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نظز درجة حتقق املعايري املهنية الوطنية للرتبية الفنية من وجهة 
  املعلنات أنفسهن واملشزفات الرتبويات

 صفا٤ عبزايٖٛاب بًكاعِ  بعطٛط ر. 

 أعتاس َؾاصى يف املٓاٖر ٚطضم تزصٜػ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

 املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ املز١ٜٓ املٓٛص٠بداَع١ طٝب١ 

 :املستخلص 
َٔ ٚش١ٗ ْظر    درش١ حتكل املعاٜري امل١ٝٓٗ ايٛط١ٝٓ يًرتب١ٝ ايف١ٖٝٓدف ايدراس١ ايهشف عٔ 

أٟ  َٚشر ف١ ج بٜٛر١   َعًُر١  (88. ٚجهْٛخ ع١ٓٝ ايدراس١ َٔ)املعًُاد أْفسٗٔ ٚاملش فاد ايرتبٜٛاد
. ناْخ أدا٠ ايدراس١ اسحةٝإ حيٟٛ قا١ُ٥ َعاٜري َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ايصرادر٠ َرٔ   %69بٓسة١ 

 ا٥ٝرر١ يٝررحِ  مت صررٝاهحٗا بصررٛر٠  ش  َؤشرر ( 73) َررٔ ٜحهررٕٛ ،2017امل نررا ايررٛطق يًكٝررا  عرراّ    
َعٝررار. اسررحددَخ ايدراسرر١ املررٓٗض ايٛصررفٞ      ذالذرر١ عشرر  َكسرر١ُ عًرر٢   اإلشابرر١ عًٝٗررا ٚقٝاسررٗا  

حتكل املعاٜري امل١ٝٓٗ ايٛط١ٝٓ يًرتب١ٝ ايف١ٝٓ َٔ ٚش١ٗ  ايحعًًٝٞ. ٚجٛصًخ ايدراس١  ىل إٔ درش١
  ٔ ٍ ، ٚدرشرر١      ْظرر  املعًُرراد أْفسررٗ ايٛطٓٝرر١  حتكررل املعرراٜري املٗٓٝرر١   ناْررخ َررا بررٍ عرراٍ اشررداد ٚعررا

ٍ ، نُرا جٛصرًخ            يًرتب١ٝ ايف١ٝٓ َٔ ٚش١ٗ ْظ  املشر فاد ايرتبٜٛراد ناْرخ َرا برٍ عراٍ اشرداد ٚعرا
 –ايدراسرر١  ىل عرردّ ٚشررٛد فرر م إٚ دئيرر١  ظصررا١ٝ٥ بررٍ املعًُرراد ٜعررا٣ ملررح ري )املؤٖررٌ ايدراسررٞ         

رب٠(، ٚعردّ  اخلرب٠(، ٚعدّ ٚشٛد ف م إٚ دئي١  ظصا١ٝ٥ بٍ املش فاد ايرتبٜٛاد ٜعرا٣ ملح ري)اخلر  
ٚشٛد فر م إٚ دئير١  ظصرا١ٝ٥ برٍ املعًُراد ٚاملشر فاد ايرتبٜٛراد ٜعرا٣ ملرح ري )املٗٓر١(. ٚ   ر٤ٛ            
ايٓحررا٥ض أٚصررخ ايدراسرر١ بارر ٚر٠ ائٖحُرراّ بحريةٝررل املعرراٜري املٗٓٝرر١ ايٛطٓٝرر١ يًرتبٝرر١ ايفٓٝرر١           

 ايحدرٜس ٚجدرٜت املعًُاد عًٝٗا.
 املش ف١ ايرتب١ٜٛ . –املع١ًُ  – ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ –املعاٜري امل١ٝٓٗ  ايهًُاد املفحاظ١ٝ:

A Degree Approach of National and Professional Standers in Art 

Education from Teachers’ and Educational Supervisors’ Prospective 
Dr. Safaa’ Abdulwahab Balqsem Batut 

Abstract 
The study aimed to reveal a degree approach of national and professional 

standers in art education from teachers’ and educational supervisors’ 
prospective, themselves. Study sample consisted of (88) teachers and 
educational supervisors, whom count for 69%. A used study tool was a survey, 
which included a list of art education teachers’ standers. These were 
illustrated by the National Center for Standers in 2017. They contained (73) 
indexes, formulated based on (13) criteria to be answered and measured. The 
study used analytical and descriptive methodologies. It concluded a degree 
approach of national and professional standers in art education from 
teachers’ prospective was between high and very high. Similarly, a degree 
approach from educational supervisors’ prospective was between high and 
very high as well. The study has also concluded regarding a non- significant 
difference, statistical based between teachers in both academic qualification 
and experience values. Continually, it revealed a non- significant difference, 
statistical based between educational supervisors in experience value. Finally, 
there was no statistical difference detected among teachers and education 
supervisors in experience value. According to previous results, study 
recommends regarding the importance of national and professional standers 
application in teaching art education and allowing the practice of them by 
teachers.  
Key words: professional standers- art education- teacher- educational 
supervisor. 



 (ASEP)دراسات عزبية يف الرتبية وعله النفس 

 

 

 

 

 
388 

 املقدمة: 
 ٕ ِ  عًُٝرر١  ررُا ايعرراّ َررٔ أٖررِ املكَٛرراد ا ساسرر١ٝ    اجلررٛد٠   َؤسسرراد ايحعًررٝ

ٚحتكٝل أٖدافٗا. ٜٚعد املعًرِ اورٛر املرؤذ      يٓصاح جًو املؤسساد   جأد١ٜ رسايحٗا
برٌ    ايع١ًُٝ ايحع١ًُٝٝ، ٚعًٝ٘ ٜكع ايعت٤ ا نررب   ااظٗرا ٚحتكٝرل أٖردافٗا.     

ٔ نفررا٤اد َٚررا ٜحُحررع برر٘ َررٔ  َرر املعًررِ ا ٜحصررف برر٘برر  ئارراح ايعًُٝرر١ ئ ٜررحِ   ٕ
ِ  ٗررٛ ايررسٟ ٜسرراعد   فرهةرر١ َٚٝررٌ يًحعًررِٝ    عًرر٢ ايررحعًِ ٦ٜٝٗٚرر٘ ئنحسرراث      املررحعً

 .اخلرباد ايرتب١ٜٛ املٓاسة١

املعًِ ٖٛ ايعٓص  ا نر  جأذرياد برٍ عٓاصر  ايعًُٝر١ ايحعًُٝٝر١   شدصرٝاد      ف
، فكرد أنردد دراسر١    ْظ اد ئظحهان٘ املةاش  ٚقاا٤ ايٛقخ ا طٍٛ َعِٗ املحعًٍُ

( ع٢ً أذ  املعًِ   زٜاد٠ ايدافعٝر١ يًرحعًِ،   2013( ٚدراس١ محاد١ْ)2012ايكعرياْٞ )
ٚائجصاٍ ايفاعٌ، ٚط ح ا س١ً٦، ٚاسحدداّ َصادر ايرحعًِ املدحًفر١ َررٌ ) املهحةر١     
ٚايٛسرررا٥ٌ ايحعًُٝٝررر١ ٚاملدحررررباد....( بايري ٜكررر١ ايرررل جٓاسرررت املٛقرررف ايحعًُٝرررٞ،     

 ٝ صٝاد ايحرردرٜس املدحًفرر١ ٚاملٓاسررة١، َٚ اعررا٠ افاشرراد ايف دٜرر١      ٚجٛظٝررف اسرررتاج
يًُررحعًٍُ ٚجًةٝحٗررا، ٚجررٛفري ب٦ٝرر١ صررف١ٝ َٓاسررة١ ٚهَٓرر١، نُررا اْرر٘ ٜهررٕٛ  ُسرراد     
يًحعًرِٝ نُٗٓر١، َٚشرصعاد يًُرحعًٍُ عًر٢ ايرحعًِ، َٚحعاْٚراد َرع ايراَال٤ ٚأٚيٝرا٤           

ظ١ٝ ٚا خالق١ٝ، ًَٚحاَراد  ا َٛر ٚاملدحصٍ َٔ اجملحُع اوًٞ، َٚكدراد يًكِٝ اي ٚ
بايُٓٛ املٗق يٝهٕٛ عًر٢ دراٜر١ جاَر١ بأظردس املسرحصداد   وصصر٘ ٚايكردر٠ عًر٢         

 ائسحصاب١ يًحريٜٛ  ايرتبٟٛ َٚحريًةاج٘. 

نُرررا عرررت عًررر٢ املعًرررِ إٔ ٜعررر ف ا َرررٛر ايحايٝررر١ ٜٚفُٗٗرررا: فًسرررف١ ايرتبٝررر١        
 فرررر١ أصررررٍٛ  ٚايحعًررررِٝ ٚأسسررررٗا َٚ جهااجٗررررا ٚايٓظرررراّ ايرتبررررٟٛ بشررررهٌ عرررراّ، َٚع      

ايحدريٝط يًحدرٜس ٚهيٝاد جٓفٝرسٙ، ٚنٝفٝر١ جريةٝرل ْظ ٜراد ايرحعًِ ٚايحعًرِٝ         
املٛاقرررررف ايحعًُٝٝررررر١، ٚافاشررررراد ائشحُاعٝررررر١ ٚايركافٝررررر١ ٚايصرررررع١ٝ ٚايٓفسررررر١ٝ      
يًُررررحعًٍُ، ٚاملٛ ررررٛض أٚ املٛ ررررٛعاد ايررررل ٜدرسررررٗا، َٚع فرررر١ ظكٛقرررر٘ ٚٚاشةاجرررر٘     

ٚيارُإ قٝرراّ املعًررِ برأدٚارٙ املٓاطرر١ برر٘   َٚسرؤٚيٝاج٘، ٚاإلملرراّ بهٝفٝر١ جكٝررِٝ املٓٗرراط،   
فكررد ج ررريد ٚجعررددد املٛاصررفاد ٚاخلصررا٥  ٚاملٗرراراد ٚاملعررارف ايررل ًٜرراّ املعًررِ         

 انحسابٗا يًكٝاّ بدٚرٙ املٓشٛد.  

يررسيو ٜسررحًاّ إٔ جهررٕٛ عًُٝرر١  عررداد املعًررِ َحعرردد٠ اجلٛاْررت، ٚجشررٌُ عًرر٢:        
يحع ف ع٢ً نٌ شدٜد   اجملحُع جاٜٚد املعًٍُ بايركاف١ ايعا١َ ٚايل جحٝح هلِ ا

اوًٞ ٚايعاملٞ، ٚايةعد املٗق أظد اجلٛاْت اي ٥ٝسر١ٝ   ب ْراَض  عرداد املعًرِ ٜٚرحِ      
َررٔ خاليرر٘  عررداد املعًررِ يٝهررٕٛ عاررٛاد   َٗٓرر١ ايحعًررِٝ يرر٘ َررٔ ايهفررا٠٤ ٚائيحررااّ         

       ٝ ِ بررايكِٝ املٗٓٝرر١ َررا ٜؤًٖرر٘ هلررسٙ ايعارر١ٜٛ، ٚأٜاررا سجاٜٚررد َعًررِ املسررحكةٌ باملفرراٖ
ٚا ساسررٝاد   املكرر ر ايحدصصررٞ ايررسٟ ٜكررّٛ بحدرٜسرر٘ نررٞ ٜصررةح عًرر٢ َسررح٣ٛ    
عاٍ َٔ ايكدر٠ ايحدصص١ٝ ، نُرا ٜعحررب اإلعرداد ايشدصرٞ َرٔ ا َرٛر اهلاَر١          
جماٍ  عداد َعًِ املسحكةٌ ، فاملعًِ قد٠ٚ يًُرحعًٍُ ٚجرٓعهس شدصرٝح٘ عًرِٝٗ ،     

ايشدصرر١ٝ يًُررحعًٍُ، ٚايسررُاد ايشدصرر١ٝ يًُعًررِ جٓريةررع برردٚرٖا عًرر٢ ايسررُاد  



 (ASEP)دراسات عزبية يف الرتبية وعله النفس 

 

 

 

 

 
389 

ٖٚرررٞ شٛاْرررت َُٗررر١   ب ْررراَض  عرررداد املعًرررِ   وصررر  ايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١ ) عةرررد       
 (. 26:2005ٚظٛاي١،  عايسُٝ

ٚجأٖٝرررٌ املعًُررٍ َرررٔ ايكارراٜا ايررل بررررٌ ايصرردار٠ برررٍ       عرررداد جعررد قارر١ٝ  
َؤسساد ايحعًِٝ ايعايٞ   ايعدٜد َٔ دٍٚ ايعرا،،   َش ٚعاد ايحريٜٛ  ايرتبٟٛ  

ا َرررٌ   أٚسرررا  املؤسسررراد ايحعًُٝٝررر١  يرررو ايشرررعٛر باإلظةرررا  ٚخٝةررر١ٚسرررةت إ
 ٍ املعًُرٍ ٚاملسر٦ٛيٍ عرِٓٗ،   راف١      ايكا١ُ٥   نرري َٔ ايدٍٚ ٚجدٖٛر ايعالق١ بر

يًُسررا٤ي١، ٚأخررريا ايرردعٛاد املححايٝرر١   ىل جااٜررد ا صررٛاد املٓادٜرر١ باخارراض ايرتبٝرر١
ميهٓر٘ ايكٝراّ برأدٚارٙ املدحًفر١      ِيحريٜٛ  ْٛع١ٝ ٚشٛد٠ ايحعًرِٝ، ٚ ر ٚر٠  عرداد َعًر    
 ( . 1ّ: 1999) جّٛ ، افٝاج١ٝ   عا، ٜحسِ بايح ري املسحُ    عدد َٔ اجلٛاْت

ٞ  جكررررّٛ ٚخاصرررر١   - نًٝرررراد ٚأقسرررراّ ايرتبٝرررر١   َؤسسرررراد ايحعًررررِٝ ايعرررراي
ٍ    -اجلاَعررراد     نافرررر١ امل اظررررٌ  بايرررردٚر ا سرررا     عررررداد ٚجأٖٝرررٌ املعًُرررر

َسرحُ    يرسيو أصرةح يااَرا عًٝٗرا إٔ جكرّٛ بعًُٝر١ جريرٜٛ         ٚاملسرحٜٛاد ايحعًُٝٝر١،  
ٍ يرباجمٗا املدحًف١ يححال٤ّ ٚاظحٝاشراد   ٚ  املرحعًُ ٕ جعُرٌ عًر٢  رُإ    أٚاجملحُرع 

ٚايسٜٔ سُٝارسٕٛ ١َٓٗ ايحعًِٝ َسرحكةال. فُٗٓر١    يًُحعًٍُايحعًِٝ املكدّ  شٛد٠
ٕ    ايحعًرِٝ ن ريٖررا  حيرتفٗررا  ئ  َرٔ املٗررٔ نايريرت ٚاهلٓدسرر١ ٚاواَرا٠ ئ ميهررٔ أ

َرٔ ظٝرز انحسراث املٗراراد ٚاملعرارف ٚاخلررباد املريًٛبر١         َٔ اعد هلا  عدادا خاصرا 
٘       عصر   ٚخاص١ َرٔ ٜعرٝف     صرربٟ ٚأبرٛ   ).أصرةح ايح رٝري املسرحُ  مر٘ َرٔ ماجر

ٚيٞ ايرتبٝر١ ٚايحعًرِٝ يٛ رع    ؤٖٚرسا بايحرايٞ ظردا برايهرري َرٔ َسر      (. 12: 2006،  دقر١ 
 ا ايحأند َٔ اَحالى املعًِ هلسٙ ايعٓاص .َعاٜري خاص١ باملعًِ ٜحِ بٛشةٗ

فاملعررراٜري املٗٓٝررر١ ٖرررٞ َرررا عرررت إٔ جحرررٛاف  يرررد٣ املعًُرررٍ َرررٔ َعرررارف َٚٗررراراد    
Zionts,et al (2006 )بهِٓٗ َٔ ايكٝاّ بدٚرِٖ   ايع١ًُٝ ايحع١ًُٝٝ، ظٝز إنر   

١ إٔ ٖررسٙ املعرراٜري جعررد برابرر١ امل اقةرر١ ٚاواسررة١ يررحعًِ املررحعًٍُ، ٚنررسيو َ اقةرر  
 شٛد٠  عداد ٖسا املعًِ   املؤسساد ايحع١ًُٝٝ.

