
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ تــضنـٞ بـٔ خـايـز بـٔ ععٝـز ايٓـافعـٞايباسح

  شمطهة عمانبميم وزارة الرتبية والتع

 ابضاِٖٝ  ذلُز ر/ سغاّ ايزٜٔ ايغٝز

 شمطهة ُعمانب جامعة نزوىيف  كمية العموم واآلدابب ٌمشاركأستاذ 
 
 

:الثامن البحث   

 

 

 
 
 

دزجْ تٌافس الهفاٍات التدزٍبَْ لدٔ مشسيف اإلدازّ املدزسَْ املنفرٍن 
لربامج مسانز التدزٍب باملدٍسٍات العامْ للرتبَْ ًالتعلَه بشلطنـْ 

 ُعنـان.
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دزجْ تٌافس الهفاٍات التدزٍبَْ لدٔ مشسيف اإلدازّ املدزسَْ املنفرٍن 
لربامج مسانز التدزٍب باملدٍسٍات العامْ للرتبَْ ًالتعلَه بشلطنـْ 

 ُعنـان.
/ تــضنـٞ بـٔ خـايـز بـٔ ععٝـز ايٓـافعـٞايباسح

  شمطهة عمانبية والتعميم وزارة الرتب

 ابضاِٖٝ  ذلُز ر/ سغاّ ايزٜٔ ايغٝز

 شمطهة ُعمانب جامعة نزوىيف  كمية العموم واآلدابب ٌمشاركأستاذ 

 : املشتخلص 
دسحددٞ اددد٘د ع دهل  ٙددد ب دهتتسٙمٚدددٞ هدددت٠ ً دددع  د ددسٝ   دهتعدددعل  ودددٟٓددت ا دهتسد دددٞ دذت هٚدددٞ   هدددٛ  

 ملتٙعٙ ب دهع ًٞ هورتبٚٞ ٗدهتعودٍٚ بلونِددٞ ـ ٌدد ْ ا ٗدامعدا     دملتس ٚٞ دملِ ذّٙ هربدًد ًعدكز دهتتسٙب ب
دهتسد ددٞ دملددِٔد ده٘ دد ٛا كٌدد  د ددتاتًا دمج ددتم ُٞ   وددع دهمٚ ُدد ب ٗدملعوً٘دد ب ٗ  انمٚ ٔدد   وددٟ      

ًـتٙعٝ( 225 ِٚٞ ًلُ٘ٞ ًّ ) ٞ ٗخوصا دهتسد ٞ  ىل زتٌ٘ ٞ ًّ دهِت ٢د أٌٓٔ : أْ  .ًٌتٙعًد ٗ  اد٘د ع  دسحد
 دهع ًددٞ ب ملددتٙعٙ ب دهتددتسٙب ًعدكددز هددربدًد دملِ ددذّٙ دملتس ددٚٞ د ددسٝ ً ددع  هددت٠ ٚددٞدهتتسٙم دهل  ٙدد ب
دملددتدسك ك ُددا كددملٝ ب ددلى  دد َا   ًٗددتٙعدب ًددتٙعٜ ُعددع ٗحٔددٞ ًددّ ـ ٌدد ْ بلددونِٞ ٗدهتعوددٍٚ هورتبٚددٞ

      ٞ كٌددد   ;كٌددد  حددد ١ب كدددملٝ   وٚدددع دكددد ٗس ٗٓدددٛ: دهل  ٙددد ب دملعع ٚدددٞا ٗدهتنمٚ ٚدددٞا ٗدهتلِ٘ه٘حٚددد
(   د تخ ب ب أ عدد  ِٚٞ α ≤ 0.05)  عٗق ذدب دمجهٞ  رص ٢ٚٞ  ِت ًلت٠٘  ّ ٗح٘د ت ٢دك  ا دهِ
ٗهص حل د ُ جا ٗك  ا دهِت ٢د أًٙض   ّ  تَ  ـاعز٠  ىل ًتغل ددتِس دمُلتٙعّٙ ٗدملتٙعدبدهتسد ٞ ًّ 

ًٌتغلٜ درتربٝ ٗدملؤٓى دهتسد ٛ  ٗح٘د ٓذٖ ده عٗق   . 
   ونِٞ ـ ٌ ْ. - د ددسٝ دملتس ٚٞ ً٘ ع   -هتتسٙمٚٞ دهلوٌ ب دمل ت رٚٞ: دهل  ٙ ب د

The Degree of Availability of Training Competencies of the School 
Management Supervisors in Charge of Implementing the Training 
Programs of the Training Center's  in the General Directorates of 

Education in the Sultanate of Oman. 
Turki bin Khalid bin Saeed Al-Nafi  

Dr. Hossam Eldin El Sayed Mohamed Ibrahim 
Abstract 

The aim of the study is to identify The Degree of availability of training 
competencies of the school management supervisors in charge of 
implementing the training programs of the Training center's  in the general 
directorates of education in the Sultanate of Oman. The study used the 
descriptive method, and used questionnaire which was applied on a sample 
of (225) school principals. The results of the study were found that The 
Degree of availability of training competencies of the school management 
supervisors in charge of implementing the training programs of the Training 
center's  in the general directorates of education in the Sultanate of Oman
was high generally and high in all dimensions: Cognitive, applied and 
technological competencies.  The result revealed that there were statistically 
significant differences at the level (α ≤ 0.05) in the responses of the school 
principals in gender variable in favour of the male, but  The result revealed 
that there were no statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05) 
in the responses of the school principals in variables of experience and 
qualification. 
Keywords: training competencies - school management supervisors - 
sultanate of oman  
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 :ْاملكدم  
ميتى دهتتسٙب أٌٓٚٞ كملٝ دتٌٚع ده ن   ب دذتلً٘ٚٞ ٗده ن   ب درت  ٞ 

  س ددع    عدد يملدد  هددٕ ًددّ دٗس     ددونِٞ ـ ٌدد ْ  وددٟ ٗحددٕ درتصدد٘ ا       دهعدد و ٗ 
دُٚٞ هت٠ دمل٘ظ ني مباتوف ده٘رتدب دذتلً٘ٚدٞ  تٗده٘ح  سٙٞدهل  ١ٝ دملعع ٚٞ ٗدملٔ

 ٗدرت  ٞ.

ْ  ٗاأاٛ ٗزدسٝ دهرتبٚٞ ٗدهتعوٍٚ   ً تًدٞ ده ن  د ب دملتُٚدٞ دهد       بلونِٞ ـ ٌد 
ًٌدد   ىل اٌِٚددٞ  ددتسدب   ًٚدد   الددعٟ دد٢ ًٚدد  اً٘ظ ٚٔدد  ًعع  ًٙدد ا  دد  ٙددِعلس    اًِٗٔ ٗ لع

ه٘ظٚ ٚدددٞا رٚدددث   ًدددا  د  ودددٟ ًلدددت٠٘ د دد١   شتتودددف دملعدردددى    جي ًبددد ذهدددم 
 دهتعوٌٚٚدٞ دهد  ختضدع    دك  عد ب    شتتودف  تِ٘ ٞبإُ  ١ دملعدكز دهتتسٙمٚٞ دمل

ًُدد   شددعد ٔ . حتددا  بأٌٓٚددٞ ددت ُددب   ًددّ ده ٚدد دٝ دهعوٚدد    ٗٙددأاٛ ٓددذد دمجٓتٌدد َ  مي 
 ٗدك  عٞ  وٍٚٔ  ط٘ي  رتٝ  لِٞ. دهتتسٙيب   ان٘ٙع دمل٘ظ ني

د هوتدددتسٙب مباتودددف دملدددتٙعٙ ب  ( ًعكدددًز11ٙ٘حدددت بددد٘زدسٝ دهرتبٚدددٞ ٗدهتعودددٍٚ ) ٗ
أتٍ بتدتسٙب دملد٘ظ ني    اً٘ز ٞ  وٟ ست  ع ب دهلونِٞ دهع ًٞ هورتبٚٞ ٗدهتعوٍٚ

مباتوف  ٣ أٍ ٗٓذد ً  ٙنوق  وٕٚ ب هتتسٙب دهالًعكزٜ ب  ض  ٞ  ىل ًعكدز  
دهذٜ    دهتتسٙب دهع٢ٚس ب ه٘زدسٝا ٗدملعكز دهتاصصٛ هوتتسٙب دملٔين هوٌعوٌني

 اٗزدسٝ دهرتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ بلددونِٞ ـ ٌدد ْ.) 2014َٗ ددق أٗدًددع  دد ًٚٞ    دد َ  ُ دد ٢ٕ 
2016) . 

أٌٓٚددٞ كددملٝ    دد ى ٗاٌِٚددٞ دملدد٘ظ نيا كدد ْ مجبددت ًددّ         ًددّ ٗملدد  هوتددتسٙب 
 ٟ اِ ٚدددذ دهدددربدًد دهتتسٙمدددٞ ًدددّ رٚدددث اددد٘د ع دهل  ٙددد ب     دمجٓتٌددد َ ب ه ددد ٢ٌني  وددد

د    ٚ ب ده  ِٙمغٛ أْ   اعترب ًّده ا ٗده٘حًتدُٚٞ اٗدملِٔٚٞ اٗدهعوٌٚٞ ادملعع ٚٞ
سمسا هٕ  ٗحي ق د ٓتدل ده  د ٗ ع مًجميتولٔ  دملتسب رتٟ ٙصمح دهتتسٙب ًؤةًع

 ٘د١   ح ُب دمل دٝ دهتتسٙمٚٞ أٗ دهل  ٙ ب ده  جيب أْ ٙتٌٚز بٔد  ده د ٢ٌني  ودٟ    
ضدد  ٞ دهددربدًد دهتتسٙمٚددٞا ك هل  ٙددٞ دملعع ٚددٞا ٗدملِٔٚددٞا ٗدهتلِ٘ه٘حٚددٞ ب   اِ ٚدذ 

دهتددتسٙيب ٗدسحددٞ دهت٘د ددق بددني دملدد دٝ دهتتسٙمٚددٞ ٗده ٣ددٞ       ىل ًلدد ْ ٗزًدد ْ دهربُدد ًد 
  .(2003:229)دهلٚ ا دمللتٔت ٞ ًّ دهتتسٙب

ًٌٌٔددً  مل٘دحٔددٞ أزًددٞ   ٗد تدربب ًِعٌددٞ دهُٚ٘لددل٘   ددتدد دملددتسب دهرتبددٜ٘ ًددتخاًل 
ٗان٘ٙعٓد   دهتعوٍٚ   ده٘ ا دهعدّٓا هدذهم  دإْ اعٌٚدق ًِٔدٞ دهتعودٍٚ ٗدهتدتسٙب       

ًٚد ا هٚلدتنٚع     ًٚد ا ٗة    هص ذتٕ الت٘حب   تددٖ   تدًدد ًتل ًاًلا أك دميًٚ ا ًِٗٔ
دهعٌددى بل دد ١ٝ ٗ   وٚددٞ مبددد  ٙت ددق ًددع ًتنومددد ب ختصصددٕ ًٗلددتخًتدب دهعصدددع        
دذتددتٙثا ٗهددّ حيددتج ذهددم  مج ًددّ خددالي دهل  ٙدد ب دهددالزَ ا٘د عٓدد  هددت٠ دملددتسبني   

 ب دهرتب٘ٙدٞ د خدع٠ )ضدز ٜٗا  دالًٞا     دهرتب٘ٙني هِٚعلس ذهم  جي ًب   وٟ ده ٣
2009:19.)  

ٗاتعددتد ٗاتِدد٘ك دهل  ٙدد ب دهدد  ِٙمغددٛ أْ اتدد٘د ع   دملددتسبني رتددٟ ٙتٌلِدد٘د ًددّ  
أدد١ ٗدحمدد أٍ ده٘ظٚ ٚددٞ ًٗٔدد ًٍٔ ًٗلدد٣٘هٚ أٍ ٗأدٗدسٓددٍ دملِٔٚددٞ  دد٘دٝ ٗ ٚددزا    

ّٙ حدعدددب ٗ ٌد د دهدت   ا ٗ( 2002أي  ِدٕ ) ًّٗ ٓذٖ دهل  ٙ ب كٌ  رتدٓ  كى ًّ 



 (ASEP)دزاسات عسبَْ يف الرتبَْ ًعله النفص 

 

 

 

 

 
283 

ٗا ددددٌى دملعدددد سل ٗدملعوً٘دددد ب ٗدمل دددد ٍٓٚ ٗدذت دددد ٢ق    دهل  ٙدددد ب دملعع ٚددددٞ    ( 2000)
دذت حدد ب دهتتسٙمٚددٞ   ًٗعع ددٞ ا ب  ضدد  ٞ  ىل د ددتاتدَ أدٗدب دملعع ددٞ   دهتددتسٙب  

 ٍ د ٓدددتدل د حعد٢ٚدددٞ هلدددى حولدددٞ اتسٙمٚدددٞ    ا ٗحتتٙدددتهوٌتدددتسبني   ضددد١٘ أدد٢ٔددد
تتسٙمٚددٞ دملِ  ددمٞ هتز ٚددق أٓددتدل د  دد هٚب ده ا  ٗدختٚدد سبنعٙ ددٞ   بوددٞ هوتنمٚددق
 ٞ  ا ٗد ملددد َطمٚعدددٞ ده دددعٗق ده عدٙدددٞ بدددني دملتدددتسبني    ا ًٗعع دددٞكدددى حولدددٞ اتسٙمٚددد

 ٞ ٞ    ا ٗب كت٠٘ دهتتسٙيب هلى حولد هتٙدٕ خدربٝ   ا ٗبلٚ ٚدٞ ا٘ دٚى دملعوً٘دٞ دهتتسٙمٚد
هتٙددددٕ ًعع ددددٞ بلٚ ٚددددٞ زٙدددد دٝ دد عٚددددٞ  ا ٗك  ٚددددٞ ب مل ددددلالب دملٚتدُٚددددٞ هوٌتددددتسبني 

 ٕ ًعع ٞ ك  ٚٞ بأ  هٚب دهت ٍ٘ٙ دملِ  مٞ هوٌتتسبني.هتٙا ٗدملتتسبني

ٌـدددتسبني أٙضدددً  دهل  ٙددد ب دهتلِ٘ه٘حٚدددٞ رٚدددث أشددد س       ًٗدددّ دهل  ٙددد ب دملٌٔٚدددٞ هو
أْ اتد٘د ع    ِٙمغدٛ   دهتلِ٘ه٘حٚدٞ دهد   زتٌ٘ ٞ ًّ دهل  ٙد ب   ىل  (2013سض٘دْ )

ٍ  دمُلتسبني ًتدى: املدٚ    ٞ  دمل د ٓٚ ٞ   اٗ دهتلِ٘ه٘حٚد  ا٘ظٚدف ا ٗ دتًٔ  بنعٙ دٞ ٗد عٚد
ٟ   دمللددتزتة ب دهتلِ٘ه٘حٚددٞ   ا٘ ددٚى دكتدد٠٘ دهتددتسٙيب      ب ع هٚددٞا ٗده ددتسٝ  ودد

 ا ٗد دددتاتدَدهتع ًدددى ًدددع شدددملٞ د ُرتُدددا ٗا٘ظٚ دددٕ   اٌِٚدددٞ ًٔددد سدب دملتدددتسبني  
 ا ٗا٘حٚدددٕالِ٘ه٘حٚدد  دهتعوددٍٚ    ةدددعد١ دكتدد٠٘ دهتددتسٙيب ب  ُ دددنٞ ٗدهتددتسٙم ب     

ا لِ٘ه٘حٚدددٞ هوزصددد٘ي  ودددٟ دملعوً٘ددد ب  دملتدددتسبني  ىل دمج دددتع ُٞ ب مللدددتزتة ب دهت 
ا شدددمل ب دهت٘د دددى دمجحتٌددد  ٛ   ا٘ دددٚى دملددد دٝ دهتتسٙمٚدددٞ هوٌتدددتسبني   ٗا٘ظٚدددف
بدددعدًد دهرتد دددى ده ددد٘سٜ ك ه٘دالددد ب   اٌِٚدددٞ دهت٘د دددى بِٚدددٕ ٗبدددني    ٗد دددتاتدَ
ا دمللددددتزتة ب دهتلِ٘ه٘حٚددددٞ دذتتٙتددددٞ   ا ددددٍ٘ٙ دملتددددتسبني   ا ٗا٘ظٚددددفدملتددددتسبني
 دهتدددددتسٙبا ٗا٘ظٚدددددف ب٘ٙدددددٞ دملِ  دددددمٞ هتز ٚدددددق أٓدددددتدل   دهت ِٚددددد ب دهرت ٗدختٚددددد س

 دمللتزتة ب دهتلِ٘ه٘حٚٞ   دهتغذٙٞ دهعدحعٞ هألُ نٞ دهتتسٙمٚٞ.

كٌ  ـاعت دهل  ٙ ب دهتنمٚ ٚٞ ًّ دهل  ٙ ب ده  ِٙمغٛ أْ اتد٘د ع   دمُلدتسبنيا   
ٝ    (2014 تٌدد ْ )ٗ ددت رددتد    دهت٣ٚٔددٞ  زتٌ٘ ددٞ ًددّ ٓددذٖ دهل  ٙدد ب اتضددٌّ:  حدد د
ٞ ذٓ ْ دملتتسبني همت١ حولٞ اتسٙمٚٞ حتٙتٝٗد ة سٝ   ده ع دٞ هوٌتدتسبني    ا ٗ ا رد

 ٗد ددددتاتدَ مل دددد ٓتٝ  دددد ذذ  ٌوٚددددٞ ميلددددّ انمٚ ٔدددد    ً٘د ددددف  دددد ٚٞ ٗد عٚٞ.    
     ٍ ا د  ددد هٚب دهددد  أدددتل أْ ٙ٘ظ ٔددد  دملتدددتسبْ٘    ٌوٚدددٞ اعودددٍٚ ٗاعودددٍ طومدددتٔ

ٚ   ٗا تٍٙ ب ُٗ د ط ب ٙلدٔى   هوٌتتسبني دملربسدب دهِععٙٞ دمل ِعٞ هلٍ هٚتمِد٘د أ د ه
 ا انمٚ ٔ    ده٘د ع

ٞ     ٗات ٍٚ ٍ دكت٠٘ دهِععٜ هوٌد دٝ دهتتسٙمٚدٞ بأًتودٞ ٗد عٚد أًتودٞ ًدّ    ا  ٗا دتٙ
ٞ ٗد دددع دذتٚددد ٝ دهعٌوٚدددٞ  ددد  ٙلددد  ت  ودددٟ حت ٚدددق أٓدددتدل       دهتدددتسٙبا ٗدمج دددتع ُ

 ٞ دملتدتسبني   ا ٗازٗٙدت خبربدب ٗجت سب ًتتسبني آخعّٙ هوعب  بني دهِععٙٞ ٗدملٌ س د
أٓددتدل  ا ٗسبدد ٗده٘د ددع دملعدد   دهتددتسٙبٍِٔ ًددّ دهددعب  بددني ستتدد٠٘  بددأدٗدب  لدد

حٚدًتد رتدربدب دملتدتسبني     ا ٗدمج تٌ كدهربُ ًد دهتتسٙيب مب لالب دملتتسبني دملِٔٚٞ
 . ده اصٚٞ   دملٚتدْ دهرتبٜ٘

 :ْالدزاسات الشابك 
   ا لٍٚ دهتسد  ب دهل ب ٞ  ىل  عبٚٞ ٗأحِمٚٞ كٌ  ٙأاٛ:
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  سبَْ:أًاًل:الدزاسات الع 
أْ ِٓدد ن ً٘د  دٞ بتسحدٞ   هٚددٞ بدني أ ددعدد     (2016دسد ددٞ دهم ٌدٛ ) أشد سب ُتد ٢د   
ًدددتسبٛ ًعدكدددز دهتدددتسٙب دهرتبدددٜ٘ مبتِٙدددٞ دهعٙددد    ودددٟ    ًدددّ  زتتٌدددع دهمزدددث

دمجرتٚ حد ب دهتتسٙمٚدٞ   دلد ي دملعدع       حد ١ب دمجرتٚ ح ب دهتتسٙمٚدٞ هلدٍ رٚدث    
 ادددأاٛ دمجرتٚ حدد ب دهتتسٙمٚدددٞ    ب ملعامددٞ د ٗىل ٙوٚٔددد  دلدد ي دملٔددد س٠ ٗ  د خددل   

زتدد ي دمججت ٓددد با كٌددد  أُددٕ مج ا٘حدددت  دددعٗق ذدب دمجهددٞ  رصددد ٢ٚٞ  ِدددت ًلدددت٠٘    
( بددددددني ًت٘ ددددددن ب د ددددددتخ ب ب أ دددددعدد  ِٚددددددٞ دهمزددددددث ردددددد٘ي  α= (0.05دهتمجهدددددٞ  

درتٚ حدد أٍ دهتتسٙمٚددٞ ٗ ً دد  ملددتغلدب  ددِ٘دب درتددربٝا ٗدملؤٓددى دهعوٌددٛا ٗدهددتٗسدب   
 دهتتسٙمٚٞ. 

