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دًر مدٍرِ املدارض يف بنإ جمتنعات التعله املونَْ مبدارض 
التعلَه األساسُ يف حمافظْ مشال الشرقَْ بشلطنْ عنان من ًجوْ 

 نظر املعلنني 
 ايػعًٝٞ خًفإ بٔ ستُد بٔ ضٝفايباسح/ 

  ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ضًط١ٓ عُإ
 ابساِٖٝ ستُد د/ سطاّ ايدٜٔ ايطٝد

َُػازى به١ًٝ   داَع١ ْص٣ٚ ضًط١ٓ ُعُإ ايعًّٛ ٚاآلدابأضتاذ 

 :املشتخلص 
 املِٔٚددٞ اهددتعوٍ زتتٌعدد   بِدد ١ يف املددتار  ًددتٙ ٜ دٗر عوددٟ اهتعدد   إىل اهتراسددٞ ٓدد ٖ ٓددت  

ٞ  مشد ي  ست  ظٞ يف األس سٛ اهتعوٍٚ مبتار  ٞ  اهشد يٚ ْ  بسدونِ ّ  عٌد  ٞ  ًد  ، املعوٌد   ُظد   ٗجٔد
 ٗمت ٗاملعوً٘دد   اهبِٚدد   مجدد  يف  االسددتب ُٞ اسددتمتً  كٌدد  اه٘صدد،ٛ، املددِٔ  اهتراسددٞ ٗاتبعدد 

ٟ  تنبٚقٔ  ٞ  عود ٞ  عِٚد ّ  ًلُ٘د ٞ   ًعوٌد   ( 175)  ًد ٞ  ٗت٘صدو   . ًٗعوٌد ّ  عتٙدت  إىل اهتراسد  اهِتد ٢   ًد
ٞ  أْ اهتراسددٞ اهٚٔدد  ت٘صددو   إىل اهِتدد ٢   أٌٓٔد    زتتٌعدد   بِدد ١ يف املددتار  ًددتٙ ٜ مم رسددٞ درجد
ٞ  اهتعوٍ ٍ  مبدتار   املِٔٚد ٛ  اهتعودٚ ٞ  يف األس سد ٞ  مشد ي  ست  ظد ٞ  اهشد يٚ ْ  بسدونِ ّ  ُعٌد  ٞ  ًد  ٗجٔد

ٞ  عد َ،  بشدلى  ع هٚٞ بترجٞ ج ١ املعوٌ  ُظ  ٛ  احملد ٗر  مجٚد   يف أٙضد    ٗع هٚد ٝ  ٗٓد ٞ  اهقٚد د  اهتاعٌد
 اهشمصدددٚٞ ٗاملٌ رسددد   ٗتنبٚق تدددٕ، ادتٌددد عٛ ٗاهدددتعوٍ املشددد،كٞ، ٗاهددد  ٠ ٗاهقدددٍٚ ٗاملشددد،كٞ،

ٞ  دالهٞ ذا    ٗق ٗج٘د عتَ عّ اهِت ٢  كش،  كٌ . املس ُتٝ ٗاهظ ٗ  املش،كٞ،  يف إحصد ٢ٚ
ٞ  أ د اد  اسدتا ب    ٞ  عِٚد  ٗاملؤٓدى  ادتدِ،،  ًدترياا   إىل ُتعدى٠ ( α ≤ 0.05) ًسدت٠٘  عِدت  اهتراسد

   .اه٘ظٚ،ٛ ٗاملسٌٟ ارتربٝ، ٗسِ٘ا  اهعوٌٛ،
 اهتعوددددًٍٚددددتار    -ًُددددتٙ ٜ املددددتار  - املِٔٚددددٞ اهددددتعوٍ زتتٌعدددد  اهلوٌدددد   امل،ت حٚددددٞ: 

 . ُعٌ ْ سونِٞ -األس سٛ
The Role of School Principals in Building Professional Learning 

Communities in Basic Education Schools in the North- Alsharqia 

Governorate, Sultanate of Oman from the Teachers' Point of View   
Saif Bin Mohammed bin khalfan Al-shuaili 
Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim 

Abstract 
The present study aimed to identify The role of school principals in 

building Professional learning Communities in basic education schools in the 
in North- Alsharqia Governorate, Sultanate of Oman from the teachers' point 
of view  , study used a descriptive method, also used the questionnaire to 
collect data and information were applied to a sample of (175) teachers. The 
findings of the study showed that The role of school principals in building 
Professional learning Communities in basic education schools in the in North- 
Alsharqia Governorate, Sultanate of Oman from the teachers' point of view 
was came generally high degree ; They also came high degree of all Fields: 
Shared and Supportive Leadership, Shared Values and Vision, Collective 
Learning and  Application, Shared Personal Practice, and Supportive 
Conditions; Results also showed that there were no significant differences at 
(α ≤ 0.05) in the study variables which are academic level , sex, Years of 
experience and Job title. 
KeyWords: Professional learning Communities -School principals - basic 
education School- Sultanate of Oman. 
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 :ْاملكدم 
ًُاتٌعدد    املِٔٚددٞ ٗذهددم هتٌِٚددٞ ًعدد ر    اهددتعوٍ تٔددتٍ املددتار  املع صدد ٝ ببِدد ١ 

اإلُسد ُٚٞ بد    ًٗٔ را  ٗاجت ٓ   اهع ًو  بٔ ، كٌ  أُٔ    صٞ هتدتعٍٚ اهعقيد     
مجٚددد  أ ددد اد املتٌددد  املترسدددٛ،  ٗإزاهدددٞ أٜ حددد٘اجى تِظٌٚٚدددٞ  دددِعٍٔ ًدددّ اهعٌدددى   
ادتٌددد عٛ املشددد،ن، ب إلىلددد  ٞ إىل أُٔددد  داعدددٍ ر٢دددٚ، ٗعِصددد  أس سدددٛ يف عٌوٚددد       

 اهسٚ سدد   يف اهتحسدد  ٗاهتندد٘ٙ  ٗاهتريددٚا املترسددٛ،  ضددق  عددّ كُ٘ٔدد   ركٚددىٝ      
 .امُلمتو،ٞ املترسٚٞ ٗاألُشنٞ ٗاهرباً 

ٗعوددددٟ املددددتار  هتصددددبم زتتٌعدددد   تعوددددٍ ًِٔٚددددٞ   عوٚٔدددد  أْ تندددد٘ر ٓٚ كددددى   
ٗعٌوٚددد   ابتل رٙدددٞ  لِٔددد  ًدددّ تٌِٚدددٞ اهقدددترٝ املِٔٚدددٞ عودددٟ اهدددتعوٍ، ٗاالسدددتا بٞ       
اهس ٙعٞ ٗامل ُٞ هب٣ٚ تٔ  املترياٝ اهيت ال ميلّ اهتِبؤ بٔد ، ٗتعتٌدت تودم املتٌعد       

قٌٚدٞ اهديت تٔدتٍ ب ه ع ٙدٞ ٗاهتٌِٚدٞ      عوٟ اه  ٙدٞ ادتٌ عٚدٞ املشد،كٞ، ٗاهعقيد   اه    
املستٌ ٝ مل٘اردٓ  اهبش ٙٞ ًّ أجى حتقٚق اهتحس  املستٌ  ًٗدّ ادتدتٙ  ب هد ك     

 ّ تت٘يد  عودٟ ًدت٠ تد٘ا   اهدٌِ        یأْ عٌوٚٞ حت٘ٙى املترسٞ إىل زتتٌ  تعوٍ ًٔد
اهقٚددد دٜ اهددد ٜ ٙسدددٌم بتٌِٚدددٞ اهقدددترا  اهعقوٚدددٞ هدددت٠ اهعددد ًو ، ًٗشددد ركتٍٔ يف  

ق ار ٗت٘زٙ  األُشنٞ اهقٚ دٙٞ عوٍٚٔ ٗمم رس تٍٔ هل ، ٗحثٍٔ عودٟ  عٌوٚ   صِ  اه
 (.2009اهتعوٍ بص٘رٝ مج عٚٞ تع ُٗٚٞ ًّ خقي   ق اهعٌى)أمحت، 

ٗتعترب اهقٚ دٝ عِص  ًٍٔ يف زتتٌع   اهتعوٍ املِٔٚٞ حبٚث ٙت٘يد  ًدّ اهقد دٝ    
بدد  املعوٌدد ، يف املترسددٞ إددد د ب٣ٚددٞ وًِددٞ، ًِٗظٌددٞ تعددىز املِدد ث اهدد ٜ ٙ٘هددت اهثقددٞ     

ٗٙشا  اهتع ْٗ املٔين، كٌ  أد  عوٟ ٗج٘د عقيٞ بد  اهقٚد دٝ املترسدٚٞ ٗاسدتتاًٞ     
زتتٌعدد   اهتعوددٍٚ املِٔٚددٞ، حٚددث ظتدد مل اهِظدد َ املترسددٛ إىل يٚدد دٝ تددترن ً،دد ٍٓٚ  
زتتٌع   اهتعوٍ املِٔٚٞ ٗٓٛ املسؤٗهٞ عدّ ٗجد٘دٝ ٗٙعتدرب  ٔدٍ ٗاسدتتاًٞ أٜ ُظد َ       

 (.2016   اهقٚ دٝ املترسٚٞ )املٔت٠، داخى املترسٞ ًّ ًسؤٗهٚ

 یٗإذا ك ُ  املترسٞ ت غب يف اهتح٘ي إىل زتتٌ  ًعوٍ ًٔين،  عوٚٔد  أْ تسد   
هضددٌ ْ اهددتعوٍ اه،عدد ي هلددى ًددّ اقبٔدد  ٗاهعدد ًو  بٔدد ، ٗعوددٟ ي دتٔدد  تددبين  ندد       
يٚ دٙٞ ٙسٍٔ يف حت٘ٙى ادتٌٚد  إىل ًدتعوٌ  )ًدّ ادقع ًٗعوٌد  ٣ٚٓٗدٞ إدارٙدٞ(،        

 هم االٓتٌ َ بأرا١ كى   د، ٗإش ان ادتٌٚ  يف عٌوٚ   صِ  اهقد ار،  ٗعوٍٚٔ ك
ٗدعٌٔدددٍ ٗتٌِٚدددتٍٔ ٗ لٚدددٍِٔ حتدددٟ ٙت٘هدددت هدددتٍٙٔ شدددع٘را ب ملولٚدددٞ ضتددد٘ ًسدددتقبى  
املترسددٞ، ٗٙعددين ذهددم املشدد ركٞ اهِشددنٞ ًددّ ادتٌٚدد ، ٗحتٌددى كددى  دد د ًسدد٣٘هٚٞ  

 (. 2009اهتعوٍ يف ظى ثق  ٞ تع ُٗٚٞ داعٌٞ)أمحت، 

بعتٙدت  ترسٞ اهق٘ٝ احمل كٞ ٗاألس سٚٞ داخؤ ، ٗه هم  ٔ٘ ٙقَ٘ ٗٙعت ًتٙ  امل
ًّ املٔ َ ٗاه٘ظ ٢  بت١ا ًّ آتٌ ًٕ بدأدا١ اهعد ًو  ٗكٚ،ٚدٞ حتسد  ٓد ا األدا١،      
كٌدد  أُددٕ ٙٔددتٍ مبت بعددٞ أدا١ اهنددقع ٗكٚ،ٚددٞ حتقٚددق ًسددت٠٘ أعوددٟ، ٗغآدد  ًددّ   

ترسددٞ، ٗملدد  كدد ْ زتتٌدد   املٔدد َ املتعددتدٝ، ٗبِدد ١ عوٚددٕ  ددمْ دٗرٖ ًٔددٍ ٗ عدد ي داخددى امل 
اهددتعوٍ املٔددين ميتدد ز بنبٚعددٞ خ صددٞ،  مُددٕ ِٙبريددٛ أْ ٙقددَ٘ ًددتٙ  املترسددٞ بعددتٝ أدٗار  
ًددترياٝ ًٗتاددتدٝ غددا تقوٚتٙددٞ، ٗهدد هم  ددمْ هددٕ دٗرا ًٌٔدد  يف حت٘ٙددى املترسددٞ إىل    
زتتٌ  تعوٍ ًٔين ٗبِ ١ ثق  ٞ اهتعوٍ ٗحٚث ِٙبريٛ هٕ يٚ دٝ زتتٌعد   اهدتعوٍ يف   
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ي ر ٙددٞ املترسددٞ ٗرسدد هتٔ  ٗهددٚ، ًددّ خددقي اهقدد٘اُ  ٗاإلجدد ا١ا      املترسددٞ ًددّ خددق 
ٗتلّ٘ٙ زتتٌع   اهتعوٍ يف املترسٞ ٗإش اكٔ  يف عٌوٚدٞ صدِ  اهقد ار، ٗذهدم ًدّ      
خدددقي االعتٌددد د عودددٟ اهقٚددد دٝ ادتٌ عٚدددٞ، ٗب هتددد هٛ اهدددتمو  ًدددّ عددد دا  اهقٚددد دٝ   

ترٙسٛ كلى ٗهدٚ،  اه، دٙٞ،   ملترسٞ ِٙبريٛ أْ تلْ٘ ُ جحٞ بن ئٌ  اإلدارٜ ٗاهت
ٗتقدددتٍٙ اهٌِددد٘ذمل األًثدددى هوسدددو٘ن املِسددداٍ ًددد  رسددد هٞ املترسدددٞ     مبدددتٙ ٓ   قددد .

 (.2015ٗيٌٚٔ  هتأسٚ، ًصتايٚتٕ)ستٌت، 

كٌدد  ت كددى زتتٌعدد   اهتعوددٍٚ املِٔٚددٞ عوددٟ االسددت، دٝ ًددّ املدد٘ارد امل٘جدد٘دٝ يف    
هقدٍٚ  ٓ ٖ املتٌع   س٘ا١ أك ُ  بش ٙٞ إَ ً دٙدٞ، حبٚدث تعلد، اهد ٗأل ٗاأل لد ر ٗا     

ٗاملعتقتا  ٗاملٌ رس   اهتعوٌٚٚٞ ركٚىٝ أس سدٚٞ ٙدتٍ تدتاٗهل  داخدى املترسدٞ بشدلى       
تعددد ُٗٛ ٗمجدددد عٛ ٗٓدددد ٖ بددددتٗرٓ  تسددددٍٔ يف ر دددد  املسددددت٘ٙ   اهتحصددددٚوٚٞ هونوبددددٞ،  

    ٜ  ٗاذت رثٚددٞ ٗحتسدد  ُتدد ٢  اهددتعوٍ اهدد ٜ ٙعتددرب اهلددت  األس سددٛ هوٌترسددٞ)املٔت
 (.2016،  ٗاه ٗاحٚٞ

ه  ٙدددٞ ٗاهقدددٍٚ املشددد،كٞ اهب٘صدددوٞ اهددديت تدددتٗر ح٘هلددد      ٗيف ٓددد ا املددد ي  ثدددى ا  
زتتٌع   اهتعوٍ، إذ إُٔ  ت٘جٕ كى ي ار تتم ٖ ٗكى عٌى تقدَ٘ بدٕ. ٗهد هم  دمْ     
تددتّٗٙ اه  ٙددٞ ٗاهقددٍٚ املشدد،كٞ البددت ٗأْ تلددْ٘ ًددّ أٗهددٛ ارتندد٘ا  اهدديت ِٙبريددٛ          

عِدتً   تِام زتتٌع   اهتعوٍ ٗ املِٔٚٞ،  زتتٌع   اهتعوٍ تأسٚ،اخت ذٓ  عِتً  
ٙت،ددق ي دتٔدد  عوددٟ يٌٚٔدد  األس سددٚٞ، ٗٙتشدد ا ْٗ ر ٙددٞ ي٘ٙددٞ ح٘هلدد ، إىل ج ُددب أْ       

ٗعودٟ اهعلد، ًدّ ذهدم،  دمْ زتتٌعد   اهدتعوٍ         ، تلْ٘ هلٍ رسد هٞ ستدتدٝ ب٘ىلد٘أل   
اهدديت ال تلددْ٘ هددتٙٔ  يددٍٚ، ٗال ر ٙددٞ ٗاىلددحٞ  مُٔدد  سددت،تق  إىل اهب٘صددوٞ األخقيٚددٞ    

ستع ُٛ زتتٌع   اهتعوٍ ًّ عتَ ايتِد    اهيت ت٘جٕ ي اراتٔ .  بتْٗ ر ٙٞ ٗاىلحٞ، 
اآلخددد ّٙ ب الُضدددٌ َ إهٚٔددد ، ٗبدددتْٗ رسددد هٞ ٗاىلدددحٞ، سدددت،تق  ٓددد ٖ املتٌعددد   إىل   
اه،كٚددى ٗاهت٘جٚددٕ، ًٗددّ ثددٍ ال تتحقددق األٓددتا  اهتعوٌٚٚددٞ ٗاهتعوٌٚددٞ املِشدد٘دٝ         
.ٗأٍٓ ً  ميٚى زتتٌ  اهتعوٍ ٗٓ٘ االهتىاَ ادتٌ عٛ مبب دئ إرش دٙٞ حتتد ب٘ىلد٘أل  

قتٖ أعض ١ املترسٞ ًٗ  ٙسدعْ٘ إىل حتقٚقدٕ. ٗتلدْ٘ ٓد ٖ املبد دئ زتسدتٝ يف       ً  ٙعت
 (. 2015عق٘ي ٗيو٘ع مجٚ  اهع ًو  يف املترسٞ )ست ٗ ، 

ٗتسدددعٟ ٗزارٝ اه،بٚدددٞ ٗاهتعودددٍٚ بسدددونِٞ عٌددد ْ إىل اهتنددد٘ٙ  املسدددتٌ  هولددد در        
   ٚ ٘ٙدٞ  اهبش ٜ ٗتأٓٚى اهقٚ دا  املترسٚٞ، إىل  ٞ إىل بِ ١ زتتٌعد   تعودٍ ُشدنٞ ٗح

تتص  ب ملِٔٚٞ يف مجٚ  املتار  ًّ خقي إذتد ق تودم اهقٚد دا  بدرباً  هوتٌِٚدٞ      
املِٔٚددٞ يف امل كددى اهتمصصددٛ هوتددترٙب املٔددين ٗذهددم إلحددتا  اهددتريا املِشدد٘د يف        
اهعٌوٚٞ اه،ب٘ٙٞ ًّ خدقي اهدرباً  ٗاهدتٗرا  اهتترٙبٚدٞ ٗٗرع اهعٌدى اهتنبٚقٚدٞ ،       