ٚقد جعدد ايدراساد ظٍٛ املعاٜري امل١ٝٓٗ   ايحدصصراد املدحًفر١ سرٛا٤ اوًٝر١     
( ٚايرل ٖردفخ  ىل َع فر١ درشر١ ايرٛعٞ باملعراٜري       2012أٚ ايعامل١ٝ، َٓٗا دراس١ خا )

٣ َعًُررٞ امل ظًرر١  املٗٓٝرر١ ٚعالقحٗررا بائسررحكالي١ٝ   ايعُررٌ ٚاملُارسرراد املٗٓٝرر١ يررد    
ايراْٜٛررر١، ٚجٛصرررًخ ايدراسررر١  ىل ٚشرررٛد فررر ٚم برررٍ أفررر اد ايعٝٓررر١   درشررر١ ايرررٛعٞ        
باملعاٜري امل١ٝٓٗ، يرسيو أٚصرخ ايدراسر١ بار ٚر٠ جٛظٝرف املعراٜري املٗٓٝر١ يًُعًُرٍ         

   َحابع١ ٚجكِٜٛ ممارسحِٗ امل١ٝٓٗ.

عرراٜري ( دراسرر١ ٖرردفخ  ىل َع فرر١ درشرر١ حتكررل بعرر  امل  2012ٚأشرر ٣ افُررريٟ )
امل١ٝٓٗ ملعًُٞ ايعًّٛ ايريةٝع١ٝ اجلدد باملًُه١ ايع ب١ٝ ايسعٛد١ٜ، ٚجٛصًخ ايدراس١ 
إٔ درشر١ حتكررل املعرراٜري املٗٓٝر١ ناْررخ َحٛسررري١، نُرا جٛصررًخ  ىل عرردّ ٚدٚد فررٛم    
إاد دئيررر١  ظصرررا١ٝ٥ جعرررا٣ ملرررح رياد ايدراسررر١ برررٍ افررر اد ايعٝٓررر١ ، ٚيرررسيو أٚصرررخ  

اَض  عداد املعًٍُ افايٝر١ ٚجريرٜٛ  ٖرسٙ ايررباَض     ايدراس١ باٛر٠  عاد٠ ايٓظ    ب 
 با ٜحٓاست َع املحريًةاد امل١ٝٓٗ يًُعًِ. 
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( بدراسرر١ ٖرردفخ  ىل َع فرر١ درشرر١ ايحررااّ َعًُررٞ ايعًررّٛ      2014ٚقرراّ ايدراٜسرر٘ ) 
باملعرراٜري املٗٓٝرر١ يًُعًُررٍ، ٚجٛصررًخ ايدراسرر١  ىل ٚشررٛد فرر ٚم إاد دئيرر١  ظصررا١ٝ٥  

ري سررٓٛاد اخلدَرر١ ٚايحدصرر ، نُررا أٚصررخ ايدراسرر١   بررٍ أفرر اد ايعٝٓرر١ جعررا٣ ملررح  
 با ٚر٠ جٛظٝف املعاٜري امل١ٝٓٗ يًُعًٍُ   ب َض َٚٓاٖض  عداد املعًِ.

(  ىل َع فرر١ درشرر١ ايحررااّ َعًُرراد افاسررٛث    2018ٖٚرردفخ دراسرر١ اخلٛايررد٠ ) 
 افظرر١ املفرر م بعرراٜري ايُٓررٛ املٗررق    رر٤ٛ ائةاٖرراد املعاصرر ٠، ٚجٛصررًخ  ىل    

ايحااّ َعًُاد افاسٛث ناْخ بدرش١ َحٛسرري١ ٚعردّ ٚشرٛد فر ٚم اد دئير١      درش١ 
  ظصا١ٝ٥ جعا٣ ملح رياد ايدراس١ ) املؤٌٖ ايعًُٞ، سٓٛاد اخلد١َ(.

( دراسررر١ ٖررردفخ  ىل ايحعررر ف عًررر٢ َرررد٣ جرررٛاف  ٚأُٖٝررر١      2018ٚأشررر ٣ ايررر اٟٚ ) 
 املٗٓٝر١  ايهفاٜاد امل١ٝٓٗ يرد٣ َعًُرٞ طًةر١ إٟٚ ائعاقراد ايفه ٜر١    ر٤ٛ املعراٜري       

ايٛط١ٝٓ، ٚجٛصًخ  ىل إٔ ايهفاٜاد امل١ٝٓٗ   جمًُٗا ناْخ َحٛف ٠ بدرش١ عايٝر١،  
نُررا جٛصررًخ  ىل عرردّ ٚشررٛد فرر ٚم إاد دئيرر١  ظصررا١ٝ٥ جعررا٣ ملررح ري اخلرررب٠ ْٚررٛض  

 املهإ ايرتبٟٛ.

( بدراسر١ ٖردفخ  ىل َع فر١ َسرح٣ٛ جريةٝرل َعًُراد       2019نُا قاّ ايردُٖٝإ ) 
ًر١ املحٛسرري١ يًُعراٜري املٗٓٝر١ يًُعًُرٍ   املًُهر١ ايع بٝرر١       ايعًرّٛ ايشر ع١ٝ يًُ ظ  

ايسعٛد١ٜ، ٚجٛصًخ ايدراس١  ىل إٔ َسح٣ٛ جريةٝل املعًُاد يًُعاٜري امل١ٝٓٗ بعُرّٛ  
اجملائد شا٤د بسح٣ٛ َةش ، نُا أظٗ د عِ ٚشٛد ف ٚم بٍ اف اد ايع١ٓٝ جعرا٣  

١(، ٚبررسيو أٚصررخ بارر ٚر٠   ملررح رياد ايدراسرر١ ) املؤٖررٌ، اخلرررب٠، ايرردٚراد ايحدرٜةٝرر    
 جٛع١ٝ املعًُاد باملعاٜري امل١ٝٓٗ يالسرتشاد بٗا   أدا٥ٗٔ ايحعًُٝٞ.     

فٗٓرراى اٖحُرراّ ٚا ررح ٚنررةري َررٔ قةررٌ املؤسسرراد ايحعًُٝٝرر١ باملعرراٜري    طررار        
( National Standardsظ ن١ بٓا٤ ايرتب١ٝ ع٢ً أسرا  َر ٕ َرٔ املعراٜري ايٛطٓٝر١ )     

اشرراد جلُٝررع املشررارنٍ   ايعًُٝرر١ ايحعًُٝٝرر١، ٚبررسيو اسرحصاب١ يًحٓررٛض بررٍ اف 
 ,Newmann and Wehlageاْريًرل َةردأ اإلعرداد يًُعراٜري نُرا إن ٖرا                

1993; Nodding, 1997)       فكد اسرحةدٍ ايحكرِٜٛ ايحكًٝردٟ برايحكِٜٛ ايكرا٥ِ عًر٢ ،)
عدايرر١ ا دا٤ ملررا ٜٓريررٟٛ عًٝرر٘ َررٔ َُٗرراد ظكٝكٝرر١ ٚٚاقعٝرر١ يًُررحعًِ، ٚاملٓررادا٠ باي       

ٚاملٛ رٛع١ٝ برٍ املرحعًٍُ، ٚزٜراد٠ ايعُرٌ برر ٚح ايف ٜرل ٚايحعرإٚ حترخ َظًر١ عاَرر١          
 ٖٚٞ املعاٜري، ٚعًٝ٘ ٜحريًت حتدٜد جمُٛع١ َٔ املعاٜري ٚاملؤش اد يع١ًُٝ ايحعًِ.

ْٚظ اد  ١ُٖٝ ٚشٛد َعاٜري ملعًُٞ ايرتبٝر١ ايفٓٝر١ ٚ عرداد قا٥ُر١ بعراٜري َعًرِ       
 NCLB (NAEA)جلُعٝر١ ايٛطٓٝرر١ يًرتبٝرر١ ايفٓٝرر١  ايرتبٝر١ ايفٓٝرر١، فكررد ٚ ررعخ ا 

َعرراٜري يًحريررٜٛ  املٗررق اجلٝررد ملعًُررٞ ايفٓررٕٛ ٚايررل جسرراعد   املُارسرر١ ٚايحكٝررِٝ     
 Patton et (2016)نُا أشرار  (Allison, 2013).بدق١ يًحريٜٛ  املٗق ملعًِ ايفٕٓٛ 

al    بهٝفٝررر١   ىل اظحٝررراط َعًُرررٞ ايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١  ىل إٔ ٜهْٛرررٛا عًررر٢ دراٜررر١ ناًَررر١
اسررحدداّ ٚجٛظٝررف املُارسرراد املٗٓٝرر١   جرردرٜس ايفٓررٕٛ، ٚ رر ٚر٠ املعرراٜري يًفٓررٕٛ.   
ٚبٓرررا٤س عًررر٢ ائسرررحصاب١ ملٓرررادا٠ ايحٛشٗررراد افدٜرررر١ فكرررد مت  عرررداد َعررراٜري ملعًُرررٞ  
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ايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١  رررُٔ َشررر ٚض املعررراٜري املٗٓٝررر١ يًُعًُرررٍ ٚأدٚاد ايحكرررِٜٛ ايحرررابع      
 َا ًٜٞ: ٖٚٞ 2017يًُ نا ايٛطق يًكٝا 

    ٍبهٔ املعًِ َٔ املفاِٖٝ يًفٕٓٛ ايةص ١ٜ ٚاإلْحاط ايفق ٚعٓاص  ٚقرِٝ ا عُرا
 ايف١ٝٓ، ٚايل جساعد   جٛفري ف ص جعًِ ٖادف١ يًُحعًٍُ.

      بهٔ املعًِ َٔ املفاِٖٝ أساس١ٝ اخلاص١ بايرتبٝر١ ايفٓٝر١ ٚايٓظ ٜراد ٚايكاراٜا
   ٚ ايفًسررف١ ٚايكرردر٠ عًرر٢ ايٓكررد   املحعًكرر١ بايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ َرررٌ: قارراٜا ا خررالم 

 ٚايحسٚم ايفق.
          َع ف١ املعًرِ ٚبهٓر٘ َرٔ َسرُٝاد ايعردد ٚا دٚاد ايفٓٝر١ ٚنٝفٝر١ اسرحدداَٗا

بحكٓٝر١ عايٝرر١ املسرح٣ٛ خررالٍ  ْحرراط ا عُراٍ ايفٓٝرر١، ٚنرسيو َع فرر١ اخلاَرراد     
 ايف١ٝٓ ايالز١َ ٚاملٓاسة١ يًعٌُ ايفق. 

  فٓٝررر١ افدٜرررر١   جمررراٍ جررردرٜس  اطرررالض املعًرررِ عًررر٢ املسرررحصداد ٚايحريرررٛراد اي
 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚنٝفٝٗا ائسحفاد٠ َٓٗا   اْحاط ا عُاٍ ايف١ٝٓ.

          اسحرياع١ املعًِ   حتدٜرد املصرادر ٚاملعًَٛراد ايرل جحٛافرل َرع ايرير م ايٓظ ٜر١
 ٚايفًسف١ٝ يًفٕٓٛ ٚائسحفاد٠ َٓٗا نُصدر يًُعًَٛاد يإلْحاط ايفق.

   ٞ ملرررٓٗض ايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١    ررر٤ٛ املررردار  ايفٓٝررر١   املررراّ املعًرررِ برررايحريٛر ايحرررار
 املدحًف١.

          َٔع ف١ املعًِ بأٖداف ايرتبٝر١ ايفٓٝر١ ايعاَر١ ٚا ٖرداف اخلاصر١ بهرٌ جمراٍ َر
 جمائد ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ، َٚع ف١ ايعالق١ ايحها١ًَٝ بايحدصصاد ا خ ٣.

           ايرررحعًِ َع فرر١ املعًررِ بأسررايٝت جعًررِ ٚجعًررِٝ ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ ٚائملرراّ بٓظ ٜرراد
 افدٜر١ امل جةري١ بحدرٜس ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ.

           قرردر٠ املعًررِ عًرر٢ اسررحدداّ ٚجٛظٝررف طرر م جرردرٜس ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١   املٛاقررف
 ايحع١ًُٝٝ َٔ خالٍ اسحدداّ اسرتاجٝصٝاد ايحعًِ املٓاسة١ يًرتب١ٝ ايف١ٝٓ.