أْ دسحددٞ ادد٘د ع دهل  ٙدد ب دملع  ددعٝ     (2016دسد ددٞ دهنعخدد ْ ) ُتدد ٢د  ٗك دد ا
هوٌ دددعل دهرتبدددٜ٘   د سدْ حددد ١ بتسحدددٞ   هٚدددٞ   وٚدددع دكددد ٗس ًٗدددّ ضدددٌِٔ    
ك  ٙ ب دهٌِ٘ دملٔينا كٌ  أظٔعب دهِت ٢د  تَ ٗح٘د  عٗق ذدب دمجهدٞ ملدت٠ اد٘ ع    

ٗدملؤٓددى دهل  ٙدد ب دملع  ددعٝ هوٌ ددعل دهرتبددٜ٘ اعددز٠ ملددتغلدب دهِدد٘ك دمجحتٌدد  ٛ      
 دهعوٌٛ ٗدرتربٝ.

  ٢ٌٞ ب هل  ٙ ب دهالزًٞ هوٌتسبني  ىل  (2015ُت ٢د دسد ٞ درتنٚدب ) ٗا٘ وا
  ؤ٘سٙددٞ ًصددع دهععبٚددٞ   ا لددٌٚٔ   ىل  لددٌنيا د ٗي: ٗٙتضددٌّ      دهرتبدد٘ٙني

دهل  ٙ ب دهع ًٞ هوٌتسب دهرتبٜ٘ ٗاتٌتى   أسبعٞ زتد مجب ٓدٛ: زتد ي دهل  ٙد ب     
ٗزتددد ي دهل  ٙددد ب د ددسٙدددٞا ٗزتددد ي دهعال ددد ب د ُلددد ُٚٞا    دهعوٌٚدددٞ د ك دميٚدددٞا

ك  ٙدد ب دملددتسب دهرتبددٜ٘  ٙتضددٌّ ده لددٍ دهتدد ُٛٗٗزتدد ي دهل  ٙدد ب ده اصددٚٞ.  
درت  دددٞا ٗدملعدردددى دهعٌوٚدددٞ دهتتسٙمٚدددٞا ٗ تودددا   أسبعدددٞ زتددد مجب ٓدددٛ: زتددد ي     
ك  ٙدددد ب ختنددددٚ  دهربُدددد ًد دهتددددتسٙيبا ٗزتدددد ي ك  ٙدددد ب ا ٚددددٍٚ دهربُدددد ًد        

ٗزتدد ي ك  ٙدد ب اِ ٚددذ دهربُدد ًد دهتددتسٙيبا ٗزتدد ي ك  ٙدد ب ا ددٍ٘ٙ     دهتددتسٙيبا
 ًٗت بعٞ دهربُ ًد دهتتسٙيب.

أْ دمل دع ني دهرتبد٘ٙني ب٘مجٙدٞ دهلد٘ٙق        (2014ُت ٢د دسد ٞ دهلعدتٙدٞ ) ٗبِٚا
ست  عدددٞ  ددد ي دهم طِدددٞ بلدددونِٞ ـ ٌددد ْ ميتولدددْ٘ ك  ٙددد ب دملٔددد سدب د دد٢ٚدددٞ       

زًددٞ دهدد   لددٍِٔ ًددّ اأدٙددٞ ًٔدد ًٍٔ دهتعوٌٚٚددٞا      ٗده ددتسدب ده ِٚددٞ ٗد ددسٙددٞ دهال  
ًٚ   ِدت ًلدت٠٘ دهتمجهدٞ          = (0.05كٌ  بِٚا دهِت ٢د  دتَ ٗحد٘د  دعٗق ددهدٞ  رصد ٢

α          ا٘ ع دهل  ٙ ب د دد٢ٚدٞ دهالزًدٞ هدت٠ دمل دعل دهرتبدٜ٘ ًدّ ٗحٔدٞ ُعدع أ دعدد   )
 دهعِٚٞ اعز٠ ملتغلٜ دهِ٘ك دمجحتٌ  ٛ ٗ ِ٘دب درتربٝ.

أْ دملدددتٙعّٙ دمللددد  تّٙ   ًدددتدسك  (2014دددددٞ دهعد زًددددٛ )ُتددد ٢د دسد  ٗأٗضدددزا
دملعرودددٞ دملت٘ دددنٞ   دهتعودددٍٚ دهعددد َ بتٗهدددٞ دهل٘ٙدددا ٙ ٌٚدددْ٘ دهدددربدًد دهتتسٙمٚدددٞ  
مبلدددت٠٘ ًعا دددع     همٚدددٞ ست ٗسٓددد   دددتد ستددد٘س ختندددٚ  ٗاصدددٌٍٚ دهدددربدًد        

  ٚ ٌُٕٚ٘ مبلت٠٘ ًت٘  .

 ٚ ددب دهرتب٘ٙٞ   دملدتٙعٙ ب  أْ ده ىل  (2013) ُٞت ٢د دسد ددٞ ددتٔدد٘سٙ ٗخوصا
دهع ًددٞ هورتبٚدددٞ ٗدهتعودددٍٚ    دددونِٞ ـ ٌدد ْ ت حدددٞ   هٚدددٞ هوتدددتسٙب   زتددد مجب   
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 ددسٝ ٗه ٚدد دٝ د ددسٙددٞا  ٗدهتِعددٍٚ ٗدهتندد٘ٙع د ددسٜا د ٗدهتانددٚ  دمج ددرتداٚخٛا  
ا دمجاصدد ي ٗدهتندد٘ٙع دملٔددين هوعدد ًونيا    ٗا ٚددٍٚ د دد١ا  ٗضددم  ددتدد٘دٝا   ٗد زًدد با  

تدد ٢د دهتسد ددٞ  ددتَ ٗحدد٘د  ددعٗق ذدب دمجهددٞ  رصدد ٢ٚٞ هوٌت٘ ددن ب   كٌدد  أظٔددعب ُ
( ٗدمجضتعد د ب دملعٚ سٙدٞ هت دتٙعدب أ دعدد     α= (0.05 ِت ًلت٠٘ دهتمجهدٞ دذتلد بٚٞ   

دهتسد ددٞ مجرتٚ حدد أٍ دهتتسٙمٚددٞ اعددز٠  ىل أٜ ًددّ دملددتغلدب: دمللددٌٟ دهدد٘ظٚ ٛا     
 دك  عٞ دهتعوٌٚٚٞا ٗدملؤٓى دهعوٌٛ.ٗ ِ٘دب درتربٝا ٗ

ٞ    (2012ُتددد ٢د دسد دددددٞ دهعدعميددددٛ )   كدددتبٗأ  -او دددٟ سء ددد ١ د  لددد َ د ددسٙددد
ٗدملعدكز د ك دميٚٞ بلوٚ ب دهعودَ٘ دهتنمٚ ٚدٞ دهت بعدٞ هد٘زدسٝ دهتعودٍٚ دهعد هٛ         
 ددونِٞ ـ ٌدد ْ دهددربدًد دهتتسٙمٚددٞ  ددّ طعٙددق دد٢ددعٝ دملدد٘دسد دهم ددعٙٞ بددتٙ٘دْ  دد َ          

دملدددؤٓوني ٗدملعتٌدددتّٙ ددخدددى  دهددد٘زدسٝ دهددد   تودددم ك ددد ١دب   هٚدددٞ ًدددّ دملدددتسبني   
ًٚ   ِدددت ًلدددت٠٘ دهتمجهدددٞ        ا ٗدهلدددونِٞ ٗخ سحٔددد    دددتَ ٗحددد٘د  دددعٗق ددهدددٞ  رصددد ٢

(    ا دتٙعدب سء د ١ د  لد َ د ددسٙدٞ  ٗدملعدكدز د ك دميٚدٞ       α= (0.05دذتلد بٚٞ  
 دملل ُتٝ بلوٚ ب دهعوَ٘ دهتنمٚ ٚٞ    ونِٞ ـ ٌ ْ.

ٞ    وٚددٞ  ددسٝ ًعدكددز دهتددتسٙب أْ دسحدد (2012ُتدد ٢د دسد ددددٞ دذتلِدددٛ ) ٗأبددعزب
 بلونِٞ ـ ٌ ْ ًّ ٗحٔٞ ُعع دمللت ٚتّٙ ًِٔ  ك ُا ًت٘ نٞ.

ْ ٗد دددع انمٚدددق بدددعدًد دهتٌِٚدددٞ    أ (2010ُتددد ٢د دسد دددددٞ دهصد ذتٚددددٞ )   ٗأظٔدددعب
بلدونِٞ ـ ٌد ْ  ودٟ     دملِٔٚٞ دمللتتدًٞ ًّ ٗحٔٞ ُعع ًتٙعٜ دملتدسك ًٗل  تٍٙٔ

ا٘ دددوا  ىل  دددتَ ٗحددد٘د  دددعٗق ددهدددٞ  وٚدددع ستددد ٗس دهتسد دددٞ كددد ْ   هٚددد ا كٌددد   
ًٚ   ِددت ًلددت٠٘ دهتمجهددٞ   ( ٗ ددق ا ددتٙعدب أ ددعدد دهعِٚددٞ اعددز٠  ىل   α= (0.05 رصدد ٢

ًددتغلدب ددتددِس   وٚددع دكدد ٗس ًدد   ددتد ستدد٘س )دهتٌِٚددٞ دملِٔٚددٞ دهذداٚددٞ(   ددت   
أظٔعب دهِت ٢د ٗح٘د  عٗق ذدب دمجهٞ  رص ٢ٚٞ هص حل د ُد جا ٗ دتَ ٗحد٘د  دعٗق     

 ًٚ (   ا دتٙعدب أ دعدد دهعِٚدٞ اعدز٠  ىل     α= (0.05 ِت ًلت٠٘ دهتمجهٞ  ددهٞ  رص ٢
ًدددتغلٜ ده٘ظٚ دددٞا ٗ دددِ٘دب درتدددربٝ   وٚدددع ستددد ٗس دهتسد دددٞا بٌِٚددد  ا٘ دددوا     

ًٚ   ِددددت ًلددددت٠٘ دهتمجهددددٞ     (   α= (0.05دهتسد ددددٞ  ىل ٗحدددد٘د  ددددعٗق ددهددددٞ  رصدددد ٢
هتٌِٚدٞ دملِٔٚدٞ   ا تٙعدب أ عدد  ِٚٞ دهتسد ٞ  وٟ دكد ٗس دملتعو دٞ بتنمٚدق بدعدًد د    

 دمللتتدًٞ اعز٠  ىل ًتغل دملؤٓى ح ١ب وٚعٔ  هص حل ًؤٓى دهتبوَ٘.

 ىل أْ  ددسٝ دملعع ددٞ الددٍٔ   حتلددني   (2009ُتدد ٢د دسد ددددٞ  دعحيددد ب )  ٗأشدد سب 
  ًعكدز ٗزدسٝ دهرتبٚدٞ ٗدهتعودٍٚ ًٗدتٙعٙ ب اعبٚدٞ   ودٍٚ  د ي         ك  ٙ ب دملدتسبني 

ًٚ   ِدت ًلدت٠٘ دهتمجهدٞ    د سدْ. كٌ  ا٘ وا دهتسد ٞ  ىل  ٗح٘د  عٗق ددهٞ  رص ٢
0.05) =α دسحٞ ا٘د ع  ٌوٚ ب  ددسٝ دملعع ٞ   حتلني ك  ٙ ب دملتسبني اعز٠    )

 ملتغل ددتِس.

أْ دهعٌوٚٞ دهتتسٙمٚٞ   دملِ طق  ىل  (2007ُت ٢د دسد ددٞ دهغٌدال دٛ )  ٗا٘ وا
 ٞ ٗدملت٘ نٞ. ح ١ب ً  بني دهتسحٞ دهع هٚ بلونِٞ ـ ٌ ْ دهتعوٌٚٚٞ

أْ دسحدددٞ اددد٘د ع دهل  ٙددد ب دهالزًدددٞ    (2006ُتددد ٢د دسد دددددٞ ده ٌددددعٜ )  ٗك ددد ا
دهرتبٜ٘   ًتِٙٞ ر ٢ى ب ملٌولٞ دهععبٚٞ دهلع٘دٙٞ ك ُا بتسحدٞ   مل ع  دهتتسٙب
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ًت٘ ددنٞ  وددٟ د بعدد د ك  ددٞ ًدد   ددتد بعددت ك  ٙدد ب دهعال دد ب د ُلدد ُٚٞ  ل ُددا       
 دعٗق ذدب دمجهدٞ  رصد ٢ٚٞ بد ختالل      بتسحٞ كملٝا كٌ  ك  ا دهتسد ٞ ٗحد٘د 

 (  ِ٘دب.5 –1ًتغل خربدب دملتتسبني هص حل ده ٣ ب ذٜٗ درتربٝ ًّ )

ٚ    ٗبِٚا دسحدٞ    وٚدٞ بعُد ًد ادتسٙب ًدتٙعٜ      أْ  (2005) ُٞتد ٢د دسد دددٞ دهلِدد ٢دد
ًٗدددتًٙعدب دملدددتدسك مبِن دددٞ ده دددع ٚٞ ) ددد ي(    دددونِٞ ـ ٌددد ْ حددد ١ب بتسحدددٞ      

 (  α= (0.05 ِددت ًلددت٠٘ دهتمجهددٞ     رصدد ٢ًٚ ٗق ددهددٞ ًت٘ ددنٞا كٌدد  مج ا٘حددت  ددع   
 دتِس ٗدملؤٓى دهعوٌٛ ٗدرتربٝ.د مٌلتغلدب اعز٠

أْ دسحدددٞ اددد٘د ع دهل  ٙددد ب دملِٔٚدددٞ      (2003ُتددد ٢د دسد دددددٞ دذتضدعًدددددٛ )    ٗبِٚدددا 
دهالزًٞ هوٌ٘حٔني د ددسٙني ح ١ب بص٘سٝ   ًٞ بتسحٞ ًت٘ نٞ بٌِٚ  ح ١ اد٘د ع  

 ٞ بتسحدٞ ضدعٚ ٞا كٌد  أظٔدعب دهِتد ٢د  دتَ ٗحد٘د  دعٗق          ك  ٙ ب دهتٌِٚٞ دملِٔٚد
ًٚ   ِددت ًلددت٠٘ دهتمجهددٞ  امًعدد  ملددتغلٜ دهِدد٘ك دمجحتٌدد  ٛ   (  α= (0.05ددهددٞ  رصدد ٢

أْ دسحددٞ ادد٘د ع دهل  ٙدد ب    (2002ٗبِٚددا ُتدد ٢د دسد ددددٞ آي  ِددددٕ )    ٗ ددِ٘دب درتددربٝ. 
ع دملتتسبني    ونِٞ ـ ٌ ْ كتسبني ًّ ٗحٔٞ ُع دهتتسٙمٚٞ هوٌ ع ني دهرتب٘ٙني
  ك ُا ًت٘ نٞ ب لى   َ.

 :َْثانًَا:الدزاسات األجنب 
 ىل أٌٓٚدٞ دملعع دٞ ده د ًوٞ     (Thanasay,2012)ةد ْ  دد ٜ   ُتد ٢د دسد دددٞ    أش سب

 د٘د١ هوٌدتسب أٗ مل٘ضدد٘ك دهتدتسٙبا ٗكددذهم ًٔد سٝ دمجاصدد يا ٗدرتدربٝ   طعد٢ددق      
   ِدد ٓد دهتسد ددٚٞٗأ دد هٚب دهتددتسٙبا خ  ددٞ اوددم د  دد هٚب دهدد  هلدد   ال ددٞ ب مل  

ا ٗ تدى ٓدذٖ دهل  ٙد ب دهتالةدٞ ك  ٙد ب س٢ٚلدٞ هوٌدتسب ده عد يا ٗدهد            لٙالُل 
مجبددت أْ ميتولٔدد  ب  تمدد س  ُٔدد   ددو٘ن ًت٘ ددع ًددّ ب٣ٚددٞ دهتددتسٙب. كٌدد  ك دد ا         
دهِت ٢د  ّ ٗحد٘د سدس مسد ب  دو٘كٚٞ ًٌٔدٞ اتٌتدى  : دهلدٌ ر هوٌ د سكني         

ًـِد   ًدّ دهصد    تد ٞ ٗ رٚد ١ هو   دٞ دهتتسٙمٚدٞا ٗد  دتدد     هوتعمل  ّ آسد٢ٍٔا  جي د 
دهل ًى ٗدمجُتع ًٚٞ   ُ دى دملعع دٞا ٗدهتل ًدى بدني دهِععٙدٞ ٗدهتنمٚدقا ٗدذت د ظ        

  وٟ ٗض٘ر دهتعمل  ّ د  ل س.

