
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعـــــــذاد:
 د. محمد سليمان الجرايدة    

 جامعة نزوى سلطنة عمان                                                          

   
 

 

 البحث
 السابع

 

 
 

 
 

العالقة بني الرباعة التنظينية وجودة املناخ التنظيني 
 حمافظة الذاخلية بسلطنة عنان  يف مذارس

                                                                       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2021..  شهـــــــر  أبريل           الثاني والعشرون      العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية

 

 

 

   
269 

 

العالقة بني الرباعة التنظينية وجودة املناخ التنظيني 
 حمافظة الذاخلية بسلطنة عنان  يف مذارس

 د. محمد سليمان الجرايدة    
 جامعة نزوى سلطنة عمان                                                          

 : املستخلص 
هددت هذهددليذاست اىلددْذف ذلعددة ذاسعلربددْذاددنذاسيا ددْذاساملعَخَددْذًيددٌيفّذا ملدد  ذاساملعَخددُذ ذذذذذذ

(ذ63متذاملد ٕذاىلدان  ْذمنٌ دْذ ذذذمتا سذضب  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ خ ن.ذًمنذأيد ذذبيَداذافدت ذذذذ

(ذمدتٍةاذذ100(ذااع يفذ َٖسْذًاعتذاساحياذمنذصدتربو ذًبن لود متذمتذلطنَيود ذ لدٓذ ذذذذ7 يةّذمٌز ْذ لٓذ 

ًمددتٍةّذمت ىلددْ.ذًمددنذأاددةزذاسملادد ٖتذاسدداذلٌصددلهذفسَودد ذاست اىلددْذانذيف يددْذلددٌا ةذذااعدد يفذاسيا ددْذذذذذذذذذ

ْمتذذ ددتوذًيددٌيفذذ ددة ذيفا ذذاساملعَخَددْذ ذمددتا سذضب  عددْذاستاخلَددْذاسددلطملْذ خدد نذ   ددهذ  سَددذذذذ

ًَ ذ ذيف يْذلدٌا ةذذااعد يفذاسيا دْذاساملعَخَدْذ ذمدتا سذضب  عدْذاستاخلَدْذاسدلطملْذ خد نذذذذذذذذذذ فحص ٖ

لعدد ٔذ ددا اانذاسملددٌمذا ياخدد  ُذمتذا مهدد ذاسعلخددُمتذ ددلس ذذ (α = 0.05 ملدتذمسددأٌذاست سددْذ ذ

ْذذذذذ اسددلطملْذ خدد نذذذأظوددةنذاسملادد ٖتذانذيف يددْذيددٌيفّذا ملدد  ذاساملعَخددُذ ذمددتا سذضب  عددْذاستاخلَدد

   ددهذ  سَددْمتذًًيددٌيفذ لربددْذا لن بَددْذاددنذااعدد يفذاسيا ددْذاساملعَخَددْذًيددٌيفّذا ملدد  ذاساملعَخددُذ ذذذذ

مددتا سذضب  عددْذاستاخلَددْذاسددلطملْذ خدد ن.ذً ذاددٌٕذ ادد ٖتذاست اىلددْذأًصددٓذاسن حدد ذا ددةً ّذذذذذذذذذذ

لفددٌٍبذاعددبذاسصددلحَ نذسلعدد ملنذ ذا ت ىلدددْمتذًااددةا واذ ذاربدد تذاسيددةا انمتذًاسا طدددَ متذذذذذذذذ

ذ اذا اان  ذاسرتاٌِذًاسا طَطُذ َو .ذًيف

ذاسنلخ نذا فا حَْ:ذاسيا ْذاساملعَخَْمتذيٌيفّذا مل  ذاساملعَخُ.

The Relationship between Organizational Prowess and the Quality 

 of the Organizational Climate in Schools Governorate 

 of Dakhiliyah, Sultanate of Oman 

Dr. Mohammed Suliman Al- Jaraiyda 

Abstract: 
This study aims at identifying the relationship between organizational 

prowess and the quality of the organizational climate in schools 
Governorate of Dakhiliyah, Sultanate of Oman. To achieve the objective of 
the study, a questionnaire composed of 63   items was designed and 
distributed seven main fields. After checking the validity and reliability of 
the questionnaire, was introduced to (65) school principal, One of the major 
findings of the study is that The degree of availability of organizational 
excellence dimensions in Al Dakhiliya Governorate schools in the Sultanate 
of Oman was high, There were no statistically significant differences in the 
degree of availability of organizational excellence dimensions in Al 
Dakhiliya Governorate schools in the Sultanate of Oman at the significance 
level (α = 0.05) due to gender variables and academic qualification. The 
results also showed that the quality of the organizational climate in Al 
Dakhiliya schools in the Sultanate of Oman was high. And the existence of a 
correlation between the dimensions of organizational prowess and the 
quality of the organizational climate in the schools of Al Dakhiliya 
Governorate in the Sultanate of Oman. In light of the results of the study, the 
researcher recommended the necessity of delegating some powers to the 
school personnel, and involving them in decision-making, planning, and 
supporting educational and planning innovation. 
Keyword: organizational prowess, the quality the organizational climate. 
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  املكذمة: 

اساملعَخَددْذ ذا مىلسدد نذاسرتاٌٍددْذ لددٓذاهاخدد وذذذذذاىلدداحٌتذمٌاددٌمذاسيا ددْذذذ

 ثاذمنذاسن حثنذستً ه ذا واذ ذمس  تّذهليذا مىلس نذ لدٓذا ىلداف يفّذمدنذذذذ

ربددت الو ذاستٍمل مَددْذ ددُذلاحددةهذمددنذًاددعو ذاسددةاهنذا ذمدد ذً إذهددلاذاسٌادد ذذذذذ

ًٍ ٍددتذمددنذربددت لو ذ لددٓذمٌا نددْذاسا ددَاانذًاساطددٌ انذاسب صددلْذ ذاَٗاودد ذذذذذذذ

 يَددْذالددن ذيفربَدداذًىلددةٍ ;ذ اَوددْذلعيددتذًظ ٖفودد ذًللدد انو متذذذاستاخلَددْذًاشب 

ًازيفٍ يفذا تايفذاسع ملنذ َو ذًا اع ملنذمع متذمم ذحيياذف ذاسعتٍتذمدنذا ملود انذذذ

ذمم ذٍملعنسذاجي ًا ذ لٓذا ملعٌمْذاساعلَخَْذاساعلخَْ.

اتذلعتذاسيا ْذاساملعَخَْذمنذ عةذ ثاذمدنذاسند حثنذًا  اصدنذمدتخلذذذذذ

َخُذ ذا مىلس نذاسرتاٌٍْذممد ذجيعلدو ذا   دْذ ذذبيَداذاسادٌزانذذذذذذسلاخَ ذاساملع

انذأ لطاو ذا ىلانلد  َْذًا ىلدا لسَْذالدن ذحييداذفد ذاسف  لَدْذًاسنفد ّٕذذذذذذذذ

(Gibson & Birkinshaw, 2006)ددديذامال وددد ذسلخوددد  انذًاشبددديانذذذذ 

َد ذذًا و  انذًا من  َ نذاسداذلمهلدو ذسلىلدا ل ذالمثد ذمد ذاىلداعخ  ذلنملٌسٌيذذذذذذ

لسددد  تذ لدددٓذزٍددد يفّذازبدددٌيفّذًفمن  َدددْذاساملٌٍددد ذ ذاشبدددتم نذا يتمدددْمتذًيف ددداذذذذذذ

 ,Hitt & Hoskisson)لملعَخددُمتذً لربدد نذمسدداذ رَددْمتذً ٍدد يفّذا صددَْذذذذ

ًلعدديذاسيا ددْذاساملعَخَددْذ ددنذربددت ّذا ت ىلددْذ ذاىلانلدد  ذال لددطْذذذذذمتذ(2007

متذذ(Raisch, et. al., 2013)ًاىلدا لف ذًربدت لو ذ لدٓذاسانَدالذًا ااند  ذًاساخَد ذذذذذذ

انذا دددتا سذاسن   دددْذربددد يف ّذ لدددٓذلدددٌ اذ خلَددد نذاىلانلددد  َْذاودددت ذليدددتٍاذذذذذذذ

طبةيددد نذلةاٌٍدددْذيتٍدددتّمتذاًذذبسدددنذا  ةيددد نذاسب سَدددْذمدددنذايددد ذللنَدددْذذذذذذذ

 ددلس ذلددٌ اذ خلَدد نذمتذذ(Daniel, et. al., 2015)احاَ يدد نذاماخدد ذا لددُذ

ٍدْذسداننذماخَد ّذذذذاىلا لسَْذا َْذذبسنذًظ ٖفو ذًا خ ف ذًمم  ىل لو ذاإليفا 

ذ(.(Boccardelli & Magnusson, 2006 نذا تا سذالخةٔذ

ً ذادد ذانذهملدد هذماطلندد نذساحيَدداذاسيا ددْذاساملعَخَددْذا ت ىلددَْذًهددُمتذذذذذذ

فيف اهذا ت ىلدددْذسلفدددةاذًا  ددد بةذا َطدددْذاوددد متذًامساملددد وذاسفدددةاذ ذفجيددد يفذذذ

ا اددددتا ذا ىلددددرتالَوَْذًلةلَددددوذالًسٌٍدددد نمتذًربددددت لو ذ لددددٓذف دددد يفّذللددددنَ ذذذذذذ

ُذذذذذذ  Bodwell andذطبةي لوددد ذاسرتاٌٍدددْذاددد ذٍامل ىلدددوذمددد ذاماخددد ذا لددد

Chermack, 2012)ذذًسعد ذا ت ىلدْذلعدتذأحدتذهدليذا مىلسد نذاسداذلسدعٓذا ذذذذذذذذذ.)

ذبيَدداذاسملودد لذًاسنيدد ٕذًاست ٌمددْمتذذًا ذانذلنددٌنذا  دد ذمددنذمثَللودد متذا مددةذذذ

مط سندْذذاسلِذٍسات َو ذانذلعخ ذ لٓذذبسنذ فسو ذًل اه ذا ىلداخةا متذًهدُذذذ

انذلنٌنذا   ْذذيفاًٖخ ذًلعخ ذ لٓذاىلا ل ذم ذهٌذما لذفد ذمدنذ دةامتذًاسنحد ذذذذذ

 نذ ةاذيتٍتّمتذالن ذاسلِذٍسد  ته ذ لدٓذذبيَداذاسانَدالذمد ذاسنَٗدْذاسداذذذذذذذذ

لعخ ذاو ذسلني ٕذًذبيَاذأهتا و ذاساذلصنٌذاسَو متذًسلاع م ذم ذللل ذاسعدةً ذذ

 ٖودد ذًاىلدداخةا ه ذ ذأيفإذذًاساحددتٍ نمتذًاسٌربددٌ ذالددن ذربددٌِذدب هدد ذمددنذايدد ذايذذذ

ا خ فدد متذًا َ اودد ذ   ددىذمددنذا خنددنذانذلاددت ٓذ فدد ّٕذا يفإذًصددعٌاْذذبيَدداذذذذذذذذ

ذاسف  لَدددْمتذممددد ذٌٍيدددتذأزمددد نذاادددطةاا نذلملعَخَدددْذربدددتذذبدددتذمدددنذ   لَاوددد ذذذذذذ

ذ(.2015متذيفاًؤيف اسن اي سُذً
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انذا لدد   ْذ ذال لددطْذا ىلددا لسَْذًا ىلانلدد  َْذأمددةذح ىلدداذسملودد لذذذذذذ

 ذ لٓذا تٔذاسطٌٍ متذًاسرت َ ذ لٓذاحتهخ ذربتذحييداذذبسدنذذذا ت ىلْذًمتَ ه

 ذاليفإذ لددٓذا ددتٔذاسيصدداذمتذمدد ذصددعٌا نذمسدداينلَْذربددتذلٌايوودد متذانذذبيَدداذ

 Bryson et)اةا ْذلملعَخَْذمت ىلَْذلسال وذ تيفذمنذا اطلن نذسعد ذااةزهد :ذذذ

al,2018)مذًيددٌيفذ مسنددْذاًذربصددتذاىلددرتالَوَْذٍانملددٓذلٌيددىذا ت ىلددْذ ددٌذالاددتاذذ

ًا اانددد  ذ  دددةً ّذسلاخَددد ذًاسنفددد ّٕمتذًادددٌلذا دددي انذاسددداذلدددت ٌذا ت ىلدددْذذذ

سلىلاخةا ذ ذاىلا ل ذاسفةاذمنذربنلو ذًحبثو ذا ساخةذ نذاسفدةاذا ا حدْمتذذذ

ًاسرت َ ذ لٓذفجي يفذربَاذمت ىلدَْذلملعَخَدْمتذً ؤٍدْذلعد زذا ساد اوذازبخد  ُذذذذذذذ

 تذاسيدددةا انذ دددٌذذبيَددداذالهدددتا متذًملددد   ْذاسعددد ملنذ ذا ت ىلدددْذ ذاربدددذ

ذاإليفا ٍْذًًا ذالهتا ذًايَْذا و وذًاسٌظ ٖالذاإليفا ٍْ.

