructional Leadershipدرت لَ دُلل

درقَدددددّلدإلددسٍدددْلدرقٌٍدددْل دددةلدرة َددد ل لدددٓلعٌ َدددْلدرت لدددَملًدرتٌا دددد لدر درَدددْلللللللل
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رتحضَللًتقتتلدر لبْلثدملت دٌسلهدذدلدردم طلدرقَدددِلإىللأنلأصدبحلدرقدٖدتلٍ  دلللللللللل
(لبدرقَدددّلللBernsدل ةلدمل ل  لًهذدل دلد ديلبريعد ل لل لت دًع دلًأ ةاللتٌجو أبشكلل

ٌّللللل تدىلبدرتد َدتلللدرتحٌٍلَْل،ًهذدلدرمٌعلدبتٍتل قلدرقَدددّلحضدلل لدٓلدركدةريل دقلا
حَددثللل لددٓل شدددس ْلدمل ل دد لبدددرقَملًبمدددٕلًالٕلطبَ ددُلرل  ددللًملو ددْلدملتس ددْ،لللللللل

تفددٌٍ،لدرتددل ْللس دد ًدل لددٓلتكددٌٍقلثقد ددْلخدصددْلرل تس ددْلً دددنل ددقلمسدتودددللللل
دلًخدصدددْلفلدملدددتدسالدرةدعٌٍدددْلًادددتلأثبتددداللللللرل  ل ددد لًهدددذيلدر  لَدددْلهد دددْلجدددت لللل

درتسد دددد لأنلهدددذدلدرمدددٌعل ددددقلدرقَدددددّلٍ ٍدددتل ددددقلدد  َدددْلًًالٕلدمل ل ددد لر  لددددوملللللللل
ل ل(2446ل،  َدص ّ

ًظكقل تٍتل  ٌ ْل قلدال ةدتَجَد لدرِلٍتدتدت ودلدرقدددّلدرتحدٌٍل لللل
ِللللللبدملتس ْلرتف َللدًسهدل زٍددسّلللدد(:ل2413ل،ملدرقَدددِلًهدُل لدٓلدرمحدٌلدرتددرُل درغد دت

 َ  شددس ْل دللللللًتشجَةلدمل ل  ل لٓلزٍدسّلب غوملفلدرفضٌل لد، لل ضللٌٍ 
أ غدٕل  ٍ لدر  للبدملتس ْلفلتتدًللدألهدتدفلًدأل كددسلًدمل تقدتد لًدرتضدٌسد لفللللل

 دقلتفتدريد للللذ دٓلبدربحدثللأ لدٓلدر  دللبشدكللللللبتدٍْل لل دت ل تد تّلدمل ل د ل
خمتلفْلرل شكال لدرِلٌٍدجوٌعود،لً حطلدال ةدعد ،لًًعةلدملشد للدرف دٍدْلل

د لرتدددد دتلبدددددولٌللدملقت ددددْل تددددبق لفل معددددٌسلأً ددددةلرل تس ددددْل كددددل،لً مدددديلدإلل
د تدتدتل  قلاةَْلإج دَْٖلً  ظلرتحت لًت ٌٍ لدملتس دْل   ٍقدْلملشددس ْلللل

ٍددد لدر  دددللفلًظددددٖعلأ ةددد للدرتدددل ْ،لًإ  ددددٕل دددلل ددد دل تدددؤًرَد ،لً دددٌلل  ل
ل تؤًرَْ 

نلفلیسّلبدهت دددتلدربدحددثلیّلفلدرفددةّلدأل یتیحعددُل ٌعددٌعلدرةقددْلدرتددمغللل
ثقدٌنللیّلدرِلیتیر  ٌنلأعفتوملبدألهتدفلدرتمغیدأل  ددللدإلددسّل لٓلد تبدسلأّن

ٌُّیبودلرتسجْلأعومل ّ،لًسددللیات ٌعودل لٓلأهتد وملدرشددطلینل قلأجلودلأًلعح
نلیتلً ٌداددددعلدر د ددددلیالتوددددتملبدر مضدددد لدإلعتدددددعُلفلدرتددددمغلأنلدإلددسّلأصددددبح

ّل لددٓلأددٖوددملًإجندددزدتوم،لیملدددلرددذر ل ددقلأهددمل،ً دملًد دهدددتوملً ددتدس وملیًت
 ٌنلدر مض لدود ملینلسسدلینلدإلددسّلًدر د لی إنل مد ل قلدرةقْلدملتبددرْلل

دربددحة لل لٓلدر  مل قلحتدثدْلدهت ددتللللّلبكفدّٕ،یتیقلدألهتدفلدرتمغیفل  
ببحثلدرةقْلدرتمعَ َْلإاللأعوملاتلدختلفٌدلفلًعةلدملفدهَملدمل ربّل دقلةتٌدهددللل

دلألعودل قلدملفدهَملدرتلٌ َْلًدرمفتدَْللًأٍغ ل، ٌعودل قلدملفدهَملدملت تدّلدألب دد
ِللللللللل ،لرلفدد دلدرددِلجيددتلدربدددحةٌنلصدد ٌبْلفل تٍددتل فوٌ ودددلبتاددْل هد ددم،لدر دبددت

ل(ل 2414

(لبدنلدرةقْلهدُلإظددنلدرفد دلبدرتد  ْلدوتدمْلر خد ٍقللللللل2445ذ  لدرت ٌدِل ً
فلبدددسع ًجَفقللًاددتل دد ّللدلتتٌد دد ل ددةلأهددتدفلدب د ددْل لللًبدددعومل ددَقت ٌنلجوددٌد لل

 Barnes &Giffinلدرةقددْلبدعودددلد ت ددددل دددطللل2449(لدملشدددسلإرَو دددلفلحشددكُل ل)
جدلل قَد لهدتفل دريلةدتد للللللأخد لً دالظد ًفل دقلدملدددط ّل دقلللللللآ لٓل ددطلل

شدددّلدرةقدْلدرتمعَ َددْلإىلل قدٌدلب َددتّلًركددقلدالهت ددتلدر ل ددُلبوددلبددتأل مددذلللللت دٌدلعل
در قددتلدخلددد سل ددقلدرقدد نلدر شدد ٍق،ل دحددتلدرفدد ًعلدملو ددْلفل لددملدرددمفس،لحَددثلل

(لبدنلدأل د ددلتتلفدٌنلفل َدٌ ملرلةقدْلبددلخ ٍق،لًأنلللللللEriksonأًعحلدسٍكتٌنل ل
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ً دددسبوملفلدوَدددّل لجنددم،للهددذيلدملَددٌللتمشدددل ددقلطفددٌرتوملدملبكدد ّلً دضددَدتوملللل
ل(ل 2414  ٍمل،

 شهلُ الدزاسُ:م 
لِتمددٌعللدألمندددطلدرقَددٍددْلملددتٍ لً ددقلخدداللل  ددللدربدحةدددنلفلدملَددتدنلدرةبددٌِللل

َ ددل،دملددتدسا عددىلأًجددتلدربدحةدددنل،لدلددخددللدملددتدساًدرددتغريد لًدألحددتدالدرددِلت دد ألٌٍ 
نلٍت د ددلل ددةللأًل، ددٌٍلُلأصددبحل ددقلدرغدد ًسِلت ددٌٍ لأددٕل ددتٍ لدملتس ددْل قدٖددت للل

درتغددَريلدرددذِل تدجددىلدملتس ددْ لًسدددلأنلدرةقدددْلأ د ددَْلًجٌه ٍددْلرفوددملدرتددلٌ لللللللل
دل د ددلل وددملر الاددد لدجت د َددْلثدبتددْللللللًهُلأٍغ دللل،دب د ُلًدرفد دِلبد لدأل د دد

ْللللل،ً دتتق ّ إذلردَسللل،ً قلثمل إعودلتشكللدر مض لدأل د دُلفلدرفد لَدْلدرتمعَ َد
دلفلبَٗددْلدأل  دددلل ددقلدًنلًجددٌدلدرةقددْلَةلأنلتتدددذل دددل كدع ددتتددت لؤ تددْهمددد ل ل

قدْللبد لدأل دددظلًردَسلهمدد لادٖتلتمعَ ُلٍتدت َةلإه ددللدر مضد لدرقدٌِلرلةّلللل
( لمددلأ دوملفلظودٌسل كد ّلللللل2444فلمدس ْلمجَدةلدأل  ددلل لدر مد ِلًدرتد تِل،

ل،ٍلَدْلملدتٍ ِلدملدتدسالللُلًداةلمدس ْلدرقَددّلدرتحٌهذيلدرتسد ْلًهُلةدًرْلتقّض
ً الاتودددددلستددددتٌٔلدرةقددددْلدرتمعَ َددددْلرددددتٔلدمل ل دددد لفلدملددددتدسالدوكٌ َددددْلفللللل

عتدددٖ للًمدددلد ددملدودجددْلإلجدد دٕلدرتسد ددْلفلدملَددتدنلدرةبددٌِل،لللةد عددْلدر سادددٕ 
ب دددد،لدرتسد ددددد لدر ل َددددْلدملَتدعَددددْلدرددددِلأظودددد  لًجددددٌدل شددددكلْلتت لدددد لبددددب ،لل

(لدرددِلأًعددحالأنلًداددةل2414ْلمسددريد لً قدبلددْل دملؤ تددد لدرت لَ َددْل،ل ةددللدسد دد
مدس ْلدرقَددّلدرتحٌٍلَْلفلدملتدسالدخلدصْلمللتكقلبتسجْل درَْللًدسد دْلدربكددسللل

(لدرددِلبَمددالأنل تددتٌٔلدرةقددْلدرتمعَ َددْلفل ددتدسالةد عددْل  دددنل دددنللللل2412 
ل تٌ  د  ل

 :ُأسٔلُ الدزاس 
ل دًللدرتسد ْلدإلجدبْل قلدأل ٗلْلدرّتدرَْ:

 مدس دددْل دددتٍ ِلدملدددتدسالدوكٌ َدددْلرلقَدددددّلدرتحٌٍلَدددْلفلةد عدددْللدلًدادددةل ددد
لدر سادٕ؟

 مدس ْلدرقَدددّلدرتحٌٍلَدْلردتٔل دتٍ ِلدملدتدسالدوكٌ َدْلفلللللللهللتتلعلًداةل
ةد عدْلدر ساددٕلبددختالفل دتغريد لدبدمسلًدملؤهدللدر ل دُلًدخلدربّلًدمل حلدْلللللللللل

 دملتس َْ؟
 دد لفلدملددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلل دددل تددتٌٔلدرةقددْلدرتمعَ َددْلرددتٔلدمل للل 

 در سادٕ؟
 هللتتلعل تتٌٔلدرةقدْلدرتمعَ َدْلردتٔلدمل ل د لبددختالفل دتغريد لدبدمسلللللللل

 ًدملؤهللدر ل ُلًدخلربّلًدمل حلْلدملتس َْ؟
 مدس ددْلدرقَددددّلدرتحٌٍلَددْلرددتٔل ددتٍ ِلدملددتدساللللللًداددةلهددللتٌجددتل الاددْلبدد لللل

لْلدرتمعَ َْلرتٔلدمل ل  ؟دوكٌ َْللفلةد عْلدر سادٕلً تتٌٔلدرةق

 :ُهدف الدزاس 
مدس دْل دتٍ ِلدملدتدسالدوكٌ َدْلفلةد عدْللللللًداةللدرتسد ْلإىللت  فلهت ا

ًدخددتالفللً الاتودددلبدرةقددْلدرتمعَ َددْلرددتٔلدمل ل دد  لل،در سادددٕلرلقَددددّلدرتحٌٍلَددْ
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ًداددةلمدس ددْلدرقَددددّلدرتحٌٍلَددْلً تددتٌٔلدرةقددْلدرتمعَ َددْلبدددختالفل ددتغريد للللللللل
ل لحتيلدبمسلًدملؤهللدر ل ُلًدخلربّلًدمل حلْلدرتسد َْ دمل ل 

 :ُأهمًُ الدزاس 
لتك قلأه َدْلدرتسد دْلفلدرمقدطلدرتدرَْ:

 دلٍؤ للأنلتقتتلهذيلدرتسد دْلإطددس لل ٍ دلرلقَدددّلدرتحٌٍلَدْلًطبَ تودد،للللدل مد دب لدلعع 
لً الاتودل ةل تغريلدرةقْلدرتمعَ َْللاتلٍفَتلدربدحة لفلهذدلدجملدل 

 بتسد دددْلمندددطلجتٍدددتل دددقلأمنددددطلدرقَدددددّ،لًهدددٌلمندددطلدرقَدددددّلدرتحٌٍلَدددْلللتقددٌت
ًأث هددددلدرفد ددللفلت ددٌٍ لأددٕلدمل ل دد ،لًتك ددقلدأله َددْلفلدركشددعل ددقلًجددٌدلللللللل
داةدنلد تدتدتلدرقَددّلدرتحٌٍلَْل ةلمندٌلدرةقدْلدرتمعَ َدْللردتٔلدمل لدملجد دٕللللللل

ٓلدر  لَدددْلدرةبٌٍددْلً لدددٓللد ددتدتدتلهددذدلدردددم طلًبدرتدددرُلٍدددم كسلإجيدبدددل لددللللل
ل.در دريلبشكلل بد  

 دلتك قلأه َْلهذيلدرتسد ْلفلأعوددلتدربزلصدفد ل ٌٍلَدْلحتٍةدْلفلدرقَدددّللللللل  
لنلٍتملعش هدلب ل تٍ ِلدملتدسا أدرتحٌٍلَْلً

 هذيلدرتسد ْل الٖ دْل دةلتٌجودد لًزدسّلدرةبَدْلًدرت لدَملدودرَدْلطدٌلدرت دٌٍ للللللللل
لدرةبٌٍْلدمل مَْ ل دفلدألطلدرةبٌِ،لًاتلتفَتلخمتلع

 در بطلب ل ٌعٌعلدرقَددّلدرتحٌٍلَْلًدرةقْلدرتمعَ َْلمللٍتساللفلأِلادٌالل
ل دبقْل فلحتًدل لملدربدحةدن(لدأل  لدرذِلٍعو لأه َْلهذيلدرتسد ْ 

 :ُمصطلحات الدزاس 
 درقَددددّل:لاددٌّلدرتدددثريلفلعشدددطل دد دلدًل  ٌ ددْلبغَددْل قَدد لد ددتفل دمل جددمللللللل

لدرٌ َطل(
 )ٌّللًت الدرتبتٍللًدرتغَري ل دمل جملدرٌ َطل لدرتحٌٍلَْ:ل قلح
 درقَددّلدرتحٌٍلَْ:ل  لَْلٍت ٓل قلخال دل دلل دقلدرقدٖدتلًدرتددب  لإىللس دةلللللل

ل،(2415ل، دددلل مو ددددلدلخددد لإىللأ لدددٓل تدددتٌٍد لدرتد  َدددْلًدألخدددالقل درشددد ٍعل
َ ددد َّدددًتقددددالإج دٖ ٓلدلبدرتسجدددْلدركل  قددد د للْلدردددِلدضدددلل لَوددددلدملتدددتجَيل لددد

ل قَدال تتٌٔلدرقَددّلدرتحٌٍلَْ لل
 درةقددْلدرتمعَ َددْ:لتٌا ددد لً  تقددتد لً شددد  لإجيدبَددْلد لددودلدأل دد ددل ددديلللللللل

دإلددسٍدْلدمل بقدْلللًدرتدلٌ َد لللدملمع ْلدرِلٍمت دٌنلإرَوددلًدمل تب دْلبدمل دس دد لللل
ددلبت دلًدرِلسً ُل َودلدالرتد دتلبددرقَملدألخالاَدْلدر د دْلًدإلددسٍدْلدخلدصدْلًدإللللللل

( لًتقددددالدرةقدددْل2414 دددقل دددلل ددددلٍغدددريلبدملضددددالدملشدددة ْل جندددملً ددد ٍم،للل
 َ دلبدرتسجْلدركلَْللدردِلدضدلل لَوددلدملتدتجَيلل لدٓل قد د لللللللدرتمعَ َْلإج دٖ

ل قَدالدرةقْلدرتمعَ َْ 

 الدزاسُ: ذلددات 
لتت ةللحتًدلدرتسد ْلفل دلٍلُل:

 الاْلب لًداةلمدس ْلدوتًدلدملٌعٌ َْ:لداتض  لهذيلدرتسد ْل لٓل تٍتلدر 
درقَددددّلدرتحٌٍلَددْ،لً الاتودددلستددتٌٔلدرةقددْلدرتمعَ َددْلرددتٔل  ل ددُلدملددتدسالللل

لدأل د َْلًدرةدعٌٍْلدوكٌ َْ لل
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 لل 2415/2416دوتًدلدر  دعَْ:لطبقالأددتدلدرتسد ْلفلدرفضللدرتسد ُلدرةدعُل
 ألًىللفلدودددتًدلدملكدعَدددْ:لأج ٍدددالدرتسد دددْلفل تٍ ٍدددْلت بَدددْلًت لدددَملدر ساددددٕلدللل

لدألسدن 

 :ُالدزاسات الشابك 
(لإىلل    ْلًداةلمدس دْل دتٍ ِلدملدتدسالللل2414هت الدسد ْلمسريد لً قدبلْل 

 ددقلدرةدعٌٍدْلدخلدصدْلرلقَدددّلدرتحٌٍلَددْلً الاتوددلبتد  َدْلدمل ل دد لطدٌل  لدوم لللللللل
ت ٌٍ لأددتُلدرتسد ْلًدرتد تل قلصتاو دلًثبدتو د لًتٌصدلالدرتسد دْلإىللللخاللل