أْ أٍٓ ك  ٙ ب دملدتسبني ٓدٛ    (Monica,2012)ًدُ٘ٚلد  ُت ٢د دسد ددٞ  ٗك  ا
دهضد١٘  ودٟ ضدعٗسٝ دذت حدٞ     ك  ٙ ب دهِ س دسام طٚدٞا رٚدث او دٟ ٓدذٖ دهل  ٙدٞ      

 ىل اأ ٚس  ال ٞ ا  سكٚٞ ًع دملتتسبني ٗدمجاص ي ده ع يا ب  ض  ٞ  ىل ك  ٙٞ 
دبتل س ب٣ٚٞ اعوٍ ًع ٘ب  ٚٔ ا ٗدهرتكٚز  وٍٚٔ هالُ ت ر  ودٟ ًد  ٙ تًدٕ دملتدتسب     
ًددددّ ً رتردددد ب كددددٛ ٙددددتٍ اندددد٘ٙع دملددددتخى دهرتبددددٜ٘ا ٗحدددد ١ اصددددِٚف دهل  ٙدددد ب   

ب هِلدمٞ هؤٌد سدب دهضدعٗسٙٞ هوتدتسٙبا ٗأٗي ٓدذٖ      دهتاصصدٚٞ   ٓعًٚدٞ دمللدت٠٘    
دهل  ٙ ب دهتاصصٚٞ ٓٛ  ٘ٝ دمجسام ط دهتد٢ٍ مبص دس دملعع ٞ دملتِ٘ دٞ ٗدملتخدتدٝ   
تٚددث ٙلددْ٘ دملددتسب  وددٟ  وددٍ بددأخع ًدد  ا٘ ددى  هٚددٕ   زتدد ي اتسٙمددٕا ٗك  ٙددٞ          
د دددتت سٝ دهٌِددد٘ ده لدددعٜ ٗدهع ودددٛ هوٌتدددتسبنيا ةدددٍ دهل  ٙدددٞ دهتعوٌٚٚدددٞا ٗك  ٙدددٞ      

تاتدَ أ ددد هٚب ً ددد سكٞ ُ دددنٞ هتز ٚدددز دهتدددتسبا ٗك  ٙدددٞ  دسدن ٗا دددخٚع   د ددد
 ٗدمجسا  ١ ب مل٘ٓمنيا ٗدهتأكٚت  وٟ رل  ٚٞ دٗس دملتسب د ك دميٛ.
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أْ ِٓد ن   (Mamaqi, et.al, 2012)ً ًد كٛ ٗآخدعّٙ   ُتد ٢د دسد دددٞ    ٗخوصدا 
   ٚ ٞ ك  ٙ ب ًٗٔ سدب ستتدٝ هوٌتسبني دهرتب٘ٙني بإ م ُٚ  ًتدى: ده دتسدب ده اصد
ٗدهلددو٘كٚ ب ددخددى ده   ددٞ دهتتسٙمٚددٞ ٗٗس  دهعٌددىا ٗحتوٚددى ر حدد ب دهتددتسٙبا       
ٗ ددسٝ دهتددتسٙبا ٗانمٚددق دهتددتسٙبا ٗدهرتكٚددز  وددٟ دمل دد سكني   دهتددتسٙب ٗٓددٛ      
ك  ٙ ب ًٌٔٞ حًتد   ان٘ٙع ٗاٌِٚٞ دهٌِ٘ذذ دملٔين هوٌتسبنيا كٌ  أْ دهل  ٙ ب 

 ٍ دهتتسٙب مج ميلّ  ٌٓ هل .دهتعوٌٚٚٞ دهت وٚتٙٞ ًتى دهتانٚ ا ُٗ ى ٗا ٚٚ

بضدعٗسٝ  هدزدَ كدى     (Lupoua, et.al, 2010)ه٘ب٘د ٗأخدعْٗ  ُت ٢د دسد ددٞ  ٗبِٚا
رصدد٘هٕ  وددٟ سخصددٞ ًِٔٚددٞ هلددٛ ميدد سك ًِٔددٞ دهتددتسٙب بل دد ١ٝ      عًٗ ُٚدد ب ًددتسب

  هٚٞا ًٗالرعٞ دهتع ْٗ بني ًعدكدز دهتدتسٙب ًٗعدكدز دهت ٚدٍٚ. ٗاعتٌدت شدٔ دٝ       
ملتسب درتدملا ٗا ٚدٍٚ ٗ دالرٚ ب ك  ٙد ب دملدتسب أ دى       ًل س دهتتسٙب  ّ طعٙق د

ً٘ة٘ ٚدددٞ ه  دددتدْ ًعددد ٙل ًٗؤشدددعدب ضدددٌ ْ ددتددد٘دٝا كٌددد  أكدددتب دهتسد دددٞ  ىل  
 ر حٞ دمللؤٗهني  دسدن ده٘ ٛ مبِٔٞ دهتتسٙب.

ٓ  دهددد  ِٙ دددتٔددد سدب أْ دمل (Carter, 2005)كددد ساع ُتددد ٢د دسد دددددٞ  ٗأٗضدددزا
ده ِٚدٞا ٗأْ   ٔد سدب ِنّ اتٗس ر٘ي دملعع ٞ ٗدمل٘مجٙٞ ٗدشب ني دهرتب٘ٙنيًععٍ دمل ع 

 ٔ ده  ب٘د نت م دسدبٗزت ي دمل اِزصع   زت ي دملع سلا دهتتسٙمٍٚٞٔ درتٚ ح ا
اتسٙمٚدٞ   عدًدكٌ  أٗضزا دهِت ٢د  تَ ٗح٘د بد وٌتتسبني. ميلّ  ٙص ي دملعع ٞ ه
ٞ ً  ٞ ر ح ِٓ نا ٗأْ وْ٘ بٔ ٌٚٚٞ ده  ٙعٌودملِ طق دهتع وبأةِ ١ درتتًٞ   أ 

دهتتسٙمٚٞ بعت ا عٚى ده٘ د ٢ى دهد  حتدتد درتٚ حد ب      دًدهتِ ٚذ دهعتٙت ًّ دهرب
 دًدٙددددؤدْٗ دٗس دملددددتسبني ِٗٙ ددددذْٗ دهددددرب  ٍٓب  تمدددد س وٌٚٚددددًٞ ددددع  دملِدددد طق دهتع

 دهتتسٙمٚٞ. 

أْ ًددددتٙعٜ دملددددتدسك  (Dougherty, 2000) ُتدددد ٢د دسد ددددددٞ دٗ لاددددٟ ٗأبددددعزب
ٗزدسٝ دهرتبٚدددٞا كٌددد  ا٘حدددت  ودددٍٚٔ ًدددّ  مدددىميتولدددْ٘ ك  ٙدددٞ  ددسٙدددٞ    عضدددٔ   

 هلذٖ دهل  ٙ ب ٗانمٚ ٔ .  ّتٙعٙدملدسح ب ًت  ٗاٞ   د تاتدَ 

أْ دهل  ٙ ب دهتتسٙمٚٞ هلد  أٌٓٚدٞ كدملٝ    هتسد  ب دهل ب ٞ دٗٙتضح ًّ  ع  
ٌـدددتسبنيا ٗأْ   دهل  ٙددد ب دملعع ٚدددٞ ٗدهتنمٚ ٚدددٞ   ٌدددى ً دددع  د ددسٝ دملتس دددٚٞ ك

 دهل  ٙ ب ده  ِٙمغٛ أْ ات٘د ع هتٍٙٔ. ٗدهتلِ٘ه٘حٚٞ ًّ أٍٓ

 : ْمشهلْ الدزاس  
أشدد سب ُتدد ٢د دهتسد دد ب دهلدد ب ٞ  ىل ٗحدد٘د  صدد٘س   بعدد  ددت٘دُددب درت  ددٞ   

(  ددّ  2005ك دد ا دسد ددٞ دهمو٘شددٛ )  ب مُلددتسبني   ٗزدسٝ دهرتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚا رٚددث    
      ٞ ًِٗٔد :   بع  دهصع٘ب ب ده  ا٘دحٕ ادتسٙب دملعوٌدني أةِد ١ درتتًدٞ ددخدى دملتس د

دمج ت  س  ىل ٗح٘د ً عل اتسٙب هتٕٙ درتربٝ   اِعٍٚ دهدربدًد دهتتسٙمٚدٞا ٗ ودٞ    
ٗحددد٘د ًعددد ٙل ٗدضدددزٞ مجختٚددد س ًدددتسبني هدددتٍٙٔ دهل  ٙددد ب دهالزًدددٞ  ودددٟ اِعدددٍٚ   

  دهربدًد دهتتسٙمٚٞ.

( ًلددددت٠٘ دهت دددد ٗب   ك  ٙدددد ب أدد١  2006كٌدددد  أٗضددددزا دسد ددددٞ دهمزددددعٜ ) 
تعوٍٚا ٗ ز٠ ذهم  ىل دخدتالل ًلدت٘ٙ أٍ ًدّ رٚدث     دملتسبني   ٗزدسٝ دهرتبٚٞ ٗده
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درتددربٝا ٗدمللددت٠٘ دهعوٌددٛا ٗب هتدد هٛ أٗ ددٟ بضددعٗسٝ  كلدد ب دملددتسبني دهل  ٙدد ب       
دهالزًدٞ هو ٚد َ بعٌوٚددٞ دهتدتسٙب ًددّ خدالي دهعٌدى  وددٟ اند٘ٙع أدد٢ٔددٍ  دّ طعٙددق        

  دهتتسٙب ٗدهتأٓٚى.

هرتبٚدٞ ٗدهتعودٍٚا دد٢دعٝ    ٗٗ ً   هوت عٙع دهلِٜ٘ هإل  ١ دملٔين دهص دس ًّ ٗزدسٝ د
ا   دددت   اِ ٚدددذ بعُ زًتددد  ٗدردددًتد   ددد  ه ٣دددٞ  2016اٌِٚدددٞ دملددد٘دسد دهم دددعٙٞا هعددد َ 

دملددددتسبنيا بٌِٚدددد  ُ ددددذ  ددددمعٞ بددددعدًد اتسٙمٚددددٞ هوٌ ددددع ني دهرتبدددد٘ٙني مباتوددددف       
ختصصدد أٍ ده٘ظٚ ٚددٞا ٗٓددذد ًؤشددع  وددٟ ٗحدد٘د  صدد٘س بلددٚ    دٓتٌدد َ دهدد٘زدسٝ   

ٗزدسٝ دهرتبٚدٞ ٗدهتعودٍٚ   وف ده٘ظد ٢ف د شدعد ٚٞ. )  بتتسٙب دملتسبني ٗدمل ع ني مبات
  (.2016ابلونِٞ ـ ٌ ْ

 :نيدآلاٚ دهتل ءهنيٗ  ض١٘ ً   مق ميلّ أْ اتزتد ً لوٞ دهتسد ٞ   

  ٞهدددت٠ دهتتسٙمٚدددٞ دهل  ٙددد ب اددد٘د عًددد  دسحددد  ّ  ً دددع  د ددسٝ دملتس دددٚٞ دملِ دددذٙ
ـ ٌدد ْ  بلددونِٞ ٗدهتعوددٍٚ هورتبٚددٞ دهع ًددٞ دهتددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب ًعدكددز هددربدًد

ًـتٙعدب دملتدسك ؟  ًّ ٗحٔٞ ُعع ًتٙعٜ ٗ
        ( ٓدى ا٘حدت  دعٗق ذدب دمجهدٞ  رصد ٢ٚٞ  ِدت ًلدت٠٘α ≤ 0.05)    د دتخ ب ب 

ًـدتٙعدب دملدتدسك    ًّ دهتسد ٞ  ِٚٞ أ عدد ددتدِسا   ًدتغلدب   ىل ـاعدز٠  ًدتٙعٜ ٗ
 ؟  درتربٝٗدملؤٓى دهعوٌٛا ٗ

  : ْأهداف الدزاس 
 ٓت ا ٓذٖ دهتسد ٞ  ىل:

  ل  وددٟ دسحدددٞ ادد٘د ع دهل  ٙددد ب دهتتسٙمٚددٞ هدددت٠ ً ددع  د ددسٝ دملتس دددٚٞ     دهتعددع
دملِ ذّٙ هربدًد ًعدكز دهتتسٙب ب ملتٙعٙ ب دهع ًٞ هورتبٚٞ ٗدهتعوٍٚ بلدونِٞ  

ًـتٙعدب دملتدسك.  ـ ٌ ْ ًّ ٗحٔٞ ُعع ًتٙعٜ ٗ
  رصددد ٢ٚٞ  ِدددت دددعٗق ذدب دمجهدددٞ ٗحددد٘د  د تل دد ل  ( ًلدددت٠٘α ≤ 0.05    )

ًـددددتٙعدب دملددددتدسك ـاعددددز٠  ىل  د ددددتخ ب ب أ ددددعدد  ِٚدددد ٞ دهتسد ددددٞ ًددددّ ًددددتٙعٜ ٗ
 ًتغلدب ددتِسا ٗدملؤٓى دهعوٌٛا ٗدرتربٝ.

  : ْأهنَْ الدزاس 
 :الٌّ أٌٓٚٞ دهتسد ٞ   دآلاٛ

          ّلّ ُتد ٢د دهتسد دٞ دهمد رتني   دلد ي دهرتبدٜ٘ ٗٗزدسٝ دهرتبٚدٞ ٗدهتعودٍٚ ًد 
  ٞ    دًد دهتتسٙمٚددٞهتندد٘ٙع ده دد ٢ٌني  وددٟ اِ ٚددذ دهددرب     ٗضددع دهددربدًد دهالزًدد

 زت ي دهل  ٙ ب دهتتسٙمٚٞ.
         ال  ت   دهتععل  وٟ دهل  ٙد ب دهد  ميتولٔد  ده د ٢ٌني  ودٟ اِ ٚدذ دهدربدًد

دهتتسٙب ب ملتٙعٙ ب دهع ًدٞ هورتبٚدٞ ٗدهتعودٍٚ بلدونِٞ ـ ٌد ْ       كزددهتتسٙب مبع
ده دد ٢ٌني  وددٟ اِ ٚددذ دهددربدًد دهتتسٙمٚددٞ   ًٗ  سُتٔدد  ب هل  ٙدد ب دمل٘حدد٘دٝ هددت٠ 

 عكز دهع٢ٚس ب ه٘زدسٝ ٗدملعكز دهتاصصٛ هوتتسٙب دملٔين هوٌعوٌني.ب مل
  هٚ ب دختٚ س ده  ٢ٌني آٙت٘ ع أْ ال ٍٓ ا٘ ٚ ب ًٗ رتر ب دهتسد ٞ   اعتٙى

ًـتٙعدب دملتدسك.ملتٙعٜ  دهتتسٙمٚٞ  وٟ اِ ٚذ دهربدًد ٗ  
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    ْ  الٍٔ دهتسد ٞ   ًل  تٝ  ِ ك ده عدس ب٘زدسٝ دهرتبٚٞ ٗدهتعودٍٚ بلدونِٞ ـ ٌد 
  وٟ حتتٙت دهل  ٙ ب دهالزًٞ ده  ِٙمغٛ أْ ميتولٔ  ً ع ٘ د ددسٝ دملتس ٚٞ.

 :ْحدًد الدزاس 
 رتٗد دهتسد ٞ دآلاٛ: اضٌِا

 :ٞٚ ٘دهل  ٙ ب دهتتسٙمٚٞ هت٠ ً ع  د ددسٝ رٚث د تصعب  وٟ  دذتتٗد دمل٘ض
ٍٚ ًعدكز دهتتسٙب ب ملتٙعٙ ب دهع ًٞ هورتبٚٞ ٗدهتعود دملِ ذّٙ هربدًد  دملتس ٚٞ

 .دهتلِ٘ه٘حٚٞ( عع ٚٞا ٗدهتنمٚ ٚٞادمل ب )دهل  ٙٗٓٛ: بلونِٞ ـ ٌ ْ 
 :ًٞٙـتٙعدب دملتدسك. دذتتٗد دهم ع  د تصعب  وٟ ًتٙعٜ ٗ
  :ٞتدسك دذتلً٘ٚدددٞ دهت بعدددٞ هددد٘زدسٝ دهرتبٚدددٞ   دملدددد تصدددعب  ودددٟ   دذتدددتٗد دملل ُٚددد

 ْ  ده ددع ٚٞ  دد يا  سددس ست  عدد ب اعوٌٚٚددٞ ٓددٛ:   ٗدهتعوددٍٚ بلددونِٞ ـ ٌدد 
 .ٗدهم طِٞ حِ٘ب ٗدهم طِٞ   يا ٗدهتدخوٚٞا اٝهع ٓعٗد
 :ًِٞٚ2017/2018 دهع َ دهتسد ُٛطِم ا ٓذٖ دهتسد ٞ    دذتتٗد دهز.َ 

 :ْمصطلحات الدزاس  
 :ــاتاٍــالهف -1

دملتعو ددٞ  وٚددع دملعدد سل ٗدملٔدد سدب ٗده ددتسدب ٗدمججت ٓدد بـاعددعل دهل  ٙددٞ بأُٔدد    
 . ملؤ لدٞ دهد  ٙعٌدى بٔد     دٓدتدل  ب٘ظ ٢ف ده اص ده  ٙؤدٙٔ  ًّ أحى حت ٚدق أ 

 (69ا 2007ا )دهنع ُٛ 

دملٔدددددد سدب ٗده ددددددتسدب دملعع ٚددددددٞ ٗدملِٔٚددددددٞ ٗدهِ لددددددٚٞ  ٗ حعد٢ٚددددددً  ـاعددددددعل بأُٔدددددد  
د ددسٝ دملتس ٚٞ ا ٗده  اؤدٜ  ىل  صت ز دهعٌدى   ٗدمجحتٌ  ٚٞ ده  ات٘د ع   ً ع 

 ٛ ٚ ٚدددٞا دهل  ٙددد ب دملعع ٚدددٞا ٗدهتنم  ا ٗاتضدددٌّ ةدددالج زتددد مجب ٓدددٛ:  ب دددلى ًتددد ه
 .   دهتلِ٘ه٘حٚٞ

   :مشسفٌ اإلدازّ املدزسَْ -2
ًٌددتٙعٙ ب دهرتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ بلددونِٞ ـ ٌدد ْا      ٙعٌددى ً ددع ٘ د ددسٝ دملتس ددٚٞ   
ٗـاعددت ٗظٚ ددتٍٔ  شددعد ٚٞ  وددٟ ًددتٙعٜ دملددتدسكا ٗٙددزٗسٍٓ بصدد٘سٝ دٗسٙددٞ ًلددتٌعٝا      

زتٍٔ ٗٙل ٌْٓ٘   ُ ع دهت   ٞ دملِٔٚٞ هتٍٙٔا ٗٙ ًْ٘٘ مبعدحعٞ خننٍٔ ٗبدعد 
ٗآهٚ ب  ٌؤٍ ٗٙت بعْ٘ اِ ٚذٓ  ٗا ٘مئ  ٗان٘ٙعٓ ا كٌ  ٙ  سكْ٘   حتتٙدت  
ٗ  دددتدد ٗاِ ٚدددذ بدددعدزتٍٔ دهتتسٙمٚدددٞا ٗٙ ً٘دددْ٘ بزٙددد سدب  شدددعد ٚٞ ملت بعدددٞ أدد٢ٔدددٍ 
ٗحتتٙددت درتٚ حدد أٍ ٗا ددتٍٙ دهددت ٍ دهددالزَ هلددٍ ٗٗضددع ا دد سٙع ردد٘ي ًلددت٘ٙ ب        

  (15ا  2017أدد٢ٍٔ. )ٗزدسٝ دهرتبٚٞ ٗدهتعوٍٚا 

 :مـسانـز التدزٍب ًاإلمنإ املوين -3
ٓٛ ًؤ لدٞ رلً٘ٚدٞ اتمدع ٗزدسٝ دهرتبٚدٞ ٗدهتعودٍٚ بلدونِٞ ـ ٌد ْ ٗٓدٛ دملعِٚدٞ          
بتزتٙددت دمجرتٚ حدد ب دهتتسٙمٚددٞ هوعدد ًوني بدد ه٘زدسٝ ب هتعدد ْٗ ًددع ددتٔدد ب دملعِٚددٞ     
د خدددع٠ ٗ  دددتدد ٗاِ ٚدددذ خندددٞ د  ددد ١ دملٔدددين ًدددع دملدددتٙعٙ ب دهت بعدددٞ هلددد  ٗ ً ددد        