ً لددٓذاسددةمساذمددنذا اندد  ذاسعملصددةذاسنلددةِذمددٌ يًفاذموًخدد ذمددنذمددٌا يفذا ت ىلددْمتذذذذ

نذ خلَددْذذبيَدداذاةا ددْذلملعَخَددْذ دد ً لَددىذٍاٌربددالذذبيدداذأهددتا و ذاف  لَددْمتذذ

َداذذمت ىلَْذربتذلنٌنذ خلَْذمعيدتّذًصدعنْذ ذاعدبذالحَد نمتذسصدعٌاْذذبيذذذذذ

ممامْذمالزمْذانذال لطْذا ىلانلد  َْذًا ىلدا لسَْذ ذانذًاحدتذممد ذربدتذذذذذذ

ٌٍيدتذمط سدوذمامل رب دْمتذً لَدىذ د نذ وداذاسعٌامد ذاسداذدبعد ذا ت ىلدْذا   ددْذذذذذذذذذذذ

(.ذً اَوْذمد ذللدوتيذا دتا سذ ذاةً دْذذذذذ (Gi Iben, 2015أصنحذاةً ّذملحْ

   ْذًح يددد نذالخددداّذمدددنذل ددداانذىلدددةٍعْذً دددناّذ ذاسانملٌسٌيَددد ذا اسدددذذذذ

اسطلنْذًاماخ ذا لُمتذربدتذيف عود ذ دٌذف د يفّذاسدافناذ ذ َفَدْذأيفإذا خ فد ذذذذذذذذ

الددن ذ نملودد ذمددنذا ىلدداو اْذفددليذاساحددٌ نذًسعدد ذاسيا ددْذاساملعَخَددْذاحددتذذذذ

ًىل ٖلو ذ ذذبسنذًظ ٖفو ذاإليفا ٍْذاد ذلا دخملىذمدنذمند يف انذًأ ند  ذيتٍدتّذذذذذذذ

أهددتا و ذًمس ٍ لودد متذًاسددَ  ذاخددةذذًأ عخددْذًأىلدد سَوذمسدداذليلَتٍددْذالددن ذحييددا

همل هذ لربْذا لن طذانذاسيا ْذاساملعَخَْذًيٌيفّذا ملد  ذا ت ىلدُمتذحَد ذلعد زذذذذذ

هددليذاسيا ددْذذ ذيددٌيفّذا ملدد  ذاساملعَخددُذممدد ذٍلددن ذربَخددْذلمل  سددَْذسلخت ىلددْمتذذ

ًادددد نذمددددنذاس ددددةً ِذ لددددٓذا ددددتا سذاساٌيددددىذ ددددٌذا ىلدددداف يفّذمددددنذربددددت الو ذذ

حَددداذمسددددأٌذ ددد  ذمدددنذازبدددٌيفّذ ذممل خودددد ذذذذذا ىلانلددد  َْذًا ىلدددا لسَْذساذذ

اساملعَخُمتذً ٌنذاست اىل نذاسسد ايْذ ذىلدلطملْذ خد نذعذلعد كذالدن ذًاادحذذذذذذذ

بنَعددددْذاسعلربددددْذاددددنذااعدددد يفذاسيا ددددْذاساملعَخَددددْذ ذا ددددتا سذًيددددٌيفّذا ملدددد  ذذ

ذاساملعَخُذ َو ذمتذي ٕنذاس ةً ّذ ث ذايةإذهليذاست اىلْ.

  :الذراسات السابكة 

است اىل نذاسس ايْمتذً ذحدتًيفذمعة دْذاسن حد ذًابل دىمتذذذذذمنذخل ذمةايعْذ

هملدد هذاعددبذاست اىلدد نذاسعةاَددْذًاليملنَددْذاسدداذلمل ًسددهذا ٌاددٌمذاسدداذلملددت  ذذذذذ

است اىلددْذ ذفب  هدد متذً َخدد ذٍددرلُذاىلدداعةا ذسلت اىلدد نذال ثددةذربةادد ذًصددلْذذذذذذذذ

ذاٌاٌمذاست اىلْ:

ذ(ذف ذلعة ذمتٔذمم  ىلْذادة اذ2015 ذهت هذيف اىلْذاسن تايفِذًازبنٌ ِ

زٍنذًاىلَ ذىلَ ذاسيا ْذاساملعَخَْذًا ةً ْذا ىلرتالَوَْمتذ لس ذاَد نذلدرباذذذ

اسيا ْذاساملعَخَْذاراع يفه ذاسفة َدْذ ا ىلداثخ  ذالمثد ذسلفدةامتذاسنحد ذ دنذذذذذذذ
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اسفددددةاذازبتٍددددتّمتذهَندددد ذلملعَخددددُذمددددةن(ذ خددددا اذلفسدددداِمتذًا ةً ددددْذذذذذذذ

ا يَْمتذا ةً دْذذاراع يفه ذاسفة َْذ ا ةً ْذاإل ذُا ىلرتالَوَْذ خا اذاىلاو ا

اسامل  سددَْمتذمةً ددْذ أسذا دد  ذاسنلددةِمتذا ةً ددْذاسسددٌربَْ(ذًمددنذأيدد ذذبيَدداذذذذذذذذ

هت ذاست اىلْذمتذامل ٕذاىلان  ْمتذًاعتذاساحياذمنذصدتربو متذًبن لود ذبنيدهذ لدٓذذذذذ

(ذمدددتٍةاذ ذ لاددد ذاسلدددة انمتذًربدددتذلٌصدددلهذذ72 َملدددْذاست اىلدددْذا نٌ دددْذمدددنذ ذ

:ذا لفد مذمسدأٌذا دا اانذذذذاست اىلْذا ذصبخٌ ْذمنذاسملاد ٖتمتذ د نذمدنذااةزهد ذذذذ

اسةَٖسددْذ اسيا ددْذاساملعَخَددْذًا ةً ددْذا ىلددرتالَوَْ(ذًاسفة َددْذ ا ىلدداثخ  ذذذ

المث ذسلفةامتذاسنح ذ نذاسفةاذازبتٍتّمتذافَند ذاساملعَخدُذا دةنمتذا ةً دْذذذذذ

اإل ا يَْمتذا ةً ْذاسامل  سدَْمتذمةً دْذ أسذا د  ذاسنلدةِمتذا ةً دْذاسسدٌربَْ(ذ ذذذذذذذ

معملدددددٌِذ دددددا اذاسيا دددددْذاساملعَخَدددددْذ ذا ةً دددددْذذذذاسلدددددة انمتذًيدددددٌيفذأبدددددةذ

ذا ىلرتالَوَْ.

(ذا ذذبتٍددتذبنَعددْذ لربددْذذ2015 ددلس ذهددت هذيف اىلددْذاسن اددي سُذًيفاؤًيفذ ذ

ا  لن طذًالبدةذادنذأاعد يفذاسيا دْذاساملعَخَدْذًمصد يف ذا  وَد  ذاساملعَخدُذ ذذذذذذذذذ

 َملددْذمددنذ لَدد نذي معددْذيفهددٌهمتذًمددنذأيدد ذذبيَدداذهددت ذاست اىلددْذمتذاملدد ٕذذذذذذ

(ذ يةّذمتذًاعتذاساحياذمدنذصدتربو متذًبن لود ذبنيدهذ لدٓذذذذذذ57 ْذلرسفهذمنذ اىلان 

(ذمنذاسيَ يفانذاإليفا ٍدْمتذًربدتذلٌصدلهذاست اىلدْذا ذذذذذ60 َملْذاست اىلْذا نٌ ْذمنذ 

صبخٌ ْذمنذاسملا ٖتمتذااةزه :ذًيدٌيفذ لربدْذا لند طذمعملٌٍدْذادنذأاعد يفذاسيا دْذذذذذذذذ

ّذذذ (ذسددتِذاسيَدد يفانذذاساملعَخَددْذًمصدد يف ذا  وَدد  ذاساملعَخددُذ صباخعددْذًمافددةيف

اإليفا ٍْذ ذ َملْذمنذ لَ نذي معْذيفهٌهمتذًًيٌيفذأبةذمعملدٌِذلاعد يفذاسيا دْذذذذ

اساملعَخَدددْذمصددد يف ذا  وَددد  ذاساملعَخدددُذ صباخعدددْذًمافدددةيفّذسدددتٔذاسيَددد يفانذذذذ

ذاإليفا ٍْذ ذ َملْذمنذ لَ نذيفهٌه.

 ذلعدة ذاسعلربدْذادنذا خ  ىلد نذاسيَ يفٍدْذذذذذذف(ذ2018ًهت هذيف اىلْذاس ةاد ًِ ذ

ساملعَخَْذ ذا تا سذاشب صْذاملطيْذا ملصٌ ّذ ذمصةمتذًمنذأي ذًاسيا ْذا

(ذ يةّذمتذًاعتذاساحياذمدنذذ50ذبيَاذهت ذاست اىلْذمتذامل ٕذاىلان  ْذلرسفهذمنذ 

(ذمعلدداذًمعلخددْمتذ231صددتربو متذًبن لودد ذبنيددهذ لددٓذ َملددْذاست اىلددْذا نٌ ددْذمددنذ 

ا لن بَدْذذًربتذلٌصلهذاست اىلْذا ذصبخٌ ْذمنذاسملا ٖتمتذااةزه :ذًيٌيفذ لربدْذذ

اددنذا خ  ىلدد نذاسيَ يفٍددْذًاسيا ددْذاساملعَخَددْذ ذا ددتا سذاشب صددْذ ذا خلنددْذذذذ

اسعةاَْذاسسعٌيفٍْمتذًانذمم  ىلْذاسةؤٍْذا لرت ْذا ثةذا خ  ىل نذلربااذ لدٓذذ

ذاسيا ْذاساملعَخَْمتذٍلَو ذاست اذًاساملفَلمتذًاساٌاص ذاسفع  .

