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:  املشتخلص

 ا عىةاهٚ يعمةٗي زٖةادٚ املةدازع ق اٗةادٙ دٔز وُةدٖسٜ ل التعةس عمةٛ اؿالٗةِٛدفت الدزاض
 ٔاضةةةتتدوت، ُ عُىةةاٍٛ بط ةةمطٛ ةةاه الباطٍةةٛ التعمةةٗي و ةةا بعةةد ا ضاض ةة٘ ق قاف ةةٛمبسسمةة
ٜ ق مجع البٗاٌات ٔاملعمٕوات ٔمت يطبٗقّةا عمةٌٛ كىا اضتتدوت االضتبا،٘ املٍّر الٕؾفٛالدزاض
 املةةدازع قٙ ل أُ دٔز وُةةدٖسٛر الدزاضةةٟو ٔيٕؾةةمت ٌتةةاٛ) وعمى ةاو ٔوعمى ة052 َ وةةٛ وكٌٕةةٛعٍٗةة
ٍٛ بطةمطٛ ةاه الباطٍةٛ  التعمٗي وا بعد ا ضاض٘ ق قافٛ ا عىاه مبسسمٚ يعمٗي زٖادٚاٗاد
ٛ أٖكاو ق مجٗع قأز الدزاضةٛ وتٕضطٛ بدزدٞ كىا دا،ً بػكن عاٛ وتٕضطٛ بدزدٞعُىاُ دا
ٛر عةةَ عةةدً ٔدةةٕد فةةسٔل ذات داللةةٟ كىةةا كػةةفت الٍتةةا، ٔالتٍفٗةةر ٔالتقةةٕٖي، ٗ التتطةة:ِ٘ٔةة
 املؤِةنٙ  ل وةتٝ) ُيعةصα ≤ 0.05 ٕٝ عٍةد وطةتٛ الدزاضةٛ ق اضتذابات أفساد عٍٗةٟٛٗلسؿا
 التٍفٗةر ٔالتقةٕٖيٙ أوا ُوةت اؾةٍظ فمةي يٕدةد ِةرٓ الفةسٔل ق قةٕز،ٚ ٔضٍٕات اـرب،٘العمى
ٔلكَ ٔددت ق قٕز التتطٗ ٔلؿاحل اإلٌاخ
-٘ التعمةةٗي وةةا بعةةد ا ضاضةة- املةةدازعٙ وُةةدٖس-  ا عىةةاهٚ يعمةةٗي زٖةةادٚ اٗةةاد4ٛالكمىةةات املفتاسٗةة
ُ عُىاٍٛضمط
The Role of School Principals in Leading Entrepreneurship
Education in Post-Basic Education in the Al-Batinah North
Governorate, Sultanate of Oman
Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim
Researcher/ Samir bin Mohammed bin Said Al Blushi
Abstract
The present study aimed to identify The role of school principals in
leading entrepreneurship education in post-basic education in the AlBatinah North Governorate, Sultanate of Oman, study used a descriptive
method, also used the questionnaire to collect data and information were
applied to a sample of (250) teachers. The findings of the study showed
that The role of school principals in leading entrepreneurship education in
post-basic education was came generally Medium; They also came
Medium of all Fields: Planning, implementation and evaluation,; Results
also showed that there were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the
study variables which are academic level and Years of experience, as for
the sex variable, these differences did not exist in the implementation and
evaluation Fields, but were found in the planning Field and in favor of
females.
KeyWords: Leading Entrepreneurship Education -School principals post-basic education- Sultanate of Oman.
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 املكدمْ:

يّةةةتي املةةةدازع املعاؾةةةس ٚبتعمةةةٗي الطمبةةة ٛزٖةةةاد ٚا عىةةةاه لتىكٗةةةٍّي وةةةَ
وٕاكب ٛالتشدٖات ٔالت ات العاملٗ ٛاملُعاؾسٔ ،يٍىٗ ٛادزايّي ق التعاون وةع
ااتؿةةةادٖات الطةةةٕل ٔالةةةع أؾةةةبشت يعتىةةةد عمةةة ٜاملػةةةسٔعات الؿةة  ،ٚسٗةةةح
أؾةةبشت ِةةرٓ املػةةسٔعات أسةةد دعةةاٟي االاتؿةةاد الةةٕط ٔ ،وؿةةدز د ةةن وّةةي
لمػةةباب الطىةةٕذ الةةرٖ ٙسالةةم ق االعتىةةاد عمةةٌ ٜفطةةْ ٔاالضةةتفاد ٚوةةَ وّازايةةْ
ٔلوكاٌائْ ،يؿبح ِرٓ املػازٖع أعىاه زٖادٖ ٛهلا فةسف وطةتقبمٗ ٛكةب  ٚق
أُ يكُٕ وػةازٖع قةتى ٛكةب  ٚاؿذةئ ،وتطةٕزٔ ، ٚذات دةدٔ ٝااتؿةادٖٛ
ق يٍىٗ ٛاجملتىع ٔيطٕٖسٓ ٔسن وػكاليْ
ّٖٔةةد يعمةةٗي زٖةةاد ٚا عىةةاه ل وطةةاعد ٚالطمبةة ٛعمةة ٜؼٕٖةةن ا فكةةاز
ٔالفةةسف املُتاسةة ٛل بةةساور ٔوػةةسٔعات عىمٗةة ٛوةةَ ةةاله التٕ ٗ ة ا وجةةن
لمىةةٕازد املادٖةةٔ ٛالبػةةسٖ ٛق ضةةٕل العىةةنِٔ ،ةةرا ٖطةةاِي ق ؼقٗ ة يٍىٗةةتّي
الرايٗةةةٔ ،ٛيٍىٗةةة ٛفةةةتىعّي ا مةةة٘ ،كىةةةا ٖطةةةاِي يعمةةةٗي زٖةةةاد ٚا عىةةةاه ق
يٍىٗةة ٛكةةج وةةَ املعةةاز ٔاملّةةازات ٔاالػاِةةات لةةد ٝالطمبةة ،ٛسٗةةح ٖقةةٕد ل
يٍىٗةة ٛالةةٕع٘ الةةراي٘ ٔؼقٗ ة الكفةةا ٚٞالرايٗةة ٛلةةدّٖي  ،كىةةا ٖسض ة لةةدّٖي
وفّةةًٕ العىةةن املٍةةتر ٔالتشفٗةةص ٔكٗفٗةة ٛيٕ ٗ ة املةةٕازد االاتؿةةادٖٔ ،ٛدعةةن
لدّٖي زؤٖ ٛوطتقبمِٗٔ ،ٛد ذات وعٍة ٜؿٗةايّي املطةتقبمٗٔ ،ٛيٍىة٘ لةدّٖي
فىٕع ٛوَ املّازات وجن 4اإلبداع ٔاالبتكازٔ ،التتطٗ ٔ ،التقةٕٖئ ،وٕادّةٛ
املتاطسٔ ،ؾٍع ٔاؽاذ القسازاتٔ ،العىن الفسٖقة٘ Bacigalupo, Kampylis,
) )Punie & Brande, 2016, 10-12
كىةا ككةَ يعمةٗي زٖةاد ٚا عىةةاه الطمبة ٛوةَ أُ ٖكٌٕةٕا وفكةسَٖ ق فةةاه
لداز ٚاملػسٔعات التذازٖٔ ،ٛكتمكُٕ املّازات ٔا دٔات لبةد ٞأعىةاهلي اـاؾة،ٛ
ٖٔتىكٍةةةُٕ وةةةَ لعةةةداد طة ة ا عىةةةاه ٔدزاضةةةات اؾةةةدٔٔ ،ٝيطبٗة ة املبةةةاد
االاتؿةةادٖ ٛاملُعاؾةةسٔ ٚفة وُتطمبةةات الطةةٕلٔ ،يقسٖةةس ٔؼدٖةةد اِتىاوةةايّي ق
فةةاه زٖةةاد ٚا عىةةاه بداةةٔ ،ٛيطبٗ ة املّةةازات ا ضاضةةٗ ٛلمتطةةٕٖ ٔ ،يٕ ٗ ة
اضةةةرتايٗذٗات املسيبطةةة ٛبافكةةةاز اؾٗةةةنٔ ،القةةةدز ٚعمةةة ٜيقٗةةةٗي ا فكةةةاز ٔلدازٚ
املتاطسٔ ،ؼدٖةد وؿةادز زؤع ا وةٕاه ٔ ،يفٗةٗي الةب ٔاهلٗاكةن التٍ ٗىٗةٛ
لمىمكٗةةةةٔ ،ٛؼٕٖةةةةن املػةةةةكالت ل فةةةةسفٔ ،يطبٗةة ة وبةةةةاد لداز ٚالعالاةةةةات
اإلٌطةةةاٌٗٔ ،ٛيطبٗةةة املبةةةاد ا ضاضةةةٗ ٛلمىُشاضةةةبٔ ٛاملُطةةةاٟمٔ ،ٛاالٌةةةةدواز ق
ممازضات العىن ا الاٗٔ ،ٛل ّاز اإلداز ٚاملالٗ ٛالطمٗى(Aljohani, 2015, ٛ
) 18لُ وَ دعاٟي املٍ ىات السٖادٖ ٛاملعاؾةسٔ ٚدةٕد اٗةاد ٚلدازٖة ٛفعالة ٛيكةُٕ
وُمّىةة ٛلمعةةاوملٔ ،لةةدّٖا زؤٔ ٝيؿةةٕزات وطةةتقبمٗ ٛملػةةسٔعات ٔبةةساور زٖةةادٚ
ا عىاه ،سٗح يعىن عمٔ ٜقع ط اضرتايٗذٗٔ ٛيٍفٗرٖة ٛيةدعي ا ٌػةطٛ
السٖادٖةةٔ ،ٛيؤكةةد عمّٗةةا زؤٖةةٔ ٛزضةةالٔ ٛاةةٗي ٔأِةةدا املٍُ ىةةٔ ،ٛيةةٕف بٗ٠ةةٛ
قفةةصٔ ٚوػةةذع ٛعمةة ٜالعىةةن ٔا دأ ،ٞيعصٖةةص الطةةمٕك السٖةةاد ٙوةةَ ةةاله
الةةةتفك ٔالتعةةةب اؿةةةسٔ ،االٌفتةةةاذٔ ،الػةةةذاعٔ ،ٛا واٌةةةٔ ،ٛالرتٖٔةةةر لمقةةةٗي
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السٖادٖةةةةةة ٛوجةةةةةةن 4اإلبةةةةةةداع ٔ ،اإلٌتادٗةةةةةةٔ ،ٛالطىةةةةةةٕذٔ ،التىٗةةةةةةصٔ ،اضةةةةةةتجىاز
الفسف )(Measure of Entrepreneurial Talents and Abilities,2013, 2
ٔأؾةةةبح يعمةةةٗي زٖةةةاد ٚا عىةةةاه ق املةةةدازع قةةةٕز زٟةةةٗظ الضةةةرتايٗذٗات
التعمةةٗي ٔالتٍىٗةة ٛاالاتؿةةادٖ ٛق كةةج وةةَ دٔه العةةاو ،سٗةةح ٖةةتي يةةٕف لةةْ
ال عةةةَ ٔدةةةٕد وٍةةةاِر دزاضةةةٗ ٛوجةةةن
املةةةٕازد املادٖةةةٔ ٛالبػةةةسٖ ٛاملٍاضةةةب ،ٛفكة ة و
السٖاقٗات ٔالعمةًٕ ٔالدزاضةات االدتىاعٗةٔ ٛالتكٍٕلٕدٗةا يتكةىَ وٕقةٕعات
ٔأٌػةةةةط ٛككةةةةَ ؼٕٖمةةةةّا ل وػةةةةسٔعات زٖادٖةةةةٔٔ ،ٛدةةةةٕد وٍةةةةاِر دزاضةةةةٗٛ
وتتؿؿةة ٛق زٖةةاد ٚا عىةةاهٔ ،البةةد وةةَ يةةدزٖم اإلداز ٚاملدزضةةٗٔ ٛاملعمىةةل
ٔا ؿةةةاٟٗل عمّٗةةةا بؿةةةٕز ٚوطةةةتىس ٚلتشقٗةة أِةةةدافّا ق يطةةةٕٖس العىمٗةةةٛ
التعمٗىٗةةٔ ،ٛيكٗةةٍّي وةةَ ي ةةٗ أفكةةاز الطمبةةٔ ٛيؿةةٕزايّي ٔيطمعةةايّي مةةٕ
التٕ ٗ اؿكٕو٘ الر ٙيقن فسؾْ بؿٕز ٚوتٍاوٗٔ ٛاالعتىةاد عمة ٜأٌفطةّي،
ٔاالػةةةآ مةةةٕ ااتؿةةةادٖات الطةةةٕل الةةةرٖ ٙسيكةةةص عمةةة ٜاملػةةةسٔعات الؿة ة ٚ
ٔساقٍات ا عىاه )(Hadley, 2017, 25-26
ٔملةةدٖس املدزضةة ٛلةةْ دٔز كةةب لم اٖةة ٛق اٗةةاد ٚيعمةةٗي لسٖةةاد ٚا عىةةاه ق
املةةةدازع وةةةَ ةةةاله لتةةةاد وٍةةةاي يٍ ٗىةةة٘ ودزضةةة٘ ٖٕدةةةد وصٖةةةد وةةةَ اإلبةةةداع
ٔاالبتكةةةةازٔ ،التٍبةةةةؤ بالتٕاعةةةةات ٔفةةةةسف املطةةةةتقبن ق ضةةةةٕل العىةةةةنٔ ،ؼىةةةةن
املطؤٔلٗات ٔاملتاطسٔ ،لتاد زؤٖٔ ٛزضال ٛيػذع الطمب ٛعم ٜالعىن ٔاإلٌتاز،
ٔؼفٗةةص العمىةةل ٔالطمبةة ٛعمةة ٜيةةب وبةةادزات املػةةسٔعات السٖادٖةةٔ ،ٛيطبٗ ة
أضةةالٗم وبتكةةس ٚؿةةن املػةةكالت التٍ ٗىٗةةٔ ،ٛوػةةازك ٛاملعمىةةل ٔالطمبةة ٛق
ؾٍع القسازات اـاؾ ٛمبػسٔعات السٖادٔ ،ٚيدعٗي الفسف اؾدٖد ٚلتطةٕٖس
ٔؼطةةل ا دأ ،ٞالتٕاؾةةن الفعةةاه لفِةةدا التٍ ٗىٗةة ٛلمعةةاومل Dahiru,
) )Pihie, Basri& Hassan, 2017, 6-7
كىا ٖقًٕ ودٖس ببٍأ ٞيػكٗن فسل العىنٔ ،يٕدْٗ الطمب ٛمٕ وػسٔعات
زاٟةد ٚتتادّةا الطةةٕلٔ ،يةدعٗي اةةٗي الطمبةٔ ،ٛلٌػةةأ ٞلداز ٚوػةازٖع ؾة ، ٚ
ٔلٌتةةةاز ٔبٗةةةع وٍتذةةةات أٔ ةةةدوات سقٗقٗةةةٔ ،ٛيةةةدعٗي الػةةةساكات الطالبٗةةة،ٛ
ٔيٍىٗةة ٛالطةةمٕكٗات السٖادٖةة ٛاإلتابٗةة ٛلةةد ٝالطمبةة ٛوجةةن 4الفكةةٕه ٔسةةم
االضتطالعٔ ،اإلبداع ٔاالبتكازٔ ،املبادزٔ ،ٚزٔذ الفسٖ ٔ ،يٕثٗ عالاةات الطمبةٛ
وةع زدةاه ا عىةاه ٔوؤضطةات اجملتىةع ا مة٘ املتتمفةEmeme, Ezeh & ٛ
) )Ekemezie, 2013, 243-244
ٔالبةةد أُ ٖتةةةٕافس عةةةدد وةةةَ الطةةىات ٔاملّةةةازات ق املةةةدٖس السٖةةةاد ٙيتىجةةةن ق
القٗاد ٚاؿكٗىٔ ،ٛاإلبداع ٔاالبتكازٔ ،القدز ٚعم ٜلداز ٚاملتةاطسٔ ،القةدز ٚعمةٜ
سةةن املػةةكالتٔ ،بٍةةا ٞغةةبك ٛوةةَ االيؿةةاالت الفعالةة ٛبةةل كافةة ٛاملػةةازكل ق
اـدوةةٔ ،ٛالقةةدز ٚعمةة ٜاالضةةتجىاز ا وجةةن لمىةةٕازد البػةةسٖٔ ٛاملادٖةةٔ ،ٛكتم ة
زٔس ٛقمٗ ٛملػسٔعات زٖاد ٚا عىاه ق قةٕ ٞالةت ات ٔالتشةٕالت العاملٗة، ٛ
وتطمبةةات وّىةة ٛوجةةن الالوسكصٖةةٔ ٛيطبٗ ة االضةةتقاللٗ ٛق املةةدازعٔ ،بٍةةاٞ
فسل العىنٔ ،يٕافس املٕازد املادٖ(Newcastle University,2015, 1-2) ٛ
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لُ القاٟد السٖادّ ٖ ٙس فّىاو ٔٔعٗاو ٔلدزاكاو لقدزايْ ٔوّازايْ الػتؿةٗ،ٛ
ٔالقةةدز ٚعمة ٜلتةةاد الفةةسف ٔاضةةتجىازِا أفكةةن اضةةتجىازٔ ،لدٖةةْ القةةدز ٚعمةةٜ
التشةةدٔ ،ٙال ٖرتادةةع أوةةاً امةة ٛاملةةٕازد أٔ عةةدً يٕفسِةةأ ،أٌةةْ وفكةةس ذٔ زؤٖةةٛ
ٔبؿة ة ٖٔ ،ٚتذةةةأش الطساٟة ة التقمٗدٖةةة ٛق الةةةتفك ٔ ،ا ضةةةالٗم الٍىطٗةةة ٛق
(De
العىنٔ ،لدْٖ الجق ٛبٍفطْ ٔالتٕاؾةن وةع اآل ةسَٖٔ ،اإلسطةاع باهلةد
)La Rey,2018, 17