ٚ حددد ب دهتتسٙمٚدددٞ ب هتعددد ْٗ ًدددع دهدددتٗد٢ع ٗد  لددد َ ٗا ٌٚٚٔددد ا كٌددد  ا دددَ٘    هالرت
بإُ  ١ ٗحتتٙث   ٢ٌٞ بٚ ُ ب دهتتسٙب ٗدملتتسبني ب  ض  ٞ  ىل دهتأكت ًّ أ س 
ٗضددد٘دب  ًٗعددد ٙل دهتسد ددد ب دهعوٚددد  ًٗت بعدددٞ شدددؤْٗ دملعشدددزني ٗالدددٔٚى ك  دددٞ     
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  ٗ ٍ  دمللتوزً ب دهتتسٙمٚٞ ٗدمجشعدل ٗاِعٍٚ ًلتمدٞ دهتدتسٙب. )  زدسٝ دهرتبٚدٞ ٗدهتعودٚ
 (2015ا بلونِٞ ـ ٌ ْ

 :ْاإلجسإات املنوجَْ للدزاس 
 :دآلاٛاوم د حعد١دب  ٗاتضٌّ

 :ْمنوج الدزاس 
ٙصدددف دهعددد ٓعٝ رٚدددث  ُدددٕ    ٓدددذٖ دهتسد دددٞ دملدددِٔد ده٘ ددد ٛ   ْدامدددع دهم رتددد

ٗده٘ ددد ٢ع ٗد ردددتدج دهددد  ا دددلى زتددد مجب دمج ت صددد ١ دملاتو دددٞ أٗ ً  سُتٔددد  أٗ     
 (207ا 2012أب٘ زٙتا ٗ بعدٍٓٚ )  . ٗ اصِٚ ٔ  ٗا للٓ أًض ٓ أ  

 :ْجمتنع الدزاس 
الْ٘ زتتٌع دهتسد دٞ ًدّ وٚدع ًدتسد١ ًٗدتٙعدب دملدتدسك مبدتدسك   سدس         
ست  عدد ب اعوٌٚٚددٞ بلددونِٞ ـ ٌدد ْ ) دد ي ده ددع ٚٞا دهتدخوٚددٞا  دد ي دهم طِددٞا    

( 408 دتدٍٓ ) َ( ٗدهمد ه   2018-2017حِ٘ب دهم طِٞا دهع ٓعٝ( هوعد َ دهتسد دٛ )  
ًدددتًٙعد ًٗدددتٙعٝ ًتس دددٞ رلدددب د رصددد ٢ٚ ب دهعمسٚدددٞ هددد٘زدسٝ دهرتبٚدددٞ ٗدهتعودددٍٚ      

 (89ا 2018بلونِٞ ـ ٌ ْ. )ٗزدسٝ دهرتبٚٞ ٗدهتعوٍٚا 

 :ْعَنْ الدزاس 
( د دتم ُٞ ٗبود    245  دختٚ س  ِٚٞ دهتسد ٞ بنعٙ ٞ   ٘د٢ٚٞا رٚث   ا٘زٙع )

( د ددددتم ُٞ  ددددل  20د ددددتمع د ) ( د ددددتم ُٞا ٗ 245 ددددتد دمج ددددتم ُ ب دمللددددرتحعٞ )  
( ًدددتًٙعد ًٗدددتٙعٝ ًتس دددٞ ًدددّ وٚدددع     225ًلتٌودددٞا ٗأ دددمزا دهعِٚدددٞ دهِٔ ٢ٚدددٞ )   

%( ًدددّ زتتٌدددع دهتسد دددٞا   55,14زتتٌدددع دهتسد دددٞ رٚدددث شدددلوا دهعِٚدددٞ ُلدددمٞ )     
 ( ٙ٘ضح دهعِٚٞ رلب ًتغلدب دهتسد ٞ:1ٗددتتٗي )

 تٛطٜع ع١ٓٝ ايزصاع١ سغب املتغريات ايزميٛغضاف١ٝ :  (1دــزٍٚ )

 مجايٞإلاايٓغب١ايعزراملغت٣ٛاملتغري

 اجلٓػ

%سنض

 %أْج٢

 امل٪ٌٖ

% بهايٛصٜٛؼ

 % َادغتري

 اخلرب٠ ايٛظٝف١ٝ

 % 

% 

 % عٓٛات فأنجض 

 :ْأداّ الدزاس 
إ تدد أددٝ دهتسد ٞ بعت دهعحد٘ك  ًّ أحى حت ٚق أٓتدل دهتسد ٞ   َ دهم رت ْ ب

(ا 2002)أي  ِدددددٞ   بدسد ددددد دهلددددد ب ٞ ٗمج  دددددٌٚ  دهِعدددددعٜ ٗدهتسد ددددد ب د طددددد س  ىل
ّ    (ا2018) ددت ً٘دٜ(ا 2013ٗ) دذت٘ ينٗ ةالةدٞ ستد ٗس    رٚث الُ٘دا دمج دتم ُٞ ًد
(   دعٝ ا  37)ٗةالةدٞ ستد ٗس    (   عٝ  مى دهتزلٍٚا ٗبعت دهتزلٍٚ ك ُا أٙضد ً 36ٗ)

 ٗ تد   عدب كى ًِٔ  ُٗلمتٔ  دمل٣٘ٙٞ. دك ٗس دهتالةٞ ( ٙ٘ضح2ٗددتتٗي )
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 ايزصاعـ١ ٚفـكـضات نـٌ َٓٗـا ٚايٓغـب امل٦ٜٛـ١ يًفكــضات ذلاٚصتٛطٜع : (2دــزٍٚ )

 :ّصدم األدا  
ّ ذٜٗ ًدد هوتز ددق ًددّ  ددتق د ددٝ    عضددٔ   وددٟ زتٌ٘ ددٞ ًددّ دمُلزلٌددني        

ا ( ستلٌدددني10)ا ٗبوددد   دددتدٍٓ   د ددسٝ دهتعوٌٚٚدددٞ زتددد يدرتدددربٝ ٗدملاتصدددني    
لددون ْ  دد ب٘ك ٗ لددٍ دهرتبٚددٞ ٗدهتسد دد ب    كوٚددٞ دهرتبٚددٞ   ًعددٞ ده ٗذهددم   

د ُلددد ُٚٞ   ًعدددٞ ُدددز٠ٗ ٗدملتٙعٙدددٞ دهع ًدددٞ هورتبٚدددٞ ٗدهتعودددٍٚ مبز  عدددٞ  ددد ي    
ا  ده ددع ٚٞ دد٢ددعٝ اٌِٚددٞ دملدد٘دسد دهم ددعٙٞ ٗدملعكددز دهتاصصددٛ هوٌعوٌددني مبلدد       

ٗ ت   دب دمج تم ُ ب دكلٌٞ وٚعٔ ا ٗأوع دكلٌْ٘  وٟ  ت ٔ ا ًٗال٢ٌتٔ  
 د دهد  ٗضدعا ًدّ أحودٔ ا ٗذهدم بعدت  حدعد١ دهتعدتٙالب دملِ  دمٞ            ه ٚ ك د بع

 ض١٘ ًالرع ب دكلٌني ٗا٘حٚٔ أٍ.

 :ْثبات أداّ للدزاس 

 ددد َ دهم رتددد ْ ب  دددتاتدَ ًع ًدددى أه ددد  كعُٗمددد   مج دددتاعدذ ًع ًدددى دهتمددد ب     
 ( ا٘ضح ذهم.3ُٗت ٢د ددتتٗي )

 ايزصاع١ حملاٚصَعا٬َت ايجبات تبعًا :  (3دزٍٚ )

 َعاٌَ ايجبات زر ايفكضاتع احملٛص

 ايهفاٜات املعضف١ٝ

 ايهفاٜات ايتهٓٛيٛد١ٝ

 ايهفاٜات ايتطبٝك١ٝ

 ايجبات ايهًٞ  

 ّ ( أْ وٚددع أبعدد د دهتسد ددٞ اتٌتددع ب ٌٚددٞ ةمدد ب   هٚددٞ     3ددتددتٗي ) ٗٙتضددح ًدد
(ا ٗذهددم ٙددتي  وددٟ أْ أددٝ دهتسد ددٞ اتٌتددع     0.97  دهت بددا دهعدد َ هددألددٝ )  رٚددث بودد 

 ب ٌٚٞ ةم ب   هٚٞ.

 :ْمتغـريات الدزاســ 
 دشتٌوا دهتسد ٞ  وٟ دملتغلدب دآلاٚٞ:

 أُتٟ(. -ا ٗهٕ ًلت٘ٙ ْ ٌٓ : )ذكعددتِس 
  ٙ٘حلتل  أ وٟ(. -: )بل ه٘سٙ٘كْدملؤٓى دهعوٌٛ ٗهٕ ًلت ً 
 دِ٘دب   9- 5 ِ٘دب ا ًدّ   4-1: )ًّلت٘ٙ ب ٓٛةالج ً   ِ٘دب درتربٝ ٗهل 

 (. ِ٘دب  أكتع10ا ٗ

 :َْٖاملعاجلات اإلحصا 
( ًددع SPSS  ددخدد ي دهمٚ ُدد ب   دذت  ددب دآلهددٛ  وددٟ دهربُدد ًد دمجرصدد ٢ٛ )  

 :دآلاٚٞد تاتدَ دملع دت ب د رص ٢ٚٞ 

         دهت٘زٙعد ب دهتلعدسٙدٞا ٗدهِلدب دمل٣٘ٙددٞ هوتعدعل  ودٟ الددعدس د ح بد ب هدت٠ أ ددعدد
 ِٞ دهتسد ٞ. ٚ
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 .أه   كعٗ ُم   ذتل ب ًع ًى دهتم ب 
 . ٜدملت٘   دذتل بٛ ٗدمجضتعدل دملعٚ س 
 .ٞ دختم س )ب( هتسد ٞ ده عٗق بني ًت٘ ن ب د تخ ب ب أ عدد زتتٌع دهتسد 
  ٜدختم س حتوٚى دهتم ّٙ د ر د(One Way Anova). 

  :ْنتاٖج الدزاس 
تٚددث  ددا  تٔ  دد    دد٣والددٔٚال هعددع  ُتدد ٢د دهتسد ددٞ   ددت   اصددِٚ ٔ  ٗ   

د ح بددٞ  ددّ كددى  ددؤدي  وددٟ رددتٖا ٗ ٌٚدد  ٙوددٛ  ددع  هتوددم دهِتدد ٢د ٗ دهمٚ ُدد ب     
عٚدددد س حتتٙددددت طدددد٘ي خالٙدددد  ً ٚدددد ك هٚلددددعب   مل ٗ  دددد ٗ اد رصدددد ٢ٚٞ دملتعو ددددٞ بٔدددد  

( ًٗدددّ ةدددٍ ا لدددٌٕٚ  ودددٟ أكدددرب  ٌٚدددٞ     4=1-5درتٌ  دددٛا   رلددد ب دملدددت٠ )
ا ٗبعددت ذهددم    ضدد  ٞ ٓددذٖ  (0,8=5÷4دمل ٚدد ك هوزصدد٘ي  وددٟ طدد٘ي درتوٚددٞ أٜ ) 

 ٞ ا ده ٌٚدددٞ  ىل أ دددى  ٌٚدددٞ   دمل ٚددد ك ٗذهدددم هتزتٙدددت دذتدددت د  ودددٟ هلدددذٖ درتوٚددد
 ( ٙ٘ضح ذهم.4ٗددتتٗي )

 ايغًـِ ايتصٓٝفـٞ ملكٝـاؼ يٝـهـضت اخلُـاعـٞ: (4زٍٚ )ــد

املغت٣ٛ )طٍٛ ايفرت٠(

رصد١ ق١ًًٝ دزَا 1779إىل  1َٔ 

رصد١ ق١ًًٝ 2759إىل  1781َٔ 

تٛعط١رصد١ َ 3739إىل  2761َٔ 

رصد١ نبري٠ 4719إىل  3741َٔ 

رصد١ نبري٠ دزَا 5إىل  4721َٔ 

 مسانـز  لـربامج  مشسيف اإلدازّ املدزسـَْ املنفـرٍن   لدٔ التدزٍبَْ الهفاٍات تٌافسما دزجْ : أًاًل 
 ُعنان من ًجوْ نظس مـدٍسِ ًُمـدٍسات   بشلطنْ ًالتعلَه للرتبَْ العامْ التدزٍب باملدٍسٍات

   ؟ املدازض
دهتسد دددٞا ٗا عٙددد  دمج دددتخ ب ب   رلددد ب   ِٚدددٞبعدددت انمٚدددق دمج دددتم ُٞ  ودددٟ 

ٞ  دملت٘ دن ب دذتلد بٚٞ هتسحدٞ دمل٘د  دٞ  وددٟ      ٞ  دكد ٗس دهتالةد ًعامدٞ اعاٚمددً    هوتسد د
  ( أدُ ٖ ٙ٘ضح ذهم. 5ا ٗددتتٗي ) اِ زهًٚ 

 َضتب١ تضتٝبًا تٓاطيًٝا ١ايزصاع بعار٭املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚا٫حنضافات املعٝاص١ٜ :  (5دزٍٚ )

 اٚص احمل

 

املتٛعط 

 احلغابٞ

ا٫حنضاف 

 املعٝاصٟ

 رصد١ 

 تٛفض ايهفا١ٜ

 نبري٠       ايهفاٜات املعضف١ٝ

نبري٠       ايهفاٜات ايتطبٝك١ٝ

نبري٠        ايتهٓٛيٛد١ٝ ايهفاٜات

نبري٠    ُٛ  ايهًٞاجمل

اد٘د ع دهل  ٙد ب دهتتسٙمٚدٞ هدت٠ ً دع  د ددسٝ      دسحٞ ( أْ 6) ٙتضح ًّ ددتتٗي
دملتس ددٚٞ دملِ ددذّٙ هددربدًد ًعدكددز دهتددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب دهع ًددٞ هورتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ    

 ٞ رٚددث دهتسحددٞ دهلددملٝ ك ُددا ضددٌّ  بلددونِٞ ـ ٌدد ْ ب هِلددمٞ كدد ٗس أددٝ دهتسد دد
( 0,72)ٗ( 0,62) ضتعدل ًعٚد سٜ بدني  ٗد( 3,54)ٗ( 3,63) اعدٗر دملت٘   دذتل بٛ بني

ٞ رٚددددث حدددد ١   دملعامددددٞ د ٗىل ستدددد٘س    كددددملٝ  تسحددددٞ ادددد٘د ع ب دهل  ٙدددد ب دملعع ٚدددد
بتسحددٞ  دهل  ٙدد ب دهتنمٚ ٚددٞٗ  دملعامددٞ دهت ُٚددٞ ستدد٘س ( 3,63) ٗمبت٘ دد  رلدد بٛ
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ٛ  ا٘د ع كدملٝ أًٙضد     ( ٗ  دملعامدٞ دهت هتدٞ ٗد خدلٝ ستد٘س     3,61) ٗمبت٘ د  رلد ب
ٗب هِلددمٞ ( 3,54ِ٘ه٘حٚددٞ بتسحدٞ ادد٘د ع كدملٝ ٗمبت٘ دد  رلد بٛ )   دهل  ٙد ب دهتل 

رٚث بو  دملت٘    كملٝ ا٘د ع دهل  ٙ ب دهتتسٙمٚٞهوٌخٌ٘ك دهلوٛ ك ُا دسحٞ 
 (.3,60) دذتل بٛ

  ًذلـو  علٓ حدي  حمٌزنل لدزاسْ سٌف ٍته تناًل ل الشؤال األًلًملزٍد من التعنل يف نتاٖج
 :ننا ٍأتُ

 ت املعسفَْ:األًل: الهفاٍا احملٌز 
 دهت٘د عدملت٘ ن ب دذتل بٚٞ ٗدمجضتعد  ب دملعٚ سٙٞ ٗدسحٞ ( 6ٗٙ٘ضح ددتتٗي )

    . ًعامٞ اعاٚمً  اِ زهًٚ  ه  عدب ٓذد دك٘سٗدهعامٞ 

ايهفاٜات  ذلٛصيفكضات  ٚايضتب١ ايتٛافضٚرصد١  املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚا٫حنضافات املعٝاص١ٜ:  (6زٍٚ )ــد

 تٓاطيًٝاَضتب١ تضتٝبًا  املعضف١ٝ

 ض٠ـــايفك ّ ايـضتبـ١

املتٛعط 

 احلغابٞ

ا٫حنضاف 

 املعٝاصٟ

 رصد١ 

تٛافض 

 ايهفا١ٜ

ميتًو املعضف١ ايتا١َ باحملت٣ٛ ايتزصٜيب يهٌ دًغ١
 نبري٠

ّ با٭ْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚايكضاصات املضتبط١ بايتزصٜب7 ٞ ايتا نبري٠ميتًو ايٛع

نبري٠ات ا٫تصاٍ ٚايتٛاصٌ َع املتزصبني7ميتًو َٗاص

 
٘ َعضف١ باملغتٜٛات ايٛظٝف١ٝ ٚفل اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يًتزصٜب7 نبري٠يزٜ

 
نبري٠ ميتًو ايكزص٠ ع٢ً صٝاغ١ ا٭ٖزاف اإلدضا١ٝ٥ يهٌ دًغ١ تزصٜب7١ٝ

نبري٠ٜبغط املفاِٖٝ ٜٚكزَٗا بطضٜك١ ٚاقع7١ٝ

 

يزٜ٘ َعضف١ دٝز٠ با٭عايٝب ايتزصٜب١ٝ املٓاعب١ يتشكٝـل أٖـزاف   

نٌ دًغ١ تزصٜب7١ٝ

نبري٠

نبري٠يزٜ٘ إملاّ ناف بايضبط بني اجلاْب ايٓعضٟ ٚايتطبٝكٞ

ميتًو َٗاصات ناف١ٝ ٭عايٝب تكِٜٛ املتزصبني7
 

نبري٠

نبري٠ضف املزصب دٝزًا احلادات ايتزصٜب١ٝ يًُتزصبني يف ض٤ٛ أرا7ِٗ٥ٜع

  
نبري٠يزٜ٘ َعضف١ ناف١ٝ بهٝف١ٝ طٜار٠ رافع١ٝ املتزصبني7

نبري٠ٜٛظف أعايٝب تتٓاعب َع طبٝع١ ايفضٚم ايفضر١ٜ بني املتزصبني7

َتٛعط١ًُتزصبني7ًِٜ باملؾه٬ت املٝزا١ْٝ ي

نبري٠املتٛعط ايعاّ

دسحٞ اد٘د ع دهل  ٙد ب دهتتسٙمٚدٞ هدت٠ ً دع  د ددسٝ      ( أْ 6)ٙتضح ًّ ددتتٗي 
دملِ ددذّٙ هددربدًد ًعدكددز دهتددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب دهع ًددٞ هورتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ    دملتس ددٚٞ