يف يددْذلددٌا ةذااعدد يفذذ ذلعددة ذف(ذيف اىلددْذهددت هذذ2018اَملخدد ذأيددةٔذازبملدد ز ّذ ذ

اسيا دددْذاساملعَخَدددْذسدددتٔذمدددتٍةِذا دددتا سذاشب صدددْذ ذضب  عدددْذاسع صدددخْذذ

(ذ يدةّمتذذ45 خ نمتذًمنذأي ذذبيَاذهت ذاست اىلْذمتذاملد ٕذاىلدان  ْذلرسفدهذمدنذ ذذذذ

(ذ362ًاعتذاساحياذمنذصتربو متذًبن لو ذبنيهذ لٓذ َملْذاست اىلْذا نٌ دْذمدنذ ذذ

هذاست اىلدْذا ذصبخٌ دْذمدنذذذذملةً  ذلةاٌٍ ذًمس  تذمتٍةذمت ىلْمتذًربتذلٌصدلذ

اسملا ٖتمتذأاةزه :ذانذيف يْذلٌا ةذااع يفذاسيا ْذاساملعَخَدْذسدتٔذمدتٍةِذا دتا سذذذذذ

ذاشب صْذ ذضب  عْذاسع صخْذ خ ن.ذ
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 ذلعدددة ذًاربددد ذاسيا دددْذف(ذيف اىلدددْذهدددت هذ2019 دددلس ذايدددةٔذاسسدددةح  ُ ذ

اساملعَخَددْذ ذا ددتا سذاسبنٌمَددْذاح  عددْذاشبددة ذمددنذًيوددْذ عددةذرب ٖددته ذمتذ

(ذ يدةّذمتذًاعدتذذذ40أي ذذبيَاذهدت ذاست اىلدْذمتذاملد ٕذاىلدان  ْذلرسفدهذمدنذ ذذذذذذذًمن

(ذرب ٖدتّذذ176اساحياذمنذصتربو متذًبن لو ذبنيهذ لٓذ َملْذاست اىلْذا نٌ ْذمدنذ ذ

ًً َلْذمت ىلْمتذًربتذلٌصدلهذاست اىلدْذا ذصبخٌ دْذمدنذاسملاد ٖتمتذااةزهد :ذانذذذذذذذ

 ذمددنذًيوددْذًاربدد ذاسيا ددْذاساملعَخَددْذ ذا ددتا سذاسبنٌمَددْذاح  عددْذاشبددةذ

 عدةذرب ٖددته ذيد ٕذماٌىلددط متذًًيدٌيفذ لربددْذا لن بَدْذتانذيف سددْذفحصد َْٖذاددنذذذذذذ

ذيفً ذاسيا ْذاساملعَخَْذًلطٌٍةذا مل  ذاساملعَخُذاتا سذضب  عْذاشبة .

 ذلعدددة ذمسدددأٌذلطنَددداذمدددتٍةانذذذذف(ذ2020 خددد ذهدددت هذيف اىلدددْذاسعدددٌيفّذ ذذذ

ْذاساملعَخَدْذذا تا سذاسث  ٌٍْذاسبنٌمَْذ ذمملطيْذاسيصدَاذاسسدعٌيفٍْذسليا دذذذ

مددنذًيوددْذ عددةذا علخدد نمتذًمددنذأيدد ذذبيَدداذهددت ذاست اىلددْذمتذاملدد ٕذاىلددان  ْذذذذذ

(ذ يددةّمتذًاعددتذاساحيدداذمددنذصددتربو متذًبن لودد ذبنيددهذ لددٓذ َملددْذذذذ45لرسفددهذمددنذ 

(ذمعلخددْمتذًربددتذلٌصددلهذاست اىلددْذا ذصبخٌ ددْذمددنذذذ333است اىلددْذا نٌ ددْذمددنذ ذ

ٌٍدددْذاسبنٌمَدددْذذاسملاددد ٖتمتذأاةزهددد :ذانذمسدددأٌذلطنَددداذمدددتٍةانذا دددتا سذاسث  ذذذذذ

سليا ْذاساملعَخَْذمدنذًيودْذ عدةذا علخد نذ ذمملطيدْذاسيصدَاذيد ٕذات يدْذذذذذذذذذ

ذ ناّ.ذ

 مشكلة الذراسة: 

 لددددٓذاسددددةمساذمددددنذأهخَددددْذمٌاددددٌمذاسيا ددددْذاساملعَخَددددْذ ذلطددددٌٍةذا ملدددد  ذذ

اساملعَخُذسلختا سذ ذىللطملْذ خد نمتذحَد ذاَملدهذ دثاذمدنذاست اىلد نذًيدٌيفذذذذذذذذ

 لربددْذا لندد طذيفاسددْذمعملٌٍدد ذ ذاسيا ددْذاساملعَخَددْذً   لَددْذا ملدد  ذاساملعَخددُذذذذذ

لددٌ ذنذهملدد هذاعددبذازبٌا ددوذا اعليددْذاودد ذعذٍددااذ وخودد ذا سلددن ذا طذذذ دد  َودد متذ

ًهلاذم ذااد  نذذذ.ًذبا  ذا  ٍتذمنذا هاخ وذمنذربن ذاسن حثنذ ذاسلرنذاسرتاٌِ

(ذاسداذاًصدهذا دةً ّذلدٌ اذذذذذ2014;ذًافد يفِمتذ2013اسَىذيف اىل نذ  ذمنذ اسنملتِمتذ

ممل  ذلملعَخُذضبف ذسلع ملنذ لٓذ   ذمسأٌذأيفاٖودامتذًانذٍةا دٓذاحاَ يد نذذذذ

ُذ عد  متذًاىلدرتالَوَ نذصدمل ذذذذا ت ىلْمتذم ذاةً ّذلٌ اذأ عخْذالص  ذلملعَخ

اسيددةا انذ ذا ت ىلددْ.ذً لَدددىذً ذاددٌٕذملددنلْذاست اىلدددْذ نددنذبددةلذأىلدددٗلْذذذذذذذ

ذاست اىلْذا سلن ذاةلُ:ذذ

 مدد ذيف يددْذلددٌا ةذااعدد يفذاسيا ددْذاساملعَخَددْذ ذمددتا سذضب  عددْذاستاخلَددْذذذذذذذ

ذاسلطملْذ خ ن؟

 ذ ذيف يددْذلددٌا ةذااعدد يفذاسيا ددْذاساملعَخَددْذ ذذذذذذذ ًَ هدد ذلددٌ ةذ ددة ذيفا ذفحصدد ٖ

ا سذضب  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ خ نذلع ٔذ ا اانذاسملٌمذا ياخد  ُمتذذمت

ذا مه ذاسعلخُ؟ذذ

 مدد ذيف يددْذيددٌيفّذا ملدد  ذاساملعَخددُذ ذمددتا سذضب  عددْذاستاخلَددْذاسددلطملْذذذذذذ

ذ خ ن؟

 مددد ذاسعلربدددْذادددنذيف يدددْذلدددٌا ةذااعددد يفذاسيا دددْذاساملعَخَدددْذًلطدددٌٍةذا ملددد  ذذذذذذذ

ذاساملعَخُذ ذمتا سذضب  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ خ ن؟
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   :أهذف الذراسة 

ذلوت ذاست اىلْذا ذذبيَاذالهتا ذا لَْ:

 لعة ذيف يْذلٌا ةذااع يفذاسيا ْذاساملعَخَْذ ذمدتا سذضب  عدْذاستاخلَدْذذذذ

ذاسلطملْذ خ ن.

 است سددْذاإلحصدد َْٖذ ذيف يددْذلددٌا ةذااعدد يفذاسيا ددْذذذِلعددة ذيف سددْذاسفددة ذت

اساملعَخَدددْذ ذمدددتا سذضب  عدددْذاستاخلَدددْذاسدددلطملْذ خددد نذاسددداذلعددد ٔذذذذذذذ

ذ ا اانذاسملٌمذا ياخ  ُمتذىلملٌانذاشبيّمتذا مه ذاسعلخُ.ذذ

 .ذلعة ذيٌيفّذا مل  ذاساملعَخُذ ذمتا سذضب  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ خ ن

 ةذااعدد يفذاسيا ددْذاساملعَخَددْذًيددٌيفّذذلعددة ذبنَعددْذاسعلربددْذاددنذيف يددْذلددٌا ذ

ذا مل  ذاساملعَخُذ ذمتا سذضب  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ خ ن.

 :أهنية الذراسة 

ذلملن ذأهخَْذهليذاست اىلْذ ذاسملي طذا لَْ:ذذ

 منذا رمٌ ذانذلسواذ ا ٖتذاست اىلْذ ذاسنلالذ نذيف يْذلٌا ةذااع يفذاسيا دْذذ

ذ خ نذذاساملعَخَْذ ذمتا سذضب  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ

 ٍممددد ذمدددنذ اددد ٖتذهدددليذاست اىلدددْذانذلفَدددتذا سدددمًسنذ ذا دددتٍةٍ نذاسع مدددْذذذذذذ

سلرتاَددْذًاساعلددَاذ ددنذيف يددْذلددٌا ةذااعدد يفذاسيا ددْذاساملعَخَددْذ ذمددتا سذذذذذذذذذ

ذضب  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ خ ن.ذ

 ٍمم ذمنذ ا ٖتذهليذاست اىلدْذانذلفَدتذا سدمًسنذ ذًزا ّذاسرتاَدْذًاساعلدَاذذذذذذ

لدددٌا ةذااعددد يفذاسيا دددْذاساملعَخَدددْذ ذمدددتا سذ ذىلدددلطملْذ خددد نذ دددنذيف يدددْذ

ذضب  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ خ نذذذ

 ٍاٌرب ذمنذ ا ٖتذهليذاست اىلْذانذلفَدتذا سدمًسنذ دنذاسديامتذاسات ٍنَدْذ ذذذذذذ

مة دد ذاسددٌزا ّذًا ددتٍةٍ نذاسع مددْذسلرتاَددْذًاساعلددَاذ ملددتذلصددخَاذاسدديامتذذذ

ذاسات ٍنَْذاساذلاعلاذااطٌٍةذاسعخ .ذ

 اذلمل ًسددهذمٌاددٌمذاسيا ددْذاساملعَخَددْذً لرباودد ذ ددٌيفّذذ ددت ّذاست اىلدد نذاسدد

ا ملدد  ذاساملعَخددُذخ صددْذ ذممىلسدد نذلةاٌٍددْذموخددْذً ذىلددَخ ذ ذمددتا سذذذذذذذ

ذضب  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ خ نذذذ

 ربددتذلنددٌنذحدد  ً اذسلندد حثنذا خددةٍنذإليددةإذا  ٍددتذمددنذاست اىلدد نذا اعليددْذذذذذذذذ

ذخَْذالخةٔ.ا سيا ْذاساملعَخَْذً لرباو ذانعبذا ا اانذاساملعَ

 :مصطلحات الذراسة 

ذاااخلهذاست اىلْذ لٓذا صطلح نذاةلَْ:

 :الرباعة التنظينية 
ربددت ّذا ملعخدد نذاساعلَخَددْذا ع صددةّذ لددٓذايف ّذماطلن لددىذا خ فدد ذانفدد ّٕمتذذذذذذذذذ

 ددلس ذربددت لو ذ لددٓذاسانَددالذمدد ذاسددا اانذاسنََٗددْذمددنذا الدد  و ذاسفددةاذذذذذذذذذ

(.ذًٍيصددتذ2010َخَدْذ اسننَسددُمتذذازبتٍدتّذًاىلددا لف ذ ذ   دْذا سدداٌٍ نذاساملعذذ
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اودد ذ ذهددليذاست اىلددْذربددت ّذا ت ىلددْذ ذىلددلطملْذ خدد نذ لددٓذاسانَددالذمدد ذاسنَٗددْذذذ

ا ا اّمتذ دلس ذذبيَداذاسادٌزانذادنذاىلدا ل ذامن  َ لود ذاسب سَدْذًاىلانلد  ذذذذذذذذذ

اسفددةاذازبتٍددتّمتذ دديذاسرتاادد ذاسفعدد  ذاددنذوَدد ذأ لددطاو ذًف دد يفّذهَنلاودد ذذذذذ

ذالن ذحيياذمتَ ه ذ نذمساه .