نلًدادةلمدس دْل دتٍ ِلدملدتدسالدرةدعٌٍدْلدخلدصدْلفلللللللأدرمتددٖ ل دقلأه ودد:للللل تدل ق
ةد عدددْلدر دصددد ْل  ددددنلرلقَدددددّلدرتحٌٍلَدددْل دددقلًجودددْلععددد ل  ل دددَومل دعددداللل

ْل نل تددتٌٔلدد  َددْلدمل ل دد لطددٌل  لددوملفلدملددتدسالدخلدصددْلفلأًل،بتسجدْل تٌ دد 
 الاددْلذد لد للًًجددٌدلةد عددْلدر دصدد ْل  دددنل ددقلًجوددْلععدد همل دددنل تٌ دد  للللل

دالرددْلل ٌجبددْلبدد لًداددةلمدس ددْل ددتٍ ِلدملددتدسالدرةدعٌٍددْلدخلدصددْلفلةد عددْلللللللللل
ًمللتكدقلهمدد ل د ًقلللللل،در دص ْل  دنلرلقَددّلدرتحٌٍلَْلً تتٌٔلدد  َْلدمل ل د ل

ذد لدالرْلفلةد عْلدر دص ْل  دنلرلقَددّلدرتحٌٍلَْل دقلًجودْلععد ل  ل دَومللللل
ًدملؤهدللدر ل دُلفل تدتٌٔلدد  َدْلدمل ل د لطدٌلللللللدلرلدربّلدرت لَ َْ،لًدبمس،لتب  

ل  لوم 

(لإىللت د فلًدادةلمدس دْل دتٍ ِل دتدسالدرت لدَمللللللل2414هت الدسد دْلدرضدقريل لل
ْل ً الاتوددللل،در دتلفللسٍدضلدخلربدٕلسم قْلدرقضَملرلضالحَد لدإلددسٍْلدمل مٌحد

ُلللبدرةقْلدرتمعَ َْ لًد تدتت د دْل دقلللًتكدٌنل ت دةلدرتسللل،دملمو لدرٌصدفُلدملتدح
%ل دقل  ل دُلتلد لللل34دلًد دت لال َمدْلدرتسد دْل لدٓللللل(ل دتٍ دلً  ل ددلًً َل دللل788 

ل،(ل بددددس52ّتلد دددتبدعْل كٌعدددىل دددقل دد دددتدتلمتً،ل(241دملدددتدسالًبلدددال دددتدلدر َمدددْل ل
ًأ ددددس لعتددددٖ للدرتسد دددْلإىللأنلًدادددةلمدس دددْلدرضدددالحَد لدإلددسٍدددْلردددتٔل دددتٍ ِللل

ٕللل ل م قدددْلدرقضدددَمل دددقلًجودددْلععددد للللفل، دددتدسالدرت لدددَملدر ددددتلفلسٍددددضلدخلدددربد
نلدسجددددْلتددددٌد  لدرةقددددْلأً،لدمل ل دددد لًدملددددتٍ ٍقلًً الٖوددددمل دعددددالبتسجددددْل ددددبريّل

درتمعَ َدددْلردددتٔل دددتٍ ِل دددتدسالدرت لدددَملدر ددددتلفلسٍددددضلدخلدددربدٕلفل م قدددْلللللللللل
ْللل لل،درقضَمل قلًجوْلعع لدمل ل  لًدملتٍ ٍقلًً الٖومل دعالل دبريّلبضدفْل د د

فلدسجدددْلتدددٌ  لدرةقدددْلدرتمعَ َدددْلرضددددالدملدددتٍ ٍقللًأٍغددددلًجدددٌدل ددد ًقلذد لدالردددْل
ًًجددٌدل الاددْلدستبدطَددْلذد لدالرددْلبدد ل ددلل ددقلًداددةلمدس ددْل ددتٍ ِللللل،ًدرددٌ الٕ

 ددتدسالدرت لددَملدر دددتلفلسٍدددضلدخلددربدٕلسم قددْلدرقضددَملرلضددالحَد لدإلددسٍددْلللللللل
لًدرةقْلدرتمعَ َْ ل

دسالدرةدعٌٍددْل(للدرةقددْلدرتمعَ َددْلرددتٔل ددتٍ د لدملددتلللل2413ًاةددالدسد ددْلعددٌحل لل
ً الاتوددددلبتدددلٌ لدملٌدطمدددْلدرتمعَ َدددْلرل  ل دددد لستٍمدددْل كدددْلدملك  دددْ لًتكدددٌنللللللل
 ت ةللدرتسد ْل دقلمجَدةل دتٍ د لدملدتدسالدرةدعٌٍدْلرلبمدد لستٍمدْل كدْلدرك  دْلللللللللل

(ل ددتٍ ّ،لبدإلعددد ْلإىلل َمددْلطبقَددْل شددٌدَْٖل ددقل  ل ددد للللللل58ًدربدددرال ددتدهقل لل
ل ددْ،لًدرتٌصددللإىللدرمتدددٖ لدرتدرَددْ:لأنلًداددةلل(ل  ل556تلدد لدملددتدسالبلددال ددتدهقل لل

مدس ددددْلدرةقددددْلدرتمعَ َددددْل دعددددال درَددددْ لًأنلًداددددةلمدس ددددْل ددددلٌ لدملٌدطمددددْللللللل
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درتمعَ َددْلرددتٔل  ل ددد لدملددتدسالدرةدعٌٍددْل ددقلًجوددْلععدد ل َمددْلدرتسد ددْل دعددالللللل
 درَْ لًجٌدل  ًقلذد لدالرْللب ل تٌ  د لد تجدبد ل َمْلدرتسد ْلحٌللمدس ْل

ملددتدسالرلةقددْلدرتمعَ َدْلت دد ٔلملددتغريلدرٌظَفدْ،لً دعددالدرفدد ًقلرضددداللل دتٍ د لدل
 دددتٍ د لدملدددتدسا لً دددتتلًجدددٌدل ددد ًقلذد لدالردددْلبددد ل تٌ ددد د لد دددتجدبد ل َمدددْلل
درتسد ْلحٌللمدس ْل دتٍ د لدملدتدسالدرةدعٌٍدْلرلةقدْلدرتمعَ َدْلت د ٔلملدتغريِل لللللللل

 ل تٌ  د لد تجدبد ل مٌد لدخلربّل( لًجٌدل  ًقلذد لدالرْلبل-دملؤهللدر ل ُ
 َمددْلدرتسد ددْلحددٌللمدس ددْل  ل ددد لدملددتدسالرتددلٌ لدملٌدطمددْلدرتمعَ َددْلت دد ٔللللللل
ملددتغريلدرٌظَفددْ،لً دعددالدرفدد ًقلرضدددال  ل ددد لدملددتدسا لً ددتتلًجددٌدل دد ًقلذد للل
دالرددْلإحضدددَْٖلبدد ل تٌ دد د لد ددتجدبد ل َمددْلدرتسد ددْلحددٌللمدس ددْل  ل ددد لللللللل

 دددمٌد لل–ْلت ددد ٔلملدددتغريِل دملؤهدددللدر ل دددُللللدملدددتدسالرتدددلٌ لدملٌدطمدددْلدرتمعَ َدددللل
دخلددربّ( لًدعددىلتٌجددتل الاددْلدستبدطَددىلددرددْلبدد لدسجددد لمدس ددْلدرةقددْلدرتمعَ َددْلللللل
 د ددْل درتسجددْلدركلَددْ(لرددتٔل ددتٍ د لدملددتدسالدرةدعٌٍددْ،لًدسجددد لمدس ددْل  ل ددد لللللل

لدمل حلْلدرةدعٌٍْلرتلٌ لدملٌدطمْلدرتمعَ َْ 

فل لدددٓلًدادددةلت بَددد ل دددتٍ ِلدملدددتدسالللل(لإىللدرت ددد 2412ًهدددت الدسد دددْل دددٌدد لل
دوكٌ َْلدرةدعٌٍْلرلقَددّلدرتحٌٍلَْ،لًدملمد لدرتمعَ ُل َود،لًدر الاْلبَمو ددل دقللل

فلًجود لعع لدملتٍ ٍقلفل تٍ ٍد ل دللدرغفْلدرغ بَْ،لبدإلعدد ْللإىللبَددنلت د ّللل
ضط لملتغريلدبمس،لدملؤهللدر ل ُ،لدخلربّ،لدرتدلدختالفلفلًجود لدرمع لتب  دإل
سدٕللدملددتٍ ٍقلحددٌللًداددةلت بَدد ل ددتٍ ِلدملددتدسالدرةدعٌٍددْلرلقَددددّلدرتحٌٍلَددْ،للللللآفل

ً الاتودددلبدملمددد لدرتمعَ دددُلفل ددتٍ ٍد ل دددللدرغدددفْلدرغ بَددْ،لًتكددٌنل ت دددةللللللل
 لًمتلدخددذل َمددْلب  ٍقددْلطبقَددْل شددٌدَْٖل،لًاددتلتٌصددلاللللل، ددتٍ دل652درتسد ددْل ددقلل

َدددددّلدرتحٌٍلَدددْلًدملمدددد لدرتمعَ دددُلفللللدلرلقجدددت لدرتسد دددْلإىللأنلهمدددد لًدادددةل ددددلألل
لدملتدسالدوكٌ َْلدرةدعٌٍْلفل لت  ل قلًجوْلعع لدملتٍ ٍق ل

(ل    ْلدر الاْلبد لدرقَدددّلدرتحٌٍلَدْللللSagnak, 2010ًاةالدسد ْل قمد لل 
ًدملمد لدألخالاُلفلدملتدسا لُطبقالدرتسد ْل لٓل َمْل شٌدَْٖل دقلدمل ل د ل ددنلللل

د ت دددت لل تس دددْلفلعَجدددتِلفلدرٌالٍدددد لدملتحدددتّلدأل  ٍكَدددْ لللل54فلل764 دددتدهمل
دال ددتبدعْلًدملقدبلددْل،ل د دددلٌللب ددةلدمل لٌ ددد  لًادددتلأظودد  لعتدددٖ لدرتسد دددْلأنللللللل
در الاددْلبدد لمجَددةلأب ددددلدرقَددددّلدرتحٌٍلَددْلًت ددٌٍ لعددٌعلدملمددد لدألخالاددُل الاددْلللللللل

مدددد لدألخالادددُللرلقَدددددّلدرتحٌٍلَدددْلدرقدددتسّل لدددٓل تددد لدملللللأنلد،لحَدددث درَدددْلجدددت ل
ًت ٌٍ يلبشكللإجيدبُل،لمدلٍؤدِلإىللدوضٌلل لدٓلعتددٖ ل  عدَْلأ ةد لب َدةلللللل
دألطدد دفلًدأل دد ددلفلدملتس ددْل  تس دد ،لطلبددْ،ل ددتٍ ٍق( ل  دددلأظودد  لدرتحدرَددلللل
درمد ْل قلهذيلدرتسد ْلأنلرلقَددّلدرتحٌٍلَْلدرقتسّل لٓلتفتدريلدالطدتدسلبدملمدد لللل

،لبللًأٍغد لرتٍودلدرقتسّل لٓلإصالحلهذدلدالطتدسلإذدل دل%للل44دألخالاُلدرذِلٍبلال
طبقددالبدددر  قلدرتددلَ ْل،لًذردد لملدددلرلقَددددّلدرتحٌٍلَددْل ددقلدرقددتسّل لددٓلت ددٌٍ لللللللل

لأ غلل دلظل ل قلمسد لًصفد ل ًدظودسلأخالاَد لدرف د،لل

(لإىللدرت ددد فل لدددٓلًدادددةلمدس دددْل2414  ددددل ددد اللدسد دددْلدرشددد ٍفُلًدرتدددمحل 
رةدعٌٍددْلدخلدصددْلفلدإل دددسد لدر  بَددْلدملتحددتّلرلقَددددّلدرتحٌٍلَددْلل ددتٍ ِلدملددتدسالد
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(ل  ل ددد لً  ل ددْ،لل694 ددقلًجوددْلععدد ل  ل ددَومل،لًاددتلتكٌعددال َمددْلدربحددثل ددقل لللللللل
ْلل  دددقلمجَدددةلدملمددددط لدرت لَ َدددْلفلدًردددْلللل،دخدددتريًدلبدر  ٍقدددْلدر بقَدددْلدر شدددٌدَٖ

(لMLQدر ٌد ددلل ًد ددتدت الد ددتبدعْلدرقَددددّل ت ددتدّللل،دإل دددسد لدر  بَددْلدملتحددتّل
ْل ًادتلمتلدرتد دتلللل،رقَدالًداةلمدس ْلدرقَددّلدرتحٌٍلَْلب تلت مجتودلإىللدر  بَد

ًد دددتدت الدملتٌ ددد د لدوتددددبَْلًدالط د دددد لدمل َدسٍدددْ،للللل، دددقلصدددتاودلًثبدتوددددلل
أنلًداةلمدس ْل تٍ ِلدملتدسالدرةدعٌٍْللإىللالدرمتدٖ ًدالختبدسلدرتدُٖ لًاتلتٌصل

 دعددالل،سد لدر  بَددْلدملتحددتّلرلقَددددّلدرتحٌٍلَددْلبشددكلل دددتللدخلدصددْلفلدًرددْلدإل دددل
ل  تف ْل قلًجوْلعع لدمل ل  لًدمل ل د  

(للدسد ددْلهددت الإىللت دد فلدإل دد دفلدإلددسِللWahneen, 2010أجدد ٔلًدهددم لل 
رل تٍ ل لٓلدمل ل  ل َ دلٍت ل لبد تحقدقلدرةقدْ،لًادتلمتلبمددٕلد دتبدعْل دقل شد للللللل

دفلرل ددتٍ ل لً دددنل ددتدلدمل ل دد لدملشدددس  لفلهددذيلللل قدد د لرتقددتٍ لدرددتًسلدإل دد لل
دلًاددتلأ دددس لدرمتدددٖ لإىللأنلدإل دد دفلدإلددسِلهددٌل ؤ دد ل لددٓللل(ل  ل  دد258درتسد ددْل 

 د دددللدرةقدددْلبدملدددتٍ  لًأ دددت لهدددذيلدرتسد دددْلأه َدددْلدإل ددد دفلدإلددسِلدرت لَ دددُللللللل
ِلللللأبٌصفىلظده ّلصحَْلً إىلللنلدرة َ ل لدٓلدًسلدإل د دفلدرت لَ دُلرل دتٍ لٍدؤد

ل ت لدر  لَْلدرةبٌٍْ 

 : ُالتعكًب علِ الدزاسات الشابك 
(ل لددٓلدر الاددْلبدد لدرقَددددّلدرتحٌٍلَددْللل2414س دد  لدسد ددْل لمسددريد لً قدبلددْل،ل

(لدرقَدددددّلدرتحٌٍلَدددْل2412ًدد  َدددْلدمل ل ددد لطدددٌل  لدددوم لًتمدًردددالدسد دددْل  دددٌدد،لل
(لدر الاددْلبدد لsignake , 2010ً الاتودددلبدملمددد لدرتمعَ ددُ ل  دددلاةددالدسد ددْل ل

(لًدادةلل2414درقَددّلدرتحٌٍلَْلًدملمد لدألخالاُ لًتمدًرالدسد دْل درشد ٍفُلًدرتدمحل،للل
ًاةالدسد د لدخ ٔلدر  بَْللدملتحتّ للمدس ْلدرقَددّلدرتحٌٍلَْلفلدًرْلدإل دسد 

(ل لددٓلدر الاددْلبدد لل2414 ٌعددٌعلدرةقددْلدرتمعَ َددْل قددتلس دد  لدسد ددد ل درضددقري،لل
(ل قدددتلتمدًردددالدسد دددتىلل2441ًدرضدددالحَد لدإلددسٍدددْ لأ ددددل عدددٌح،لللدرةقدددْلدرتمعَ َدددْل

 ,Wahneen ٌعدٌعلدرةقدْلدرتمعَ َدْلً دلٌ لدملٌدطمدْلدرتمعَ َدْ لد ددلًدهدم لل لللللللل

ًأ دددلل(ل قددتلاددثلفلدإل دد دفلدإلددسِلرل ددتٍ لً الاتددىلبدرةقددْلدرتمعَ َددْ للللل2010
قدْلدرتمعَ َدْ،لللهذيلدرتسد ْل     ل لٓلدرقَددّلدرتحٌٍلَْلً الاتودلستتٌٔلدرة

حَثلمللٍ ة لدربدحةدن،لفلحتًدل ل و د،ل لٓلأِلدسد ْلتد بطلبد ل دتغريلدرقَدددّللللل
درتحٌٍلَددددْلًدرةقددددْلدرتمعَ َددددْ لبدإلعددددد ْلإىللإج دٖودددددل لددددٓل  ل ددددُلدملدددد حلت لل

لدأل د َْلًدرةدعٌٍْلفل تٍ ٍْلت بَْلًت لَملدر سادٕلدألًىللسحد عْلدر سادٕ 

 وعًنتها: الدزاسُ دلتمع 
ٌنل ت ددددةلدرتسد ددددْل ددددقلمجَددددةل  ل ددددُلً  ل ددددد لدملددددتدسالدوكٌ َددددْلللللللتكدددد

رل دد حلت لدأل د ددَْلًدرةدعٌٍددْلفل تٍ ٍددْللدرةبَددْلًدرت لددَملدألًىللفلةد عددْلللللل
( لًتكٌعال َمْلدرتسد دْلل4478(لدربدرال تدهمل 2415/2416در سادٕلرل دتلدرتسد ُلل 