ُددا ضددٌّ دسحدددٞ   دهل  ٙدد ب دملعع ٚددٞ ك    بلددونِٞ ـ ٌدد ْ ب هِلددمٞ ه  ددعدب ستدد٘س     
      ٛ ( 3,37) ٗ( 3,89) بددني  دهتدد٘د ع دهلددملٝ ٗدملت٘ ددنٞ رٚددث اددعدٗر دملت٘ دد  دذتلدد ب

( 5ده  ددعٝ )رٚددث حدد ١   دملعامددٞ د ٗىل   (ا 0,92)ٗ( 0,71) عٚدد سٜ بددني دملضتددعدل دمجٗ
ٞ    ده  ُصٔ   بتسحدٞ اد٘د ع    .  ميتوم دملعع ٞ دهت ًٞ بد كت٠٘ دهتدتسٙيب هلدى حولد
 ٙودٍ ب مل دلالب دملٚتدُٚدٞ    ( ده  ُصدٔ   7ده  عٝ )لٝ ح ١ب د خ ٗ  دملعامٞ كملٝا

دسحٞ ا٘د ع كملٝا ٗب هِلدمٞ هوٌخٌد٘ك    وٟ ب ٚٞ ده  عدب  ٗرصوا . هوٌتتسبني
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دملت٘ دد   دهلوددٛ هوٌزدد٘س ك ُددا دسحددٞ ادد٘د ع دهل  ٙدد ب دملعع ٚددٞ كددملٝ رٚددث بودد  
 (.3,63) دذتل بٛ

 الجانُ: الهفـاٍـات التهنـٌلـٌجَـْ: احملٌز 
 دهت٘د عدملت٘ ن ب دذتل بٚٞ ٗدمجضتعد  ب دملعٚ سٙٞ ٗدسحٞ ( 7ح ددتتٗي )ٗٙ٘ض
  . ًعامٞ اعاٚمً  اِ زهًٚ  ه  عدب ٓذد دك٘سٗدهعامٞ 

ايهفـاٜـات  ذلٛصيفكضات  ٚايضتب١ ايتٛافضٚرصد١  املتٛعطــات احلغاب١ٝ ٚا٫حنضافات املعٝاص١ٜ: (7)دزٍٚ 

 َضتب١ تضتٝبًا تٓاطيًٝا ايتهٓـٛيـٛدٝـ١

 ض٠ـــايفك ّ ايـضتبـ١

املتٛعط 

 احلغابٞ

ا٫حنضاف 

 املعٝاصٟ

 رصد١ 

 تٛافض ايهفا١ٜ

ٗاصات  تٛظٝفٗا يف ت١َُٝٓ  ع ؽبه١ اإلْرتْتٚ  جيٝز ايتعاٌََ 

املتزصبني7

 نبري٠

٘ املتزصبني إىل ا٫عتعا١ْ باملغتشزثات ايتهٓٛيٛد١ٝ  ٜٛد

يًشصٍٛ ع٢ً املعًَٛات7

٠نبري

 ٜغتدزّ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ يف إثضا٤ احملت٣ٛ ايتـزصٜيب  

با٭ْؾط١ ٚايتزصٜبات7

نبري٠

ٜٛظــف بفاعًٝــ١ املغــتشزثات ايتهٓٛيٛدٝــ١ يف تٛصــٌٝ 

ايتزصٜيب يًُتزصبني7 احملت٣ٛ

نبري٠

ٜغتدزّ بضاَر ايرتاعٌ ايفٛصٟ نايٛاتغاب يف تُٓٝـ١  

ــٌ   ايتٛاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٚبني املتزصبني7بٝٓ٘ 

نبري٠

ٜغتدزّ ايتكٓٝات املٓاعب١ يف تبغٝط املفاِٖٝ اخلاص١ 

باجلًغات ايتزصٜب7١ٝ

نبري٠

خيتاص ايتكٓٝـات ايرتبٜٛـ١ املٓاعـب١ يتشكٝـل أٖـزاف اجلًغـات       

ايتزصٜب7١ٝ

نبري٠

 

ــاعٞ يف تٛصــٌٝ املــ    ار٠ ٜٛظــف ؽــبهات ايتٛاصــٌ ا٫دتُ

ايتزصٜب١ٝ يًُتزصبني7

نبري٠

ٜٛظـــف املغـــتشزثات ايتهٓٛيٛدٝـــ١ يف إثـــاص٠ رافعٝـــ١     

املتزصبني7

نبري٠

ــ١     ــ١ ايضادعــ ــ١ يف ايتغشٜــ ــتشزثات ايتهٓٛيٛدٝــ ــف املغــ ٜٛظــ

 يٮْؾط١ ايتزصٜب7١ٝ

نبري٠

ْـاَر  ٜٛظف ْعاّ املضاعـ٬ت اإليهرتْٚـٞ يف تكٝـِٝ ايرب   

 ايتزصٜيب7

 َتٛعط١ 

نبري٠اّــط ايعــٛعــاملت

دسحٞ اد٘د ع دهل  ٙد ب دهتتسٙمٚدٞ هدت٠ ً دع  د ددسٝ      ( أْ 7)ٙتضح ًّ ددتتٗي 
دملِ ددذّٙ هددربدًد ًعدكددز دهتددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب دهع ًددٞ هورتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ    دملتس ددٚٞ

هتلِ٘ه٘حٚدٞ ك ُدا ضدٌّ دسحدٞ     دهل  ٙ ب د بلونِٞ ـ ٌ ْ ب هِلمٞ ه  عدب ست٘س
ضتدددعدل دمجٗ( 3,19)ٗ( 3,79) دهتدد٘د ع دهلدددملٝ رٚددث ادددعدٗر دملت٘ ددد  دذتلدد بٛ بدددني   

( دهدد  ُصددٔ   3ده  ددعٝ )رٚددث حدد ١   دملعامددٞ د ٗىل   ( 1,09)ٗ( 0,78) عٚدد سٜ بددني دمل
بتسحدٞ   .  جيٚت دهتع ًى ًع شملٞ د ُرتُا ٗا٘ظٚ ٔ    اٌِٚدٞ ًٔد سدب دملتدتسبني   

 ٙ٘ظدددف ُعددد َ ُصدددٔ   ( دهددد 7ده  دددعٝ )دملعامدددٞ د خدددلٝ حددد ١ب  ٗ  اددد٘د ع كدددملٝ
 بتسحدددٞ اددد٘د ع ًت٘ دددنٞا   دهتدددتسٙيب.. دملعد دددالب د هلرتُٗدددٛ   ا ٚدددٍٚ دهربُددد ًد 

ٛ   ٗرصددوا هوٌزدد٘س  ب ٚددٞ ده  ددعدب دسحددٞ ادد٘د ع كددملٝا ٗب هِلددمٞ هوٌخٌدد٘ك دهلودد
 ذتلدد بٛك ُددا دسحددٞ ادد٘د ع دهل  ٙدد ب دهتلِ٘ه٘حٚددٞ كددملٝ رٚددث بودد  دملت٘ دد  د 

(3,54.) 
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 الجالح: الهفـاٍـات التطبَكَـْ: احملٌز 
 دهت٘د عدملت٘ ن ب دذتل بٚٞ ٗدمجضتعد  ب دملعٚ سٙٞ ٗدسحٞ ( 8ٗٙ٘ضح ددتتٗي )

   . ًعامٞ اعاٚمً  اِ زهًٚ  ه  عدب ٓذد دك٘سٗدهعامٞ 

ايهفـاٜـات  ذلٛص يفكضات ٚايضتب١ ايتٛافضٚرصد١  املتٛعطات احلغاب١ٝ ٚا٫حنضافات املعٝاص١ٜ:  (8)دزٍٚ 

 ايتطبٝكٝـ١ َضتب١ تضتٝبًا تٓاطيًٝا

ايفكـــض٠ ّ ايـضتبـ١

املتٛعط 

 احلغابٞ

ا٫حنضاف 

 املعٝاصٟ

 رصد١ 

تٛافض 

 ايهفا١ٜ

 نبري٠ُٜٓٞ َٗاصات ايتعًِ ايتعاْٚٞ ٚايعٌُ اجلُاعٞ يًُتزصبني

نبري٠حيرتّ أفهاص ٚآصا٤ املتزصبني ٜٚضبطٗا بأٖزاف اجلًغ7١

ٜٗـتِ بؾــهٌ َتغــاٚ ظُٝـع املتــزصبني ٫ٚ ٜتشٝــظ ٭فــضار رٕٚ   

آخضٜٔ

نبري٠

نبري٠ٜتكبٌ ايٓكز رٕٚ اْفعاٍ أٚ تٛتض ٜٚصشح َٔ اخطا7٘٥

 

ٜتعاٌَ بًباق١ َع بعض ايتذاٚطات اييت تصزص َـٔ املتـزصبني   

زصٜب7١ٝٚتغبب تعطٌ يف فعايٝات اجلًغ١ ايت

نبري٠

جيٝز ايت١٦ٝٗ ٚاإلثاص٠ ٭سٖإ املتزصبني يبز٤ دًغ١ تزصٜبٝـ١  

دزٜز7٠

نبري٠

نبري٠ٜطضح أع١ً٦ تجري تفهري املتزصبني ٚتتشز٣ قزصات7ِٗ 

ــزصات       ــع قـ ــب َـ ــا ٜتٓاعـ ــ١  ـ ــ١ ايتزصٜبٝـ ــاذ اجلًغـ ــ٧ َٓـ  ٜٗٝـ

َٚغتٜٛات املتزصبني7

نبري٠

ٜتٝح ايفضص١ يًُتزصبني ملؾاٖز٠ مناسز ع١ًُٝ ميهٔ تطبٝكٗا 

يف َٛاقف صف١ٝ ٚاقع7١ٝ

نبري٠

 ٜغــــتدزّ ا٭عــــايٝب املٓاعــــب١ ايــــيت حيتادٗــــا املتــــزصبٕٛ يف 

اإلراص٠ املزصع١ٝ

نبري٠

نبري٠ٜغتدزّ َٗاص٠ غًل اجلًغ١ ايتزصٜب١ٝ باقتزاص 

نبري٠ٜغتدزّ ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ ٚاخلتاَٞ بؾهٌ َتها7ٌَ

 َتٛعط١  حيضص باعتُضاص ع٢ً َتابع١ أثض ايتزصٜب يف املٝزا7ٕ

نبري٠اّــط ايعــٛعــاملت

دسٝ دسحٞ اد٘د ع دهل  ٙد ب دهتتسٙمٚدٞ هدت٠ ً دع  د د     ( أْ 8) ٙتضح ًّ ددتتٗي
دملِ ددذّٙ هددربدًد ًعدكددز دهتددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب دهع ًددٞ هورتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ    دملتس ددٚٞ

دهل  ٙدد ب دهتنمٚ ٚدٞ ك ُددا ضددٌّ دسحددٞ   بلدونِٞ ـ ٌدد ْ ب هِلددمٞ ه  دعدب ستدد٘س  
 ٛ ( 3,16)ٗ( 3,89) بدددني دهتددد٘د ع دهلدددملٝ ٗدملت٘ دددنٞ رٚدددث ادددعدٗر دملت٘ ددد  دذتلددد ب

( دهد   9ده  دعٝ )   دملعامدٞ د ٗىل   رٚدث حد ١  ( 1,08)ٗ( 0,83) ٗدضتعدل ًعٚ سٜ بني
بتسحدٞ اد٘د ع    .  ٌِٙٛ ًٔ سدب دهتعوٍ دهتع ُٗٛ ٗدهعٌى ددتٌ  ٛ هوٌتتسبنيُصٔ  
حيع  ب  دتٌعدس  ودٟ   ُصٔ    ( ده 12ده  عٝ )د خلٝ ح ١ب  ٗ  دملعامٞ كملٝا

ٗب هِلدددمٞ هوٌخٌددد٘ك  بتسحدددٞ اددد٘د ع ًت٘ دددنٞا .  ًت بعدددٞ أةدددع دهتدددتسٙب   دملٚدددتدْ
رٚث بود  دملت٘ د     هوٌز٘س ك ُا دسحٞ ا٘د ع دهل  ٙ ب دهتنمٚ ٚٞ كملٝ دهلوٛ

 (.3,61) دذتل بٛ

     ٌٔلإلجابْ عن الشؤال الجانُ الرِ نصى: هل تٌجد فسًم ذات داللْ إحصاَْٖ عنـد مشـتα ≤ 

ٔ  مـدٍسِ ًُمـدٍسات املـدازض    من الدزاسْ عَنْ أفساد استجابات يف (0.05  مـتغريات  إىل ُتعـز
 ؟ اخلربًّل العلنُ، املؤهًاجلنص، 

 ٗ ٘ل ٙتٍ  ع  ُتٚخٞ كى ًتغل  وٟ رتٖ كٌ  ٙأاٛ:
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 : أًاًل: متغري اجلنص 

 دكدد ٗس ردد ٗس دتٌٚددع  ٞدملعٚ سٙدد  ب  رلدد ب دملت٘ ددن ب دذتلدد بٚٞا ٗدمجضتعد دد  
( لٌددد٘ تني T-testدختمددد س ب )  حدددعد١  ٗٗ  ددد  ملدددتغل ددتدددِس )ذكدددعا دُتدددٟ(ا    
 (.9ي )ًلت وتني رلب ً  ٙ ل  هٕٚ ددتتٗ

ض ـتغٝـا ملـًـ١ تبعـيز٣ ع١ٓٝ ايزصاع م ٚضـ١ ايفـٔ ر٫يـف عـ( يًهؾاص ت)ـر اختبـْتا٥ : (9زٍٚ )ــد

 اجلٓػ

 زرـايع ٛ ـايٓ اٚصـــاحمل

املتٛعط 

 احلغابٞ

ا٫حنضاف 

 املعٝاصٟ

رصدات 

 احلض١ٜ

ق١ُٝ 

 (ت)

َغت٣ٛ 

 ايز٫ي١

اجتاٙ 

 ايز٫ي١

 ايهفاٜات املعضف١ٝ

 سنض

 * 

 يصاحل

 ْاخ٫ا
 أْج٢

 ايهفاٜات ايتهٓٛيٛد١ٝ

 سنض

* 

يصاحل 

ا٫ْاخ
 أْج٢

 ايهفاٜات ايتطبٝك١ٝ

 سنض

 * 

يصاحل 

ا٫ْاخ
 أْج٢

 اجملُٛ  ايهًٞ

 سنض

  * 

يصاحل 

ا٫ْاخ
 أْج٢

  (α ≤ 0.05) عٓز َغت١٣ٛ *راي

ٞ  ٗحد٘د  دعٗق ذدب دمجهدٞ  رصد ٢ٚٞ  ِدت ًلدت٠٘      ( 9) ٙتضح ًّ ددتدتٗي   دهتمجهد
(α ≤ 0.05) تسحدددٞ اددد٘د ع دهل  ٙددد ب دهتتسٙمٚدددٞ هدددت٠ ً دددع  د ددسٝ دملتس دددٚٞ   ه

ب ملددتٙعٙ ب دهع ًددٞ هورتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ بلددونِٞ   دهتددتسٙب دملِ ددذّٙ هددربدًد ًعدكددز 
   دهِدد٘ك دمجحتٌدد  ٛ امًعدد  ملددتغل ـ ٌدد ْ ًددّ ٗحٔددٞ ُعددع ًددتٙعٜ ًٗددتٙعدب دملددتدسك

ستدد ٗس أددٝ دهتسد ددٞ ٗكددذهم   دلٌدد٘ك دهلوددٛ رٚددث كدد ْ ًلددت٠٘ دهتمجهددٞ     
( ًٗدّ خدالي دهِعدع هوٌت٘ دن ب دذتلد بٚٞ      0,05وٚدع ستد ٗس دهتسد دٞ أ دى  دّ )     

دملت٘ ددن ب دذتلدد بٚٞ هإلُدد ج أكددرب ًددّ دهددذك٘س  دد  ٙعددين أْ ده ددعٗق   ٙتضددح أْ
د رصدد ٢ٚٞ هصدد حل دمجُدد جا ٗٓددذد ٙعددين أْ دسحددٞ ادد٘د ع دهل  ٙدد ب دهتتسٙمٚددٞ  ِددت      
 دمل ع  ب د ددسٙ ب أ ضى ًّ ً ع  د ددسٝ دملتس ٚٞ تلب سأٜ  ِٚٞ دهتسد ٞ.

 :ُثانًَا: متغـري املـؤهـل العـلنـ 
دتٌٚدع د بعد د ٗ  د      ٞدملعٚ سٙ  بن ب دذتل بٚٞا ٗدمجضتعد   رل ب دملت٘   
-Tدختمدد س ب )  حددعد١  ٗ(ا ً حلددتل  ددأ وٟا بلدد ه٘سٙ٘ك) دملدؤٓدددى دهعدوٌدددٛملددتغل 

test       ( لٌدد٘ تني ًلددت وتني رلددب ًدد  ٙ ددل  هٚددٕ ددتددتٗي )ددتدددتٗي ًٗددّ   (.10
 (α ≤ 0.05) ِددت ًلددت٠٘ دهتمجهددٞ  رصدد ٢ٚٞ ٗحدد٘د  ددعٗق ذدب دمجهددٞ  ددتَ  ٙتضددح

تسحددٞ ادد٘د ع دهل  ٙدد ب دهتتسٙمٚددٞ هددت٠ ً ددع  د ددسٝ دملتس ددٚٞ دملِ ددذّٙ هددربدًد    ه
ع ًددٞ هورتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ بلددونِٞ ـ ٌدد ْ ًددّ ٗحٔددٞ    ًعدكددز دهتددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب ده 
ؤٓددى دهعوٌدٛ   ستدد ٗس أددٝ دهتسد ددٞ  دمل ملدتغل  امًعدد  ُعدع ًددتٙعٜ ًٗدتٙعدب دملددتدسك  

ٗكذهم   دلٌ٘ك دهلوٛ رٚث ك ْ ًلت٠٘ دهتمجهٞ   وٚدع ستد ٗس دهتسد دٞ    
(ا ٗٓددددذد ٙعددددين ا دددد سب آسد١  ِٚددددٞ دهتسد ددددٞ ًددددّ  وددددٞ ًؤٓددددى     0,05أكددددرب  ددددّ ) 

تسحددٞ ادد٘د ع دهل  ٙدد ب دهتتسٙمٚددٞ هددت٠ ً ددع       ٙ٘ك ًٗؤٓددى دمل حلددتل ه دهملدد ه٘س
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هدددربدًد ًعدكدددز دهتدددتسٙب ب ملدددتٙعٙ ب دهع ًدددٞ هورتبٚدددٞ     د ددسٝ دملتس دددٚٞ دملِ دددذّٙ
 .ٗدهتعوٍٚ بلونِٞ ـ ٌ ْ

 م ٚضـ١ ايفـٔ ر٫يـف عـ( يًهؾاص ت)ـر اختبـْتا٥:  (11زٍٚ )ــد

 املـ٪ٖـٌ ايعـًُـٞض ـتغٝـا ملـًـ١ تبعـ١ ايزصاعيز٣ عٝٓ

 زرـايع ٌـ٪ٖـامل اٚصــاحمل

املتٛعط 

 احلغابٞ

ا٫حنضاف 

 املعٝاصٟ

رصدات 

 احلض١ٜ

ق١ُٝ 

 (ت)