      دراى املعًررِ قُٝرر١ دراسرر١ ا عُرراٍ ايفٓٝرر١ بررٍ ايشررعٛث املدحًفرر١، ٚايكرردر٠ عًرر٢ 
ربرررط اجملرررائد ايفٓٝررر١ بررراجملحُع ٚاملسرررا٥ٌ املدْٝررر١ ٚائشحُاعٝررر١ ٚائقحصررراد١ٜ       

 يًُحعًٍُ ٚأٚيٝا٤ اَٛرِٖ.
   اسحرياع١ املعًِ جٓظِٝ اخلرباد ايحع١ًُٝٝ املحعًك١ بايعًُٝاد ايعك١ًٝ ٚأسرايٝت

ايحفهري املٓريكٞ ٚظٌ املشهالد ٚأسايٝت ج١ُٝٓ ايرحفهري اإلبرداعٞ ٚايحعًًٝرٞ      
 ١.ايرتب١ٝ ايفٓٝ

          ٍبهررٔ املعًررِ َررٔ َٛاشٗرر١ املشررهالد ٚايكارراٜا املحعًكرر١ بايحدصرر  َررٔ خررال
ائسرررحفاد٠ َرررٔ ايكاررراٜا اجملحُعٝررر١ نُٛا رررٝع َٓاسرررة١ يحُٓٝررر١ ايرررٛعٞ يرررد٣      

 املحعًٍُ.
          ،اسحفاد٠ املعًِ َٔ املرٛرٚس ايفرق اإلْسراْٞ بشرهٌ عراّ ٚاإلسرالَٞ بشرهٌ خراص

 رٚ  ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ.َٔ خالٍ جٓظِٝ اخلرباد ايحع١ًُٝٝ اهلادف١   د

فكد إن د ايعدٜد َٔ ايدراساد ع٢ً   ٚر٠ ائٖحُاّ بحدرٜس ايرتبٝر١ ايفٓٝر١   
َٚٛانة١ املحريًةاد يحصٜٛد أدا٤ املعًرِ ٚٚشرٛد َعراٜري يكٝاسرٗا َٓٗرا دراسر١ املكر ٕ        

( ٚايل ٖدفخ  ىل َع ف١ َسح٣ٛ املُارساد ايحدرٜس١ٝ ملعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ 2016)
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حدا٥ٝر١ ٚاملحٛسرري١    ر٤ٛ قا٥ُر١ َرٔ املعراٜري، ٚجٛصرًخ ايدراسر١  ىل           امل ظ١ً ائب
إٔ َسح٣ٛ املُارساد ايحدرٜس١ٝ ملعًِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ بشهٌ عاّ شا٤ بٓسرة١ َ جفعر١   
نُا أظٗ د ايدراس١ عدّ ٚشٛد فر ٚم إاد دئير١  ظصرا١ٝ٥ برٍ افر اد ايعٝٓر١ جعرا٣        

 ملح ري اجلٓس ٚاخلرب٠.

دفخ  ىل ٚ ع جصٛر َكررتح يحريرٜٛ  بر اَض أعرداد     ( دراس١ 2017ٖٚأش ٣ ش ف )
َعًرررِ ايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١ بهًٝررراد ايرتبٝررر١ ايٓٛعٝررر١    ررر٤ٛ َٗررراراد ايكررر ٕ افرررادٟ       
ٚايعشرر ٜٔ، ٚجٛصررًخ  ىل إٔ قا٥ُرر١ َعرراٜري َٗرراراد ايكرر ٕ افررادٟ ٚايعشرر ٜٔ ملعًررِ    

د ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ ٖررٞ: َٗرراراد ايعصرر  اي قُررٞ، َٚٗرراراد ايررحفهري اإلبررداعٞ، َٚٗررارا  
ائجصرراٍ ايفعرراٍ، َٚٗرراراد اإلْحاشٝرر١ ايعايٝرر١، ٚأٚصررخ ايدراسرر١ بارر ٚر٠ إٔ جحٛافررل   
برر اَض  عررداد َعًررِ ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ َررع أٖررداف ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ افدٜررر١ ٚجرردرٜت           
املعًٍُ بعد ايحد ط إلنسابِٗ ايفه  افدٜز   ايحدص  َٔ خالٍ قا٥ُر١ َرٔ   

 املعاٜري ٜحِ جٛظٝفٗا ٚجٓفٝسٖا.

( بدراسرررر١ ٖرررردفخ  ىل ايحعرررر ف عًرررر٢ َؤشرررر اد ايحُٓٝرررر١ 2018نق )ٚقرررراّ ايسررررا
املسحدا١َ بعد ايهشرف عرٔ املسرح٣ٛ املٗرق ملعًُرٞ ايرتبٝر١ ايفٓٝر١، ٚأٚصرخ ايدراسر١          
باَها١ْٝ جفعٌٝ اةاٙ ايح١ُٝٓ املسحدا١َ داخٌ املٛاقرف ايحعًُٝٝر١، ٚأٚصرخ بار ٚر٠     

ايرررل حتكرررل جُٓٝررر١   َٛانةررر١ اي  ٜررر١ ايرتبٜٛررر١ ٚجرررةق بعررر  املعاجلررراد ٚاملرررداخٌ      
 َسحدا١َ داخٌ املٛقف ايحعًُٝٞ.

جعد ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ َٔ املٛاد ايل هلا دٚر بارز   ج ب١ٝ املحعًِ ٚجهرٜٛٔ شدصرٝح٘   
ٚانسرراب٘ املعرراف ايفٓٝرر١ املدحًفرر١ َررٔ خررالٍ َسرراعدج٘ عًرر٢ ايحعررةري عررٔ َشرراع ٙ     

ٝرر١. يررسيو  ٚجُٓٝرر١ ايحررسٚم ٚايٓكررد ايفررق يدٜرر٘، ٚجريررٜٛ  َٗارجرر٘ ايفه ٜرر١ ٚاإلبداع    
ئبررد َررٔ ائٖحُرراّ بعًررِ ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ ٚممارسررح٘ ايحدرٜسرر١ٝ ايررل جسرراعدٙ            

 جهٜٛٔ شدص١ٝ املحعًِ. 

نُررا بٝرراد ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ بحُٝررا أسررايٝت جرردرٜس َٛ ررٛعاجٗا ايفٓٝرر١ ٚايررل    
جعحُد ع٢ً اسرتاجٝصٝاد ٚأسايٝت َحعدد٠ ئبد إٔ ٜاعٗا املعًِ   افسرةإ أذٓرا٤   

اد٠، ظٝرررز ٜسرررع٢ َعًرررِ ايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١ أذٓرررا٤ ايحررردرٜس  ىل جُٓٝررر١   ايحررردرٜس يًُررر
شدص١ٝ املحعًِ عٔ ط ٜل ايفٔ، فٝٛف  ي٘ اية١٦ٝ اآل١َٓ ٚاملٓاسرة١ ٚايرل بهٓر٘ َرٔ     
ايحفهري ٚايٛعٞ باملشهالد ايف١ٝٓ ٚط م ظًٗا، نُا ٜسع٢ املعًِ َٔ خالٍ جدرٜس 

١َ يًُحعًِ، َٔ خالٍ املُارس١ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ  ىل حتكٝل ايح١ُٝٓ ايشا١ًَ ٚاملسحدا
يحأنٝرررد ايرررساد ٚانسررراب٘ املٗررراراد ايعًُٝررر١ ٚايفٓٝررر١ ٚايعكًٝررر١ ٚايٓكدٜررر١ ٚافرررس   

 (.84 :2007ايسٚقٞ )امل ٜعٞ، 

ٚقد أشارد ايعدٜد َٔ ايدراساد ايسابك١  ىل أ١ُٖٝ أدا٤ َعًِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ   
 ىل ايهشررف عررٔ   ( بدراسرر١ ٖرردفخ 2005املٛقررف ايحعًُٝررٞ َٓٗررا دراسرر١ ايكعريرراْٞ )   

َشهالد جٓفٝس َٓٗاط ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ َٔ ٚش١ٗ ْظ  املعًُرٍ ٚاملشر فٍ ايرتبرٍٜٛ،    
ٚجٛصًخ ايدراس١  ىل إٔ أِٖ َشه١ً   ايحٓفٝس ٖٞ: ائخحةاراد ٚأسرايٝت ايحكرِٜٛ،   
ٚايريًةررر١، ٚاإلدار٠ املدرسررر١ٝ، ٚٚشرررٛد فررر ٚم إاد دئيررر١  ظصرررا١ٝ٥ يصرررا  املشررر فٍ،    
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٠ جررٛفري ايحردرٜت ايهرا  عًر٢ َٗرراراد ايحردرٜس ٚفرل َعرراٜري      ٚأٚصرخ ايدراسر١  ر ٚر   
 ائةاٖاد افدٜر١.

( ٚايل ٖدف  ىل َع ف١ ٚاقرع َشرهالد جردرٜس ايرتبٝر١     2017نُا قاّ اف بٞ )
ايف١ٝٓ   َدار  امل ظًر١ املحٛسرري١، ٚجٛصرًخ ايدراسر١  ىل ٚشرٛد َشرهالد َحعًكر١        

ٚطر م ايحردرٜس، ٚأٚصرخ ايدراسر١      بحدرٜس ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ َٓٗرا َرا ٜحعًرل باملٓراٖض    
با ٚر٠ ائٖحرُاّ بةٓا٤ َعاٜري ملاد٠ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يدٚرٖا ايةارز   جُٓٝر١ شدصر١ٝ   

 املحعًٍُ. 

( دراسرر١ جٗرردف  ىل جكٝررِٝ برر اَض  عررداد    2018نُررا أشرر ٣ هٍ قُرراب ٚاف بررٞ )  
 َعًررِ ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١   املًُهرر١ ايع بٝرر١ ايسررعٛد١ٜ َررٔ ٚشٗرر١ ْظرر  أعاررا٤ ٦ٖٝرر١         
ايحدرٜس، ٚجٛصًخ ايدراس١  ىل  ر ٚر٠ ائٖحُراّ براد٠ ايرتبٝر١ ايفٓٝر١ ٚ دراشٗرا         
امل ظ١ً ايرا١ْٜٛ نُاد٠ أساس١ٝ ملا هلا دٚر   جهرٜٛٔ اةاٖراد  عابٝر١ يرد٣ املرحعًِ      

 حنٛ ايحعًِ بشهٌ عاّ ٚحنٛ جعًِ ايفٕٓٛ بشهٌ خاص.

ٚايحٛصررٝاد َررٔ ْٚحٝصرر١  ظررداس ج رررياد ٚجريررٛراد َسررحُ ٠   اجلاْررت ايرتبررٟٛ  
ايدراسرراد ايسررابك١ بارر ٚر٠ ائٖحُرراّ باملُارسرراد ايحدرٜسرر١ٝ يًُعًررِ عاَرر١ ٚملعًررِ       
ايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١ خاصررر١ ، ٚاجسررراض جمررراٍ املعررراٜري املٗٓٝررر١ يًُعًُرررٍ عاَررر١ ، َٚعًرررِ   
ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚممارسح٘ ايحدرٜس١ٝ ٚجكٓٝاجٗا َٚٓاٖصٗا    ٤ٛ املعاٜري ع٢ً ٚش٘ 

املحعًكر١ بعراٜري َعًرِ     _ظست عًِ ايةاظر١ _ساد ايع ب١ٝ اخلصٛص،  ئ إٔ ايدرا
ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ َٚررد٣ ممارسررح٘ هلررا   املٛاقررف ايحعًُٝٝرر١ َررا زايررخ قًًٝرر١، ٚبررا إٔ      
ارراح اخلريررط ٚاإلصررالح ٚايحريررٜٛ  ٜحريًررت  عرراد٠ ايٓظرر    املُارسرراد ايحدرٜسرر١ٝ    

ارسرح٘ ايحدرٜسر١ٝ ٚفرل    ملعًِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ، ٚيرٛعٞ ايةاظرر١ بأُٖٝر١ أدا٤ املعًرِ ٚمم    
ٖرررسٙ املعررراٜري، ٚ ررر ٚر٠ ايحريرررٛر ا نادميٝررر١ ٚاملٗرررق ملعًرررِ ايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١، شرررا٤د   

عررٔ درشرر١ حتكررل املعرراٜري املٗٓٝرر١ ايٛطٓٝرر١ يًرتبٝرر١   ايدراسرر١ افايٝرر١ بٗرردف ايهشررف
 .ايف١ٝٓ َٔ ٚش١ٗ ْظ  املعًُاد أْفسٗٔ ٚاملش فاد ايرتبٜٛاد

   أسئلة الدراسة 
ي١ٝ واٚي١ ايهشف عٔ درش١ حتكل املعاٜري املٗٓٝر١ ايٛطٓٝر١   شا٤د ايدراس١ افا

يًرتبٝررر١ ايفٓٝررر١ َرررٔ ٚشٗررر١ ْظررر  املعًُررراد أْفسرررٗٔ ٚاملشررر فاد ايرتبٜٛررراد، ٚإيرررو   
 باإلشاب١ ع٢ً ا س١ً٦ ايحاي١ٝ:

 ري امل١ٝٓٗ ايٛطٓٝر١ يًرتبٝر١ ايفٓٝر١ َرٔ ٚشٗر١ ْظر  املعًُراد        َٜا درش١ حتكل املعا
 أْفسٗٔ؟

    برٍ َحٛسررياد أفر اد    ) 0.05ير١  ظصرا١ٝ٥ عٓرد َسرح٣ٛ )    ٖرٌ جٛشرد فر ٚم إاد دئ
ري املٗٓٝرر١ ايٛطٓٝرر١ يًرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ َررٔ ٚشٗرر١ ْظرر    ٜايعٝٓرر١   درشرر١ حتكررل املعررا 

دراساد عًٝا( َٚرح ري   –بهايٛرٜٛ  –املعًُاد جةعا ملح ري املؤٌٖ ايدراسٞ )دبًّٛ 
 سٓٛاد؟  10أنر  َٔ  –سٓٛاد  10سٓٛاد  ىل  5َٔ  –سٓٛاد  5اخلرب٠ )أقٌ َٔ 

 ري امل١ٝٓٗ ايٛط١ٝٓ يًرتب١ٝ ايف١ٝٓ َٔ ٚش١ٗ ْظ  املش فاد؟َٜا درش١ حتكل املعا 
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       ( برٍ َحٛسررياد أفر اد     ) 0.05ٌٖ جٛشرد فر ٚم إاد دئير١  ظصرا١ٝ٥ عٓرد َسرح٣ٛ
ري املٗٓٝرر١ ايٛطٓٝرر١ يًرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ َررٔ ٚشٗرر١ ْظرر    ٜايعٝٓرر١   درشرر١ حتكررل املعررا 