ُٗظد َ اإلدارٝ املترسدٚٞ اه اتٚدٞ ، ُٗظد َ تند٘ٙ       ك ملش ٗ  اهتلد ًوٛ همن د ١ املٔدين،    
األدا١ املترسددٛ ، ًٗشدد ٗ  تندد٘ٙ  اإلدارٝ ٗاإلشدد ا  يف اإلدارٝ املترسددٚٞ)ٗزارٝ اه،بٚددٞ   

 (.2016ٗاهتعوٍٚ، 

 :ْالدراسات الشابك 
 مت تقسٍٚ اهتراس   اهس بقٞ إىل ع بٚٞ ٗأجِبٚٞ كٌ  ٙأتٛ:
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 :َْأًاًل الدراسات العرب 
دٗر زتتٌعدددد   اهددددتعوٍ املِٔٚددددٞ يف  إىل أْ( 2019ٞ ستٌددددت)دراسدددد أشدددد ر  ُتدددد ٢  

ٗاهظٔدددد اْ يف املٌولددددٞ   ٗارتددددرب اهددددتً َ ست  ظدددد   يف حتسدددد  األدا١ األكدددد دميٛ
ٞ   ٗج٘د  د ٗق ٗ،  اهع بٚٞ اهسع٘دٙٞ بترجٞ كباٝ،  اسدتا ب     يف ذا  دالهدٞ إحصد ٢ٚ

ٞ  أ د اد     ارتدربٝ  تريا سدِ٘ا ملد  تعدى٠ ( α ≤ 0.05)عِدت ًسدت٠٘ اهتالهدٞ     عِٚدٞ اهتراسد
 سِ٘ا . 5هص حل املعوٌ  ذٜٗ ارتربٝ األيى ًّ ٗ

(  أْ دٗر ًدتٙ ٜ املدتار  اهث ُ٘ٙدٞ بت،عٚدى     2019دراسدٞ املنداٜ)   ٗت٘صدو  ُتد ٢   
اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ ٗاملتٌعٚٞ هوٌعوٌ  يف دٗهٞ اهل٘ٙ  ًّ ٗجٔٞ ُظ  املعوٌ  ج ١  

 يف إحصددد ٢ٚٞ ٞدالهدد  ذا   دد ٗق بترجددٞ ً ت،عددٞ، كٌدد  أظٔددد   اهِتدد ٢  عددتَ ٗجددد٘د      
ملددترياا   ُتعددى٠( α ≤ 0.05) اهتالهددٞ ًسددت٠٘ عِددت اهتراسددٞ عِٚددٞ أ دد اد اسددتا ب  

 ادتِ، ٗاملؤٓى اهعوٌٛ ٗسِ٘ا  ارتربٝ. 

  ٞ ٕ  اهق ِٙددد ٜٗ ٗكشددد،  ُتددد ٢  دراسددد ( أْ اسدددتا ب   2018) ٗاهشددد ً ْ ٗج٘راُددد
زتددد ال   يف ب،وسدددن  املعوٌددد  يف املدددتار  اهتلِ٘ه٘جٚدددٞ داخدددى ارتددد  األخضددد    

 دالهدددٞ ذا أ ددد ل اهدددتعوٍ جددد ١  ًت٘سدددنٞ، كٌددد  كشددد،  اهِتددد ٢  ٗجددد٘د  ددد ٗق     
ٞ  ًسدت٠٘  عِدت  اهتراسٞ عِٚٞ أ  اد استا ب   يف إحص ٢ٚٞ  ُتعدى٠ ( α ≤ 0.05) اهتالهد

ٟ  ٗاملؤٓى اهعوٌٛ ٗهص حل اه ك٘ر ملترياٜ ادتِ، بٌِٚد   ، هص حل بل ه٘رٙ٘   دأعو
 ًتريا ارتربٝ. يف  مل ت٘جت ٓ ٖ اه، ٗق

ٞ  دراسدددٞ املٔدددتٜ ِٚدد  ُتددد ٢  ٗب أبعددد د زتتٌعددد   أْ ( 2016) ٗاذت رثٚددٞ ٗاه ٗاحٚددد
املدددتار   يفاهدددتعوٍ املِٔٚدددٞ ٗاملٌ رسددد   اهقٚ دٙدددٞ اهتاعٌدددٞ تتددد٘ا   بترجدددٞ ً ت،عدددٞ    

ٞ  دالهٞ ذا ، كٌ  كش،  اهِت ٢  ٗج٘د   ٗق  ،  اذتلً٘ٚٞ بسونِٞ عٌ ْ  إحصد ٢ٚ
ملددتريا  ُتعددى٠( α ≤ 0.05) اهتالهددٞ ًسددت٠٘ عِددت اهتراسددٞ عِٚددٞ أ دد اد اسددتا ب   يف

 ٗهص حل اإلُ  . ادتِ،

درجدددٞ مم رسدددٞ ًدددتٙ  املترسدددٞ بصددد،تٕ  أْ ( 2014محدددت ) ٗأظٔددد   ُتددد ٢  دراسدددٞ
       ٞ  ًش    ًقٌٚ  يف اهتٌِٚدٞ املِٔٚدٞ هوٌعوٌد  يف املدتار  ارت صدٞ يف اهضد،ٞ اهري بٚد

 ٗج٘دعتَ  اهِت ٢ ظٔ   أًّ ٗجٔ   ُظ  املعوٌ  ك ُ  كباٝ، كٌ   ب،وسن 
 α) اهتالهٞ ًست٠٘ عِت اهتراسٞ عِٚٞ أ  اد استا ب   يف إحص ٢ٚٞ دالهٞ ذا    ٗق

ارتربٝ  ٗهلّ ٗجت  ٓ ٖ اه، ٗق يف ًتريا: ادتِ، ٗاملؤٓى ، ملترياٜ ُتعى٠( 0.05 ≥
 هص حل أيى ًّ مخ، سِ٘ا .ٗ

 ٞ (  أْ دٗر ًددددتٙ ٜ املددددتار  2012)  ٗدبدددد٘  ٗتددددٍٚعثٌدددد ْ  ٗأبدددد ز  ُتدددد ٢  دراسدددد
يف اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌد    اهري بٚٞ ب،وسن  اهض،ٞ مش ي يف اهث ُ٘ٙٞاذتلً٘ٚٞ 

 يف إحصددد ٢ٚٞ دالهدددٞ ذا   ددد ٗق ٗجددد٘د عدددتَاهِتددد ٢   أبددد ز ك ُددد  ً ت،عدددٞ ، كٌددد  
ملددترياٜ  ُتعددى٠( α ≤ 0.05) اهتالهددٞ ًسددت٠٘ عِددت اهتراسددٞ عِٚددٞ أ دد اد اسددتا ب  

املؤٓى اهعوٌدٛ ٗهصد حل    ارتربٝ، بٌِٚ  ٗجت  ٓ ٖ اه، ٗق يف ًتريا سِ٘ا  ادتِ،،
 اهعوٚ . أصح ع اهتراس  
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  : َْثانَا : الدراسات األجنب 
( ٗجد٘د عقيدٞ   Yaakob & Yunus ,2016أكت  ُت ٢  دراسدٞ  ٙعقد٘ع ٗٙدُ٘، )   

ًُعتتهدددٞ بددد  ٗزتتٌعددد   اهدددتعوٍ املِٔٚدددٞ يف املدددتار  االبتتا٢ٚدددٞ امل هٚىٙدددٞ    إد بٚدددٞ 
  دٗر كددبا يف بِدد ١ ب٣ٚددٞ ُ،سددٚٞ تدد٘ث   ٗاهثق  ددٞ املترسددٚٞ ، ٗأْ اهثق  ددٞ املترسددٚٞ هلدد 

بصد٘رٝ إد بٚددٞ عوددٟ أدا١ امل عوٌدد  ٗاهنوبددٞ، كٌد  ت٘جددت عقيدد    ع هددٞ بدد  اإلدارٝ   
ٗاملعوٌ  ٗاهنوبٞ ٗأٗهٚ ١ األً٘ر ٗاملتٌ  احملوٛ ٗامُلش رك  يف زتتٌع   اهدتعوٍ  

ًُدتٙ  املترسدٞ هدٕ دٗر يف دعدٍ ٓد ٖ ا        مُلاتٌعد    املٔين، كٌ  كش،  اهِتد ٢  عدّ أْ  
ًددّ خددقي تدد٘ ا بدد اً  اهتٌِٚددٞ املِٔٚددٞ امُلسددتٌ ٝ هوٌعوٌدد ، ٗتق سددٍ املسدد٣٘هٚ           
ٗاهسدددون   بٚدددٍِٔ، ٗاالٓتٌددد َ بتقدددٍ٘ٙ اهِتددد ٢  ٗاالسدددت، دٝ ًِٔددد  يف دعدددٍ عٌوٚددد    

 اهتن٘ٙ  ٗاهتحس  املترسٛ، ٗحتقٚق اه  ٙٞ اه٘اِٚٞ هوتعوٍٚ.

ٗجدد٘د عقيددٞ ذا  دالهددٞ     ( إىلKalkan,2016ٗت٘صددو  ُتدد ٢  دراسددٞ  ك هلدد ْ )   
إحصدد ٢ٚٞ بدد   زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ اهثقددٞ اهتِظٌٚٚددٞ يف املددتار  االبتتا٢ٚددٞ      
اه،كٚٞ، كٌ  كش،  أْ ملتٙ ٜ املتار  دٗر كبا يف دعٍ اهثقٞ اهتِظٌٚٚٞ بد   
أعضدد ١ توددم امُلاتٌعدد  ،  ٗأْ اهثقددٞ بدد  املعوٌدد  ٗاإلدارٝ  مبسددت٠٘ ً ت،دد  ٗهلددّ     

 ١ األًد٘ر ًِم،ضددٞ، ٗاْ املعوٌدد  ٙشدع ْٗ  ب جت ٓدد   إد بٚددٞ جتدد ٖ   اهثقدٞ ًدد  أٗهٚدد 
  ٗ ْ ِٓدد ن تعدد ْٗ  عدد ي يف اهددتعوٍ  ٗاملٌ رسدد  ، ٗاهثقددٞ     أزتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ،  

تقَ٘ ب هتقوٚى ًّ اهشع٘ر ب ملم ا  امل تبنٞ ب هتريٚا،  ٗاهثقٞ اهع هٚدٞ بد  اهدىًق١    
 ِٞ اهتِظٌٚٚٞ.  تؤث   إد بٚ  عوٟ اهتعٍ اهتِظٌٚٛ ٗامل٘اا

( إىل أْ بِٚددٞ زتتٌعدد   اهددتعوٍ Bonces, 2014ٗأبدد ز  ُتدد ٢  دراسددٞ بُ٘سددٚ،)
املِٔٚددٞ تتلددْ٘ ًددّ ر٢ددٚ، ًددّ املعوٌدد  اهدد ّٙ ٙقً٘ددْ٘ ب ختٚدد ر ًددّ ٙعٌددى ًعٔددٍ يف   
ٓ ٖ املتٌع   عوٟ حسب احتٚ ج تٍٔ ًّ أعض ١ اإلدارٝ املترسدٚٞ أٗ األخصد ٢ٚ    

ترسٞ ٗت٘صو  اهتراسدٞ أٙضد   اْ  ًدتٙ  املترسدٞ هدٕ      أٗ غآٍ ًّ ٣ٚٓٞ اهع ًو  ب مل
أدٗار  ًتٌٚىٝ يف دعٍ زتتٌعد   اهدتعوٍ املِٔٚدٞ يف املدتار  اهل٘هً٘بٚدٞ، حٚدث ٙقدَ٘        
ب ملشدد ركٞ  ب،ع هٚددٞ يف ٗىلدد  ارتندد  اهعٌوٚددٞ اهتِ،ٚ ٙددٞ هلدد ٖ املتٌعدد   ٗاهدديت     

      ٟ اهبحددث  ت كددى عوددٟ اسددتمتاَ تلِ٘ه٘جٚدد  االتصدد ال  ٗاملعوً٘دد  ، ٗاالعتٌدد د عودد
 اهعوٌٛ ٗ اهعٌى ادتٌ عٛ اهتش ركٛ. 

( أْ ًددتٙ  املترسددٞ ٙقددَ٘ Lee et.al ,2013ٗت٘صددو  ُتدد ٢  دراسددٞ هددٛ ٗوخدد ّٙ ) 
بأدٗار ًتٌٚىٝ يف دعٍ زتتٌع   اهتعوٍ املِٔٚٞ يف سدِري  ٘رٝ حٚدث ٙقدَ٘ ب ملشد ركٞ     
يف بِدد ١ ر ٙددٞ تشدد ركٚٞ ملتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ ًٗددِم ٗاهصددقحٚ   ٗاهسددون           

عضدد ٢ٔ  حتددٟ ٙسددتنٚع٘ا تِ،ٚدد  ب ازتٔدد  هو٘ دد ١ ب حتٚ جدد   اهنوبددٞ املتِ٘عددٞ،      أل
ٗىلٌ ْ تعوٍ ًتٌٚى دتٌٚ  اهنوبٞ ٗاه،كٚدى عودٟ ُتد ٢أٍ ٗتقدتٍٙ هلدٍ اهتعودٍٚ       

 ٗاهتعوٍ بشلى عٌٚق، ٗبِ ١ ثق  ٞ تع ُٗٚٞ،  ٗتشلٚى   ق تعوٍ ًِٔٚٞ.

 :مشهلْ الدراسْ ًأسٗلتوا 
اهسدد بقٞ إىل ٗجدد٘د بعددا املشددلق  ٗاهتحددتٙ      أشدد ر  ُتدد ٢  بعددا اهتراسدد     

    ٞ ًُددتٙ ٜ املددتار  يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚدد ْ  ت٘اجددٕ  ، حٚددث يف سددونِٞ عٌدد 
( ىلع  إش ان ًتٙ  املترسٞ دتٌٚ  اهع ًو  يف 2009أظٔ   ُت ٢  دراسٞ اهلِتٜ)
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حتٌددى املسدد٣٘هٚٞ ٗت،دد٘ٙا اهسددون   ٗاهصددقحٚ   هلددٍ، ٗت٘صددو  ُتدد ٢  اهتراسددٞ       
( 2012كٞ ب  ٗزارٝ اه،بٚٞ ٗاهتعوٍٚ بسونِٞ عٌ ْ ٗخربا١ اهبِم اهدتٗهٛ ) املش،

إىل أْ ِٓدددد ن ح جددددٞ ملددددتٙ ٜ املددددتار  هددددتٗرا  تترٙبٚددددٞ يف اهتمنددددٚ  ٗاملت بعددددٞ      
ٗاهتقددٍ٘ٙ امل تبنددٞ بِتدد ٢  املترسددٞ، كٌدد  أْ ِٓدد ن ح جددٞ هتندد٘ٙ  ًٔدد را  اهقٚدد دٝ   

ٍٚ اهنوبٞ، ٗأش ر  ُت ٢  دراسدٞ  اهيت تسٍٔ يف تن٘ٙ  ب٣ٚٞ ًترسٚٞ داعٌٞ بق٘ٝ هتعو
( إىل ٗج٘د يصد٘ر يف اسدتمتاَ  د  املشد ركٞ هدت٠ ًدتٙ  املترسدٞ،        2013اذت٘سين)

ٗذهدم بسدبب اعتقد دٍٓ بدأْ املشد ركٞ تعتدرب ًظٔد ا  ًدّ ًظد ٓ  تِد زي املدتٙ  عدّ             
 .بعا ًٔ ًٕ اإلدارٙٞ، ٗتضع  ً كىٖ هت٠ أعض ١ املتٌ  املترسٛ

ًُدتٙ ٜ املدتار  يف   2014)ٗكش،  ُت ٢  دراسٞ ادت اٙتٖ  ( ٗج٘د  ص٘ر يف أدٗار 
دعددٍ امُلعوٌدد  ٗتٌِٚددتٍٔ ًِٔٚدد   ٗتندد٘ٙ  املِدد ٓ  اهتراسددٚٞ ٗتقددٍ٘ٙ اإلصتدد ز اهسددِٜ٘   

ًُتٙ ٜ املدتار  يف إدد د   2014ب ملترسٞ، ٗأب ز  ُت ٢  دراسٞ اه يٚشٚٞ ) ( يص٘ر دٗر 
ملع  ددٞ ٗاهتعوددٍٚ،   دد ل هوتعوددٍٚ املسددتٌ  هددت٠ امُلعوٌدد ، ٗإُشدد ١ أُظٌددٞ مُلشدد ركٞ ا    

ًُشد،كٞ، بٌِٚد  أظٔد   ُتد ٢       ٞ  ٗ ل  امُلعوٌ  دتٌعٍٔ ضت٘ ر ٙدٞ  إبد آٍٚ   دراسد
ًُددتٙ ٜ املددتار  يف عقددت االجتٌ عدد   ًدد  املعوٌدد ،     2018ٗاملىرٗعددٛ) ( يصدد٘را  هددتٗر 

عوٟ إج ا١ دراسد   ٗحبد٘  تسدٍٔ     ٍٔيف تشاٚعٗٗعقت ٗرع عٌى هتٌِٚتٍٔ ًِٔٚ  ، 
 وٌٚٚٞ، ٗيص٘را  يف ُش  اهثق  ٞ املع  ٚٞ ب  اهع ًو .يف حتس  اهعٌوٚٞ اهتع

 ٗيف ىل١٘ ً  سبق تتحت ًشلوٞ اهتراسٞ يف اهتس  ه  اآلتٚ :
         ًٍٚددد  دٗر ًدددتٙ ٜ املدددترا  يف بِددد ١ زتتٌعددد   اهدددتعوٍ املِٔٚدددٞ مبدددتار  اهتعوددد

 األس سٛ يف ست  ظٞ مش ي اهش يٚٞ بسونِٞ عٌ ْ ؟
 ستا بٞ أ  اد اهعِٚٞ عِدت ًسدت٠٘ )  ٓى ت٘جت   ٗق ذا  دالهٞ إحص ٢ٚٞ يف اα ≤ 

، املؤٓدددى اهعوٌددٛ ، سدددِ٘ا  ارتددربٝ ، ٗاملسدددٌٟ   ادتددِ، ( تعددى٠ إىل ًدددترياا   0.05
 اه٘ظٚ،ٛ ؟

 :ْأهداف الدراس 
 ٓت   اهتراسٞ إىل:

    ٞاهتعددد   عودددٟ دٗر ًدددتٙ ٜ املدددتار  يف بِددد ١ زتتٌعددد   اهدددتعوٍ املِٔٚدددٞ مب حوددد
 بسونِٞ عٌ ْ.اهتعوٍٚ األس سٛ يف ست  ظٞ مش ي اهش يٚٞ 

  ٗجدد٘د  دد ٗق ذا  دالهددٞ إحصدد ٢ٚٞ يف اسدتا بٞ أ دد اد اهعِٚددٞ عِددت ًسددت٠٘  حتتٙدت   
(α ≤ 0.05       تعددىٜ إىل ًددترياا  اهِدد٘  االجتٌدد عٛ ، املؤٓددى اهعوٌددٛ ، سددِ٘ا  )

 ارتربٝ ، ٗاملسٌٟ اه٘ظٚ،ٛ.