َغت٣ٛ 

 ايز٫ي١

اجتاٙ 

 ايز٫ي١

 ايهفاٜات املعضف١ٝ

 بهايٛصٜٛؼ

  

غري راٍ 

ًٝا  َادغتري إسصا٥

 فأع٢ً

 ايهفاٜات ايتهٓٛيٛد١ٝ

بهايٛصٜٛؼ

 

غري راٍ 

ًٝا إسصا٥  َادغتري

فأع٢ً

 ايهفاٜات ايتطبٝك١ٝ

بهايٛصٜٛؼ

 

غري راٍ 

ًٝا  َادغتري إسصا٥

فأع٢ً

 اجملُٛ  ايهًٞ

بهايٛصٜٛؼ

غري راٍ 

ًٝا إسصا٥  َادغتري

فأع٢ً
  

 :ّثالجًا: متغـري سنـٌات اخلبــس 
 َ رلددب ًددد  ٙ دددل  هٚدددٕ   دمججتددد ٖ رددد دٜ دختمددد س حتوٚدددى دهتمدد ّٙ د    د ددتاتد

 (.11تٗي )ددت

ض ـتغٝـا ملـًـ١ تبعـيز٣ ع١ٓٝ ايزصاعم ٚضـ١ ايفـٔ ر٫يـف عـحتًٌٝ ايتبأٜ ا٭سارٟ ا٫جتاٙ يًهؾ:  (11زٍٚ )ــد

 عٓـٛات اخلبــض٠ 

َصزص ايتبأٜاٚصـــاحمل

دلُٛ  

املضبعات

رصدات 

احلض١ٜ

َتٛعط 

املضبعات

ق١ُٝ 

(ف)

َغت٣ٛ 

ايز٫ي١

ايهفاٜات املعضف١ٝ

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛ  ايهًٞ

ايهفاٜات ايتهٓٛيٛد١ٝ

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛ  ايهًٞ

ايهفاٜات ايتطبٝك١ٝ

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛ  ايهًٞ

 اجملُٛ  ايهًٞ

بني اجملُٛعات

راخٌ اجملُٛعات

اجملُٛ  ايهًٞ

(  ددتَ ٗحدد٘د  ددعٗق ذدب دمجهددٞ  رصدد ٢ٚٞ  ِددت ًلددت٠٘    11ٙتضددح ًددّ ددتددتٗي ) 
هتسحٞ ا٘د ع دهل  ٙ ب دهتتسٙمٚٞ هت٠ ً دع  د ددسٝ دملتس دٚٞ    (α ≤ 0.05)دهتمجهٞ 
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دملِ ددذّٙ هددربدًد ًعدكددز دهتددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب دهع ًددٞ هورتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ بلددونِٞ    
ـ ٌدد ْ ًددّ ٗحٔددٞ ُعددع ًددتٙعٜ ًٗددتٙعدب دملددتدسك امًعدد  ملددتغل  ددِ٘دب درتددربٝ             

  ٘ ٠ دهتمجهددٞ   ستدد ٗس أددٝ دهتسد ددٞ ٗكددذهم   دلٌدد٘ك دهلوددٛ رٚددث كدد ْ ًلددت
(ا ٗٓذد ٙعين ا  سب آسد١  ِٚٞ دهتسد ٞ  ودٟ  0,05وٚع ست ٗس دهتسد ٞ أكرب  ّ )

دخدددتالل  دددِ٘دب درتدددربٝ هتسحدددٞ اددد٘د ع دهل  ٙددد ب دهتتسٙمٚدددٞ هدددت٠ ً دددع  د ددسٝ  
دملتس ددٚٞ دملِ ددذّٙ هددربدًد ًعدكددز دهتددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب دهع ًددٞ هورتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ    

 بلونِٞ ـ ٌ ْ.

  الدزاسْ ًتفشريها:مناقشْ نتاٖج 
: ًدد   وددٟ ُددصٗي دهددذٜ  ؤدي د دٞ ب هلدددد دملتعو ددددهِت ٢دد ٗا لددل ًِ   ددٞأٗمًج: 
ّ   هددت٠ دهتتسٙمٚددٞ دهل  ٙدد ب ادد٘د عدسحددٞ   هددربدًد ً ددع  د ددسٝ دملتس ددٚٞ دملِ ددذٙ
ـ ٌدد ْ ًددّ ٗحٔددٞ   بلددونِٞ ٗدهتعوددٍٚ هورتبٚددٞ دهع ًددٞ دهتددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب ًعدكددز

ًـتٙعدب دملت  ؟ دسكُعع ًتٙعٜ ٗ

خوصددا ُتدد ٢د دهتسد ددٞ  ىل أْ دسحددٞ ادد٘د ع دهل  ٙدد ب دهتتسٙمٚددٞ هددت٠ ً ددع         
د ددسٝ دملتس دددٚٞ دملِ دددذّٙ هدددربدًد ًعدكدددز دهتدددتسٙب ب ملدددتٙعٙ ب دهع ًدددٞ هورتبٚدددٞ    

دهتسحٞ دهلملٝا ك ُا ضٌّ  ٗدهتعوٍٚ بلونِٞ ـ ٌ ْ ب هِلمٞ ك ٗس أددٝ دهتسد ٞ
 عدد دهعِٚدٞ بصد٘سٝ   ًدٞ بتسحدٞ اد٘د ع      ٗٙعز٠ ذهم  ىل ٗح٘د سض ١ ٗ ِ  ٞ هت٠ أ

دهل  ٙ ب دهتتسٙمٚٞ هت٠ ً ع  د ددسٝ دملتس ٚٞ دملِ ذّٙ هربدًد ًعدكز دهتتسٙب 
ب ملدددتٙعٙ ب دهع ًدددٞ هورتبٚدددٞ ٗدهتعودددٍٚ بلدددونِٞ ـ ٌددد ْ ٗ دددت ٙعودددى رصددد٘ي وٚدددع   
ستددد ٗس دهتسد دددٞ ٗكدددذهم دلٌددد٘ك دهلودددٛ  ودددٟ دسحدددٞ اددد٘د ع كدددملٝ هول  ٙددد ب   

ٞ مجٓتٌ َ ٗاعكٚز ٗزدسٝ دهرتبٚدٞ ٗدهتعودٍٚ بعٌوٚدٞ دهتٌِٚدٞ دملِٔٚدٞ      دهتتسٙمٚٞ ُتٚخ
بصددد٘سٝ   ًدددٞ ٗدُعلددد ك ذهدددم دمجٓتٌددد َ  ودددٟ ً دددع  د ددسٝ دملتس دددٚٞ دملِ دددذّٙ     
هددربدًد ًعدكددز دهتددتسٙب كددٍُ٘ٔ أردددت دهعكدد ٢ز د    ددٚٞ    ٌوٚددٞ دهتدددتسٙب        

        َ ده٘ظٚ ٚدٞ   ُٗتٚخٞ مل  ميتولُ٘دٕ ًدّ خدربدب ًٗعد سل بلدمب طمٚعدٞ  ٌودٍٔ ٗدملٔد 
دهدددد  ٙؤدُٗٔدددد ا ب  ضدددد  ٞ  ىل د  دددد هٚب دهدددد  اِتٔخٔدددد  ٗزدسٝ دهرتبٚددددٞ ٗدهتعوددددٍٚ 
بلونِٞ ـ ٌ ْ   دختٚ سٓ  ه٘ظٚ ٞ ً دع  د ددسٝ دملتس دٚٞ رٚدث حتتدٜ٘ شدعٗط      
ده٘ظٚ دددٞ  ودددٟ بِددد٘د درتدددربٝ   زتددد ي دهعٌدددى كعدددتد  دددِ٘دب درتدددربٝ ٗدملعع دددٞ      

    ٛ مل ددعل د ددسٝ دملتس ددٚٞ )ًعوددٍ    ب هتددتسٙب ٗطع ددٕا ًددع ٗحدد٘د دهتلولددى دهدد٘ظٚ 
ًددد دٝ أٗيا ًدددتٙع ًلددد  تا ًدددتٙع ًتس دددٞ( رٚدددث ًددد سك ً دددعل د ددسٝ دملتس دددٚٞ       
 ٌوٚ ب دهتدتسٙب  ِدتً  كد ْ   ٗظٚ تدٕ دهلد ب ٞ  د٘د١ كد ْ )ًدتًٙعد ملتس دٞ أٗ          
ًتًٙعد ًل  تد أٗ ًعوٍ أٗي ً دٝ دسد دٚٞ( ًدّ خدالي ادتسٙب دهلد دس د ددسٜ ٗده دين       

ٕ هوع ٛ مبلدت٘ٙ ب دملد٘ظ ني ده٘ظٚ ٚدٞ. كٌد   دت اعدز٠ ٓدذٖ        ٗدهتتسٙلٛ مبتس ت
دهِتٚخدددٞ  ىل  دسدن ً دددع  د ددسٝ دملتس دددٚٞ دملِ دددذّٙ هدددربدًد ًعدكدددز دهتدددتسٙب     

أدٗدسٓددٍ   زتدد ي   س ددٞ بأٌٓٚددٞ دًددتالكٍٔ هول  ٙدد ب دهتتسٙمٚددٞ هتٌلددٍِٔ ًددّ 
ًٌد           ًٔٗ  ًٙ ملد  ٙرتادب   د   ١ دملٔين ٗ د٘دٝ   هٚدٞا رٚدث أ دمح ذهدم ًنوًمد  ضدعٗس

 وٚدددٕ ًدددّ ُتددد ٢د  جي بٚدددٞ   ا٘ دددٚع ٗاعٌٚدددق ًعع دددٞ دملتدددتسبني ٗزٙددد دٝ خدددربدأٍ    
ٗ لٍِٔ ًّ د   هٚب ده ِٚٞ ٗده دتسٝ  ودٟ دهتعزٙدز ٗدذتلدٍ دهلدوٍٚ  د  ٙعٚدٍِٔ        
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 وددٟ أدد١  ٌوددٍٔ دمجددسٜ ٗده ددينا ٗده٘ دد٘ل  وددٟ دهت ِٚدد ب ٗد  دد هٚب ٗدهنعد٢ددق     
هرتبٚددٞا كٌدد  أْ ٓددذٖ دهِتٚخددٞ ات٘د ددق ًدددع      دهرتب٘ٙددٞ دذتتٙتددٞ   زتدد ي دمجددسٝ د   

انوعدد ب ٗزدسٝ دهرتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ   ا عٚددى د دٗدس ده٘ظٚ ٚددٞ هوٌ ددع ني دمجددسٙددني    
ٗٓٛ اأاٛ اعوٞ هت٘حٔ ب ٗزدسٝ دهرتبٚٞ ٗدهتعوٍٚ ٗحٔ٘دٓ    زت ي اٌِٚٞ دمل٘دسد 
دهم ددددعٙٞ ٗان٘ٙعٓدددد  مبدددد  ٙضددددٌّ حت ٚددددق حدددد٘دٝ   هٚددددٞ   شتعحدددد ب دهعٌوٚددددٞ     

 ٚٞ دهتعوٌٚٞ.دهتعوٌٚ

(ا ٗدهد  أظٔدعب ُت ٢خٔد     2016ٗات ق ٓذٖ دهِت ٢د ًع ُت ٢د دسد دٞ دهنعخد ْ )  
أْ دسحٞ ا٘د ع دهل  ٙ ب دملع  عٝ هوٌ عل دهرتبٜ٘   د سدْ ح ١ب بتسحدٞ   هٚدٞ   

(ا 2014  وٚددع دكدد ٗس ًٗددّ ضددٌِٔ  ك  ٙدد ب دهٌِدد٘ دملٔددينا ٗدسد ددٞ دهلددعتٙٞ )     
 ع ني دهرتب٘ٙني ب٘مجٙٞ دهل٘ٙق   ست  عٞ   ي ٗده  أش سب ُت ٢خٔ   ىل أْ دمل

دهم طِدددٞ بلدددونِٞ ـ ٌددد ْ ميتولدددْ٘ ك  ٙددد ب دملٔددد سدب دمجدد٢ٚدددٞ ٗده دددتسدب ده ِٚدددٞ     
 ٗد ددسٙٞ دهالزًٞ ده   لٍِٔ ًّ اأدٙٞ ًٔ ًٍٔ دهتعوٌٚٚٞ.

ًّٗ حٔٞ أخع٠   ت دختو ا ُت ٢د ٓذٖ دهتسد دٞ ًدع ُتد ٢د دسد دٞ دذتضدعًٛ      
 ىل أْ دسحددٞ اددد٘د ع دهل  ٙدد ب دملِٔٚددٞ دهالزًددٞ هوٌددد٘حٔني      (ا ٗدهدد  ا٘ ددوا  2003)

دمجددسٙني ح ١ب بص٘سٝ   ًٞ بتسحٞ ًت٘ دنٞ بٌِٚد  حد ١ اد٘د ع ك  ٙد ب دهتٌِٚدٞ       
 ٗ ٞ (2002)  ِدددٕ آيدسد دددٞ دملِٔٚدددٞ بتسحدددٞ ضدددعٚ ٞا   اددد٘د ع ا ٗدهددد  أظٔدددعب أْ دسحددد

ٞ  دهل  ٙددد ب  ٞ    كٌدددتسبني  هوٌ دددع ني  دهتتسٙمٚددد ْ   دددونِ ّ  ـ ٌددد  ٞ  ًددد ُعددددع  ٗحٔددد
(ا ٗدهدد  أشدد سب  ىل أْ دسحددٞ   2006ًت٘ ددنٞا ٗدسد ددٞ ده ددٌعٜ )   ملتددتسبني ك ُددا د

ا٘د ع دهل  ٙ ب دهالزًٞ مل ع  دهتتسٙب   ًتِٙٞ ر ٢ى ب ملٌولٞ دهععبٚٞ دهلع٘دٙٞ 
ك ُددا ًت٘ ددنٞ  وددٟ د بعدد د ك  ددٞ ًدد   ددتد بعددت ك  ٙدد ب دهعال دد ب د ُلدد ُٚٞ      

  ل ُا بتسحٞ كملٝ.

 :ٙأاٛكٌ   كى  وٟ رتٖ دهتسد ٞست ٗس   للٗا  ٚتٍ ًِ   ٞ ٌٚ  ٙأاٛ ٗ

 :حمـٌز الهفـاٍـات املعـسفَـْ -1

دسحدٞ اد٘د ع دهل  ٙد ب دهتتسٙمٚدٞ هدت٠ ً دع  د ددسٝ       أظٔعب ُتد ٢د دهتسد دٞ أْ   
هددربدًد ًعدكددز دهتددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب دهع ًددٞ هورتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ    دملتس ددٚٞ دملِ ددذّٙ

دملعع ٚددٞ ك ُددا ضددٌّ دسحدددٞ      ببلددونِٞ ـ ٌدد ْ ب هِلددمٞ ه  ددعدب ستدد٘س دهل  ٙدد      
 ٞ  ميتوددم دملعع ددٞ دهت ًددٞ بدد كت٠٘ ا ٗٙتددمني أْ ده  ددعٝ   دهتدد٘د ع دهلددملٝ ٗدملت٘ ددن

ٙـعددز٠   دملعامددٞ    ا حدد ١بدهتددتسٙيب هلددى حولددٞ د ٗىل ٗبتسحددٞ ادد٘د ع كددملٝا ٗ ددت 
ذهددم  ىل  دسدن ً ددع  د ددسٝ دملتس ددٚٞ دملِ ددذّٙ هددربدًد ًعدكددز دهتددتسٙب بددأْ       

عع ددٞ دهت ًددٞ بدد كت٠٘ دهتددتسٙيب ٙعتددرب ًددّ ددت٘دُددب دملٌٔددٞ   دهعٌوٚددٞ    د ملدد َ ٗدمل
دهتتسٙمٚددٞ ٗدهدد   لددٍِٔ ًددّ ا ددتٍٙ دكتدد٠٘ بتسحددٞ   هٚددٞ ًددّ ددتدد٘دٝ ٗد ا دد ْ    
ٗده دددع٘س ب هت دددٞ ٗدهددددتٌلّ ًدددّ دملدددد دٝا ٗٓدددذد ٙدددِعلس بصدددد٘سٝ  جي بٚدددٞ    مدددد٘ي       

ٗب هتدد هٛ دمللدد  تٝ   ٗد تزلدد ْ دملتددتسبني ُٗٚددى دهربُدد ًد دهتددتسٙيب  وددٟ سضدد ٍٓا    
ٙودددٍ ب مل دددلالب دملٚتدُٚدددٞ  كٌددد  حددد ١ب ده  دددعٝ   ودددٟ حت ٚدددق أٓدددتدل دهربُددد ًد.  

ٙـعدز٠ ذهدم ه٘حد٘د    هوٌتتسبني  ا   دملعامٞ د خلٝا ٗبتسحٞ ا٘د ع ًت٘ نٞا ٗسمب  
دمل لالب دملٚتدُٚٞ ٌٚع  ُ٘ك ًّ دهصع٘بٞ    مل َ ًٗعع ٞ ً ع  د ددسٝ دملتس ٚٞ 
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هلتعٝ  تدٍٓ ٗدختالل ٗاِ٘ك دمل لالب دملٚتدُٚٞ دهد  اد٘دحٍٔٔ   ٗذهم  هوٌتتسبني
كٍُ٘ٔ ح ١ٗد ًّ ب٣ٚ ب ًٗتدسك شتتو ٞا كٌد  أْ ًلدت٠٘ خدربدأٍ ًٗعد س ٍٔ     
ٗطعٙ ددٞ اع ًوددٍٔ ًددع دمل ددلالب ًت  ٗاددٞا ٗسمبدد  ٙلددْ٘ هع ًددى ضددٚق ده٘ ددا ٗاعددتد   

 ًٔ َ ًٗل٣٘هٚ ب ً عل د ددسٝ دملتس ٚٞ أةع  ويب  وٟ ٓذٖ دهِتٚخٞ.