ْلدر شدددٌدَْٖ لًادددتلمتلدلً  ل دددْلمتلدختَددددسهملبدر  ٍقدددْلدر بقَدددل(ل  ل  ددد415 دددقل 
(للد دددتبدعْ،لرَضدددبحل دددتدلأ ددد ددل َمدددْلللل415(لد دددتبدعْ،لد دددةجةل موددددل ل549تٌزٍدددةل 



 (ASEP)دزاسات عسبًُ يف الرتبًُ وعلم النفص 

 

 

 

 

 
363 

%لللللل14(للً دعالعتدبتودل دقلدجملت دةلدركلدُلللللل415درتسد ْلدرِلخغ الرلتحلَللهٌل 
ل(لتٌزٍةلأ  ددلدر َمْلحتيل تغريد لدرتسد ْ 1تق ٍبد  لًٌٍعحلدبتًلل 

(: تٛطٜع أفضار ايع١ٓٝ ٚفكًا ملتػريات ايزصاع١: اجلٓػ،  ٚاملؤٌٖ ايعًُٞ،ٚعٓٛات اخلرب٠، ٚاملضس١ً 1دزٍٚ )

 املزصع١ٝ 

 ايعزر املغت٣ٛ املتػري ايضقِ
 ايٓغب١ امل١ٜٛ٦

 اجلٓػ 1

سنض

اْج٢

 اجملُٛع

 املؤٌٖ ايعًُٞ 2

ربًّٛ ن١ًٝ دلتُع

بهايٛصٜٛؼ

َادغتري

 رنتٛصا٠

 اجملُٛع

 عٓٛات اخلرب٠ 3

اقٌ َٔ مخػ عٓٛات

عٓٛات 11اقٌ َٔ  - 5

عٓٛات فانجض 11

 اجملُٛع

 املضس١ً املزصع١ٝ 4

 أعاع١ٝ

 ثا١ْٜٛ

 اجملُٛع

 :ُأداتا الدزاس 
رتحقَ لأهتدفلدرتسد ْل،لادتلدربدحةدنلبت ٌٍ للد تبدعت لًدحتّللرقَدالًدادةلل
مدس ْلدرقَددّلدرتحٌٍلَْلفل تدسالةد عْلدر سادٕ،ل تتفَتّل قلدسد دد ل دلللل

،لًتكٌعداللBass &Avolio  (MLQ)(للً اله ددلد دتدتتل قَددالللل2414 دقلخلدعل لل
(ل قدد ّل ٌز ددْل لددٓلدجملدددال ل لددٓللل37أسبددةل دددال ،لًدحتددٌ ل لددٓل للدال ددتبدعْل ددقلل

(ل14دملةدرُل(،لدرذِلدحتٌٔل لدٓ للدرتدثريلدرمحٌلدرتدرُ:لدجملدللدألًل،لًهٌلدبدذبَْل 
(ل قد ّ،لًدجملددللللل12 ق د ،لًدجملدللدرةدعُ،لًهٌلدوف لدإل د ُ،لدرذِلدحتٌٔل لٓل 

(ل قدد د ،لًدجملدددللدر دبددة،لهددٌلللل9لددٓل  تبدددسلدرفدد دِ،لدرددذِلدحتددٌٔل لللدرةدرددث،لهددٌلدإلل
درةدعَددْل كدعدداللدال ددتبدعْلل(ل قدد د  لًأ دددل6 ددتةدسّلدرفك ٍددْ،لدرددذِلدحتددٌٔل لددٓل للدال

رقَدال تتٌٔلدرةقدْلدرتمعَ َدْلردتٔلدمل ل د لفلدملدتدسالدوكٌ َدْلفلةد عدْلللللللل
(لًل دمل  دددتل،ل2413در ساددددٕ،لًد دددتفددلدربدحةددددنل دددقلدسد دددِلل درشددد ٍفُلًدرمددددظ ل،لللل

(ل قد ّل ٌز دْل لدٓلللل18 لًتكٌعالدال تبدعْل قلثالثْل دال :لًدحتدٌ ل لدٓل لل(2414
دجملدددال ل لددٓلدرمحددٌلدرتدددرُ:لدجملدددللدألًل،لًهددٌلدرةقددْلبدرتَد ددد لدإلددسٍددْ،لدرددذِلللللل

(ل قدد د ،لًدجملدددللدرةدددعُ،لًهددٌلدرةقددْلبدد  الٕلدر  ددل،لدرددذِلدحتددٌٔللللل6دحتددٌٔل لددٓل 
(ل قد د  لل7دملدتٍ ،لدردذِلدحتدٌٔل لدٓل للللل(ل ق د ،لًدجملدللدرةدردث،لهدٌلدرةقدْلفللل5 لٓ 
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دمل لٌ د لدمل ربّل قلخضدٖطل َمْلدرتسد ْ،لطبقدد للدال تبدعت لًتغ مال لل قل
ملتغريدتودلًهدُ:ل دبدمس،لدملؤهدللدر ل دُ،للً دمٌد لدخلدربّ،لدمل حلدْلدملتس دَْ( لًمتللللللللل

(،ل4(،لأًد دد  5:لأًد دد لبشددتّل ل دددلتُد ددتدتدتلتددتسٍ ل قَدددالرَكدد  لدخل د ددُللللل
ل( 1د (،للاللأًد  لأبت 2(،لاللأًد  ل 3ٍتل ةد

لل-1ًاتلمتلد ت ددلدرتتسللدرتدرُلرلحكمل لٓلدملتٌ  د لدوتدبَْلرلفق د :لل 
ل  تف ْ( ل5ل-ل68 3 تٌ  ْ(،ل ل67 3-34 2 مدفغْ(،ل ل23 2

 :ُصدم أداتٌ الدزاس 
ْل ،لرلتحق ل قلصتقلأددّلدرتسد ْلدألًىلللرقَدالًداةلمدس ْلدرقَددّلدرتحٌٍلَد

دل ددقلأ غدددٕلهَٗددْلدرتددتسٍسلدملتدضضدد لفلللللمتل  عددودل لددٓلثالثددْل شدد لةك  ددلللل
در لٌتلدرةبٌٍْلفللدبد  ْلد د َْ،لًدبد  ْلدألسدعَْ،لًجد  ْلدر سادٕلدألهلَْ،ل
رلحكمل لٓلداْل لل بدسّ،لًدعت دٖودلجملد د،لً مد بتودلرتحقَ لأهتدفلدرتسد ْ،ل

ٕ دلدرلغٌٍدددْ،لً دددتتلتك دسهد ًًعدددٌحود،لًأه َتودددد،لً دددال تودلل  لدددٓل الحعدددد لًبمدددد
دحملك  ،لمتلإج دٕل تدل قلدرت تٍال لدرلغٌٍْلًدر بد َْلًمتلإعد ْلثالال ق د ،ل

ل ق ّ ل34 ق ّلب تلأنل دنلل37ًبذر لأصبحل تدل ق د لدال تبدعْل

ًرلتد ددتل ددقلصددتقلدألددّلدرةدعَددْلدرددِلتقددَسل تددتٌٔلدرةقددْلدرتمعَ َددْ،لادددتللللل
دل لددٓلدحملك دد لدعفتددومل،لًفلعددٌٕل الحعدددتوملمتلإ ددددّللبتٌزٍ ودددلأٍغ دددربدحةدددنل

لصَد ْلب ،لدرفق د ،لًإج دٕلب ،لدرت تٍال ل 

 : ُثبات أداتٌ الدزاس 
رلتد دددتل ددددقلثبدددد لأددتددددُلدرتسد دددْلمتلد ددددتدتدتلدالتتددددقلدرددددتدخلُلرفقدددد د للللل

ردد لدملقَد د ،لمتلتقَدَمل د د لدملقَد دد لاتددلل  ًعبدد لدرفددد،ل  ددلٍدب لذللللللل
ل( 2دبتًلل 
( : َعاٌَ ثبات اإلتغام ايزاخًٞ العتبا١ْ ٚاقع مماصع١ ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ ، ٚاعتبا١ْ قٝاؼ َغت٣ٛ 2دزٍٚ )

 ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ )نضْٚباذ ايفا(:

 َعاٌَ ايجبات ) نضْٚباذ ايفا( اجملاٍ صقِ اجملاٍ

 1.92 اجلاسب١ٝ ) ايتأثري املجايٞ ( 1

 1.94 اإلهلاَٞ احلفظ 2

 1.93 االعتباص ايفضرٟ 3

 1.91 االعتجاص٠ ايفهض١ٜ 4

 1.98 ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ

 1.91 ايغٝاعات اإلراص١ٜ 1

 1.54 ايجك١ بظَال٤ ايعٌُ 2

 1.71 ايجك١ يف املزٜض 3

 1.88 َغت٣ٛ ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ

ًتدددتلل  دددد ال لدرةبدددد لهدددذيل لدددٓل تدددةلدألددتددد لبضدددٌسّل د دددْلس د دددللثبدددد لل
(لأنل2اتستو دل لدٓل قَد لأ د دضلدرتسد دْ،لإذلٍتغدحل دقلدبدتًلل للللللل مد ي،ل لٓل

(،لفلحد لل98 4  د للدرةبد لال تبدعْلاَدالًداةلمدس ْلدرقَددّلدرتحٌٍلَْلبلدال ل
ل( 88 4بلالال تبدعْلاَدال تتٌٔلدرةقْلدرتمعَ َْل 
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    ُاألسالًب اإلحصآًُ هلره الدزاس 
(لفل  لَددْل لَددللبَدعددد لSPSS لمتلدال ت ددددل لددٓللب عددد  لدردد زتلدإلحضدددَْٖلل

درتسد ددْ،لًد ت ددددلد دددتدتدتلدإلحضدددٕلدرٌصدددفُلرٌصددعلآسدٕل َمدددْلدرتسد ددْلحدددٌللللللل
ط د ددد لدمل َدسٍددْ،لل بدددسد لأددتددُلدرتسد ددْ،لمتلد ددتد دللدملتٌ دد د لدوتدددبَْلًداللللل

لربَدنل تٔلتشتالدإلجدبد ل قلاَملً  ودلدوتدبُ 

 ُنتآج الدزاس 
  ُممازسااُ مااديسٍ املاادازض احلهىمًااُ للكًااادَ   واقااعمااا  بالشاالاا األوا:أواًل: النتااآج املتعلكاا

 التحىيلًُ يف ذلافظُ الززقاْ ؟

رإلجدبْل قلهذدلدرتؤدللمتلحتددللدملتٌ د د لدوتددبَْلًدالط د دد لدمل َدسٍدْلللللل
مدس ددْل ددتٍ ِلدملددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕلرلقَددددّلدرتحٌٍلَددْلللرٌداددة

ل( 3ً دالتودل،لًذر ل  دلهٌل ب لفلدبتًلل 
(: املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاالحنضافات املعٝاص١ٜ ٚرصد١ املٛافك١ يٛاقع مماصع١ َزٜضٟ املزاصؼ 3دزٍٚ )

 ٗا َضتب١ تٓاطيًٝااحله١َٝٛ يف ذلافع١ ايظصقا٤ يًكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ ٚدلاالت

 صقِ 

 اجملاٍ

 تضتٝب 

اجملاٍ

 اجملاٍ

املتٛعط احلغابٞ

 االحنضاف 

املعٝاص

ٟ

رصد١ 

املٛافك١

نبري٠اجلاسب١ٝ )ايتأثري املجايٞ( 11

نبري٠االعتباص ايفضرٟ 2 3

نبري٠احلفظ اإلهلاَٞ 3 2

نبري٠االعتجاص٠ ايفهض١ٜ  4 4

نبري٠ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ

(لأنلًداةلمدس ْل دتٍ ِلدملدتدسالدوكٌ َدْلفلةد عدْللللل3ٍتغحل قلدبتًلل 
(ل84 3در سادددددٕلرلقَددددددّلدرتحٌٍلَددددْل دعددددال ددددبريّ،لإذلبلددددالدملتٌ ددددطلدوتدددددبُل للل

ل76 3(،لًاتلت دًحالدملتٌ  د لدوتدبَْلرل جددال لبد ل لل78 4ًبدط دفل  َدسِل 
( لحَثلجدٕلفلدمل تبْلدألًىلل دللدبدذبَْل درتدثريلدملةددرُ(لملدتٍ لدملتس دْلللل98 3ل–

(لًبتسجدددْل دددبريّ،لًفلدمل تبدددْلل79 4(لًدطددد دفل  َددددسِلل 98 3ستٌ دددطلحتددددبُل 
(لًدطدد دفل85 3درةدعَددْل دددللدال تبدددسلدرفدد دِلملددتٍ لدملتس ددْلستٌ ددطلحتدددبُل للللل

ملتٍ للمل تبْلدرةدرةْل دللدوف لدإل د ُ(لًبتسجْل بريّ،لًجدٕلفلد84 4  َدسِل 
(لًبتسجدددْل دددبريّ،لفل145 4(لًدطددد دفل  َددددسِل 79 3دملتس ددْلستٌ دددطلحتددددبُل ل

ْلحدد لحددللأخددريدل دددللدإلل (ل76 3ستٌ ددطلحتدددبُل ل ددتةدسّلدرفك ٍددْلملددتٍ لدملتس دد
ل(لًبتسجْل بريّ 91 4ًدط دفل  َدسِل 

  النتآج علِ النحى التالٌ:أما بالنشبُ لفكسات نل دلاا فكد نانت 
 :ُاجملاا األوا: اجلاذبًُ )التأثري املجالٌ( ملديس املدزس 

متلحتدللدملتٌ  د لدوتددبَْلًدالط د دد لدمل َدسٍدْلرفقد د ل ددللدبدذبَدْللللللل
(ل4ٍتغدحل دقلدبدتًلل لللًل(لٌٍعحلذر  4 درتدثريلدملةدرُ(لملتٍ لدملتس ْ،لًدبتًلل 

ةدرُ(لملتٍ لدملتس ْل بري،لإذلبلالدملتٌ دطلدوتددبُلللأنل تتٌٔلدبدذبَْل درتدثريلدمل
دملتٌ دددد د لت دًحددددالل(،لفلحدددد 79 4(لًدطدددد دفل  َدددددسِل 98 3رلتسجددددْلدركلَددددْل 

(:لددٌزلدملدتٍ للل1(،لحَدثلحضدلالدرفقد ّلسادمل لللل21 4ل–ل79 3دوتدبَْلرلفق د لب ل 
دط دفلًبدلل21 4 لٓلدحةدتلدلخد ٍق،ل لدٓلدمل تبدْلدألًىللستٌ دطلحتددبُلاَ تدىللللللل
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ل(:لددٌزلدملدتٍ ل لدٓلإ جددللدلخد ٍق للللل9فلحد لحضدلالدرفقد ّلسادمل للللل92 4  َدسِل
ل 44 1ًدط دفل  َدسِلل79 3 لٓلدمل تبْلدألخريّلستٌ طلحتدبُلاَ تىل

(: املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاالحنضافات املعٝاص١ٜ ٚرصد١ املٛافك١ يفكضات دلاٍ اجلاسب١ٝ )ايتأثري املجايٞ( 4دزٍٚ )

 املزصع١ تٓاطيٝا.ملزٜض 

تضتٝب 

 ايفكض٠

صقِ 

 ايفكض٠

 ايفكض٠

املتٛعط 

 احلغابٞ

 االحنضاف 

 املعٝاصٟ

رصد١ 

 املٛافك١

 نبري٠حيٛط املزٜض ع٢ً اسرتاّ اآلخضٜٔ 1

نبري٠ًٜتظّ بايكِٝ املج٢ً يف عًٛن٘ 2

3 

ٜبتعـــز عـــٔ اعـــتػالٍ ْفـــٛسٙ يف  كٝـــل َهاعـــب  

 ؽدض١ٝ

نبري٠

نبري٠ثكت٘ بٓفغ٘ عاي١ٝ 4

نبري٠ٜتُتع مبٗاصات قٝار١ٜ 5

نبري٠ميتًو صؤ١ٜ ٚاعش١ يًُغتكبٌ 6

نبري٠ٜتدش ايكضاصات حبظّ 7

نبري٠ميتًو قٓاعات ق١ٜٛ 8

نبري٠حيٛط املزٜض ع٢ً ثك١ اآلخضٜٔ 9

نبري٠حيٛط املزٜض ع٢ً إعذاب اآلخضٜٔ 11

 نبري٠اجملُٛع ايهًٞ جملاٍ اجلاسب١ٝ )ايتأثري املجايٞ( ملزٜض املزصع١

 :ُاجملاا الجانٌ: احلفز اإلهلامٌ ملديس املدزس 
متلحتدددللدملتٌ دد د لدوتدددبَْلًدالط د ددد لدمل َدسٍددْلرفقدد د ل دددللدوفدد للللللل

ل(لٌٍعحلذر  5دإل د ُلملتٍ لدملتس ْ،لًدبتًلل 
(: املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاالحنضافات املعٝاص١ٜ ٚرصد١ املٛافك١ يفكضات دلاٍ احلفظ اإلهلاَٞ ملزٜض 5دزٍٚ )

 املزصع١ تٓاطيٝا.