 :ْأهنَْ الدراس 
 : ثو  أٌٓٚٞ اهتراسٞ يف كُ٘ٔ 

    ٞ ٌُدد ْ هتا٘ٙددت اهعٌددى      تددأتٛ اسددتا بٞ هت٘جٚددٕ ٗزارٝ اه،بٚدد ٗاهتعوددٍٚ بسددونِٞ ع
اه،بٜ٘ ٗتن٘ٙ  أدا١ اهقٚ دا  املترسٚٞ، ًدّ حٚدث املدأً٘ي أْ تسد عت ُتد ٢  ٓد ٖ       
اهتراسددددٞ ًددددتٙ ٜ املددددتار  اهتعوددددٍٚ األس سددددٛ يف اهتعدددد   عوددددٟ أٌٓٚددددٞ بِدددد ١        

 زتتٌع   اهتعوٍ املِٔٚٞ مبتارسٍٔ.



 (ASEP)دراسات عربَْ يف الرتبَْ ًعله النفص 

 

 

 

 

 
473 

    ٘زارٝ اه،بٚددٞ ٗاهتعوددٍٚ تىٗٙدت اهقدد ٢ٌ  عوددٟ اهعٌوٚدٞ اهتعوٌٚٚددٞ ٗصددِ   اهقد ار بدد
ًُتٙ ٜ املتار  يف بِد ١ زتتٌعد   اهدتعوٍ     بسونِٞ ُعٌ ْ بص٘رٝ ٗاىلحٞ عّ دٗر 

 املِٔٚٞ، ٗاهيت تسٍٔ يف حتس  األدا١ املترسٛ ٗتعوٍٚ اهنوبٞ.
  ٞتبصدددا ًدددتٙ ٜ ًدددتار  اهتعودددٍٚ األس سدددٛ مبح  ظدددٞ مشددد ي اهشددد يٚٞ بأٌٓٚددد

 ٟ تدد٘ ا ب٣ٚددٞ داعٌددٞ ٗعقيدد     حت٘ٙددى املترسددٞ إىل زتتٌدد  تعوددٍ ًٔددين يدد ٢ٍ عودد
 –إد بٚدددٞ ٗتٌِٚدددٞ ًسدددتٌ ٝ بددد  مجٚددد  أ ددد ادٖ هتحقٚدددق األٓدددتا  اهتعوٌٚٚدددٞ      

 اهتعوٌٚٞ.

 :ْحدًد الدراس 
 :اآلتٛحتٗد اهتراسٞ  تضٌِ 

     ًٍُتٙ ٜ املتار  يف بِد ١ زتتٌعد   اهدتعو اذتتٗد امل٘ىل٘عٚٞ: ايتص   عوٟ دٗر 
عٌددٞ ٗاملشدد،كٞ، ٗاهقددٍٚ ٗاهدد  ٠   املِٔٚددٞ ًددّ خددقي األبعدد د األتٚددٞ: اهقٚدد دٝ اهتا   

املشددد،كٞ، ٗاهدددتعوٍ ادتٌددد عٛ ٗتنبٚق تدددٕ، ٗاملٌ رسددد   اهشمصدددٚٞ املشددد،كٞ ،  
 ٗاهظ ٗ  املس ُتٝ.

 .  ٌاذتتٗد اهبش ٙٞ: ايتص   عوٟ املعوٌ  ٗاملعو 
 ٛاذتوقدددٞ  اذتلً٘ٚدددٞ اذتدددتٗد املل ُٚدددٞ: ايتصددد   عودددٟ ًدددتار  اهتعودددٍٚ األس سددد

 ٞ بسونِٞ ُعٌ ْ.اهث ُٚٞ يف ست  ظٞ مش ي اهش يٚ
        ٛ2019اذتتٗد اهىًِٚٞ: مت تنبٚق اهتراسدٞ يف  صدى اه بٚد  ًدّ اهعد َ اهتراسد  /

2020 .َ 

 :ْمصطلحات الدراس 
 :َْجمتنعات التعله املون 

تع   زتتٌع   اهتعوٍ املِٔٚٞ بأُٔ  زتٌ٘عٞ ًّ األ  اد ٙعٌوْ٘ ب ٗأل اه، ٙق، 
ٗإُتددد مل املعددد ر ، عودددٟ   هتنددد٘ٙ  يدددتراتٍٔ ًدددّ خدددقي تددد٘ ا  ددد ل أكدددرب هودددتعوٍ       

ًست٘ٙ   شتتو،ٞ ٗيف إا ر ًّ اهثقٞ ٗاالح،اَ ٗاالُ،ت أل عودٟ اآلخد ّٙ )اهصدريا،    
2009.) 

ٗيف ىلد١٘ ًد  سدبق تع د   زتتٌعد   اهدتعوٍ املِٔٚدٞ إج ا٢ٚد  بأُٔد  زتٌ٘عدٞ ًددّ           
 ُعٌددد ْ بسدددونِٞ اهشددد يٚٞ مشددد ي مبح  ظدددٞ األس سدددٛ اهتعودددٍٚ ًدددتار  يف األ ددد اد

ٙشددد،كْ٘ يف ٓدددت  ٗاحدددت، ٗٙتعددد ُْٗ٘ يف حتتٙدددت ج٘اُدددب اهقددد٘ٝ هدددت٠ كدددى  ددد د     
ٗاسددتثٌ رٓ ، ٗظ،ًددْ٘ تِدد٘  اآلرا١، ٗٙددتعٌْ٘  دد ل اهددتعوٍ ب، عوٚددٞ، األًدد  اهدد ٜ  
ٙددؤدٜ إىل تدد٘ ا ب٣ٚددٞ ًتع ُٗددٞ ُشددنٞ، ٗتٌِٚددٞ يددترا  ع هٚددٞ هددت٠ مجٚدد  األعضدد ١،   

 ٗإًل ُٚٞ إُت مل ًع ر  جتٙتٝ ٗاهعٌى عوٟ تب دهل .

 إلجرإات املنوجَْ للدراسْ:ا 
 ٗ ثو  توم اإلج ا١ا   ٌٚ  ٙأتٛ:

 :ْمنوج الدراس 
يف ٓ ٖ اهتراسٞ املدِٔ  اه٘صد،ٛ ٗاهد ٜ ٙٔدت  اىل مجد  اهبٚ ُد           ْاتب  اهب حث

ٗاملعوً٘   اهل  ٚٞ ٗاهتيٚٞ عّ اهظ ٓ ٝ امل اد دراستٔ  ًّٗ ثٍ حتوٚدى ًد  مت مجعدٕ    
ؤث ٝ يف توم اهظ ٓ ٝ ٗٓ ا املدِٔ  ٙعتٌدت   بن ٙقٞ ً٘ىل٘عٚٞ ٗص٘ال اىل اهع٘اًى امل
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عوٟ ا ق مج  اهبٚ ُد   ًدّ خدقي املقد بق  اهشمصدٚٞ ٗاالسدتب ُ   ٗاالختبد را         
ٗغآدد  ًددّ ادد ق مجدد  اهبٚ ُدد   االخدد ٠ ٗاعتٌدد د ًبددتأ اسددتمتاَ اهعِٚدد   ٗاهدديت       

 (. 2008 ثى جى١ ًّ ً، دا  اهتراسٞ. )اهق ىلٛ ٗاهبٚ تٛ، 

 :ْجمتنع الدراس 
تٌد  اهتراسدٞ ًدّ مجٚدد  ًعوٌدٛ ًٗعوٌد   ًدتار  اهتعودٍٚ االس سددٛ        تلدْ٘ زت  

( ًعوٌ  ًٗعوٌدٞ ٗ دق   900مبح  ظٞ مش ي اهش يٚٞ بسونِٞ ُعٌ ْ ٗاهب هغ عتدٍٓ )
إحصدد ١ دا٢دد ٝ اهتمنددٚ  ٗاملعوً٘دد   اه،ب٘ٙددٞ ب ملتٙ ٙددٞ اهع ًددٞ هو،بٚددٞ ٗاهتعوددٍٚ       

 َ .2020/  2019مبح  ظٞ مش ي اهش يٚٞ هوع َ اهتراسٛ 

  ْالدراسْ:عَن 
( ًعوٌد   ًٗعوٌدٞ ، ٗبودغ    200مت أخ  عِٚٞ عش٘ا٢ٚٞ ًّ زتتٌد  اهتراسدٞ بوريد  )   

( هعدددتَ اكتٌددد ي اهبٚ ُددد  ،   15(، ٗمت اسدددتبع د )200عدددتد االسدددتب ُ   املسددد،جعٞ )  
% ( ًدّ زتتٌد  اهتراسدٞ ، ٗجدتٗي     1994( أٜ بِسدبٞ ) 175ٗأصبح  اهعِٚٞ اهِٔ ٢ٚٞ )

 :( ٙ٘ىلم اهعِٚٞ حسب ًترياا  اهتراس1ٞ)

 ع١ٓٝ ايدزاض١ سطب َتػرياتٗا: (1ددٍٚ )

 

 :ْأداّ الدراس 
ًددّ أجددى حتقٚددق أٓددتا  اهتراسددٞ يدد َ اهب حثدد ْ بمعددتاد أداٝ اهتراسددٞ ب العتٌدد د   
عودددٟ األدع اهِظدددد ٜ ٗبعددددا اهتراسدددد   اهسددد بقٞ ًثددددى دراسددددٞ املٔددددتٜ ٗاه ٗاحٚددددٞ   

( ،  حٚددث تلُ٘دد  Yaakob & Yunus ,2016( ، ٗٙعقدد٘ع ٗٙددُ٘، )2016ٗاذتد رثٛ) 
( ٙ٘ىلددم االبعدد د ارتٌسددٞ 2(  قدد ٝ ٗجددتٗي )47االسددتب ُٞ يف صدد٘رتٔ  اهِٔ ٢ٚددٞ ًددّ ) 

 ٗعتد  ق ا  يف كى ًِٔ  ُٗسبتٔ  امل٣٘ٙٞ.

 تٛشٜع ابعاد ايدزاض١ ٚفكسات نٌ َٓٗا ٚ ايٓطب امل١ٜٛ٦ يًفكسات: (2ددٍٚ )

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦ عدد ايفكسات  االبعاد ّ 

 %25,53 12 ايكٝاد٠ ايداع١ُ ٚاملػرتن١ 1

 %17,72 8 ايكِٝ ٚايسؤ٣ املػرتن١ 2

 %17,72 8 ايتعًِ ادتُاعٞ ٚتطبٝكات٘ 3

 %14,89 7 املُازضات ايػدص١ٝ املػرتن١ 4

 %25,53 12 ايعسٚف املطاْد٠ 5

 %177 47 اجملُٛع ايهًٞ يًفكسات         

 االمجايٞ ايٓطب١ ايعدد املطت٣ٛ املتػري

 175 %48,6 85 ذنٛز  ادتٓظ

 %51,4 97 إْاخ

 175 %84 147 بهايٛزٜٛع املؤٌٖ ايعًُٞ 

 %16 28 َادطتري فأنجس

 ارترب٠

 ضٓٛات  -1

91 52% 175 

 ضٓ٘ فأنجس 

84 48% 

 175 %87,4 153 َعًِ املط٢ُ ايٛظٝفٞ

 %12,6 22 َعًِ اٍٚ
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 :ّصدم األدا 

هوتحقدددق ًدددّ صدددتق األداٝ مت ع ىلدددٔ  عودددٟ زتٌ٘عدددٞ ًدددّ امُلحلٌددد  ًدددّ ذٜٗ    
( ستلٌ ، ٗذهدم يف يسدٍ   4ارتربٝ ٗاملمتص  يف اإلدارٝ اهتعوٌٚٚٞ، ٗبوغ عتدٍٓ )

اه،بٚٞ ٗاهتراس   اإلُس ُٚٞ جب ًعٞ ُى٠ٗ يف سونِٞ ُعٌ ْ، ٗيت عد د  االسدتب ُ     
٢ٌتٔدد  هقٚدد   األبعدد د اهدديت احمللٌددٞ مجٚعٔدد ، ٗأمجدد  احمللٌددْ٘ عوددٟ صددتئ ، ًٗق 

ٗىلدددع  ًدددّ أجودددٔ ، ٗذهدددم بعدددت إجددد ا١ اهتعدددتٙق  املِ سدددبٞ يف ىلددد١٘ ًقحظددد        
احمللٌدددد  ٗت٘جٚٔدددد تٍٔ، إًدددد  ب ذتدددد  ، أٗ اإلىلدددد  ٞ، أٗ إعدددد دٝ اهصددددٚ غٞ، أٗ إعدددد دٝ   

 اه،تٚب. 

 :ْثبات أداّ للدراس 

( 30بأخ  عِٚٞ عش٘ا٢ٚٞ ًّ خ رمل اهعِٚٞ االصوٚٞ هوتراسٞ بوريد  )   ْي َ اهب حث
  دا ، حٚث يد َ ب سدتمتاَ ًع ًدى أه،د  ك ُٗبد ث السدتم امل ًع ًدى اهثبد   ُٗتد ٢           

 ( ت٘ىلم ذهم.3جتٗي )

 َعاَالت ايجبات تبعًا حملاٚز ايدزاض١: (3ددٍٚ )

 عدد ايفكسات  َعاٌَ ايجبات  االبعاد ّ 

 12 87 ملػرتن١ايكٝاد٠ ايداع١ُ ٚا 1

 8 73 ايكِٝ ٚايسؤ٣ املػرتن١ 2

 8 74 ايتعًِ ادتُاعٞ ٚتطبٝكات٘ 3

 7 75 املُازضات ايػدص١ٝ املػرتن١ 4

 12 73 ايعسٚف املطاْد٠ 5

 47 88 اجملُٛع ايهًٞ        

بعد د اهتراسدٞ تتٌتد  بقٌٚدٞ ثبد   جٚدتٝ حٚدث بودغ         أ( أْ مجٚد   3ٙ٘ىلدم جدتٗي )  
،(، ٗذهددم ٙددتي عوددٟ أْ أداٝ اهتراسددٞ تتٌتدد  بقٌٚددٞ ثبدد         88هددمنداٝ ) اهثبدد   اهعدد َ  

 ع هٚٞ.

 :َْٖاملعاجلات اإلحصا 

( ًدد   SPSSمت ادخدد ي اهبٚ ُدد   يف اذت سددب اآلهددٛ عوددٟ اهربُدد ً  االحصدد ٢ٛ )      
 استمتاَ املع دت   اإلحص ٢ٚٞ اهت هٚٞ:

      أ دد اد  اهت٘زٙعدد   اهتل ارٙددٞ، ٗاهِسددب امل٣٘ٙددٞ هوتعدد   عوددٟ تلدد ار اإلج بدد   هددت٠
 عِٚٞ اهتراسٞ.