سررٓٛاد  ىل  5َررٔ  –سررٓٛاد  5املشرر فاد ايرتبٜٛرراد جةعررا ملررح ري اخلرررب٠ )أقررٌ َررٔ    
 سٓٛاد؟ 10أنر  َٔ  –سٓٛاد 10
 ( ري ٜ  درشر١ حتكرل املعرا   ) 0.05ٌٖ جٛشد ف ٚم إاد دئي١  ظصا١ٝ٥ عٓد َسح٣ٛ

  املعًُررراد أْفسرررٗٔ ٚاملشررر فاد املٗٓٝرر١ ايٛطٓٝررر١ يًرتبٝررر١ ايفٓٝرر١ َرررٔ ٚشٗررر١ ْظرر   
 ايرتبٜٛاد جةعا ملح ري امل١ٓٗ؟  

   أهداف الدراسة 
  ٔري املٗٓٝر١ ايٛطٓٝر١ يًرتبٝر١ ايفٓٝر١ َرٔ ٚشٗر١ ْظر         ٜدرش١ حتكل املعاايهشف ع

 .املعًُاد أْفسٗٔ
  ري املٗٓٝر١ ايٛطٓٝر١ يًرتبٝر١    ٜ  درشر١ حتكرل املعرا   حتدٜد َا  إا نإ ٖٓاى ف ٚم

 –بهايٛرٜٛ  –عًُاد جةعا ملح ري املؤٌٖ ايدراسٞ )دبًّٛ ايف١ٝٓ َٔ ٚش١ٗ ْظ  امل
 –سٓٛاد  10سٓٛاد  ىل  5َٔ  –سٓٛاد  5اخلرب٠ )أقٌ َٔ ري َٚح ، دراساد عًٝا(

 .سٓٛاد 10أنر  َٔ 
  ري املٗٓٝر١ ايٛطٓٝر١ يًرتبٝر١ ايفٓٝر١ َرٔ ٚشٗر١ ْظر         ٜحتكل املعاايهشف عٔ درش١

 .املش فاد
  ري املٗٓٝر١ ايٛطٓٝر١ يًرتبٝر١    ٜرشر١ حتكرل املعرا     دحتدٜد َا  إا نإ ٖٓاى ف ٚم

سرٓٛاد   5ايف١ٝٓ َٔ ٚش١ٗ ْظ  املش فاد ايرتبٜٛاد جةعا ملرح ري اخلررب٠ )أقرٌ َرٔ     
 .سٓٛاد 10أنر  َٔ  –سٓٛاد  10سٓٛاد  ىل  5َٔ  –
  ري املٗٓٝر١ ايٛطٓٝر١ يًرتبٝر١    ٜ  درشر١ حتكرل املعرا   حتدٜد َا  إا نإ ٖٓاى ف ٚم

 .عًُاد أْفسٗٔ ٚاملش فاد ايرتبٜٛاد جةعا ملح ري امل١ٓٗايف١ٝٓ َٔ ٚش١ٗ ْظ  امل

  أهنية الدراسة 
   ري املٗٓٝررر١ ايٛطٓٝررر١ ٜاملعررراايدراسررر١ افايٝررر١ هلرررا أُٖٝحٗرررا َرررٔ خرررالٍ َٛ رررٛعٗا

ٚجكدِٜ ج س١ٜ راشع١ يًكا٥ٍُ ع٢ً ايع١ًُٝ ايحع١ًُٝٝ، َٔ أشرٌ   يًرتب١ٝ ايف١ٝٓ
 ٚ ع اخلريط ايعالش١ٝ ٚايحريٜٛ ١ٜ هلٔ.

 راس١ افاي١ٝ َعًُاد ايرتبٝر١ ايفٓٝر١ أْفسرٗٔ ٚاملشر فاد ايرتبٜٛراد      قد جفٝد ايد
 َٔ خالٍ جكِٝٝ ممارسحٗٔ ايحدرٜس١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً حتسٝٓٗا.

        ٟ قررد جفٝررد ْحررا٥ض ايدراسرر١ افايٝرر١   فررحح اجملرراٍ إلشرر ا٤ دراسرراد ئظكرر١ جررر
 املهحة١ ايع١ًُٝ   وص  ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ.

  حدود الدراسة 
      اقحص د ايدراس١ ع٢ً قا١ُ٥ َعاٜري َعًُٞ ايرتب١ٝ ايفٓٝر١ ايصرادر٠ َرٔ امل نرا

املفرراِٖٝ ٚاملٗرراراد  :َعٝررار ذالذرر١ عشرر َكسرر١ُ عًرر٢ ، 2017ايررٛطق يًكٝررا  عرراّ 
املفاِٖٝ ٚاملٗاراد ايف١ٝٓ ا ساس١ٝ يفًسرف١   – ايف١ٝٓ ا ساس١ٝ يًفٕٓٛ ايةص ١ٜ

ٚا دٚاد ٚاخلاَرراد اخلاصرر١   َسررُٝاد ٚاسررحدداَاد ايعرردد   - ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ 
املسررحصداد ٚايحريررٛراد   ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ ٚاملسررحصداد     - بررايفٕٓٛ ايحشرره١ًٝٝ 

ايحريرررٛر  - َصرررادر املعًَٛرراد اوًٝررر١ ٚايعاملٝررر١   ايرتبٝرر١ ايفٓٝررر١   - ايحكٓٝرر١ 
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َع فر١ بأٖرداف ايحدصر  ٚعالقحر٘ بايحدصصراد       -ايحار ٞ يًرتب١ٝ ايف١ٝٓ 
ٝ  -ا خررر ٣  جٛظٝرررف طررر م جررردرٜس   -ِ ايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١ أسرررايٝت جعًرررِ ٚجعًررر

 -ارجةرررا  جمرررائد ايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١ بررراجملحُع ٚظاشاجررر٘       -ايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١  
َٛاشٗررر١   -ايعًُٝررراد ايعكًٝررر١ ٚأسرررايٝت ايرررحفهري امل جةريررر١ بايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١        

ائسررررحفاد٠ َررررٔ املررررٛرٚس ايفررررق   -املشررررهالد ٚايكارررراٜا املحعًكرررر١ بايحدصرررر   
 َٞ ٚاوًٞ   درٚ  ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ.اإلْساْٞ بشهٌ عاّ ٚاإلسال

      اقحصررررر د ايدراسررررر١ عًررررر٢ َعًُررررراد ايرتبٝررررر١ ايفٓٝررررر١ ٚاملشررررر فاد ايرتبٜٛررررراد
ايحدص  يًُ ظ١ً املحٛسري١   املدٜٓر١ املٓرٛر٠، ظٝرز إٔ امل ظًر١ املحٛسرري١ جعرد       
امل ظًرر١ افكٝكٝرر١   جرردرٜس ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١، بعهررس امل ظًرر١ ائبحدا٥ٝرر١ ظٝررز        

عًُرراد هررري َحدصصرراد   ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١، نُررا إٔ امل ظًرر١   ٜكررّٛ بايحرردرٜس َ
ايراْٜٛر١ جعرد َرراد٠ ايرتبٝر١ ايفٓٝرر١ يٝسرخ َررٔ املرٛاد ا ساسرر١ٝ   ايحردرٜس ٚا ررا       

 اخحٝار١ٜ.
        اقحصررر د ايدراسررر١ عًررر٢ املررردار  ايحابعررر١ إلدار٠ ايحعًرررِٝ   املدٜٓررر١ ملٓرررٛر٠، ٚمت

 ٙ.1441جريةٝل ايدراس١   ايفصٌ ايدراسٞ ا ٍٚ يًعاّ 

  مصطلحات الدراسة: 
     املعررراٜري املٗٓٝررر١ ملعًُررر١ ايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١: َرررا ٜٓة رررٞ عًررر٢ َعًرررِ ايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١

َع فحرر٘ ٚايكرردر٠ عًرر٢ أدا٥رر٘   ايحدصرر  ايحدرٜسررٞ ٚطرر م جدرٜسرر٘، ٜٚحاررُٔ    
املعررارف ٚاملٗرراراد امل جةريرر١ بايحدصرر  َٚررا ٜحصررٌ بٗررا َررٔ ممارسرراد جدرٜسرر١ٝ      

 (.8: 2017فاع١ً )امل نا ايٛطق يًكٝا ، 
     درشررر١ ايحعكرررل: َكررردار ايحرررااّ َعًُررراد ايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١ باملعررراٜري املٗٓٝررر١ أذٓرررا٤

ممارسحٗٔ ايحدرٜس١ٝ، ٚمت ايحعةري عٓٗرا باملحٛسررياد افسراب١ٝ يحهر ار املُارسر١      
 ع٢ً َؤش اد ٚفك اد ائسحةٝإ.

    َعًُاد ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ: ٖٔ املعًُاد ايالجٞ ٜكُٔ بحدرٜس َك ر ايرتبٝر١ ايفٓٝر١
يًُ ظًرر١ املحٛسررري١   املرردار  افهَٛٝرر١ ايحابعرر١ إلدار٠ جعًررِٝ َٓريكرر١ املدٜٓرر١      

 املٓٛر٠، ٚحئًُ درشاد ع١ًُٝ خمحًف١.
        املشرر فاد ايرتبٜٛرراد: ٖررٔ املشرر فاد ايالجررٞ ٜكُررٔ باإلشرر اف ٚايحٛشٝرر٘ ملعًُرراد

 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚاملهًفاد َٔ قةٌ  دار٠ ايحعًِٝ بٓريك١ املد١ٜٓ املٓٛر٠.

  واالجزاءات:الطزيقة 
 :منهجية الدراسة 

درش١ اسحددَخ ايدراس١ املٓٗض ايٛصفٞ ايحعًًٝٞ باسحدداّ اسحةٝإ يحعدٜد 
حتكررل املعرراٜ  املٗٓٝرر١ ايٛطٓٝرر١ يًرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ َررٔ ٚشٗرر١ ْظرر  املعًُرراد أْفسررٗٔ          

 ٚاملش فاد ايرتبٜٛاد باملد١ٜٓ املٓٛر٠.

 تهاجمتنع الدراسة وعين: 
َعًُراد َٚشر فاد ايرتبٝر١ ايفٓٝر١ يًُ ظًر١      ٜحهٕٛ جمحُع ايدراسر١ َرٔ عٝرع    

يًعاّ َش فاد ج بٜٛاد ( 3)َع١ًُ، ٚ( 127ٚايةايغ عددٖٔ )املحٛسري١ باملد١ٜٓ املٓٛر٠ 
 . ا ٍٚايفصٌ ايدراسٞ 1441ايدراسٞ 
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أٟ بٓسرة١   َٚشر ف١ ج بٜٛر١   ( َعًُر١ 88ٚقد بًغ عردد املسرحصٝةاد  دا٠ ايدراسر١ )   
%، عًُرررراد بررررإٔ عًُٝرررر١ عررررع ايةٝاْرررراد )أدا٠ ايدراسرررر١( اعحُرررردد عًرررر٢ ايحٓصررررٝت  69

ائسرررحصاب١ هلرررا، دٕٚ  املعًُررراد ٚاملشررر فادائيهرتْٚرررٞ، فكرررد مت ايريًرررت َرررٔ عٝرررع 
 .جماٍ ايعٌُ( جٛزٜع ايع١ٓٝ ظست 1جدخٌ   اخحٝار أف اد ايع١ٓٝ ٜٚةٍ شدٍٚ )

 دلاٍ ايعٌُ تٛطٜع أفضار ايع١ٓٝ سغب : (1دزٍٚ )

 ايٓغب١ ايعزر اٍ ايعٌُدل

 %3111 َؾضف١ تضب١ٝ ف١ٝٓ

 %8567 َع١ًُ تضب١ٝ ف١ٝٓ

   أداة الدراسة 
جهْٛررخ أدا٠ ايدراسرر١ َررٔ اسررحةٝإ حيررٟٛ قا٥ُرر١ َعرراٜري َعًُررٞ ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١      

، ظٝرز مت ٚ رع املعراٜري نُرا ٖرٞ،      2017ايصادر٠ َرٔ امل نرا ايرٛطق يًكٝرا  عراّ      
ٚقرد   بصرٛر٠  ش ا٥ٝر١ يٝرحِ اإلشابر١ عًٝٗرا ٚقٝاسرٗا.      أَا املؤشر اد فكرد مت صرٝاهحٗا    

 :ايحايٞ اشحًُخ أدا٠ ايدارس١ ع٢ً ايٓعٛ
سرررررٓٛاد  –جمررررراٍ ايعُرررررٌ  -ائسرررررِ اخحٝرررررارٟ َعًَٛررررراد عاَررررر١ ) اجلرررررا٤ ا ٍٚ:

 (املؤٌٖ ايعًُٞ -اخلرب٠
َكسر١ُ عًر٢    َؤشر  ( 73عرددٖا )  املؤشر اد ٜحهرٕٛ َرٔ جمُٛعر١ َرٔ      اجلا٤ ايرراْٞ: 

املفراِٖٝ   – فاِٖٝ ٚاملٗراراد ايفٓٝر١ ا ساسر١ٝ يًفٓرٕٛ ايةصر ١ٜ     امل :َعٝار ذالذ١ عش 
َسُٝاد ٚاسحدداَاد ايعردد   - ٚاملٗاراد ايف١ٝٓ ا ساس١ٝ يفًسف١ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

املسررررحصداد ٚايحريررررٛراد    - ٚا دٚاد ٚاخلاَرررراد اخلاصرررر١ بررررايفٕٓٛ ايحشرررره١ًٝٝ 
اوًٝررر١ ٚايعاملٝررر١    َصرررادر املعًَٛررراد   - ايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١ ٚاملسرررحصداد ايحكٓٝررر١   

َع فر١ بأٖرداف ايحدصر      -ايحريٛر ايحار ٞ يًرتب١ٝ ايف١ٝٓ  - ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ
جٛظٝف  -أسايٝت جعًِ ٚجعًِٝ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ  -ٚعالقح٘ بايحدصصاد ا خ ٣ 

ارجةا  جمائد ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ براجملحُع ٚظاشاجر٘    -ط م جدرٜس ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ 
َٛاشٗررر١  -يٝت ايرررحفهري امل جةريررر١ بايرتبٝررر١ ايفٓٝررر١   ايعًُٝررراد ايعكًٝررر١ ٚأسرررا  -

ائسحفاد٠ َٔ املرٛرٚس ايفرق اإلْسراْٞ      -املشهالد ٚايكااٜا املحعًك١ بايحدص  
، مت جٓظُٝٗا   سرًِ جكردٜ     بشهٌ عاّ ٚاإلسالَٞ ٚاوًٞ   درٚ  ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