 :حمــٌز الهفـاٍـات التهنـٌلـٌجَـْ -2
دسحددٞ ادد٘د ع دهل  ٙدد ب دهتتسٙمٚددٞ هددت٠ ً ددع      ا٘ ددوا ُتدد ٢د دهتسد ددٞ  ىل أْ   

دملِ دددذّٙ هدددربدًد ًعدكدددز دهتدددتسٙب ب ملدددتٙعٙ ب دهع ًدددٞ هورتبٚدددٞ     د ددسٝ دملتس دددٚٞ
ك ُددا  دهتلِ٘ه٘حٚددٞدهل  ٙدد ب  ٗدهتعوددٍٚ بلددونِٞ ـ ٌدد ْ ب هِلددمٞ ه  ددعدب ستدد٘س  

ٞ    ا ٗرصدوا ده  دعٝ    ت٘د ع دهلملٝضٌّ دسحٞ ده د ُرتُدا   جيٚدت دهتع ًدى ًدع شدمل
ٙـعددز٠ ذهددم  ىل  دملعامددٞ  ا  وددٟٗا٘ظٚ ٔدد    اٌِٚددٞ ًٔدد سدب دملتددتسبني  د ٗىل; ٗ ددت 

 دسدن ً دددددع  د ددسٝ دملتس دددددٚٞ دملِ دددددذّٙ هدددددربدًد ًعدكدددددز دهتدددددتسٙب بأٌٓٚدددددٞ       
ع ملٚدددددٞ دًدددددتالكٍٔ هلدددددذٖ دملٔددددد سدب ٗذهدددددم  ْ د دددددتاتدَ ٗا٘ظٚدددددف ده دددددملٞ ده   

ٕ  هوٌعوً٘ ب ٗدهت ِٚ ب دهتلِ٘ه٘حٚٞ دذتتٙتٞ    ٌوٚٞ دهتتسٙب ٞ  هد كدملٝ   أٌٓٚد
ٍ  رٚث أُدٕ ٙع دع ًدّ ًلدت٠٘     ًٔ سدب ٗ تسدب دملتتسبني ان٘ٙع    امد دي    ا   ودٔ

اوعدب دهتلِ٘ه٘حٚد  دٗس دملعشدت دهدذٜ ٙلد  ت         وٚٔد ا كٌد     دملعوً٘ ب ٗدذتصد٘ي 
ٛ ٗاا٘حٕٚ دمل دٝ دهعوٌٚدٞ   ًدّ   خصدًم  د اد٘ ع ًصدتسً  هودتعوٍا ٗٓدٛ   رب  ع دٞ أكد   عند

دملتددتسبا ب  ضدد  ٞ  ىل دٗسٓدد     ددٔ٘هٞ  ددع  دملدد دٝ      دملعوً٘دد ب دهدد  حيتدد ذ هلدد     
ٗ ٌٔٔ  ًٗعد  ٝ ده عٗق ده عدٙٞ هوٌتتسبني ٗكلع دهعٗاني ٗدملوى ٗ ض  ١ ُ٘ك ًدّ  

 دملعُٗٞ ٗدذتعكٞ ددخى    ٞ دهتتسٙب.

٘ ٗرصددددوا ده  ددددعٝ   حٚددددٞ   دهتغذٙددددٞ دهعدحعددددٞ  ٙ٘ظددددف دمللددددتزتة ب دهتلِ٘ه
 ا  وٟ دملعامدٞ د خدلٝا ٗس دٍ رصد٘هل   ودٟ ٓدذٖ دملعامدٞ  مج أْ        هألُ نٞ دهتتسٙمٚٞ

دسحددٞ دهتدد٘د ع ك ُددا كددملٝا ٗ ددت ٙعحددع ذهددم  ىل أٌٓٚددٞ ا٘ظٚددف دمللددتزتة ب    
دهتلِ٘ه٘حٚٞ   ب  ١ آةع دهدتعوٍ ٗد دتٌعدسٙتٕ ُتٚخدٞ ملد  اد٘ عٖ ٓدذٖ دهت ِٚد ب ًدّ         

تعدتدٝ ٗدملتِ٘ دٞ دهد  اِ  دب وٚدع دمللدت٘ٙ ب ٗاعد دٛ ده دعٗق         ًعِٚ ب دهتعوٍٚ دمل
 ده عدٙٞ هوٌتتبعّٙا ب  ض  ٞ  ىل ا٘ عٓ  ٗ ٔ٘هٞ دهتع ًى ًعٔ  ٗدهعح٘ك دهٚٔ .

 :حمــٌز الهفـاٍـات التطبَكَـْ -3
دسحددٞ ادد٘د ع دهل  ٙدد ب دهتتسٙمٚددٞ هددت٠ ً ددع  د ددسٝ    بِٚددا ُتدد ٢د دهتسد ددٞ أْ  

ًد ًعدكددز دهتددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب دهع ًددٞ هورتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ   دملتس ددٚٞ دملِ ددذّٙ هددربد 
دهتنمٚ ٚدٞ ك ُددا ضددٌّ دسحددٞ   بلدونِٞ ـ ٌدد ْ ب هِلددمٞ ه  دعدب ستدد٘س دهل  ٙدد ب  

ٛ ٞا ٗح ١ب ده  عٝ  دهت٘د ع دهلملٝ ٗدملت٘ ن ٗدهعٌدى   ٌِٙٛ ًٔ سدب دهتعوٍ دهتعد ُٗ
 د ددسٝ ً دددع د ٗىل ٗ دددت ٙ لدددع ذهدددم ملعع دددٞ  دملعامدددٞ  ا  ددتٌددد  ٛ هوٌتدددتسبني
أْ دًددتالن دمل ددعل هتوددم دهل  ٙدد ب   هددربدًد ًعدكددز دهتددتسٙب  دملتس ددٚٞ دملِ ددذّٙ

أةِ ١ دهعٌوٚٞ دهتتسٙمٚٞ  د٘ل ٙدؤدٜ  ىل  دٚ دٝ دهعال د ب د ُلد ُٚٞ دذتٌٚدتٝ بدني        
دملتدددتسبني ٗٙلددد  ت  ودددٟ  جيددد د ًِددد   ٗب٣ٚدددٞ ادددتسٙب دد ٌدددٞ ٗح ذبدددٞا ٗٓدددذد ٙ دددعع   

لدد٣٘هٚٞ ٗأُٔددٍ حددز١ ًددّ ًِعً٘ددٞ دهتددتسٙب   دملتددتسبني ب هعدرددٞ دهِ لددٚٞ ٗحتٌددى دمل 
ًٗلُ٘ ادددٕا ٗٙدددت عٍٔ  ىل رعٙدددٞ دهتعدددمل ٗ بدددتد١ دهدددعأٜا ٗب هتددد هٛ  ةدددعد١ دهربُددد ًد  



 (ASEP)دزاسات عسبَْ يف الرتبَْ ًعله النفص 

 

 

 

 

 
301 

ٗامدد دي درتددربدب ٗدمل دد سكٞ دهت   وٚددٞ ٗمج ددٌٚ   ددإْ دملتددتسبني  ددت ًددعٗد خبددربدب     
ٗجت سب  ٌوٚٞ ًّ خالي دمل٘د ف دهًٚ٘ٚٞ أةِد ١ دهعٌدىا ٗ دت دا  دا ٓدذٖ دهِتٚخدٞ       

ا ٗده  أظٔدعب أْ أٓدٍ ك  ٙد ب    (Monica,2012)ً  أش سب  هٕٚ دسد ٞ ًُ٘ٚل  ًع 
دملدددتسبني ضدددعٗسٝ دذت حدددٞ  ىل اأ دددٚس  ال دددٞ ا ددد سكٚٞ ًدددع دملتدددتسبني ٗدمجاصددد ي  
ده عدد يا ب  ضدد  ٞ  ىل ك  ٙددٞ دبتلدد س ب٣ٚددٞ اعوددٍ ًع دد٘ب  ٚٔدد ا ٗدهرتكٚددز  وددٍٚٔ   

ند٘ٙع دملدتخى دهرتبدٜ٘ا    هالُ ت ر  وٟ ً  ٙ تًٕ دملتتسب ًّ ً رترد ب كدٛ ٙدتٍ ا   
ا أْ ِٓد ن ك  ٙد ب   (Mamaqi et al,2011)كٌد  دكدتب دسد دٞ ً ًٚلد  ٗآخدعّٙ      

ًٗٔدد سدب ستددتدٝ هوٌددتسبني ًتددى ده ددتسدب ده اصددٚٞ ٗدهلددو٘كٚ ب ددخددى ده   ددٞ  
دهتتسٙمٚٞ ٗحتوٚى ر ح ب دهتتسٙبا ٗ ددسٝ دهتتسٙبا ٗانمٚدق دهتدتسٙبا ٗدهرتكٚدز    

  وٟ دمل  سكني   دهتتسٙب.

ْ      ده  ددعٝ    ٗحدد ١ب  ا   حيددع  ب  ددتٌعدس  وددٟ ًت بعددٞ أةددع دهتددتسٙب   دملٚددتد
ٙـعدددز٠ ذهدددم  ىل ٗحددد٘د  صددد٘س     دملعامدددٞ د خدددلٝ ٗبتسحدددٞ اددد٘د ع ًت٘ دددنٞا ٗ دددت 
ًت بعدددٞ دهع ٢دددت دهتدددتسٙيبا ٗهعدددى ذهدددم سدحدددع  ىل ضدددعف ًٔددد سدب ً دددع  د ددسٝ     

 ٞ دهع ٢ددددت  دملتس ددددٚٞ دملِ ددددذّٙ هددددربدًد ًعدكددددز دهتددددتسٙب بلٚ ٚددددٞ ٗ ٌوٚددددٞ ًت بعدددد
دهتددددتسٙيب   دملٚددددتدْا ٗسمبدددد  ٙلددددْ٘ ذهددددم بلددددمب ضددددغ٘ط دهعٌددددى ٗاعددددتد دملٔدددد َ   
ٗدمللدد٣٘هٚ ب دملو دد ٝ  وددٟ  دد اق ٓددؤمج١ دمل ددع ني ٗب هتدد هٛ  ٔددٍ مج جيددتْٗ ده٘ ددا          

 دهل   هو ٚ َ بٔذٖ دملٌٔٞ. 

 :ذات  هل تٌجـد فـسًم  نـُ الرِ نصى: اـجـؤال الـلكْ بالشـج املتعـاٖـْ ًتفشري النتـمناقشثانًَا
مــدٍسِ  مــن الدزاســْ عَنــْ أفــساد اســتجابات يف (α ≤ 0.05داللــْ إحصــاَْٖ عنــد مشــتٌٔ  

 ؟ اخلربًّاملؤهل العلنُ، ًاجلنص،  متغريات إىل ُتعزٔ ًُمدٍسات املدازض
ًـتغل  وٟ رتٖ كٌ  ٙأاٛ:  ٗ  ًِ   ٞ ٗا لل كى 

 : أًاًل: متغــري اجلنص 

 ِدددت ًلدددت٠٘  رصددد ٢ٚٞ هدددٞ ٗحددد٘د  دددعٗق ذدب دمجك ددد ا ُتددد ٢د دهتسد دددٞ  ىل 
تسحٞ ا٘د ع دهل  ٙ ب دهتتسٙمٚٞ هت٠ ً دع  د ددسٝ دملتس دٚٞ   ه (α ≤ 0.05) دهتمجهٞ

دهع ًددٞ هورتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ بلددونِٞ   دملِ ددذّٙ هددربدًد ًعدكددز دهتددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب 
ٛ  ملدتغل  امًعد  ـ ٌد ْ     ستد ٗس أددٝ دهتسد دٞ ٗكدذهم   دلٌدد٘ك     دهِد٘ك دمجحتٌدد  

ا (a<0.005) ْ ًلت٠٘ دهتمجهدٞ   وٚدع ستد ٗس دهتسد دٞ أ دى  دّ       دهلوٛ رٚث ك
ًّٗ خالي دهِعع هوٌت٘ دن ب دذتلد بٚٞ ٙتضدح أْ دملت٘ دن ب دذتلد بٚٞ هإلُد ج       
أكرب ًّ دهذك٘س    ٙعين أْ ده عٗق د رص ٢ٚٞ هصد حل دمجُد جا ٗٓدذد ٙعدين أْ     

     ّ ً دع  د ددسٝ   دسحٞ ا٘د ع دهل  ٙ ب دهتتسٙمٚٞ  ِدت دمل دع  ب د ددسٙد ب أ ضدى ًد
ً دع   دملتس ٚٞ تلب سأٜ  ِٚدٞ دهتسد دٞا ٗ دت مج اعدين ٓدذٖ ده دعٗق جت ٓدى دٗس        

ٗهلدّ  دت ٙعودى ذهدم  ْ ُلدمٞ      د ددسٝ دملتس ٚٞ دملِ ذّٙ هربدًد ًعدكز دهتتسٙب 
ًًد       ا٘د ع دهل  ٙ ب دهتتسٙمٚٞ هت٠ دمل ع  ب ك ُا أ وٟ ُتٚخدٞ  ُٔدّ أكتدع دهتزد

هتتسٙمٚدددٞا تلدددٍ طمٚعدددتّٔ   دذتدددع   ودددٟ اِ ٚدددذ     ٗس مدددٞ   صتددد ر دهدددربدًد د 
ده عدسدب ٗدهت٘ ٚ ب دهصد دسٝ ًدّ دهد٘زدسٝ خبصد٘  ا عٚدى بدعدًد د  د ١ دملٔدينا         

 ٗ ُّٔ أكتع س مٞ    ةم ب دهذدب ٗده تسٝ  وٟ حتٌى دملل٣٘هٚٞ. 
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(ا ٗدهدد  2016ٗ ددت دختو ددا ُتدد ٢د ٓددذٖ دهتسد ددٞ ًددع ُتدد ٢د دسد ددٞ دهنعخدد ْ )     
عٗق ذدب دمجهدددٞ  رصددد ٢ٚٞ ملدددت٠ اددد٘ ع دهل  ٙددد ب دملع  دددعٝ   ك ددد ا  دددتَ ٗحددد٘د  ددد 

(ا 2014هوٌ عل دهرتبٜ٘ ب  سدْ اعز٠ ملتغل دهِ٘ك دمجحتٌ  ٛا ٗدسد ٞ دهلعتٙٞ )
ًٚ    ا٘ ع دهل  ٙ ب د دد٢ٚٞ دهالزًدٞ   ٗده  أش سب  ىل  تَ ٗح٘د  عٗق ددهٞ  رص ٢

ز٠ ملدددتغل دهِددد٘ك هدددت٠ ً دددعل د ددسٝ دملتس دددٚٞ ًدددّ ٗحٔدددٞ ُعدددع أ دددعدد دهعِٚدددٞ اعددد   
(ا ٗدهددد  أظٔدددعب  دددتَ ٗحددد٘د  دددعٗق ددهدددٞ    2003دمجحتٌددد  ٛا ٗدسد دددٞ دذتضدددعًٛ ) 

ًٚ  هتسحددٞ ادد٘د ع دهل  ٙدد ب دملِٔٚددٞ دهالزًددٞ هوٌدد٘حٔني د ددسٙددني    ددونِٞ     رصدد ٢
 ـ ٌ ْ ًّ ٗحٔٞ ُعع ًتٙعٜ دملتدسك امًع  ملتغل دهِ٘ك دمجحتٌ  ٛ.

 :ُثانًَا:متغري املؤهل العلن 
 ِددت ًلددت٠٘  رصدد ٢ٚٞ ٗحدد٘د  ددعٗق ذدب دمجهددٞ  دهتسد ددٞ  ىل  ددتَ  أبددعزب ُتدد ٢د

 ٞ تسحدٞ اد٘د ع دهل  ٙد ب دهتتسٙمٚدٞ هدت٠ ً دع  د ددسٝ دملتس دٚٞ        ه (α ≤ 0.05) دمجهد
دهع ًددٞ هورتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ بلددونِٞ   دملِ ددذّٙ هددربدًد ًعدكددز دهتددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب 

ٗكدددذهم   دلٌددد٘ك  ؤٓدددى دهعوٌدددٛ   ستددد ٗس أددٝ دهتسد دددٞدمل ملدددتغل امًعددد ـ ٌددد ْ 
  وٚددع ستدد ٗس دهتسد ددٞا ٗٓددذد  ((a >0.005دهلوددٛ رٚددث كدد ْ ًلددت٠٘ دهتمجهددٞ 

ٙعددين ا دد سب آسد١  ِٚددٞ دهتسد ددٞ ًددّ  وددٞ ًؤٓددى دهملدد ه٘سٙ٘ك ًٗؤٓددى دمل حلددتل  
ً ددع  د ددسٝ دملتس ددٚٞ دملِ ددذّٙ هددربدًد   تسحددٞ ادد٘د ع دهل  ٙدد ب دهتتسٙمٚددٞ هددت٠ ه

 .ع ًٞ هورتبٚٞ ٗدهتعوٍٚ بلونِٞ ـ ٌ ًْعدكز دهتتسٙب ب ملتٙعٙ ب ده

ٗ ت ٙعز٠ ذهم  ىل ا  بٕ ظعٗل ٗب٣ٚٞ دهعٌدى هدت٠ وٚدع أ دز ب دملدؤٓالب       
دهعوٌٚٞ ب  تم س أْ دهربدًد دهتتسٙمٚٞ دمل تًٞ ًّ ً ع  د ددسٝ دملتس ٚٞ مبعدكز 
دهتتسٙب   دهغ هب الْ٘   ًدٞ ٗا دٌى وٚدع دملدتٙعّٙ بغد  دهِعدع  دّ ًؤٓودٍٔ         

سمبدد  ٙلددْ٘ ذهددم ُتٚخددٞ هلددعٛ ً ددع  د ددسٝ دملتس ددٚٞ هت ددتٍٙ بددعدًد   دهعوٌددٛا ٗ
اتسٙمٚددٞ اتلددٍ ب ذتتدةددٞ ٗدهتختٙددت ٗات٘دكددب ًددع دمللددتختدب دهرتب٘ٙددٞ دذتتٙتددٞ  
ٗب هت هٛ ٙ عع وٚع أ ز ب دملؤٓالب بأٌٓٚدٞ ٓدذٖ دهدربدًد ٗردتدةتٔ  ٗب هتد هٛ      

 مج ٙلْ٘ ِٓ ن  ص٘س دتٔٞ  وٟ رل ب حٔٞ أخع٠.

(ا ٗدهدد  2016 ٢د ٓددذٖ دهتسد ددٞ ًددع ُتدد ٢د دسد ددٞ دهنعخدد ْ )     ٗ ددت دا  ددا ُتدد   
ا٘ ددوا  ىل  ددتَ ٗحدد٘د  ددعٗق ذدب دمجهددٞ  رصدد ٢ٚٞ ملددت٠ ادد٘ ع دهل  ٙدد ب دملع  ددعٝ    

 هوٌ عل دهرتبٜ٘ ب  سدْ اعز٠ ملتغل دملؤٓى دهعوٌٛ.

 :ّثالجًا: متغري سنٌات اخلرب 
  ِدت ًلدت٠٘  ٗحد٘د  دعٗق ذدب دمجهدٞ  رصد ٢ٚٞ     خوصا ُت ٢د دهتسد ٞ  ىل  دتَ  

تسحٞ ا٘د ع دهل  ٙ ب دهتتسٙمٚٞ هت٠ ً دع  د ددسٝ دملتس دٚٞ   ه (α ≤ 0.05) دهتمجهٞ
دهتددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب دهع ًددٞ هورتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ بلددونِٞ    دملِ ددذّٙ هددربدًد ًعدكددز 

 ددِ٘دب درتددربٝ   ستدد ٗس أددٝ دهتسد ددٞ ٗكددذهم   دلٌدد٘ك        ملددتغل  امًعدد  ـ ٌدد ْ  
(ا 0,05ٞ   وٚددع ستدد ٗس دهتسد ددٞ أكددرب  ددّ )  دهلوددٛ رٚددث كدد ْ ًلددت٠٘ دهتمجهدد  

تسحددٞ ادد٘د ع ٗٓددذد ٙعددين ا دد سب آسد١  ِٚددٞ دهتسد ددٞ  وددٟ دخددتالل  ددِ٘دب درتددربٝ ه  
دهل  ٙ ب دهتتسٙمٚٞ هت٠ ً ع  د ددسٝ دملتس ٚٞ دملِ ذّٙ هربدًد ًعدكز دهتتسٙب 

 .بلونِٞ ـ ٌ ْ ب ملتٙعٙ ب دهع ًٞ هورتبٚٞ ٗدهتعوٍٚ
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ِ ٙددٞ ٗد  ددتدد ٗدهتددتسٙب دهددذٜ جيددتٖ ً ددع  د ددسٝ    ٗ ددت ٙعددز٠ ذهددم  ىل دهع  
دملتس ددٚٞ ًددّ  مددى ٗزدسٝ دهرتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ ٗذهددم ًِددذ بتدٙددٞ   س ددتٍٔ ملٔدد َ ٓددذٖ  
ده٘ظٚ ٞا ٗسمب  ٙع٘د ذهم أًٙض   ىل أْ ً ع  د ددسٝ دملتس ٚٞ ر ٗه٘د دهت٘ ٚق   

رتربٝ رتدٟ مج  ا تٍٙ دهربدًد دهتتسٙمٚٞ مب  ٙتِ  ب ٗٙت٘د ق ًع وٚع أ ز ب د
 ٙلْ٘ ِٓ ن  ص٘س دتٔٞ  وٟ رل ب حٔٞ أخع٠.