 :املناخ التنظيني 
ضبصددلْذاسعددةً ذًا ددا اانذًاليددٌإذاستاخلَددْذسلخت ىلددْذ خدد ذٍعَودد ذذذذذذذذذ

اسع ملنذ َود ذًحيللٌ ود ذًٍفسدةً و ذ ديذمم  ىلد لواذاساعلَخَدْذسَسا لصدٌاذذذذذذذذ

مملودد ذمددٌاربفواذًادب هدد لواذاسدداذذبددتيفذىلددلٌ واذًايفاٖودداذًً ٖودداذًيف يددْذذذذذذذذذ

ذ(.2010ا اخ ٖواذسلخت ىلْذ اسننَسُمتذ

  التنظيني:جودة املناخ 
صبخٌ ْذاشبص ٖصذاساذمتَ ذاَْٗذا ت ىلدْذاستاخلَدْذ ذىلدلطملْذ خد نذذذذذ"ذ

اسدداذٍعخدد ذا علدداذاددخملو ذ اددمبةذ لددٓذربَخددْذًادب ه لددىذًفيف ا ددىمتذًتسدد ذل ودد ذذ

لاخا ذات يْذ  سَْذمنذاساخَ ذ ذارب تذاسيةا الدمتذًاساملخَدْذا وملَدْذسلخعلخدنمتذذذذ

ذً عاذا لص  متذًاسيَ يفّذذذ

 :حذود الذراسة 
ىلٌ ذلاحتيفذ ا ٖتذهليذاست اىلْذا  دتيفانذا ٌادٌ َْذًا ن  َدْذًاسنلدةٍْذذذذذ

ذًاس م  َْذاةلَْ:

 :َْ ٌارباصددةنذاست اىلددْذ لددٓذامدد  نذا لَددْ:ذا ىلددا ل ذذذاسبددتًيفذا ٌادد

المثدد ذسلفددةامتذًاةا ددْذا ىلانلدد  ذ ددنذاسفددةامتذًاسيَدد يفّمتذًاسسَ ىلدد نذ

ذاملخَْذا وَملْذسلخعلخنًاإليةإانمتذً عاذا لص  متذًارب تذاسيةا انمتذًاس

 :ْارباصددةنذاست اىلددْذ لددٓذا ددتا سذ ذضب  عددْذاستاخلَددْذذذاسبددتًيفذا ن  َدد

ذاسلطملْذ خ ن.

 :ٍْااددداخلهذ لدددٓذ َملدددْذاست اىلدددْذا َتا َدددْذمدددنذمدددتٍةِذذذاسبدددتًيفذاسنلدددة

ذًمتٍةانذا تا سذ ذضب  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ خ نذذ

 :َْ  ذو.2020/2021ذمتذلطنَاذاست اىلْذ ذاسع وذاست اىلُذاسبتًيفذاس م

  :حمذدات الذراسة 

يف يدْذيفربدْذًمصدتاربَْذًمٌادٌ َْذً  اهدْذا دةايفذاست اىلدْذ ذاىلداو ا لواذذذذذذذذذ

ذ لٓذأيفاّذاست اىلْ.

  :منوجية الذراسة وإجراءاتوا 

 :منوج الذراسة 
ُذ اسنحد ذ مدملوتذ اىلدا تاوذ متذ  ا لٖداذ ا دملوتذ اٌصدفىذ ا  لند بُمتذ اسٌصدف

ْذ اسصحْ انذمسأٌ اسعلربْ ساعة  اسصدةامذذ فيفا ّ ًاىلدرتالَوَ نذ اساملعَخَد

 (.2018اساملعَخُ.ذًهلاذم ذأا  ذاسَىذ  لٌانمتذًاس    نمت

ًٌنذصباخدد ذاست اىلددْذمددنذوَدد ذمددتٍةِذًمددتٍةانذذذذذذذذذذ صباخدد ذاست اىلددْ:ذلندد

ا تا سذ ذا تا سذاسبنٌمَْذ ذضب  عدْذاستاخلَدْذاسدلطملْذ خد نذاستاخلَدْذذذذذذ
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صد ٕذا  تٍةٍدْذذذ(ذحسدوذفحصد َْٖذربسداذاإلحذذذ170اسلطملْذ خ نذًاسن سغذ تيفهاذ 

ذ(.2020/2021اسع مْذسلرتاَْذًاساعلَاذاح  عْذاستاخلَْذسلع وذاست اىلُمتذ 

 َملددْذاست اىلددْ:ذاخدداانذ َملددْذاست اىلددْذاطةٍيددْذ لددٌاَْٖذًربددتذالددغذ ددتيفذذذذذذ

(ذمددددتٍةذًمددددتٍةّذمت ىلددددْذ ذا ددددتا سذاسبنٌمَددددْذ ذضب  عددددْذذذذذ100ا ةايفهدددد ذ 

ذاستاخلَْذاسلطملْذ خ نذاستاخلَْذاسلطملْذ خ ن.ذذ

  الذراسة:أداة 
ُذ لطدٌٍةذ متذ ْذذذ" است اىلدْ:ذ أيفالد اىلدان  ْذذ" ً " اىلدان  ْذاسيا دْذاساملعَخَد

ُذذذ ِذ اليف  ف  اسةيدٌمذ اعدتذ " يدٌيفّذا ملد  ذاساملعَخد ًاست اىلد نذاسسد ايْذذذ اسملعدة

(ذ يدةّذلملدت  ذذبدهذذذذ63(ذحَد ذلنٌ اد ذمدنذ ذذذ2019;ذًاسسدةح  ُمتذ2020ًمملو ذ اسعٌيفّمت

 ىلنعْذااع يفذ َٖسْ.ذ

  : صذق األداة 
صددت ذا ىلددان  ْذذربدد وذاسن حدد ذاعةاددو ذ لددٓذصبخٌ ددْذمددنذذذذذذذذسلار ددتذمددنذذ

ا نخددنذممددنذفدداذ لربددْذاٌاددٌمذاست اىلددْذمددنذأ  دد ٕذهَٗددْذاساددت ٍسذذ ذذذذ

(ذضبنخدددنذًبلدددوذمدددنذا نخدددنذفادددتإذ  اٖوددداذذذذذ8ازب معددد نمتذذًالدددغذ دددتيفها ذذ

ًملحع لواذ لٓذ يةانذا ىلان  ْذمنذأي ذاسار تذمنذمشٌسَْذأيفاّذاست اىلْذ

 ذاسل ٌٍْذًمتٔذا لن بو ذا م  ذاسلِذلملدت  ذذبادىمتذًفيدةإذذذذمنذحَ ذذصَ مساو

اساعددتٍ ذا سبددل ذأًذاإلادد  ْذسلفيددةانذاسدداذذبادد  ذف ذذتسدد متذًاملدد ٕذ لددٓذ  إذذذذ

ًملحعدد نذا نخددنذمتذ ددتسهذاعددبذاسفيددةانمتذأًذأ َددتنذصددَ مساو ;ذساامل ىلددوذذذذ

(ذ.ذ63ًام  ذاسلِذًاعهذمنذأيلىذمتذًأصدنحهذا ىلدان  ْذاصدٌ لو ذاسملو َٖدْذذ ذذذذ

ًربددتذمتذلصددحَحذاىلدداو ا نذأ ددةايفذ َملددْذاست اىلددْذ لددٓذ يددةانذا ىلددان  ْذ لددٓذذذ

ذاسملحٌذاةلُ:

  ذ(ذسلىلاو اْذاساذمتث ذ"ذأًا اذالتّذ".5أ طَهذاست يْذ

  ذ(ذسلىلاو اْذاساذمتث ذ"ذأًا اذ".4أ طَهذاست يْذ

  ذ(ذسلىلاو اْذاساذمتث ذ"ذضب ٍتذ".3أ طَهذاست يْذ

  ذسلىلاو اْذاساذمتث ذ"ذ ذأًا اذ".(ذ2أ طَهذاست يْذ

  ذ(ذسلىلاو اْذاساذمتث ذ"ذ ذأًا اذالتّذ".1أ طَهذاست يْذ

اتذ لخ ذزايفنذيف يْذاسايتٍةذزايفنذيف يْذا خ  ىلْذًاسعنسذصحَحمتذًربتذمتذ

ليسَاذيف يْذا خ  ىلْذف ذبدل ذمسداٌٍ نمتذاملد ٕذ لدٓذماٌىلدط نذا ىلداو ا ن.ذذذذذذذ

اسسدلاذاساصدملَفُذً خد ذهدٌذمٌادحذ ذذذذذذًربتذاىلا توذاسن ح ذ ذلفساذ ا ٖودىذذ

ذازبتً ذاةلُ:

ًربتذاىلا توذاسن ح ذ ذلفساذ ا ٖوىذاسسلاذاساصملَفُذً خد ذهدٌذمٌادحذذذذذ

ذ ذازبتً ذاةلُ:

ذ:ذاسسلاذاساصملَفُذسافساذ ا ٖتذاست اىل1ْيتً ذ

 ا عَ   يف يْذا ٌا يْذذا اٌىل 
 ا ةا ذمعَ  ِذًاحتذ نذا اٌىل ذاسبس اُ ممل ف ْ 2‚1-33
 ا اٌىل  ماٌىلطْ 3‚2-67‚34
 ا ةا ذمعَ  ِذًاحتذ نذا اٌىل ذاسبس اُ   سَْ 3-5‚68
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 :ثبات األداة 
سلار تذمدنذبند نذأيفاّذاست اىلدْمتذ يدتذمتذاساحيداذاطةٍيدْذا خاند  ذًف د يفّذذذذذذذذذ

(ذااطنَدداذا يَدد سمتذًف دد يفّذلطنَيددىذاعددتذأىلددنٌ نذ لددٓذذذذذtest-retestا خاندد  ذ 

ٌّ دْذمدنذ ذذصبخٌ ْذمنذخ   ذ َملْذاست اىلْذ (متذًمدنذبداذمتذحسد  ذمع مد ذذذذذ30من

ا لندد طذااىلددٌنذاددنذليددتٍةالواذ ذا ددةلن.ذًمتذأًٍ دد ذحسدد  ذمع مدد ذاسثندد نذذذذذذذذ

(ذ3اطةٍيددْذا لسدد  ذاسددتاخلُذحسددوذمع يفسددْذ ددةًذ ندد  ذأسفدد متذًازبددتً ذ ربدداذ ذ

ٍددننذمع مدد ذا لسدد  ذاسددتاخلُذً دداذمع يفسددْذ ددةًذ ندد  ذأسفدد ذًبندد نذاإل دد يفّذذذذذذذذذذ

ذَْذًا اينذهليذاسيَاذملٖخْذس  ٍ نذهليذاست اىلْ.سلخح ً ذًاست يْذاسنل

ذ(:ذمع م ذا لس  ذاستاخلُذ ةًذ ن  ذأسف ذًبن نذاإل  يفّذسلخح ً ذًاست يْذاسنل2َْيتً ذ 

 ا لس  ذاستاخلُ بن نذاإل  يفّ أً :ذاعتذاسيا ْذاساملعَخَْ
 0.91 0.91 ا ىلا ل ذالمث ذسلفةاذ

 0.88 0.89 اةا ْذا ىلانل  ذ نذاسفةاذ
 0.90 0.91 اسثن نذاسنلُ

ًَ :ذاعتذيٌيفّذا مل  ذاساملعَخُذسلخت ىلْذذ  ا لس  ذاستاخلُ بن نذاإل  يفّذب  
 0.81 0.87 اسيَ يفّذ

 0.83 0.90 اسسَ ىل نذًاإليةإانذ
 0.82 .0.92  عاذا لص  ذ
 0.80 0.91 ارب تذاسيةا انذ

 0.81 0.91 اساملخَْذا وَملْذسلخعلخنذ
ذاسثن نذاسنلُذ

 0.89ذ0.90

(ذأنذمع م ذاسثند نذ ذ د ذادعدتذمدنذأاعد يفذا يَد سذهدُذذذذذذذذ2ٍلحغذمنذيتً ذ 

ربددَاذتانذيف يددْذ  سَددْذمددنذاسثندد نذ ذاسعلددٌوذاإل سدد  َْمتذًمماددةاذ لددٓذمدددتٔذذذذذذذذذذ

ا لس  ذاستاخلُذلاع يفذا يَ سمتذً لَىذا اينذوَ ذالاع يفذص سبْذلمسةا ذ

ذاست اىلْ.

                                                       :متغريات الذراسة 
ا ددددا اذا سدددداي :ذاسيا ددددْذاساملعَخَددددْذ ذا ددددتا سذاسبنٌمَددددْذاح  عددددْذذ

ذاستاخلَْذاسلطملْذ خ ن.