 .( ٜٛ ح إيو2مخاسٞ َٔ ظٝز املٛافك١ ع٢ً  ح٣ٛ ايفك اد ٚاجلدٍٚ )
 عًِ تكزٜض إداب١ ايعباصات: (2دزٍٚ )

ٍِ ايعباصات ّ  دزًآَدفض  َٓدفض َتٛعط عايٞ دزًا عا

1 (5) (4) (3) (2) (1) 

 :صدق االستبانة 
   الصدق الظاهزي 

يًحعكررل َررٔ صرردم ا دا٠ قاَررخ ايةاظررر١ بع  ررٗا عًرر٢ جمُٛعرر١ َررٔ اخلررربا٤     
ٚإٟٚ ائخحصررراص ٚأعارررا٤ ٦ٖٝررر١ ايحررردرٜس ٚإيرررو يًعهرررِ عًررر٢ َرررد٣ َال٤َررر١        

 املؤشر اد َٚعراٜري اجلرٛد٠ يربْراَض  عرداد َعًُر١ ايرتبٝر١ ايفٓٝر١ َٚال٤َر١          املؤش اد
دٜالد املريًٛب١، َٚٔ ، ٚبعد عع أرا٤ اوهٍُ، قاَخ ايةاظر١ بعٌُ ايحعَعٝاريهٌ 

ذِ أصةعخ ا دا٠   صٛرجٗا ايٓٗا١ٝ٥ شاٖا٠ يًحريةٝل، ظٝز اسحك  ايعردد ايٓٗرا٥ٞ   
 .ايرالذ١ عش  املعاٜري٠ َٛزع١ ع٢ً َؤش ( 73)
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 : صدق االتساق الداخلي 

يًحعكررل َرررٔ صررردم ا دا٠ قاَررخ ايةاظرررر١ السررراث َعرراَالد ائرجةرررا  درشررراد    
 ( ٜٛ ح إيو.3ٚاجملُٛض ايهًٞ ٚاجلدٍٚ ) املعاٜري

 بايزصد١ ايه١ًٝ َعٝاصَعاَالت اصتباط بريعٕٛ يهٌ : (3دزٍٚ )

 َغت٣ٛ ايزالي١ َعاٌَ االصتباط احملٛص ّ

1.654 املفاِٖٝ ٚاملٗاصات ايف١ٝٓ األعاع١ٝ يًفٕٓٛ ايبضض١ٜ 1

**
 1.111 

1.745 املفاِٖٝ ٚاملٗاصات ايف١ٝٓ األعاع١ٝ يفًغف١ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ 2

**
 1.111 

َغُٝات ٚاعتدزاَات ايعزر ٚاألرٚات ٚاخلاَات اخلاص١ بايفٕٓٛ  3

 ايتؾه١ًٝٝ

1.668

**
 1.111 

1.67 املغتذزات ٚايتطٛصات يف ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚاملغتذزات ايتك١ٝٓ 4

**
1 1.111 

1.711 َضارص املعًَٛات احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ يف ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ 5

**
 1.111 

1.868 ايف١ٝٓايتطٛص ايتاصخيٞ يًرتب١ٝ  6

**
 1.111 

1.771 َعضف١ بأٖزاف ايتدضط ٚعالقت٘ بايتدضضات األخض٣ 7

**
 1.111 

1.891 أعايٝب تعًِ ٚتعًِٝ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ 8

**
 1.111 

1.915 تٛظٝف طضم تزصٜػ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ 9

**
 1.111 

1.913 اصتباط دلاالت ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ باجملتُع ٚسادات٘ 10

**
 1.111 

1.916 ايعًُٝات ايعك١ًٝ ٚأعايٝب ايتفهري املضتبط١ بايرتب١ٝ ايف١ٝٓ 11

**
 1.111 

1.798 َٛاد١ٗ املؾهالت ٚايكغاٜا املتعًك١ بايتدضط 12

**
 1.111 

االعتفار٠ َٔ املٛصٚخ ايفين اإلْغاْٞ بؾهٌ عاّ ٚاإلعالَٞ ٚاحملًٞ يف  13

 رصٚؼ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

1.842

**
 1.111 

بايدرشررر١ ايهًٝررر١  َعٝرررار( إٔ َعررراَالد ارجةرررا  درشررراد نرررٌ 3ٜٛ رررح اجلررردٍٚ )
( ٖٚررسا ٜرردٍ عًرر٢ إٔ عٝررع    0.01) يالسررحةٝإ عايٝرر١ شرردا ٖٚررٞ دايرر١ عٓررد َسررح٣ٛ      

 جحُحع بدم ائجسام ايداخًٞ. املعاٜري

   :الثبات 
( ٜٛ ررح قررِٝ َعاَررٌ  4قاَررخ ايةاظررر١ السرراث َعاَررٌ أيفررا ن ْٚةررا  ٚشرردٍٚ )  

 يًُعاٜري ايرالذ١ عش .ايرةاد 
 َعاٌَ ايجبات ٚفل أيفا نضْٚباذ: (4دزٍٚ )

 َعاٌَ ايجبات أيفا املعٝاص

 1.896 املفاِٖٝ ٚاملٗاصات ايف١ٝٓ األعاع١ٝ يًفٕٓٛ ايبضض١ٜ

 1.929 املفاِٖٝ ٚاملٗاصات ايف١ٝٓ األعاع١ٝ يفًغف١ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

 1.926 َغُٝات ٚاعتدزاَات ايعزر ٚاألرٚات ٚاخلاَات اخلاص١ بايفٕٓٛ ايتؾه١ًٝٝ

 1.933 املغتذزات ٚايتطٛصات يف ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚاملغتذزات ايتك١ٝٓ

 1.922 َضارص املعًَٛات احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ يف ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

 1.872 ايتطٛص ايتاصخيٞ يًرتب١ٝ ايف١ٝٓ

 1.882 َعضف١ بأٖزاف ايتدضط ٚعالقت٘ بايتدضضات األخض٣

 1.928 أعايٝب تعًِ ٚتعًِٝ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

 1.972 تٛظٝف طضم تزصٜػ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

 1.946 اصتباط دلاالت ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ باجملتُع ٚسادات٘

 1.942 ايعًُٝات ايعك١ًٝ ٚأعايٝب ايتفهري املضتبط١ بايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

 1.922 َٛاد١ٗ املؾهالت ٚايكغاٜا املتعًك١ بايتدضط

 1.935 ٚاإلعالَٞ ٚاحملًٞ يف رصٚؼ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ االعتفار٠ َٔ املٛصٚخ ايفين اإلْغاْٞ بؾهٌ عاّ

 1.986 ايجبات ايهًٞ
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عاي١ٝ، ٖٚرسا ٜردٍ    ائسحةا١ْ ملعاٜري( إٔ َعاَالد أيفا ن ْٚةا  4ٜٛ ح شدٍٚ )
عًرر٢ إٔ ائسررحةا١ْ جحُحررع بدرشرر١ َٓاسررة١ َررٔ ايرةرراد، ٚميهررٔ ائعحُرراد عًٝٗررا            

 ايحريةٝل يًدراس١.

 : طزيقة تصحيح األداة 

مت اسحدداّ سرًِ يٝهر د اخلُاسرٞ، ٚمت حتٜٛرٌ سرًِ يٝهر د عًر٢ مخرس َر اد          
 ، ٚبسيو ٜهٕٛ افهِ ع٢ً ايٓعٛ ايالجٞ:0.8=  4/5ٜهٕٛ طٍٛ ايفرت٠ 

َفتاح تضشٝح االعتبا١ْ: (5دزٍٚ )

رصد١  املتػري

 رْٝا

رصد١ 

 عًٝا

 يف بضْاَر إعزار َع١ًُ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ املؤؽضاتَز٣ تٛافض 

 دزاعاٍ  عاٍ َتٛعط َٓدفض َٓدفض دزا

5-4.24.2ٚاقٌ َٔ  3.43.4ٚأقٌ َٔ 2.62.6ٚأقٌ َٔ  1.81.8ٚأقٌ َٔ 151 املعٝاص

   :رابعًا : النتائج 
 :نتائج السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي ينص على التالي 

َا درش١ حتكل املعراٜ  املٗٓٝر١ ايٛطٓٝر١ يًرتبٝر١ ايفٓٝر١ َرٔ ٚشٗر١ ْظر  املعًُراد          
يإلشابررر١ عرررٔ ٖرررسا ايسرررؤاٍ ظسرررةخ املحٛسررررياد افسررراب١ٝ ٚائحن افررراد    أْفسرررٗٔ؟

املعٝارٜرررر١ ئسررررحصاباد )أفرررر اد ايعٝٓرررر١(، ذررررِ قٛرْررررخ املحٛسرررررياد ايٓاةرررر١ بفحرررراح     
 ٛ ح إيو.ٜ( 6)ٍٚ ايحصعٝح ملع ف١ درش١ املٛافك١ ٚاجلد

إٔ جكدٜ اد املعًُاد ملد٣ حتكرل املعراٜ  املٗٓٝر١ ايٛطٓٝر١      (6)ٜحاح َٔ اجلدٍٚ 
يًرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ َررٔ ٚشٗرر١ ْظرر  املعًُرراد أْفسررٗٔ عًرر٢ َسررح٣ٛ نررٌ َعٝررار َررٔ            
ٍ  شرردا،  إ ناْررخ درشرر١ حتكررل      ٍ  ٚعررا املعرراٜري، ناْررخ َ جفعرر١ بدرشرر١ اسررحصاب١ عررا

عٝررار ايرايررز  املعرراٜ  املٗٓٝرر١ ايٛطٓٝرر١ يًرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ َررٔ ٚشٗرر١ ْظرر  املعًُرراد   امل    
عش  جسحفٝد املع١ًُ َٔ املٛرٚس ايفرق اإلْسراْٞ بشرهٌ عراّ ٚاإلسرالَٞ ٚاوًرٞ         

(،   ظرٍ  4.555درٚ  ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٖرٞ ا عًر٢، بحٛسرط ظسرابٞ بً رخ قُٝحر٘ )      
ظصٌ املعٝار اخلراَس جعر ف املعًُر١ َصرادر املعًَٛراد اوًٝر١ ٚايعاملٝر١   ايرتبٝر١         

(، ٚجعررا٣ ٖررسٙ ايٓحٝصرر١  ىل إٔ اخلريرر١ 3.400سررط ظسررابٞ )ايفٓٝرر١ عًرر٢ ا قررٌ بحٛ
ايرل جٛ ررع َرٔ قةررٌ ا شر اف ايرتبٜٛرر١ يًُعًُراد يحرردرٜس ايرتبٝر١ ايفٓٝرر١ ناْررخ      
باملسح٣ٛ املأٍَٛ ممرا سراعد   جريةٝرل املعًُراد هلرسٙ املعراٜري، ٚأٜارا جعرا٣ ايسرةت          

ة١ٝ اهلادفر١ ٚايرل    ىل ائٖحُاّ بايح١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًُعًُاد َٔ خالٍ ايدٚراد ايحدرٜ
جصُِ َٔ قةٌ ايش فاد ايرتبٜٛاد املحدصصاد   جماٍ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ مما نرإ  
ي٘ ايسةت   اسحك ار َعًُراد ايرتبٝر١ ايفٓٝر١ ٚايرسٟ سراعد   ممارسرحٗٔ ايصرف١ٝ        

( 2018( ٚدراسر١ اير اٟٚ )  2019ٖٞ جحفل َع دراسر١ ايردُٖٝإ )  ,بشهٌ َٓظِ َٚحكٔ 
 (.2017ٓٗا وحًف عٔ دراس١ اف بٞ )( ٚيه2016ٚدراس١ املك ٕ )
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ايتٛعط احلغابٞ، ٚاالحنضاف املعٝاصٟ، ٚايضتب١، َٚز٣ حتكل املعاٜري املعاٜض امل١ٝٓٗ ايٛط١ٝٓ : (6دزٍٚ )

يًرتب١ٝ ايف١ٝٓ َٔ ٚد١ٗ ْعض املعًُات أْفغٗٔ

االحنضاف  املتٛعط احلغابٞ املعٝاص

 املعٝاصٟ

 ايرتتٝب رصد١ االعتذاب١

تتُهٔ املع١ًُ َٔ املعٝاص األٍٚ 

املفاِٖٝ ٚاملٗاصات ايف١ٝٓ 

 األعاع١ٝ يًفٕٓٛ ايبضض١ٜ

ٍٍ دزًا4.2511.211 5 عا

املعٝاص ايجاْٞ تتُهٔ املع١ًُ َٔ 

املفاِٖٝ ٚاملفاِٖٝ ٚاملٗاصات 

ايف١ٝٓ األعاع١ٝ يفًغف١ 

 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

3.9521.158ٍٍ 9عا

املعٝاص ايجايح تتُهٔ املع١ًُ َٔ 

َغُٝات ايتعضف ع٢ً 

ٚاعتدزاَات ايعزر ٚاألرٚات 

ٚاخلاَات اخلاص١ بايفٕٓٛ 

 ايتؾه١ًٝٝ

3.7511.288ٍٍ 11عا

املعٝاص ايضابع تعضف املع١ًُ 

املغتذزات ٚايتطٛصات يف 

ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚاملغتذزات 

 ايتك١ٝٓ

4.111 1.179ٍٍ 7عا

املعٝاص اخلاَػ تعضف املع١ًُ 

َضارص املعًَٛات احمل١ًٝ 

 يف ايرتب١ٝ ايف١ٝٓٚايعامل١ٝ 

3.4111.258ٍٍ 13عا

املعٝاص ايغارؼ تًِ املع١ًُ 

بايتطٛص ايتاصخيٞ يًرتب١ٝ 

 ايف١ٝٓ

3.666 1.288ٍٍ 12عا

املعٝاص ايغابع يز٣ املع١ًُ 

َعضف١ بأٖزاف ايتدضط 

ٚعالقت٘ بايتدضضات 

 األخض٣

3.751 1.288ٍٍ 11عا

املعٝاص ايجأَ تعضف املع١ًُ 

ٚتعًِٝ ايرتب١ٝ أعايٝب تعًِ 

 ايف١ٝٓ

4.133 1.231ٍٍ 6عا

املعٝاص ايتاعع  قزص٠ املع١ًُ ع٢ً 

تٛظٝف طضم تزصٜػ ايرتب١ٝ 

 ايف١ٝٓ

3.966 1.561 ٍٍ 8عا

املعٝاص ايعاؽض تؾضح املع١ًُ 

اصتباط دلاالت ايرتب١ٝ 

 ايف١ٝٓ باجملتُع ٚسادات٘

ٍٍ دزًا 1.218 3.388  3عا

املعٝاص  احلارٟ عؾض تٛعح 

املع١ًُ ايعًُٝات ايعك١ًٝ 

ٚأعايٝب ايتفهري املضتبط١ 

 بايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

ٍٍ دزًا1.111 4.333 4عا

املعٝاص ايجاْٞ عؾض متهٔ املع١ًُ 

َٔ َٛاد١ٗ املؾهالت 

 ٚايكغاٜا املتعًك١ بايتدضط

ٍٍ دزًا1.189 4.533 2عا

املعٝاص ايجايح عؾض تغتفٝز 

املع١ًُ َٔ املٛصٚخ ايفين 

ٌ عاّ اإلْغاْٞ بؾه

ٚاإلعالَٞ ٚاحملًٞ يف رصٚؼ 

 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

ٍٍ دزًا1.111 4.555 1عا
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 :نتائج السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذي ينص على التالي 
برٍ َحٛسررياد أفر اد     ) 0.05)ٌٖ جٛشد فر ٚم إاد دئير١  ظصرا١ٝ٥ عٓرد َسرح٣ٛ      