تضتٝب 

 ايفكض٠

صقِ 

 ايفكض٠

 ايفكض٠

املتٛعط 

 احلغابٞ

 االحنضاف 

 املعٝاصٟ

رصد١ 

 املٛافك١

1 

ٙ يًُعًُني  عٓـز أرا٥ٗـِ اجلٝـز ٜعرب عٔ  تكزٜض

يًعٌُ

نبري٠

نبري٠ٜؾذع ع٢ً ايعٌُ بضٚح ايفضٜل ايٛاسز 2

نبري٠ٜطًـع املعًُني عًـ٢ األٖـزاف ايهًٝـ١ يًُزصع١ 3

نبري٠أفعاي٘ تعرب بضزم عٔ أقٛاي٘ 4

نبري٠بتشكٝـل األٖـزاف املضد٠ٜٛفـٛض املعًُني   5

نبري٠ٜٛاد٘ ايؾزا٥ز بؾذاع١ 6

نبري٠ٜغـع٢ إيـ٢  كٝـل إْتادٝـ١ تفـٛم َـا ٖـٛ َتٛقع 7

نبري٠ي٘ ايكزص٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع املٛاقف املعكز٠ 8

نبري٠حيٍٛ ايضؤ٣ إىل ٚاقع ًَُٛؼ 9

 َتٛعط١ٜؾذع ع٢ً سٌ املؾهالت بطضم َبتهض٠ 11

 َتٛعط١ ٜعز االخطا٤ جتاصب ع١ًُٝ َفٝز٠. 11

 َتٛعط١ .بأخطا٥٘ ٜعرتف املزٜض 12

 نبري٠ 145يًشفظ اإلهلاَٞ ملزٜض املزصع١اجملُٛع ايهًٞ 

دإل دد ُلملدتٍ لدملتس دْل دبري،لإذلبلدالللللل(لأنل تدتٌٔلدوفد للل5ٍتغحل قلدبدتًلل ل
 (،لفلح لت دًحال145(لًدط دفل  َدسِل 79 3دملتٌ طلدوتدبُلرلتسجْلدركلَْل 

(:ل12(،لحَدثلحضدلالدرفقد ّلسادمل لللل43 4ل–ل54 3دملتٌ  د لدوتدبَْلرلفق د لب ل 
 لدددٓلدمل تبددددْلدألًىللللٍ دددربل دددقلتقدددتٍ يلرل  ل دددد لل مددددتلأددٖوددددملدبَدددددتلرل  دددل لللللل

فلحد لحضدلالدرفقد ّلسادملللللل45 1ًبدط دفل  َدسِلل43 4ٌ طلحتدبُلاَ تىلست
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ل54 3 ل لددٓلدمل تبددْلدألخددريّلستٌ ددطلحتدددبُلاَ تددىلللللبدخ دٖددىل(:لٍ ددةفلدملددتٍ ل1 
ل 14 1ًدط دفل  َدسِل

 :ُاجملاا الجالح: االعتباز الفسدٍ ملديس املدزس 
د ل دددللدال تبدددسلمتلحتدددللدملتٌ دد د لدوتدددبَْلًدالط د ددد لدمل َدسٍددْلرفقدد 

ل(لٌٍعحلذر  6درف دِلملتٍ لدملتس ْ،لًدبتًلل 
(: املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاالحنضافات املعٝاص١ٜ ٚرصد١ املٛافك١ يفكضات دلاٍ االعتباص ايفضرٟ ملزٜض 6دزٍٚ )

 املزصع١ تٓاطيٝا.

تضتٝب 

 ايفكض٠

صقِ 

 ايفكض٠

 ايفكض٠

املتٛعط 

 احلغابٞ

 االحنضاف 

 املعٝاصٟ

رصد١ 

 املٛافك١

نبري٠ٜغتُع دٝزًا ملٔ ٜتشزخ إيٝ٘. 1

2 

ـــؤَٔ بأُٖٝــــ١ َؾــــاصن١ املعًُـــني فــــٞ     ٜـ

عًُٝـ١ ايتطٜٛض.

نبري٠

نبري٠حيـضظ عًـ٢  كٝـل استٝادـات املعًُني 3

نبري٠ٜكزص دلٗٛرات اآلخضٜٔ 4

5 

ٚااليتـــظاّ ٚايجكــ١ يـــز٣    ٜػــضؼ احلُـــاؼ  

َعًُٝ٘

نبري٠

نبري٠ٜضاعٞ ايفضٚم ايفضر١ٜ بني املعًُني 6

 نبري٠حيـضظ عًـ٢  كٝـل ٚصغبـات املعًُني 7

 نبري٠ٜضنظ ع٢ً ايتعًِٝ ايشاتٞ املغتُض. 8

9 

يــٛ  ٜؾـذع عًـ٢ ايتعبٝـض عـٔ األفهــاص ستــ٢   

تعاصعت َع أفهاصٙ.

َتٛعط١

 نبري٠االعتباص ايفضرٟ ملزٜض املزصع١اجملُٛع ايهًٞ جملاٍ 

(لأنل تتٌٔلدال تبددسلدرفد دِلملدتٍ لدملتس دْل دبري،لدذلبلداللللللل6ٍتغحل قلدبتًلل 
ت دًحالل(،لفلح 84 4(لًدط دفل  َدسِل 3885دملتٌ طلدوتدبُلرلتسجْلدركلَْل 

(:ل4(،لحَدثلحضددلالدرفقدد ّلساددمل ل48 4ل–ل59 3دملتٌ د د لدوتدددبَْلرلفقدد د لبدد ل ل
ل48 4دلملددقلٍتحددتالإرَددى ل لددٓلدمل تبددْلدألًىللستٌ ددطلحتدددبُلاَ تددىلللٍتددت ةلجَددت 

(:لٍشددجةل لددٓلدرت بَدد ل ددقللللل4فلح لحضلالدرفق ّلسامل ل98 4ًبدط دفل  َدسِل
 تبدْلدألخدريّلستٌ دطلحتددبُلاَ تدىللللللدأل كددسلحتدٓلردٌلت دسعدال دةلأ كددسيل لدٓلدمللللل

ل 24 1ًدط دفل  َدسِلل59 3

 :ُاجملاا السابع: االستجازَ الفهسيُ ملديس املدزس 
متلحتدللدملتٌ  د لدوتدبَْلًدالط د د لدمل َدسٍدْلرفقد د ل ددللدال دتةدسّللللل

ل(لٌٍعحلذر  7درفك ٍْلملتٍ لدملتس ْ،لًدبتًلل 
عتجاص٠ ايفهض١ٜ ملزٜض حنضافات املعٝاص١ٜ ٚرصد١ املٛافك١ يفكضات دلاٍ اإل(: املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاال7دزٍٚ )

 املزصع١ تٓاطيٝا.

تضتٝب 

 ايفكض٠

صقِ 

 ايفكض٠

 ايفكض٠

املتٛعط 

 احلغابٞ

 االحنضاف 

 املعٝاصٟ

رصد١ 

 املٛافك١

 نبري٠ٜزصى َز٣ احلاد١ يًتػٝري حنٛ األفغٌ. 1

نبري٠ٜؾعض َع َعًُٝ٘ 2

نبري٠ٜجل يف قزصات َعًُٝ٘ . 3

نبري٠ٜؾذع ع٢ً ايتفاؤٍ باملغتكبٌ. 4

نبري٠ٜغتجري َعًُٝ٘ يإلبزاع . 5

نبري٠ٜغُح يًُعًُني  باملداطض٠ فـٞ اختاس ايكضاصات 6

نبري٠املزصع١ اجملُٛع ايهًٞ جملاٍ االعتجاص٠ ايفهض١ٜ ملزٜض
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 ددتةدسّلدرفك ٍددْلملددتٍ لدملتس ددْل ددبريّ،لدذلل(لأنل تددتٌٔلدإل7ٍتغددحل ددقلدبددتًلل 
ل(،لفلحدد 91 4(لًدطدد دفل  َدددسِل ل76 3بلددالدملتٌ ددطلدوتدددبُلرلتسجددْلدركلَددْل للل

(،لحَددثلحضددلالدرفقدد ّل44 4ل–ل31 3دملتٌ دد د لدوتدددبَْلرلفقدد د لبدد ل لت دًحددال
دودجددْلرلتغددَريلطددٌلدأل غددلل لددٓلدمل تبددْلدألًىللستٌ ددطلللل(:لٍددتس ل ددتٔلل5ساددمل 

(:ل1فلحددد لحضدددلالدرفقددد ّلسادددمل ل917 4ًبددددط دفل  َددددسِلل44 4حتددددبُلاَ تدددىل
ٍتدد حلرل  ل دد للبدملددددط ّل دددُلدردددذلدرقدد دسد ل لددٓلدمل تبددْلدألخددريّلستٌ ددطلللللللللل

ل 29 1ًدط دفل  َدسِلل31 3حتدبُلاَ تىل

  واقاع ممازساُ الكًاادَ التحىيلًاُ لادّ ماديسٍ       خيتلا   انٌ: هال  النتآج املتعلكُ بالشلاا الجا
ماتريريات )اجلانصو واخلا،َ و وامللهال العلماٌو      بااتتالف  املدازض احلهىمًُ يف ذلافظُ الززقاْ 

 واملسحلُ املدزسًُ؟
رإلجدبددْل ددقلهددذدلدرتددؤدلل  َ دددلٍت لدد لسددتغريلدبددمس(لمتلحتدددللدملتٌ دد د للل

ًد تدتدتلدختبدسل  (لرلكشعل قلدالرْلدرف ًقلفلدوتدبَْلًدالط د د لدمل َدسٍْ،ل
ًدادددةلمدس دددْلدرقَدددددّلدرتحٌٍلَدددْلردددتٔل دددتٍ ِلدملدددتدسالدوكٌ َدددْلفلةد عدددْلللللل

ل( 8در سادٕلت  ٔللملتغريلدبمس،لًذر ل  دلهٌل ب لفلدبتًلل 
يف ٚاقع مماصع١ (:  املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاالحنضافات املعٝاص١ٜ ْٚتا٥ر اختباص )ت( يزالي١ ايفضٚم 8دزٍٚ )

ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ يز٣ َزٜضٟ املزاصؼ احله١َٝٛ يف ذلافع١ ايظصقا٤ تبعا ملتػري اجلٓػ 

ايعزراملغتٜٛاتاجملاٍ

املتٛعط 

احلغابٞ

االحنضاف 

املعٝاصٟ

ق١ُٝ ترصد١ احلض١ٜ

ايزالي١ 

اإلسضا١ٝ٥

اجلاسب١ٝ )ايتأثري 

املجايٞ( ملزٜض 

املزصع١

سنض

4131.8841.377

أْج٢

االعتجاص٠ 

ايفهض١ٜ ملزٜض 

 املزصع١

سنض

4131.862 1.389 

أْج٢

ايفضرٟ االعتباص 

 ملزٜض املزصع١

سنض

4131.795 1.173  

أْج٢

احلفظ اإلهلاَٞ 

ملزٜض املزصع١

سنض

4131.4631.644

أْج٢

ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ

سنض

4131.1631.288

أْج٢

 (  α ≤ 1.15*: عٓز َغت٣ٛ ايزالي١ ) 

 تتلًجدٌدل  ًادد لددردْلإحضددَْٖللللل(،لإىلل8تشريلعتدٖ لدختبدس ل (لحتيلدبتًلل 
(لفلًداددةلمدس ددْلدرقَددددّلدرتحٌٍلَددْلرددتٔل ددتٍ ِلللα≤45 4 مددتل تددتٌٔلدرتالرددْل ل

دملددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕلتب دددلملددتغريلدبددمس،لد ددتمددد لإىللاَ ددْل للللللل
( لً ددذر ل ددتتلًجددٌدل  ًاددد للل377 4(لًستددتٌٔلدالرددْل ل884 4دحملتددٌبْلإذلبلغددال ل

(لفلمجَدددددةل ددددددال لدرقَدددددددّلα≤ل45 4 مدددددتل تدددددتٌٔلدرتالردددددْل ددردددددْلإحضددددددَْٖل
درتحٌٍلَْلرتٔل تٍ ِلدملتدسالدوكٌ َْلفلةد عْلدر سادٕلتب ددلملدتغريلدبدمس،لللل

لب َ ود ل45 4د تمددد لإىللاَمل لدحملتٌبْ،لًستتٌٔلدالرْلأ ربل قل
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 :)َ،أما فًما يتعلل مبتريري )اخل 
لد لسدتغريلدخلدربّ،لمتلحتددللدملتٌ د د للللللرإلجدبْل لٓلدرتؤدللدرةددعُل َ ددلٍت لل

دوتدددبَْلًدالط د ددد لدمل َدسٍددْ،لال ددتجدبد لدمل ل دد ل َ دددلٍت لدد لبٌداددةلمدس ددْللل
درقَددّلدرتحٌٍلَْلرتٔل تٍ ِلدملتدسالدوكٌ َدْلفلةد عدْلدر ساددٕلً قدد لملدتغريلللللل

ل( 9دخلربّ،لًذر ل  دلهٌل ب لفلدبتًلل 
ٚاالحنضافات املعٝاص١ٜ يٛاقع مماصع١ ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ ٚدلاالتٗا يز٣ املتٛعطات احلغاب١ٝ  (:9دزٍٚ )

 َزٜضٟ املزاصؼ احله١َٝٛ يف ذلافع١ ايظصقا٤ تبعا ملتػري اخلرب٠

املعٝاصٟ االحنضافاحلغابٞ املتٛعطايعزراملتػريات َغتٜٛات اجملاٍ

اجلاسب١ٝ )ايتأثري املجايٞ( 

ملزٜض املزصع١

عٓٛات 5اقٌ َٔ 

عٓٛات11أقٌ َٔ  –5َٔ

عٓٛات فأنجض 11

اجملُٛع

عتجاص٠ ايفهض١ٜ ملزٜض اإل

 املزصع١

عٓٛات 5اقٌ َٔ 

عٓٛات11أقٌ َٔ  –5َٔ

عٓٛات فأنجض 11

اجملُٛع

عتباص ايفضرٟ ملزٜض اإل

 املزصع١

عٓٛات 5اقٌ َٔ 

عٓٛات11أقٌ َٔ  –5َٔ

عٓٛات فأنجض 11

اجملُٛع

احلفظ اإلهلاَٞ ملزٜض 

 املزصع١

عٓٛات 5اقٌ َٔ 

عٓٛات11أقٌ َٔ  –5َٔ

عٓٛات فأنجض 11

اجملُٛع

ايزصد١ ايه١ًٝ يًكٝار٠ 

 ايتش١ًٜٝٛ

عٓٛات 5اقٌ َٔ 

عٓٛات11أقٌ َٔ  –5َٔ

عٓٛات فأنجض 11

اجملُٛع

(لًجددددٌدل دددد ًقلظده ٍددددْلبدددد لدملتٌ دددد د لدوتدددددبَْللل9ٍالحددددغل ددددقلدبددددتًلل ل
ال تجدبد لدمل ل  ل َ دلٍت ل لبٌداةلمدس ْلدرقَدددّلدرتحٌٍلَدْلً دالتوددلردتٔللللل

دلملددتغريلدخلددربّ،لًرلتحقدد ل ددقل ددتٍ ِلدملددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕلتب  دد
جٌه ٍْلهذيلدرف ًقل درفْلدرذ  ،لمتلإج دٕل لَللدرتبدٍقلدألحدددِلال دتجدبد للل

ل( 14ّلًذر ل  دلفلدبتًلل أ  ددل َمْلدرتسد ْلً قد لملتغريلدخلرب

(لإىلل تتلًجٌدل  ًقلذد لدالرْلإحضددَْٖل مدتل تدتٌٔلللل14تشريلعتدٖ لدبتًلل 
ًداددةلمدس ددْلدرقَددددّلدرتحٌٍلَددْلرددتٔل ددتٍ ِلدملددتدسالدوكٌ َددْلفلل(لفα≤ل45 4 

دلإىللاَ دْلفللدلملدتغريلدخلدربّ،لد دتمدد لللةد عْلدر سادٕل قلًجوْلعع لدمل ل د لً ق دلل
لد( لً ددذر ل ددتتلًجددٌدل  ًا ددل356 4(،لًستددتٌٔلدالرددْل 437 1إذلبلغددال دحملتددٌبْل

(لفلمجَدددددةل ددددددال لدرقَدددددددّلα≤ل45 4ددردددددْلإحضددددددَْٖل مدددددتل تدددددتٌٔلدرتالردددددْل ل
درتحٌٍلَددْلرددتٔل ددتٍ ِلدملددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕل ددقلًجوددْلععدد للللللللل

ٌٔلدالرْلأ ربل دقللدلإىللاَملفلدحملتٌبْلًستتدلملتغريلدخلربّ،لد تمدد دمل ل  لتب  
لب َ ود ل45 4
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(: ْتا٥ر  ًٌٝ ايتبأٜ األسارٟ يٛاقع مماصع١ ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ ٚدلاالتٗا يز٣ َزٜضٟ املزاصؼ 11دزٍٚ )

 ملتػري اخلرب٠  ااحله١َٝٛ يف ذلافع١ ايظصقا٤ ٚفًك

 َضزص ايتبأٜ اجملاٍ

دلُٛع 

 املضبعات

رصدات 

 احلض١ٜ

َتٛعط 

 املضبعات

 ق١ُٝ ف

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

اجلاسب١ٝ )ايتأثري 

املجايٞ( ملزٜض 

املزصع١

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

عتجاص٠ ايفهض١ٜ اإل

 ملزٜض املزصع١

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

االعتباص ايفضرٟ 

 ملزٜض املزصع١

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

احلفظ اإلهلاَٞ 

 ملزٜض املزصع١

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

ايزصد١ ايه١ًٝ 

يًكٝار٠ 

 ايتش١ًٜٝٛ

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

 :)ٌأما فًما يتعلل مبتريري )امللهل العلم 
متلحتددددلللرإلجدبددْل لدددٓلدرتدددؤدللدرةددددعُل َ ددددلٍت لددد لسدددتغريلدملؤهدددللدر ل دددُ،ل

دملتٌ  د لدوتدبَْلًدالط د د لدمل َدسٍْ،لال تجدبد لدمل ل  ل َ دلٍت لد لبٌدادةللل
مدس ددْلدرقَددددّلدرتحٌٍلَددْلرددتٔل ددتٍ ِلدملددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕللللللل

ل( لل11دلملتغريلدملؤهللدر ل ُ،لًذر ل  دلهٌل ب لفلدبتًلل ً ق 

ٚاالحنضافات املعٝاص١ٜ يٛاقع مماصع١ ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ ٚدلاالتٗا يز٣ (: املتٛعطات احلغاب١ٝ 11دزٍٚ )

 ا ملتػري املؤٌٖ ايعًَُٞزٜضٟ املزاصؼ احله١َٝٛ يف ذلافع١ ايظصقا٤ تبًع

 املعٝاصٟ االحنضاف احلغابٞ املتٛعط ايعزراملتػريات َغتٜٛات اجملاٍ

اجلاسب١ٝ )ايتأثري املجايٞ( ملزٜض املزصع١

 دلتُعربًّٛ ن١ًٝ 

بهايٛصٜٛؼ

 َادغتري

 رنتٛصاٙ       

اجملُٛع

 ربًّٛ ن١ًٝ دلتُع االعتجاص٠ ايفهض١ٜ ملزٜض املزصع١

بهايٛصٜٛؼ

 َادغتري

رنتٛصاٙ       

اجملُٛع

 ربًّٛ ن١ًٝ دلتُع االعتباص ايفضرٟ ملزٜض املزصع١

بهايٛصٜٛؼ

 َادغتري

رنتٛصاٙ       

اجملُٛع

 ربًّٛ ن١ًٝ دلتُع احلفظ اإلهلاَٞ ملزٜض املزصع١

بهايٛصٜٛؼ

 َادغتري

رنتٛصاٙ

اجملُٛع

 ربًّٛ ن١ًٝ دلتُع ايزصد١ ايه١ًٝ يًكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ

بهايٛصٜٛؼ

 َادغتري

رنتٛصاٙ       

اجملُٛع
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(لًجدددٌدل ددد ًقلظده ٍدددْلبددد لدملتٌ ددد د لدوتددددبَْلللللل11ٍالحدددغل دددقلدبدددتًلل لل
ال تجدبد لدمل ل  ل َ دلٍت ل لبٌداةلمدس ْلدرقَدددّلدرتحٌٍلَدْلً دالتوددلردتٔللللل
 تٍ ِلدملتدسالدوكٌ َْلفلةد عْلدر سادٕل دقلًجودْلععد لدمل ل د لتب ددلملدتغريللللللل

درعده ٍدْل ددرفْلدردذ  ،لمتلإجد دٕللللللًرلتحق ل دقلجٌه ٍدْلدرفد ًقللللدملؤهللدر ل ُ 
ملدتغريلدملؤهدللدر ل دُلللللد لَللدرتبدٍقلدألحددِلال تجدبد لأ  ددل َمْلدرتسد دْلً ق دلل

ل( 12ًذر ل  دلفلدبتًلل 
(: ْتا٥ر  ًٌٝ ايتبأٜ األسارٟ يٛاقع مماصع١ ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ ٚدلاالتٗا يز٣ َزٜضٟ املزاصؼ 12دزٍٚ )

 ا ملتػري املؤٌٖ ايعًُٞ قا٤ ٚفًكاحله١َٝٛ يف ذلافع١ ايظص

 دلُٛع املضبعات َضزص ايتبأٜ اجملاٍ

رصدات 

 احلض١ٜ

َتٛعط 

 املضبعات

 ق١ُٝ ف

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

اجلاسب١ٝ )ايتأثري 

املجايٞ( ملزٜض 

املزصع١

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

االعتجاص٠ ايفهض١ٜ 

 ملزٜض املزصع١

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

االعتباص ايفضرٟ ملزٜض 

 املزصع١

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

احلفظ اإلهلاَٞ ملزٜض 

 املزصع١

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

ايزصد١ ايه١ًٝ 

 يًكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

(لإىلل تتلًجٌدل  ًقلذد لدالرْلإحضددَْٖل مدتل تدتٌٔلللل12تشريلعتدٖ لدبتًلل 
(ل ٌَداددةلمدس ددْلدرقَددددّلدرتحٌٍلَددْلرددتٔل ددتٍ ِلدملددتدسالدوكٌ َددْلفلللα≤ل45 4 

دلإىللدلملددتغريلدملؤهددللدر ل ددُ،لد ددتمدد ةد عددْلدر سادددٕل ددقلًجوددْلععدد لدمل ل دد لً ق دد
( لً ذر ل دتتلًجدٌدللل196 4(،لًستتٌٔلدالرْل 574 1اَ ْلفلدحملتٌبْلإذلبلغال 

(لفلمجَددةل دددال لدرقَددددّلللα≤ل45 4 دد ًقلددرددْلإحضدددَْٖل مددتل تددتٌٔلدرتالرددْل لللل
درتحٌٍلَددْلرددتٔل ددتٍ ِلدملددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕل ددقلًجوددْلععدد للللللللل

دلإىللاددَملفلدحملتددٌبْلًستددتٌٔلدالرددْلدلملددتغريلدملؤهددللدر ل ددُ،لد ددتمدد دمل ل دد لتب  دد
لب َ ود ل45 4أ ربل قل

 :)ًُأما فًما يتعلل مبتريري )املسحلُ املدزس 
رإلجدبدددْل دددقلهدددذدلدرتدددؤدلل  َ ددددلٍت لددد لسدددتغريلدمل حلدددْلدملتس دددَْ(لمتلحتددددللل
دملتٌ دد د لدوتدددبَْلًدالط د ددد لدمل َدسٍددْ،لًد ددتدتدتلدختبدددسل  (لرلكشددعل ددقلللللللل

ًداةلمدس ْلدرقَددّلدرتحٌٍلَْلرتٔل تٍ ِلدملدتدسالدوكٌ َدْلفلللدالرْلدرف ًقلفل
ةد عْلدر سادٕلت د ٔلملدتغريلدمل حلدْلدملتس دَْ،لًذرد ل  ددلهدٌل دب لفلدبدتًللللللللللل

ل( 13 
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(: املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاالحنضافات املعٝاص١ٜ ْٚتا٥ر اختباص )ت( يزالي١ ايفضٚم يف ٚاقع مماصع١ 13دزٍٚ )

ا ملتػري املضس١ً املزصع١ٝز٣ َزٜضٟ املزاصؼ احله١َٝٛ يف ذلافع١ ايظصقا٤ تبًعايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ ي

ايعزراملغتٜٛاتاجملاٍ

املتٛعط 

احلغابٞ

االحنضاف 

املعٝاصٟ

رصد١ 

احلض١ٜ

ق١ُٝ ت

ايزالي١ 

اإلسضا١ٝ٥

اجلاسب١ٝ )ايتأثري 

املجايٞ( ملزٜض املزصع١

أعاع١ٝ

4136.2211.111*

ثا١ْٜٛ

االعتجاص٠ ايفهض١ٜ ملزٜض 

املزصع١

أعاع١ٝ

4135.616 1.111* 

ثا١ْٜٛ

االعتباص ايفضرٟ ملزٜض 

 املزصع١

أعاع١ٝ

4134.542 1.111 * 

ثا١ْٜٛ

احلفظ اإلهلاَٞ ملزٜض 

املزصع١

أعاع١ٝ

4133.8621.111*

ثا١ْٜٛ

ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ

أعاع١ٝ

4135.3911.111*

ثا١ْٜٛ

 (  α ≤ 1.15*: عٓز َغت٣ٛ ايزالي١ ) 

(،لإىللًجٌدل  ًقلددرْلإحضدَْٖل مدتلل13تشريلعتدٖ لدختبدس ل (لحتيلدبتًلل 
(لفلًداةلمدس ْلدرقَددّلدرتحٌٍلَْلرتٔل دتٍ ِلدملدتدسالللα≤45 4  تتٌٔلدرتالرْل

دلإىللاَ ددْل لدلملددتغريلدمل حلددْلدملتس ددَْ،لد ددتمدد للدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕلتب  ددلل
(لًرضددددالدمل حلدددْلدأل د دددَْ للل44 4 لْ(لًستدددتٌٔلدالردددل394 5دحملتدددٌبْلإذلبلغدددال ل

(لفلمجَددةلα≤ل45 4 ً ددذر لًجددٌدل دد ًقلددرددْلإحضدددَْٖل مددتل تددتٌٔلدرتالرددْلللللل
 دددال لدرقَددددّلدرتحٌٍلَددْلرددتٔل ددتٍ ِلدملددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕللللل

دلدىللادَمل لدحملتدٌبْ،لًستدتٌٔلدالردْلأادلل دقلللللللملتغريلدمل حلْلدملتس َْ،لد تمدد تب  دل
لب َ ود،لًرضدالدمل حلْلدأل د َْ ل45 4

  لتنظًمًااُ لاادّ املعلمااني يف املاادازض النتااآج املتعلكااُ بالشاالاا الجالح:مااا مشااتىّ الجكااُ ا
 احلهىمًُ يف ذلافظُ الززقاْ؟

رإلجدبْل قلهذدلدرتؤدللمتلحتددللدملتٌ د د لدوتددبَْلًدالط د دد لدمل َدسٍدْلللللل
ملتتٌٔلدرةقْلدرتمعَ َْلردتٔلدمل ل د لفلدملدتدسالدوكٌ َدْلفلةد عدْلدر ساددٕ،للللللل

ل( 14ًذر ل  دلهٌل ب لفلدبتًلل 
املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاالحنضافات املعٝاص١ٜ ٚرصد١ املٛافك١ ملغت٣ٛ ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ يز٣ املعًُني (: 14دزٍٚ )

ًٝ  ايف املزاصؼ احله١َٝٛ يف ذلافع١ ايظصقا٤ َضتب١ تٓاطي

صقِ اجملاٍتضتٝب اجملاٍ

املتٛعط  اجملاٍ

احلغابٞ

 االحنضاف 

املعٝاصٟ

رصد١ 

املٛافك١

َتٛعط١ايجك١ بظَال٤ ايعٌُ 2 1

َتٛعط١ايغٝاعات اإلراص21١ٜ

َتٛعط١ايجك١ يف املزٜض 3 3

 َتٛعط١َغت٣ٛ ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ 

(لأنل تدتٌٔلدرةقدْلدرتمعَ َدْلردتٔلدمل ل د لفلدملدتدساللللللل14ٍتغحل قلدبدتًلل ل
(لًبدط دفل58 3دوكٌ َْلفلةد عْلدر سادٕل تٌ ط،لدذلبلالدملتٌ طلدوتدبُل 

( ل66 3ل–ل49 3(،لًاتلت دًحدالدملتٌ د د لدوتددبَْلرل جددال لبد ل للللل54 4  َدسِل 
(ل66 3ٕلدر  ددللستٌ ددطلحتدددبُل لحَددثلجدددٕلفلدمل تبددْلدألًىلل دددللدرةقددْلبدد  الللل

(لًبتسجددْل تٌ دد ْ،لًفلدمل تبددْلدرةدعَددْل دددللدرتَد ددد للل66 4ًدطدد دفل  َدددسِلل 
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(لًبتسجددْل تٌ دد ْ،لفلل88 4(لًدطدد دفل  َدددسِل ل64 3دإلددسٍددْلستٌ ددطلحتدددبُل ل
(لًدطد دفل  َدددسِلل49 3حد لحدللأخدريدل ددللدرةقدْلفلدملدتٍ لستٌ دطلحتددبُل لللللللل

ل  ْ (لًبتسجْل ت58ٌ 4 

 :ٌأما بالنشبُ لفكسات نل دلاا فكد نانت النتآج علِ النحى التال 
 ُاجملاا األوا: الشًاسات اإلدازي 

متلحتدللدملتٌ  د لدوتدبَْلًدالط د د لدمل َدسٍْلرفق د ل ددللدرتَد دد للل
(ل15دإلددسٍددْلرددتٔلدمل ل دد لفلدملددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕ،لًدبددتًلل لللللل

لٌٍعحلذر  
(: املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاالحنضافات املعٝاص١ٜ ٚرصد١ املٛافك١ يفكضات دلاٍ ايغٝاعات اإلراص١ٜ يز٣ 15دزٍٚ )

 تٓاطيٝا. املعًُني يف املزاصؼ احله١َٝٛ يف ذلافع١ ايظصقا٤

تضتٝب 

 ايفكض٠

صقِ 

 ايفكض٠

 ايفكض٠

املتٛعط 

 احلغابٞ

 االحنضاف 

 املعٝاصٟ

رصد١ 

 املٛافك١

 نبري٠املزصع١ عٝاعات إراص١ٜ ٚاعش١متاصؼ إراص٠  1

نبري٠تٛفض إراص٠ املزصع١ فضصا تزصٜب١ٝ َال١ُ٥ يًُعًُني 2

َتٛعط١تغع إراص٠ املزصع١ ايؾدط املٓاعب يف املهإ املٓاعب 3

َتٛعط١بعزاي١ متٓح إراص٠ املزصع١ احلٛافظ )املهاف٦ات( 4

5 

متــٓح إراص٠ املزصعــ١ احلــٛافظ )املهاف٦ــات( عًــ٢ أعــػ  

َٛعٛع١ٝ.

َتٛعط١

َتٛعط١تؾضى إراص٠ املزصع١ املعًُني يف صٓع ايكضاصات 6

 َتٛعط١ايغٝاعات اإلراص١ٜاجملُٛع ايهًٞ جملاٍ 

(لأنل تتٌٔلدرتَد د لدإلددسٍْلردتٔلدمل ل د لفلدملدتدسالللل15ٍتغحل قلدبتًلل 
دوكٌ َْلفلةد عْلدر سادٕل تٌ د ْ،لإذلبلدالدملتٌ دطلدوتددبُلرلتسجدْلدركلَدْللللللل

دملتٌ دد د لدوتدددبَْلرلفقدد د لللت دًحددا(،لفلحدد ل88 4(لًدطدد دفل  َدددسِل 64 3 
:ل دددسالإددسّلدملتس ددْل َد ددد للل(1(،لحَددثلحضددلالدرفقدد ّلساددمل لل87 3ل–ل44 3بدد ل 

ًبددط دفل  َددسِلللل87 3إددسٍْلًدعحْ،ل لٓلدمل تبْلدألًىللستٌ طلحتدبُلاَ تدىلل
(:لتشدددد  لإددسّلدملتس ددددْلدمل ل دددد لفلصددددمةلل4فلحدددد لحضددددلالدرفقدددد ّلساددددمل لل97 4

ل 11 1ًدط دفل  َدسِلل44 3درق دسد ل لٓلدمل تبْلدألخريّلستٌ طلحتدبُلاَ تىل

 الجكُ بزمالْ العمل:اجملاا الجان :ٌ 
متلحتددددللدملتٌ ددد د لدوتددددبَْلًدالط د دددد لدمل َدسٍدددْلرفقددد د ل ددددللدرةقدددْلل
بدد  الٕلدر  ددللرددتٔلدمل ل دد لفلدملددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕ،لًدبددتًلللل

ل(لٌٍعحلذر  16 
ايجك١ بظَال٤ ايعٌُ  (: املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاالحنضافات املعٝاص١ٜ ٚرصد١ املٛافك١ يفكضات دلا16ٍدزٍٚ )

 يز٣ املعًُني تٓاطيٝا

تضتٝب 

 ايفكض٠

صقِ 

 ايفكض٠

 ايفكض٠

املتٛعط 

 احلغابٞ

 االحنضاف 

 املعٝاصٟ

رصد١ 

 املٛافك١

 نبري٠ٜؤرٟ َعًُٛ املزصع١ أعُاهلِ بؾهٌ دٝز 1

2 

ِ ست٢ يف املٛاقف   ٛ املزصع١ ع٢ً بعغٗ ٜعتُز َعًُ

ايضعب١

نبري٠

نبري٠ٜجل َعًُٛ املزصع١  ببعغِٗ 3

نبري٠تضزم َا خيربى ب٘ َعًُٛ املزصع١ 4

نبري٠َٜششص َعًُٛ املزصع١ َٔ بعغِٗ 5

نبري٠اجملُٛع ايهًٞ جملاٍ ايجك١ بظَال٤ ايعٌُ
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دمل ل ددد لفل(لأنل تدددتٌٔلدرةقدددْلبددد  الٕلدر  دددللردددتٔلللل16ٍتغدددحل دددقلدبدددتًلل لل
،لإذلبلالدملتٌ دطلدوتددبُلرلتسجدْللللددملتدسالدوكٌ َْلفلةد عْلدر سادٕل تٌ   

دملتٌ ددد د لدوتددددبَْللت دًحدددال(،لفلحددد 66 4(لًدطددد دفل  َددددسِل 66 3دركلَدددْل 
(:لٍددؤدِل  ل ددٌلدملتس ددْل1(،لحَددثلحضددلالدرفقدد ّلساددمل 15 4ل–ل84 2رلفقدد د لبدد ل 

ًبدددط دفلل15 4دألًىللستٌ ددطلحتدددبُلاَ تددىللأ  ددد ملبشددكللجَددتل لددٓلدمل تبددْلل
ٍإحددذسل  ل ددٌلدملتس ددْل ددقلب غددوملل5فلحدد لحضددلالدرفقدد ّلساددمل لل82 4  َدددسِل (:ل

ل 15 1ًدط دفل  َدسِلل84 2 لٓلدمل تبْلدألخريّلستٌ طلحتدبُلاَ تىل

 :اجملاا الجالح: الجكُ يف املديس 
فقد د ل ددللدرةقددْلفلللمتلحتددللدملتٌ د د لدوتددبَْلًدالط د دد لدمل َدسٍدْلرللللل