ذا ا اانذاسا ا :ذيٌيفّذا مل  ذاساملعَخُذسلخت ىلْ.ذ

 املعاجلات اإلحصائية 
 َْٖذًاسٌصدفَْذًاساحلَلَدْذا مل ىلدنْذذذذاىلا تمهذاست اىلدْذا ع زبد نذاإلحصدذذذ

 ذاىلا ةا ذاسملا ٖتذسن ذىلما ذمدنذأىلدٗلْذاست اىلدْذا ىلدا تاوذاة د متذاسةزمدْذذذذذذذ

ذ(ذ لٓذاسملحٌذاسا سُ:SPSSاإلحص َْٖذسلعلٌوذا ياخ  َْذ 

 متذاىلددا تاوذمع مدد ذا  لندد طذ ددةًذ ندد  ذأسفدد ذ ذAlpha Cronbachذًبندد نذ)

 اإل  يفّمتذسلار تذمنذبن نذأيفاّذاست اىلْ.
 متذحس  ذا اٌىلط نذاسبس اَْذًا  ةا  نذا عَ  ٍْذسإلي اْذ لدٓذاسسدما ذذذ

 الً ذًاسث س .
 .ُ  متذاىلا تاوذاخان  ذ ن(ذسإلي اْذ نذاسسما ذاسث 
 متذاىلا تاوذمع م ذا لن طذااىلٌنذسإلي اْذ نذاسسما ذاسةاا .ذ 
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  نتائج الذراسة ومناقشتوا 

  السؤال األول، ونصى:أوال: مناقشة النتائج املتعلكة باإلجابة عن 

"ذمدد ذيف يددْذلددٌا ةذااعدد يفذاسيا ددْذاساملعَخَددْذ ذمددتا سذضب  عددْذاستاخلَددْذذ

ذاسلطملْذ خ ن؟"

ًسإلي اْذ نذهلاذاسسما متذمتذاىلا ةا ذا اٌىلط نذاسبسد اَْذًا  ةا د نذذذذذ

ا عَ  ٍْذسايتٍةانذا ةايفذاست اىلْذ نذيف يْذلٌا ةذااع يفذاسيا دْذاساملعَخَدْذ ذذذ

ستاخلَددْذاسددلطملْذ خدد نذحسددوذصبدد  نذاست اىلددْذًاليفاّذذذذذمددتا سذضب  عددْذاذ

ذ لمتذًازبتً ذاةلُذٌٍاحذتس .

ضب ً ذاست اىلْذمةلنْذ :ذا اٌىلط نذاسبس اَْذًا  ةا  نذا عَ  ٍْذسايتٍةانذأ ةايفذاست اىلْذ ل3ٓيتً 

ذلمل زسَ ذحسوذا اٌىلط نذاسبس اَْ

 ا  ةا ذا عَ  ِ ا اٌىل ذاسبس اُ ا  ً  اسةربا اسةلنْ
يف يْذ

 ا خ  ىلْ

   سَْ 0.88 3.92 ا ىلا ل ذالمث ذسلفةاذاسنعتذالً :ذ 1 1

   سَْ 0.80 3.85 اةا ْذا ىلانل  ذ نذاسفةاذذاسنعتذاسث  ُذ:ذ 2 2

   سَْ 0.65 3.79 اليفاّذ ن   

(ذا اٌىلدددط نذاسبسددد اَْذًا  ةا ددد نذا عَ  ٍدددْذسايدددتٍةانذذ3ٍدددننذيدددتً ذ 

ااعددد يفذاسيا دددْذاساملعَخَدددْذ ذمدددتا سذضب  عدددْذذذاست اىلدددْذ دددنذيف يدددْذلدددٌا ةذذ

استاخلَْذاسلطملْذ خ نذحسدوذامد  نذًاليفاّذ دلمتذاتذيد ٕذ ذا ةلندْذالً :ذذذذذذ

(ذ3.92اسنعددتذالً :ذا ىلددا ل ذالمثدد ذسلفددةامتذاددر لٓذماٌىلدد ذحسدد اُذالددغذ ذذذ

(متذلليذ ذا ةلنْذاسث  َْذاسنعتذاسث  ُذاةا ْذا ىلانل  ذ0.88ًا ةا ذمعَ  ِذ 

(متذًربدتذلفسدةذذذ0.80(ذًا ةا ذمعَد  ِذ ذ3.85نذاسفةامتذااٌىل ذحس اُذالغذ  

هدددليذاسملاددد ٖتذف ذذربمل  دددْذمدددتٍةِذا دددتا سذًمدددتٍةانذا دددتا سذ ذضب  عدددْذذذذذذذ

استاخلَْذاسدلطملْذ خد نذا دةً ّذا ىلدا ل ذالمثد ذسلفدةاذًربدت لواذذ لدٓذذذذذذذذذ

اىلانلددد  و ذ ذمتا ىلدددواذالدددن ذٍسدددواذ ذذبيَددداذالهدددتا ذاسرتاٌٍدددْذانفددد ّٕذ

ً   لَْذخ صْذ ذظ ذا ال  ذي ٖحدْذ ٌ ً د ذا سداوتذًمد ذلٌايدىذمتا ىلدواذذذذذذذ

مددنذملددنلنذلةاٌٍددْذخ صددْذ َخدد ذٍاعلدداذاٌاددٌمذاست اىلددْذ ددنذاعددتمتذحَدد ذذذذذذذ

يعلدهذهدليذازب ٖحدْذامدةذح دٌ ذاسطلندْذا ذا دتا سذامدةاذ ذمس ٍدْذاسصددعٌاْمتذذذذذذذذذذ

جيخدد ذذًٍاخثدد ذ ذليددتٍاذلعلددَاذا سنرتً ددُذا ادد امنمتذًهددلاذاسملددٌمذ ادد زذار ددىذذذذذ

ا علدداذًاسط سددوذ ذزمددنذمعددنذ َحيدداذمنددتأذاساف  دد متذًاساٌاصدد ذاسفددٌ ِذاددنذذذذذ

  دددملنذموخدددنذمدددنذأ  ددد نذاسعخلَدددْذاساعلَخَدددْذاساعلخَدددْذسَ ددد  ذفسَوخددد ذذذذ

ا أٌذً سَ نذ ةاىذًليت ىمتذًهٌذأمةذربدتذ ذٍاد لذسلط سدوذ ذمسدة ذاسصدالمتذذذذذذ

امنذحبَدد ذخيادد  ذ َادد لذسددىذ دديذاسٌىلدد ٖ متذًليددتٍاذلعلدداذاإلسنرتً ددُذمسدداذا ادد 

اسط سددوذذاسدد منذا مل ىلددوذسلدداعلاذذًلددٌ ةذا دد يفّذا مل ىلددنْذسددلس ذاسدد منمتذحَدد ذٍعددتذذ

ا أٌذالن ذٍةا ُذاساعلاذاسلالُذ َداخننذاسط سدوذمدنذاساف  د ذمد ذا ادٌٔذذذذذذذ

مددنذخددل ذاسٌىلدد ٖ ذا  الفددْذاددتًنذأنذحيادد  ذف ذاىلددا تيذًملزماددىذ ذ دد ذذذذذ

ْذ ;ذ2020يف اىلدددْذ ددد ذمدددنذ اسعدددٌيفّمتذذسبعدددْ.ذ.ذًالفيدددهذهدددليذاسملاَودددْذمددد ذ اَوددد

ذ(.ذذ2019ًاسسةح  ُمت
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  البعذ األول: االستغالل األمجل للفرص 
ٍعوددةذازبددتً ذاةلددُذا اٌىلددط نذاسبسدد اَْذًا  ةا دد نذا عَ  ٍددْذيف يددْذذذذ

لٌا ةذااع يفذاسيا دْذاساملعَخَدْذ ذمدتا سذضب  عدْذاستاخلَدْذاسدلطملْذ خد نذذذذذذذذ

ًَدددد ذحسددددوذذ ا سملسدددنْذسفيددددةانذاعددددتذا ىلددددا ل ذالمثدددد ذسلفددددةاذمةلنددددْذلمل زس

ذماٌىلللو ذاسبس اَْ.

ذعَ  ٍْذاعتذا ىلا ل ذالمث ذسلفةاذ:ذا اٌىلط نذاسبس اَْذًا  ةا  نذا 4يتً ذ

ا اٌىل ذذاسفيةانذاسةرباذ

ذاسبس اُذ

ا  ةا ذ

ذا عَ  ِ

دبةِذحبٌب ذمساخةّذًا لن مذأىل سَوذطبالفْذ عة ْذلٌيو نذذ4

ذا اع ملنذمعو .ذ

ذ0.90ذ4.00

ذ0.85ذ3.99ذلةاربوذا ىلاخةا ذمسأٌذاسا امىذخبتمْذا اع ملنذمعو .ذذ2

همل هذاهاخ وذا سغذمنذربن ذمت ىلامل ذا  اطلن نذا ياخ  َْذذ3

ذسلخاع ملنذمعو .ذ

ذ0.75ذ3.87

لوااذاات ٍوذاسع ملنذًلملخَْذمو  الواذ ذصب  ذاساع م ذم ذذ1

ذا خةٍن.ذ

ذ0.65ذ3.86

ذ0.80ذ3.85ذليَاذمممتةانذانذاسبنذًاةخة.ذذ5

لٌيتذرب  تّذالص  ذ ع سْذ ذمت ىلامل ذلٌاص ذا خ ف ذم ذا لرت نذذ7

ذًلساين ذ يفًيفذأ ع فا.ذ

ذ0.63ذ3.82

ذ0.90ذ3.80ذلعاختذأىل سَوذًليملَ نذيفربَيْذسلاعة ذ لٓذ مسن نذا اع ملنذمعو .ذذ6

ذ0.85ذ3.79ذلنل ذازبوتذ ىلاثخ  ذاسفةاذازبتٍتّ.ذذ8

ذ0.85ذ3.77ذلصة ذا   ذاسلزوذ ىلاثخ  ذاسفةاذازبتٍتّ.ذذ9

لعخ ذا ىلاخةا ذ لٓذلعلَاذمع   ذًخيانذًمو  انذيتٍتّذذ10

ذسلع ملن.ذ

ذ0.83ذ3.76

ذ0.81ذ3.74ذلعخ ذا ىلاخةا ذ لٓذذبسنذا  لطْذًاشبتم نذا يتمْ.ذذ11

ذ0.80ذ3.70ذلسعٓذف ذللنَْذماطلن نذا اع ملنذمعى.ذذ12

ذبةاذ لٓذلٌ اذاشبتم نذانثةّذإلان مذح ي نذاماخ ذاسلِذذ14

ذٍعخ ذاخملى.ذ

ذ0.80ذ3.69

ذ0.79ذ3.66ذلوااذالن ذمساخةذااطٌٍةذربملٌانذلٌزٍ ذاشبتم نذاسب سَْ.ذذ13

ذ0.90ذ3.65ذليتوذاةامتذلةًجيَْذلمبةذ لٓذربةا انذا اع ملن.ذذ15

ذ0.80ذ3.64ذلوااذاايتٍاذختمْذتانذربَخْذ  سَْذسالنَْذح ي نذا اع ملنذمعى.ذذ17

ذ0.73ذ3.62ذلرخلذاآ إذا اع ملنذساطٌٍةذاشبتم نذًا ىلاخةا ذ16

ذ0.85ذ3.76ذا اٌىل ذاسبس اُذاسنلُذ

(ذا اٌىل ذاسبس اُذاسع وذًا  ةا ذا عَ  ِذاسعد وذسفيدةانذذذ4ٍننذيتً ذ ذذذ

(ذاد  ةا ذذ3.76اسنعتذالً ذا ىلا ل ذالمث ذسلفةامتذفتذالدغذا اٌىلد ذاسعد وذ ذذذ

(ذاسداذلدملصذذذ4(متذًات يْذلدٌا ةذ  سَدْ.ذاتذيد ٕنذاسفيدةّذ ربداذ ذذذذذ0.85معَ  ِذ  وذ 