 .  أه،  ك ٗ ُب ث ذتس ع ًع ًى اهثب 
 . ٜاملت٘س  اذتس بٛ ٗاالضت ا  املعٚ ر 
 .ٞاختب ر ) ( هتراسٞ اه، ٗق ب  ًت٘سن   استا ب   أ  اد زتتٌ  اهتراس 

   :ْنتاٖج الدراس 
           يف بنةإ  أًاًل: النتاٖج املتعلكةْ باإلجابةْ عةن الشةاال األًل الةهِ نصةى: مةا دًر مةدٍرِ املةدراض

جمتنعات التعله املونَْ مبدارض التعلَه األساسُ يف حمافظْ مشةال الشةرقَْ بشةلطنْ عنةان     
 من ًجوْ نظر املعلنني ؟

تسددٔٚق هعدد ا ُتدد ٢  اهتراسددٞ  قددت مت تصددِٚ،ٔ  ٗ قدد  ألسدد٣وٞ اهتراسددٞ حبٚددث    
   اإلج بٞ عّ كى سؤاي عوٟ حتٖ، ٗ ٌٚ  ٙوٛ عد ا هتودم اهِتد ٢  ٗ اهبٚ ُد       

ٞ املتعوقدٞ بٔد  ٗ قد  املعٚد ر اآلتدٛ هت،سدا اهِتد ٢ ، حٚدث مت حتتٙدت اد٘ي           اإلحص ٢ٚ
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( ًٗدّ ثدٍ تقسدٌٕٚ    2=1-3ارتقٙ  ٗ ق   ملقٚ   هٚل   اهثقثٛ، ٗمت حس ع املت٠ )
(، ٗبعددت 0.66=3÷2عوددٟ أكددرب يٌٚددٞ يف املقٚدد   هوحصدد٘ي عوددٟ ادد٘ي ارتوٚددٞ أٜ )     

ذهم هتحتٙت اذتدت األعودٟ   ذهم مت إىل  ٞ ٓ ٖ اهقٌٚٞ إىل أيى يٌٚٞ يف املقٚ   ٗ
 ( ٙ٘ىلم ذهم.4هل ٖ ارتوٚٞ، ٗجتٗي)

 اذتدٚد ايدْٝا ٚايعًٝا ملكٝاع يٝهست ايجالثٞ: (4ددٍٚ )

 املتٛضط اذتطابٞ)طٍٛ ارت١ًٝ( دزد١ املُازض١

 1666إىل أقٌ َٔ           1َٔ        َٓدفط١

 2633إىل أقٌ َٔ       1666َٔ     َتٛضط١

 3   إىل   2633َٔ    عاي١ٝ

بعددت تنبٚددق االسددتب ُٞ عوددٟ عِٚددٞ اهتراسددٞ، ٗت، ٙددغ االسددتا ب   مت حسدد ع           
املت٘سن   اذتس بٚٞ ٗاالضت ا    املعٚ رٙٞ هترجٞ املٌ رسٞ ألبع د اهتراسٞ ارتٌسٞ 

 ( أدُ ٖ ٙ٘ىلم ذهم.  5، ٗجتٗي )

 يدزاض١املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالحنسافات املعٝاز١ٜ ٚدزد١ املُازض١ ألبعاد ا: (5ددٍٚ )

املتٛضط  االبعاد ّ ايستب١

 اذتطابٞ

 ايدزد١  االحنساف املعٝازٟ

 عاي١ٝايكٝاد٠ ايداع١ُ ٚاملػرتن١ 1 1

عاي١ٝايكِٝ ٚايسؤ٣ املػرتن١ 22

عاي١ٝ ايتعًِ ادتُاعٞ ٚتطبٝكات٘ 43

عاي١ٝاملُازضات ايػدص١ٝ املػرتن١ 54

عاي١ٝايعسٚف املطاْد٠ 35

 عاي١ٝ اجملُٛع ايهًٞ                 

( أْ دٗر ًدتٙ ٜ املدترا  يف بِد ١ زتتٌعد   اهدتعوٍ املِٔٚدٞ       5ٙتضم ًدّ جدتٗي )   
مبددتار  اهتعوددٍٚ األس سددٛ يف ست  ظددٞ مشدد ي اهشدد يٚٞ بسددونِٞ عٌدد ْ ًددّ ٗجٔددٞ   
ُظ  املعوٌ  ب هِسبٞ ألبع د اهتراسٞ كلى ك ُ  ىلٌّ اهترجٞ اهع هٚٞ حٚث بودغ  

اٗأل املت٘سددد  اذتسددد بٛ ( ، كٌددد  تددد 2.52املٌددد٘  اهلودددٛ هوٌت٘سدددن   اذتسددد بٚٞ ) 
( ٗج ١ يف امل تبٞ 43.( ٗ )38.( ، ٗاالضت ا  املعٚ رٜ ب ) 2.49( ٗ)2.54هوٌح ٗر ب )

( 2.54األٗىل بعت اهقٚ دٝ اهتاعٌٞ ٗاملش،كٞ بترجٞ ع هٚٞ ٗمبت٘س  حس بٛ بوغ )
(، ٗيف امل تبٞ اهث ُٚٞ ج ١ بعت اهقدٍٚ ٗاهد  ٠ املشد،كٞ    38.ٗاضت ا  ًعٚ رٜ يترٖ  )

(، ٗيف 38.( ٗاضتدد ا  ًعٚدد رٜ يدددترٖ  )  2.53جددٞ ع هٚددٞ ٗمبت٘سدد  حسددد بٛ بوددغ )    بتر
امل تبددددٞ اهث هثددددٞ جدددد ١ بعددددت اهظدددد ٗ  املسدددد ُتٝ بترجددددٞ ع هٚددددٞ ٗمبت٘سدددد  حسدددد بٛ   

( ٗيف امل تبدددٞ اه ابعدددٞ جددد ١ بعدددت اهدددتعوٍ     39.( ٗاضتددد ا  ًعٚددد رٜ يدددترٖ  )  2.52بودددغ)
( ٗاضتد ا  ًعٚد رٜ   2.50ادتٌ عٛ ٗتنبٚق تٕ بترجٞ ع هٚٞ ٗمبت٘س  حس بٛ بوغ )

خدددداٝ جدددد ١ بعددددت املٌ رسدددد   اهشمصددددٚٞ     أل(،  ٗيف امل تبددددٞ ارت ًسددددٞ ٗا 41.يددددترٖ  )
( ٗاضتددد ا  ًعٚددد رٜ يدددترٖ  2.49املشددد،كٞ بترجدددٞ ع هٚدددٞ ٗمبت٘سددد  حسددد بٛ بودددغ)  

(.43.) 

 :ًُملزٍد من التعنل يف نتاٖج الشاال األًل سٌف ٍته تناًل نل بعد علٓ حدي ننا ٍأت 

 الداعنْ ًاملشرتنْ:البعد األًل: الكَاد ّ 
( املت٘سدن   اذتسد بٚٞ ٗاالضت ا د   املعٚ رٙدٞ ٗدرجدٞ املٌ رسدٞ       6ٗٙ٘ىلم جدتٗي ) 
  ه،ق ا  ٓ ا اهبعت.



 (ASEP)دراسات عربَْ يف الرتبَْ ًعله النفص 

 

 

 

 

 
477 

املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالحنسافات املعٝاز١ٜ ٚدزد١ املُازض١ يفكسات بعد املتطًبات ايبػس١ٜ: (6ددٍٚ )

املتٛضط  ايفكس٠ ّ ايستب١

 اذتطابٞ

االحنساف 

 املعٝازٟ

دزد١ 

 املُازض١

6 1 

ُٜػسى املعًُني باْتعاّ يف املٓاقػات املتعًك١ بايكطاٜا 

املدزض6١ٝ

 عاي2656١ٝ

7 2 

ٜأخر آزا٤ املعًُني بعني االعتباز عٓد صٓع ايكسازات 

املدزض6١ٝ

عاي2653١ٝ

2 3 

ُُٜهَّٔ املعًُني َٔ ايٛصٍٛ يًبٝاْات ٚملعًَٛات األضاض١ٝ 

ع6ًُِٗاييت ذنتادْٛٗا يف 

عاي2666١ٝ

عاي2653١ٜٝبادز بتكدِٜ  ناف١ أغهاٍ ايدعِ يًُعًُني 6 4 8

1 5 

ٌٜتٝح ايفسص يًُعًُني يتكدِٜ املبادزات يتطٜٛس ايعٌُ 

املدزض6ٞ

عاي2669١ٝ

عاي2648١ٜٝٛشع املطؤٚيٝات ٚاملٗاّ ٚاألدٚاز بعداي١ بني ايعاًَني6 6 9

عاي2656١ٝبدميكساط١ٝ َع املعًُني 6ٜتعاٌَ  7 5

عاي2639١ٝذنسص ع٢ً تفٜٛض بعض صالسٝات٘ يًُعًُني6 8 12

عاي2658١ٜٝػذع ايسٚح ايكٝاد١ٜ بني املعًُني6 9 4

11 17 

ٜٗتِ مبػازن١ اجملايظ  ٚايًذإ  يف صٓع ايكسازات 

املدزض6١ٝ

عاي2646١ٝ

17 11 

األَٛز ع٢ً إٔ ٜتشًُٛا املطؤٚي١ٝ يف تعًِٝ ٜػذع أٚيٝا٤ 

أبٓا6ِٖ٤

عاي2646١ٝ

عاي2663١ٝذنفص األدا٤ امُلتُٝص ٚاألضايٝب ٚاألعُاٍ املبتهس6٠ 12 3

 عاي١ٝ اجملُٛع ايهًٞ              

ْ دٗر ًددتٙ ٜ املددترا  يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ أ( 6ٙتضددم ًددّ جددتٗي )
اهتعوددٍٚ األس سددٛ يف ست  ظددٞ مشدد ي اهشدد يٚٞ بسددونِٞ عٌدد ْ ًددّ ٗجٔددٞ    مبددتار 

ُظ  املعوٌ  ب هِسبٞ ه،ق ا  بعت اهقٚ دٝ اهتاعٌٞ ٗاملش،كٞ ك ُد  ىلدٌّ درجدٞ    
(، ٗاالضت ا  املعٚ رٜ ب ) 2.39( ٗ)2.69اهع هٚٞ حٚث ت اٗأل املت٘س  اذتس بٛ ب )

ٌٙتٚم اه، ل هوٌعو62.( ٗ )49. ٌد  هتقدتٍٙ املبد درا  هتند٘ٙ      ( ، ٗحصو  اه،ق ٝ " 
( ٗبدد ضت ا  ًعٚدد رٜ يددترٖ 2.69اهعٌددى املترسددٛ." عوددٟ أعوددٟ ًت٘سدد  حسدد بٛ بوددغ )

ٌُٙل ددّ املعوٌدد  ًددّ اه٘صدد٘ي     49.) ( ٗبترجددٞ ع هٚددٞ ، توددٔت  يف امل تبددٞ اهث ُٚددٞ  قدد ٝ" 
( 2.66هوبٚ ُ   ٗملعوً٘   األس سٚٞ اهيت ظت جُ٘ٔ  يف عٌؤٍ." مبت٘س  حس بٛ )

ٙضد  ، بٌِٚد  حصدو  اه،قد ٝ" ظد ل عودٟ       أ( ٗبترجدٞ ع هٚدٞ   53.  ًعٚ رٜ )ٗاضت ا
(  2.39ت،ددد٘ٙا بعدددا صدددقحٚ تٕ هوٌعوٌددد ." عودددٟ أيدددى ًت٘سددد  حسددد بٛ بودددغ )       

 ( ٗبترجٞ ع هٚٞ.62.ٗاضت ا  ًعٚ رٜ يترٖ ) 

 :ْالبعد الجانُ: الكَه ًالرؤٔ املشرتن 
ٙدٞ ٗدرجدٞ املٌ رسدٞ    ( املت٘سدن   اذتسد بٚٞ ٗاالضت ا د   املعٚ ر   7ٗٙ٘ىلم جدتٗي ) 

ْ دٗر ًتٙ ٜ املترا  يف بِ ١ زتتٌع   أ( 7ٙتضم ًّ جتٗي )ٗ  ه،ق ا  ٓ ا اهبعت
اهددتعوٍ املِٔٚدددٞ مبدددتار  اهتعودددٍٚ األس سددٛ يف ست  ظدددٞ مشددد ي اهشددد يٚٞ بسدددونِٞ   
عٌ ْ ًّ ٗجٔٞ ُظ  املعوٌ  ب هِسبٞ ه،ق ا  بعت اهقٍٚ ٗاه  ٠ املشد،كٞ ك ُد    

(، ٗاالضتد ا   2.43( ٗ)2.64أل املت٘سد  اذتسد بٛ بد )   ىلٌّ درجٞ اهع هٚٞ حٚث ت اٗ
( ، ٗحصو  اه،ق ٝ " ٙتعٍ اهقٍٚ املش،كٞ ٗاهسو٘كٚ   62.( ٗ )53.املعٚ رٜ ب ) 

ٗاهقدد ارا  املتعوقددٞ بعٌوددٚيت اهتعوددٍٚ ٗاهددتعوٍ." عوددٟ أعوددٟ ًت٘سدد  حسدد بٛ بوددغ          
ٞ اهث ُٚدٞ  قد ٝ"   ( ٗبترجٞ ع هٚٞ ، تؤت  يف امل تب53.( ٗب ضت ا  ًعٚ رٜ يترٖ )2.64)

ٙ٘جت ًِٔاٚٞ تع ُٗٚٞ ب  املعوٌ  هتٌِٚٞ االحس   ٗاهشع٘ر بد هقٍٚ املشد،كٞ."   
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ٙضددد  ، بٌِٚددد   أ( ٗبترجدددٞ ع هٚدددٞ  53.( ٗاضتددد ا  ًعٚددد رٜ ) 2.60مبت٘سددد  حسددد بٛ ) 
حصو  اه،ق ٝ" دعى ت كٚى أٓتا  املترسٞ عوٟ تعوٍ اهنوبٞ." عوٟ أيى ًت٘س  

 ( ٗبترجٞ ع هٚٞ.62.رٜ يترٖ  ) ( ٗاضت ا  ًعٚ 2.43حس بٛ بوغ )

 املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالحنسافات املعٝاز١ٜ ٚدزد١ املُازض١ يفكسات بعد ايكِٝ ٚايسؤ٣ املػرتن١: (7ددٍٚ )

املتٛضط  ايفكس٠ ّ ايستب١

 اذتطابٞ

االحنساف 

 املعٝازٟ

دزد١ 

 املُازض١

2 1 

ٜٛدد َٓٗذ١ٝ تعا١ْٝٚ بني املعًُني يت١ُٝٓ االسطاع 

بايكِٝ املػرتن6١ٚايػعٛز 

2667

 عاي١ٝ

1 2 

ٜدعِ ايكِٝ املػرتن١ ٚايطًٛنٝات ٚايكسازات املتعًك١ 

بعًُٝيت ايتعًِٝ ٚايتع6ًِ

عاي2664١ٝ

4 3 

ٜتػازى َع املعًُني يف بًٛز٠ زؤ١ٜ َػرتن١ يتشطني 

األدا٤ املدزضٞ تسنص بػهٌ ز٥ٝظ ع٢ً تعًِ ايطًب6١

عاي2653١ٝ

3 4 

اختاذ ايكسازات اييت تٛا٥ِ زؤ١ٜ ٚزضاي١ ذنسص ع٢ً 

املدزض6١

عاي2667١ٝ

عاي2643١ٝدنعٌ تسنٝص أٖداف املدزض١ ع٢ً تعًِ ايطًب6١ 5 8

6 6 

ًٜتصّ ظعٌ ايطٝاضات ٚايرباَر تٛا٥ِ زؤ١ٜ ٚزضاي١ 

املدزض6١

عاي2652١ٝ

7 7 

ٜػذع أٚيٝا٤ األَٛز ع٢ً امُلػازن١ ايفعاي١ يف أْػط١ 

تع١ًُٝٝ تطاِٖ يف شٜاد٠ إجناش أبٓا6ِٗ٥

عاي2644١ٝ

5 8 

ٜٛظف املعًَٛات ٚايبٝاْات يتشدٜد اإلدسا٤ات ايالش١َ 

يًٛصٍٛ إىل ايسؤ١ٜ ٚايسضاي١ املػرتن6١

عاي2652١ٝ

عاي١ٝ اجملُٛع ايهًٞ              

 :البعد الجالح: التعله اجلناعُ ًتطبَكاتى 
( املت٘سدن   اذتسد بٚٞ ٗاالضت ا د   املعٚ رٙدٞ ٗدرجدٞ املٌ رسدٞ       8)ٗٙ٘ىلم جدتٗي  
 ه،ق ا  ٓ ا اهبعت

املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالحنسافات املعٝاز١ٜ ٚدزد١ املُازض١ يفكسات بعد ايتعًِ ادتُاعٞ : (8ددٍٚ )

 ٚتطبٝكات٘

املتٛضط  ايفكس٠ ّ ايستب١

 اذتطابٞ

االحنساف 

 املعٝازٟ

 ايدزد١ 

2 1 

ع٢ً ايعٌُ ادتُاعٞ يًشصٍٛ ع٢ً خربات ٜػذع املعًُني 

سدٜج١ ٚتطبٝكٗا يف ع6ًُِٗ

2661

 عاي١ٝ

1 2 

ذنسص ع٢ً إقا١َ عالق١ شَاي١ بني املعًُني تؤدٟ إىل 

حتطني ايب١٦ٝ املدزض6١ٝ

عاي2666١ٝ

4 3 

ُٜدعِ املعًُني إلدناد سًٍٛ يًُػهالت ٌتًيب سادات 

ايطًب١ املتٓٛع6١

عاي2649١ٝ

8 4 

ٜٛفس فسص َتٓٛع١ يًتعًِ ادتُاعٞ َٔ خالٍ اذتٛازات 

ٚامُلٓاقػات اهلادف١ املفتٛس6١

عاي2647١ٝ

6 5 

ٜطُٔ اخنساط املعًُني يف سٛازات تعهظ اسرتاَِٗ يآلزا٤ 

ٚاألفهاز املدتًف6١

عاي2642١ٝ

5 6 

دنعٌ بساَر ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًُعًُني تسنص ع٢ً 

ايطًب6١عًُٝات تعًِٝ ٚتعًِ 

عاي2646١ٝ

3 7 

ٜٛفس َٓاخًا تعاًْٚٝا ٜكّٛ املعًُٕٛ َٔ خالي٘ بتطبٝل 

أضايٝب ددٜد٠ يف ايع6ٌُ

عاي2656١ٝ

7 8 

ٜػذع املعًُني ع٢ً حتًٌٝ َصادز ايبٝاْات ٚاملعًَٛات 

بػهٌ تعاْٚٞ

عاي2647١ٝ

عاي١ٝ اجملُٛع ايهًٞ              
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ْ دٗر ًددتٙ ٜ املددترا  يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ أ( 8ٙتضددم ًددّ جددتٗي )
مبددتار  اهتعوددٍٚ األس سددٛ يف ست  ظددٞ مشدد ي اهشدد يٚٞ بسددونِٞ عٌدد ْ ًددّ ٗجٔددٞ   
ُظ  املعوٌ  ب هِسبٞ ه،ق ا  بعت اهتعوٍ ادتٌ عٛ ٗتنبٚق تٕ ك ُ  ىلدٌّ درجدٞ   

(، ٗاالضتدد ا   2.40( ٗ)2.66املٌ رسددٞ اهع هٚددٞ حٚددث تدد اٗأل املت٘سدد  اذتسدد بٛ بدد )      
( ، ٗحصو  اه،ق ٝ " ظ ل عوٟ إي ًدٞ عقيدٞ زً هدٞ بد      57.( ٗ )53.املعٚ رٜ ب ) 

( 2.66املعوٌ  تؤدٜ إىل حتس  اهب٣ٚٞ املترسٚٞ " عوٟ أعوٟ ًت٘سد  حسد بٛ بودغ )   
( ٗبترجٞ ع هٚٞ ، تؤت  يف امل تبٞ اهث ُٚٞ  قد ٝ" ٙشدا    53.ٗب ضت ا  ًعٚ رٜ يترٖ )

 عوٟ اهعٌى ادتٌ عٛ هوحص٘ي عوٟ خربا  حتٙثٞ ٗتنبٚقٔ  يف عٌودٍٔ."  املعوٌ 
ٙضددد  ، بٌِٚددد   أ( ٗبترجدددٞ ع هٚدددٞ  56.( ٗاضتددد ا  ًعٚددد رٜ ) 2.61مبت٘سددد  حسددد بٛ ) 