ايعٝٓررر١   درشررر١ حتكرررل املعررراٜ  املٗٓٝررر١ ايٛطٓٝررر١ يًرتبٝررر١ ايفٓٝررر١ َرررٔ ٚشٗررر١ ْظررر      
دراسراد عًٝرا( ٚ َرح ري     –بهرايٛرٜٛ   –املعًُاد جةعرا ملرح ري املؤٖرٌ ايدراسرٞ )دبًرّٛ      

 سٓٛاد ؟ 10أنر  َٔ  –سٓٛاد  10سٓٛاد  ىل  5َٔ  –سٓٛاد  5اخلرب٠ )أقٌ َٔ 

( ئخحةررار One Way ANOVAٝررٌ ايحةررأٜ ا ظررادٟ )  مت  شرر ا٤ اخحةررار حتً 
َسح٣ٛ دئير١ ايفر ٚم برٍ َحٛسررياد  شابراد املعًُراد جةعرا ملرح ري املؤٖرٌ ايدراسرٞ           

 ٚناْخ ايٓحا٥ض نايحايٞ:

( الختباص َغت٣ٛ رالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات ْتا٥ر اختباص حتًٌٝ ايتبأٜ ): (7دزٍٚ )

  املؤٌٖ ايزصاعٞإدابات املعًُات سغب َتػري

املتٛعط  املعٝاص

 احلغابٞ

َغت٣ٛ  ق١ُٝ )ف(

 ايزالي١ 

املعٝاص األٍٚ تتُهٔ املع١ًُ َٔ املفاِٖٝ ٚاملٗاصات ايف١ٝٓ 

 األعاع١ٝ يًفٕٓٛ ايبضض١ٜ

 74747 1485914427 

املعٝاص ايجاْٞ تتُهٔ املع١ًُ َٔ املفاِٖٝ ٚاملفاِٖٝ ٚاملٗاصات 

 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓايف١ٝٓ األعاع١ٝ يفًغف١ 

1945351477114466

املعٝاص ايجايح تتُهٔ املع١ًُ َٔ ايتعضف ع٢ً َغُٝات 

ٚاعتدزاَات ايعزر ٚاألرٚات ٚاخلاَات اخلاص١ بايفٕٓٛ 

 ايتؾه١ًٝٝ

445151494414149

املعٝاص ايضابع تعضف املع١ًُ املغتذزات ٚايتطٛصات يف ايرتب١ٝ 

 ايف١ٝٓ ٚاملغتذزات ايتك١ٝٓ

 

474127 

 

14529

 

14223

املعٝاص اخلاَػ تعضف املع١ًُ َضارص املعًَٛات احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ 

 يف ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

2142261427714284

1483714437 94251 املعٝاص ايغارؼ تًِ املع١ًُ بايتطٛص ايتاصخيٞ يًرتب١ٝ ايف١ٝٓ

ٚعالقت٘  املعٝاص ايغابع يز٣ املع١ًُ َعضف١ بأٖزاف ايتدضط

 بايتدضضات األخض٣

74119 1459714219

1479514455 134811 املعٝاص ايجأَ تعضف املع١ًُ أعايٝب تعًِ ٚتعًِٝ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

املعٝاص ايتاعع  قزص٠ املع١ًُ ع٢ً تٛظٝف طضم تزصٜػ ايرتب١ٝ 

 ايف١ٝٓ

165498 2475414169

ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ املعٝاص ايعاؽض تؾضح املع١ًُ اصتباط دلاالت 

 باجملتُع ٚسادات٘

834261 346181.131

املعٝاص  احلارٟ عؾض تٛعح املع١ًُ ايعًُٝات ايعك١ًٝ ٚأعايٝب 

 ايتفهري املضتبط١ بايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

454273 1493114151

املعٝاص ايجاْٞ عؾض متهٔ املع١ًُ َٔ َٛاد١ٗ املؾهالت ٚايكغاٜا 

 املتعًك١ بايتدضط

424935 2428114118

املعٝاص ايجايح عؾض تغتفٝز املع١ًُ َٔ املٛصٚخ ايفين اإلْغاْٞ 

 بؾهٌ عاّ ٚاإلعالَٞ ٚاحملًٞ يف رصٚؼ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

344191 1433214269

45641952427514119 ايهٌ 
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( بٍ 0005ٜحاح َٔ اجلدٍٚ عدّ ٚشٛد ف ٚم إاد دئي١  ظصا١ٝ٥ عٓد َسح٣ٛ )
ملعًُراد جةعرا يًُؤٖرٌ ايدراسرٞ ٚإيرو عًر٢ َسرح٣ٛ        درشاد َحٛسرياد اسرحصاباد ا 

املعاٜري نهٌ، ٚع٢ً اجملائد ايف ع١ٝ باسحرٓا٤ املعٝار ايعاش  جش ح املع١ًُ ارجةرا   
جمررائد ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ برراجملحُع ٚظاشاجرر٘، ظٝررز ٚشررد فرر ٚم عًرر٢ َسررح٣ٛ ٖررسا       

(، 0005( ٖٚررٞ قُٝرر١ أصرر   َررٔ )   00031املعٝررار، ظٝررز بً ررخ قُٝرر١ َسررح٣ٛ ايدئيرر١ )     
ٜٚعا٣ إيو  ىل إٔ َعًُاد ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يدٜٗٔ فِٗ يًُعح٣ٛ فكط دٕٚ اير بط  

 هلسا اوح٣ٛ َع اجملحُع ٚاظحٝاشاج٘.

( ئخحةار One Way ANOVAنُا مت  ش ا٤ اخحةار حتًٌٝ ايحةأٜ ا ظادٟ )
َسح٣ٛ دئي١ ايفر ٚم برٍ َحٛسررياد  شابراد املعًُراد جةعرا ملرح ري اخلررب٠ ٚناْرخ          

 نايحايٞ: ايٓحا٥ض

( الختباص َغت٣ٛ رالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات ْتا٥ر اختباص حتًٌٝ ايتبأٜ ): (8دزٍٚ )

 إدابات املعًُات سغب َتػري اخلرب٠

املتٛعط  املعٝاص

 احلغابٞ

َغت٣ٛ  ق١ُٝ )ف(

 ايزالي١ 

املعٝاص األٍٚ تتُهٔ املع١ًُ َٔ املفاِٖٝ ٚاملٗاصات ايف١ٝٓ 

 ايبضض١ٜ األعاع١ٝ يًفٕٓٛ

124531 1441714251 

املعٝاص ايجاْٞ تتُهٔ املع١ًُ َٔ املفاِٖٝ ٚاملفاِٖٝ ٚاملٗاصات 

 ايف١ٝٓ األعاع١ٝ يفًغف١ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

3346651434714266

املعٝاص ايجايح تتُهٔ املع١ًُ َٔ ايتعضف ع٢ً َغُٝات 

ٚاعتدزاَات ايعزر ٚاألرٚات ٚاخلاَات اخلاص١ بايفٕٓٛ 

 ايتؾه١ًٝٝ

344931449214231

املعٝاص ايضابع تعضف املع١ًُ املغتذزات ٚايتطٛصات يف ايرتب١ٝ 

 ايف١ٝٓ ٚاملغتذزات ايتك١ٝٓ

1754613 6433414113

املعٝاص اخلاَػ تعضف املع١ًُ َضارص املعًَٛات احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ 

 يف ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

7442215419614115

2446314191 264244 املع١ًُ بايتطٛص ايتاصخيٞ يًرتب١ٝ ايف١ٝٓاملعٝاص ايغارؼ تًِ 

املعٝاص ايغابع يز٣ املع١ًُ َعضف١ بأٖزاف ايتدضط ٚعالقت٘ 

 بايتدضضات األخض٣

14621 1435914711

1414614323 194737 املعٝاص ايجأَ تعضف املع١ًُ أعايٝب تعًِ ٚتعًِٝ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

املع١ًُ ع٢ً تٛظٝف طضم تزصٜػ ايرتب١ٝ املعٝاص ايتاعع  قزص٠ 

 ايف١ٝٓ

138429 24271 14111

املعٝاص ايعاؽض تؾضح املع١ًُ اصتباط دلاالت ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ 

 باجملتُع ٚسادات٘

84112 1432214725

املعٝاص  احلارٟ عؾض تٛعح املع١ًُ ايعًُٝات ايعك١ًٝ ٚأعايٝب 

 ايتفهري املضتبط١ بايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

294343 1423214297

املعٝاص ايجاْٞ عؾض متهٔ املع١ًُ َٔ َٛاد١ٗ املؾهالت ٚايكغاٜا 

 املتعًك١ بايتدضط

154729 1481814449

املعٝاص ايجايح عؾض تغتفٝز املع١ًُ َٔ املٛصٚخ ايفين اإلْغاْٞ 

 بؾهٌ عاّ ٚاإلعالَٞ ٚاحملًٞ يف رصٚؼ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

44449 1416914845

271ٚ3651432314272 ايهٌ 



 (ASEP)دراسات عزبية يف الرتبية وعله النفس 

 

 

 

 

 
402 

( بٍ 0005ٜحاح َٔ اجلدٍٚ عدّ ٚشٛد ف ٚم إاد دئي١  ظصا١ٝ٥ عٓد َسح٣ٛ )
درشرراد َحٛسرررياد اسررحصاباد املعًُرراد جةعررا يًدرررب٠ ٚإيررو عًرر٢ َسررح٣ٛ املعرراٜري     
نهررٌ، ٚعًرر٢ اجملررائد ايف عٝرر١ باسررحرٓا٤ املعٝررار اي ابررع جعرر ف املعًُرر١ املسررحصداد      

حصداد ايحكٓٝرر١ ظٝررز ٚشررد فرر ٚم عًرر٢ َسررح٣ٛ  ٚايحريررٛراد   ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ ٚاملسرر
(، 0005( ٖٚرٞ قُٝر١ أصر   َرٔ )    00003ٖسا املعٝار، ظٝز بً خ ق١ُٝ َسح٣ٛ ايدئي١ )

ٜٚعا٣  ىل إٔ َعًُاد ايرتب١ٝ ايفٓٝر١ يردٜٗٔ َع فر١ قًًٝر١ باملسرحصداد ٚايحريرٛراد       
  ايرتب١ٝ ٚبرسيو حيرحصٔ  ىل َاٜرد َرٔ ايحٛشٝر٘ ٚاإلرشراد   نٝفٝر١ ائسرحفاد٠         
َررٔ املسررحصداد ٚايحريررٛراد   حتسررٍ جرردرٜس ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١. ٚاملعٝررار اخلرراَس         
جع ف املع١ًُ َصادر املعًَٛاد او١ًٝ ٚايعامل١ٝ   ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ، ظٝز ٚشرد فر ٚم   

( ٖٚٞ ق١ُٝ أص   00005ع٢ً َسح٣ٛ ٖسا املعٝار، ظٝز بً خ ق١ُٝ َسح٣ٛ ايدئي١ )
هٔ َٗاراد ق١ًًٝ   َع ف١ َصادر املعًَٛاد (، ٜٚعا٣ إيو  ىل أْٗٔ ميح0005ًَٔ )

اوًٝررر١ ٚايعاملٝررر١ ٚبرررسيو َرررازايٛا حيرررحصٔ  ىل ايحررردرٜت عًررر٢ ايةعرررز ٚايحعررر ٟ      
 املحكدّ َٔ خالٍ املصادر املحٓٛع١ ٚنٝف١ٝ جٛظٝفٗا   جدرٜس ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ.