لفدددْذ عة دددْذلٌيوددد نذذذ لدددٓذ"ذدبدددةِذحبٌبددد ذمسددداخةّذًا لنددد مذأىلددد سَوذطباذذذذذ

(متذللاودد ذ ذ4.00ا اعدد ملنذمعودد ذ"ذ ذا ةلنددْذالً ذاددر لٓذماٌىلدد ذحسدد اُذالددغذ ذ

(ذً صدددو "ذلةاربدددوذا ىلددداخةا ذمسدددأٌذاسا امدددىذذذ2ا ةلندددْذاسث  َدددْذاسفيدددةّذ ربددداذ ذ

(متذللاود ذ ذا ةلندْذاسث سثدْذذذذ3.99خبتمْذا اع ملنذمعو ذ"ذااٌىل ذحس اُذالدغذ ذ

هملددد هذاهاخددد وذاددد سغذمدددنذربنددد ذمت ىلدددامل ذا  اطلنددد نذذذ(ذً صدددو ذ"3اسفيدددةّذ ربددداذ 

(متذاَملخددد ذيددد ٕنذ3.87ا ياخ  َدددْذسلخاعددد ملنذمعوددد ذ"ذااٌىلددد ذحسددد اُذالدددغذ 

(ذً صو "ذلرخلذاآ إذا اع ملنذساطٌٍةذاشبتم نذًا ىلداخةا ذ"ذ ذذ16اسفيةّذ ربا 

(.ذًربتذلع ٔذهليذاسملاَوْذف ذربدت ّذذ3.62ا ةلنْذالخاّذااٌىل ذحس اُذالغذ 

  ْذمتٍةِذا دتا سذ ذضب  عدْذاستاخلَدْذاسدلطملْذ خد نذ لدٓذا ىلدا ل ذذذذذذذذربمل
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المث ذسلفةاذا ا حْذفاذمدنذخدل ذللدوَعواذ لدٓذايدةإذاسنحدٌ ذاسعلخَدْذذذذذذذذ

ا سددداخةّمتذًمةا ددد ّذا اطلنددد نذا ياخ  َدددْذسلخعلخدددنمتذًاهاخددد مواذاادددت ٍوذذذذذذذ

 ددممتةانذاسعد ملنذًلملخَددْذمودد  الواذ ذصبدد  ذاساع مدد ذمدد ذا خددةٍنمتذًفرب مددْذاذ

اسعلخَْذا ا صصْذ ذمتا ٍوامتذًا اخ يفهاذأىلد سَوذًليملَد نذيفربَيدْذسلاعدة ذذذذذ

 لددٓذ مسندد نذا اعدد ملنذمعودد متذًلدددٌ اذا  صصدد نذا  سَددْذ ىلدداثخ  ذاسفدددةاذذذذذذذذ

ازبتٍدددتّمتذًاساحسدددنذا سددداخةذسد لدددطْذًاشبدددتم نذا يتمدددْ.ذًالفيدددهذهدددليذذذذذ

 (.ذذ2019ُمت;ذًاسسةح  2020اسملاَوْذم ذ اَوْذيف اىلْذ  ذمنذ اسعٌيفّمت

  البعذ الجاني: بعذ براعة االستكشاف عن الفرص 
ٍعوةذازبتً ذاةلُذا اٌىلدط نذاسبسد اَْذًا  ةا د نذا عَ  ٍدْذًيف يدْذذذذذذذذ

ًَدد ذحسددوذذذذذ اساددٌا ةذا سملسددنْذسفيددةانذاعددتذاةا ددْذا ىلانلدد  ذ ددنذاسفددةاذلمل زس

ذماٌىلط لو ذاسبس اَْ

ذسفيةانذاعتذاةا ْذا ىلانل  ذ نذاسفةا:ذا اٌىلط نذاسبس اَْذًا  ةا  نذا عَ  ٍْذ5يتً ذ

ا اٌىل ذذاسفيةانذاسةرباذ

ذاسبس اُذ

ا  ةا ذ

ذا عَ  ِ

ذ0.98ذ3.99ذدبة ذختم لو ذازبتٍتّذربن ذلطنَيو .ذذ22

ذ0.85ذ3.89ذذبهذمملسٌاَو ذ لٓذاسافناذاسمل ربت.ذذ19

ذبةاذ لٓذاىلايط  ذمٌا يفه ذاسنلةٍْذمنذتًِذا و  انذذ20

ذًاشبيانذاسع سَْ.ذ

ذ0.75ذ3.85

ذ0.80ذ3.84ذليٌيفذاسا َاذً اذ ؤٍاو .ذذ21

ذ0.88ذ3.83ذلرخلذا ساطنَي نذاسرتاٌٍْذاساذبنهذيتًاه .ذذ18

ذ0.63ذ3.80ذذبةاذ لٓذا ال  ذامن طذاساعلاذستٔذاسطلنْ.ذذ24

لسانلالذبةرب ذًأىل سَوذيتٍتّذساطٌٍةذختم لو ذًطبةي لو ذذ23

ذاسب سَْ.ذ

ذ0.75ذ3.79

ذ0.80ذ3.78ذلان ذأىل سَوذ لخَْذيتٍتّذسب ذا لنلن.ذذ25

ذ0.68ذ3.76ذلسعٓذا ذااان  ذختم نذيتٍتّذليتوذسلخاع ملنذمعو .ذذ27

ذ0.85ذ3.75ذلنالالذ ي طذاسيٌّذستٍو .ذذ26

ذ0.83ذ3.82ذا اٌىل ذاسبس اُذاسنلُذ

(ذا اٌىل ذاسبسد اُذاسعد وذًا  دةا ذا عَد  ِذاسعد وذسفيدةانذذذذذذذ5ٍننذيتً ذ 

(ذ3.82اسنعتذاسث  ُذاعتذاةا ْذا ىلانلد  ذ دنذاسفدةامتذفتذالدغذا اٌىلد ذاسعد وذ ذذذذذذ

(ذ22(متذًات يْذلدٌا ةذ  سَدْ.ذاتذيد ٕنذاسفيدةّذ ربداذ ذذذذذ0.83ا  ةا ذمعَ  ِذ  وذ 

 .ذ"ذ ذا ةلنددْذالً ذاسدداذلددملصذ لددٓذ"ذدبددة ذخددتم لو ذازبتٍددتّذربندد ذلطنَيوددذذذ

(ذ19(متذللاودد ذ ذا ةلنددْذاسث  َددْذاسفيددةّذ ربدداذ ذذ3.99اددر لٓذماٌىلدد ذحسدد اُذالددغذ ذ

(متذ3.89ً صددو "ذذبددهذمملسددٌاَو ذ لددٓذاسددافناذاسمل ربددت.ذ"ذااٌىلدد ذحسدد اُذالددغذ ذذذ

(ذً صدددو ذ"ذذبدددةاذ لدددٓذاىلدددايط  ذذ20للاوددد ذ ذا ةلندددْذاسث سثدددْذاسفيدددةّذ ربددداذ ذ

انذًاشبدديانذاسع سَددْذ"ذااٌىلدد ذحسدد اُذالددغذمٌا يفهدد ذاسنلددةٍْذمددنذتًِذا ودد  

(ذً صددو "ذلنالددالذ يدد طذاسيددٌّذسددتٍو ذ"ذ ذذ26(متذاَملخدد ذيدد ٕنذاسفيددةّذ ربدداذ 3.85 

(.ذًربتذلع ٔذهليذاسملاَوْذف ذربت ّذ3.75ا ةلنْذالخاّذااٌىل ذحس اُذالغذ 

ربمل  ْذمتٍةِذا تا سذ ذضب  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ خد نذ لدٓذا ىلانلد  ذذذذ

اذا ا حْذخ صْذ ذظة ذازب ٖحْذاسب سَْذاساذًاعهذاسنثاّذالمث ذسلفة

مددنذذال عخددْذاساعلَخَددْذا  الفددْمتذامدد وذمع ددلْذحيَيددْذسعدد ذااةزهدد ذصددعٌاْذذ

اسات ٍسذا ن اةذسلطلنْذأًذمد ذٍعدة ذاد ساعلَاذاسملعد مُذاسافد  لُذ َود متذًتسد ذذذذذذذذ
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متذممد ذذشبطٌ ّذاساي   ذا ند  ُذًازبسدتِذادنذا  د نذاسعخلَدْذاساعلَخَدْذ َود ذذذذذذذ

حدددااذ لدددٓذمدددتٍةِذا دددتا سذادددةً ّذا  اخددد يفذالدددن ذ دددناذ لدددٓذذمملعٌمدددْذذ

ًٍ متذذً ع م ذأىل ىلدَ ذادتٍلذ دنذذذذ ًَ ذًاةً  اساعلَاذا سنرتً ُمتذاسلِذا نذامًةاذحاخ

 عدد وذاساعلددَاذا ن اددة.ذً ذادد ذأنذهددليذازب ٖحددْذلطلنددهذمددملواذلددن ذبةاٖدداذذذذذذذ

خ  ذاسانملٌسٌيَددد ذًاىلدددرتالَوَ نذمناندددةّذمدددنذادددر و ذأنذلدددت اذلٌظَدددالذًاىلددداثذ

اسبتٍثدْذًاساحدٌ ذ دٌذاسداعلاذاسةربخدُذمدنذخدل ذمملعٌمدْذاساعلدَاذ دنذاعددتمتذذذذذذذذذذذ

للدد ذا ملعٌمددْذاسدداذأبناددهذيددتا لو ذًأهخَاودد ذ لددٓذاسددةمساذمددنذًيددٌيفذاعددبذذذذذذذذذذ

اساحددددتٍ نذأم مودددد متذًالفيددددهذهددددليذاسملاَوددددْذمدددد ذ اَوددددْذيف اىلددددْذ دددد ذمددددنذذذذ

ذ(.ذذ2019;ذًاسسةح  ُمت2020 اسعٌيفّمت

 

 املتعلكة باإلجابة عن السؤال الجاني، ونصى: ثانيا: مناقشة النتائج 
هدد ذربالددالذيف يددْذلددٌا ةذااعدد يفذاسيا ددْذاساملعَخَددْذ ذمددتا سذضب  عددْذذذذذذذ

(ذادد خال ذمددا اان:ذ(α≤0.05استاخلَددْذاسددلطملْذ خدد نذ ملددتذمسددأٌذاست سددْذذ

ذاسملٌمذا ياخ  ُمتذًا مه ذاسعلخُ؟

سإلي اددددْذ ددددنذهددددلاذاسسددددما ذمتذذبلَدددد ذاسنَ  دددد نذ ىلددددا ةا ذا اٌىلددددط نذذذذذذ

اسبس اَْذًا  ةا  نذا عَ  ٍْذسن ذضبٌ ذمنذضب ً ذاست اىلْمتذًمي   ْذهليذ

ا اٌىلدددط نذا ىلدددا تاوذاخانددد   ن(;ذسلاحيددداذمدددنذيف سدددْذاسفدددةً ذاسددداذلعددد ٔذذذذذ

ذ ا اان:ذاسملٌمذا ياخ  ُمتذًىلملٌانذاشبيّمتذ لٓذاسملحٌذاةلُ:

 تغري " النوع االجتناعي": م1
متذاىلدددا ةا ذا اٌىلدددط نذاسبسددد اَْذًا  ةا ددد نذا عَ  ٍدددْذًاخانددد   ن(ذذذذذذذ

 عة ْذأبةذما اذاسملٌمذا ياخ  ُذ ت ة/ذأ ثٓ(ذ ذيف يْذلدٌا ةذااعد يفذاسيا دْذذذذ

اساملعَخَددْذ ذمددتا سذضب  عددْذاستاخلَددْذاسددلطملْذ خدد نمتذًازبددتً ذاةلددُذذذذذذذذ

ذٌٍاحذتس .