حصددددو  اه،قدددد ٝ" ٙدددد٘    دددد ل ًتِ٘عددددٞ هوددددتعوٍ ادتٌدددد عٛ ًددددّ خددددقي اذتدددد٘ارا    
 ا  ( ٗاضتددد2.40ٗامُلِ يشددد   اهل د دددٞ امل،ت٘حدددٞ." عودددٟ أيدددى ًت٘سددد  حسددد بٛ بودددغ )  

 ( ٗبترجٞ ع هٚٞ.57.ًعٚ رٜ يترٖ ) 

 :ْالبعد الرابع: املنارسات الشخصَْ املشرتن 
( املت٘سدن   اذتسد بٚٞ ٗاالضت ا د   املعٚ رٙدٞ ٗدرجدٞ املٌ رسدٞ       9ٗٙ٘ىلم جدتٗي ) 

 ه،ق ا  ٓ ا اهبعت

ايػدص١ٝ املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالحنسافات املعٝاز١ٜ ٚدزد١ املُازض١ يفكسات بعد املُازضات : (9ددٍٚ )

 املػرتن١

املتٛضط  ايفكس٠ ّ ايستب١

 اذتطابٞ

االحنساف 

 املعٝازٟ

 ايدزد١ 

 عاي2658١ٜٝػذع املعًُني ع٢ً تبادٍ ايصٜازات فُٝا ب6ِٗٓٝ 1 1

4 2 

ٜػذع املعًُني ع٢ً تكدِٜ املالسعات املتعًك١ 

باملُازضات ايتع١ًُٝٝ يصَال6ِٗ٥

عاي2652١ٝ

2 3 

املعًُٕٛ خالٍ ْكاغاتِٗ بتبادٍ ذنسص ع٢ً إٔ ٜكّٛ 

األفهاز ٚاالقرتاسات يتشطني أدا٤ ايطًب6١

عاي2655١ٝ

5 4 

ُٜدعِ َسادع١ املعًُني ألعُاٍ ايطًب١ بػهٌ مجاعٞ 

يتشطني املُازضات ايتع١ًُٝٝ ٚتبادهلا6

عاي2648١ٝ

عاي2637١ٜٝٛفس ايفسص املتٓٛع١ يًتدزٜب ٚايتٛدٝ٘ بني املعًُني6 5 7

6 6 

ُٜتٝح ايفسص يألفساد ٚادتُاعات يتطبٝل املعسف١ 

َٚػازن١ ْتا٥ذٗا َع اآلخس6ٜٔ

عاي2644١ٝ

3 7 

ٜٗتِ بتػازى املعًُني أعُاٍ ايطًب١ يتٛدٝ٘ ٚحتطني 

املطت٣ٛ ايعاّ يًُدزض6١

عاي2652١ٝ

عاي١ٝ اجملُٛع ايهًٞ              

دٗر ًددتٙ ٜ املددترا  يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ ْ أ( 9ٙتضددم ًددّ جددتٗي )
مبددتار  اهتعوددٍٚ األس سددٛ يف ست  ظددٞ مشدد ي اهشدد يٚٞ بسددونِٞ عٌدد ْ ًددّ ٗجٔددٞ   
ُظد  املعوٌد  ب هِسدبٞ ه،قد ا  بعدت املٌ رسد   اهشمصدٚٞ املشد،كٞ ك ُد  ىلدٌّ           

(، ٗاالضتددد ا  2.37( ٗ)2.58اهترجدددٞ اهع هٚدددٞ حٚدددث تددد اٗأل املت٘سددد  اذتسددد بٛ بددد ) 
( ، ٗحصو  اه،ق ٝ " ٙشا  املعوٌد  عودٟ تبد دي اهىٙد را      63.( ٗ )54.عٚ رٜ ب ) امل

( 54.( ٗب ضت ا  ًعٚد رٜ يدترٖ )  2.58 ٌٚ  بٍِٚٔ." عوٟ أعوٟ ًت٘س  حس بٛ بوغ )
ٗبترجٞ ع هٚٞ ، تؤت  يف امل تبٞ اهث ُٚٞ  قد ٝ" ظد ل عودٟ أْ ٙقدَ٘ املعوٌدْ٘ خدقي       

   هتحسدد  أدا١ اهنوبددٞ." مبت٘سدد  حسدد بٛ    ُق شدد تٍٔ بتبدد دي األ لدد ر ٗاالي،احدد   
ٙضدد  ، بٌِٚد  حصدو  اه،قد ٝ" ٙدد٘      أ( ٗبترجدٞ ع هٚدٞ   58.( ٗاضتد ا  ًعٚد رٜ )  2.55)
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اه، ل املتِ٘عٞ هوتدترٙب ٗاهت٘جٚدٕ بد  املعوٌد ." عودٟ أيدى ًت٘سد  حسد بٛ بودغ          
 ( ٗبترجٞ ع هٚٞ.63.( ٗاضت ا  ًعٚ رٜ يترٖ  ) 2.37)

 دّ:البعد اخلامص: الظرًف املشان 
( املت٘سن   اذتس بٚٞ ٗاالضت ا    املعٚ رٙٞ ٗدرجدٞ املٌ رسدٞ   10ٗٙ٘ىلم جتٗي )
 ه،ق ا  ٓ ا اهبعت

 املتٛضطات اذتطاب١ٝ ٚاالحنسافات املعٝاز١ٜ ٚدزد١ املُازض١ يفكسات بعد ايعسٚف املطاْد٠:(17ددٍٚ )

املتٛضط  ايفكس٠ ّ ايستب١

 اذتطابٞ

االحنساف 

 املعٝازٟ

دزد١ 

 املُازض١

1 1 

ذنسص ع٢ً إٔ تطٛد عالقات ايجك١ ٚاالسرتاّ بني املعًُني 

ٚايطًب6١

2682

 عاي١ٝ

3 2 

ٜػذع اجملتُع املدزضٞ ع٢ً خٛض جتازب تع١ًُٝٝ 

ددٜد6٠

عاي2667١ٝ

عاي2653١ٜٝهسَّّ باْتعاّ اإلجناشات املتُٝص٠ يف املدزض6١ 3 4

6 4 

ع٢ً برٍ دٗٛد ٜػذع املعًُٕٛ ٚأٚيٝا٤ األَٛز ٚاجملتُع 

َتٛاص١ً َٚٛسد٠ يرتضٝخ َبدأ ايتػٝري يف املدزض6١

عاي2657١ٝ

5 5 

ٜدعِ ايعالقات بني امُلعًُني َٔ خالٍ ايتدقٝل ايصادم 

يًبٝاْات يتشطني ايتعًِٝ ٚايتع6ًِ

عاي2652١ٝ

9 6 

ٜٛفس ايٛقت يًعٌُ ادتُاعٞ امُلػرتى يف ناف١ َطتٜٛات 

املدزض6١

عاي2645١ٝ

17 7 

ُٜتٝح ادتدٍٚ املدزضٞ ايعٌُ ادتُاعٞ  ذنسص إٔ 

ٚاملػازن١ يف املُازضات ايتع6١ًُٝٝ

عاي2641١ٝ

عاي2637١ٜٝٛفس املٛازد املاي١ٝ ٚايبػس١ٜ يًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًُعًُني6 8 12

11 9 

ُٜػذع املطؤٚيني عٔ املصادز بتكدِٜ ارترب٠ ٚايدعِ يًتعًِ 

املطتُس6

عاي2641١ٝ

2 17 

ذنسص ع٢ً إٔ تهٕٛ املسافل املدزض١ٝ ْعٝف١ ٚدراب١ 

َٚػذع6١

عاي2665١ٝ

7 11 

ٜٛفس أْع١ُ يًتٛاصٌ تتٝح اْتكاٍ املعًَٛات بطٗٛي١ بني 

ناف١ امُلػازنني يف ايع١ًُٝ ايتع6١ًُٝٝ

عاي2647١ٝ

8 12 

 ٜٗتِ بتٓعِٝ ايبٝاْات ٚإتاس١ اضتدداَٗا َٔ قبٌ املعًُني

ٚاإلدازٜني6

عاي2645١ٝ

عاي١ٝ اجملُٛع ايهًٞ              

ْ دٗر ًدتٙ ٜ املدترا  يف بِد ١ زتتٌعد   اهدتعوٍ املِٔٚدٞ       أ( 10ٙتضم ًّ جتٗي )
مبددتار  اهتعوددٍٚ األس سددٛ يف ست  ظددٞ مشدد ي اهشدد يٚٞ بسددونِٞ عٌدد ْ ًددّ ٗجٔددٞ   

ك ُد  ىلدٌّ اهترجدٞ اهع هٚدٞ      ُظ  املعوٌ  ب هِسبٞ ه،ق ا  بعت اهظ ٗ  املسد ُتٝ 
( ٗ 41.(، ٗاالضت ا  املعٚد رٜ بد )   2.37( ٗ)2.82حٚث ت اٗأل املت٘س  اذتس بٛ ب )

( ، ٗحصدددو  اه،قددد ٝ " ظددد ل عودددٟ أْ تسددد٘د عقيددد   اهثقدددٞ ٗاالحددد،اَ بددد        73.)
( ٗبد ضت ا  ًعٚد رٜ يدترٖ    2.82املعوٌ  ٗاهنوبٞ." عوٟ أعوٟ ًت٘س  حس بٛ بودغ ) 

ٚددٞ ، توددٔت  يف امل تبددٞ اهث ُٚددٞ  قدد ٝ" ظدد ل عوددٟ أْ تلددْ٘ امل ا ددق  ( ٗبترجددٞ ع ه41.)
( ٗاضتدد ا  ًعٚدد رٜ  2.65املترسددٚٞ ُظٚ،ددٞ ٗج ابددٞ ًٗشدداعٞ." مبت٘سدد  حسدد بٛ )    

ٙضدد  ، بٌِٚدد  حصددو  اه،قدد ٝ" ٙدد٘   املدد٘ارد امل هٚددٞ ٗاهبشدد ٙٞ       أ( ٗبترجددٞ ع هٚددٞ  54.)
( ٗاضت ا  ًعٚد رٜ  2.37هوتٌِٚٞ املِٔٚٞ هوٌعوٌ ." عوٟ أيى ًت٘س  حس بٛ بوغ )

 ( ٗبترجٞ ع هٚٞ.73.يترٖ  ) 
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        ٌٔلإلجابْ عن الشاال الجانُ الهِ نصى: هل تٌجد فةرًم اات داللةْ صحصةاَْٖ عنةد مشةتα ≤ 

(  يف استجابات أفراد عَنْ الدراسْ من املعلنني لدرجةْ اارسةْ مةدٍرِ املةدراض يف بنةإ      0.05
األساسُ يف حمافظْ مشةال الشةرقَْ بشةلطنْ عنةان     جمتنعات التعله املونَْ مبدارض التعلَه 

 ُتعزٔ صىل متغريات اجلنص، ًاملاهل العلنُ، ًسنٌات اخلربّ، ًاملشنٓ الٌظَفُ ؟
ًُتريا عوٟ حتٖ عوٟ اهِح٘ اآلتٛ:   ٗس٘  ٙتٍ ع ا ُت ٢  كى 

 : أًاًل: متغري اجلنص 

ٗ قددد   مت حسددد ع املت٘سدددن   اذتسددد بٚٞ، ٗاالضت ا ددد   املعٚ رٙدددٞ دتٌٚددد  االبعددد د 
( ملٌد٘عت  ًسدتقوت    T-testملتريا ادتدِ، )ذكد ، اُثدٟ(، ٗمت إجد ا١ اختبد ر   )     

 (.11حسب ً  ٙشا إهٕٚ جتٗي )

 ( يًهػف عٔ أثس ادتٓظ ع٢ً ٚدٗات ْعس أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١ْتا٥ر اختباز ت): ( 11ددٍٚ )

املتٛضط  ايعدد ايٓٛعاالبعاد

 اذتطابٞ

االحنساف 

 املعٝازٟ

دزدات 

 اذتس١ٜ

َطت٣ٛ  ق١ُٝ ت

 ايدالي١

اجتاٙ 

 ايدالي١

ايكٝاد٠ 

ايداع١ُ 

 ٚاملػرتن١

 غري داي٘   ذنس

 اْج٢

ايكِٝ ٚايسؤ٣ 

 املػرتن١

غري داي٘   ذنس

 اْج٢

ايتعًِ 

ادتُاعٞ 

 ٚتطبٝكات٘

غري داي٘   ذنس

 اْج٢

املُازضات 

ايػدص١ٝ 

 املػرتن١

غري داي٘    ذنس

 اْج٢

ايعسٚف 

 املطاْد٠

غري داي٘   ذنس

 اْج٢

( عدددتَ ٗجددد٘د  ددد ٗق ذا  دالهدددٞ إحصددد ٢ٚٞ عِدددت ًسدددت٠٘   11ٙتضدددم ًدددّ جدددتٗي ) 
( يف اسددتا ب   أ دد اد عِٚددٞ اهتراسددٞ ًددّ املعوٌدد  هترجددٞ مم رسددٞ  (α≤0.05اهتالهددٞ 

ًددتٙ ٜ املددترا  يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ مبددتار  اهتعوددٍٚ األس سددٛ يف         
اثِدٟ( حٚدث    -ذكد  ست  ظٞ مش ي اهش يٚٞ بسونِٞ عٌ ْ ُتعدى٠ مُلدتريا ادتِ،)  

(، مم  ٙعين عتَ ٗج٘د تأثا ملتريا ادتدِ، يف  0905ك ْ ًست٠٘ اهتالهٞ اكرب ًّ)
 استا ب   عِٚٞ اهتراسٞ. 

 :ّثانًَا: متغري سنٌات اخلرب 
مت حسددد ع املت٘سدددن   اذتسددد بٚٞ، ٗاالضت ا ددد   املعٚ رٙدددٞ دتٌٚددد  االبعددد د ٗ قددد   

ث (، ٗمت إجدد ا١ اختبدد ر   سددِ٘ا   ددأك 10سددِ٘ا  ، ًددّ  10سدِ٘ا  ارتددربٝ )أيددى ًددّ  
(T-test( ملٌ٘عت  ًستقوت  حسب ً  ٙشا إهٕٚ جتٗي )12) 

( عدددتَ ٗجددد٘د  ددد ٗق ذا  دالهدددٞ إحصددد ٢ٚٞ عِدددت ًسدددت٠٘   12ٙتضدددم ًدددّ جدددتٗي ) 
( يف اسددتا ب   أ دد اد عِٚددٞ اهتراسددٞ ًددّ املعوٌدد  هترجددٞ مم رسددٞ  α≤0.05اهتالهددٞ )

ًددتٙ ٜ املددترا  يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ مبددتار  اهتعوددٍٚ األس سددٛ يف         
 10ست  ظٞ مشد ي اهشد يٚٞ بسدونِٞ عٌد ْ ُتعدى٠ مُلدتريا سدِ٘ا  ارتدربٝ ) أيدى ًدّ           

( 0905ًددّ)سددِ٘ا   دأكث ( ، حٚددث كد ْ ًسدت٠٘ اهتالهددٞ اكدرب      10ًدّ   -سدِ٘ا   
 مم  ٙعين عتَ ٗج٘د تأثا ملتريا سِ٘ا  ارتربٝ يف استا ب   عِٚٞ اهتراسٞ. 
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( يًهػف عٔ أثس ضٓٛات ارترب٠ ع٢ً ٚدٗات ْعس أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١ْتا٥ر اختباز ت): (12ادتدٍٚ )

املتٛضط  ايعدد ارترب٠االبعاد

 اذتطابٞ

االحنساف 

 املعٝازٟ

دزدات 

 اذتس١ٜ

َطت٣ٛ  ق١ُٝ ت

 ايدالي١

اجتاٙ 

 ايدالي١

ايكٝاد٠ 

ايداع١ُ 

 ٚاملػرتن١

غري   ضٓٛات17اقٌ َٔ

 ضٓٛات فأنجس17 داي٘

ايكِٝ 

ٚايسؤ٣ 

 املػرتن١

غري   ضٓٛات17اقٌ َٔ

داي٘  ضٓٛات فأنجس17

ايتعًِ 

ادتُاعٞ 

 ٚتطبٝكات٘

غري   ضٓٛات17اقٌ َٔ

داي٘  ضٓٛات فأنجس17

املُازضات 

ايػدص١ٝ 

 املػرتن١

غري    ضٓٛات17اقٌ َٔ

داي٘

 ضٓٛات فأنجس17

ايعسٚف 

 املطاْد٠

غري   ضٓٛات17اقٌ َٔ

داي٘

 ضٓٛات فأنجس17

 :ُثالجًا: متغري املاهل العلن 
مت حسددد ع املت٘سدددن   اذتسددد بٚٞ، ٗاالضت ا ددد   املعٚ رٙدددٞ دتٌٚددد  االبعددد د ٗ قددد   

( T-testملتريا املؤٓى اهعوٌٛ )بل ه٘رٙ٘ ، ً جستا  أعوٟ(، ٗمت إجد ا١ اختبد ر   )  
 (.13إهٕٚ جتٗي )ملٌ٘عت  ًستقوت  حسب ً  ٙشا 

 ( يًهػف عٔ أثس املؤٌٖ ايعًُٞ ع٢ً ٚدٗات ْعس أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١ْتا٥ر اختباز ت): ( 13ددٍٚ )

املتٛضططططططط  ايعدد* املؤٌٖاالبعاد

 اذتطابٞ

االحنططططساف 

 املعٝازٟ

دزدططططات 

 اذتس١ٜ

َطططت٣ٛ  ق١ُٝ ت

 ايدالي١

اجتطططططاٙ 

 ايدالي١

ايكٝاد٠ 

ايداع١ُ 

 ٚاملػرتن١

غري  7693 5476797بهايٛزٜٛع

َادطتري  داي٘

 فأع٢ً

ايكِٝ 

ٚايسؤ٣ 

 املػرتن١

غري  7624 5416195بهايٛزٜٛع

داي٘ َادطتري 

 فأع٢ً

ايتعًِ 

ادتُاعٞ 

 ٚتطبٝكات٘

غري  7633 5476991بهايٛزٜٛع

داي٘ َادطتري 

 فأع٢ً

املُازضات 

ايػدص١ٝ 

 املػرتن١

غري  7,18 16354 54بهايٛزٜٛع

داي٘ َادطتري 

 فأع٢ً

ايعسٚف 

 املطاْد٠

غري 7653 76627 54بهايٛزٜٛع

داي٘ َادطتري 

 فأع٢ً

 اخر ع١ٓٝ عػٛا١ٝ٥ َتطا١ٜٚ *ْعسا يتبأٜ ايعدد يف َطت٣ٛ َتػري املؤٌٖ مت

( عدددتَ ٗجددد٘د  ددد ٗق ذا  دالهدددٞ إحصددد ٢ٚٞ عِدددت ًسدددت٠٘   13ٙتضدددم ًدددّ جدددتٗي ) 
( يف اسددتا ب   أ دد اد عِٚددٞ اهتراسددٞ ًددّ املعوٌدد  هترجددٞ مم رسددٞ  α≤0.05اهتالهددٞ )