 :نتائج السؤال الثالث من أسئلة الدراسة والذي ينص على التالي 
عاٜ  امل١ٝٓٗ ايٛط١ٝٓ يًرتب١ٝ ايف١ٝٓ َٔ ٚشٗر١ ْظر  املشر فاد؟    َا درش١ حتكل امل

يإلشابررر١ عرررٔ ٖرررسا ايسرررؤاٍ ظسرررةخ املحٛسررررياد افسررراب١ٝ ٚائحن افررراد املعٝارٜررر١        
ئسحصاباد )أف اد ايع١ٓٝ(، ذِ قٛرْخ املحٛسرياد ايٓاة١ بفحراح ايحصرعٝح ملع فر١    

 ٛ ح إيو.ٜ( 9)ٍٚ درش١ املٛافك١ ٚاجلد

إٔ جكررردٜ اد املشررر فاد يدرشررر١ حتكرررل املعررراٜ  املٗٓٝررر١      (9)ٜحارررح َرررٔ اجلررردٍٚ   
ايٛطٓٝررر١ يًرتبٝررر١ ايفٓٝررر١ عًررر٢ َسرررح٣ٛ نرررٌ َعٝرررار َرررٔ املعررراٜري َ جفعررر١ بدرشررر١    
ٍ  شرردا،  إ ناْررخ درشرر١ حتكررل املعرراٜ  املٗٓٝرر١ ايٛطٓٝرر١ يًرتبٝرر١       ٍ  ٚعررا اسررحصاب١ عررا

   َ ٛاشٗرر١ ايفٓٝرر١ َررٔ ٚشٗرر١ ْظرر  املعًُرراد   املعٝررار ايررراْٞ عشرر  بهررٔ املعًُرر١ َررٔ 
املشهالد ٚايكااٜا املحعًك١ بايحدص  ٖٞ ا ع٢ً، بحٛسط ظسابٞ بً رخ قُٝحر٘   

(،ٜٚعررا٣ إيررو  ىل إٔ َعًُرراد ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ جًكررٍ املٗرراراد اخلاصرر١ الررٌ  40300)
املشهالد ايحدصص١ٝ بشهٌ عاٍ، ٖٚسا ٜدٍ ع٢ً اَحالنٗٔ يهفاٜاد ظٌ املشهالد 

ا٤ جردرٜس ايرتبٝر١ ايفٓٝر١،   ظرٍ ظصرٌ      َٚا ي٘ َٔ فا٥د٠ جعرٛد عًر٢ ايريايةراد أذٓر    
املعٝار املعٝار ايسابع يد٣ املع١ًُ َع ف١ بأٖداف ايحدص  ٚعالقحر٘ بايحدصصراد   

( 2019(، ٖخ جحفل َع دراسر١ اجلُعرإ)  30781ا خ ٣ ع٢ً ا قٌ بحٛسط ظسابٞ )
( ٜٚعررررا٣ إيررررو  ىل عرررردّ ايرتنٝررررا ٚائٖحُرررراّ بأٖررررداف     2010ٚدراسرررر١ ايريررررا٥ٞ ) 
 رت٠ جعًُٝٗٔ بشهٌ شٝد.ايحدص  خالٍ ف

 :نتائج السؤال الزابع من أسئلة الدراسة والذي ينص على التالي 
( بررٍ َحٛسرررياد أفرر اد 0005ٖررٌ جٛشررد فرر ٚم إاد دئيرر١  ظصررا١ٝ٥ عٓررد َسررح٣ٛ )

ايعٝٓررر١   درشررر١ حتكرررل املعررراٜ  املٗٓٝررر١ ايٛطٓٝررر١ يًرتبٝررر١ ايفٓٝررر١ َرررٔ ٚشٗررر١ ْظررر      
 سررٓٛاد  ىل  5َررٔ  –سررٓٛاد  5املشرر فاد ايرتبٜٛرراد جةعررا ملررح ري اخلرررب٠ )أقررٌ َررٔ     

 سٓٛاد( ؟  10أنر  َٔ  –سٓٛاد 10
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احلغابٞ، ٚاالحنضاف املعٝاصٟ، ٚايضتب١، َٚز٣ حتكل املعاٜري املعاٜض امل١ٝٓٗ ايٛط١ٝٓ  ايتٛعط: (9دزٍٚ )

يًرتب١ٝ ايف١ٝٓ َٔ ٚد١ٗ ْعض املؾضفات

املتٛعط  املعٝاص

 احلغابٞ

االحنضاف 

 املعٝاصٟ

رصد١ 

 االعتذاب١

 ايرتتٝب

املعٝاص األٍٚ تتُهٔ املع١ًُ َٔ املفاِٖٝ ٚاملٗاصات 

 ايبضض١ٜ ايف١ٝٓ األعاع١ٝ يًفٕٓٛ

44154141362ٍٍ 5 عا

املعٝاص ايجاْٞ تتُهٔ املع١ًُ َٔ املفاِٖٝ 

ٚاملفاِٖٝ ٚاملٗاصات ايف١ٝٓ األعاع١ٝ يفًغف١ 

 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

44151141838ٍٍ 8عا

املعٝاص ايجايح تتُهٔ املع١ًُ َٔ ايتعضف ع٢ً 

َغُٝات ٚاعتدزاَات ايعزر ٚاألرٚات 

 ايتؾه١ًٝٝٚاخلاَات اخلاص١ بايفٕٓٛ 

34872141328ٍٍ 12عا

املعٝاص ايضابع تعضف املع١ًُ املغتذزات 

ٚايتطٛصات يف ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚاملغتذزات 

 ايتك١ٝٓ

34938 14173ٍٍ 11عا

املعٝاص اخلاَػ تعضف املع١ًُ َضارص املعًَٛات 

 احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ يف ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

34951141614ٍٍ  11عا

تًِ املع١ًُ بايتطٛص ايتاصخيٞ املعٝاص ايغارؼ 

 يًرتب١ٝ ايف١ٝٓ

34965 14421ٍٍ 9عا

املعٝاص ايغابع يز٣ املع١ًُ َعضف١ بأٖزاف 

 ايتدضط ٚعالقت٘ بايتدضضات األخض٣

34781 14182ٍٍ 13عا

املعٝاص ايجأَ تعضف املع١ًُ أعايٝب تعًِ ٚتعًِٝ 

 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

44113 14162ٍٍ 6عا

قزص٠ املع١ًُ ع٢ً تٛظٝف طضم املعٝاص ايتاعع  

 تزصٜػ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

ٍٍ دزًا14149 44212 3عا

املعٝاص ايعاؽض تؾضح املع١ًُ اصتباط دلاالت 

 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ باجملتُع ٚسادات٘

ٍٍ دزًا141798 44246 2عا

املعٝاص  احلارٟ عؾض تٛعح املع١ًُ ايعًُٝات 

 ايعك١ًٝ ٚأعايٝب ايتفهري املضتبط١ بايرتب١ٝ

 ايف١ٝٓ

44159 141675ٍٍ 4عا

املعٝاص ايجاْٞ عؾض متهٔ املع١ًُ َٔ َٛاد١ٗ 

 املؾهالت ٚايكغاٜا املتعًك١ بايتدضط

44311 141383ٍٍ 1عا

املعٝاص ايجايح عؾض تغتفٝز املع١ًُ َٔ املٛصٚخ 

ايفين اإلْغاْٞ بؾهٌ عاّ ٚاإلعالَٞ ٚاحملًٞ 

 يف رصٚؼ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

44181 141342ٍٍ 7عا

( ئخحةررار One Way ANOVAمت  شرر ا٤ اخحةررار حتًٝررٌ ايحةررأٜ ا ظررادٟ )    
َسح٣ٛ دئي١ ايف ٚم برٍ َحٛسررياد  شابراد املشر فاد جةعرا ملرح ري اخلررب٠ ٚناْرخ         

عدّ ٚشرٛد فر ٚم إاد دئير١    ( 10)ٜحاح َٔ اجلدٍٚ ٚ  :(10نُا باجلدٍٚ )ايٓحا٥ض 
( برررٍ درشررراد َرررد٣ حتكرررل املعررراٜ  املٗٓٝررر١    0.05 ظصرررا١ٝ٥ عٓرررد َسرررح٣ٛ ايدئيررر١ )  

ايٛطٓٝرر١ يًرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ َررٔ ٚشٗرر١ ْظرر  املشرر فاد جةعرراد ملررح ري اخلرررب٠ ٚإيررو عًرر٢  
َسح٣ٛ املعاٜري نهٌ، ٚع٢ً املعراٜري ايف عٝر١. ٖٚرٞ وحًرف عرٔ دراسر١ ايكعريراْٞ         

(. ٜٚعرررا٣ إيرررو ايحشررراب٘ ٚائجفرررام   درشررر١ حتكرررل 2010ٞ )( ٚدراسررر١ ايريرررا2005٥)
املعاٜري امل١ٝٓٗ اىل إٔ املش فاد ايرتبٜٛاد إاد َؤٌٖ عًُٞ َحكارث باإل اف١  ىل إٔ 
اخلرررب٠   اإلشرر اف ايرتبررٟٛ ناْررخ نافٝرر١ فُٝررا ٜحعًررل بحرردرٜس ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١    

 ٚطةٝع١ املك ر ٚاظحٝاشاج٘ يًريٜٛ  ٚفل ائةاٖاد افدٜر١. 
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( الختباص َغت٣ٛ رالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات ْتا٥ر اختباص حتًٌٝ ايتبأٜ ): (11دزٍٚ )

 إدابات املؾضفات سغب َتػري اخلرب٠

املتٛعط  املعٝاص

 احلغابٞ

َغت٣ٛ  ق١ُٝ )ف(

 ايزالي١ 

املعٝاص األٍٚ تتُهٔ املع١ًُ َٔ املفاِٖٝ ٚاملٗاصات ايف١ٝٓ األعاع١ٝ 

 يًفٕٓٛ ايبضض١ٜ

 74212 1479914374 

املعٝاص ايجاْٞ تتُهٔ املع١ًُ َٔ املفاِٖٝ ٚاملفاِٖٝ ٚاملٗاصات ايف١ٝٓ 

 األعاع١ٝ يفًغف١ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

6841892476114111

املعٝاص ايجايح تتُهٔ املع١ًُ َٔ ايتعضف ع٢ً َغُٝات 

ٚاعتدزاَات ايعزر ٚاألرٚات ٚاخلاَات اخلاص١ بايفٕٓٛ 

 ايتؾه١ًٝٝ

141981414114741

املعٝاص ايضابع تعضف املع١ًُ املغتذزات ٚايتطٛصات يف ايرتب١ٝ 

 ايف١ٝٓ ٚاملغتذزات ايتك١ٝٓ

74638 1424314643

املعٝاص اخلاَػ تعضف املع١ًُ َضارص املعًَٛات احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ 

 يف ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

3642572431914142

1436714226 144991 ايتاصخيٞ يًرتب١ٝ ايف١ٝٓاملعٝاص ايغارؼ تًِ املع١ًُ بايتطٛص 

املعٝاص ايغابع يز٣ املع١ًُ َعضف١ بأٖزاف ايتدضط ٚعالقت٘ 

 بايتدضضات األخض٣

64615 1449114255

1489714376 154512 املعٝاص ايجأَ تعضف املع١ًُ أعايٝب تعًِ ٚتعًِٝ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

طضم تزصٜػ ايرتب١ٝ املعٝاص ايتاعع  قزص٠ املع١ًُ ع٢ً تٛظٝف 

 ايف١ٝٓ

163493 24664 14166

املعٝاص ايعاؽض تؾضح املع١ًُ اصتباط دلاالت ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ 

 باجملتُع ٚسادات٘

189447 8441614166

املعٝاص  احلارٟ عؾض تٛعح املع١ًُ ايعًُٝات ايعك١ًٝ ٚأعايٝب 

 ايتفهري املضتبط١ بايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

334575 1441814237

املعٝاص ايجاْٞ عؾض متهٔ املع١ًُ َٔ َٛاد١ٗ املؾهالت ٚايكغاٜا 

 املتعًك١ بايتدضط

144581 1475114386

املعٝاص ايجايح عؾض تغتفٝز املع١ًُ َٔ املٛصٚخ ايفين اإلْغاْٞ 

 بؾهٌ عاّ ٚاإلعالَٞ ٚاحملًٞ يف رصٚؼ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

131476 5431714162

5994232496214188 ايهٌ 

 :نتائج السؤال اخلامس من أسئلة الدراسة والذي ينص على التالي 
(   درشر١ حتكرل املعراٜ     0005ٌٖ جٛشد ف ٚم إاد دئي١  ظصا١ٝ٥ عٓد َسرح٣ٛ )  

املٗٓٝررر١ ايٛطٓٝررر١ يًرتبٝررر١ ايفٓٝررر١ َرررٔ ٚشٗررر١ ْظررر  املعًُررراد أْفسرررٗٔ ٚاملشرررر فاد          
 ايرتبٜٛاد جةعا ملح ري امل١ٓٗ؟  

 ٍ َسررحكًحٍ، ئخحةررار َسررح٣ٛ دئيرر١ ايفرر ٚم بررٍ     مت اشرر ا٤ اخحةررار )د( يعٝٓررح
َحٛسرررياد  شابرراد املعًُرراد ٚاملشرر فاد عًرر٢ َسررح٣ٛ اجملرراٍ ايهًررٞ  دا٠ ايدراسرر١،      

 ٚيهٌ جماٍ َٔ جمائجٗا، ٚناْخ ايٓحا٥ض نايحايٞ:

عرردّ ٚشررٛد فرر ٚم إاد دئيرر١  ظصررا١ٝ٥ عٓررد َسررح٣ٛ       ( 11)ٜحاررح َررٔ اجلرردٍٚ   
املعراٜ  املٗٓٝر١ ايٛطٓٝر١ يًرتبٝر١ ايفٓٝر١ َرٔ        ( بٍ درشاد  َرد٣ حتكرل  0005ايدئي١ )

ٚش١ٗ ْظ  املش فاد ٚاملعًُاد  جةعاد ملح ري امل١ٓٗ ٚإيو ع٢ً َسح٣ٛ املعاٜري نهرٌ،  
ٚعًررر٢ املعررراٜري ايف عٝررر١ باسرررحرٓا٤ املعٝرررار ايعاشررر  جشررر ح املعًُررر١ ارجةرررا  جمرررائد    

عًُر١ َرٔ املرٛرٚس    ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ باجملحُع ٚظاشاج٘ ٚ املعٝار ايرايز عش  جسرحفٝد امل 
ايفق اإلْساْٞ بشهٌ عاّ ٚاإلسالَٞ ٚاوًٞ   درٚ  ايرتبٝر١ ايفٓٝر١، ٖٚرسا ٜعرق     
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إٔ درش١ حتكٝل املعًُاد يًُعاٜري امل١ٝٓٗ   ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ َٔ ٚش١ٗ ْظ  املعًُاد 
أْفسررٗٔ جفررٛم ٚبدئيرر١  ظصررا١ٝ٥ جكرردٜ  املشرر فاد يدرشرر١ حتكٝررل ٖررسٜٔ املعٝررارٜٔ   

  .(2005راس١ ايكعرياْٞ )ٖٚٞ وحًف عٔ د
ْتا٥ر اختباص )ت( يعٝٓتني َغتكًتني الختباص َغت٣ٛ رالي١ ايفضٚم بني َتٛعطات إدابات : (11دزٍٚ )

 املعًُات ٚاملؾضفات تبعا ملتػري امل١ٓٗ

املتٛعط  امل١ٓٗ املعٝاص

 احلغابٞ

َغت٣ٛ  ق١ُٝ )ت(

 ايزالي١ 

ٚاملٗاصات املعٝاص األٍٚ تتُهٔ املع١ًُ َٔ املفاِٖٝ 

 ايف١ٝٓ األعاع١ٝ يًفٕٓٛ ايبضض١ٜ

 1489414374 164576 َع١ًُ

154111 َؾضف١

املعٝاص ايجاْٞ تتُهٔ املع١ًُ َٔ املفاِٖٝ ٚاملفاِٖٝ 

 ٚاملٗاصات ايف١ٝٓ األعاع١ٝ يفًغف١ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