(ل17دملدددتٍ لردددتٔلدمل ل ددد لفلدملدددتدسالدوكٌ َدددْلفلةد عدددْلدر ساددددٕ،لًدبدددتًلل لللل
لٌٍعحلذر  

(: املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاالحنضافات املعٝاص١ٜ ٚرصد١ املٛافك١ يفكضات دلاٍ ايجك١ يف املزٜض يز٣ 17دزٍٚ )

ًٝ  ا.املعًُني تٓاطي

 ايفكض٠ صقِ ايفكض٠ تضتٝب ايفكض٠

املتٛعط 

 احلغابٞ

 االحنضاف 

 املعٝاصٟ

 رصد١ املٛافك١

 نبري٠ُٜعز َزٜض املزصع١ نفؤ يف عًُ٘ 1

نبري٠ٜجل َعًُٛ املزصع١ يف املزٜض 2

نبري٠ٜعٌُ َزٜض املزصع١ ملا فٝ٘ َضًش١ املعًُني 3

َتٛعط١ٜعتُز  َعًُٛ املزصع١ ع٢ً املزٜض 4

َتٛعط١ال ٜعري َزٜض املزصع١ اٖتُاًَا يًُعًُني 5

6 

ِ ايؾو مبععِ األعُاٍ اييت ٜكّٛ  ٛ املزصع١ ٜٓتابٗ َعًُ

بٗا املزٜض

َتٛعط١

7 

ــا  ــضٟ راخــٌ املزصعــ١ عــٔ       ــزٜض سكٝكــ١ َ حيذــب امل

املعًُني

َتٛعط١

َتٛعط١يف املزٜض ايجك١اجملُٛع ايهًٞ جملاٍ 

(لأنل تددتٌٔلدرةقددْلفلدملددتٍ لرددتٔلدمل ل دد لفلدملددتدساللللل17ٍتغددحل ددقلدبددتًلل لل
دوكٌ َدْلفلةد عدْلدر ساددٕل تٌ دط،لإذلبلدالدملتٌ دطلدوتددبُلرلتسجدْلدركلَدْلللللللللل

(،لفلحدد لت ًدحددالدملتٌ دد د لدوتدددبَْلرلفقدد د لل58 4(لًدطدد دفل  َدددسِل 49 3 
ٍُ تل تٍ لدملتس ْل فؤلفل  لىل3،لحَثلحضلالدرفق ّلسامل (94 3ل–ل43 3ب ل  (:ل

فلحدد لل44 1ًبدددط دفل  َدددسِلل94 3 لددٓلدمل تبددْلدألًىللستٌ ددطلحتدددبُلاَ تددىل
(:لدجيلدملتٍ لحقَقْل دلجي ِلددخللدملتس دْل دقلدمل ل د لللل6حضلالدرفق ّلسامل 

ل 21 1سِلًدط دفل  َدل43 3 لٓلدمل تبْلدألخريّلستٌ طلحتدبُلاَ تىل

  مشتىّ الجكُ التنظًمًُ لدّ املعلمني يف املادازض  خيتل  النتآج املتعلكُ بالشلاا السابع: هل
ماتريريات )اجلانصو واخلا،َو وامللهال العلماٌ واملسحلاُ       بااتتالف  احلهىمًُ يف ذلافظُ الززقااْ  

 املدزسًُ( ؟
د لرإلجدبددْل ددقلهددذدلدرتددؤدلل  َ دددلٍت لدد لسددتغريلدبددمس(لمتلحتدددللدملتٌ دد لل

دوتدبَْلًدالط د د لدمل َدسٍْ،لًد تدتدتلدختبدسل  (لرلكشعل قلدالرْلدرف ًقلفل
 تتٌٔلدرةقْلدرتمعَ َدْلردتٔلدمل ل د لفلدملدتدسالدوكٌ َدْلفلةد عدْلدر ساددٕلللللللل

ل( 18ت  ٔللملتغريلدبمس،لًذر ل  دلهٌل ب لفلدبتًلل 
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املعٝاص١ٜ ْٚتا٥ر اختباص )ت( يزالي١ ايفضٚم يف َغت٣ٛ ايجك١ (: املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاالحنضافات 18دزٍٚ )

ا ملتػري اجلٓػ ايتٓع١ُٝٝ يز٣ املعًُني يف املزاصؼ احله١َٝٛ يف ذلافع١ ايظصقا٤ تبًع

ايعزراملغتٜٛاتاجملاٍ

املتٛعط 

 احلغابٞ

االحنضاف 

 املعٝاصٟ

ق١ُٝ ترصد١ احلض١ٜ

ايزالي١ 

اإلسضا١ٝ٥

ايغٝاعات اإلراص١ٜ    

سنض

413-1.1191.319

أْج٢

ايجك١ بظَال٤ ايعٌُ

سنض

4131.536 1.125 

أْج٢

 ايجك١ يف املزٜض

سنض

413- 1.887 1.376  

أْج٢

َغت٣ٛ ايجك١ 

ايتٓع١ُٝٝ نهٌ

سنض

413- 1.2481.815

أْج٢

 (  α ≤ 1.15*: عٓز َغت٣ٛ ايزالي١ ) 

(،لإىلل تتلًجٌدل د ًقلددردْلإحضددَْٖلللل18تشريلعتدٖ لدختبدس  (لحتيلدبتًلل 
(لفل تدددتٌٔلدرةقدددْلدرتمعَ َدددْلردددتٔلدمل ل ددد لفلللα≤ل45 4 مدددتل تدددتٌٔلدرتالردددْل ل

ٕلل دلإىللاَ ددْل لت دد ٔللملددتغريلدبدمس،لد ددتمدد للدملدتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادد
( للً ذر ل تتلًجٌدل  ًادل845 4 لْ(لًستتٌٔلدالر-248 4دحملتٌبْلإذلبلغال 

(لفلمجَةل دال لدرةقدْلدرتمعَ َدْلللα≤ل45 4ددرْلإحضدَْٖل متل تتٌٔلدرتالرْل 
ردددتٔلدمل ل ددد لفلدملدددتدسالدوكٌ َدددْلفلةد عدددْلدر ساددددٕلت ددد ٔلملدددتغريلدبدددمس،للللل

لب َ ود ل45 4دلإىللاَمل لدحملتٌبْل د،لًستتٌٔلدالرْلأ ة ل قلمدد د ت

 :)َ،أما فًما يتعلل مبتريري )اخل 
رإلجدبْل لٓلدرتدؤدللدر دبدةل َ ددلٍت لد لسدتغريلدخلدربّ،لمتلحتددللدملتٌ د د للللللللل
دوتدبَْلًدالط د د لدمل َدسٍْ،لملتتٌٔلدرةقْلدرتمعَ َْلردتٔلدمل ل د لفلدملدتدسالللل

ملدددتغريلدخلدددربّ،لًذرددد ل  ددددلهدددٌل دددب لفلللللدفلةد عدددْلدر ساددددٕلً ق دددلدوكٌ َدددْل
ل( 19دبتًلل 
(: املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاالحنضافات املعٝاص١ٜ ملغت٣ٛ ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ يز٣ املعًُني يف املزاصؼ 19دزٍٚ )

 احله١َٝٛ يف ذلافع١ ايظصقا٤ تبعا ملتػري اخلرب٠

املعٝاصٟ االحنضافاحلغابٞ املتٛعطايعزراملتػريات َغتٜٛات اجملاٍ

ايغٝاعات اإلراص١ٜ    

عٓٛات 5اقٌ َٔ 

عٓٛات11أقٌ َٔ  –5َٔ

عٓٛات فأنجض 11

اجملُٛع

عٓٛات 5اقٌ َٔ  ايجك١ بظَال٤ ايعٌُ

عٓٛات11أقٌ َٔ  –5َٔ

عٓٛات فأنجض 11

اجملُٛع

عٓٛات 5اقٌ َٔ  ايجك١ يف املزٜض

عٓٛات11أقٌ َٔ  –5َٔ

عٓٛات فأنجض 11

اجملُٛع

عٓٛات 5اقٌ َٔ  ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ نهٌ

عٓٛات11أقٌ َٔ  –5َٔ

عٓٛات فأنجض 11

اجملُٛع
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(لًجٌدل  ًقلظده ٍْلب لدملتٌ  د لدوتدبَْلملتدتٌٔلل19ٍالحغل قلدبتًلل 
دلدرةقددْلدرتمعَ َددْلرددتٔلدمل ل دد لفلدملدددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕلتب  دددللللللل

درفد ًقل ددرفْلدردذ  ،لمتلإجد دٕل لَدلللللللملتغريلدخلربّ،لًرلتحق ل قلجٌه ٍْلهذيل
دلملدتغريلدخلدربّلًذرد ل  ددلللللدرتبدٍقلدألحددِلال تجدبد لأ د ددل َمدْلدرتسد دْلً ق دلللل

ل( 24فلدبتًلل 
ملغت٣ٛ ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ يز٣ املعًُني يف املزاصؼ احله١َٝٛ يف  (: ْتا٥ر  ًٌٝ ايتبأٜ  األسار21ٟدزٍٚ )

 ٠ ا ملتػري اخلربذلافع١ ايظصقا٤ ٚفًك

 دلُٛع املضبعات َضزص ايتبأٜ اجملاٍ

رصدات 

 احلض١ٜ

َتٛعط 

 املضبعات

 ق١ُٝ ف

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

ايغٝاعات اإلراص١ٜ    

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

بني اجملُٛعات ايجك١ بظَال٤ ايعٌُ

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

بني اجملُٛعات ايجك١ يف املزٜض

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

ايزصد١ ايه١ًٝ 

 يًجك١ ايتٓع١ُٝٝ

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

(لإىلل تتلًجٌدل  ًقلذد لدالرْلإحضددَْٖل مدتل تدتٌٔلللل24تشريلعتدٖ لدبتًلل 
(لفل تدددتٌٔلدرةقدددْلدرتمعَ َدددْلردددتٔلدمل ل ددد لفلدملدددتدسالدوكٌ َدددْلفللللα≤ل45 4 

ملدددتغريلدخلدددربّ،لد دددتمددد لإىللاَ دددْلفلدحملتدددٌبْلإذلبلغددداللللللدةد عدددْلدر ساددددٕلً ق دددلل
( لً دذر ل دتتلًجدٌدل د ًقلددردْلإحضددَْٖل مدتلللللللل198 4(،لًستتٌٔلدالرْل 628 1 

(لفلمجَددةل دددال لدرةقددْلدرتمعَ َددْلرددتٔلدمل ل دد لفلللα≤ل45 4 تددتٌٔلدرتالرددْل 
إىللادددَملفللدتب ددددلملدددتغريلدخلدددربّ،لد دددتمدد لدملدددتدسالدوكٌ َدددْلفلةد عدددْلدر ساددددٕ

لب َ ود ل45 4أ ة ل قللْدحملتٌبْلًستتٌٔلدالر

 :)ٌأما فًما يتعلل مبتريري )امللهل العلم 
رإلجدبدددْل لدددٓلدرتدددؤدللدر دبدددةل َ ددددلٍت لددد لسدددتغريلدملؤهدددللدر ل دددُ،لمتلحتددددللل
دملتٌ  د لدوتدبَْلًدالط د د لدمل َدسٍْ،لملتتٌٔلدرةقْلدرتمعَ َْلردتٔلدمل ل د للل

دلملدتغريلدملؤهدللدر ل دُ،لًذرد ل  ددللللللدوكٌ َْلفلةد عْلدر سادٕلً ق دلفلدملتدسال
ل( 21هٌل ب لفلدبتًلل 

(لًجٌدل  ًقلظده ٍْلب لدملتٌ  د لدوتدبَْلملتدتٌٔلل21ٍالحغل قلدبتًلل 
دلدرةقددْلدرتمعَ َددْلرددتٔلدمل ل دد لفلدملدددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕلتب  دددللللللل

ق ل قلجٌه ٍْلهدذيلدرفد ًقل ددرفْلدردذ  ،لمتلإجد دٕللللللملتغريلدملؤهللدر ل ُ،لًرلتح
دلملدتغريلدملؤهدللدر ل دُلللل لَللدرتبدٍقلدألحددِلال تجدبد لأ  ددل َمْلدرتسد دْلً ق دلل

ل( 22ًذر ل  دلفلدبتًلل 
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(:املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاالحنضافات املعٝاص١ٜ ملغت٣ٛ ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ يز٣ املعًُني يف املزاصؼ 21دزٍٚ )

 ا ملتػري املؤٌٖ ايعًُٞيف ذلافع١ ايظصقا٤ تبًعاحله١َٝٛ 

املعٝاصٟ االحنضاف احلغابٞ املتٛعطايعزراملتػريات َغتٜٛات اجملاٍ

ايغٝاعات اإلراص١ٜ    

ربًّٛ ن١ًٝ دلتُع

بهايٛصٜٛؼ

َادغتري

رنتٛصاٙ

 دلُٛع

ربًّٛ ن١ًٝ دلتُع ايجك١ بظَال٤ ايعٌُ

بهايٛصٜٛؼ

َادغتري

رنتٛصاٙ

 دلُٛع

ربًّٛ ن١ًٝ دلتُع ايجك١ يف املزٜض

بهايٛصٜٛؼ

َادغتري

رنتٛصاٙ

 دلُٛع

ايزصد١ ايه١ًٝ يًجك١ 

 ايتٓع١ُٝٝ

ربًّٛ ن١ًٝ دلتُع

بهايٛصٜٛؼ

َادغتري

رنتٛصاٙ

 دلُٛع

املعًُني يف املزاصؼ احله١َٝٛ يف ملغت٣ٛ ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ يز٣  (:ْتا٥ر  ًٌٝ ايتبأٜ  األسار22ٟدزٍٚ )

 ا ملتػري املؤٌٖ ايعًُٞ ذلافع١ ايظصقا٤ ٚفًك

 دلُٛع املضبعات َضزص ايتبأٜ اجملاٍ

رصدات 

 احلض١ٜ

َتٛعط 

 املضبعات

 ق١ُٝ ف

َغت٣ٛ 

 ايزالي١

ايغٝاعات 

اإلراص١ٜ    

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

ايجك١ بظَال٤ 

 ايعٌُ

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

بني اجملُٛعات ايجك١ يف املزٜض

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

ايزصد١ ايه١ًٝ 

يًجك١ 

 ايتٓع١ُٝٝ

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛع

(لإىلل تتلًجٌدل  ًقلذد لدالرْلإحضددَْٖل مدتل تدتٌٔلللل22تشريلعتدٖ لدبتًلل 
فلدملدددتدسالدوكٌ َدددْلفلل(لفل تدددتٌٔلدرةقدددْلدرتمعَ َدددْلردددتٔلدمل ل ددد لللα≤ل45 4 

دلإىللاَ ْلفلدحملتدٌبْلإذلبلغدالللدلملتغريلدملؤهللدر ل ُ،لد تمدد ةد عْلدر سادٕلً ق 
( لً دذر ل دتتلًجدٌدل د ًقلددردْلإحضددَْٖل مدتلللللللل723 4(،لًستتٌٔلدالرْل 442 4 

(لفلمجَددةل دددال لدرةقددْلدرتمعَ َددْلرددتٔلدمل ل دد لفلللα≤ل45 4 تددتٌٔلدرتالرددْل 
دلإىللادَمللدلملدتغريلدملؤهدللدر ل دُ،لد دتمدد للللتب  دلل َْلفلةد عْلدر سادٕدملتدسالدوكٌ

لب َ ود ل45 4أ ة ل قللْفلدحملتٌبْلًستتٌٔلدالر
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 :)ًُأما فًما يتعلل مبتريري )املسحلُ املدزس 
رإلجدبدددْل دددقلهدددذدلدرتدددؤدلل  َ ددددلٍت لددد لسدددتغريلدمل حلدددْلدملتس دددَْ(لمتلحتددددللل

دمل َدسٍددْ،لًد ددتدتدتلدختبدددسل  (لرلكشددعل ددقلللللدملتٌ دد د لدوتدددبَْلًدالط د ددد للل
دالردددْلدرفددد ًقلفل تدددتٌٔلدرةقدددْلدرتمعَ َدددْلردددتٔل دددتٍ ِلدملدددتدسالدوكٌ َدددْلفللللل
ةد عْلدر سادٕلت د ٔلملدتغريلدمل حلدْلدملتس دَْ،لًذرد ل  ددلهدٌل دب لفلدبدتًللللللللللل

ل( 23 
يزالي١ ايفضٚم يف َغت٣ٛ ايجك١ (: املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚاالحنضافات املعٝاص١ٜ ْٚتا٥ر اختباص )ت( 23دزٍٚ )

ايتٓع١ُٝٝ يز٣ َزٜضٟ املزاصؼ احله١َٝٛ يف ذلافع١ ايظصقا٤ تبعا ملتػري املضس١ً املزصع١ٝ

ايعزراملغتٜٛاتاجملاٍ

املتٛعط 

احلغابٞ

االحنضاف 

املعٝاصٟ

رصد١ 

احلض١ٜ

ق١ُٝ ت

ايزالي١ 

اإلسضا١ٝ٥

ايغٝاعات اإلراص١ٜ    

أعاع١ٝ

4132.6861.118*

ثا١ْٜٛ

ايجك١ بظَال٤ ايعٌُ

أعاع١ٝ

4131.656 1.198 

ثا١ْٜٛ

 ايجك١ يف املزٜض

أعاع١ٝ

4133.159 1.111 * 

ثا١ْٜٛ

َغت٣ٛ ايجك١ 

ايتٓع١ُٝٝ نهٌ

أعاع١ٝ

4133.5651.111*

ثا١ْٜٛ

 (  α ≤ 1.15*: عٓز َغت٣ٛ ايزالي١ ) 