ًددتٙ ٜ املددترا  يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ مبددتار  اهتعوددٍٚ األس سددٛ يف         
 -عٌ ْ ُتعى٠ مُلتريا املؤٓى اهعوٌدٛ )بلد ه٘رٙ٘    ست  ظٞ مش ي اهش يٚٞ بسونِٞ

( ،ممدد  ٙعددين عددتَ  0905ً جسددتا  ددأعوٟ(، حٚددث كدد ْ ًسددت٠٘ اهتالهددٞ اكددرب ًددّ)   
 ٗج٘د تأثا هوٌؤٓى اهعوٌٛ يف استا ب   عِٚٞ اهتراسٞ .
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 :ُرابعًا: متغري املشنٓ الٌظَف 
د ٗ قددد  مت حسددد ع املت٘سدددن   اذتسددد بٚٞ، ٗاالضت ا ددد   املعٚ رٙدددٞ دتٌٚددد  االبعددد  

( ملٌدددد٘عت  T-testملددددتريا اه٘ظٚ،ددددٞ )ًعوددددٍ، ًعوددددٍ أٗي(، ٗمت إجدددد ا١ اختبدددد ر   )  
 (.14ًستقوت  حسب ً  ٙشا إهٕٚ ادتتٗي )

 ( يًهػف عٔ أثس ايٛظٝف١ ع٢ً ٚدٗات ْعس أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١ْتا٥ر اختباز ت): ( 14ددٍٚ )

املتٛضطططططط  ايعدد* ايٛظٝف١االبعاد

 اذتطابٞ

االحنطططساف 

 املعٝازٟ

دزدطططات 

 اذتس١ٜ

َططت٣ٛ   ق١ُٝ ت

 ايدالي١

اجتطططططططططططاٙ 

 ايدالي١

ايكٝاد٠ 

ايداع١ُ 

 ٚاملػرتن١

 غري داي٘ 7635 4276938َعًِ

 َعًِ أٍٚ

ايكِٝ 

ٚايسؤ٣ 

 املػرتن١

غري داي٘ 7662 4276574َعًِ

 َعًِ أٍٚ

ايتعًِ 

 ادتُاعٞ

 ٚتطبٝكات٘

غري داي٘ 7692 4276798َعًِ

 َعًِ أٍٚ

املُازضات 

ايػدص١ٝ 

 املػرتن١

غري داي٘ 7696 76757 42َعًِ

 َعًِ أٍٚ

ايعسٚف 

 املطاْد٠

غري داي7686٘ 76172 42َعًِ

 َعًِ أٍٚ

 *ْعسا يتبأٜ ايعدد يف َطت٣ٛ َتػري ايٛظٝف١ مت اخر ع١ٓٝ عػٛا١ٝ٥ َتطا١ٜٚ

( عددتَ ٗجدد٘د  دد ٗق ذا  دالهددٞ إحصدد ٢ٚٞ عِددت ًسددت٠٘       14ٙتضددم ًددّ ادتددتٗي )  
( يف اسددتا ب   أ دد اد عِٚددٞ اهتراسددٞ ًددّ املعوٌدد  هترجددٞ مم رسددٞ  α≤0.05اهتالهددٞ )

مبددتار  اهتعوددٍٚ األس سددٛ يف   ًددتٙ ٜ املددترا  يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ      
ًعوٍ أٗي(،  -ست  ظٞ مش ي اهش يٚٞ بسونِٞ عٌ ْ ُتعى٠ مُلتريا اه٘ظٚ،ٞ )ًعوٍ

( ،ممدد  ٙعددين عددتَ ٗجدد٘د تددأثا ملددتريا    0905حٚددث كدد ْ ًسددت٠٘ اهتالهددٞ اكددرب ًددّ)   
 اه٘ظٚ،ٞ يف استا ب   عِٚٞ اهتراسٞ .

 :مناقشْ نتاٖج الدراسْ ًتفشريها 
 ْمةا دًر مةدٍرِ    تةاٖج املتعلكةْ باإلجابةْ عةن الشةاال األًل الةهِ نصةى:       الن ًتفشةري  أًاًل: مناقش

املدراض يف بنإ جمتنعات التعله املونَْ مبدارض التعلَه األساسُ يف حمافظْ مشةال الشةرقَْ   
 بشلطنْ عنان؟  

أْ دٗر ًددتٙ ٜ املددترا  يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ     ُتدد ٢  اهتراسددٞ عددّ   اسدد،   
 سدٛ يف ست  ظدٞ مشد ي اهشد يٚٞ بسدونِٞ عٌد ْ ًدّ        املِٔٚدٞ مبدتار  اهتعودٍٚ األس   

ٗجٔٞ ُظ  املعوٌ  ب هِسبٞ ألبع د اهتراسدٞ كلدى  ك ُد  ىلدٌّ اهترجدٞ اهع هٚدٞ ،       
ىل جٔ٘د ٗزارٝ اه،بٚٞ ٗاهتعوٍٚ يف جعى املترسدٞ  إٗيت ُتعى٠ ٓ ٖ اهِتٚاٞ اإلد بٚٞ 

اهقٚدد دا  ٗحددتٝ إ دد ١ ًٔددين، ٗٓددٛ تددأتٛ تت٘ددد  هت٘جٔدد   اهدد٘زارٝ يف زتدد ي اعددتاد     
اإلدارٙدددٞ مبدددتار  اهتعودددٍٚ االس سدددٛ ًدددّ خدددقي تقدددتٍٙ اهدددرباً  اهتترٙبٚدددٞ اهددديت      
تس عتٍٓ عوٟ اكتس ع اهقترا  ٗاملٔ را  اهيت  لٍِٔ ًّ مم رسٞ دٗرٓدٍ يف بِد ١   
زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ يف ًتارسددٍٔ،  ضددق عددّ جٔ٘دٓدد  يف تِ،ٚدد  اهعتٙددت ًددّ      

ٔت  اهقٚددد دا  املترسدددٚٞ ًثدددى: املشددد ٗ     اهدددرباً  ٗاملشددد رٙ  اهتن٘ٙ ٙدددٞ اهددديت تسدددت   
ٛ 2004-2003اهتلدد ًوٛ ها ددد ١ املٔددين )   (، 2006) (، ُٗظددد َ تنددد٘ٙ  األدا١ املترسدد
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(، ٗب ُ ً  اهت٘اصدى بد  املترسدٞ ٗاألسد ٝ     2007-2006ًٗش ٗ  اهب٘ابٞ اهتعوٌٚٚٞ )
(، ب إلىلدد  ٞ اىل إُشدد ١  2017-2016(، ُٗظدد َ املؤشدد ا  اه،ب٘ٙددٞ )  2009ٗاملتٌدد  )

( ٗاهدد ٜ ٙسددتٔت  ب إلىلدد  ٞ  2014 كددى اهتمصصددٛ هوتددترٙب املٔددين هوٌعوٌدد  ) امل
اىل املعوٌ  مجٚ  اهقٚ دا  اإلدارٙٞ مبتارسدٕ اهسدونِٞ) ب ُد ً  اهقٚد دٝ املترسدٚٞ(      
حٚددث ٙسددتٌ  ٓدد ا اهربُدد ً  ملددتٝ عدد ً  دراسددٚ  بٔددت  تىٗٙددت اهقٚدد دا  املترسددٚٞ     

ه    ًست٠٘ أدا٢ٍٔ، كٌ  يت تعى٠ ٓ ٖ  ب ملٔ را  االدارٙٞ ٗاالس،اتٚاٚ   اه، عوٞ
اهِتٚاددددٞ اىل إدران ًددددتٙ ٗ املددددتار  بأٌٓٚددددٞ ت،عٚددددى زتتٌعدددد   اهددددتعوٍ املِٔٚددددٞ       
مبتارسددٍٔ حٚددث اصددبم ًنوبدد   ًٌٔدد   ٗىلدد ٗرٙ   ٗذهددم ملدد  ٙ،تددب عوٚددٕ ًددّ ُتدد ٢         
إد بٚددٞ يف تعٌٚددق ٗت٘سددٚ  ًع  ددٞ املعوٌدد  ٗزٙدد دٝ خددرباتٍٔ ٗر دد  ًسددت٠٘ أدا٢ٔددٍ،   

دتٌ عدد   ٗ لٚددٍِٔ ًددّ حتقٚددق ادتدد٘دٝ ٗاهل،دد ١ٝ اهع هٚددٞ يف االدا١،       ٗدعددٍ عٌددى ا 
ٗتٌِٚٞ اهثقٞ هت٠ املعوٌ  ٗتشاٚعٍٔ عوٟ حضد٘ر املوتقٚد   ٗاالجتٌ عد   هتبد دي     
اذتدد٘ارا  املِٔٚددٞ، ٗاهقضدد ١ عوددٟ اهعىهددٞ املِٔٚددٞ بدد  املعوٌدد  ٗخ صددٞ بدد  أصددح ع   

كٚددى عوددٟ عٌوددٚيت    اهتمصدد  اه٘احددت ٗبٚددٍِٔ ٗبدد  اهتمصصدد   األخدد ٠، ٗاه،     
اهتعوددددٍٚ ٗاهددددتعوٍ يف ىلدددد١٘ اهعٌددددى اهتعدددد ُٗٛ، ٗيددددت أكددددت  ٓدددد ا اهت٘جددددٕ دراسددددٞ      

( ٗاهدددديت أظٔدددد   ُت ٢أدددد  آٌٚددددٞ دٗر زتتٌعدددد   اهددددتعوٍ املِٔٚددددٞ يف 2019ستٌددددت)
 حتس  األدا١ األك دميٛ هوٌعوٌ .

ٗب ه ج٘  اىل اهتراس   اهس بقٞ ٙتب  أْ ُت ٢  ٓد ٖ اهتراسدٞ ات،قد  ًد  دراسدٞ      
( ٗاهدديت أظٔدد   أْ دٗر ًددتٙ ٜ املددتار  اهث ُ٘ٙددٞ يف ت،عٚددى اهتٌِٚددٞ      2019اٜ)املندد

املِٔٚٞ ٗاملتٌعٚٞ هوٌعوٌ  يف دٗهٞ اهل٘ٙ  ًّ ٗجٔٞ ُظ  املعوٌد  جد ١  بترجدٞ    
( ٗاهددديت بِٚددد  أْ درجدددٞ دٗر  2012)  ٗتدددٍٚ ٗدبددد٘  عثٌددد ًْ ت،عدددٞ، ٗدراسدددٞ عثٌددد ْ  

املِٔٚددٞ هوٌعوٌد  يف مشدد ي اهضدد،ٞ  ًدتٙ ٜ املددتار  اذتلً٘ٚدٞ اهث ُ٘ٙددٞ يف اهتٌِٚدٞ    
شدد ر  اىل أْ درجددٞ مم رسددٞ  أ( ٗاهدديت 2014اهري بٚددٞ ك ُدد  ً ت،عددٞ، ٗدراسددٞ محددت )  

ًدددتٙ  املترسدددٞ بصددد،تٕ ًشددد    ًقٌٚددد  يف اهتٌِٚدددٞ املِٔٚدددٞ هوٌعوٌددد  يف املدددتار         
ارت صددٞ يف اهضدد،ٞ اهري بٚددٞ ًددّ ٗجٔدد   ُظدد  املعوٌدد  ك ُدد  كددباٝ، ًٗددّ جٔددٞ       

 ٗاهشدد ً ْ اهق ِٙدد ٢ٜٗ  ٓدد ٖ اهتراسددٞ ًدد  ُتدد ٢  دراسددٞ     أخدد ٠  قددت اختو،دد  ُتدد    
( ٗاهدديت خوصدد  اىل أْ دٗر ًددتٙ ٜ املددتار  اهتلِ٘ه٘جٚددٞ يف تعىٙددى     2018) ٗج٘راُددٕ

اهتعوٍٚ املٔين ًّ ٗجٔٞ ُظ  املعوٌ  داخى ارت  األخضد  جد ١ بترجدٞ ًت٘سدنٞ،     
عودٍٚ املِٔٚدٞ   ( ٗاهيت أظٔ   أْ ٗاي  ت٘ا   أبعد د زتتٌعد   اهت  2016ٗدراسٞ املٔتٜ )

سددونِٞ عٌدد ْ تتدد٘ا    بٗاملٌ رسدد   اهقٚ دٙددٞ اهتاعٌددٞ هلدد  ًددّ يبددى ًددتٙ ٜ املددتار    
  بترجٞ ً ت،عٞ.

  ْنتاٖج هها الشاال حشب نل ُبعد من ابعاد األداّ ًالةو ننةا    ًتفشريًفَنا ٍأتُ سَته مناقش
 ٍلُ:

 :ْالبعد األًل: الكَادّ الداعنْ ًاملشرتن 
أْ دٗر ًتٙ ٜ املترا  يف بِ ١ زتتٌعد   اهدتعوٍ املِٔٚدٞ     اهتراسٞ ُت ٢ أٗىلح  

مبددتار  اهتعوددٍٚ األس سددٛ يف ست  ظددٞ مشدد ي اهشدد يٚٞ بسددونِٞ عٌدد ْ ًددّ ٗجٔددٞ   
ُظددد  املعوٌددد  ب هِسدددبٞ ه،قددد ا  بعدددت اهقٚددد دٝ اهتاعٌدددٞ ٗاملشددد،كٞ ك ُددد  ىلدددٌّ  
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٘      ٗاهترجددٞ اهع هٚددٞ،   ٌٙتددٚم اه،دد ل هوٌعوٌدد  هتقددتٍٙ املبدد درا  هتندد ٙ  أْ اه،قدد ٝ "
اهعٌى املترسٛ" حصو  عودٟ امل تبدٞ األٗىل ٗبترجدٞ ع هٚدٞ ٗيدت ٙعدى٠ ذهدم إلدران        
ًتٙ ٜ املدتار  بد ْ ات حدٞ اه، صدٞ هوٌعوٌد  هتقدتٍٙ املبد درا  سد٘  ٙسد عت إدارٝ          
املترسددٞ يف اذتصدد٘ي اىل يددتر كددباٝ ًددّ األ لدد ر االبتاعٚددٞ اهدديت تتصدد  ب مل ُٗددٞ         

ٝ ذتى املشلق  ٗتند٘ٙ  اهعٌدى املؤسسدٛ    ٗاالص هٞ ٗاهنقيٞ ٗتعنٛ خٚ را  ًتعتد
ٌُٙل دّ املعوٌد  ًدّ اه٘صد٘ي      يف املترسٞ ب، عوٚٞ ٗك، ١ٝ ع هٚٞ، ٗٙتضم أْ اه،ق ٝ" 
هوبٚ ُدد   ٗاملعوً٘دد   األس سددٚٞ اهدديت ظت جُ٘ٔدد  يف عٌوددٍٔ" حصددو  عوددٟ امل تبددٞ         
 اهث ُٚٞ ٗبترجٞ ع هٚدٞ ٗيدت ٙ،سد  ذهدم ملع  دٞ ًدتٙ ٜ املدتار  بد ْ ٓد ٖ املٌ رسد            
سدد٘  تسدد عت املعوٌدد  عوددٟ تدد٘ ا ٗيددتٍٔ ٗجٔددتٍٓ هاعددتاد ٗاهتحضددا هوعٌوٚددٞ        
اهتعوٌٚٚددٞ اهتعوٌٚددٞ ٗخ صددٞ ًدد  تدد٘   اهتقِٚدد   اذتتٙثددٞ ٗاهدديت تتددٚم هوٌعوٌدد          
اه٘ص٘ي اىل املعوً٘   ٗاملع ر  اهديت ظت جُ٘ٔد  يف عٌودٍٔ، كٌد  تشدا اهِتد ٢  أْ       

 " ج ١  يف امل تبٞ األخاٝ اه،ق ٝ " ظ ل عوٟ ت،٘ٙا بعا صقحٚ تٕ هوٌعوٌ
ٗرغٍ ٗي٘عٔ  يف ٓ ٖ امل تبٞ اال أْ درجتٔ  ك ُ  ع هٚٞ ٗيت ٙعودى ذهدم الْ ت،عٚدى    
ٓدد ٖ املٌ رسدد   سدد٘  ٙشددع  املعوٌدد  ب هثقددٞ يف اُ،سددٍٔ ٗدعوددٍٔ أعضدد ١  دد عو      
ٌ ل دددّ إدارٝ      ُٙ ًٗشددد رك  يف األُشدددنٞ ٗاهدددرباً  املترسدددٚٞ، ب إلىلددد  ٞ اىل اْ ذهدددم 

االست، دٝ ًّ يتراتٍٔ ٗإًل ُ تٍٔ ٗت٘ظٚ،ٔ  يف حتقٚق أٓتا  املترسٞ،  املترسٞ ًّ
 ٗٓ ا بتٗرٖ خي،  ًّ اهعب١ ٗاهضري٘ل عوٟ إدارٝ املترسٞ. 