2845171466214111 َع١ًُ

234666 َؾضف١

َٔ ايتعضف ع٢ً املعٝاص ايجايح تتُهٔ املع١ًُ 

َغُٝات ٚاعتدزاَات ايعزر ٚاألرٚات ٚاخلاَات 

 اخلاص١ بايفٕٓٛ ايتؾه١ًٝٝ

1544821421314841 َع١ًُ

154666 َؾضف١

املعٝاص ايضابع تعضف املع١ًُ املغتذزات ٚايتطٛصات يف 

 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚاملغتذزات ايتك١ٝٓ

1449314623 274623 َع١ًُ

264111 َؾضف١

املعٝاص اخلاَػ تعضف املع١ًُ َضارص املعًَٛات 

 احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ يف ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

1948711452114132 َع١ًُ

164333 َؾضف١

املعٝاص ايغارؼ تًِ املع١ًُ بايتطٛص ايتاصخيٞ 

 يًرتب١ٝ ايف١ٝٓ

 1416914246 154941 َع١ًُ

134666 َؾضف١

َعضف١ بأٖزاف املعٝاص ايغابع يز٣ املع١ًُ 

 ايتدضط ٚعالقت٘ بايتدضضات األخض٣

1422114225 154176 َع١ًُ

134666 َؾضف١

املعٝاص ايجأَ تعضف املع١ًُ أعايٝب تعًِ ٚتعًِٝ 

 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

1494714346 214647 َع١ًُ

184333 َؾضف١

املعٝاص ايتاعع  قزص٠ املع١ًُ ع٢ً تٛظٝف طضم 

 تزصٜػ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

 14116 14632 424888 َع١ًُ

344666 َؾضف١

املعٝاص ايعاؽض تؾضح املع١ًُ اصتباط دلاالت ايرتب١ٝ 

 ايف١ٝٓ باجملتُع ٚسادات٘

2489914115 254752 َع١ًُ

174666 َؾضف١

املعٝاص  احلارٟ عؾض تٛعح املع١ًُ ايعًُٝات ايعك١ًٝ 

 ٚأعايٝب ايتفهري املضتبط١ بايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

 1418714329 254171 َع١ًُ

214666 َؾضف١

املعٝاص ايجاْٞ عؾض متهٔ املع١ًُ َٔ َٛاد١ٗ 

 املؾهالت ٚايكغاٜا املتعًك١ بايتدضط

1486614389 214576 َع١ًُ

194333 َؾضف١

املعٝاص ايجايح عؾض تغتفٝز املع١ًُ َٔ املٛصٚخ ايفين 

رصٚؼ اإلْغاْٞ بؾهٌ عاّ ٚاإلعالَٞ ٚاحملًٞ يف 

 ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ

  َع١ًُ

244717 

 

24314

 

14124

  َؾضف١

184111

2994231472214189َع١ًُ ايهٌ 

253466َؾضف١

ٜٚعررا٣ إيررو  ىل اطررالض املعًُرراد هررري ايهررا  عًرر٢ ٖررسٜٔ املعٝررارٜٔ ٚظرراشحِٗ        
املع ف١ٝ بايري ٜك١ ٚاآلي١ٝ يحٓفٝس ٚسةٌ حتكٝٗا بشهٌ أفاٌ، ع٢ً عهرس املشر فاد   
ايالجررٞ ٜعحررربٕ أنررر  اطالعرراد ٚخرررب٠ يًُعٝررارٜٔ  ْٗررا َررٔ املعرراٜري ا ساسرر١ٝ            

ٛد فصرر٠ٛ بررٍ جكرردٜ اد املعًُرراد    جكٝررِٝ أدا٤ املعًُرراد، ٚقررد ٜهررٕٛ يسررةت أٜارراد ٚشرر     
ٚاملش فاد يصا  املعًُراد عا٥رداد  ىل طُرٛح املشر فاد    ظرداس ْكًر١ ْٛعٝر١ فُٝرا         
   جٛظٝف ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ   اخلد١َ اجملحُع١ٝ ٚائسحفاد٠ َٔ املٛرٚس ايشرع   
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يًًُُهرر١ ايع بٝرر١ ايسررعٛد١ٜ، ا َرر    2030ايفررق اوًررٞ يًُسررا١ُٖ   حتكٝررل رٜٚرر١  
شعررٌ املشرر فاد بعرردّ َالظظرر١ أدا٤ املعًُرراد   ٖررسٜٔ املعٝررارٜٔ برراي هِ َررٔ     ايررسٟ 

اجلٗررٛد املةسٚيرر١ َررٔ قةررٌ املشرر فاد   ايحأٖٝررٌ ٚايحرردرٜت يحعكٝررل جُٓٝرر١ شررا١ًَ         
 َٚحها١ًَ ملعًُاد   جماٍ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ.

 التوصيات واملقرتحات: 
 ١ٝ ايف١ٝٓ.  اف١ املعاٜري امل١ٝٓٗ  ُٔ جٛصٝف ب اَض  عداد َعًُٞ ايرتب 
       ٔٗائٖحُرراّ برراش ا٤ ايرررباَض ايحدرٜةٝرر١ ملعًُرراد ايرتبٝرر١ ايفٓٝرر١ يحريررٜٛ  َٗررارج

 ايحدرٜس١ٝ.
        ائٖحُاّ باية١٦ٝ املدرس١ٝ يحفرٞ باملحريًةراد ايحعًُٝٝر١ ايالزَر١ يحردرٜس ايرتبٝر١

 ايف١ٝٓ با ٜحٛافل َع املعاٜري امل١ٝٓٗ.
  امل١ٝٓٗ داخٌ اية١٦ٝ ايصف١ٝ. ش ا٤ دراس١ جحابع١ٝ ملسح٣ٛ جريةٝل املعاٜري 

 : املزاجع 
. تكِٝٝ بضاَر إعزار َعًِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ 2118آٍ قُاش، قُاش عًٞ، ايضبٞ، عٌٗٝ عامل . -

بايغعٛر١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْعض أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ، دل١ً داَع١ بٝؾ١ يًزصاعات اإلْغا١ْٝ 

 129-97ٚايرتب١ٜٛ، داَع١ بٝؾ١، ظ ظ 

ه١ً برضاَر إعرزار املعًُرني .  تضبر١ بؾرري ايعٝغر٣ٛ،  راص ايٓاؽرض ايرزٚيٞ،         (. إعار٠ 1999ٖٝتّٛ، آالٕ ) -

 .ايضٜاض

غٝاب ايٛعٞ عٔ ق١ُٝ َٚضرٚر َار٠ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚايضعٛبات  2119اجلُعإ، سٓإ عٝغ٢.  -

ٚاملؾهالت اييت تٛاد٘ تزصٜغٗا َٔ ٚد١ٗ ْعض املؾضفني ٚاملعًُني، دل١ً ايفٕٓٛ ٚاآلراب ٚعًّٛ 

 .464-431ٚاالدتُاع، ن١ًٝ االَاصات يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ، ايعزر ايضابع ٚايجالثٕٛ، ظ ظاإلْغاْٝات 

. ٚاقع َؾهالت تزصٜػ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يف املزاصؼ )املضس١ً املتٛعط١( 2117احلضبٞ، فٗز فٗار.  -

ٚعبٌ تطٜٛضٙ َٔ ٚد١ٗ ْعض َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ، دل١ً داَع١ رَؾل، اجملًز ايجايح 

 .221-189 زر ايجاْٞ، ظ ظ ٚايجالثٕٛ، ايع

. رصد١ ايتظاّ َعًُٞ ايًػ١ ايعضب١ٝ َٚعًُاتٗا بأخالقٝات ١َٓٗ ايتعًِٝ  2113محار١ْ، أرٜب سٜاب. -

َٔ ٚد١ٗ ْعض َزٜضٟ املزاصؼ َٚزٜضاتٗا يف َزٜضٜات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ حملافع١ املفضم، اجمل١ً 

 .51-19 ٍ، ظ ظ األصر١ْٝ يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، اجملًز ايتاعع، ايعزر األٚ

. رصد١ حتكل بعض املعاٜري امل١ٝٓٗ املدتاص٠ يف َعًُٞ ايعًّٛ 2112احلُريٟ، عبزايكارص عبزاهلل. -

ايطبٝع١ٝ اجلزر باملًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ، دل١ً ايرتب١ٝ داَع١ األطٖض، اجملًز ايضابع، ايعزر 

 .213-١٦َ165 ٚٚاسز ٚمخغٕٛ، ظ ظ 

اٜري امل١ٝٓٗ ٚعالقتٗا بهٌ َٔ االعتكالي١ٝ يف ايعٌُ ٚاملُاصعات . ايٛعٞ باملع2112خغض، عارٍ ععز. -

ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًرتب١ٝ ٚايجكاف  –امل١ٝٓٗ يز٣ َعًُٞ املضس١ً االبتزا١ٝ٥، دل١ً ايرتب١ٝ 

 .141-87 ٚايعًّٛ، اجملًز احلارٟ ٚاألصبعٕٛ، ايعزر ١٦َ ٚٚاسز ٚمثإْٛ، ظ ظ 

َعًُات احلاعٛب يف ذلافع١ املفضم مبعاٜري ايُٓٛ رصد١ ايتظاّ . 2118 اخلٛايز٠، صٖاّ عاطف. -

املٗين يف ع٤ٛ االجتاٖات املعاصض٠، صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، داَع١ 

 آٍ ايبٝت.

. رصد١ ايتظاّ َعًُٞ ايعًّٛ باملعاٜري امل١ٝٓٗ يًُعًُني يف ع٤ٛ بعض 2114ايزصاٜغ١، عبزاهلل صاحل.  -

 .162-139دل١ً داَع١ اخلًٌٝ يًبشٛخ، اجملًز ايتاعع، ايعزر ايجاْٞ، ظ ظ  املتػريات،
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َغت٣ٛ تطبٝل َعًُات ايعًّٛ ايؾضع١ٝ يًُضس١ً املتٛعط١ يًُعاٜري  2119ايزُٖٝإ، ١ًٖٝ خًف. -

امل١ٝٓٗ يًُعًُني يف املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ، دل١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ داَع١ األَري عطاّ بٔ 

 .273-223عبزايعظٜظ، اجملًز ايضابع، ايعزر ايجاْٞ، ظ ظ 

ًُٞ ايطًب١ سٟٚ اإلعاق١ ايفهض١ٜ . تكِٝٝ ايهفاٜات امل١ٝٓٗ يز٣ َع2118ايضاٟٚ، ب١ًٝ َؾبب. -

مبٓطك١ عغري يف ع٤ٛ املعاٜري امل١ٝٓٗ يًُعًُني باملًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ، اجمل١ً ايرتب١ٜٛ 

 .514-482داَع١ عٖٛاز، ظ ظ 

. ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ملعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يف ع٤ٛ َؤؽضات ايت١ُٝٓ 2118ايغانين، عٗا دٛار.  -

١ًٝ ايرتب١ٝ أيغاع١ٝ اجلاَع١ املغتٓضض١ٜ، ايعزر ١٦َ ٚعبع١ املغتزا١َ، دل١ً األراب ، ن

 .389-351ٚعؾضٕٚ، ظ ظ 

. تضٛص َكرتح يتطٜٛض بضاَر إعزار َعًِ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ بهًٝات ايرتب١ٝ ؽضف، ْٛاٍ مسري.  -

ايٓٛع١ٝ يف ع٤ٛ َٗاصات ايكضٕ ايٛاسز ٚايعؾضٜٔ، املؤمتض ايزٚيٞ ايجايح: َغتكبٌ إعزار املعًِ 

أنتٛبض بايتعإٚ َع صابط١ ايرتبٜٛني  6ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١  –إبضٌٜ  -ٝت٘ بايٛطٔ ايعضب١ٝٚتُٓ

 .1457-1435ايعضب، اجملًز ايغارؼ، ظ ظ 

(.  عٝاعات تطٜٛض ْٛع١ٝ ١َٓٗ ايتعًِٝ يف األصاعٞ 2116صربٟ، خٛي١ ٚأبٛ رق١، عٓا٤ ) -

 ايفًغط١ٝٓٝ.  َاؼ، صاّ اهلل، فًغطني.

. َؾهالت تزصٜػ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ َٔ ٚد١ٗ ْعض املؾضفني ايفٓٝني، 2111ايطا٥ٞ، ع٣ًٛ ذلغٔ.  -

.1156-1144دل١ً ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ، داَع١ بابٌ، اجملًز ايجأَ عؾض، ايعزر ايضابع، ظ ظ 

ّ( . إعزار املعًِ تُٓٝت٘ ٚتزصٜب٘ ، راص ايفهض ، عُإ .2115عبز ايغُٝع ، َضطف٢ ; سٛاي١، عٗري ) -

. َؾهالت تٓفٝش َٓٗاز ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ َٔ ٚد١ٗ ْعض املعًُني 2115ض. ايكشطاْٞ، أَري٠ ْاص -

ٚاملؾضفني يف َزاصؼ َز١ٜٓ دز٠، صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ ايزصاعات ايعًٝا، اجلاَع١ 

 األصر١ْٝ.

. ايضقاب١ ايشات١ٝ يًُعًِ ٚرٚصٖا يف دٛر٠ ايتعًِٝ، صعاي١ َادغتري 2112ايكشطاْٞ، عٛض عبزاهلل. -

 ؾٛص٠، اجلاَع١ اإلعال١َٝ باملز١ٜٓ املٓٛص٠.غري َٓ

َؾضٚع املعاٜري امل١ٝٓٗ يًُعًُني  –َعاٜري َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ . 2117 املضنظ ايٛطين يًكٝاؼ.  -

 ١٦ٖٝ تكِٜٛ ايتعًِٝ. –ٚأرٚات ايتكِٜٛ 

يف١ٝٓ . حتزٜز َعاٜري تكِٜٛ أرا٤ طايبات ايتزصٜب املٝزاْٞ يف ايرتب١ٝ ا2117املضٜعٞ، إميإ عًٞ.  -

ظاَع١ املًو ععٛر يف َطايب األرا٤ اخلاص١ مبع١ًُ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ باعتدزاّ أعًٛب ريفاٟ، 

 صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠، داَع١ املًو ععٛر.

. املُاصعات ايتزصٜغ١ٝ يز٣ َعًُٞ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ يف املضس١ً اآلعاع١ٝ ع٢ً 2116املكضٕ، اْتضاص.  -

مبتػريٟ اجلٓػ ٚاخلرب٠ ايتزصٜغ١ٝ، اجمل١ً ايرتب١ٜٛ ايزٚي١ٝ ع٤ٛ ايٓعض١ٜ املعضف١ٝ ٚعالقتٗا 

.129-97 املتدضض١، اجملُٛع١ ايزٚي١ٝ يًتزصٜب ، اجملًز األٍٚ، ايعزر ايضابع ٚايعؾضٕٚ، ظ ظ 
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