(ا ٗدهدد  2016ٗ ددت دا  ددا ُتدد ٢د ٓددذٖ دهتسد ددٞ ًددع ُتدد ٢د دسد ددٞ دهنعخدد ْ )         
ك ددد ا ُت ٢خٔددد   دددتَ ٗحددد٘د  دددعٗق ذدب دمجهدددٞ ملدددت٠ اددد٘ ع دهل  ٙددد ب دملع  دددعٝ        

(ا 2014هوٌ دعل دهرتبدٜ٘ بدد  سدْ اعدز٠ ملددتغل  دِ٘دب درتددربٝا ٗدسد دٞ دهلددعتٙٞ )     
ًٚ    ا٘ ع دهل  ٙ ب د دد٢ٚٞ دهالزًدٞ  ٗ ده  أش سب  ىل  تَ ٗح٘د  عٗق ددهٞ  رص ٢

هددت٠ ً ددعل د ددسٝ دملتس ددٚٞ ًددّ ٗحٔددٞ ُعددع أ ددعدد دهعِٚددٞ اعددز٠ ملددتغل  ددِ٘دب           
ًٚ       2003درتربٝا ٗدسد ٞ دذتضعًٛ ) (ا ٗده  أظٔعب  دتَ ٗحد٘د  دعٗق ددهدٞ  رصد ٢

ٌد٘حٔني د ددسٙدني    دونِٞ ـ ٌد ْ ًدّ      هتسحدٞ اد٘د ع دهل  ٙد ب دملِٔٚدٞ دهالزًدٞ هو     
 ٗحٔٞ ُعع ًتٙعٜ دملتدسك امًع  ملتغل  ِ٘دب درتربٝ.

ًّٗ حٔدٞ أخدع٠   دت دختو دا ُتد ٢د ٓدذٖ دهتسد دٞ ًدع دهِتد ٢د دهد  ا٘ دوا             
(ا ٗدهددد  أظٔدددعب ٗحددد٘د  دددعٗق ذدب دمجهدددٞ  رصددد ٢ٚٞ   2006دهٚٔددد  دسد دددٞ ده دددٌعٜ ) 

تسٙب   ًتِٙدٞ ر ٢دى ب ملٌولدٞ دهععبٚدٞ     هتسحٞ اد٘د ع دهل  ٙد ب دهالزًدٞ مل دع  دهتد     
( 5 –1دهلددع٘دٙٞ امًعدد  ملددتغل خددربدب دملتددتسبني هصدد حل ده ٣دد ب ذٜٗ درتددربٝ ًددّ )      

 ٗدهدد  ك دد ا أْ دملددتسبني Peter & Darry,2004)) بددٚرت ٗددسٜ  ددِ٘دبا ٗدسد ددٞ
 ٘ذًح  هوٌتسب  ٙعتربْٗ   ً٘د ع دهتتسٙب  كتع ًّ   ع  ِ٘دب دهذّٙ ك ُ٘د

ٗ  د  درتدربٝ ٗدملٔد سٝ     أْ ٙلْ٘ دملع١ ًدتسًب   عد مجً   ٗأْ دملعع ٞ مج ال ٛ  حى ده ع يا
 هل  أةع   ذهم.

 :ْتٌصَات الدزاس 
 ب آلاٛ: ٘ ٛ  ض١٘ ُت ٢د دهتسد ٞ ًِٗ    أ  ا

        كل ب ً ع  د ددسٝ دملتس دٚٞ دملِ دذّٙ هدربدًد ًعدكدز دهتدتسٙب ب ملدتٙعٙ ب 
 ْ ًٔددد سٝ د ملددد َ ب مل دددلالب دملٚتدُٚدددٞ   دهع ًدددٞ هورتبٚدددٞ ٗدهتعودددٍٚ بلدددونِٞ ـ ٌددد   

هوٌتدددتسبني  دددّ طعٙدددق دهدددتٗسدب دهتتسٙمٚدددٞ أٗ ً ددد سكتٍٔ    حدددعد١ دهمزددد٘ج   
 د حعد٢ٚٞ ٗدهزٙ سدب دملٚتدُٚٞ ٗدمل  بالب ًٗت بعٞ  خالب دهعٌى.

  اٌِٚٞ دهل  ٙ ب د ددسٙٞ هوٌ ع ني د ددسٙني دملِ ذّٙ هربدًد ًعدكز دهتتسٙب
ت بعدٞ أةدع دهتدتسٙب      رتبٚٞ ٗدهتعودٍٚ بلدونِٞ درت  دٞ مب   ب ملتٙعٙ ب دهع ًٞ هو

 ْ ا ٗٙدتٍ ذهدم  دّ طعٙدق التٚدف دهدتٗسدب ٗدهدربدًد دهتدتسٙيب دهد  اعددين          دملٚدتد
 بلٚ ٚٞ ًت بعٞ دهع ٢ت دهتتسٙيب.

           ردث ً دع  د ددسٝ دملتس دٚٞ ٗخ  دٞ دهدذك٘س ًدٍِٔ دملِ دذّٙ هدربدًد ًعدكدز
وددٍٚ بلددونِٞ ـ ٌدد ْ  وددٟ دمج ددتٌعدس   دهتددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب دهع ًددٞ هورتبٚددٞ ٗدهتع 

بتن٘ٙع ك  ٙ أٍ دهتتسٙمٚٞا ٗميلدّ حت ٚدق ذهدم  دّ طعٙدق دهدتعوٍ دهدذداٛ        
 ٗدمل  سكٞ   دملؤ عدب ٗدهِتٗدب دهع ملٚٞ دملع  عٝ ذدب دهعال ٞ مبخ ي  ٌؤٍ.
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 ٝ  ا ٍٚٚ ً ع    ِت دهمزث  هٚٔ  ا٘ ى ده  دهل  ٙ ب ب  ٢ٌٞ دمج تع ُٞ ًعد
ٚٞ دملِ ددذّٙ هددربدًد ًعدكددز دهتددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب دهع ًددٞ هورتبٚددٞ  د ددسٝ دملتس دد

ٛ  دهتدتسٙب  ٗدهتعوٍٚ بلونِٞ أةِ ١ دملٚدتدْا ٗميلدّ ده ٚد َ بدذهم ًدّ         دهعٌود
خددددالي  دسدذ   ٢ٌددددٞ دهل  ٙدددد ب ضددددٌّ ٗةٚ ددددٞ ا ددددٍ٘ٙ د دد١ دهدددد٘ظٚ ٛ هلددددؤمج١  

 دمل ع ني.
 تددتسٙب ب ملددتٙعٙ ب  خضدد ك ً ددع  د ددسٝ دملتس ددٚٞ دملِ ددذّٙ هددربدًد ًعدكددز ده

ًعتٌددت ًددّ  مددى أرددت   TOTدهع ًددٞ هورتبٚددٞ ٗدهتعوددٍٚ هربُدد ًد اددتسٙيب بِعدد َ  
 ًؤ ل ب دهتتسٙب دهع ملٚٞ.

       جي د انمٚق  هلرتُٗٛ ٙعني ً دع  د ددسٝ دملتس دٚٞ دملِ دذّٙ هدربدًد ًعدكدز 
دهتدددتسٙب ب ملددددتٙعٙ ب دهع ًددددٞ هورتبٚدددٞ  وددددٟ ًت بعددددٞ أةدددع دهتددددتسٙب   دملٚددددتدْ    

 دهرتبٜ٘.
         ٍجيدد د بعُدد ًد اددتسٙمٚٛ ًتاصددص مل ددع  د ددسٝ دملتس ددٚٞ هتددتسٙب زًال٢ٔدد 

دملودتز ني ردتًٙت  ب  شدعدل د ددسٜ ًٗ دع  دملد٘دد دهتسد دٚٞ دملِ دذّٙ هددربدًد        
 ًعدكز دهتتسٙب ب ملتٙعٙ ب دهع ًٞ هورتبٚٞ ٗدهتعوٍٚ بلونِٞ ـ ٌ ْ. 

 :ْمساجع الدزاس 
 َْأًاًل: املساجع العسب: 

 ،ايرتبٟٛ ايبشح َٗاصات(7 72112 )املٓعِ عبز ايباقٞ عبز طٜز، أبٛ عبزايضاطم; ذلُز إبضاِٖٝ، -

 7ايفهض يًٓؾض ٚايتٛطٜع راص: ، عُا3ٕط

(7 نفاٜات املؾضفني ايرتبٜٛني نُزصبني يف عًط١ٓ ُعُإ 2112)7 فٗز بٔ عًٞ بٔ محز آٍ فٓ٘، -

 ايريَٛى، داَع١ ايرتب١ٝ، ن١ًٝ َٓؾٛص٠، غري َادغتري ، صعاي١ٚد١ٗ ْعض املتزصبني َٔ

7ا٭صرٕ

نفاٜات املزصب  ضانظ ايتزصٜب ايتابع١ يٛطاص٠ ايرتب١ٝ (7  2116عبزاهلل عامل7)  ،ايبشضٟ -

صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ،  ،رصاع١ َٝزا١ْٝ :ٚايتعًِٝ يف عًط١ٓ عُإ 

7عًط١ٓ عُإ ،داَع١ ايغًطإ قابٛؼ

تٝادات ايتزصٜب١ٝ ملزصبٞ َضانظ ايتزصٜب ايرتبٟٛ (7 تكِٝٝ ا٫س2116ايبكُٞ، خايز سزٜز7 ) -

 1157-68(، 6)1، دل١ً داَع١ ايفّٝٛ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ ز١ٜٓ بايضٜاض7 

تصٛص َكرتح يتزصٜب املعًُني أثٓا٤ اخلز١َ راخٌ املزصع١ ( 2115)  7صف١ٝ بٓت عًٞ ،ايبًٛؽٞ  -

١، داَع١ ايغًطإ قابٛؼ، صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ ايرتبٝ ، بغًط١ٓ عُإ

 7عًط١ٓ عُإ

 ، تْٛػ:ايتذاصب ايعامل١ٝ املتُٝظ٠ يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ (21117) عُار ايزٜٔ، 7٢َٓ عظت; دضارات، -

املٓع١ُ ايعضب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاف١ ٚايع7ًّٛ

ا٫ستٝادات ايتزصٜب١ٝ يًكٝارات ايرتب١ٜٛ يف (7 2113)7 مشغ١ بٓت محز بٔ عًٞ ،١اجلٗٛصٜ -

ن١ًٝ  غري َٓؾٛص٠، صعاي١ َادغتري، ايعا١َ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف عًط١ٓ ُعُإ ٜاتاملزٜض

 7، عًط١ٓ ُعُإ داَع١ ْظ٣ٚ ،ايعًّٛ ٚاٯراب

فاع١ًٝ إراص٠ َضانظ ايتزصٜب ايرتبٟٛ َٚكرتسات  (21127) 7حيٝٞ بٔ ععٝز بٔ ذلُز احلغين، -

 -، داَع١ ايريَٛىرتب١ٝ غري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ اي صعاي١ رنتٛصاٙ ،يف عًط١ٓ ُعُإ تطٜٛضٖا

7ا٭صرٕ
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رصد١ تٛافض ايهفاٜات امل١ٝٓٗ اي٬ط١َ يًُٛدٗني اإلراصٜني يف (7 2113عٝف أمحز7 ) احلطضَٞ، -

صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ،  ،ُعُإ َٔ ٚد١ٗ ْعض َزٜضٟ املزاصؼ عًط١ٓ

ا٭صر7ٕ ،داَع١ ايريَٛى

دل١ً ايكضا٠٤ ت اي٬ط١َ يًُزصبني ايرتبٜٛني7 (7 ايهفاٜا2116ٜاعض سظاّ ٖظا  ) طٝب،اخل -

 7 117 -85(، 181) ،َصض -ٚاملعضف١

ْعض١ٜ ايتزصٜب: ايتشٍٛ َٔ أفهاص َٚبار٨ ايتزصٜب (7 2113) صضٛإ، ذلُز أمحز عبزايفتاح7 -

 اجملُٛع١ ايعضب١ٝ يًتزصٜب ٚايٓؾض :،  ايكاٖض٠إىل ٚاقع٘ املًُٛؼ

ت ا٫را١ٝ٥ ايًظ١َ يز٣ املؾضف َٔ ٚد١ٗ ْعض ايهفاٜا7 (2114)7محز٠ بٓت محز  ايغعز١ٜ، -

املزاصؼ َٚغاعزِٜٗ ب١ٜ٫ٛ ايغٜٛل يف ذلافع١ مشاٍ ايباط١ٓ بغًط١ٓ ُعُإ،  َزٜضٟ

 4157 -381(، 1) 15، ايبشضٜٔ -دل١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ

ٟٛ َز٣ تٛافض ايهفاٜات امل١ٝٓٗ اي٬ط١َ ملؾضيف ايتزصٜب ايرتب (21167) ايؾُضٟ، ذلُز عابز7 -

صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املًو ععٛر،  ،املتزصبٕٛ ٜضاٖا نُا 

 املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر7١ٜ

ٚاقع تطبٝل بضاَر ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ املغتزا١َ (7 2111ايصاحل١ٝ، فاط١ُ بٓت ذلُز بٔ عامل7 ) -

 ،ِٗ بغًط١ٓ ُعُإيف ض٤ٛ َعاٜري اجلٛر٠ ايؾا١ًَ َٔ ٚد١ٗ ْعض َزٜضٟ املزاصؼ َٚغاعزٜ

 7ا٭صرٕ -داَع١ َ٪ت١ ايعًٝا، ايزصاعات عُار٠ ، َٓؾٛص٠ غري صعاي١ َادغتري

ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًُعًُني، َزخٌ (7  2119)7ع١َ٬ عبزايععِٝ ، سغني ;بَٝٛٞ ذلُز ،ضشاٟٚ -

راص ايفهض ايعضب7ٞ :ايكاٖض٠ ،دزٜز حنٛ إص٬ح ايتعًِٝ

، َفَٗٛ٘ ٚفعايٝات٘، بٓا٤ ايرباَر ايتزصٜب١ٝ ٚتكٛميٗا(7 ايتزصٜب: 2119ايطعاْٞ، سغٔ امحز، ) -

7ُإ، ا٭صرٕ: راص ايؾضٚمع

 ؽضاف ايرتبٟٛ املعاصض يز٣ املؾضفني ايرتبٜٛني يفإل(7 نفاٜات ا2116)7 ايطعذإ، خًف عاٜز -

3847 -365(، 217) 2، ايعضام -دل١ً ا٭عتاسذلافع١ املفضم، 

ايرباَر ايتزصٜب١ٝ يتطٜٛض ايهفاٜات اإلراص١ٜ (7 فاع١ًٝ 2114عاٜض صدا عاٜض7 ) ايعاطَٞ، -

 ،َصض -دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ببٓٗايًُزٜضٜٔ املغاعزٜٔ يف ايتعًِٝ ايعاّ بزٚي١ ايهٜٛت7 

25(97 ،)419-1517 

 نض٠ ملزصبٞ ايتطبٝك١ٝ ايتزصٜب١ٝ ايهفاٜات تكِٜٛ(7 72114 )ايغفاص عبز رلتاص عُار عجُإ، -

2367 -182 ،(39)3، َصض – ايضٜاض١ٝ ايرتب١ٝ ٚفٕٓٛ ّيعًٛ أعٝٛط دل7١ً َصض بصعٝز ايكزّ

(7 تكِٜٛ فاع١ًٝ ايرباَر ايتزصٜب١ٝ يض٩عا٤ 2112) 7ايعضميٞ، سًٝػ بٔ ذلُز بٔ سًٝػ -

 ،ٚاملضانظ ا٭نارمي١ٝ املغاْز٠ بهًٝات ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ يف عًط١ٓ ُعُإ ا٭قغاّ اإلراص١ٜ

 457-1(، 1)21، َصض -دل١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ

ايتدطٝط ا٫عرتاتٝذٞ يتطٜٛض نفاٜات  (21177) ٬ُعٞ، ذلُز بٔ خًفإ بٔ ععٝز7ايغ -

اإلراصٜني ٚايفٓٝني يًكٝاّ  ٗاّ ايتزصٜب ايرتبٟٛ يف ض٤ٛ َفّٗٛ إراص٠ اجلٛر٠ ايؾا١ًَ 

، داَع١ أّ رصَإ ا٫ع١َٝ٬ ايرتب١ٝ، ن١ًٝ ، َٓؾٛص٠ غري رنتٛصاٙ صعاي١ ، بغًط١ٓ ُعُإ

 7ايغٛرإ

ٚاقع املعضف١ ٚرٚصٖا يف حتغني ايهفاٜات (7 2119) اِٖٝ ذلُز عبز ايغ7ّ٬إبض فضحيات، -

 ن١ًٝ َٓؾٛص٠، غري رنتٛصاٙ ، صعاي١يًُزصبني يف َضنظ ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ايتزصٜب١ٝ

7ا٭صرٕ ايريَٛى، داَع١ ، ايرتب١ٝ

املزاصؼ رصد١ فاع١ًٝ بضْاَر تزصٜب َزٜضٟ (7 2115اهلٓا١ٝ٥، فاط١ُ بٓت عاَض بٔ ذلُز7 ) -

 غري َادغتري صعاي١ ،ا٭عاع١ٝ ٚايجا١ْٜٛ يف عًط١ٓ ُعُإ َٔ ٚد١ٗ ْعض املزٜضٜٔ أْفغِٗ

7ا٭صرٕ ايريَٛى، داَع١ ايرتب١ٝ، ن١ًٝ َٓؾٛص٠،



 (ASEP)دزاسات عسبَْ يف الرتبَْ ًعله النفص 
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عُإ : راص ٚا٥ٌ يًٓؾض ٚايتٛطٜع7 ،إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ(7  2113خايز عبزايضس7ِٝ ) ،اهلٝيت، -

را٥ض٠  :َغكط، ايتكضٜض ايغٟٓٛ يإلمنا٤ املٗين(7 2115)ا7ٕبغًط١ٓ ُعُ ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ -

ت١ُٝٓ املٛاصر ايبؾض7١ٜ

را٥ض٠  :َغكط، ايتكضٜض ايغٟٓٛ يإلمنا٤ املٗين(7 2116)بغًط١ٓ ُعُا7ٕ ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ -

ت١ُٝٓ املٛاصر ايبؾض7١ٜ

باعتشزاخ ٚتعزٌٜ  (2117/ 371(7 قضاص ٚطاصٟ صقِ)2117ٚطاص٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ بغًط١ٓ ُعُا7ٕ) -

، َغكط 7اؽرتاطات ؽغٌ بعض ايٛظا٥ف
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