 اَْذًا  ةا  نذا عَ  ٍْذًاخان   ن(ذلبةذما اذاسملٌمذا ياخ  ُذ ذليتٍةذ:ذا اٌىلط نذاسبس6يتً ذ

ذيف يْذلٌا ةذااع يفذاسيا ْذاساملعَخَْذ ذمتا سذضب  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ خ نذذذذ

 اسملٌمذا ياخ  ُ ا  ً 
ذاسعتيف

 100ن=
ا اٌىل ذ

 اسبس اُ
ا  ةا ذ

 ا عَ  ِ
 ربَخْذ ن(

است سْذ

 اإلحص َْٖ

ذا ىلا ل ذالمث ذسلفةاذ

 
 9.2 0.000 0.70 3.82 55 ت ة

   0.80 3.08 45 أ ثٓ

 8.5 0.059 0.90 3.85 55 ت ة اةا ْذا ىلانل  ذ نذاسفةا

 
   0.85 3.95 45 أ ثٓ

ًَ ذ ملدتذمسدأٌذاست سدْذذذذذذذذ6ٍلحغذمنذيدتً ذ ذ (ذ دتوذًيدٌيفذ دة ذيفا ذفحصد ٖ

 α≤0.05لددددٌا ةذااعدددد يفذاسيا ددددْذذذ(ذ ذليددددتٍةانذا ددددةيفذاست اىلددددْذحددددٌ ذيف يددددْذذذذذ

اساملعَخَددْذ ذمددتا سذضب  عددْذاستاخلَددْذاسددلطملْذ خدد نذاسدداذلعدد ٔذ ددا اذذذذذ

اسملٌمذا ياخ  ُذ ذوَ ذضب ً ذاست اىلْ.ذًهلاذٍلاذف ذانذليتٍةانذمتٍةِذ

ا دددتا سذ دددنذيف يدددْذلدددٌا ةذااعددد يفذاسيا دددْذاساملعَخَدددْذ ذمدددتا سذضب  عدددْذذذذذذ

ّذ دلذمالد اوْمتذًا دبذاسملعدةذذذذذاستاخلَْذاسلطملْذ خ نذحسوذامد  نذًاليفاذ

 نذ ٌ واذا ياخ  ُذًربتذلع ٔذهليذاسملاَوْذف ذأنذاسٌظ ٖالذًا و وذاإليفا ٍْذ

اساذٍيٌوذاو ذمدتٍةِذا دتا سذ ذربالدالذ دٌ واذا ياخد  ُمتذفتذف ود ذمالد اوْذذذذذذذذ
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ًضبدددتيفّذمسدددنًي ذ ذلٌصدددَالذا وددد وذًاليفًا ذ ذافَنددد ذاساملعَخدددُذسلخت ىلدددْ.ذذ

;ذ2020 ذ اَودددددْذيف اىلدددددْذ ددددد ذمدددددنذ اسعدددددٌيفّمتذذذذًاخالفدددددهذهدددددليذاسملاَودددددْذمدددددذذذ

ذ(.2019ًاسسةح  ُمت

 : متغري " املؤهل العلني"2  
متذاىلددددا ةا ذا اٌىلددددط نذاسبسدددد اَْذًا  ةا دددد نذا عَ  ٍددددْذًاخاندددد   ن(ذذ

 عة ددْذأبددةذمددا اذ عة ددْذأبددةذمددا اذا مهدد ذاسعلخددُذ اندد سٌ ٌٍس/ذم يسددااذذذذذ

ا ةايفذاست اىلْذحٌ ذيف يدْذذ(ذ ذليتٍةانذ(α≤0.05 ر لٓ(ذ ملتذمسأٌذاست سْذ 

لٌا ةذااع يفذاسيا دْذاساملعَخَدْذ ذمدتا سذضب  عدْذاستاخلَدْذاسدلطملْذ خد نذذذذذذذذذذذ

ذازبتً ذاةلُذٌٍاحذتس .

:ذا اٌىلط نذاسبس اَْذًا  ةا  نذا عَ  ٍْذًاخان   ن(ذلبةذما اذا مه ذاسعلخُذ ذليتٍةذا ةايفذ7يتً ذ

ذاست اىلْذحٌ ذيف يْذلٌا ةذااع يفذاسيا ْذاساملعَخَْذ ذمتا سذضب  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ خ نذذذذ

 ا مه ذاسعلخُ ا  ً 
ذاسعتيف

 100ن=

ا اٌىل ذ

 اسبس اُ

ا  ةا

 ذ

 ا عَ  ِ

ربَخْذ

  ن(

است سْذ

 اإلحص َْٖ

ا ىلا ل ذالمث ذ

ذسلفةاذ

 

 0.55 4.22 0.90 3.82 70 ان سٌ ٌٍس

   0.88 3.72 30 م يسااذ ر لٓذ

اةا ْذا ىلانل  ذ نذ

 اسفةا

 0.51 0.90 0.78 3.73 70 ان سٌ ٌٍس

   0.82 3.65 30 م يسااذ ر لٓ

ًَ ذ ملتذمسأٌذاست سدْذذ7ٍلحغذمنذيتً ذ ذذذذ (ذ توذًيٌيفذ ة ذيفا ذفحص ٖ

 α≤0.05) ذليتٍةانذا ةيفذاست اىلْذ نذيف يْذلٌا ةذااعد يفذاسيا دْذاساملعَخَدْذذذذ 

 ذمتا سذضب  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ خ نذاسداذلعد ٔذ دا اذا مهد ذاسعلخدُذذذذذذ

ٍذذذ ةِذا ددتا سذ ددنذذ ذوَدد ذضبدد ً ذاست اىلددْ.ذًهددلاذٍلدداذف ذانذليددتٍةانذمددت

يف يْذلٌا ةذااع يفذاسيا ْذاساملعَخَدْذ ذمدتا سذضب  عدْذاستاخلَدْذاسدلطملْذذذذذذ

 خ نذحسوذام  نذًاليفاّذ لذمال اوْمتذًا بذاسملعةذ نذىلملٌانذخيلوا.ذ

ًربددتذلعدد ٔذهددليذاسملاَوددْذف ذللدد اىذظددةً ذاسعخدد ذاساعلَخَددْذًا ياخ  َددْذذذذذذذ

سةمساذمنذاخال ذخيالواذاسداذذًاسثي  َْذاساذٍعخ ذاو ذمتٍةًذا تا سذًف ذا

ٍعخلٌنذ لَو ذً اذسدٌاٖحذاسعخد ذًربٌا َملدىذًلعلَخ لدىذًهدُذضبدتيفّذمسدنًي ذممد ذذذذذذذذذ

ًَد ذذذذذذذذ جيع ذ  إهاذًًيو نذ عةهاذماي  ادْذا دبذاسملعدةذمدنذحيخد ذممهًلد ذ لخ

ًَ ذاًذماٌىلًط .ذ ذ  س

 :أوال: مناقشة النتائج املتعلكة باإلجابة عن السؤال الجالح، ونصى 

"ذم ذيف يْذيٌيفّذا ملد  ذاساملعَخَدْذ ذمدتا سذضب  عدْذاستاخلَدْذاسدلطملْذذذذذذذذ

ذ خ ن؟"

ًسإلي اْذ نذهلاذاسسما متذمتذاىلا ةا ذا اٌىلط نذاسبسد اَْذًا  ةا د نذذذذذ

ا عَ  ٍْذسايتٍةانذا ةايفذاست اىلْذ نذيف يْذيدٌيفّذا ملد  ذاساملعَخدُذ ذمدتا سذذذذذ

ْذًاليفاّذ دددلمتذضب  عدددْذاستاخلَدددْذاسدددلطملْذ خددد نذحسدددوذصبددد  نذاست اىلدددذذذ

ذًازبتً ذاةلُذٌٍاحذتس .



 م2021..  شهـــــــر  أبريل           الثاني والعشرون      العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية

 

 

 

   
283 

 

ضب ً ذاست اىلْذمةلنْذ :ذا اٌىلط نذاسبس اَْذًا  ةا  نذا عَ  ٍْذسايتٍةانذأ ةايفذاست اىلْذ ل8ٓيتً ذ

ذلمل زسَ ذحسوذا اٌىلط نذاسبس اَْ

 ا  ةا ذا عَ  ِ ا اٌىل ذاسبس اُ ا  ً  اسةربا اسةلنْ
يف يْذ

 ا خ  ىلْ

   سَْ 0.85ذ3.66ذاسيَ يفّذذاسنعتذالً : 1 5

ذ  سَْ 0.77 3.72ذاسنعتذاسث  ُ:ذاسسَ ىل نذًا يةإانذ2 4

ذ  سُ 0.98 3.73ذاسنعتذاسث س :ذ عاذا لص  ذ3 3

   سَْ 1.02 3.77 ارب تذاسيةا انذذاسنعتذاسث  ُذ:ذ 4 1

ذ  سَْ 0.65 3.75 اسنعتذاشب مس:ذاساملخَْذا وملَْذسلخعلخنذ5 2

   سَْ 0.65 3.79 اليفاّذ ن   

(ذا اٌىلدددط نذاسبسددد اَْذًا  ةا ددد نذا عَ  ٍدددْذسايدددتٍةانذذ8ٍدددننذيدددتً ذ 

است اىلدددْذ دددنذيف يدددْذلدددٌا ةذااعددد يفذاسيا دددْذاساملعَخَدددْذ ذمدددتا سذضب  عدددْذذذذذ

استاخلَْذاسلطملْذ خ نذحسدوذامد  نذًاليفاّذ دلمتذاتذيد ٕذ ذا ةلندْذالً :ذذذذذذ

(ذ3.92اددر لٓذماٌىلدد ذحسدد اُذالددغذ ذاسنعددتذالً :ذا ىلددا ل ذالمثدد ذسلفددةامتذذ

(متذلليذ ذا ةلنْذاسث  َْذاسنعتذاسث  ُذاةا ْذا ىلانل  ذ0.88ًا ةا ذمعَ  ِذ 

(.ذًربدتذلعد ٔذذذ0.80(ذًا ةا ذمعَد  ِذ ذ3.85 نذاسفةامتذااٌىل ذحس اُذالغذ 

هددليذاسملاَوددْذا ذاهاخدد وذمددتٍةِذًمددتٍةانذا ددتا سذاح  عددْذاستاخلَددْذ ذذذذذذ

ٌذذ  دد نذا ملعٌمددْذاساعلَخَددْذ ذا ت ىلددْذمددنذالمندد طذذذذذذىلددلطملْذ خدد نذان  ددْذمن

اسيَ يفٍْذخ صْذاست يةابَْذمملو متذًا ساد اوذا سسَ ىلد نذًاإليدةإانذا ملعخدْذذذذذ

سلعخددد متذًاهاخددد مواذاسندددناذادددملعاذا لصددد  ذاسفع سدددْذمددد ذوَددد ذاسعددد ملنذ ذذذذذ

ا ت ىلددْذًاسطلنددْمتذًملدد   ْذاسعدد ملنذ ذا ت ىلددْذ ذ خلَددْذاربدد تذاسيددةا انذذذ

ٍدددْذا ت ىلدددَْمتذًحةصدددواذ لدددٓذاساملخَدددْذا سددداخةّذسلعددد ملنذ ذا ت ىلدددْذاسرتاٌ

ًصددًٌس ذاودداذا ذمةحلددْذاسمل ددتذاسددٌظَفُ.ذًهددليذاسملاَوددْذالفيددهذمدد ذ اَوددْذذذذذ

ذ(.2019يف اىلْذ اسسةح  ُمت

  البعذ األول: الكيادة 
است اىلْذمةلنْذضب ً ذ :ذا اٌىلط نذاسبس اَْذًا  ةا  نذا عَ  ٍْذسايتٍةانذأ ةايفذاست اىلْذ ل9ٓيتً ذ