 :ْالبعد الجانُ: الكَه ًالرؤٔ املشرتن 
أْ دٗر ًددتٙ ٜ املددترا  يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ    اهتراسددٞ ُتدد ٢ أبدد ز  

  ظددٞ مشدد ي اهشدد يٚٞ بسددونِٞ عٌدد ْ ًددّ ٗجٔددٞ  مبددتار  اهتعوددٍٚ األس سددٛ يف ست
ُظ  املعوٌ  ب هِسبٞ ه،قد ا  بعدت اهقدٍٚ ٗاهد  ٠ املشد،كٞ ك ُد  ىلدٌّ اهترجدٞ         

أْ اه،قددد ٝ " ٙدددتعٍ اهقدددٍٚ املشددد،كٞ ٗاهسدددو٘كٚ   ٗاهقددد ارا  املتعوقدددٞ     ٗاهع هٚدددٞ، 
بعٌوٚيت اهتعوٍٚ ٗاهدتعوٍ"، ٗاه،قد ٝ " ٙ٘جدت ًِٔاٚدٞ تع ُٗٚدٞ بد  املعوٌد  هتٌِٚدٞ         
االحس   ٗاهشع٘ر ب هقٍٚ املش،كٞ" حصوت  عوٟ امل تبٞ األٗىل ٗامل تبدٞ اهث ُٚدٞ يف   
ٓ ا احمل٘ر ٗبترجٞ ع هٚٞ ٗيت ٙعى٠ ذهم إلدران ًتٙ ٜ املترا  بأٌٓٚٞ اهتأكٚدت  
عوددٟ ٓدد ٖ املٌ رسدد   العتبدد ر اْ ًِٔددٞ اهتعوددٍٚ ٓددٛ ًددّ أودد  املٔددّ ٗاشدد  ٔ  ٗٓددٛ        

هسددقَ ٗب هتد هٛ ٙتنودب ًددّ اهقد ٢ٌ  عوٚددٕ    حتٌدى رسد هٞ األُبٚدد ١ ٗاه سدى عودٍٚٔ ا    
االهتددىاَ بأخقيٚدد   ٗيددٍٚ ٓدد ٖ املِٔددٞ ًٗتنوب تٔدد  حتددٟ ٙددؤدٗا رسدد هتٍٔ بلددى أً ُددٞ    
ٗإخقل ٗت، ُٛ، كٌ  أْ ت،عٚى اهعٌى اهتع ُٗٛ يف املترسٛ س٘  ٙعىز ًّ امجد    
املعوٌ  هو٘ص٘ي اىل ر ٙٞ ًش،كٞ ٙتحٌى ًسؤٗهٚٞ تِ،ٚ ٓ  ادتٌٚد  ب عتبد رٍٓ   

ى١ ًددّ ًِظً٘ددٞ اهعٌددى ًٗلُ٘ تددٕ، ٗٓدد ا ٙددت عٍٔ هوحدد ل عوددٟ تقددتٍٙ ًصددوحٞ   جدد
اهعٌى ٗاملش ركٞ يف ا أل ورا٢ٍٔ ًٗق،حد تٍٔ مبد  ٙضدٌّ حتقٚدق أٓدتا  املترسدٞ،       
كٌدد  تشددا اهِتدد ٢  أْ اه،قدد ٝ " دعددى ت كٚددى أٓددتا  املترسددٞ عوددٟ تعوددٍ اهنوبددٞ"  

اال أْ درجتٔد  ك ُد  ع هٚددٞ،   جد ١  يف امل تبدٞ األخداٝ ٗرغدٍ ٗي٘عٔد  يف ٓد ٖ امل تبدٞ        
ٗيددت ٙعوددى ذهددم الْ عٌوٚددٞ تعوددٍ اهنوبددٞ تعتددرب ٓددٛ اهلددت  اه ٢ٚسددٛ ًددّ ٗىلدد            
املِظً٘ٞ اهتعوٌٚٚٞ ٗهل ا كد ْ البدت ًدّ اه،كٚدى عوٚٔد  ٗتسدما ك  دٞ اهقدترا          

 ٗاإلًل ُ   املت حٞ هو٘ص٘ي اىل حتقٚق ٓ ا اهلت  بلى ك، ١ٝ ٗايتتار
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 ً ُتطبَكاتى:البعد الجالح: التعله اجلناع 

أْ دٗر ًددتٙ ٜ املددترا  يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ   اهتراسددٞ ُتدد ٢ أشدد ر  
مبددتار  اهتعوددٍٚ األس سددٛ يف ست  ظددٞ مشدد ي اهشدد يٚٞ بسددونِٞ عٌدد ْ ًددّ ٗجٔددٞ   
ُظددد  املعوٌددد  ب هِسدددبٞ ه،قددد ا  بعدددت اهدددتعوٍ ادتٌددد عٛ ٗتنبٚق تدددٕ ك ُددد  ىلدددٌّ 

عقيٞ زً هٞ ب  املعوٌد  تدؤدٜ إىل    أْ اه،ق ٝ "ظ ل عوٟ إي ًٞٗاهترجٞ اهع هٚٞ، 
حتس  اهب٣ٚٞ املترسٚٞ"، ٗاه،ق ٝ " ٙشا  املعوٌ  عوٟ اهعٌى ادتٌد عٛ هوحصد٘ي   
عوٟ خربا  حتٙثٞ ٗتنبٚقٔ  يف عٌؤٍ "حصوت  عوٟ امل تبٞ األٗىل ٗامل تبٞ اهث ُٚٞ 
 يف ٓ ا احمل٘ر ٗبترجٞ ع هٚدٞ ٗيدت ٙعدى٠ ذهدم اىل ًع  دٞ ًدتٙ ٜ املدتار  بدأْ ٓد ٖ         
املٌ رسدد   سدد٘  تسدد عت عوددٟ إددد د ب٣ٚددٞ عٌددى داعٌددٞ ٗج ذبددٞ هوعٌددى يف املترسددٞ،       
  ملعوٌ  ح  ٙعٌوْ٘ زتتٌع  ٙلُْ٘٘ أيتر عوٟ حتقٚق األٓتا  ٗٙد٘  ْٗ عودٟ   
اُ،سٍٔ اه٘ي  ٗادتٔت، كٌ  ٙعترب ذهدم ٗسدٚوٞ ًٌٔدٞ هتبد دي ارتدربا  ٗاملعد ر ،       

رسٞ  كٌد  تشدا اهِتد ٢  أْ اه،قد ٝ "     ٗسٚ دٝ اهعقي   اإلُس ُٚٞ اذتٌٚتٝ داخى املت
ٙددد٘    ددد ل ًتِ٘عدددٞ هودددتعوٍ ادتٌددد عٛ ًدددّ خدددقي اذتددد٘ارا  ٗامُلِ يشددد   اهل د دددٞ     
امل،ت٘حٞ" ج ١  يف امل تبٞ األخاٝ ٗرغٍ ٗي٘عٔ  يف ٓ ٖ امل تبٞ اال أْ درجتٔ  ك ُ  
ع هٚددٞ، ٗيددت ٙعوددى ذهددم الْ ت،عٚددى ٓدد ٖ املٌ رسدد   سدد٘  ٙندد٘ر ًددّ ًسددت٠٘ اهٌِدد٘   

هدددت٠ املعوٌددد ، حٚدددث ميلدددٍِٔ ًدددّ تبددد دي األ لددد ر ٗاملعددد ر  ٗارتدددربا  اهددديت   املٔدددين
تسدد عتٍٓ عوددٟ تندد٘ٙ  يددتراتٍٔ ًٗٔدد راتٍٔ اثِدد ١ عٌوٚددٞ اهتددترٙ، ٗاهتع ًددى ًدد           

 اهنوبٞ حسب ًست٘ٙ تٍٔ ٗيتراتٍٔ. 

 :ْالبعد الرابع: املنارسات الشخصَْ املشرتن 

أْ دٗر ًددتٙ ٜ املددترا  يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ    اهتراسددٞ ُتدد ٢ أبدد ز  
مبددتار  اهتعوددٍٚ األس سددٛ يف ست  ظددٞ مشدد ي اهشدد يٚٞ بسددونِٞ عٌدد ْ ًددّ ٗجٔددٞ   
ُظد  املعوٌد  ب هِسدبٞ ه،قد ا  بعدت املٌ رسد   اهشمصدٚٞ املشد،كٞ ك ُد  ىلدٌّ           

ٍِٔ" أْ اه،قدد ٝ " ٙشددا  املعوٌدد  عوددٟ تبدد دي اهىٙدد را   ٌٚدد  بٚدد      ٗاهترجددٞ اهع هٚددٞ،  
ٗاه،قددددد ٝ" ظددددد ل عودددددٟ أْ ٙقدددددَ٘ املعوٌدددددْ٘ خدددددقي ُق شددددد تٍٔ بتبددددد دي األ لددددد ر     
ٗاالي،احدد   هتحسدد  أدا١ اهنوبددٞ" حصددوت  عوددٟ امل تبددٞ األٗىل ٗامل تبددٞ اهث ُٚددٞ يف    
ٓ ا احمل٘ر ٗبترجٞ ع هٚٞ ٗيت ٙعوى ذهم الْ ٓ ا املٌ رس   سد٘  تسد عت املعوٌد     

 ، كٌ  أْ تب دي اهىٙ را  ميلّ املعوٌد  ًدّ   عوٟ تب دي املعوً٘   ٗاأل ل ر ٗارتربا
االاددق  عوددٟ جتدد رع زًق٢ٔددٍ ًددّ اه٘ايدد  اه،عوددٛ ألدا٢ٔددٍ داخددى اهري  ددٞ اهصدد،ٚٞ       
ٗب هت هٛ تلْ٘ اه، ٢تٝ ًض ع،ٞ هت٠ مجٚ  املعوٌ ، كٌ  تشا اهِت ٢  أْ اه،قد ٝ  

األخداٝ  " ٙ٘   اه،د ل املتِ٘عدٞ هوتدترٙب ٗاهت٘جٚدٕ بد  املعوٌد " جد ١  يف امل تبدٞ         
ٗرغٍ ٗي٘عٔ  يف ٓ ٖ امل تبٞ اال أْ درجتٔ  ك ُ  ع هٚٞ، ٗيت ٙعى٠ ذهم الْ عٌوٚٞ 
اهتدددترٙب سددد٘   لدددّ املعوٌددد  ًدددّ اه٘يددد٘  عودددٟ املسدددتاتا  اه،ب٘ٙدددٞ يف زتددد ي  
عٌوددٍٔ ًثددى اهتعدد   عوددٟ ادد ق اهتددترٙ، اذتتٙثددٞ ٗتلِ٘ه٘جٚدد  اهتعوددٍٚ، ًٗع  ددٞ    

تٌِٚدددٞ املعوٌددد  يف ك  دددٞ ادت٘اُدددب    ادتتٙدددت ًدددّ ٗسددد ٢ى اهتقدددٍ٘ٙ، ب إلىلددد  ٞ اىل 
االك دميٚدددٞ ٗاهثق  ٚدددٞ ٗاملِٔٚدددٞ، ٗربنٔدددٍ بب٣ٚدددتٍٔ ٗزتدددتٌعٍٔ احملودددٛ ٗاهعددد ملٛ       

 ٗتترٙبٍٔ عوٟ شتتو  املٔ را  اهيت تصب يف ًصوحٞ اهعٌى.
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 :ّالبعد اخلامص: الظرًف املشاند 
ِ    اهتراسٞ ُت ٢ كش،   ٚدٞ  أْ دٗر ًتٙ ٜ املترا  يف بِد ١ زتتٌعد   اهدتعوٍ املٔ

مبددتار  اهتعوددٍٚ األس سددٛ يف ست  ظددٞ مشدد ي اهشدد يٚٞ بسددونِٞ عٌدد ْ ًددّ ٗجٔددٞ   
ُظ  املعوٌ  ب هِسبٞ ه،ق ا  بعت اهظ ٗ  املس ُتٝ ك ُ  ىلدٌّ اهترجدٞ اهع هٚدٞ،    

أْ اه،ق ٝ " ظ ل عوٟ أْ تسد٘د عقيد   اهثقدٞ ٗاالحد،اَ بد  املعوٌد  ٗاهنوبدٞ"        ٗ
ت ٙعدى٠ ذهدم الْ دعدٍ ٓد ٖ املٌ رسد        حصو  عوٟ امل تبٞ األٗىل ٗبترجٞ ع هٚٞ ٗيد 

ب  املعوٌ  ٗاهنوبٞ تعترب ًّ اه ك ٢ى األس سٚٞ ٗاملٌٔٞ ه٘ج٘د ب٣ٚٞ عٌى ً ظٞ 
ٗداعٌددددٞ هوددددتعوٍ ٗإي ًددددٞ عقيدددد   إُسدددد ُٚٞ سدددد٘ٙٞ ٗٓدددد ا ٙددددت   ادتٌٚدددد  اىل بِدددد ١    
زتتٌعدد   تعودددٍ ًبِٚدددٞ عودددٟ تبددد دي االحددد،اَ ٗاهتقدددتٙ  بددد  ا  ادٓددد  ٗمج ع تٔددد ،  

ه،ق ٝ "ظ ل عوٟ أْ تلْ٘ امل ا ق املترسٚٞ ُظٚ،ٞ ٗج ابدٞ ًٗشداعٞ"   ٗٙتضم أْ ا
حصددو  عوددٟ امل تبددٞ اهث ُٚددٞ ٗبترجددٞ ع هٚددٞ ٗيددت ٙ،سدد  ذهددم ُظدد ا إلدران ًددتٙ ٜ  
املددتار  بدد ْ االٓتٌدد َ بدد مل ا ق املترسددٚٞ  ثددى ع ًددى ًٔددٍ هضددٌ ْ سددقًٞ اهنوبددٞ       

ايبدد هلٍ ٗحددبٍٔ   ٗراحددتٍٔ ٗٙشددع ٍٓ ب الٓتٌدد َ بٔددٍ، ٗٓدد ا ٙسددٍٔ يف ر دد  ًسددت٠٘      
هوٌترسددٞ، كٌدد  تشددا اهِتدد ٢  أْ اه،قدد ٝ " ٙدد٘   املدد٘ارد امل هٚددٞ ٗاهبشدد ٙٞ هوتٌِٚددٞ         
املِٔٚدددٞ هوٌعوٌددد " جددد ١  يف امل تبدددٞ األخددداٝ ٗرغدددٍ ٗي٘عٔددد  يف ٓددد ٖ امل تبدددٞ اال أْ     
درجتٔ  ك ُ  ع هٚٞ، ٗيت ٙعودى ذهدم الْ بد اً  اهتٌِٚدٞ املِٔٚدٞ حتتد مل اىل تد٘ ا        

وىً   ٗاألدٗا  ٗاألجٔدىٝ املعِٚدٞ ًدّ اجدى حتقٚدق أٓدتا ٔ  بترجدٞ        اهعتٙت ًّ املست
ال ًددّ خددقي ٗجدد٘د املدد٘ارد امل دٙددٞ     إع هٚددٞ ًددّ ادتدد٘دٝ ٗال ميلددّ تدد٘ ا توددم املدد٘اد      

املِ سددبٞ ٗاملدد٘ارد اهبشدد ٙٞ املسددِتٝ ٗاملِ،دد ٝ، كٌدد  يددت تعددى٠ ٓدد ٖ اهِتٚاددٞ ُظدد ا ملدد       
   ِ  سددبٞ  لِٔدد  ًددّ تِ،ٚدد    تقتًددٕ اهدد٘زارٝ هوٌددتار  ًددّ دعددٍ ٗشتصصدد   ً هٚددٞ ً

 ب اً  اهتٌِٚٞ املِٔٚٞ بل، ١ٝ ع هٚٞ.

 ْهةل تٌجةد فةرًم     النتاٖج املتعلكْ باإلجابْ عن الشاال الجانُ الةهِ نصةى:   ًتفشري ثانَا: مناقش
( يف اسةتجابات أفةراد عَنةْ الدراسةْ مةن املعلنةني       α ≤ 0.05اات داللْ صحصاَْٖ عنةد مشةتٌٔ   

نإ جمتنعات التعله املونَْ مبدارض التعلةَه األساسةُ يف   لدرجْ اارسْ مدٍرِ املدراض يف ب
حمافظْ مشال الشرقَْ بشلطنْ عنان ُتعزٔ صىل مةتغريات اجلةنص، ًاملاهةل العلنةُ، ًسةنٌات      

 اخلربّ، ًاملشنٓ الٌظَفُ ؟  
ًُتريا عوٟ حتٖ كٌ  ٙأتٛ: ًُِ يشٞ كى   ٗس٘  ٙتٍ 

 ُمتغري اجلنص: -1
ذا  دالهٞ إحص ٢ٚٞ عِت ًست٠٘ اهتالهٞ عتَ ٗج٘د   ٗق  اهتراسٞ ُت ٢ أظٔ   

(α ≤ 0.05     يف استا ب   أ  اد عِٚٞ اهتراسٞ ًّ املعوٌد  هدتٗر ًدتٙ ٜ املدترا  يف )
بِددد ١ زتتٌعددد   اهدددتعوٍ املِٔٚدددٞ مبدددتار  اهتعودددٍٚ األس سدددٛ يف ست  ظدددٞ مشددد ي        

اثِدٟ(، ٗيدت ٙعدى٠ ذهدم اىل      -اهش يٚٞ بسونِٞ عٌد ْ ُتعدى٠ مُلدتريا ادتِ،)ذكد     
ْ ادتٌٚددد  أٗ اهتقددد رع يف ب٣ٚددٞ اهعٌدددى هددت٠ مجٚددد  ا دد اد اهعِٚدددٞ ب عتبدد ر     اهتشدد بٕ أ 

يت دراسدددددُتددددد ٢  ٙعٌودددددْ٘ يف ُ،ددددد، املؤسسدددددٞ، ٗيدددددت ات،قددددد  ٓددددد ٖ اهِتٚادددددٞ ًددددد      
َ   ( ٗاهيت أظٔ تد 2014) ، ٗمحت(2019املناٜ) ٞ  ذا   د ٗق  ٗجد٘د  عدت ٞ  دالهد  إحصد ٢ٚ

تبعدد  ملددتريا  اهتراسددٞ عِٚددٞ أ دد اد اسددتا ب   يف ( α ≤ 0.05) اهتالهددٞ ًسددت٠٘ عِددت
ٜ دراسدٞ  ُتد ٢   ادتِ،، ًّٗ جٔٞ أخ ٠ اختو،  ُتٚاٞ ٓد ٖ اهتراسدٞ ًد       اهق ِٙد ٗ
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، كش،  عّ ٗج٘د ٓ ٖ اه،د ٗق ٗهصد حل اهد ك٘ر   ( ٗاهيت 2018) ٗج٘رإُ ٗاهش ً ْ
ٞ  املٔتٜٗدراسٞ  ٞ  ٗاذت رثٚد ّ ( ٗاهديت كشد،    2016) ٗاه ٗاحٚد  اه،د ٗق  ٓد ٖ  ٗجد٘د  عد
  .اإلُ   ٗهص حل