(،لإىللًجٌدل  ًقلددرْلإحضدَْٖل مدتلل23تشريلعتدٖ لدختبدس ل (لحتيلدبتًلل 
(لفلًداةلمدس ْلدرقَددّلدرتحٌٍلَْلرتٔل دتٍ ِلدملدتدسالللα≤45 4 تتٌٔلدرتالرْل 

دلإىللاَ ددْل لملددتغريلدمل حلددْلدملتس ددَْ،لد ددتمدد للدلدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕلتب  ددلل
(لًرضددددالدمل حلدددْلدأل د دددَْ للل44 4(لًستدددتٌٔلدالردددْل ل565 3دحملتدددٌبْلإذلبلغدددال ل

ُّلα≤ل45 4ً ددذر لًجددٌدل دد ًقلددرددْلإحضدددَْٖل مددتل تددتٌٔلدرتالرددْل لل (لفل دددر
دلإىللادَمل للدلملتغريلدمل حلدْلدملتس دَْ،لد دتمدد لللدرتَد د لدإلددسٍْلًدرةقْلفلدملتٍ لتب  

  دد،لًرضددالدمل حلدْلدأل د دَْ لفلحد للللللل45 4دحملتٌبْ،لًستتٌٔلدالردْلأادلل دقلللل
(لفل ددددللدرةقدددْلα≤ل45 4مللتعودد ل ددد ًقلددردددْلإحضدددَْٖل مدددتل تدددتٌٔلدرتالرددْل للل

دلإىللادَمل لدحملتدٌبْ،لًستدتٌٔللللدلملتغريلدمل حلْلدملتس دَْ،لد دتمدد للب  الٕلدر  للتب  
ل ل45 4دالرْلأ ربل قل

        ّالنتآج املتعلكُ بالشلاا اخلامص: هل تىجد عالقُ باني واقاع ممازساُ الكًاادَ التحىيلًاُ لاد
 مديسٍ املدازض احلهىمًُ يف ذلافظُ الززقاْ ومشتىّ الجكُ التنظًمًُ  لدّ املعلمني؟

رإلجدبددْل ددقلهددذدلدرتددؤدلل قددتلمتلحتدددلل  د ددللدالستبدددطلبدد لًداددةلمدس ددْلللللللل
ِل دملددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕلً تددتٌٔلللدرقَددددّلدرتحٌٍلَددْلرددتٔل ددتٍ 

درةقددْلدرتمعَ َددْلرددتٔلدمل ل دد ،لبد ددتدتدتل  د ددللدستبدددطلبري ددٌن،لحَددثل دعدداللل
ل( 24درمتدٖ ل  دلهُل ٌعحْلفلدبتًلل 

َ ل24ٍدددب لدبدددتًلل  دلبددد لًدادددةلمدس دددْلل(لأنلهمدددد ل الادددْلاٌٍدددْلًددردددْلإحضددددٖ
تدسالدوكٌ َدْلفلةد عدْلدر ساددٕللللدرقَددّلدرتحٌٍلَْلً دالتودلردتٔل دتٍ ِلدملدللل

ً تدددتٌٔلدرةقدددْلدرتمعَ َدددْللً دالتدددىلردددتٔلدمل ل ددد ،لحَدددثلبلغدددالادددَمل  د دددللللللل
ب َ وددد،ل دددل ددتدل  ددد ال لدالستبدددطلبدد ل دددللدرةقددْللللل64 4دالستبدددطلأ ةدد ل ددقلل
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ب  الٕلدر  للًدرةقْلدرتمعَ َْلً دالتود،لحَثل دعالدر الادْلعد َفْلأادلل دقللللل
لل 34 4
: َعاَالت اصتباط بريعٕٛ بني ٚاقع مماصع١ ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ يز٣ َزٜضٟ املزاصؼ احله١َٝٛ يف (24دزٍٚ )

 ذلافع١ ايظصقا٤ َٚغت٣ٛ ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ  يز٣ املعًُني

 املغت٣ٛ

اجلاسب١ٝ )ايتأثري 

 املجايٞ(

االعتجاص٠ 

 ايفهض١ٜ 

االعتباص 

 ايفضرٟ 

 ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ احلفظاإلهلاَٞ

ايغٝاعات اإلراص١ٜ    

ايجك١ بظَال٤ ايعٌُ

 ايجك١ يف املزٜض

ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ نهٌ

 (  α ≤ 1.11*: عٓز َغت٣ٛ ايزالي١ ) 

  مناقشُ النتآج 
 ما واقع ممازسُ مديسٍ املدازض احلهىمًُ للكًاادَ   : مناقشُ النتآج املتعلكُ بالشلاا األوا: أوال

 ؟ْالتحىيلًُ يف ذلافظُ الززقا
دلأله َدددْلمدس دددْلدرقَدددددّلدرتحٌٍلَدددْلًآثدسهددددلدالجيدبَدددْل لدددٓلدمل ل ددد للللللللععددد  

ًجددٕ للل،دربدحةددنللبددنلتكدٌنلدسجدْلمدس دتودل درَدْللللللللٍد للًدر الللًدملتس ْل دن
ْللللل دركلَددْللدرمتدددٖ ل لبَددْلر  ددٌحلدربدحةدددنل حَددثلأظودد  لعتدددٖ لدرتسد ددْلأنلدرتسجدد

رلقَددّلدرتحٌٍلَْلفلدملتدسالدوكٌ َْلسحد عْلدر سادٕل قلًجودْلععد لدمل ل د لللل
 دعدددال دددبريّل،لحَدددثلبلدددالدملتٌ دددطلدوتددددبُلإلجدبدددد لدمل ل ددد ل لدددٓل قددد د لللللللللل

أنلًداددةلمدس ددْلدرقَددددّلدرتحٌٍلَددْلفللل( لًأظودد  لدرمتدددٖ لأٍغدددلل84 3دال ددتبدعْلل 
دملتدسالدوكٌ َْلفلةد عدْلدر ساددٕلتشددبوالفل دالتودد،لحَدثلجددٕلفلدمل تبدْلللللللل

(ل98 3دألًىلل ددددللدبدذبَدددْل درتددددثريلدملةددددرُ(لملدددتٍ لدملتس دددْلستٌ دددطلحتددددبُل ل
ٌلللللل  دطللًبتسجْل بريّ،لًفلدمل تبْلدرةدعَدْل ددللدال تبددسلدرفد دِلملدتٍ لدملتس دْلست

(لًبتسجْل بريّ،لًجدٕلفلدمل تبْلدرةدرةْل دللدوف لدإل د ُلملتٍ ل85 3حتدبُل 
دل دددللدال ددتةدسّلدرفك ٍددْللل(ل لفلحدد لحددللأخددري لل79 3دملتس ددْلستٌ ددطلحتدددبُل لل

ل(لًبتسجْل بريّلأٍغد 76 3ملتٍ لدملتس ْلستٌ طلحتدبُل 

ًتقتٍ هملًثقدتوملللًظكقلتفتريلذر لبدنلدملتٍ ٍقلبدتٌدلةللإ جدللدمل ل  
سسدلألعوملدبت تًدل قلد تغالللعفٌذهملفل قَد ل كد ديل دضدَْلأًلالرتد د ومللللل
بدددرقَملدملةلددٓلفل ددلٌ وم لًر ددللدرتحدددقلدملددتٍ ٍقلبدددرربد  لًدرددتًسد لدرتدهَلَددْللللل
رت ددٌٍ لأددٖوددملفلعددٌٕلمنددطلدرقَددددّلدرتحٌٍلَددْلًدمل دددٍريلدر دملَددْلملددتٍ لدملتس ددْللللللللل

دل قبدددٌال لرت َددد لدملدددتٍ ٍقلفلللتغريد لدر دملَدددْل،لٍشدددكلل دددربس للدر ضددد ٍْ،لًفلظدددللدملدددلل
دلًمدس ْل دللدبدذبَْل درتدثريلدملةددرُ(لبشدكللللمدس ْلدرقَددّلدرتحٌٍلَْل  ٌ  

لخدظ 

ل،أ دلحضٌلل دللدال تةدسّل لٓلدملتٌ دطلدوتددبُلدألدعدٓلبد لبقَدْلدجملددال لللللل
دلرددتٔلدملددتٍ ٍقلفللتًد دلةدد لددٓلدردد  مل ددقلدستفدددعلدسجددْلمدس ددتىل َعودد لاضددٌس للللل

ب دد،لدال ددٌسلً دصددْلتلدد لدر دٖددتّلدىللدرتدد دحلرل  ل دد للبدملددددط ّل دددُلدردددذلل
دلإ دددّللدرق دسد ،لً  ٌسلدملتٍ ٍقل ةل  ل َومل،ل  دلٍت ليلذر ل قلدملدتسدٕلدٍغ دلل
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دختبدسلب ،ل تل دتوملحٌلل  لوملًإ دددّلدردتفكريلفل َفَدْلتشدجَةل  ل دَوملللللل
بل،لًد دتةدستوملرإلبدتدع،لًالل د لأنل دذدلدرقضدٌسلدثد ل دليلللللللل لٓلدرتفدد للبدملتدتقلل

ًدتفقدددالهدددذيلللل لدددٓلتم َدددْلدمل ل ددد لًدمل ل دددد لً تددد لمدس دددتوملدرتتسٍتدددَْ للللللل
(لدرِلأظو  لبدنلًدادةلل2414درمتَجْل ةلعتَجْلدسد د ل لل قلدرش ٍفُلًدرتمحل 

لمدس ْلدرقَددّلدرتحٌٍلَْل دعال بريّ 

 واقع ممازساُ الكًاادَ التحىيلًاُ     خيتل هل  تعلكُ بالشلاا الجانٌ وهىثانًًا: مناقشُ النتآج امل
متريريات ) اجلنصو واخل،َ و وامللهل  باتتالفلدّ مديسٍ املدازض احلهىمًُ يف ذلافظُ الززقاْ 

 العلمٌو واملسحلُ املدزسًُ(؟
أظو  لدرمتدٖ ل تتلًجدٌدلل د ًقلذد للدالردْلإحضددَْٖلفلًدادةلمدس دْلدرقَدددّلللللللل

ٌٍلَْلفلدملتدسالدوكٌ َْلفلةد عْلدر سادٕل،لت  ٔلإىلل دتغريد ل دبدمس،لللدرتح
ًدخلددربّ،لًدملؤهدددللدر ل دددُ( لًادددتلٍ دددٌدلدرتدددبيلإىللأنلدمل ل ددد ،لبغددد،لدرمعددد ل دددقللل
جمتوملًخربدتوملً ؤهالتوملدر ل َْ،لتغ ٌنلألمندطلإددسٍْلًمدس د لت بٌٍدْ،للل

ْل دلدل تشددبو ل،لمددلٌٍجدتلردتٍوملحك  دللللًإج دٕد ل تس َْ،لً َد د لت لَ َْل تشددبو
 لٓل دتٔلتدٌ  لدرتد د لدرقَددٍدْلفل تدس دوملً موددلدرقَدددّلدرتحٌٍلَدْ لًأظود  لللللللللل
درمتدٖ ،ل قلجوْلأخ ٔ،لًجٌدل  ًقلذد لدالرْلإحضدَْٖلفلمجَةل ددال لدرقَدددّللل
درتحٌٍلَدْللت د ٔلملدتغريلدمل حلدْلدرتسد دَْلًرضددالدملدتدسالدأل د دَْ لًسسددلٍكدٌنللللللللللل

بيلًسدٕلذر لحتيلخربّلدربدحةدنلدملتٌدعد ْللأنل دتدلدمل ل د لددخدللدملدتدساللللللدرت
ًللللأدأل د َْلفلدرغدريل نلالدْل دتدلللأالل قدسعْل ةل دتدلدمل ل د لفلدملدتدسالدرةدعٌٍدْل

دمل ل دددد لفلدملددددتدسالدأل د ددددَْلل كددددقلدملددددتٍ ٍقل ددددقلت بَدددد ل دددددال لدرقَددددددّلللللل
لدل بريّ ملتدسالدرةدعٌٍْلدرِلتغملأ تدد درتحٌٍلَْللس ًعْلً وٌرْلإذدل دلاٌسعالبد

ُلل همددد للعددغطل ددبريل لددٓلدملددتٍ ٍقللفلدملددتدسالدرةدعٌٍددْل،لللللللل ددقلدمل ل دد لًبدرتدددر
بدإلعددد ْلإىللدرضدد ٌبد لًدملشددد للدملةتبددْل لددٓلذردد ،لأعددعلإىللذردد لطبَ ددْلللللللل

عىلالل  لأنلأدرفْٗلدر   ٍْلرل الللدرِلٍت د لل  ودلل تٍ لدملتس ْلدأل د َْ،للً
بتطلإذدل دلاٌسنلبدرت د لل ةل ْٗلطدالللدملدتدسالللأدرت د لل ةلهذيلدرفْٗلدر   ٍْلل

لدوكٌ َْ لل

   ثالجًا: مناقشُ النتآج املتعلكُ بالشلاا الجالح وهى: ما مشتىّ الجكُ التنظًمًُ لدّ املعلماني
 يف املدازض احلهىمًُ يف ذلافظُ الززقاْ؟

ٌٔلدركلدددُلرلةقددْلدرتمعَ َددْلرددتٔلدمل ل ددد لفللللأظودد  لعتدددٖ لدرتسد ددْلأنلدملتددتلللل
د،لإذلبلددالدملتٌ ددطلدوتدددبُلدملددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕل دددنل تٌ دد  ل

(لحَددثلجدددٕلفلدمل تبددْلدألًىلل دددللدرةقددْلبدد  الٕلدر  ددللستٌ ددطلحتدددبُللللل58 3 
(لًبتسجددددْل تٌ دددد ْ،لًفلدمل تبددددْلدرةدعَددددْل دددددلل66 4(لًدطددد دفل  َدددددسِلل ل66 3 

(لًبتسجدددْل88 4(لًدطددد دفل  َددددسِل ل64 3د دددد لدإلددسٍدددْلستٌ دددطلحتددددبُل للدرتَ
(ل49 3دل ددددللدرةقدددْلفلدملدددتٍ لستٌ دددطلحتددددبُل للل تٌ ددد ْ،لفلحددد لحدددللأخدددري لل

دلأله َدْلدرةقدْلدرتمعَ َدْلإذدل ددللللل(لًبتسجْل تٌ  ْ لًعع  58 4ًدط دفل  َدسِل 
ٌللللن الٍددلطبقالددخللدملتس ْل;ل ددنلدربدحةددنللل ٔلدرةقدْلدرتمعَ َدْلللبددنلٍكدٌنل تدت

دل لًاتلت الهذيلدرمتَجْلأنلدمل ل  لٍؤدًنلًدجبدتوملفلهذيلدملتس دْلبشدكلللل  تف  
جَددت،لبدإلعددد ْلدىلللإعوددمل مفتحددٌنل لددٓلب غددومل،لًبدرتدددرُلظتم ددٌنل ددقلإحددتدالل
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لخال ددد ل ددةل ددتٍ ٍوملً ددةلز الٖوددملدمل ل دد لبشدددنلدرقدد دسد لدرددِلٍتدددذهدل ددتٍ لللل
للدرةقْلبددر  الٕل لدٓلدملتٌ دطلدوتددبُلدأل لدٓل،لًٍ د ٔلللللللدملتس ْ،لًاتلحعُل د

ذرد لإىللًجددٌدل مضد لدتضدددلل  دددللبد لدمل ل دد ل،لبدإلعدد ْلإىللأنلهمددد لد ت ددددللللل
 قلدمل ل د ل لدٓلب غدوم،لسسددلٍ دٌدلذرد لدىللأنلدمل ل د لًدمل ل دد لفلةد عدْلللللللللل

دعدُ،لبدرتددرُلٍقدلللللدر سادٕلٍ َشٌنلفلأجٌدٕل قلدر  دعَمْلدردِلتتدٌدلدجملت دةلدألسللل
 دددلحضددٌللأل ددكوملبب غددوملفلهددذيلدملددتدسالًٍدد دددلت دددًعوملًإخالصددوملر  لددوم لل

دعٓلب لبقَْلدجملددال لبددر  مل دقلللل دللدرةقْلفلدملتٍ ل لٓلدملتٌ طلدوتدبُلدأل
ٍقلفلٍ دل;لسسددددلٍشدددريلذرددد لدىللًجدددٌدلاضدددٌسل مدددتلدملدددتل تدددتٌديل ددددنل تٌ ددد  لأن

ل  لدرتٌدصللًلدرت د لل ةلدمل ل 

       مشاتىّ الجكاُ التنظًمًاُ لادّ      خيتلا  زابعا مناقشُ النتاآج املتعلكاُ بالشالاا الساباع: هال
متريريات ) اجلانصو واخلا،َو وامللهال    باتتالف املعلمني يف املدازض احلهىمًُ يف ذلافظُ الززقاْ 

 العلمٌ واملسحلُ املدزسًُ( ؟
ْل متل تتٌٔلدرةقْلتشريلعتدٖ لدرتسد ْلإىلل تتلًجٌدل  ًقلذد لدالرْلإحضدَٖ

دلدرتمعَ َدددددْلردددددتٔلدمل ل ددددد لفلدملدددددتدسالدوكٌ َدددددْلفلةد عدددددْلدر ساددددددٕلً ق دددددللل
ملتغري دبددددمس،لًدخلددددربّ،لًدملؤهددددللدر ل ددددُ( للًاددددتلٍ ددددٌدلدرتددددبيلفلذردددد لإىللأنل
دبمسل  تغريلاللٍؤث لفلإدسد لدمل ل  لًدمل ل د ل ذدلدملفوٌتل،لهذدل َ دلٍت ل ل