ٖٕٔدةد ثالثة ٛوةةدا ن ٖعتىةد عمةةّٗي وةدٖسٔ املةدازع ق اٗةةاد ٚيعمةٗي زٖةةادٚ
ا عىةةاه ،ا ٔه املةةد ن التذةةسٖ  Experiential Approachسٗةةح ٍُٖ ةةس ل
التعمي عمة ٜأٌةْ عىمٗةٖ ٛةتي مبٕدبّةا اضةتتالف املفةاِٗي ٔيعدٖمةّا باضةتىساز
وَ اـربٔ ٚالتذسب ٍٖٔ ،ٛس ل التذسب ٛعم ٜأٌّا وؿدز زٟٗظ لتعمي زٖةادٚ
ا عىةةاهٔ ،املةةد ن الجةةاٌ٘ العةةاطف٘ املعةةسق Cognitive/affective approach
سٗةةح ُٖعتةةرب الةةتعمي مبجابةة ٛعىمٗةة ٛيةةدعٗي ذايةة٘ ٍٖٔ ،ةةس ِةةرا املةةد ن لمةةتعمي
ال الكتطةةةاب ِٔٗكمةةة ٛاملعسفةةة ، ٛكىةةةا ٍٖطةةةٕ ٙعمةةة ٜقةةةأالت
باعتبةةةازٓ عىة ة و
كتمف ٛإلشال ٛال ىٕض عَ عىمٗ ٛالتعمي وَ اله الرتكٗص عم ٜفىٕعةٛ
وةةَ العٕاوةةن املتتمفةة ٛاملعسفٗةةٔ ، ٛاملٕافٗةةٔ ، ٛالعاطفٗةةٔ ، ٛالػتؿةةٗٔ ،ٛالةةع
يتاثس بعدٖد وَ الطمٕكٗات وجن الكفا ٚٞالرايٗةٔ ٛالجقةٔ ٛالةدافع ،أوةا املةد ن
الجةةةاٌ٘ فّةةةةٕ الػةةةةبك٘  Networking approachسٗةةةةح ٖةةةةتي االعتىةةةةاد عمةةةةٜ
فىٕعةةةة ٛوتٍٕعةةةة ٛوةةةةَ املػةةةةازكل طمبةةةةٔ ٛوعمىةةةةل ٔلدازٔ ٚأٔلٗةةةةا ٞأوةةةةٕز
ٔفتىع قم٘ ) ) Otuya, Kibas& Otuya, 2013, 205
ٖٔتكةةىَ الةةدٔز القٗةةاد ٙملةةدٖس ٙاملةةدازع ق يعمةةٗي الطمبةة ٛزٖةةاد ٚا عىةةاه
ثالخ وساسن زٟٗط ،ٛا ٔ التتطٗ ٖٔتي فّٗا ؼدٖد ا عىاه ٔاملػةسٔعات
الع ضتقدً لمىطتفٗدَٖ ٔ ،كٗفٗ ٛيٕف الدعي هلا وَ وٕازد وادٖٔ ٛبػسٖٛ
وجن 4الٕات ٔ ،اإلغسا ٔ ،عٕاوةن ا وةأُ ،ا دّةصٔ ٚاملعةدات ٔا دٔاتٔ ،الٍقةن،
ٔؼدٖد أدٔاز املُػازكل ٔ ،القٗاً بدزاضات ددٔ ٝلمىػةسٔعات لمتعةس عمةٜ
ود ٝساد ٛاجملتىع هلأ ،الكػ عَ أضعاز الطٕل اؿالٗةٔ ،ٛاؾةٕدٔ ٚالكىٗةٛ
الع تتادّااملطتفٗدُٔ )(Clark, Rusher, Voggt & Test, 2018,11-13
أوا املسسم ٛالجاٌٗ ٛفتتكىَ التٍفٗر ٖٔتي فّٗا يطبٗة وةا مت التتطةٗ لةْ
عمةة ٜأزض الٕااةةع وةةَ وػةةسٔعات ٔ ،شٖةةاز ٚالطمبةة ٛوةةع املعمىةةل وٕااةةع العىةةن
ٔاإلٌتاز ٔالتذاز ٚق اجملتىع ا م٘ٔ ،التعأُ وةع زدةاه ا عىةاه ق املؤضطةات
&Gamache
االاتؿادٖٔ ،ٛيطبٗ اضرتايٗذٗات اإلٌتاز ٔاملبٗعات ٔالتطٕٖ
))Jordan,2018, 34-36
ٔيػتىن املسسم ٛالجالج ٛعمة ٜالتقةٕٖي لكةىاُ اؾةٕدٖٔ ٚةتي فّٗةا اضةتتداً
ؼمٗةةن املّىةة ٛلمشكةةي عمةة ٜأدا ٞالعىمٗةة ٛأٔ اـدوةةٔ ،ٛاضةةتتداً أدٔات ؾىةةع
البٗاٌةةات ٔاملعمٕوةةات وجةةن املالس ةةات ٔاملقةةابالت ٔاالضةةتباٌاتٔ ،اةةٕاٟي الفشةةـ
ٔالتداٗ ٖٔ ،سكص التقٕٖي عم ٜاملّازات املُباغس ٚلد ٝالطمب ٛوجةن 4فّةي ٔايبةاع
التعمٗىةةاتٔ ،اؿكةةٕز ٔداةة ٛاملٕاعٗةةد ٔالكفةةأ ،ٚٞاملطةةٕ٠لٗٔ ٛفة غةةسٔ العىةةن
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اآلؤٍ ،ٛالعالاات اإلٌطاٌٗ ،ٛكىا ٖسكص التقٕٖي أٖكةاو عمة ٜاملّةازات الٍاعىةٛ
الةة املُباغةةس ٚوجةةن 4التعةةأُٔ ،الجقةةةٔ ،ٛاؾةةٕدٔ ،ٚالعىةةن الفسٖقةة٘ٔ ،التٕاؾةةةن
الفعاه )(Clark, Rusher, Voggt & Test, 2018,14-17
ٔلكةةة٘ ٖقةةةًٕ وةةةدٖس ٙاملةةةدازع بّةةةرٓ املّةةةاً ٔاملطةةةؤٔلٗات ٔا دٔاز البةةةد أُ
كتمكةُٕ ذكةاٞث ثقافٗةاوٖ cultural intelligenceتىجةن ق وعةسفتّي باملؤضطةات
االاتؿةةادٖ ٛق اجملتىةةعٔ ،اةةدزيّي عمةة ٜبٍةةا ٞغةةساكات فاعمةة ٛوعّةةأ ،سالةةٛ
الطٕل التذازٔ ٙاستٗادايْ الكسٔزٖٔ ،ٛكرا طبٗع ٛالطكاُ ٔيطمعايّي مٕ
وطةةةتٕ ٝدةةةٕد ٚاملٍتذةةةات ٔاـةةةدواتٔ ،وػةةةازكتّي ق ا سةةةداخ ٔاالستفةةةاالت
ٔاملٍاضبات الٕطٍٗٔ ٛالعاملٗٔ ، ٛاملعازض ٔاملةؤيسات ا مٗةٔ ٛالعاملٗة ٛاـاؾةٛ
بسٖاد ٚا عىاه ٔالتٕ ٗ ٌّ ،ا وؿدز أضاض٘ فكاز زٖاد ٚا عىةاه Baltac,
) )2017, 656-657
ٔق ضةةةمطٍ ٛعُىةةةاُ ٖتةةةٕ وةةةدٖس املدزضةةة ٛزٟاضةةة ٛؾٍةةة ٛدةةةاٟص ٚالطةةةمطاُ
اةةابٕع لمتٍىٗةة ٛاملطةةتداو ٛق البٗ٠ةة ٛاملدزضةةٗ ٛسٗةةح ٖتةةٕ اٗةةاد ٚكةةج وةةَ
العىمٗةةةات اإلدازٖةةة ٛاـاؾةةة ٛبتعمةةةٗي زٖةةةاد ٚا عىةةةاه لمىػةةةازك ٛق اؾةةةاٟصٚ
يتىجةةن ق 4لعةةداد طةة ٛلعالوٗةة ٛيٕعٕٖةة ٛلمىذتىةةع املدزضةة٘ ٔاجملتىةةع ا مةة٘
لمتعسٖة باؾةةاٟصٔ ،ٚلعةةداد طةة ٛاملػةةسٔع املرتغةةح ٔيٍفٗةةرِا لمىػةةازك ٛق
اؾاٟصٔ ،ٚيفعٗن دٔز طمب ٛاملدزضة ٛق ا تٗةاز املػةسٔع املرتغةح لمىػةازك ٛق
اؾاٟصٔ ٚلعدادٓ ٔيٍفٗرٓ ٔيقدكْٔ ،يكَٕٖ غساكات فتىعٗ ٛلتٕف بعةض
دٕاٌم الدعي الالشو ٛلمىػسٔع املرتغح لمىػازك ٛق اؾاٟصٔ ،ٚالتٍطةٗ وةع
لدازات املةةةدازع القسٖبةةة 5ٛلبشةةةح لوكاٌٗةةة ٛيٍفٗةةةر وػةةةازٖع وػةةةرتك ٛؽةةةدً
املةةةدازع املتعأٌةةةٔ ،ٛاالضةةةتعاٌ ٛباملتتؿةةةل ق لعةةةداد طةةة ٛاملػةةةسٔع املرتغةةةح
لمىُػةةةازك ٛق اؾةةةاٟصٔ ٚيٍفٗةةةرِأ ،يقٗةةةٗي املػةةةسٔع املرتغةةةح لمىػةةةازك ٛق
اؾةةةةاٟصٔ ٚفةةة أضةةةةظ ٔوعةةةةاٖ التقٗةةةةٗي املعتىةةةةدٔ ٚشاز ٚالرتبٗةةةةٔ ٛالتعمةةةةٗي
بطمطٍ ٛعُىاُ)02-93 ،0202 ،
ٔيّد داٟص ٚالطةمطاُ اةابٕع لمتٍىٗة ٛاملطةتداو ٛق البٗ٠ة ٛاملدزضةٗ ٛل
ٌػس ثقاف ٛالتٍىٗ ٛاملطتداؤ ٛيسضٗتّا ق اجملتىع املدزض٘ ٔا مة٘ٔ ،يعصٖةص
اٗي التٍىٗ ٛاملطتداو ٛلةد ٝأعكةا ٞاجملتىةع املدزضة٘ ٔيطةٕٖس اػاِةايّي مةٕ
اكاٖاِا ق البٗ ٛ٠املدزضٗٔ ٛا مٗٔ ،ٛؾةقن وّةازات أعكةا ٞاجملتىةع املدزضة٘
ٔيٍىٗةةة ٛكفاٖةةةايّي لتشقٗة ة أِةةةدا التعمةةةٗي وةةةَ أدةةةن التٍىٗةةة ٛاملطةةةتداو،ٛ
ٔيعصٖةةةص اهلٕٖةةة ٛالٕطٍٗةةة ٛلةةةد ٝالطمبةةةٔ ،ٛالةةةسع اةةةٗي املٕاطٍةةة ٛالؿةةةاؿ ٛق
ٌفٕضةةةّي ،إلعةةةدادِي لاضةةةّاً بفعالٗةةة ٛق وطة ة  ٚوةةةأ ٞبٍةةةا ٞالةةةٕطَٔ ،بٍةةةاٞ
غتؿةةةٗ ٛالطمبةةة ٛاملتكاومةةةٔ ٛلكطةةةابّي وّةةةازات القةةةسُ اؿةةةادٔ ٙالعػةةةسَٖ
لمتعاون اإلتاب٘ وع القكاٖا ٔالتشدٖات املتتمفٔ ،ٛيٍىٗ ٛوّازايّي القٗادٖةٛ
ٔاؿٕازٖةةةٔ ،ٛيٍٕٖةةةع اةةةدزايّي اإلبداعٗةةةٔ ،ٛيػةةةذٗع لدازات املةةةدازع ٔاجملتىةةةع
املدزضةةة٘ عمةةة ٜيطبٗة ة أفكةةةن املىازضةةةات ق فةةةاه التعمةةةٗي ٔابتكةةةاز وػةةةازٖع
وطتداو ٛؽدً بساور التعمٗي ٔالتعمي اجملمةظ ا عمة ٜلمتتطةٗ بطةمطٍٛ
عُىاُ)76 ،0203 ،
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 الدزاسات الشابكْ:

مت يقطٗي الدزاضات الطابق ٛل عسبٗٔ ٛأدٍبٗ ٛكىا ٖاي٘4

 أًالً :الدزاسات العسبَْ:

أغةةةةةازت ٌتةةةةةاٟر دزاضةةةةة ٛالةةةةةصب  )0203ل أُ دزدةةةةة ٛممازضةةةةة ٛالسٖةةةةةادٚ
االضةةةرتايٗذٗ ٛلةةةد ٝوةةةدٖس ٙاملةةةدازع الجإٌٖةةة ٛاـاؾةةة ٛق قاف ةةة ٛعىةةةاُ
با زدُ داٞت عالٗة ٛبػةكن عةأً ،عالٗة ٛأٖكةوا ق مجٗةع قةأز السٖةادِٔ ٚة٘4
العقمٗةة ٛالسٖادٖةةٔ ٛالجقافةة ٛالسٖادٖةةٔ ٛالقٗةةاد ٚالسٖادٖةة ،ٛكىةةا أغةةازت الٍتةةاٟر
ل عةةةدً ٔدةةةٕد فةةةسٔل ذات داللةةة ٛلسؿةةةا ٟٛٗعٍةةةد وطةةةتٕ )α ≤ 0.05 ٝق
اضةةتذابات أفةةساد عٍٗةة ٛالدزاضةة ٛيُعةةص ٝل وةةت ات اؾةةٍظ ٔ ،املؤِةةن العمىةة٘
ٔضٍٕات اـربٚ
ٔأبسشت ٌتاٟر دزاض ٛدِٕس  )0206قع سةسف وةدٖس ٙاملةدازع الجإٌٖةٛ
الفٍٗةةةةة ٛاملؿةةةةةسٖ ٛعمةةةةة ٜوػةةةةةازك ٛاملعمىةةةةةل ق اؽةةةةةاذ القةةةةةسازات املسيبطةةةةةٛ
مبػةةةسٔعات زٖةةةاد ٚا عىةةةاهٔ ،امةةة ٛاِتىةةةاوّي بتّٗ٠ةةة ٛاملٍةةةاي املٍاضةةةم لابةةةداع
ٔاالبتكاز املسيب بّأ ،قع اِتىاوّي بةاإلعالُ ٔالتطةٕٖ ٔ ،امة ٛاِتىةاوّي
باملقرتسةةات املقدوةة ٛوةةَ املعمىةةل لمتطةةٕٖس ق ِةةرا اجملةةاه ٔ ،اؿةةٕز الةةدٔزات
التدزٖبٗةة ٛالةةع ٖتمقاِةةا املةةدٖسُٔ ق فةةاه زٖةةاد ٚا عىةةاهٔ ،اؿةةٕز اِتىةةاوّي
بتٕف املٕازد املادٖ ٛاـاؾ ٛباملػسٔعاتٔ ،ام ٛاعتىادِي عم ٜالعىن الفسٖقة٘
لدعي املػسٔعات السٖادٖٛ
ٔكػةةفت ٌتةةاٟر دزاضةة ٛالعسكٗةة )0207 ٛأُ دٔز اإلداز ٚاملدزضةةٗ ٛق يٍىٗةةٛ
ثقافةة ٛزٖ ة اد ٚا عىةةاه لةةد ٝالطمبةة ٛق وةةدازع التعمةةٗي وةةا بعةةد ا ضاضةة٘ ق
ضةةمطٍ ٛعىةةاُ دةةا ٞبدزدةة ٛامٗمةة ٛبػةةكن عةةأً ،امٗةة ٛق قةةأز دعةةي املػةةازٖع
السٖادٖةةةٔ ٛيٕٖمةةةّأٌ ،ػةةةس ثقافةةة ٛزٖةةةاد ٚا عىةةةاه دا ةةةن املدزضةةة ٔ ٛازدّةةةا،
ٔاإلوةةا ٞاملّة لمىعمىةةل ق فةةاه زٖةةاد ٚا عىةةاهٔ ،وتٕضةةط ٛق قةةٕز لدازٚ
العىمٗةةة ٛالتعمٗىٗةةة ٛالتعمىٗةةة ٛباملدزضةةة ٛلتٍىٗةةة ٛثقافةةة ٛزٖةةةاد ٚا عىةةةاه لةةةدٝ
الطمبةةة ،ٛكىةةةا كػةةةفت الٍتةةةاٟر ل ٔدةةةٕد فةةةسٔل ذات داللةةة ٛلسؿةةةا ٟٛٗعٍةةةد
وطتٕ )α ≤ 0.05 ٝق اضتذابات أفساد عٍٗ ٛالدزاض ٛيُعص ٝل وت اؾةٍظ
ٔلؿاحل الركٕز
ٔأ ّةةةست ٌتةةةاٟر دزاضةةة ٛالٗىاٌٗةةة )0207 ٛأُ دٔز اإلداز ٚاملدزضةةةٗ ٛق يعمةةةٗي
زٖاد ٚا عىاه لد ٝطمب ٛاملسسم ٛالجإٌٖ ٛمبدٍٖ ٛالسٖاض ق املىمكة ٛالعسبٗةٛ
الطعٕدٖ ٛدا ٞبدزد ٛعالٗ ٛبػكن عأً ،عالٗ ٛأٖكاو ق مجٗع اجملةاالت ِٔة٘4
دعي ا ٌػط ٛالالؾفٗ ٛلمطمبٔ ،ٛدعي املعمىلٔ ،الػساك ٛاجملتىعٗٛ
ٔبٍٗت ٌتاٟر دزاض ٛأبٕ ضٗ  )0207قع ثقاف ٛوةدٖس ٙاملةدازع املؿةسٖٛ
الع يؤِمّي لتب ا فكاز السٖادٖٔ ٛيطبٗقّا عىمٗةوا عمة ٜأزض الٕااةعٔٔ ،دةٕد
اؿٕز ق يقدكّي لمطمب ٛوعمٕوات عَ ااتؿاد الطٕل ٔأكدت ٌتاٟر دزاضةٛ
اؿطٗ  ) 0205افتقةاز وةدٖس ٙاملةدازع الجإٌٖة ٛالعاوة ٛاملؿةسٖ ٛل التةدزٖم
عم ٜاملػسٔعات السٖادٖٔ ،ٛيط بعكّي بالب ٔاساطٗٔ ٛاملسكصٖ ٛق ؾةٍع
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القةةةسازاتٔ ،الٗةةةاب وبةةةدأ الػةةةفافٗ ٛاإلدازٖةةة ٛاملتىجةةةن ق استكةةةازِي لمىعمٕوةةةات
ٔسذبّةةا ٔوٍةةع يةةدأهلا بةةل العةةاومل  ،كىةةا ٖفتقةةسُٔ ل ٌ ةةاً ايؿةةاه فعةةاه
ٖةةدعي العالاةةات اإلتابٗةة ٛبةةل املدزضةةٔ ٛاجملتىةةع ا مةة٘ٔ ،أٌّةةي ال ٖػةةذعُٕ
الطمبةةة ٛعمةةة ٜاالبتكةةةاز ٔالفعالٗةةة ٛالرايٗةةةٔ ٛاملبةةةادز ٚالػتؿةةةٗٔ ،ٛال يعةةةسفّي
مبباد الطٕل االاتؿادٖٛ
ٔأٔقةةشت ٌتةةاٟر دزاضةة ٛفتشةةة٘ ٔاملتتةةاز  )0200يةةٕافس وتطمبةةات السٖادٖةةةٛ
االضةةرتايٗذٗ ٛلةةد ٝوةةدٖس ٙاملةةدازع ا ِمٗةة ٛق قاف ةةٌٍٗ ٛةةٕ ٝق العةةسال
بدزدةة ٛعالٗةة ٛبػةةكن عةةاً ٔ ،عالٗةة ٛق مجٗةةع ا ةةأز ِٔةة٘ 4ال قمٗةة ٛالسٖادٖةة،ٛ
ٔالقٗاد ٚالسٖادٖٔ ،ٛاإلداز ٚاالضرتايٗذٗ ٛلمىٕازد
ٔأضةةفست ٌتةةاٟر دزاضةة ٛالػةةٕز )0209 ٚعةةَ يةةٕافس اـؿةةاٟـ السٖادٖةة ٛلةةدٝ
ودٖس ٙاملةدازع اـاؾة ٛق ودٍٖة ٛعىةاُ بةا زدُ بدزدة ٛعالٗة ٛبػةكن عةاً ،
ٔعالٗةةة ٛق مجٗةةةع ا ةةةأز ِٔةةة٘ 4الجقةةة ٛبةةةالٍفظٔ ،املبةةةادزٔ ،ٚسةةةم اإللةةةاش،
ٔاالضةةتقاللٗٔ ٛؼىةةن املطةةؤٔلٗٔ ،ٛاإلبةةداعٔ ،املتةةاطس ، ٚكىةةا أغةةازت الٍتةةاٟر
ل عةةةدً ٔدةةةٕد فةةةسٔل ذات داللةةة ٛلسؿةةةا ٟٛٗعٍةةةد وطةةةتٕ )α ≤ 0.05 ٝق
اضتذابات أفساد عٍٗ ٛالدزاض ٛيُعص ٝل وت ضٍٕات اـربٔ ٚلؿاحل وَ -7
 02ضٍٕات)
ٔ مؿت ٌتاٟر دزاض ٛالعىسٖ )0200 ٛل أُ املىازضةات املسيبطة ٛمبتطمبةات
التعمةةٗي لمسٖةةاد ٚاملتعمقةة ٛبجقافةة ٛالفكةةس السٖةةاد ٙلةةد ٝوُةةدٖس ٙاملةةدازع دةةاٞت
عالٗ ٛبػكن عأً ،عالٗة ٛق ممازضةات يػةذٗع العىةن بةسٔذ الفسٖة ٔ ،ا فكةاز
اؾدٖد ٚاملُبتكسٌٔ ،ٚػس ثقاف ٛزٖاد ٚا عىاه ق اجملتىعٔٔ ،قع ط ٛلمكػة
عَ الطمب ٛاملبدعلٔ ،وتٕضط ٛق ممازضات ٔقع ط ٛلتٍىٗة ٛاةٗي السٖةاد،ٚ
ٔالتٍطٗ وع اؾّات املتتمف ٛلتدزٖم الطمبٛ
 ثانَاً :الدزاسات األجنبَْ:

أغةةةازت ٌتةةةاٟر دزاضةةة ٛشف ٖةةةَ ٌٔةةةٌٕر ٔواوةةةت
) Mamat&,2019ل أُ ودٖس ٙاملدازع الجإٌٖ ٛق والٗصٖا ٖػذعُٕ الطمبةٛ
ٔتفةةةصٌّٔي عمةةة ٜاملػةةةازك ٛق بةةةساور ٔوػةةةسٔعات زٖةةةاد ٚا عىةةةاه ،كىةةةا
ّٖتىةةُٕ بشٌػةةاٌ ٞةةٕاد ٙزٖةةاد ٚا عىةةاه ق ودازضةةّئٖ ،ةةٕفسُٔ كافةة ٛاملةةٕازد
البػسٖٔ ٛاملادٖ ٛلدعي بسافّا ٔوػسٔعايّا
ٔيٕؾةمت ٌتةاٟر دزاضة ٛد ٙال ز (De La Rey,2018) ٙأُ وُةدٖس ٙاملةدازع
ق دٍٕب افسٖقٗا كتمكُٕ بدزد ٛعالٗ ٛمسات وّازات اٗاد ٚوػسٔعات زٖادٚ
ا عىةةةةاه ق املةةةةدازع الجإٌٖةةةة ٛوجةةةةن 4الةةةةتفك العااةةةةن ٔ ،اؿكىةةةةٔ ،ٛاإلبةةةةداع
ٔاالبتكةةازٔ ،ؼىةةن املتةةاطسٔ ،ل ّةةاز زٔذ املبةةادزٔ ،ٚاالضةةتقاللٗٔ ،ٛاؾدٖةة ٛق
العىنٔ ،ؼفٗص ٔيػذٗع العاومل ٔالطمبةٔ ،ٛالسعاٖةٔ ٛاالِتىةاً بّةئ ،ا ةر
بةةةئزاّٟي ق ؾةةةٍع ٔاؽةةةاذ القةةةسازات ٔكػةةةفت ٌتةةةاٟر دزاضةةة ٛوٕضةةةاق ٌٔمٗةةةن
ٌٔاؾةةس ) (Mousavi, Nlil & Nasr,2018أُ اٗةةاد ٚوةةدٖس ٙاملةةدازع لتعمةةٗي
زٖةةةاد ٚا عىةةةاه ق ودٍٖةةة ٛأؾةةةفّاُ  Isfahanبةةةشٖساُ أد ٝل يٍىٗةةة ٛوطةةةتٕٝ
(Zaifurin, Nawang,
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اإلبداع لد ٝاملعمىل ٔطمب ٛاملدازعٔ ،أٌّةي زكةصٔ ق عىمةّي عمة ٜالتتطةٗ
اؾٗد ٌػطٔ ٛوػسٔعات زٖاد ٚا عىاهٔ ،سسؾّي عم ٜوػازك ٛالعةاومل
باملدازع ق ِرٓ املػسٔعات ؽطٗطاو ٔيٍفٗةراو ٔيقٕكةاو ،كىةا كػةفت الٍتةاٟر
عدً ٔدٕد فةسٔل ذات داللة ٛلسؿةا ٟٛٗق اضةتذابات أفةساد عٍٗة ٛالدزاضة ٛوةَ
املعمىل يعص ٝملت  ٙاؾٍظ ٔاملؤِن العمى٘
ٔأ ّةةةست ٌتةةةاٟر دزاضةةةِ ٛاوٗمٍٗةةةا ٔزٔضةةةكٕ ٔبٗكةةةاال (Hämäläinena,
) Ruskovaaraa, Pihkalaa&,2018أُ وةدٖس ٙاملةدازع ق فٍمٍةدا ٖطةتعٍُٕٗ
مبؤضطات اجملتىع ا م٘ ق بساور ٔوػسٔعات يعمٗي الطمب ٛزٖاد ٚا عىاه ،
ٔال ضٗىا ق فاه التدزٖم ٔيقدٖي الدعي املادٔ ٙاملال٘ ،كىا كػفت الٍتةاٟر
ٔدةةةٕد فةةةسٔل ق اضةةةتذابات عٍٗةةة ٛالدزاضةةة ٛيعةةةص ٝملةةةت اؾةةةٍظ ٔلؿةةةاحل
الركٕزٔ ،اـرب ٚلؿاحل اـرب ٚا ان
ٔأبةةةةسشت ٌتةةةةاٟر دزاضةةةة ٛبٗتكةةةةٕفٗتؼ ٔبافٗطةةةةٗتؼ ٔفٗكةةةةاُ ٔألف فٗةة ة
) (Petković, Pavičić, Vican & Alfirević,2018أُ وةةدٖس ٙاملةةدازع
االبتداٟٗةةٔ ٛالجإٌٖةة ٛق كسٔايٗةةا ٔالبٕضةةٍٔ ٛاهلسضة ّٖتىةةُٕ بدزدةة ٛعالٗةةٛ
بتعمٗي زٖاد ٚا عىاه ٔ ،أُ ٍِاك كج وَ العٕاوةن ضةاعديّي عمة ٜذلة وجةن
شٖةةاد ٚاضةةتقاللٗ ٛاملةةدازع ٔايبةةاع أضةةمٕب اإلداز ٚالرايٗةةٔ ،ٛوػةةازك ٛوؤضطةةات
اجملتىةع ا مة٘ بفعالٗة ٛق وػةسٔعات زٖةاد ٚا عىةاه ،فكةالو عةَ يةٕافس بعةةض
الطةةةىات ٔالؿةةةفات لةةةد ٝاملةةةدٖسَٖ وجةةةن السقةةةا عةةةَ ٔ ةةةاٟفّئ ،زٔذ املبةةةادزٚ
ٔاملُ اوسٔ ،ٚاِتىاوّي باإلبداع ٔاالبتكاز
ٔيٕؾةةمت ٌتةةاٟر دزاضةةِٕٖ ٛاٌطةةَ ) (Johansen,2018ل ٔدةةٕد دٔز سٗةةٕٙ
لم اٖ ٛملدٖس ٙاملدازع ببعض دٔه االؼاد ا ٔزٔب٘ بمذٗكةا ٔلضةتٌٕٗا ٔفٍمٍةدا
ٔلٖطالٗا ٔاليفٗا ق اٗاد ٚوػسٔعات يعمٗي زٖاد ٚا عىاه ٖتىجن ق اٗةاد ٚفةسل
العىةةن املدزضةةٌٗٔ ،ٛػةةس ثقافةة ٛزٖةةاد ٚا عىةةاه بةةل العةةاومل ق املةةدازعٔ ،دعةةي
العالاةة ٛوةةع أٔلٗةةا ٞا وةةٕز ٔوؤضطةةات اجملتىةةع ا مةة٘ٔ ،يػةةذٗع املعمىةةل عمةةٜ
اضةةتتداً أضةةالٗم ٔاضةةرتايٗذٗات يةةدزٖظ يةةدعي املػةةسٔعات السٖادٖةةٔ ،ٛيةةٕف
املةةٕازد املادٖةة ٛلمىػةةسٔعاتٔ ،القٗةةاً باملػةةسٔعات عمةةٌ ٜطةةال ٔاضةةع ق املدزضةة،ٛ
ٔاالِتىةةةةاً بةةةةالتعمي ةةةةازز ااعةةةةات الةةةةدزٔع وةةةةَ ةةةةاله اؾةةةةٕالت الدزاضةةةة،ٛ
ٔالصٖازات املٗداٌٗ ٛا مٗ ٛلمػسكات أٔ املٍ ىاتٔ ،االضتعاٌ ٛغربات زٖادٖةٛ
وَ ازز املدزض ٛلمتدزٖم عم ٜاملػسٔعات السٖادٖٛ
ٔبٍٗةةةةت ٌتةةةةاٟر دزاضةةةة ٛبٕلةةةةت ) (Polat,2017اوةةةةتالك وةةةةدٖس ٙاملةةةةدازع ق
قاف ةةةة ٛلٖالشٖةةةةٕ  Elazýðالرتكٗةةةة ٛبدزدةةةة ٛعالٗةةةة ٛكةةةةج وةةةةَ الطةةةةىات
ٔاملّازات لقٗاد ٚيعمٗي زٖاد ٚا عىاه يتىجن ق اإللاش الفعاهٔ ،الجق ٛبالٍفظ،
ٔاإلبةةداع ٔاالبتكةةازٔ ،املتةةاطسٔ ٚاجملاشفةة ٛا طةةٕبٔ ،ٛالقةةدز ٚعمةة ٜالطةةٗطس، ،ٚ
كىةةا كػةةفت الٍتةةاٟر عةةدً ٔدةةٕد فةةسٔل ذات داللةة ٛلسؿةةا ٟٛٗق اضةةتذابات
أفةةساد عٍٗةة ٛالدزاضةة ٛوةةةَ املعمىةةل يعةةص ٝملةةةت  ٙاؾةةٍظ ٔضةةٍٕات اـةةةربٚ
ٔ مؿةةت ٌتةةاٟر دزاضةة ٛكٗبةةإٖٔ ٙزٖةةٕ ) (Köybaşi& Uðurlu,2016ل أُ
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وطةةتٕ ٝوةةدٖس ٙاملةةدازع ق اٗةةاد ٚيعمةةٗي زٖةةاد ٚا عىةةاه ق ودٍٖةة ٛكةةٕكٗم٘
 Kocaeliبرتكٗةةةةا دةةةةا ٞبدزدةةةة ٛعالٗةةةةٔ ،ٛأٌّةةةةي ٖسكةةةةصُٔ ق اٗةةةةاديّي عمةةةةٜ
االِتىاً بالتٍٕع ٔاإلبداع ٔا ٌػطٔ ٛا داٞ
ٔأضفست ٌتاٟر دزاض ٛداِسٖٕ ٔفّٗ٘  )Dahiru & Pihie,2016أُ وةدٖسٙ
امل ةدازع هلةةي دٔز فعةةاه ق اٗةةاد ٚوػةةسٔعات ٔبةةساور يعمةةٗي زٖةةاد ٚا عىةةاه ق
املةةدازع املالٗصٖةة ٛوةةَ ةةاله ممازضةةتّي أواط ةوا اٗادٖةة ٛفعالةة ٛوجةةن 4القٗةةادٚ
التشٕٖمٗٔ ،ٛالتبادلٗة ،ٛكىةا ٖةٕفسُٔ املٍةاي التٍ ٗىة٘ املٍاضةم الةداعي لابةداع
ٔاالبتكاز لد ٝاملعمىل ٔالطمب ٛاملػازكل ق وػسٔعات زٖاد ٚا عىاه
& Ristovska,
ٔبٍٗةةةةةت ٌتةةةةةاٟر دزاضةةةةة ٛزٖطتٕفطةةةةةكا ضتاٌكٕفطةةةةةكا
 )Stankovska,2015أُ دزدةةة ٛاٗةةةاً وةةةدٖس ٙاملةةةةدازع بقٗةةةاد ٚيعمةةةٗي زٖةةةةادٚ
ا عىةاه ق ةةاه وقةةدٌٔٗا كاٌةةت امٗمةٔ ،ٛأٌّةةي ال ٖقةةدزُٔ املبةةادزات ٔاإلبةةداع
بػةةكن كةةا ٔ ،ال ٖةةتي يػةةذٗع املةةٕ فل عمةة ٜشٖةةاد ٚاالبتكةةاز ق عىمةةّئ ،ال
ٖتةةةابعُٕ ٔال ٖساابةةةُٕ أدا ٞالعةةةاومل بؿةةةٕز ٚوطةةةتىسٔ ،ٚال ّٖتىةةةُٕ بالتٍىٗةةةٛ
املٍّٗةة ٛاملطةةتقبمٗ ٛلمعةةاوملٔ ،امةة ٛاةةدزيّي عمةة ٜاضةةتجىاز ٔيٕ ٗ ة اةةدزات
ٔوّازات العاومل
ٔأغةازت ٌتةاٟر دزاضة ٛأٌدزضةُٕ ِٔةاٍٖص ٔوةايٕٗع & (Anderson, Hinz
)ٔ Matus, ,2014دةةٕد دٔز وتىٗةةص ٔفعةةاه ملةةدٖس املدزضةة ٛاالضةةرتاٖ ٛق يعمةةٗي
زٖةةاد ٚا عىةةاه ٖتىجةةن ق بٍةةا ٞثقافةة ٛزٖةةاد ٚا عىةةاه ٔزٔذ املبةةادزٔ ،ٚيػةةذٗع
املعمىةةل عمةة ٜاإلبةةداع ٔاالبتكةةازٔ ،العىةةن عمةة ٜيٍىٗةة ٛاملّةةازات السٖادٖةة ٛلةةدٝ
الطمبةةٔ ٛزبطّةةا مبٕاا ة اؿٗةةا ٚاجملتىعٗةةٔ ،ٛبٍةةا ٞزٔاب ة ٔثٗقةة ٛوةةع أٔلٗةةاٞ
ا و ةٕزٔ ،وؤضطةةات ٔاةةاد ٚاجملتىةةع ق اجملةةاه الؿةةٍاع٘ٔ ،اؾاوعةةات ٔ ،يطةةٕٖس
الكفا ٚٞالػتؿٗ ٛلمعاوملٔ ،يٍىٗ ٛوّازايّي القٗادٖٔ ،ٛالعىن عم ٜبٍا ٞفةسل
عىن وتذاٌطٛ
ٔأٔقةةشت ٌتةةاٟر دزاضةةٌٍٗ ٛكةةا  )Nneka,2012أُ دٔز وةةدٖس ٙاملةةدازع ق
اٗةةاد ٚوػةةسٔعات ٔبةةساور يعمةةٗي زٖةةاد ٚا عىةةاه ق املةةدازع الجإٌٖةة ٛبٍٗذ ٖةا
دا ٞبدزد ٛوٍتفكة ،ٛسٗةح ٖ مةم العىةن التقمٗةد ٙعمة ٜممازضةايّي املٍّٗة،ٛ
ٔال ّٖتىُٕ باإلبداع ٔاالبتكاز ٔاضتتداً أضالٗم عىن ددٖد ٚلصٖاد ٚاإلٌتادٗٛ
ٔؼقٗةةة ا ِةةةةدا التٍ ٗىٗةةةة ،ٛكىةةةا ال ّٖتىةةةةُٕ مببةةةةادزات ٔاضةةةةرتايٗذٗات
التشطل ٔالتطٕٖس ٔال ضٗىا الع يعتىد عم ٜاملتاطسات ا طةٕب ،ٛفكةالو عةَ
ٔدةٕد دزدةات وٍتفكة ٛوةَ الجقة ٛالتٍ ٗىٗةٔ ٛالتٕاؾةن الفعةاه بٗةٍّي ٔبةةل
العاومل ق املدازع
ٖٔتكةةح وةةَ عةةسض الدزاضةةات الطةةابقٔ ٛدةةٕد دٔز سٗةةٕٔ ٙفعةةاه ملةةدٖسٙ
املدازع ق اٗاد ٚيعمٗي زٖاد ٚا عىاه ق عىمٗات التتطٗ ٔالتٍفٗر ٔالتقٕٖي
 ،سٗةةح ٖسكةةص عمةة ٜيػةةذٗع الطمبةةٔ ٛيقةةدٖي الةةدعي لمىعمىةةلٔ ،يةةٕف املةةٕازد
املادٖ ٛالالشو ٛلمىػةسٔعاتٔ ،يةٕف التةدزٖم املٍاضةمٔ ،عقةد غةساكات فعالةٛ
وةةع وؤضطةةات اجملتىةةع مةة٘ االاتؿةةادٖٔ ،ٛلكةة٘ تققةةُٕ ِةةرٓ ا دٔاز بكفةةاٚٞ
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ٔفعالٗةة ٛفالبةةد أُ يتةةٕافس لةةدّٖي فىٕعةة ٛوةةَ الطةةىات ٔاملّةةازات يتىجةةن ق
اؿكىةة ،ٛاإلبةةداع ٔاالبتكةةازٔ ،الجقةة ٛبةةالٍفظٔ ،املتةةاطسٔ ، ٚل ّةةاز زٔذ املبةةادز،ٚ
ٔاالضتقاللٗٔ ،ٛاؾدٖ ٛق العىن
 مشهلْ الدزاسْ:

أغازت كج وَ ٌتاٟر الدزاضات الطابق ٛل ٔدٕد بعةض دٕاٌةم القؿةٕز
ق دٔز وُدٖس ٙاملدازع ق اٗاد ٚيعمٗي زٖاد ٚا عىةاه ٔاملػةسٔعات املسيبطة ٛبةْ
بطمطٍ ٛعُىاُ  ،سٗح يٕؾةمت ٌتةاٟر دزاضة ٛالعسكٗة )0207 ٛل أُ دٔز اإلدازٚ
املدزضٗ ٛق يٍىٗ ٛثقاف ٛزٖاد ٚا عىةاه لةد ٝطمبة ٛاملةدازع ق ضةمطٍ ٛعىةاُ
دةةا ٞبدزدةة ٛامٗمةة ٛبػةةكن عةةأً ،امٗمةة ٛق قةةأز اإلوةةا ٞاملّ ة لمىعمىةةل ق
فةةاه زٖةةاد ٚا عىةةاهٌٔ ،ػةةس ثقافةة ٛزٖةةاد ٚا عىةةاه دا ةةن املدزضةة ٔ ٛازدّةةا،
ٔدعي املػازٖع السٖادٖٔ ٛيٕٖمّا
ٔأ ّست ٌتاٟر دزاض ٛاؿةازث٘  )0200قةع اِتىةاً وُةدٖس ٙاملةدازع عةن
وٌػةةةكالت اجملتىةةةع ا مةةةٌ٘ٔ ،ةةةدز ٚاالِتىةةةاً بتٍ ةةةٗي شٖةةةازات وٗداٌٗةةة ٛللٗةةةْ
إلكطاب الطمب ٛاـةربات اؿٗايٗةٔ ٛكػةفت ٌتةاٟر دزاضة ٛالرباغةدٖ)0200 ٛ
ٔدٕد اؿٕز ق دٔز اإلداز ٚاملدزضٗ ٛق يٍىٗ ٛاٗي املٕاطٍ ٛلد ٝطمب ٛوةدازع
التعمٗي وا بعد ا ضاض٘ ٔأبسشت ٌتاٟر دزاض ٛالعىسٖ )0200 ٛل ٔدٕد اؿةٕز
ق املىازضةةةات املسيبطةةة ٛمبتطمبةةةات التعمةةةٗي لمسٖةةةاد ٚاملتعمقةةة ٛبجقافةةة ٛالفكةةةس
السٖةةاد ٙلةةد ٝوُةةدٖس ٙاملةةدازع ق فةةاالت ٔقةةع طةة ٛلتٍىٗةة ٛاةةٗي السٖةةاد،ٚ
ٔالتٍطٗ وع اؾّات املتتمف ٛلتدزٖم الطمبٛ
ٔباإلقةةةاف ٛل وةةةا ضةةةب فةةةشُ كةةةج وةةةَ وُةةةدٖس ٙاملةةةدازع ٖفتقةةةسُٔ ل
الكفاٖات ٔالكفاٞات الالشو ٛلقٗاد ٚيعمةٗي زٖةاد ٚا عىةاه ق ودازضةّي سٗةح و
ٖتدبٕا عمْٗ ق بساور لعدادِي ٔياِٗمّي ق املعّد التتؿؿ٘ لمىعمىل ،كىا
و ٖتدزبٕا عمْٗ ق بساور لواّٟي املّ ق املدٖسٖات العاوة ٛلمرتبٗة ٛالتعمةٗي
ٔشاز ٚالرتبٗٔ ٛالتعمٗي بطمطٍ ٛعىأُ 50207 ،شاز ٚالرتبٗةٔ ٛالتعمةٗي بطةمطٍٛ
عىاُ)0203 ،
ٔياضٗطةةوا عمةةة ٜوةةةا ضةةةب ككةةةَ أُ يتشةةةدد وػةةةكم ٛالدزاضةةة ٛق التطةةةاؤلل
اآليٗل4
وا دٔز وُدٖس ٙاملةدازع ق اٗةاد ٚيعمةٗي زٖةاد ٚا عىةاه مبسسمة ٛالتعمةٗي وةا
بعد ا ضاض٘ ق قاف  ٛاه الباطٍ ٛبطمطٍ ٛعُىاُ ؟
ِن يٕدد فسٔل ذات دالل ٛلسؿا ٟٛٗعٍد وطةتٕ )α ≤ 0.05 ٝق اضةتذابات
أفةةساد عٍٗةة ٛالدزاضةة ٛوةةَ املعمىةةل ُيعةةص ٝل وةةت ات اؾةةٍظ ٔ ،املؤِةةن
العمى٘ٔ ،ضٍٕات اـربٚ؟
 أهداف الدزاسْ :

ِدفت ِرٓ الدزاض ٛل 4
التعس عمة ٜدٔز وُةدٖس ٙاملةدازع ق اٗةاد ٚيعمةٗي زٖةاد ٚا عىةاه مبسسمةٛ
التعمٗي وا بعد ا ضاض٘ ق قاف  ٛاه الباطٍ ٛبطمطٍ ٛعُىاُ
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ؼدٖةةد ٔدةةٕد فةةسٔل ذات داللةة ٛلسؿةةا ٟٛٗعٍةةد وطةةتٕ )α ≤ 0.05 ٝق
اضةةتذابات أفةةساد عٍٗةة ٛالدزاضةة ٛوةةَ املعمىةةل ُيعةةص ٝل وةةت ات اؾةةٍظ ،
ٔاملؤِن العمى٘ٔ ،ضٍٕات اـربٚ
 أهنَْ الدزاسْ :

يجمةةت أِىٗةةِ ٛةةرٓ الدزاضةة ٛق كٌّٕةةا ككةةَ أُ يفٗةةد وُةةدٖس ٙاملةةدازع ق
التعس عمٔ ٜااع دٔزِي ق اٗاد ٚيعمٗي زٖاد ٚا عىاه ٔوا بةْ وةَ دٕاٌةم اةٕٚ
ٔيدعٗىّا ٔدٕاٌم ؼتاز لتطٕٖس ٔؼطٍّٗا ،كىا ككَ أُ يفٗد املطؤٔلل ق
ٔشاز ٚالرتبٗةةةٔ ٛالتعمةةةٗي ٔاملُةةةدٖسٖات التعمٗىةةة ٛالتابعةةة ٛهلةةةا ق يةةةٕف كافةةةٛ
املتطمبةةةات البػةةةسٖٔ ٛاملادٖةةة ٛالةةةع يكةةةَ وُةةةدٖس ٙاملةةةدازع وةةةَ اٗةةةاد ٚبةةةساور
ٔوػسٔعات زٖاد ٚا عىاه

 حدًد الدزاسْ:

يجمت سدٔد الدزاض ٛق اآلي٘4
اؿدٔد املٕقٕعٗ 4ٛااتؿست عم ٜثالث ٛقأز ِ٘ 4التتطٗ  -التٍفٗةر-
التقٕٖي)
اؿدٔد البػسٖ 4ٛااتؿست عم ٜاملعمىل ٔاملعمىات
اؿدٔد املكاٌٗ 4ٛااتؿست عم ٜودازع التعمةٗي وةا بعةد ا ضاضة٘ اؿكٕوٗةٛ
ق قاف  ٛاه الباطٍ ٛبطمطٍ ٛعُىاُ
اؿدٔد الصوٍٗ 4ٛسٗح أُدسٖت الدزاض ٛاملٗداٌٗ ٛق الفؿن الجةاٌ٘ وةَ العةاً
الدزاضً٘0202/0203
 مصطلحات الدزاسْ:
 -1قَادّ زٍادّ األعنال:

يعةةس اٗةةاد ٚزٖةةاد ٚا عىةةاه باٌّةةا اٗةةاً وُةةدٖس ٙاملةةدازع بتةةٕل٘ وطةةٕ٠لٗٛ
بساور ٔوػسٔعات يعمٗي الطمبة ٛزٖةاد ٚا عىةاهٔ ،ذلة وةَ ةاله ٌػةس ثقافةٛ
العىةةن السٖةةادٔ ٙالتةةاث الفعةةاه عمةة ٜاملعمىةةل ٔالطةةالب ٔاجملتىةةعٔ ،وٕادّةةٛ
التشدٖاتٔ ،سن املػةكالتٔ ،يةٕف اإلوكاٌةات املادٖةٔ ٛالبػةسٖٔ ،ٛيةٕف فةسف
ٔوبادزات زٖادٖ ٛددٖدٔ ،ٚاإلعداد لمت ٗ التٍ ٗى٘ٔ ،دعي ضمٕكٗات اإلبةداع
ٔاالبتكاز ) )Dahiru& Pihie 2016, 2221
كىةةا يعةس باٌّةةا وة اٗةةاد ٙوتىٗةةص ّٖةةتي باضتكػةةا الفةةسف اؾدٖةةدٚ
لتشطةةَ ٔيطةةٕٖس بةةساور ٔأٌػةةطٔ ٛوػةةسٔعات زٖةةاد ٚا عىةةاه ق املةةدازع ،وةةَ
ةاله لتةةاد بٗ٠ة ٛيعمٗىٗةة ٛداعىةةٔ ٛوطةاعد ٚعمةة ٜالت ةٗ ٔاإلبةةداعٔ ،التعاوةةن
بفعالٗ ٛوع التشدٖات ٔاملػكالت ٔا شوات الع يٕادّّا &(Pihie, Asimiran

)Bagheri ,2014,1

ٔأٖكة ةاو يعةةةس باٌّةةةا وة ة اٗةةةادٖ ٙةةةؤثس عمةةة ٜأدا ٞاآل ةةةسَٖ مة ةٕ ؼقٗة ة
ا ِةةدا ٔال اٖةةات التٍ ٗىٗةةٖٔ ،ٛتىٗةةص بالقةةدز ٚعمةة ٜيٍ ةةٗي فىٕعةة ٛوةةَ
ا غتاف لتشقٗ ِد وػرتكٖٔ ،طتتدً ضمٕكٗات يٍ ٗي املػازٖع وجن
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اجملاشفةةٔ ٛاالبتكةةاز لالضةةتفاد ٚوةةَ الفةةسف املتاسةةٔ ٛيٕ ٗفّةةا ٔاضةةتجىازِا ،
ُٖٔ ّس ؿاٟـ ٔلدساٞات فسٖدٔ ٚوعقد ٚيعترب قةسٔزٖ ٛلٍذةاذ املػةسٔعات
السٖادٖ(De La Rey,2018, 18) ٛ
ٔياضٗطاو عم ٜوا ضب يُعس اٗاد ٚزٖاد ٚا عىاه لدساٟٗاو باٌّا اٗاً وُةدٖسٙ
وةدازع التعمةٗي وةا بعةد ا ضاضة٘ ق قاف ة ٛةاه الباطٍة ٛبطةمطٍ ٛعُىةةاُ
بتةةٕل٘ وطةةٕ٠لٗ ٛبةةساور ٔوػةةسٔعات يعمةةٗي الطمبةة ٛزٖةةاد ٚا عىةةاهٔ ،ذلة وةةَ
اله ٌػس ثقاف ٛالعىن السٖاد ٙبل كاف ٛاملػازكل ق العىمٗة ٛالتعمٗىٗة،ٛ
ٔيةةةٕف بٗ٠ةةة ٛيعمٗىٗةةة ٛداعىةةةٔ ٛوطةةةاعد ٚعمةةة ٜالت ةةةٗ ٔالتطةةةٕٖس ٔاإلبةةةداع
ٔاالبتكةةازٔ ،اجملاشفةةٔ ،ٛاالضةةتفاد ٚوةةَ الفةةسف املتاسةةٔ ٛيٕ ٗفّةةا ٔاضةةتجىازِا،
ٔالتعاون بفعالٗ ٛوع التشدٖات ٔاملػكالت
 -2التعلَه ما بعد األساسُ:

ِٕ ٌ اً وديْ ضٍتاُ وَ التعمٗي املدزضة٘ ٖعقةم وسسمة ٛالتعمةٗي ا ضاضة٘
الةةع يطةةت سل عػةةس ضةةٍٕات دزاضةةّٖٗٔ ،ٛةةد ل االضةةتىساز ق يٍىٗةة ٛاملّةةازات
ا ضاضٗٔ ٛوّازات العىن ٔالتتطةٗ املّة لةد ٝالطمبة ٛمبةا ّٖٗةّ٠ي لٗكٌٕةٕا
أعكةةةا ٞفةةةاعمل ق اجملتىةةةعٔ ،اةةةادزَٖ عمةةة ٜاالضةةةتفاد ٚوةةةَ فةةةسف التعمةةةٗي
ٔالتةةدزٖم ٔالعىةةن بعةةد التعمةةٗي املدزضةة٘ ٔشاز ٚالرتبٗةةٔ ٛالتعمةةٗي بطةةمطٍٛ
عُىاُ)30 ،0200 ،

 اإلجسإات املنوجَْ للدزاسْ:

ٔيتىجن يم اإلدساٞات فٗىا ٖاي٘4

 منوج الدزاسْ:

ايبع الباسجاُ ق ِةرٓ الدزاضة ٛاملةٍّر الٕؾةف٘ سٗةح لٌةْ الطسٖقة ٛاملٍ ىةٛ
لدزاض ٛسقةا ٟزاٍِة ٛوتعمقة ٛب ةاِس ٚأٔ وٕاة أٔ أفةساد أٔ أسةداخ أٔ أٔقةاع
وعٍٗ ٛبّةد اكتػةا سقةا ٟددٖةد ٚأٔ التشقة وةَ ؾةش ٛسقةا ٟادكةٛ
ٔآثازِا ٔالعالاات الع يتؿةن بّةأ ،يفطة ِا ٔكػة اؾٕاٌةم الةع ؼكىّةا
املعاٖطْ )027 ،0200 ،

 جمتنع الدزاسْ:

يكةُٕ فتىةع الدزاضةة ٛوةَ مجٗةع املعمىةةل ٔاملعمىةات باملةدازع اؿكٕوٗةةٛ
لؿةةفل  )00-00ق قاف ةة ٛةةاه الباطٍةة ٛبطةةمطٍ ٛعُىةةاُ ٔالبةةال عةةددِي
 )0937وعمىة ةاو ٔوعمىة ةٛو ٔفة ة لسؿةةةا ٞداٟةةةس ٚالتتطةةةٗ ٔاملعمٕوةةةات الرتبٕٖةةةٛ
باملدٖسٖةة ٛالعاوةة ٛلمرتبٗةةٔ ٛالتعمةةٗي مبشاف ةة ٛةةاه الباطٍةة ٛلمعةةاً الدزاضةة٘
ً0202 / 0203

 عَنْ الدزاسْ:

مت أ ر عٍٗ ٛعػٕا ٟٛٗوَ فتىع الدزاض ٛبم ةت  )052وعمىةاو ٔوعمىة ،ٛأٙ
بٍطب ) %02 0 ٛوَ فتىع الدزاضٔ ،ٛمت التطبٗ عمّٗي الكرتٌٔٗوا ٔ ،ددٔه )0
ٖٕقح العٍٗ ٛسطم وت ات الدزاض4ٛ
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ددٔه  4)0عٍٗ ٛالدزاض ٛسطم وت
املت
اؾٍظ
املؤِن
اـربٚ

 أداّ الدزاسْ:

العدد
006
029
002
02
09
026

املطتٕٝ
ذكٕز
لٌاخ
بكالٕزٖٕع
وادطت فاعمٜ
أان وَ  02ضٍٕات
 02ضٍٕات فاكجس

ايّا
الٍطبٛ
%5262
%0060
%20
%07
%0660
%2062

االمجال٘
052

وَ أدن ؼقٗ أِدا الدزاض ٛااً الباسجاُ بشعداد أدا ٚالدزاض ٛباالعتىةاد
عمةةة ٜا دب الٍ ةةةسٔ ٙبعةةةض الدزاضةةةات الطةةةابق ٛوجةةةن كسٖكةةةس ٔلةةةٕكٗتؼ
)ٔ ، (Krečar& Lukić ,2016دةةةةةاوؼ ٔدةةةةةٕزدُ &(Gamache
)ٔ ،Jordan,2018كالزك ٔزٔغس ٔفٕدت ٔيٗطت (Clark, Rusher, Voggt
)& Test, 2018

ٔيكٌٕةةت االضةةتباٌ ٛق ؾةةٕزيّا الٍّاٟٗةة ٛوةةَ ثالثةة ٛقةةأز ٔ  )99فقةةس، ٚ
ٔددٔه ٕٖ )0قح ا أز الجالثٔ ٛعدد فقسات كن وٍّا ٌٔطبتّا املٖٕٛ٠
ددٔه  4)0يٕشٖع قأز الدزاض ٔ ٛفقسات كن وٍّا ٔ الٍطم امل ٖٕٛ٠لمفقسات

ً

ا أز

0
0
9

التتطٗ
التٍفٗر
التقٕٖي
اجملىٕع الكم٘

عدد الفقسات
00
2
09
99

الٍطب ٛاملٖٕٛ٠
%9760
%0060
%9360
022

 صدم األداّ:

لمتشق وَ ؾدل ا دا ٚمت عسقّا عم ٜفىٕع ٛوَ املُشكىل وَ ذٔٙ
اـربٔ ٚاملتتؿةل ق اإلداز ٚالتعمٗىٗةٔ ،ٛبمة عةددِي  )2قكىةلٔ ،ذلة ق
كمٗةة ٛالرتبٗةة ٛداوعةة ٛالطةةمطاُ اةةابٕع ٔاطةةي الرتبٗةةٔ ٛالدزاضةةات اإلٌطةةاٌٗٛ
ظاوعةةٌ ٛةةصٔ ٝق ضةةمطٍ ٛعُىةةأُ ،كمٗةة ٛالعمةةًٕ التطبٗقٗةة ٛبؿةةشاز ٔ ،ةةرباٞ
ٔوطةةؤٔلل ق ٔشاز ٚالرتبٗةةٔ ٛالتعمةةٗي بطةةمطٍ ٛعىةةاُ ٔ ،اةةد عةةادت االضةةتباٌات
ا كى ٛمجٗعّأ ،أمجع ا كىُٕ عم ٜؾداّأ ،والٟىتّا لقٗاع ا بعاد الع
ٔقةةعت وةةَ أدمةةّأ ،ذل ة بعةةد لدةةسا ٞالتعةةدٖالت املٍاضةةب ٛق قةةٕ ٞوالس ةةات
ا كىةةل ٔيٕدّٗةةايّي ،لوةةا باؿةةر  ،أٔ اإلقةةاف ،ٛأٔ لعةةاد ٚالؿةةٗاال ،ٛأٔ لعةةادٚ
الرتيٗم

 ثبات أداّ للدزاسْ:

اةةاً الباسجةةاُ باضةةتتداً وعاوةةن ألفةةا كسٌٔبةةاي الضةةتتساز وعاوةةن الجبةةات
ٌٔتاٟر ددٔه  )9يٕقح ذل
ٖتكح وَ ددٔه  )9أُ مجٗع قةأز الدزاضة ٛيتىتةع بقٗىة ٛثبةات عالٗةٛ
سٗةةح بم ة الجابةةت العةةاً لةةفدأ ،)2 37 ٚذل ة ٖةةده عمةة ٜأُ أدا ٚالدزاضةة ٛيتىتةةع
بقٗى ٛثبات عالٗٛ
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التقٕٖي
اجملىٕع

ً
0
0
9
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ددٔه  4)9وعاوالت الجبات يبعاو

 املعاجلات اإلحصاَْٖ:

عدد الفقسات
00
2
09
99

أز الدزاضٛ

وعاون الجبات
2637
2635
2636
2637

مت اد اه البٗاٌةات ق اؿاضةم اآللة٘ عمة ٜالربٌةاور االسؿةا )SPSS ٟ٘وةع
اضتتداً املعاؾات اإلسؿا ٟٛٗالتالٗ4ٛ
التٕشٖعةةات التكسازٖةةٔ ،ٛالٍطةةم املٖٕ٠ةة ٛلمتعةةس عمةة ٜيكةةساز اإلدابةةات لةةدٝ
أفساد عٍٗ ٛالدزاضٛ
ألفا كسٔ ٌباي ؿطاب وعاون الجبات
املتٕض اؿطاب٘ ٔاالمسا املعٗازٙ
ا تبةةةاز ت) لدزاضةةة ٛالفةةةسٔل بةةةل وتٕضةةةطات اضةةةتذابات أفةةةساد فتىةةةع
الدزاضٛ
 نتاٖج الدزاسْ:

 أًالً :النتــاٖج املتعلكــْ باإلجابــْ عـ الشــلال األًل الــرِ نصــى :مــا دًز مُــدٍسِ
املدازض يف قَادّ تعلَه زٍادّ األعنال مبسحلـْ التعلـَه مـا بعـد األساسـُ
يف حمافظْ مشال الباطنْ بشلطنْ عُنان ؟

يطةةّٗال لعةةسض ٌتةةاٟر الدزاضةة ٛفقةةد مت يؿةةٍٗفّا ٔفقةةا ضةة٠م ٛالدزاضةةٛ
عٗح يت اإلداب ٛعَ كن ضؤاه عم ٜسدٓٔ ،فٗىةا ٖمة٘ عةسض لتمة الٍتةاٟر
ٔ البٗاٌات اإلسؿا ٟٛٗاملتعمق ٛبّا ٔفقةا املعٗةاز اآلية٘ لتفطة الٍتةاٟر ،سٗةح مت
ؼدٖد طةٕه اـالٖةا ٔفقةوا ملقٗةاع لٗكةست الجالثة٘ ٔ ،مت سطةاب املةد)0=0-9 ٝ
ٔوَ ثي يقطٗىْ عم ٜأكرب اٗى ٛق املقٗةاع لمشؿةٕه عمة ٜطةٕه اـمٗة ٛأٙ
ٔ ،)2 77=9÷0بعد ذل مت لقافِ ٛةرٓ القٗىة ٛل أاةن اٗىة ٛق املقٗةاع ٔذلة
لتشدٖد اؿد ا عم ٜهلرٓ اـمٗٔ ،ٛددٔه ٕٖ )0قح ذل
ددٔه  4 )0اؿدٔد الدٌٗا ٔالعمٗا ملقٗاع لٗكست الجالث٘

املتٕض اؿطاب٘ طٕه اـمٗ)ٛ
وَ  0ل أان وَ 0 77
وَ  0 77ل أان وَ 0 99
وَ  0 99ل 9

دزد ٛاملٕافقٛ
وٍتفكٛ
وتٕضطٛ
عالٗٛ

ٔبعةةةد يطبٗةة االضةةةتباٌ ٛعمةةة ٜعٍٗةةة ٛالدزاضةةةٔ ،ٛيفسٖةة االضةةةتذابات مت
سطاب املتٕضةطات اؿطةابٗ ٛلدزدة ٛيةٕافس ا ةأز الجالثة ٛلمدزاضةٔ ،ٛدةدٔه
 )5أدٌآ ٖٕقح ذل
ددٔه  4)5املتٕضطات اؿطابٗٔ ٛاالمسافات املعٗازٖٛ
السيبٛ

ً

املعٗاز

0
0
9

0
0
9

التتطٗ
التٍفٗر
التقٕٖي
اجملىٕع الكم٘

املتٕض
اؿطاب٘
0625
0623
0620
0625

أز الدزاضٛ

االمسا
املعٗازٙ
2676
2670
2679
2670
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ٖتكح وَ ددٔه  )5أُ دٔز ودٖس ٙاملدازع ق اٗةاد ٚيعمةٗي زٖةاد ٚا عىةاه
مبسسم ٛالتعمٗي وا بعد ا ضاضة٘ ق قاف ة ٛةاه الباطٍة ٛبطةمطٍ ٛعىةاُ،
بالٍطةةب ٛةةأز الدزاضةة ٛككةةن كةةةاُ قةةىَ الدزدةة ٛاملتٕضةةط ،ٛسٗةةح بمةة
اجملىةةٕع الكمةة٘ لمىتٕضةةطات اؿطةةابٗ ، )0625 ٛكىةةا يةةسأذ املتٕض ة اؿطةةاب٘
لمىشةةةأز بةةةل ٔ ، )0620 ٔ )0623االمةةةسا املعٗةةةاز ٙبةةةل ٔ )2679 ٔ )2676دةةةا ٞق
املسيبة ٛا ٔ قةٕز التٍفٗةر بدزدة ٛوتٕضةطٔ ،ٛمبتٕضة سطةاب٘ بمة )0623
ٔامةةةسا وعٗةةةاز ٙاةةةدزٓ ٔ ،)2670ق املسيبةةة ٛالجاٌٗةةة ٛدةةةا ٞقةةةٕز التتطةةةٗ
بدزدةةة ٛوتٕضةةةطٔ ،ٛمبتٕضة ة سطةةةاب٘ بمة ة ٔ )0623امةةةسا وعٗةةةاز ٙاةةةدزٓ
 ،) 2676أوةةةا قةةةٕز التقةةةٕٖي فقةةةد دةةةا ٞق املسيبةةة ٛالجالجةةة ٛبدزدةةة ٛوتٕضةةةط،ٛ
ٔمبتٕض سطاب٘ بم ٔ )0620امسا وعٗاز ٙادزٓ )2679
ً ملزٍد م التعنل يف نتاٖج الشلال األًل للدزاسْ مت تناًل نل حمٌز علٓ
حدي ًذلو ننا ٍأتُ:
 احملٌز األًل :التخطَط:

ٖٕٔقةةح دةةدٔه  )7املتٕضةةطات اؿطةةابٗٔ ٛاالمسافةةات املعٗازٖةةٔ ٛالدزدةةٛ
ٔالسيب ٛلفقسات ِرا ا ٕز
ددٔه  4)7املتٕضطات اؿطابٗٔ ٛاالمسافات املعٗازٖٔ ٛدزد ٛاؿدٔخ ٔالسيب ٛبالٍطب ٛلفقسات قٕز
التتطٗ

السيبْ

ً

الفقسات

5

0

2

0

0

9

7
6

0
5

00

7

00

6

02

2

9

3

0

02

3

00

0

00

املتٕض
اؿطاب٘

ٖػازك وع العاومل ق ٔقع زؤٖٔ ٛزضال ٛلمىدزضٛ
يعكظ أِدا ٔأِىٗ ٛزٖاد ٚا عىاه لمطمبٛ
تةةسف أُ يكةةُٕ أٌػةةط ٛزٖةةاد ٚا عىةةاه يتٕاف ة وةةع
وعاٖ املٍاِر الدزاضٗٛ
ٖتعةةأُ وةةع املُػةةازكل ق أٌػةةط ٛزٖةةاد ٚا عىةةاه ق
ا تٗاز امسأ ٞغعازات لمىػسٔعات
ٖػكن فسل عىن إلداز ٚوػسٔعات زٖاد ٚا عىاه
تدد املطتفٗدَٖ وَ وػسٔعات زٖاد ٚا عىاه
ٖػةةازك ق ا تٗةةاز فةةاالت اإلٌتةةاز أٔ اـةةدوات الةةع
تتادّا الطٕل
تدد وع املُػازكل ق أٌػط ٛزٖاد ٚا عىاه أضالٗم
الدعأٖ ٛاإلعالُ عَ املٍتذات أٔ اـدوات
تدد وكاُ اإلٌتاز ٔاـدوات الداعى ٛلْ وجن االيؿاه
ٔالتطٕٖ ٔيٕشٖع ا دٔات ٔا دّصٔ ٚاملعدات
تةةةةدد املّةةةةاً ٔاملطةةةةؤٔلٗات ٔا دٔاز لمىػةةةةازكل ق
وػسٔعات زٖاد ٚا عىاه
ٖكع ددٔه شو وُشدد لبداٖ ٛاملػسٔعات ٌّٔاٖتّا
تدد التدزٖبات الالشو ٛالع تتاز للّٗا املػازكُٕ
لمقٗاً باملػسٔعات
ٖتاكد وَ ٔدٕد عٕاون ا وَ ٔا واُ ق املكاُ الةرٙ
ضٗتي فْٗ املػسٔعات
اجملىٕع الكم٘

االمسا
املعٗازٙ

الدزدٛ

0602

2667

وتٕضطٛ

0620

2660

وتٕضطٛ

0600

2660

وتٕضطٛ

0622
0620

2660
2660

وتٕضطٛ
وتٕضطٛ

0632

2672

وتٕضطٛ

0637

2667

وتٕضطٛ

0622

2669

0600

2667

0600

2667

0620

2669

0603

2669

0625

2676

وتٕضطٛ
وتٕضطٛ
وتٕضطٛ
وتٕضطٛ
وتٕضطٛ
وتٕضطٛ

ٖتكح وَ ددٔه  )7أُ دٔز ودٖس ٙاملدازع ق اٗةاد ٚيعمةٗي زٖةاد ٚا عىةاه
مبسسم ٛالتعمٗي وةا بعةد ا ضاضة٘ ق قاف ة ٛةاه الباطٍة ٛبطةمطٍ ٛعىةاُ
بالٍطبٕ ٛز التتطٗ كاُ قىَ الدزد ٛاملتٕضةط ٛسٗةح يةسأذ املتٕضة
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اؿطةةاب٘ بةةل ٔ ،)0637 ٔ )0603االمةةسا املعٗةةاز ٙبةةل ٔ ، ) 2672 ٔ )2667سؿةةمت
الفقسٔ )00 ٚالع ٌؿّا " ٖتاكد وَ ٔدٕد عٕاون ا وَ ٔا واُ ق املكةاُ الةرٙ
ضٗتي فْٗ املػسٔعات" عم ٜأعم ٜوتٕض سطاب٘ بم ٔ )0603بامسا وعٗازٙ
ادزٓ ٔ )2669بدزد ٛوتٕضط ،ٛبٍٗىةا سؿةمت الفقةسٔ )6 ٚالةع ٌؿةّا " تةدد
وةةةع املُػةةةازكل ق أٌػةةةط ٛزٖةةةاد ٚا عىةةةاه أضةةةالٗم الدعاٖةةةٔ ٛاإلعةةةالُ عةةةَ
املٍتذات أٔ اـدوات " عم ٜأان وتٕض سطةاب٘ بمة ٔ )0637امةسا وعٗةازٙ
ادزٓ ٔ )2667بدزد ٛوتٕضط ٛأٖكاو
 احملٌز الجانُ :التنفَر:

ٖٕٔقةةح دةةدٔه  )6املتٕضةةطات اؿطةةابٗٔ ٛاالمسافةةات املعٗازٖةةٔ ٛدزدةةٛ
اؿدٔخ ٔالسيب ٛلفقسات ِرا ا ٕز
ددٔه  4)6املتٕضطات اؿطابٗٔ ٛاالمسافات املعٗازٖٔ ٛدزد ٛاؿدٔخ ٔالسيب ٛبالٍطب ٛلفقسات قٕز
التٍفٗر

السيبْ

ً

الفقسٚ

0

0

5

0

7
6

9
0

9

5

2

7

0

6

0

2

ٖتاكد وَ ٔؾٕه الدعي الالشً لتٍفٗر املػسٔعات
ٍٖفةةةر بداةةة ٛالعىمٗةةةات الٕٗوٗةةة ٛاـاؾةةة ٛباملػةةةسٔعات
املتط هلا
تسف عم ٜيطٕٖس العىمٗات الٕٗوٗ ٛبؿٕز ٚوطتىسٚ
ٖتاكد وَ فعالٗ ٛأضالٗم االيؿاه ٔددٔاِا
تسف عم ٜاالدتىاع وع الطمبٔ ٛاملعمىل ٔال ِي وَ
املُػةةةازكل بؿةةةٕز ٚدٔزٖةةة ٛملٍااػةةة ٛالتقةةةدً ق للةةةاش
املػسٔعات
ٖتٕضةةةع ق الطةةةٕل الٍاغةةة ٛ٠وةةةَ ةةةاله وػةةةسٔعات أٔ
دوات ددٖدٚ
ٖدعي عالاات الػساك ٛبةل املدزضةٔ ٛاجملتىةع ا مة٘
لدعي أٌػط ٛاملػسٔعات
ٖػةةذع الطمبةة ٛعمةة ٜأدا ٞأدٔازِةةي ق وػةةسٔعات زٖةةادٚ
ا عىاه وادٖاو ٔوعٍٕٖاو
اجملىٕع الكم٘

الدزدٛ

املتٕض
اؿطاب٘
0606

االمسا
املعٗازٙ
2660

وتٕضطٛ

0602

2660

وتٕضطٛ

06220
06222

2660
2660

وتٕضطٛ
وتٕضطٛ

06002

2666

وتٕضطٛ

0632

2672

وتٕضطٛ

0605

2669

وتٕضطٛ

06000

2660

وتٕضطٛ

0623

2670

وتٕضطْ

ٖتكح وَ ددٔه  )6أُ دٔز ودٖس ٙاملدازع ق اٗاد ٚيعمةٗي زٖةاد ٚا عىةاه
مبسسم ٛالتعمٗي وةا بعةد ا ضاضة٘ ق قاف ة ٛةاه الباطٍة ٛبطةمطٍ ٛعىةاُ
بالٍطةةب ٛةةٕز التٍفٗةةر كةةاُ قةةىَ الدزدةة ٛاملتٕضةةط ٛسٗةةح يةةسأذ املتٕض ة
اؿطةةاب٘ بةةل ٔ ،)0632 ٔ )0606االمةةسا املعٗةةاز ٙبةةل ٔ ، )2672 ٔ )2666سؿةةمت
الفقسٔ )0 ٚالةع ٌؿةّا " ٖتاكةد وةَ ٔؾةٕه الةدعي الةالشً لتٍفٗةر املػةسٔعات "
عم ٜأعم ٜوتٕض سطاب٘ بم ٔ )0606بامسا وعٗةاز ٙاةدزٓ ٔ )2660بدزدةٛ
وتٕضط ،ٛبٍٗىا سؿمت الفقسٔ )7 ٚالع ٌؿّا " ٖتٕضع ق الطٕل الٍاغة ٛ٠وةَ
ةةةاله وػةةةسٔعات أٔ ةةةدوات ددٖةةةد "ٚعمةةة ٜأاةةةن وتٕضةة سطةةةاب٘ بمة ة )0632
ٔامسا وعٗاز ٙادزٓ ٔ ) 2672بدزد ٛوتٕضط ٛأٖكاو
 احملٌز الجالح :التكٌٍه:

ٖٕٔقةةح دةةدٔه  )2املتٕضةةطات اؿطةةابٗٔ ٛاالمسافةةات املعٗازٖةةٔ ٛدزدةةٛ
اؿدٔخ ٔالسيب ٛلفقسات ِرا ا ٕز
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ددٔه  4)2املتٕضطات اؿطابٗٔ ٛاالمسافات املعٗازٖٔ ٛدزد ٛاؿدٔخ ٔالسيب ٛبالٍطب ٛلفقسات قٕز
التقٕٖي
السيبْ

ً

2

0

09

0

00

9

00

0

02

5

3

7

7

6

0

2

0

3

6

02

5

00

9

00

0

09

املتٕض
اؿطاب٘

الفقسٚ
تةس ٙالتقٗٗىةةات املسسمٗةة ٛلمٕاةةٕ عمةة ٜوطةةتٕ ٝالتقةةدً،
ٔاملػكالت ٔسمّا أٔه بأه
ٖطتتدً أدٔات وتٍٕعة ٛلتقةٕٖي وػةسٔعات زٖةاد ٚا عىةاه
وجن 4االضتباٌات ٔاملقابالت ٔاملالس ات ٔالتقازٖس
ُٖشةدد يةاث وػةةسٔعات زٖةاد ٚا عىةاه عمةة ٜللةاش الطمبةةٛ
ٔيقدوّي ا كادك٘
ٖقًٕ أثس دٔز وػسٔعات زٖاد ٚا عىاه ق يٍىٗ ٛاالػاِات
ٔالقٗي لد ٝالطمبٛ
ٖقًٕ أثس وػسٔعات زٖاد ٚا عىاه ق يٍىٗ ٛالٕع٘ مبّازات
التٕ ٗ لد ٝالطمبٛ
ٖسكص عم ٜاِتىاً وػسٔعات زٖاد ٚا عىاه بؿش ٛالطمبٛ
ٔزفاِّي
تدد املعٕاات الع ٔادّت وػسٔعات زٖاد ٚا عىاه ٔضةبن
الت مم عمّٗا
تتفةةن بالٍذةةاذ الةةر ٙسققتةةْ وػةةسٔعات زٖةةاد ٚا عىةةاه
عكٕز كاف ٛاملػازكل فّٗا
كةةٍح املكافةةئت ٔاؿةةٕافص لمطمبةة ٛاملػةةازكل ق وػةةسٔعات
زٖاد ٚا عىاه املُتىٗصٚ
ُٖػسك املعمىل ٔا ؿاٟٗل ٔالطمب ٛلتقٗٗي ٌتاٟر يعمةٗي
زٖاد ٚا عىاه
ٖعتىةةد ق التقةةٕٖي عمةة ٜيطةةذٗن ٔيٕثٗ ة أٌػةةطٔ ٛأعىةةاه
يعمٗي زٖاد ٚا عىاه
ٖػةةذع الطمبةة ٛاملػةةازكل ق أٌػةةط ٛزٖةةاد ٚا عىةةاه عمةةٜ
يقدٖي عسٔض يٕقٗشٗ ٛق ٌّاٖ ٛاملػسٔعات
ٖتابع لدساٞات املُشاضةبٔ ٛلداز ٚا وةٕاه ٔاملٗصاٌٗة ٛاـاؾةٛ
مبػسٔعات زٖاد ٚا عىاه
اجملىٕع الكم٘

االمسا
املعٗازٙ

الدزدٛ

0620

2660

وتٕضطٛ

0630

2669

وتٕضطٛ

0639

2660

وتٕضطٛ

06337

2660

وتٕضطٛ

0620

2669

وتٕضطٛ

0622

2660

وتٕضطٛ

0625

2660

وتٕضطٛ

0600

2666

وتٕضطٛ

0622

2 676

وتٕضطٛ

06220

2665

وتٕضطٛ

06257

2665

وتٕضطٛ

0626

2660

وتٕضطٛ

06272

2667

وتٕضطٛ

0620

2679

وتٕضطٛ

ٖتكح وَ ددٔه  )2أُ دٔز ودٖس ٙاملدازع ق اٗاد ٚيعمةٗي زٖةاد ٚا عىةاه
مبسسم ٛالتعمٗي وةا بعةد االضاضة٘ ق قاف ة ٛةاه الباطٍة ٛبطةمطٍ ٛعىةاُ
بالٍطةةب ٛةةٕز التقةةٕٖي كةةاُ قةةىَ الدزدةة ٛاملتٕضةةط ٛسٗةةح يةةسأذ املتٕض ة
اؿطةةاب٘ بةةل ٔ ،) 0630 ٔ )0600االمةةسا املعٗةةاز ٙبةةل ٔ ، )2660 ٔ )2666سؿةةمت
الفقسٔ )2 ٚالع ٌؿّا" تتفن بالٍذاذ الر ٙسققتْ وػسٔعات زٖةاد ٚا عىةاه
عكةةةٕز كافةةة ٛاملػةةةازكل فّٗةةةا" عمةةة ٜأعمةةة ٜوتٕضة ة سطةةةاب٘ بمة ة )0600
ٔبةامسا وعٗةةاز ٙاةدزٓ ٔ )2666بدزدةة ٛوتٕضةةط ،ٛبٍٗىةا سؿةةمت الفقةةس)0 ٚ
ٔالةةع ٌؿةةّا" ٖطةةتتدً أدٔات وتٍٕعةة ٛلتقةةٕٖي وػةةسٔعات زٖةاد ٚا عىةةاه وجةةن4
االضتباٌات ٔاملقابالت ٔاملالس ات ٔالتقةازٖس " عمة ٜأاةن وتٕضة سطةاب٘ بمة
ٔ )0630امسا وعٗاز ٙادزٓ ٔ )2669بدزد ٛوتٕضط ٛأٖكاو
 لإلجابـــْ عـ ـ الشـــلال الجـــانُ الـــرِ نصـــى :هـــل تٌجـــد فـــسًم ذات داللـــْ
إحصاُٖ عند مشتٌٔ ( )α ≤ 0.05يف استجابات أفساد عَنْ الدزاسْ مـ
املُعلنني تُعزٔ إىل متغريات اجلنص ً ،امللهل العلنًُ ،سنٌات اخلربّ ؟

ٔمت عسض ٌتاٟر كن وُت

عم ٜسدٓ عم ٜالٍشٕ اآلي٘4
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 أًالً :متغري اجلنص :

مت سطاب املتٕضطات اؿطابٗٔ ،ٛاالمسافات املعٗازٖ ٛؾىٗع ا ةأز ٔفقةا
ملةةةةت اؾةةةةٍظ ذكةةةةس ،اٌجةةةةٔ ،)ٜمت لدةةةةسا ٞا تبةةةةاز ت  )T-testجملىةةةةٕعتل
وطتقمتل سطم وا ٖػ للْٗ ددٔه )3
ددٔه ٌ 4 )3تاٟر ا تباز ت
ا أز

الٍٕع

) لمكػ عَ أثس اؾٍظ عمٔ ٜدّات ٌ س أفساد عٍٗ ٛالدزاضٛ
املتٕض
اؿطاب٘
0637
0603
0629
0602
0636
0623

العدد
006
029
006
029
006
029
≤α

ذكس
التتطٗ
اٌجٜ
ذكس
التٍفٗر
اٌجٜ
ذكس
التقٕٖي
اٌجٜ
*دالْ عٍد وطتٕٝ

االمسا
املعٗازٙ
26709
26702
26702
26796
26532
26760

دزدات
اؿسٖٛ

اٗى ٛت

وطتٕٝ
الداللٛ

002

06356

*26229

اػآ
الداللٛ
لؿاحل
االٌاخ

002

06232

26253

ال دالْ

00966

06920

26072

ال دالْ

ٖتكح وةَ دةدٔه  )3عةدً ٔدةٕد فةسٔل ذات داللة ٛلسؿةا ٟٛٗعٍةد وطةتٕٝ
الدالل )α ≤ 0.05 ٛق اضتذابات عٍٗ ٛالدزاضة ٛوةَ املعمىةل ق مجٗةع ا ةأز
يُعص ٝملُت اؾٍظ ذكس -لٌج )ٜوا عدا قٕز التتطٗ  ،سٗح داٞت لؿةاحل
اإلٌاخ  ،مما ٖع ايفال عٍٗ ٛالدزاض ٛعمة ٜأٌةْ ٖٕدةد ٌةٕع وةَ التةاث لمذةٍظ
ق اضتذابايّي
 ثانَاً :متغري امللهل العلنُ:

مت سطاب املتٕضطات اؿطابٗٔ ،ٛاالمسافات املعٗازٖ ٛؾىٗع ا ةأز ٔفقةا
ملت املؤِن العمى٘ بكالٕزٖٕع ،وادطت فةاعمٔ ،)ٜمت لدةسا ٞا تبةاز ت T-
 )testجملىٕعتل وطتقمتل سطم وا ٖػ للْٗ ددٔه )02
) لمكػ عَ أثس املؤِن العمى٘ عمٔ ٜدّات ٌ س أفساد عٍٗ ٛالدزاضٛ

ددٔه ٌ 4 )02تاٟر ا تباز ت
ا أز

اـربٚ

العدد*

التتطٗ

بكالٕزٖٕع
وادطت فاعمٜ
بكالٕزٖٕع
وادطت فاعمٜ
بكالٕزٖٕع

02
02
02
02
02

وادطت فاعمٜ

02

التٍفٗر
التقٕٖي

*ٌ سا لتباَٖ العدد ق وت

املتٕض
اؿطاب٘
0632
0660
0622
06270
0633

االمسا
املعٗازٙ
26750
26507
26720
26572
26796

0665

26539

دزدات
اؿسٖٛ

اٗى ٛت

وطتٕٝ
الداللٛ

اػآ الداللٛ

62

0656

26220

ال دالٛ

65660

26362

26990

ال دالٛ

62

0660

26232

ال دالٛ

ضٍٕات اـرب ٚمت أ ر عٍٗ ٛعػٕا ٟٛٗوتكافٛ٠

ٖتكح وَ دةدٔه  )02عةدً ٔدةٕد فةسٔل ذات داللة ٛلسؿةا ٟٛٗعٍةد وطةتٕٝ
الدالل )α ≤ 0.05 ٛق اضتذابات عٍٗ ٛالدزاضة ٛوةَ املعمىةل ق مجٗةع ا ةأز
يُعةةص ٝملُةةت املؤِةةن العمىةة٘ بكةةالٕزٖٕع ،وادطةةت فةةاعم ، )ٜممةةا ٖعة ايفةةال
عٍٗ ٛالدزاض ٛعم ٜأٌْ ال ٖٕدد ياث لمىؤِن العمى٘ ق اضتذابايّي
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 ثالجاً :متغري سنٌات اخلربّ:

مت سطاب املتٕضطات اؿطابٗٔ ،ٛاالمسافات املعٗازٖ ٛؾىٗع ا ةأز ٔفقةا
ملةةت ضةةٍٕات اـةةرب ٚأاةةن وةةَ  02ضةةٍٕات ،وةةَ  02ضةةٍٕات فةةاكجس)ٔ ،مت لدةةساٞ
ا تباز ت  )T-testجملىٕعتل وطتقمتل سطم وا ٖػ للْٗ ددٔه )00
ددٔه ٌ 4 )00تاٟر ا تباز ت

) لمكػ عَ أثس ضٍٕات اـرب ٚعمٔ ٜدّات ٌ س أفساد عٍٗٛ
الدزاضٛ
اػآ
الداللٛ

ا أز

اـربٚ

اان وَ02
ضٍٕات
التتط
ٖ
 02ضٍٕات
فاكجس
اان وَ02
ضٍٕات
التٍفٗر
 02ضٍٕات
فاكجس
اان وَ02
ضٍٕات
التقٕٖي
 02ضٍٕات
فاكجس
*ٌ سا لتباَٖ العدد ق وت

العدد
*

املتٕض
اؿطاب٘

االمسا
املعٗازٙ

09

0626

26756

09

0632

26700

09

0622

26775

09

0636

26776

09

0622

26756

دزدات
اؿسٖٛ
20

20

20

اٗى ٛت
0609

26292

26007

وطتٕٝ
الداللٛ
26000

26023

26756

ال دالْ

ال دالْ

ال دالْ

26709
0630
09
ضٍٕات اـرب ٚمت أ ر عٍٗ ٛعػٕا ٟٛٗوتكافٛ٠

ٖتكح وَ دةدٔه  )00عةدً ٔدةٕد فةسٔل ذات داللة ٛلسؿةا ٟٛٗعٍةد وطةتٕٝ
الدالل )α ≤ 0.05 ٛق اضتذابات عٍٗ ٛالدزاضة ٛوةَ املعمىةل ق مجٗةع ا ةأز
يُعةةص ٝملُةةت ضةةٍٕات اـةةرب ٚأاةةن وةةَ  02ضةةٍٕات ،وةةَ  02ضةةٍٕات فةةاكجس)  ،ممةةا
ٖعةةة ايفةةةةال عٍٗةةةة ٛالدزاضةةةة ٛعمةةةة ٜأٌةةةةْ ال ٖٕدةةةةد يةةةةاث لطةةةةٍٕات اـةةةةرب ٚق
اضتذابايّي
 مناقشْ نتاٖج الدزاسْ ًتفشريها:
 أًالً :مناقشْ ًتفشري النتاٖج املتعلكْ باإلجابْ ع الشـلال األًل الـرِ نصـى:
ما دً ز مُدٍسِ املدازض يف قَـادّ تعلـَه زٍـادّ األعنـال مبسحلـْ التعلـَه مـا
بعد األساسُ يف حمافظْ مشال الباطنْ بشلطنْ عُنان ؟

مؿةةت ٌتةةاٟر الدزاضةة ٛل أُ دٔز وةةدٖس ٙاملةةدازع ق اٗةةاد ٚيعمةةٗي زٖةةادٚ
ا عىاه مبسسم ٛالتعمٗي وا بعد ا ضاض٘ ق قاف  ٛاه الباطٍ ٛبطةمطٍٛ
عىاُ بالٍطب ٛأز الدزاض ِ٘ٔ ٛالتتطٗ ٔالتٍفٗر ٔالتقٕٖي كةاُ قةىَ
الدزدةةة ٛاملتٕضةةةطٔ ٛاةةةد ُٖعةةةص ٝذلة ة ل ٔدةةةٕد ٌةةةٕع وةةةَ القؿةةةٕز ق ثقافةةةٛ
املةةدٖسَٖ اـاؾةة ٛبتعمةةٗي زٖةةاد ٚا عىةةاه ٔوةةا ٖةةسيب بّةةا وةةَ بةةساور ٔأٌػةةطٛ
ٔوػسٔعات ،سٗح لٌْ و لعدادِي ٔياِٗمّي ٔيٍىٗتّي وٍّٗوا بؿةٕز ٚكافة ٛق
ِةةرا اؾاٌةةم وةةَ ابةةن وؤضطةةات اإلعةةداد ٔالتةةدزٖم ضةةٕا ٞعمةة ٜوطةةتٕٔ ٝشازٚ
الرتبٗٔ ٛالتعمٗي أٔ عمة ٜوطةتٕ ٝاملُةدٖسٖات التابعة ٛهلةا ،باإلقةاف ٛل أُ عةدد
وةةةةَ املةةةةدٖسَٖ لٗطةةةةت لةةةةدّٖي غةةةةساكات فعالةةةة ٛوةةةةع املؤضطةةةةات االاتؿةةةةادٖٛ
ٔالتعمٗىٗٔ ٛالتدزٖبٗ ٛق اجملتىع ا م٘ ِٔة٘ عاوةن زٟةٗظ ٔوتطمةم أضاضة٘
ال أُ عةةددوا وةةٍّي أٖكةةوا ٖتىطةةكُٕ بةةاإلدازٚ
لةةدعي يعمةةٗي زٖةةاد ٚا عىةةاه ،فكةة و
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التقمٗدٖةةةة ٛالةةةةع يّةةةةتي بتطةةةةٗ غةةةةؤُٔ املدزضةةةةٔ ٛاؿفةةةةا عمةةةة ٜاالٌكةةةةبا
ٔاالٌت ةاً ،اعتقةةاداو وةةٍّي أُ وػةةسٔعات زٖةةاد ٚا عىةةاه يطةةبم ٌةةٕع وةةَ التطةةٗم
ٔالفٕقةةةة ٜق العىمٗةةةة ٛالتعمٗىٗةةةة ُ ٛالطمبةةةةٔ ٛاملعمىةةةةل املػةةةةازكل فّٗةةةةا
خيسدةةُٕ كةةج وا ل وؤضطةةات اجملتىةةع ا مةة٘ لػةةسا ٞوطةةتمصوات اإلٌتةةاز أٔ
التطٕٖ لمىٍتذات
ٔيتفة ِةةرٓ الٍتٗذةة ٛوةةع ٌتةةاٟر دزاضةةات كةةن وةةَ الٗىاٌٗةةٔ ،)0207 ٛفتشةة٘
ٔاملتتةةةةاز ٔ ،)0200الػةةةةٕزٔ ،)0209 ٚالعىسٖةةةةٔ ،)0200 ٛشف ٖةةةةَ ٌٔةةةةٌٕر ٔواوةةةةت
)ٔ ،Zaifurin, Nawang, Mamat&,2019وٕضةاق ٌٔمٗةن ٌٔاؾةس Mousavi,
ٔ ، )Nlil & Nasr,2018د ٙال زِٔ ،)De La Rey,2018 ٙاوٗمٍٗةةا ٔزٔضةةكٕ
ٔبٗكاال )ٔ ، (Hämäläinena, Ruskovaaraa, Pihkalaa&,2018بٗتكةٕفٗتؼ
ٔبافٗطةٗتؼ ٔفٗكةاُ ٔألف فٗة )،(Petković, Pavičić, Vican & Alfirević,2018
ِٖٕٔاٌطةةةةةةَ ٔ ، )Johansen,2018بٕلةةةةةةت )ٔ ،(Polat,2017كٗبةةةةةةإٖٔ ٙزٖةةةةةةٕ
ٔ ،)Köybaşi& Uðurlu,2016داِسٖٕ ٔفّٗ٘ ٔ ،)Dahiru & Pihie,2016أٌدزضُٕ
ِٔاٍٖص ٔوايٕٗع )ٔ ،(Anderson, Hinz & Matus, ,2014الع كػفت ٌتاٟذّا
أُ دٔز وُدٖس ٙاملدازع ق اٗاد ٚيعمٗي زٖاد ٚا عىاه دا ٞبدزد ٛعالٗٛ
ٔلكةةةَ ؽتمةة ِةةةرٓ الٍتٗذةةة ٛوةةةع ٌتةةةاٟر دزاضةةةات كةةةن وةةةَ دةةةِٕس ،)0206
ٔالعسكٗةةةةةةةٔ ،)0207 ٛأبةةةةةةةٕ ضةةةةةةةٗ ٔ ،)0207اؿطةةةةةةةٗ ٔ،)0205زٖطتٕفطةةةةةةةكا
ضتاٌكٕفطةةكا ٌٍٗٔ ، )Ristovska, & Stankovska,2015كةةا ،)Nneka,2012
ٔالع كػفت ٌتاٟذّةا أُ دٔز وُةدٖس ٙاملةدازع ق اٗةاد ٚيعمةٗي زٖةاد ٚا عىةاه
دا ٞبدزد ٛوٍتفكٛ
ً ملزٍــد م ـ التعنــل يف مناقشــْ ًتفشــري نتــاٖج الشــلال األًل ســٌف ٍــته
مناقشْ ًتفشري نل حمٌز علٓ حدي ننا ٍأتُ:
 احملٌز األًل :التخطَط:

أغةةازت ٌتةةاٟر الدزاضةة ٛل أُ دٔز وةةدٖس ٙاملةةدازع ق اٗةةاد ٚيعمةةٗي زٖةةادٚ
ا عىاه مبسسم ٛالتعمٗي وا بعد ا ضاض٘ ق قاف  ٛاه الباطٍ ٛبطةمطٍٛ
عىةةاُ بالٍطةةب ٛةةٕز التتطةةٗ كاٌةةت قةةىَ الدزدةة ٛاملتٕضةةطٔ ، ٛسؿةةمت
الفقةةس ٚالةةع ٌؿةةّا " ٖتاكةةد وةةَ ٔدةةٕد عٕاوةةن ا وةةَ ٔا وةةاُ ق املكةةاُ الةةرٙ
ضٗتي فْٗ املػسٔعات" عم ٜأعم ٜوتٕض ٔبدزدة ٛوتٕضةطٔ ٛاةد ُٖعةص ٝذلة
ل كجس ٚاملّاً ٔاملطؤٔلٗات ٔا دٔاز ٔالٕادبةات الٕ ٗفٗة ٛاـاؾة ٛمبةدٖسٙ
املدازع مبا ال ككٍّي بػكن فعاه وَ شٖاز ٚوٕااةع العىةن ٔالتاكةد وةَ ٔدةٕد
عٕاون ا وَ ٔا واُ بّا ،سٗح ٖعتىةدُٔ عمة ٜاملعمىةل أٔ التٕاؾةن وةع بعةض
أفةةساد اجملتىةة ع ق ِةةرٓ املّىةةٔ ،ٛزمبةةا ٖعةةص ٝذلةة ل امةة ٛالجقافةة ٛالسٖادٖةةٛ
ُملدٖس ٙاملدازع ،أٔ قع يدزٖبّي عمِ ٜرا اؾاٌم
ٔيتف ِرٓ الٍتٗذة ٛوةع ٌتةاٟر دزاضةات كةن وةَ دةِٕس ٔ ،)0206العسكٗةٛ
ٔ ،)0207اؿطةةةٗ ٔ )0205الةةةع يٕؾةةةمت ل اؿةةةٕز الةةةدٔزات التدزٖبٗةةة ٛالةةةع
ٖتمقاِةةا املةةدٖسُٔ ق فةةاه زٖةةاد ٚا عىةةاهٌٔ ،ػةةس ثقافةة ٛزٖةةاد ٚا عىةةاه دا ةةن
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املدزضةةة ٔ ٛازدّةةةا ،كىةةةا ٖفتقةةةسُٔ ل ٌ ةةةاً ايؿةةةاه فعةةةاه ٖةةةدعي العالاةةةات
اإلتابٗ ٛبل املدزضٔ ٛاجملتىع ا م٘ ٔلكَ ؽتم ِرٓ الٍتٗذ ٛوةع ٌتةاٟر
دزاضةةع كةةن وةةَ ِٖٕاٌطةةَ )ٔ ، (Johansen,2018أٌدزضةةُٕ ِٔةةاٍٖص ٔوةةايٕٗع
)ٔ (Anderson, Hinz & Matus, ,2014الع كػفتا اِتىاً وةدٖس ٙاملةدازع
بالصٖةةازات املٗداٌٗةة ٛا مٗةة ٛلمػةةسكات أٔ املٍ ىةةاتٔ ،بٍةةا ٞزٔاب ة ٔثٗقةة ٛوةةع
وؤضطات اجملتىع ق اجملاه الؿٍاع٘
ٔسؿمت الفقس ٚالع ٌؿّا " تدد وع املُػازكل ق أٌػط ٛزٖةاد ٚا عىةاه
أضالٗم الدعأٖ ٛاإلعالُ عَ املٍتذات أٔ اـدوات " عم ٜأان وتٕض سطةاب٘
ٔبدزد ٛوتٕضطٔ ٛاد ٖعص ٝذل ل افتقاز بعض ودٖس ٙاملدازع لمىّازات
الالشوة ٛلتطةٕٖ املٍتذةات وةَ ةاله الدعاٖة ٛاإلعةالُ عٍّةا ،باإلقةاف ٛل أُ
الدعأٖ ٛاإلعالُ تتاز لٕات كب ٔوٕازد وادٖ ٛكج  ،ٚفكالو عَ اعتىادٓ
عمٔ ٜضاٟن دعاٖ ٛيقمٗدٖ ٛدا ن املدزضة ٛوجةن اإلذاعة ٛاملدزضةٗٔ ٛيتفة ِةرٓ
الٍتٗذةةة ٛوةةةع ٌتةةةاٟر دزاضةةة ٛدةةةِٕس ٔ ،)0206الةةةع يٕؾةةةمت ل قةةةع سةةةسف
ودٖس ٙاملدازع عم ٜالتطٕٖ ٔاإلعالُ ملػسٔعات زٖاد ٚا عىاه
 احملٌز الجانُ :التنفَر:

بٍٗت ٌتاٟر الدزاض ٛأُ دٔز وةدٖس ٙاملةدازع ق اٗةاد ٚيعمةٗي زٖةاد ٚا عىةاه
مبسسم ٛالتعمٗي وةا بعةد ا ضاضة٘ ق قاف ة ٛةاه الباطٍة ٛبطةمطٍ ٛعىةاُ
بالٍطبٕ ٛز التٍفٗر كاٌت قىَ الدزد ٛاملتٕضةطٔ ، ٛسؿةمت الفقةس ٚالةع
ٌؿّا " ٖتاكد وَ ٔؾٕه الدعي الالشً لتٍفٗر املػسٔعات " عم ٜأعم ٜوتٕض
سطةةةاب٘ ٔبدزدةةة ٛوتٕضةةةطٔ ٛاةةةد ُٖعةةةص ٝذلة ة ل اؿةةةٕز ق املةةةٕازد املادٖةةةٛ
املتؿؿ ٛملػسٔعات زٖاد ٚا عىاه ق املدزض ٛضٕا ٞق وٗصاٌٗ ٛاملدزض ٛأٔ وةَ
ةةةاله وطةةةاِىات أٔلٗةةةا ٞا وةةةٕز ٔاجملتىةةةع ا مةةة٘ٔ ،زمبةةةا ُٖعةةةص ٝذلة ة ل أُ
وُةةدٖس ٙاملةةدازع ٖفٕقةةُٕ وّىةة ٛالتٍفٗةةر لمىعمىةةل ٔالطمبةة ٛاملػةةازكل ق
املػةةسٔعات ستةةٖ ٜتفسالةةٕا إلداز ٚالعىمٗةة ٛالتعمٗىٗةة ٛق املةةدازع ٔيتف ة ِةةرٓ
الٍتٗذ ٛوع ٌتٗذ ٛدزاضع دِٕس ٔ ،)0206العسكٗةٔ )0207 ٛالةع يٕؾةمتا ل
اؿٕز اِتىاً ودٖس ٙاملدازع بتٕف املٕازد املادٖة ٛاـاؾة ٛباملػةسٔعات ٔلكَ
ؽتم ِرٓ الٍتٗذ ٛوع ٌتاٟر كن وَ فتشة٘ ٔاملتتةاز  ،)0200شف ٖةَ ٌٔةٌٕر
ٔواوت )ِٕٖٔ ، (Zaifurin, Nawang, Mamat&,2019اٌطةَ )(Johansen,2018
ٔالع يٕؾمت ل اِتىاً ودٖس ٙاملدازع بدزد ٛعالٗ ٛق يٕف املٕازد املادٖةٛ
اـاؾةة ٛباملػسٔعات ٔسؿةةمت الفقةةس ٚالةةع ٌؿةةّا " ٖتٕضةةع ق الطةةٕل الٍاغةةٛ٠
وةةَ ةةاله وػةةسٔعات أٔ ةةدوات ددٖةةد "ٚعمةة ٜأاةةن وتٕضة سطةةاب٘ ٔبدزدةةٛ
وتٕضطٔ ٛاد ٖعص ٝذلة ل امة ٛاِتىةاً وةدٖس ٙاملةدازع باإلبةداع ٔاالبتكةاز
ٔا ضةةالٗم اؾدٖةةد ٚق املػةةسٔعات السٖادٖةةٔ ٛاالعتىةةاد عمةة ٜيقمٗةةد كةةج وةةَ
املػسٔعات املٕدٕد ٚق وؤضطات اجملتىع ا م٘ ٔيتف ِرٓ الٍتٗذ ٛوع ٌتاٟر
دزاضةةات كةةن وةةَ دةةِٕس ٔ ،)0206اؿطةةٗ ٔ ،)0205زٖطتٕفطةةكا ضتاٌكٕفطةةكا
ٌٍٗٔ ،)Ristovska, & Stankovska,2015كا ٔ ، )Nneka,2012الع أٔقةشت
اؿٕز اِتىاً ودٖس ٙاملدازع باإلبداع ٔاالبتكاز ٔاملبةادزٔ ٚا فكةاز اؾدٖةد ٚق
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وػسٔعات يعمٗي زٖاد ٚا عىاه ٔلكَ ؽتم ِرٓ الٍتٗذ ٛوةع ٌتةاٟر دزاضةات
كةةن وةةَ الػ ةٕز ، )0209 ٚالعىسٖةةٔ ،)0200 ٛد ٙال ز،)De La Rey,2018 ٙ
(Petković, Pavičić, Vican
ٔبٗتكٕفٗتؼ ٔبافٗطٗتؼ ٔفٗكةاُ ٔألف فٗة
)ٔ ،& Alfirević,2018بٕلةةت ٔ ،)Polat,2017كٗبةةإٖٔ ٙزٖةةٕ &(Köybaşi
)ٔ ،Uðurlu,2016داِسٖٕ ٔفّٗة٘  ،)Dahiru & Pihie,2016أٌدزضةُٕ ِٔةاٍٖص
ٔو ةايٕٗع )ٔ ،(Anderson, Hinz & Matus, ,2014الةةع أكةةدت اِتىةةاً
ودٖس ٙاملدازع بدزد ٛعالٗ ٛباإلبداع ٔاالبتكاز ٔاملبةادزٔ ٚا فكةاز اؾدٖةد ٚق
وػسٔعات يعمٗي زٖاد ٚا عىاه
 احملٌز الجالح :التكٌٍه:

مؿةةت ٌتةةاٟر الدزاضةة ٛل أُ دٔز وةةدٖس ٙاملةةدازع ق اٗةةاد ٚيعمةةٗي زٖةةادٚ
ا عىاه مبسسم ٛالتعمٗي وا بعد ا ضاض٘ ق قاف  ٛاه الباطٍ ٛبطةمطٍٛ
عىةةةاُ بالٍطةةةب ٛةةةٕز التقةةةٕٖي كاٌةةةت قةةةىَ الدزدةةة ٛاملتٕضةةةطٔ ، ٛسؿةةةمت
الفقةةس ٚالةةع ٌؿةةّا" تتفةةن بالٍذةةاذ الةةر ٙسققتةةْ وػةةسٔعات زٖةةاد ٚا عىةةاه
عكةةةةٕز كافةةةة ٛاملػةةةةازكل فّٗةةةةا" عمةةةة ٜأعمةةةة ٜوتٕضةةة سطةةةةاب٘ ٔبدزدةةةةٛ
وتٕضطٔ ٛاد ٖعص ٝذل ل أُ املػسٔعات السٖادٖة ٛالةع ٖةتي يٍفٗةرِا عبةازٚ
ال عةةَ أٌّةةا ق كةةج وةةَ
عةةَ وةةاذز قةةدٔدٔ ٚلٗطةةت كةةب  ٚاؿذةةي ،فك ة و
ا سٗاُ وطتٍطت ٛوَ وػسٔعات وٕدٕد ٚبالفعن ق اجملتىع ا م٘ ،كىةا أُ
االستفاالت ؼتاز ل وٕازد وادٖٔ ٛالع ِ٘ ال وتاس ٛق ا ؾن لةدعي ِةرٓ
املػةةةسٔعات ٔسؿةةةمت الفقةةةس ٚالةةةع ٌؿةةةّا" ٖطةةةتتدً أدٔات وتٍٕعةةة ٛلتقةةةٕٖي
وػسٔعات زٖةاد ٚا عىةاه وجةن 4االضةتباٌات ٔاملقةابالت ٔاملالس ةات ٔالتقةازٖس "
عم ٜأان وتٕض سطاب٘ ٔبدزد ٛوتٕضطٔ ٛاد ُٖعص ٝذل ل افتقاز كج
وةةةَ وةةةدٖس ٙاملةةةدازع ل املّةةةازات الالشوةةة ٛلبٍةةةأ ٞاضةةةتتداً ِةةةرٓ ا دٔات ق
التقةةٕٖي ،كىةةا ؼتةةاز لٕاةةت كةةب ق اإلعةةداد ٔالتطبٗة ٔالتشمٗةةن ِٔةةٕ ال ة
وتةةاذ لةةدّٖي  ،فك ةالو عةةَ يسكٗةةص املةةدٖسَٖ عمةة ٜيطةةٕٖ املػةةسٔعات باعتبازِةةا
دلٗالو ٔوؤغساو عم ٜالٍذاذ ب ض الٍ س عةَ لدةسا ٞعىمٗةات يقةٕٖي غةال ٛلتمة
املػةةةسٔعات لمتعةةةس عمةةة ٜوةةةا بّةةةا وةةةَ دٕاٌةةةم اةةةٕٔ ٚدٕاٌةةةم ؼتةةةاز لتطةةةٕٖس
ٔؼطل

 ثانَاً :مناقشْ النتاٖج املتعلكْ باإلجابْ ع الشلال الجـانُ الـرِ نصـى :هـل
تٌجد فسًم ذات داللْ إحصاَْٖ عند مشـتٌٔ ( )α ≤ 0.05يف اسـتجابات
أفــساد عَنــْ الدزاســْ م ـ املعلنــني ُتعــزٔ إىل مــتغريات اجلــنصً ،امللهــل
العلنًُ ،سنٌات اخلربّ ؟

ٔضٕ ٖتي وٍُااػ ٛكن وُت

عم ٜسدٓ كىا ٖاي٘4

 -1مُتغري اجلنص:

مؿةةت ٌتةةاٟر الدزاضةة ٛل عةةدً ٔدةةٕد فةةسٔل ذات داللةة ٛلسؿةةا ٟٛٗعٍةةد
وطتٕ ٝالدالل )α ≤ 0.05 ٛق اضةتذابات أفةساد عٍٗة ٛالدزاضة ٛوةَ املعمىةل ق
مجٗةةع ا ةةأز يُعةةص ٝملُةةت اؾٍظ ذكةةس -لٌجةة )ٜوةةا عةةدا قةةٕز التتطةةٗ ،
سٗح داٞت لؿاحل اإلٌاخ ٔ ،اد ٌٖعةص ٝذلة ل أُ وُةدٖس ٙاملةدازع وةَ اإلٌةاخ
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ال ٔياٌٗةوا ق القٗةاً بةا ٙلدةساٞات اؾة ٛمبػةسٔعات زٖةاد ٚا عىةاه
أكجس يّة و
ٕفة ةوا وةةةَ الفػةةةن أٔ ؼقٗة ة ٌتةةةاٟر الة ة لتابٗةةة ٛأٔ ومىٕضةةة ٛممةةةا تعمةةةّي
ّٖتىُٕ بالتتطٗ أكجس وَ الركٕز
ٔؽتمة ِةرٓ الٍتٗذة ٛوةع ٌتٗذة ٛدزاضةات الةصب ٔ ، )0203وٕضةاق ٌٔمٗةن
ٌٔاؾةةةس )ٔ ، Mousavi, Nlil & Nasr,2018بٕلةةةت ٔ )Polat,2017الةةةع
يٕؾمت ل عدً ٔدٕد فسٔل ذات دالل ٛلسؿةا ٟٛٗعٍةد وطةتٕ ٝالداللةα ≤ ٛ
 )0.05ق اضةةتذابات عٍٗةة ٛالدزاضةة ٛيُعةةص ٝملُةةت اؾةةٍظ كىةةا ؽتمة ِةةرٓ
الٍتٗذةة ٛوةةع ٌتٗذةة ٛدزاض ةع كةةن وةةَ العسكٗةةِٔ ،)0207 ٛاوٗمٍٗةةا ٔزٔضةةكٕ
ٔبٗكةاال ٔ )Hämäläinena, Ruskovaaraa, Pihkalaa&,2018الةع أ ّسيةا
ٔدٕد ِرٓ الفسٔل لؿاحل الركٕز
 -2مُتغري امللهل العلنُ:

كػفت ٌتاٟر الدزاض ٛعدً ٔدٕد فسٔل ذات دالل ٛلسؿا ٟٛٗعٍةد وطةتٕٝ
الداللة )α ≤ 0.05 ٛق اضةتذابات أفةساد عٍٗة ٛالدزاضة ٛوةَ املعمىةل ق مجٗةع
املعاٖ يُعص ٝملُت املؤِن العمى٘ بكالٕزٖٕع -وادطةت فةاعمٔ )ٜاةد ٌٖعةصٝ
ذل ة ل أُ مجٗةةع املعمىةةل عمةة ٜيٍةةٕع وةةؤِاليّي العمىٗةة ٛخيكةةعُٕ لةةرباور
يٍىٗ ٛوٍّٗ ٛوطتىس ٚيساعة٘ استٗادةايّي املٍّٗة ٛاملتٍٕعة ٛضةٕا ٞعمة ٜوطةتٕٝ
الةةٕشاز ٚأٔ املُةةدٖسٖات التعمٗىٗةةٕٖٔ ،ٛدةةْ عىمةةّي فىٕعةةٔ ٛاسةةد ٚوةةَ المةةٕاٟح
ٔالتػسٖعات ٔالقٕاٌل ٔالقسازات الٕشازٖٛ
ٔيتف ِرٓ الٍتٗذة ٛوةع ٌتٗذة ٛدزاضةع كةن وةَ الةصب ٔ ، )0203وٕضةاق
ٌٔمٗن ٌٔاؾس )ٔ ، Mousavi, Nlil & Nasr,2018الع بٍٗتا عدً ٔدٕد فةسٔل
ذات داللةة ٛلسؿةةا ٟٛٗعٍةةد وطةةتٕ ٝالداللةة )α ≤ 0.05 ٛق اضةةتذابات عٍٗةةٛ
الدزاض ٛيُعص ٝملُت املؤِن العمى٘

 -3مُتغري سنٌات اخلربّ:

أ ّست ٌتاٟر الدزاض ٛعدً ٔدٕد فسٔل ذات داللة ٛلسؿةا ٟٛٗعٍةد وطةتٕٝ
الدالل )α ≤ 0.05 ٛق اضتذابات عٍٗ ٛالدزاض ٛوَ املعمىةل ق مجٗةع املعةاٖ
يُعص ٝملُت ضٍٕات اـرب ٚأان وَ عػس ضٍٕات أعٕاً ،عػس ٚضٍٕات فةاكجس)
ٔاةةةد ٌٖعةةةص ٝذلة ة ل أُ مجٗةةةع املعمىةةةل عمةةة ٜيٍةةةٕع ضةةةٍٕات اـةةةرب ٚلةةةدّٖي
ٔا تالفّا ٖعىمُٕ ق وٍاي يٍ ٗىة٘ ٔاسةدٔ ،لةدّٖي ثقافة ٛيٍ ٗىٗة ٛودزضةٗٛ
وتػةةةابّ ٛق كةةةج وةةةَ اؾٕاٌةةةمٖ ،قٕوةةةُٕ بةةةٍفظ ا دٔاز املّةةةاً ٔاملطةةةٕ٠لٗات
ٔالٕادبات الٕ ٗفٗٔ ٛف ؽؿؿايّي
ٔيتف ِرٓ الٍتٗذ ٛوع ٌتٗذ ٛدزاضع الصب ٔ ،)0203بٕلت )Polat,2017
ٔالع أبسشيا عدً ٔدٕد فسٔل ذات دالل ٛلسؿةا ٟٛٗعٍةد وطةتٕ ٝالداللةα ≤ ٛ
 )0.05ق اضةةتذابات أفةةساد عٍٗةة ٛالدزاضةة ٛيُعةةص ٝملُةةت ضةةٍٕات اـةةربٔ ٚلكةةَ
ؽتمة ِةةرٓ الٍتٗذةة ٛوةةع ٌتٗذةة ٛدزاضةةع الػةةٕزِٔ ،)0209 ٚاوٗمٍٗةةا ٔزٔضةةكٕ
ٔبٗكاال ٔ ،)Hämäläinena, Ruskovaaraa, Pihkalaa&,2018الع أ ّسيةا
ٔدٕد ِرٓ الفسٔل ٔلؿاحل اـرب ٚا دٌٜ
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 تٌصَات الدزاسْ:

ق قٌٕ ٞتاٟر الدزاضٔ ٛوٍااػايّا يٕؾ٘ باآلي٘4
 االِتىاً بتدزٖم وُدٖس ٙاملدازع عم ٜيعمٗي زٖاد ٚا عىةاه ضةٕا ٞق بةساور
لعدادِي ٔياِٗمّي ق املعّد التتؿؿ٘ لمىعمىل ،أٔ ق بساور يدزٖبّي ق
وساكص التدزٖم باملدٖسٖات العاو ٛلمرتبٗٔ ٛالتعمٗي
يسكٗةةص وةةدٖس ٙاملةةدازع عمةة ٜدعةةن السؤٖةةٔ ٛالسضةةالٔ ٛالقةةٗي ٔا ِةةدا
املتكىٍ ٛق اـط االضرتايٗذٗ ٛيػتىن عم ٜيعمٗي زٖاد ٚا عىاه
 لٌػأ ٞسد ٚاملػسٔعات السٖادٖ ٛق املدازع ٖتٕ وطؤٔلٗايّا ؾٍ ٛداٟصٚ
الطمطاُ اابٕع لمتٍىٗة ٛاملطةتداؤٖ ،ٛكةُٕ هلةرٓ الٕسةد ٚوكةاُ وطةتقن ق
املدزضٛ
 وٍح وُدٖس ٙاملدازع وصٖداو وَ الؿالسٗات يكٍّي وةَ اؽةاذ وةا ٖمةصً وةَ
لدةةةةساٞات لةةةةدعي وػةةةةسٔعات زٖةةةةاد ٚا عىةةةةاه ٔيةةةةٕف وتطمبايّةةةةا املادٖةةةةٛ
ٔالبػسٖٛ
يسكٗص وُدٖس ٙاملةدازع ق عىمةّي عمة ٜايبةاع أضةالٗم القٗةاد ٚالتػةازكٗٛ
ٔيفٕٖض ٔيكل املعمىل ٔوٍشّي وصٖد وَ الؿالسٗات ستٖ ٜتىكٍٕا وَ
أدأ ٞادبايّي الٕ ٗف ٛبشبداع ٔابتكاز ق وػسٔعات يعمٗي زٖاد ٚا عىاه
سسف وُدٖس ٙاملدازع عم ٜؼقٗ العدالٔ ٛاملطأا ٚبل املُعمىل ق لضةٍاد
هلةةي ا دٔاز ٔاملّةةاً ٔاملطةةٕ٠لٗات ٔالٕادبةةات الٕ ٗفٗةةٔ ٛال ضةةٗىا املػةةازكل
وٍّي ق املػسٔعات السٖادٖٛ
اٗاً وُدٖس ٙاملدازع بتٍ ٗي شٖازات ازدٗة ٛلمىةدازع املػةّٕد هلةا بٕدةٕد
وػةةةسٔعات زٖادٖةةة ٛوتىٗةةةصٔ ،ٚاالضةةةتفاد ٚوٍّةةةا ق يطةةةٕٖس أضةةةالٗم العىةةةن
السٖاد ٙق ودازضّي
اعتىةةاد وُةةدٖس ٙاملةةدازع عمةة ٜأضةةمٕب فةةسل العىةةن ق يعمةةٗي زٖةةاد ٚا عىةةاه،
ٔدعي يعأُ املعمىل وع شوالّٟي ق القٗاً مبػسٔعات زٖادٖ ٛوػرتكٛ
ؽؿٗـ بٍد وطتقن ق وٗصاٌٗ ٛاملدزضُٖ ٛىكَ وُدٖس ٙاملدازع وَ القٗاً
مبػسٔعات زٖادٖ ٛوتكاومٔ ٛلٗطت واذز قدٔدٚ
اٗةةاً وُةةدٖس ٙاملةةدازع بعقةةد غةةساكات فعالةة ٛوةةع املؤضطةةات االاتؿةةادٖ ٛق
اجملتىةةةع ا مةةة٘ ٖةةةتي وةةةَ الهلةةةا يةةةدزٖم الطمبةةةٔ ٛاملعمىةةةل ٔال ِةةةي وةةةَ
املػازكل عم ٜاملػسٔعات السٖادٖٔ ،ٛكرل املػةازك ٛق عىمٗةات الةدعي
ٔاإلٌتاز ٔالتطٕٖ هلرٓ املػسٔعات
يٕدٗةةْ ٌ ةةس ساقةةٍات ا عىةةاه املٕدةةٕد ٚق اجملتىةةع ا مةة٘ ل املػةةسٔعات
السٖادٖ ٛق املدازع ٔاستكاٌّا ٔدعىّا
اِتىةةاً وُةةدٖس ٙاملةةدازع بالتطةةٕٖ ٔالدعاٖةةٔ ٛاإلعةةالُ ملػةةسٔعات املدزضةةٛ
السٖادٖةةةةة ٛعةةةةةرب ٔضةةةةةاٟن اإلعةةةةةالً املتتمفةةةةةٔ ٛال ضةةةةةٗىا غةةةةةبكات التٕاؾةةةةةن
االدتىاع٘
 اٗةةاً وُةةدٖس ٙاملةةدازع بعقةةد استفةةاالت لمىػةةسٔعات الةةع سققةةت لاسةةاو،
ٔيكسٖي املػازكل فّٗأ ،ذل عكٕز الػتؿٗات العاؤ ،ٛأٔلٗا ٞا وةٕز،
ٔزداه ا عىاهٔ ،الكٗاٌات االاتؿادٖ ٛق اجملتىع
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 أًالً :املساجع العسبَْ:
الرباغةةدٖ ، ٛثسٖةةا بٍةةت أ ةةد  )0200دٔز اإلداز ٚاملدزضةةٗ ٛق يٍىٗةة ٛاةةٗي املٕاطٍةة ٛلةةد ٝطمبةةٛ
التعمٗي وا بعد ا ضاض٘ بطمطٍ ٛعُىاُ  ،زضال ٛوادطت ال وٍػٕز ،ٚكمٗ ٛالعمًٕ ٔاآلداب،
داوعٌ ٛصٔ – ٝضمطت ٛعُىاُ
أبٕ ضٗ  ،قىٕد ضٗد عم )0207 ٜلضرتايٗذٗ ٛوقرتس ٛلمرتبٗ ٛلسٖاد ٚا عىاه بالتعمٗي ابن
اؾاوع٘ املؿس ٙق قٕ ٞبعض االػاِات املعاؾس ،ٚفم ٛكمٗ ٛالرتبٗ ٛظاوع ٛا شِس-
وؿس 67-00 ،)076 0 ،
املعاٖطْ ،عبد العصٖص عطاهلل  )0200اػاِات سدٖج ٛق البشح العمى٘ ،الكٕٖت 4وكتب ٛالفالذ
دِٕس ،دعا ٞقىٕد  )0206املتطمبات االدازٖ ٛلتعمٗي زٖاد ٚا عىاه باملدازع الجإٌٖٛ
الؿٍاعٗ ٛف ٜز ً ع  ،فم ٛاإلداز ٚالرتبٕٖ ، ٛاؾىعٗ ٛاملؿسٖ ٛلمرتبٗ ٛاملقازٌٔ ٛاإلدازٚ
التعمٗىٗ - ٛوؿس 759-553 ،)05 0 ،
اؿازث٘ ،ضاو بَ ضٗ بَ ٌاؾس  )0200يؿٕز وقرتذ لتطٕٖس اإلبداع اإلداز ٙلد ٝوُدٖسٙ
املدازع ق قاف  ٛاه الػساٗ ٛبطمطٍ ٛعُىاُ ،زضال ٛوادطت ال وٍػٕز ،ٚكمٗٛ
العمًٕ ٔاآلداب ،داوعٌ ٛصٔ – ٝضمطت ٛعُىاُ
اؿطٗ  ،عص ٚأ د قىد  )0205يعمٗي زٖاد ٚا عىاه باملدزض ٛالجإٌٖ ٛق كن وَ فٍمٍدا
ٔالٍسٖٔر ٔلوكاٌٗ ٛاإلفاد ٚوٍّا ق وؿس  ،فم ٛدزاضات يسبٕٖٔ ٛادتىاعٗ ٛبكمٗ ٛالرتبٗٛ
ظاوع ٛسمٕاُ -وؿس 0920-0059 ،)9 00 ،
الصب  ،أفٍاُ بكس قىد  )0206دزد ٛممازض ٛالسٖاد ٚاالضرتايٗذٗ ٛلد ٝودٖس ٙاملدازع
الجإٌٖ ٛاـاؾ ٛق قاف  ٛالعاؾى ٛعىاُ ٔعالاتّا بالجق ٛالتٍ ٗىٗ ٛلمىعمىل وَ
ٔدّ ٌ ٛس وطاعد ٙاملدٖسَٖ  ،زضال ٛوادطت ال وٍػٕز، ٚكمٗ ٛالعمًٕ الرتبٕٖ ،ٛداوعٛ
الػسل ا ٔض  ،ا زدُ
الػٕز ،ٚقىد ضمٗي  )0209أثس اـؿاٟـ السٖادٖ ٛق يب التٕدّات االضرتايٗذٗٛ
لمىدٖسَٖ ق املدازع اـاؾ ٛق عىاُ  ،زضال ٛوادطت ال وٍػٕز ، ٚكمٗ ٛا عىاه،
داوع ٛالػسل ا ٔض  ،ا زدُ
العسكٕٗ ،ٛل ٛبٍت ضعٗد بَ د  )0207يفعٗن دٔز اإلداز ٚاملدزضٗ ٛق يٍىٗ ٛثقاف ٛزٖادٚ
ا عىاه لد ٝطمب ٛاملدازع بطمطٍ ٛعىاُ  ،زضال ٛوادطت ال وٍػٕز ،ٚكمٗ ٛالرتبٗ، ٛ
داوع ٛالطمطاُ اابٕع ،ضمطٍ ٛعُىاُ
العىسٖ ،ٛفاطى ٛبٍت قاد بَ ضّٗن و ؽ  )0209اضرتايٗذٗ ٛوقرتس ٛلطبٗ التعمٗي
لمسٖاد ٚق ودازع التعمٗي وا بعد ا ضاض٘ بطمطٍ ٛعىاُ  ، ،زضال ٛوادطت ال وٍػٕز،ٚ
كمٗ ٛالرتبٗ ، ٛداوع ٛالطمطاُ اابٕع ،ضمطٍ ٛعُىاُ
فتش٘ ،ضمطاُ عبد الس َ5املتتاز ،مجاه عبداهلل كم  )0200دٔز وتطمبات السٖادٚ
االضرتايٗذٗ ٛق يعصٖص املصاٖا التٍافػٗ ٛلمىدازع ا ِمٗ ٛدزاض ٛاضتطالعٗ ٛالزا ٞعٍٗٛ
كتاز ٚوَ أعكا ٞاهلٗ ٛ٠التدزٖػٗ ٛق املدزاع ا ِمٗ ٛق قاف  ،ٌٍٕٝٗ ٛفم ٛاإلدازٚ
ٔاالاتؿاد003-020 ،)33 ،
اجملمظ ا عم ٜلمتتطٗ بطمطٍ ٛعُىاُ  ،)0203االضتعساض الٕط الطٕع٘ ا ٔه لطمطٍٛ
عُىاُ  40203املٍتد ٝالطٗاض٘ زفٗع املطتٕ ،ٝوطق  4المذٍ ٛالٕطٍٗ ٛلتشقٗ أِدا التٍىٗٛ
املطتداوٛ
ٔشاز ٚالرتبٗٔ ٛالتعمٗي بطمطٍ ٛعىاُ  )0200التقسٖس الٕط لمتعمٗي لمذىٗع  ، 02004وطق 4
المذٍ ٛالٕطٍٗ ٛالعىاٌٗ ٛلمرتبٗٔ ٛالجقافٔ ٛالعمًٕ
ٔشاز ٚالرتبٗٔ ٛالتعمٗي بطمطٍ ٛعُىاُ  )0207املسكص التتؿؿ٘ لمتدزٖم املّ لمىُعمىل4
دلٗن  ،0207وطق
ٔشاز ٚالرتبٗٔ ٛالتعمٗي بطمطٍ ٛعُىاُ  )0202داٟص ٚالطمطاُ اابٕع لمتٍىٗ ٛاملطتداو ٛق
البٗ ٛ٠املدزضٗ ،ٛوطق
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ّ املٞ اإلواٛط

)0203 ُ عُىاٍٛ ٔالتعمٗي بطمطٛٗ الرتبٚٔشاز
ٖٛ املٕازد البػسٛٗ لتٍىٛ العاوٖٛ املُدٖس4 وطق
 ا عىاه لطالبٚ ق يعمٗي زٖادٛٗ املدزضٚ) دٔز اإلداز0207 َ عب بٍت ِاغي قط، ٌٛٗالٗىا
ٛ املىمك، املم ضعٕدٛ داوعٛٗ الرتبٛٗكم، ٚ وادطت ال وٍػٕزٛ زضال، ٌٖٕٛ الجاٛاملسسم
ٖٛ الطعٕدٛٗالعسب
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