 سنٌات اخلربّ:ُمتغري  -2

أبددد ز  ُتدددد ٢  اهتراسدددٞ عددددتَ ٗجددد٘د  دددد ٗق ذا  دالهدددٞ إحصدددد ٢ٚٞ عِدددت ًسددددت٠٘      
(  يف اسددتا ب   أ دد اد عِٚددٞ اهتراسددٞ ًددّ املعوٌدد  هددتٗر ًددتٙ ٜ α ≤ 0.05اهتالهدٞ) 

املددترا  يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ مبددتار  اهتعوددٍٚ األس سددٛ يف ست  ظددٞ   
 -سدِ٘ا    10ريا سدِ٘ا  ارتدربٝ ) أيدى ًدّ     مش ي اهش يٚٞ بسونِٞ عٌ ْ ُتعى٠ مُلت

ْ دٗر ًدتٙ  املترسدٞ يف بِد ١ زتتٌعد       ألسِ٘ا   دأكث (، ٗيدت ٙ،سد  ذهدم      10ًّ 
اهدتعوٍ املِٔٚددٞ ٙعتدرب ٗاىلددم دتٌٚد   ٣دد   املعوٌد  عوددٟ اخدتق  ًسددت٠٘ خددربتٍٔ      

ٍُٔ مجٚع  ٙعٌوْ٘ ىلٌّ ُ،، اهب٣ٚٞ املترسدٚٞ ٗتقدتَ هلدٍ ُ،د، اهدرباً       أب عتب ر 
ٙض  اىل أْ ًتٙ ٜ املتار  حد ٗه٘ا اهت٘ ٚدق يف تقدتٍٙ    أٚٞ، ٗرمب  ٙع٘د ذهم اهتترٙب

اهددرباً  اهتترٙبٚددٞ مبدد  ٙتِ سددب ٗٙت٘ا ددق ًدد  مجٚدد  ًسددت٘ٙ   اصددح ع ارتددربٝ يف    
 ٗتت،ددق ٓدد ٖ    .خدد ٠أاملترسددٞ حتددٟ ال ٙلددْ٘ ِٓدد ن يصدد٘ر دتٔددٞ عوددٟ حسدد ع جٔددٞ      

ٜ (2019املناٜ) يتدراس ُت ٢   ِتٚاٞ ً اه ْ ٗ ، ٗاهق ِٙد ٗ ٕ  اهشد ً  ( 2018) ٗج٘راُد
َ    إىلشد رت أٗاهديت   ٞ  ذا   د ٗق  ٗجد٘د  عدت ٞ  دالهد ٞ  ًسدت٠٘  عِدت  إحصد ٢ٚ  ≥ α) اهتالهد

ٞ  عِٚدددٞ أ ددد اد يف اسددتا ب   ( 0.05 ًٗدددّ جٔدددٞ أخددد ٠ ارتددربٝ.   سدددِ٘ا  تبعددد  اهتراسدد
( ٗاهدديت أٗىلددح  ٗجدد٘د 2014دراسددٞ محددت) ُتدد ٢  اختو،دد  ُتٚاددٞ ٓدد ٖ اهتراسددٞ ًدد 

يدددى ًدددّ مخددد، أهصددد حل أصدددح ع ارتدددربٝ األدُٟ)ًٗدددتريا ارتدددربٝ يف ،ددد ٗق ٓددد ٖ اه
 سِ٘ا (.

 ُمتغري املاهل العلنُ: -3

كشددد،  ُتددد ٢  اهتراسدددٞ عدددتَ ٗجددد٘د  ددد ٗق ذا  دالهدددٞ إحصددد ٢ٚٞ عِدددت ًسدددت٠٘   
( يف اسددتا ب   أ دد اد عِٚددٞ اهتراسددٞ ًددّ املعوٌدد  هددتٗر ًددتٙ ٜ α ≤ 0.05اهتالهدٞ ) 

 ٞ مبددتار  اهتعوددٍٚ األس سددٛ يف ست  ظددٞ   املددترا  يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚدد
ً جستا  -مش ي اهش يٚٞ بسونِٞ عٌ ْ ُتعى٠ مُلتريا املؤٓى اهعوٌٛ )بل ه٘رٙ٘ 

 أعوٟ(،  ٗيت ٙ،س  ذهم الْ ًدتٙ ٜ املدتار  ُتٚادٞ رتدربتٍٔ ٗادراكٔدٍ ألٌٓٚدٞ       
ٓدد ا امل٘ىلدد٘  حدد ٗه٘ا اشدد ان مجٚدد  اصددح ع املددؤٓق  يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ         

ٍ ٙسددعْ٘ هتقددتٍٙ بدد اً  تترٙبٚددٞ تتسددٍ ب ذتتاثددٞ ٗاهتاتٙددت ًٗ٘اكبددٞ  املِٔٚددٞ، ٗٓدد
املستاتا  اه،ب٘ٙٞ اذتتٙثٞ ٗب هت هٛ ٙشع  مجٚد  اصدح ع املدؤٓق  بأٌٓٚدٞ ٓد ٖ      

 ٗتت،ق ٓد ٖ   .اهرباً  ٗحتاثتٔ  ٗال ٙلْ٘ ِٓ ن يص٘ر دتٔٞ عوٟ حس ع جٔٞ أخ ٠
َ  اهديت  (  2014ٗ)، ٗمحدت (2019املنداٜ)  يتدراسد  ُتد ٢    ِتٚاٞ ً اه  ٗجد٘د  بِٚتد  عدت

 أ دد اد يف اسددتا ب  ( α ≤ 0.05) اهتالهددٞ ًسددت٠٘ عِددت إحصدد ٢ٚٞ دالهددٞ ذا   دد ٗق
ّ  املؤٓددى تبعدد  ملددتريا  اهتراسددٞ عِٚددٞ  ٓدد ٖ ُتٚاددٞ اختو،دد  أخدد ٠ جٔددٞ اهعوٌددٛ. ًٗدد

ٜ  دراسديت  ُتد ٢   ً  اهتراسٞ ْ  اهق ِٙد ٗ ٕ  ٗاهشد ً  ْ ( 2018) ٗج٘راُد  ٗدبد٘   ، ٗعثٌد 
 .اه، ٗق هص حل املؤٓى األعوٟ ٓ ٖ ٗج٘د أكتت  ٗاهيت(  2012)  ٗتٍٚ
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 ُمتغري املشنٓ الٌظَفُ: -4
عددتَ ٗجدد٘د  دد ٗق ذا  دالهددٞ إحصدد ٢ٚٞ عِددت ًسددت٠٘     إىل أشدد ر  ُتدد ٢  اهتراسددٞ  

( يف اسددتا ب   أ دد اد عِٚددٞ اهتراسددٞ ًددّ املعوٌدد  هددتٗر ًددتٙ ٜ α ≤ 0.05اهتالهدٞ ) 
تعوددٍٚ األس سددٛ يف ست  ظددٞ املددترا  يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ مبددتار  اه 

    ٍ ًعودٍ أٗي(،   -مش ي اهش يٚٞ بسونِٞ عٌ ْ ُتعى٠ مُلدتريا املسدٌٟ اهد٘ظٚ،ٛ )ًعود
ٗيت ٙ،س  ذهم ُتٚاٞ هتش بٕ ظ ٗ  ٗب٣ٚٞ اهعٌى هدت٠ كدى ًدّ املعوٌد  األٗا٢دى      
ٗاملعوٌدددد  االخدددد ّٙ ب ملترسددددٞ ب إلىلدددد  ٞ اىل اْ بِدددد ١ املتٌعدددد   اهددددتعوٍ املِٔٚددددٞ      

ٌد  يف املترسدٞ ٗددب تعد ْٗ ًٗشد ركٞ مجٚد   ٣د   املعوٌد          تستٔت  مجٚ  املعو
 ًّ اجى ىلٌ ْ صت أل ٓ ٖ املتٌع   ٗحتقٚق أٓتا ٔ .  

 الدراسْ تٌصَات: 
 يف ىل١٘ ُت ٢  اهتراسٞ ًِٗ يش تٔ  ت٘صٛ اهتراسٞ ب آلتٛ:

  ِٞٚٔدعٍ ٗتشاٚ  مم رسٞ ًتٙ ٜ املتار  ألدٗارٍٓ يف بِ ١ زتتٌع   اهتعوٍ امل
اهتعوٍٚ األس سٛ ًّ أجدى االسدتٌ ار ٗاحمل  ظدٞ عودٟ ٓد ٖ اهترجدٞ ًدّ        مبتار  

 املٌ رسٞ اهع هٚٞ يف بِ ١ زتتٌع   اهتعوٍ املِٔٚٞ.
       ُشدد  ثق  ددٞ بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ ٗكددى ًدد  ٙتعوددق بٔدد  داخددى املتٌدد

املترسٛ ٗخ رجٕ ٗذهم هتٗرٓ  اإلد بٛ يف تن٘ٙ  اهعٌوٚٞ اهتعوٌٚٚٞ اهتعوٌٚدٞ  
 ملست٠٘ اهتحصٚوٛ هونقع.ٗر   ا

        ًُددتٙ ٜ املددتار  هتٌلٚددٍِٔ ًددّ تشددلٚى ك  ددٞ أُدد٘ا زٙدد دٝ صددقحٚ   ٗسددون   
 زتتٌع   اهتعوٍ املِٔٚٞ اهيت حتقق اهتٌٚى ٗادت٘دٝ يف األدا١. 

         حث ًتٙ ٜ املترا  عودٟ تند٘ٙ  زتتٌعد   اهدتعوٍ املِٔٚدٞ مبتارسدٍٔ هت٘اكدب
،ب٘ٙدددددٞ اهددددديت ختدددددتَ اهعٌوٚدددددٞ   االجت ٓددددد   اهع ملٚدددددٞ املع صددددد ٝ ٗاملسدددددتاتا  اه 

 اهتعوٌٚٚٞ.
    عقت دٗرا  ٗب اً  تترٙبٚٞ تعين بتٌِٚٞ ًٔ را  ٗيترا  ًتٙ ٜ املدتار  يف بِد ١

زتتٌعدددد   اهددددتعوٍ املِٔٚددددٞ ٗ ددددق املسددددتاتا  اه،ب٘ٙددددٞ اهدددديت ختددددتَ اهعٌوٚددددٞ       
 اهتعوٌٚٚٞ.

         ٜ ٙتقددتٍٙ اهددتعٍ املدد دٜ ٗاهبشدد ٜ املِ سددب هوٌددتار  مبدد  ٙضددٌّ مم رسددٞ ًددت
ألدٗارٓددٍ يف بِدد ١ زتتٌعدد   اهددتعوٍ املِٔٚددٞ مبددتار  اهتعوددٍٚ األس سددٛ    املددتار 

 بترجٞ ع هٚٞ ًّ اهل، ١ٝ ٗاه،ع هٚٞ.
 ٜ ٙاملِٔٚٞ مبع ٙا اإلدارٝ املترسدٚٞ   اهتعوٍ يف زتتٌع   املترا  تضٌ  دٗر ًت

يف ُظدد َ تندد٘ٙ  األدا١ املترسددٛ بسددونِٞ ُعٌدد ْ، ٗيف ًعدد ٙا تقددٍ٘ٙ أدا١ ًددتٙ ٜ      
   املتار .  

  املراجع: 
 :َْأًال: املراجع العرب 
(6 املػهالت اييت 2718إبساِٖٝ، سطاّ ايدٜٔ ايطٝد ستُد; املسشٚقٞ، أمحد بٔ ضعٝد بٔ عبد اهلل6 ) -

َُذتُعات ايتعًِ امل١ٝٓٗ يف املدازع بطًط١ٓ ُعُإ،  زت١ً ايفٕٓٛ ٚاألدب ٚعًّٛ اإلْطإ تٛاد٘ 

6 337-376(،29ن١ًٝ اإلَازات يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ، )-ٚاالدتُاع
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(6 ايُٓط ايكٝادٟ َدخٌ يتشٌٜٛ املدازع املصس١ٜ جملتُعات تعًِ 2779أمحد، إميإ شغًٍٛ زاغب) -

5676-475، (4) 15، َصس-دزاضات تسب١ٜٛ ٚادتُاع6١َٝٓٗ١ٝ 

(6 دزد١ ايتٓطٝل بني أدٚاز املػسفني ايرتبٜٛني َٚدٜسٟ املدازع يف 2714ادتساٜدٙ، ستُد ُضًُٝا6ٕ ) -

ٚايدازضات ايرتب١ٜٛ  زت١ً داَع١ ايكدع املفتٛس١ يألعاخستافع١ َطكط بطًط١ٓ عُإ، 

1766-147(،9)3، ٚايٓفط١ٝ

امل١ٝٓٗ  َكُٝا يف ايت١ُٝٓدزد١ ممازض١ َدٜس املدزض١ بصفت٘ َػسفا ( 2714محد، اهلاّ سط6ٔ ) -

، زضاي١ َادطتري يًُعًُني يف املدازع ارتاص١ يف ايطف١ ايػسب١ٝ َٔ ٚدٗات ْعس املعًُني فٝٗا

غري َٓػٛز٠، داَع١ ايٓذاح ايٛط١ٝٓ، ْابًظ، فًططني

 ايرنا٤ االْفعايٞ يد٣ َدٜسٟ املدازع مبشافعيت ايباط١ٓ(6 2713اذتٛضين، عص٠ ستُد6 ) -

، زضاي١ ٜٚالْػسد ٚفاعًٝتِٗ ايكٝاد١ٜ يف ض٤ٛ منٛذز ايكٝاد٠ املٛقف١ٝ هلريضٞٚعالقت٘ بأمناطِٗ 

َادطتري غري َٓػٛز٠ داَع١ َؤت١، األزد6ٕ

زأع املاٍ  أبعاد ايتعًِ ايتٓعُٝٞ ٚعالقتٗا بت١ُٝٓ(6 2714ايسقٝػ١ٝ، عا٥ػ١ بٓت ضامل بٔ صاحل6 ) -

، ايداخ١ًٝ بطًط١ٓ عُإ ايبػسٟ يد٣ َعًُٞ َدازع ايتعًِٝ َا بعد األضاضٞ يف ستافع١

ضًط١ٓ ُعُا6ٕ –زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايعًّٛ ٚاآلداب، داَع١ ْص٣ٚ 

دزاض١ َٝدا١ْٝ  زتتُعات ايتعًِ َدخٌ يطُإ ادتٛد٠ يف املدازع ايجا١ْٜٛ(6 2779ايصػري، سط6ٔ ) -

1976 - 157(، 26)12، ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، َصسيف زتتُع األَازات

(6 دٚز َدٜسٟ املدازع 2712)  ستُد6 سطٔ ،تِٝ; ستُد طايب ; دبٛع،ستُد عجُإ عالٕ -

، زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛاذته١َٝٛ ايجا١ْٜٛ يف ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًُعًُني يف مشاٍ ايطف١ ايػسب١ٝ، 

39(1 )1-166

6 َهتب١ اذتاَد يًٓػس َٓٗذ١ٝ ٚاضايٝب ايبشح ايعًُٞ( ايكاضٞ، دالٍ ٚايبٝاتٞ، ستُٛد) -

عُإ : األزدٕ 6  ٚايتٛشٜع،

(6 دٚز َدٜسٟ املدازع 62718 )دٛاز١ْ، طازم ايػسَإ، َٓري٠; ;ايكسٜٓاٟٚ، سطني ستُد -

زت١ً ايتهٓٛيٛد١ٝ يف تعصٜص ايتعًِٝ املٗين َٔ ٚد١ٗ ْعس املعًُني داخٌ ارتط األخطس6 

4296-399(، 5)626 ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ ادتاَع١ اإلضال١َٝ يًدزاضات

( 12-11األضاضٞ)ايصفني تصٛز َكرتح يتشٌٜٛ َدازع َا بعد(6 2779ايهٓدٟ، َٝاض١ بٓت عبد اهلل6 ) -

، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ بطًط١ٓ عُإ إىل َٓعُات َتع١ًُ

ايطًطإ قابٛع6

ػٛد، ضٖٛاز6 (6 املتطًبات امل١ٝٓٗ املأَٛي١ يإلصالح املدزضٞ امل2715ٓستسٚع، ستُد األصُع6ٞ ) -

6 588 – 567(، 47، )اجمل١ً ايرتب١ٜٛ

(6 زتايظ األَٓا٤ ٚاآلبا٤ ٚاملعًُني نآي١ٝ يتشٌٜٛ املدزض١ املصس١ٜ 2715ستُد، إنساّ أمحد6) -

ٚاإلداز٠  ادتُع١ٝ املصس١ٜ يًرتب١ٝ املكاز١ْ –زت١ً اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ إىل زتتُع تعًِ ٢َٓٗ، 

6 275 -239( ، 2، )َصس –ايتع١ًُٝٝ 

امل١ٝٓٗ  دٚز َدٜسٟ املدازع ايجا١ْٜٛ بتفعٌٝ ايت١ُٝٓ(6 2719طريٟ، عبد اهلادٟ َصٜد ضعد)امل -

، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، داَع١ آٍ ايبٝت ن١ًٝ ٚاجملتُع١ٝ يًُعًُني يف دٚي١ ايهٜٛت

ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، األزد6ٕ

(6 62716 )بٓت عبداهلل ، بدز١ٜايسٚاس١ٝ  ضامل;  بٓت عا٥ػ١ ، اذتازث١ٝ ;فتشٞ اهلٓداٟٚ املٗدٟ، ٜاضس -

ٚاقع تٛافس أبعاد زتتُعات ايتعًِ امل١ٝٓٗ ٚاملُازضات ايكٝاد١ٜ ايداع١ُ هلا يف املدازع اذته١َٝٛ 

داَع١ ايطًطإ  -زت١ً ايدزاضات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝظُٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ ٚضًط١ٓ عُا6ٕ 

6 289 -271( ، 2) 17،  قابٛع

، دزاض١  ايتعًِٝ يف ضًط١ٓ عُإ املطٞ قدًَا يف حتكٝل ادتٛد٠( 6 2712ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتع6ًِٝ ) -

َػرتن١ بني ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚايبٓو ايدٚي6ٞ

ضًط١ٓ ُعُإ  ديٌٝ املسنص ايتدصصٞ يًتدزٜب املٗين يًُعًُني ،( 6 2716ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتع6ًِٝ ) -

، ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتع6ًِٝ
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