ملتغريلدخلربّل قتلأ دس لدرمتدٖ لإىللأنل تتٌٔلدرةقْلفللستغريلدبمس;لًبدرمتبْ
دل ددذدلدملددتغري،لًسسدددلٍ ددٌدللللدملددتدسالدوكٌ َددْلفلةد عددْلدر سادددٕلاللتتلددعلتب  ددلللل

درتدددبيلإىللًجدددٌدل ودددمل شدددة لبددد لمجَدددةلدمل ل ددد لملفودددٌتلدرةقدددْلدرتمعَ َدددْل،لللللل
اللتددددؤث لفلبدإلعددددد ْلإىللأنلخددددربّلدمل ل دددد لًدمل ل ددددد ل و دددددلطدرددددالأًلاضدددد  لللللل

لإدسد دتوملًتضٌسدتوملرلةقْلدرتمعَ َْلدرتدٖتّلفل تدس ومل 

ً َ دلٍت ل لستغريلدملؤهللدر ل دُلأ ددس لدرمتددٖ لإىللأنل دتغريلدملؤهدللدر ل دُللللللل
دلفلإحتدالدختالفلب لدمل ل  لفلتضٌسدتوملرلةقْلدرتمعَ َْل،لدل ؤث  رَسل تغري 

تدرَددْلدرددِلت ددتهدلًزدسّلدرةبَددْلًدرت لددَملللللًٍ دد ٔلذردد لإىللدرددتًسد لدرتتسٍبَددْلدملتللل
ًأظو  لدرمتددٖ ،ل دقلجودْلأخد ٔ،لًجدٌدل د ًقللللللللرت  َ ل فوٌتلدرةقْلرتٔلدمل ل   

 د ٔلملدتغريلدمل حلدْللللذد لدالرْلإحضدَْٖلفل تتٌٔلدرةقْلدرتمعَ َْلرتٔلدمل ل د لتُل
تدلدملتس دددَْللرضددددالدملدددتدسالدأل د دددَْ لًسسددددلٍكدددٌنلدرتدددبيلًسدٕلذرددد لهدددٌلأنل ددد

الل قدسعْل ةل تدلطالللدملتدسالدرةدعٌٍدْللأدر الللفلدملتدسالدأل د َْلفلدرغدريل
نلدرغدغطلًدملتدؤًرَد لدردِللللإالل،لًبدرتدرُل دلأدل،لبدإلعد ْلإىللأنل تدلدمل ل  لأٍغ 

اددل،لًهددذدلٍددؤدِلإىلللأنلٍكددٌنللأتقددةل لددٓل دددت ل ددتٍ لدملتس ددْلدوكٌ َددْلدأل د ددَْللل
نل ددتدهملداددللًبدرتدددرُل ددقلللللدلركددلل  لددمللأللللدهت د  ددلدلفل  لددىلًٍ ددريللدملددتٍ ل فددؤ ل

لدر بَ ُلأنلت دددلثقتوملبىل 

       ُالنتآج املتعلكُ بالشلاا اخلامص ونصه: هل تىجد عالقُ باني واقاع ممازساُ الكًاادَ التحىيلًا
 لدّ مديسٍ املدازض احلهىمًُ يف ذلافظُ الززقاْ ومشتىّ الجكُ التنظًمًُ  لدّ املعلمني؟

َ لللللأ ف  ل دلبد لًدادةلمدس دْلدرقَدددّلللللدرمتدٖ لأنلهمدد ل الادْلاٌٍدْلًددردْلإحضددٖ
درةقدْللًدرتحٌٍلَْلً دالتودلرتٔل تٍ ِلدملتدسالدوكٌ َْلفلةد عْلدر سادٕل،لل

درتمعَ َْللً دالتودلرتٔلدمل ل د ،لحَدثلبلغدالادَمل  د دللدالستبددطلأ ةد ل دقللللللللل
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لٍقٌتلبودل تٍ ًلدملتدسالدوكٌ َْلب َ ود،لًهذدلٍشريلإىللأنلدمل دس د لدرِل64 4
ًدملت لقْلبدرقَددّلدرتحٌٍلَْلتتوملبتسجْل بريّلفل قَ لدرةقْلدرتمعَ َْل متل

َ دل تٌا  دمل ل   لًهذدلٍ تلأ    د،لألعدىل دقلدملتدتحَللأنلٍتبدةلدمل ل دٌنل دقلللللللدلًطبَ 
لاللٍةقٌنلبى،لأًل قلٍشكٌنلبدعىل َت تٔل لٓلحقٌاومل،لً  د تومل 

 ًات:التىص 
 قددتلدًسد لًًسشلتتسٍبَددْلللٌصددُلدربدحةدددنلسدددلٍلددُ:لللٍفلعددٌٕلعتدددٖ لدرتسد ددْللل

رل ددتٍ ٍقلحددٌللدرقَددددّلدرتحٌٍلَددْلًدرةقددْلدرتمعَ َددْ،لً َفَددْلتٌظَفو دددلددخددلل
ر ٍددددّل تددتٌٔلدرةقددْلدرتمعَ َددْلرددتٔلدمل ل دد لسحد عددْلدر سادددٕ،لدرددِللللللدملددتدسا 

ت  َددد لدر الادددد لبددد للدلٍلدددُ:ٌصدددُلدربدحةدددنلسدددلٍأظودد  لدرمتددددٖ لأعوددددل تٌ ددد ْلل
لد أنلتكددٌنلدرتَد ددد لدإلددسٍددْلأ ةدد لًعددٌح لًلدمل ل دد ،لًتم َددْلسًحلدملبددددسّلرددتٍوم ل

أنلتشد  لإددسّلدملتس دْلًتف دللدًسللللًل محلدوٌد  لًدملكد دم ل لدٓلأ دسل ٌعدٌ َْ للللً
أنلتغدددةلإددسّلدملتس دددْلدرشددددطلدملمد ددديلفلدملكددددنلللللًلدمل ل ددد لفلصدددمةلدرقددد دسد  لل

،لًذرددد لاتددديلحدجدددْلدرضدددفٌفلدملتس دددَْل دددقلدمل ل ددد لً لدددٓلدخدددتالفللدملمد ددديل
زٍددددّل فدددّٕلدملددتٍ ٍقلللًلةدسبددْلدرٌد دد ْ،لًدحملتددٌبَْ،لًدحملدبدددّ لللًلرضضدددتوم 

ًتدهَلدددوملفلدملدددتدسالدوكٌ َدددْل دددقلخددداللل قدددتلدردددتًسد لدرتتسٍبَدددْ،لرلتٌدصدددللللللللل
  دددرْ،لٌٍصددُلرتددتلدرةغدد د لًدرفجددٌد لدربحةَددْلدملت لقددْلسٌعددٌعلهددذيلدرللدرف دددل 

ًت بَقودل لٓل ت  د لأخ ٔل،لدربدحةدنلبإج دٕلدسد د لًصفَْل شدبوْلرلتسد ْ
 ريل ت ةلدرتسد دْلدودرَدْ،لبدإلعدد ْلإىللسب وددلسدتغريد لأخد ٔل ةدل:لدر عدٓللللللللل
درٌظَفُ،لًدرةقد ْلدرتمعَ َْ،لًدالحةدقلدرمفتُل،لًدر تدرْلدرتمعَ َْ،لًدرض ال

ًلل درضددحْلدرتمعَ َددْ،لًدالرتدد دتلدرتمعَ ددُ،لًدألددٕللللدرتمعَ ددُ،لًدأل ددقلدرددٌظَفُ،ل
 ددددٌّلدربدددددحة لًدلدرددددٌظَفُ،لًدال ددددةدل،لًدإلبددددتدعلدإلددسِ،لًدرتددددل ٌٍْلدإلددسٍددددْ لل

لرال تفددّل قلهذيلدرتسد ْلفلدسد د ل تتقبلَْلالحقْ 

 قآمُ املصادز واملساجع: 
اصعٗا َزٜضٚ املزاصؼ َغت٣ٛ ايعزاي١ ايتٓع١ُٝٝ اييت مي (.2112. )ايبهاص، أَاْٞ ٜٛعف طايب -

ايجا١ْٜٛ ايعا١َ يف ذلافع١ عُإ ٚعالقت٘ مبغت٣ٛ ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ يف َزاصعِٗ َٔ ٚد١ٗ 

 األصرٕ. ،، داَع١ ايؾضم األٚعط، عُإغري َٓؾٛص٠ صعاي١ َادغتري ْعض املعًُني،

، يإلراص٠. َضنظ اخلربات امل١ٝٓٗ ايؾدض١ٝ ايكٝار١ٜ فهضا ٚفعال (.2114.)عبز ايضمحٔ ،تٛفٝل -

 ايكاٖض٠.

تطٜٛض َعاٜري َعاصض٠ يف ع٤ٛ ايعالق١ بني مسات ايؾدض١ٝ (.2119. )عًٞ ذلُٛر عًٞ، سؾهٞ -

ٙ غري رنتٛصاأطضٚس١  .َٚغت٣ٛ ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ الختٝاص َزٜضٟ املزاصؼ ايجا١ْٜٛ يف األصرٕ

 األصرٕ. ،عُإ، داَع١ عُإ ايعضب١ٝ يًزصاعات ايعًٝا َٓؾٛص٠،

عالق١ ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ باإلبزاع اإلراصٟ يز٣ صؤعا٤األقغاّ (.2111). سغين ععٝز ،خًف -

 اإلعال١َٝ،اجلاَع١  غري َٓؾٛص٠، صعاي١ َادغتري .األنارميٝني يف اجلاَع١ اإلعال١َٝ بػظ٠

 فًغطني. ،غظ٠

تأثري ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ ع٢ً أرا٤ املٓع١ُ رصاع١ ساي١ َؤعغ١ املطاسٔ (.2114.) اميإ ،طٜاْٞ -

 اجلظا٥ض. ،داَع١ ذلُز خٝغض غري َٓؾٛص٠، صعاي١ َادغتري .بغهض -أَٚاش –يًذٓٛب ايهرب٣ 

ايعالق١ بني ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ ٚايضعا ايٛظٝفٞ يز٣ ايعاًَني يف  (.2115.) ايغعٛرٟ، َٛع٢ امحز -
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 (.1)32، دل١ً رصاعات ايعًّٛ اإلراص١ٜ. ايٛطاصات األصر١ْٝ

مماصع١ َزٜضٟ املزاصؼ ايجا١ْٜٛ اخلاص١ يًكٝار٠  ٚاقع (.2114.) ، عاطف،َكاب١ً ،مسض ،مسريات -

 (.1)41، دل١ً رصاعات ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ. ايتش١ًٜٝٛ ٚعالقتٗا بزافع١ٝ املعًُني حنٛ عًُِٗ

ٚاقع مماصع١ َزٜضٟ املزاصؼ ايجا١ْٜٛ مبشافع١ ايطا٥ف يًكٝار٠ (.2115.) ععٛر بٔ ععز ،ايؾضٜف -

 ،ّ ايكض٣أداَع١  غري َٓؾٛص٠، صعاي١ َادغتري .ايتش١ًٜٝٛ ٚعالقتٗا بايضعا ايٛظٝفٞ يًُعًُني

 ايغعٛر١ٜ.

ٚاقع مماصع١ َزٜضٟ املزاصؼ ايجا١ْٜٛ اخلاص١ يف رٚي١  (.2111.) َٓاٍ ،ٚايتٓح ،عباؼ ،ايؾضٜفٞ -

، َغتكبٌ ايرتب١ٝ ايعضب١ٝ. ايعضب١ٝ املتشز٠ يًكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ َٔ ٚد١ٗ ْعض َعًُِٝٗ االَاصات

11(45.) 

ٚاقع مماصع١ َزٜضٟ املزاصؼ ايجا١ْٜٛ  (.2113.) ًَو صالح ،ايٓاظض ،عباؼ عبز املٗزٟ ،ايؾضٜفٞ -

األصر١ْٝ يف ذلافع١ عُإ ملٗاصات االتضاٍ ٚعالقتٗا مبغت٣ٛ ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ يف َزاصعِٗ َٔ 

 (.1)14 ،دل١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ. ٚد١ٗ ْعض املعًُني

مماصع١ َزٜضٟ َزاصؼ ايتعًِٝ ايعاّ مبٓطك١ (.2114.) اهللعبز احملغٔ بٔ ذلُز بٔ عبز  ،ايضكري -

ايكضِٝ يًضالسٝات اإلراص١ٜ املُٓٛس١ ٚعالقتٗا بايجك١ ايتٓع١ُٝٝ َٔ ٚد١ٗ ْعض املعًُني  

 ايغعٛر١ٜ. ،داَع١ أّ ايكض٣غري َٓؾٛص٠، صعاي١ َادغتري  .ٚاملزٜضٜٔ ٚٚنال٥ِٗ

راص احلاَز يًٓؾض  عُإ: .ايكٝار٠ ايرتب١ٜٛ اجلٛر٠ ايؾا١ًَ ٚامناط(.2118.) ذلُٛر عٝز ،ايضًٝيب -

 ٚايتٛطٜع.

 ايجكـ١ بـني اإلطـاص ايؾدـضٞ هلـا (.2114.) ايعٓـظٟ، عـعز عًـٞ، ايـغاعزٟ، َؤٜـز ٜٛعـف ْعُـ١ -

 (.  5) ،، داَع١ نـضبال٤اجمل١ً ايعضاق١ٝ يًعًّٛ اإلراص١ٜ. ٚاملفّٗٛ ايتٓعُٝٞ احلزٜح

يتش١ًٜٝٛ باملٓاذ ايتٓعُٝٞ يف املزاصؼ احله١َٝٛ ايجا١ْٜٛ يف عالق١ ايكٝار٠ ا(.2112.) صِٜ ،عٛار -

 ،داَع١ ايٓذاح ايٛط١ٝٓ غري َٓؾٛص٠، صعاي١ َادغتري. فًغطني َٔ ٚدٗات ْعض املزٜضٜٔ فٝٗا

 فًغطني.  ،ْابًػ

عُإ: راص احلاَز يًٓؾض  .ايكٝار٠ ٚايزافع١ٝ يف االراص٠ ايرتب١ٜٛ(.2116عًٞ امحز.) ،عٝاصض٠ -

 ٚايتٛطٜع.

. عُإ: ايرتب١ٜٛ اإلراص٠ايكضاصات ايكٝار١ٜ يف  (.2116.)ٖؾاّ عزْإ ٚسذاطٜٔ، عًٞ امحز، ،عٝاصض٠ -

 .  احلاَز يًٓؾض راص

مماصع١ َزٜضٟ َزاصؼ ايتعًِٝ ايعاّ يًكٝار٠  (.2113. )دلعإ بٔ خًف دلعإ ،ايػاَزٟ -

 ايغعٛر١ٜ. ،ّ ايكض٣أداَع١ غري َٓؾٛص٠،  صعاي١ َادغتري .ايتش١ًٜٝٛ مبشافع١ املدٛا٠

اثض ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ ع٢ً فاع١ًٝ ع١ًُٝ اختاس ايكضاص يف (.2112.) سافغ عبز ايهضِٜ ،ايػظايٞ -

 األصرٕ. ،عُإ ،داَع١ ايؾضم األٚعط غري َٓؾٛص٠، صعاي١ َادغتري .ؽضنات ايتاَني األصر١ْٝ

 . ايكاٖض٠: عامل ايهتاب.اإلراص٠ املزصع١ٝ احلزٜج١(.2114امحز .) ،ايهضرٟ -

ايكاٖض٠ :اٜرتاى يًطباع١ ٚايٓؾض  .أعايٝب ايكٝار٠ ٚصٓع ايكضاص(.2111ذلُز ععز.) ،زذلُ -

 ٚايتٛطٜع.

ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ ٚعالقتٗا باإلبزاع اإلراصٟ: رصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً  (.2114.) ٢َٓ عبز اهلارٟاملضؽز،  -

داَع١  غري َٓؾٛص٠، صعاي١ َادغتري. َٛظفات داَع١ األَري٠ ْٛص٠ بٓت عبزايضمحٔ بايضٜاض

  ْاٜف ايعضب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ، ايغعٛر١ٜ. 

رٚص ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ يف تعظٜظ عًٛى  (.2114) نضِٜ، خٛي١ صزص ايزٜٔ ،جنِ، جنٝب عبزاجملٝز -
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ع١ٓٝ َٔ ايعاًَني يف َزٜض١ٜ بًز١ٜ  آلصا٤ املٛاط١ٓ ايتٓع١ُٝٝ رصاع١  تؾدٝض١ٝ  ١ًًٝٝ

 .19، دل١ً آراب ايفضاٖٝزٟ. نضنٛى

ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ يز٣ َزٜضات املزاصؼ ايجا١ْٜٛ ٚعالقتٗا (.2113.) ٖٛاطٕ ذلُز عبز ايٖٛاب ،ْٛح -

داَع١ أّ . أطضٚس١ رنتٛصاٙ غري َٓؾٛص٠،بغًٛى املٛاط١ٓ ايتٓع١ُٝٝ يًُعًُات مبز١ٜٓ َه١

 ايغعٛر١ٜ.  ،ايكض٣

ا٤ االعرتاتٝذٞ أثض ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ يف األر (.2111.) عًٞ  صطام، ايعابزٟ ،صبش١ٝ قاعِ ،ٖاؽِ -

يإلمسٓت  باعتدزاّ منٛسز بطاق١ ايعالَات املتٛاط١ْ "رصاع١ تطبٝك١ٝ يف ايؾضن١ ايعا١َ

.61-41(،1)٠12، یٚاالقتضار٠ یاإلراص يًعًّٛ ٠یدل١ً ايكارؼ. اجلٓٛب١ٝ يف ايهٛف١"
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