ذلمل زسَ ذحسوذا اٌىلط نذاسبس اَْ

ذا  ةا ذا عَ  ِذا اٌىل ذاسبس اُذاسفيةانذذذ

ذ0.85ذ3.88ذللةهذوَ ذاسع ملنذ ذارب تذاسيةا ان.ذذ2

ذ0.86ذ3.86ذذبف ذمل  ةذا  اخ ٕذف ذ ذ فٌسذاسع ملنذ َو .ذذ1

ذ0.75ذ3.80ذلٌا وذاسا اذاستاٖا.ذذ4

ذ0.70ذ3.79ذلٌيىذاسع ملنذ َو ذارىللٌ ذ لخُذاٌ ٔ.ذذ3

ذ0.96ذ3.77ذلفٌ ذاعبذصلحَ لو ذسلع ملنذا  ت ىلْ.ذذ5

ذ0.90ذ3.76ذللةهذوَ ذاسع ملنذ ذارب تذاسيةا ان.ذذ6

ذ0.85ذ3.66ذا اٌىل ذاسبس اُذاسنلُذ

(ذا اٌىل ذاسبس اُذاسع وذًا  ةا ذا عَد  ِذاسعد وذسفيدةانذذذذ9ٍننذيتً ذ ذذ

(متذ0.85(ذاد  ةا ذمعَد  ِذ د وذ ذذذ3.66اسنعتذالً ذاسيَ يفّمتذفتذالدغذا اٌىلد ذاسعد وذ ذذذ

(ذاسداذلدملصذ لدٓذ"ذللدةهذوَد ذذذذذذ2ًات يْذيٌيفّذ  سَْ.ذاتذي ٕنذاسفيةّذ رباذ 

ً ذاددر لٓذماٌىلدد ذحسدد اُذالددغذذذذاسعدد ملنذ ذاربدد تذاسيددةا ان.ذ"ذ ذا ةلنددْذالذذذ

(ذً صدو "ذذبفد ذملد  ةذا  اخد ٕذذذذذ1(متذللاو ذ ذا ةلنْذاسث  َدْذاسفيدةّذ ربداذ ذذذ3.88 

(متذللاودد ذ ذا ةلنددْذ3.86فدد ذ ذ فددٌسذاسعدد ملنذ َودد .ذذ"ذااٌىلدد ذحسدد اُذالددغذ ذذ
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(ذً صو ذ"ذلٌا دوذاسدا اذاسدتاٖا.ذ"ذااٌىلد ذحسد اُذالدغذذذذذذذ4اسث سثْذاسفيةّذ رباذ 

(ذً صددو "ذللددةهذوَدد ذاسعدد ملنذ ذاربدد تذذ6خدد ذيدد ٕنذاسفيددةّذ ربدداذ ذ(متذاَمل3.80 

(.ذًربددتذلعدد ٔذهددليذذ3.76اسيددةا انذ"ذ ذا ةلنددْذالخدداّذااٌىلدد ذحسدد اُذالددغذ ذذذ

اسملاَوددْذا ذمم  ىلددْذمددتٍةِذا ددتا سذاح  عددْذاستاخلَددْذاسددلطملْذ خدد نذذذذذذذذ

اسيَدد يفّذاسن  ٍ مَددْذ ذلع ملددواذمدد ذاسعدد ملنذ ذمتا ىلددواذًٍعوددةذمددنذخددل ذذذذ

اةا واذ ذارب تذاسيدةا انمتذًذبفَد ذملد  ةذا  اخد ٕذ ذ فٌىلدوامتذًلع ملدواذذذذذذذا

معواذارىلدلٌ ذ لخدُذادٌ ٔمتذًلفدٌٍبذاعدبذاسصدلحَ نذفدامتذًا ااعد يفذ دنذذذذذذذذذذ

مم  ىلْذاسسلطْذا عاختّذ لٓذربٌّذاسعي  ذاًذا  دةايذاًذاسيسدةذاًذربدٌّذمة د ذذذذذ

 مللٌيفّذسلخت ىلْ.اسٌظَفُذ ذاسارباذ لَواذاوت ذذبيَاذالهتا ذاسرتاٌٍْذا 

 البعذ الجاني: السياسات واالجراءات 
ضب ً ذاست اىلْذمةلنْذ :ذا اٌىلط نذاسبس اَْذًا  ةا  نذا عَ  ٍْذسايتٍةانذأ ةايفذاست اىلْذ ل10ٓيتً ذ

ذلمل زسَ ذحسوذا اٌىلط نذاسبس اَْ

ذاسفيةانذاسةرباذ

ا اٌىل ذ

ذاسبس اُذ

ا  ةا ذ

ذا عَ  ِ

ذ0.85ذ3.78ذلاخَ ذاسسَ ىل نذًاإليةإانذ ذا ت ىلْذار و ذربَ ىلَْذًصةحيْ.ذذ8

ذ0.75ذ3.77ذذبتيفذىلَ ىل نذًفيةإانذلةاتذفيفا ّذا ٌا يفذاسنلةٍْ.ذذ7

ذ0.66ذ3.75ذلسافَتذمنذفمن  َ نذاماخ ذا لُذا  يفٍْذًاسنلةٍْ.ذذ10

ذ1.02ذ3.74ذليٌوذا يفا ّذًلٌظَالذا نملٓذا ت ىلُذا سلن ذا مل ىلو.ذذ9

ذ11

لملاوتذخطْذضبتيفّذا هتا ذلةا ُذ َو ذا من  َ نذا  يفٍْذ

ذًاسنلةٍْذا اٌ ةّ.ذ

ذ0.99ذ3.72

ذ0.98ذ3.71ذذبةاذ لٓذفاةاهذاسع ملنذًاسطلنْذ ذ خلَْذاسا طَ .ذذ12

ذ0.77ذ3.69ذلت اذا اان  ذاسرتاٌِذًاسا طَطُذ َو .ذذ13

ذ14

ذبةاذ لٓذلٌيَىذًلن م ذا  لطْذاإليفا ٍْذًاساملفَلٍْذ

ذا  ت ىلْ.ذ

ذ0.67ذ3.67

ذ0.77ذ3.72ذا اٌىل ذاسبس اُذاسنلُذ

(ذا اٌىل ذاسبس اُذاسع وذًا  ةا ذا عَد  ِذاسعد وذسفيدةانذذذذ10ٍننذيتً ذ ذ

(ذاددد  ةا ذ3.72اسنعدددتذاسثددد  ُذاسسَ ىلددد نذًا يدددةإانمتذفتذالدددغذا اٌىلددد ذاسعددد وذ ذ

(ذاسداذلدملصذذذ8(متذًات يْذيٌيفّذ  سَْ.ذاتذيد ٕنذاسفيدةّذ ربداذ ذذذ0.77معَ  ِذ  وذ 

 ذربَ ىلددَْذًصددةحيْذ"ذ ذذ لددٓذ"ذلاخَدد ذاسسَ ىلدد نذًاإليددةإانذ ذا ت ىلددْذار وددذذذ

(متذللاوددد ذ ذا ةلندددْذاسث  َدددْذذ3.78ا ةلندددْذالً ذادددر لٓذماٌىلددد ذحسددد اُذالدددغذ ذ

(ذً صو "ذذبتيفذىلَ ىل نذًفيةإانذلةاتذفيفا ّذا دٌا يفذاسنلدةِ.ذذ"ذذذ7اسفيةّذ رباذ 

(ذً صدو ذ"ذذ10(متذللاو ذ ذا ةلندْذاسث سثدْذاسفيدةّذ ربداذ ذذذذ3.77ااٌىل ذحس اُذالغذ 

اماخ ذا لُذا  يفٍدْذًاسنلدةٍْذ"ذااٌىلد ذحسد اُذالدغذذذذذذذلسافَتذمنذفمن  َ ن

(ذً صددو "ذذبددةاذ لددٓذلٌيَددىذًلن مدد ذذذذذ14(متذاَملخدد ذيدد ٕنذاسفيددةّذ ربدداذ ذذذ3.75 

ا  لطْذاإليفا ٍْذًاساملفَلٍْذا  ت ىلْ.ذذ"ذ ذا ةلنْذالخاّذااٌىلد ذحسد اُذذذ

(.ذًربدتذلعد ٔذهدليذاسملاَودْذا ذمم  ىلدْذمدتٍةِذا دتا سذاح  عدْذذذذذذذذذ3.72الغذ 

ستاخلَْذاسلطملْذ خ نذسسَ ىل نذًفيدةإانذمدنذاد  و ذيدٌيفّذا ملد  ذاساملعَخدُذذذذذذذا

 ذا ت ىلْذاسداذمتاد زذار ود ذربَ ىلدَْذًصدةحيْمتذًلسدواذ ذلةادَتذفيفا ّذا دٌا يفذذذذذذذذذ

ذاسنلددةٍْمتذ ددلس ذا ىلدداف يفّذمددنذفمن  َدد نذاماخدد ذا لددُذا  يفٍددْذًاسنلددةٍْمتذذذ

متذًا او يود ذخطدْذضبدتيفّذذذذليٌوذا يفا ّذًلٌظَالذا نملٓذا ت ىلُذا سلدن ذا مل ىلدوذذ
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ا هتا ذلةا ُذ َو ذا من  َ نذا  يفٍْذًاسنلةٍْذا اٌ ةّمتذًمل   او ذفادةاهذذ

 اسع ملنذًاسطلنْذ ذ خلَْذاسا طَ .ذ

 البعذ الجالح: نظه االتصال 

ضب ً ذاست اىلْذمةلنْذ :ذا اٌىلط نذاسبس اَْذًا  ةا  نذا عَ  ٍْذسايتٍةانذأ ةايفذاست اىلْذ ل11ٓيتً ذ

ذلمل زسَ ذحسوذا اٌىلط نذاسبس اَْ

ذاسفيةانذاسةرباذ

ا اٌىل ذ

ذاسبس اُذ

ا  ةا ذ

ذا عَ  ِ

ذ16

لٌزمذاشبتم نذاساعلَخَْذا يتمْذ لٓذاسطلنْذحبسوذاسيت انذ

ذا مل ىلنْ.ذ

ذ0.88ذ3.75

ذ0.75ذ3.74ذلفاحذربملٌانذا لص  ذلص  تٍ ذًلمل زسَ ذانذاإليفا ّذًا ٌظفن.ذذ15

ذ0.67ذ3.73ذلنملٓذ خلَْذالص  ذًلٌاص ذمملعخْذًااحْذًمعلٌمْذستٔذازبخَ .ذذ17

ذ18

لوااذال   ْذوَ ذال ةايفذاسع ملنذ ذيوٌيفذذبسنذيٌيفّذ

ذاسعخلَْذاساعلَخَْ.ذ

ذ0.88ذ3.71

ذ1.02ذ3.60ذمتال ذ ع وذمعلٌم نذيفربَي ذً ع  ذإليفا ّذاسعخ ذا  ت ىلْ.ذذ20

ذ19

لعاختذأىل سَوذًليملَ نذطبالفْذسلاعة ذ لٓذاحاَ ي نذا اع ملنذ

ذمعو .ذ

ذ1.01ذ3.59

ذ0.98ذ3.57ذليَاذرب  تّذالص  ذم ذا لرت نذًلساين ذ يفًيفذأ ع فا.ذذ21

ذ0.98ذ3.73ذا اٌىل ذاسبس اُذاسنلُذ

(ذا اٌىل ذاسبس اُذاسع وذًا  دةا ذا عَد  ِذاسعد وذسفيدةانذذذذذ11ٍننذيتً ذ 

(ذاد  ةا ذمعَد  ِذ د وذذذذ3.73اسث س ذ عاذا لص  متذفتذالغذا اٌىل ذاسع وذ اسنعتذ

(ذاسداذلدملصذ لدٓذ"ذلدٌزمذذذذذ16(متذًات يْذيٌيفّذ  سَدْ.ذاتذيد ٕنذاسفيدةّذ ربداذ ذذذذ0.98 

اشبتم نذاساعلَخَْذا يتمْذ لٓذاسطلندْذحبسدوذاسيدت انذا مل ىلدنْذ"ذ ذا ةلندْذذذذذذ

ا ةلندْذاسث  َدْذاسفيدةّذ ربداذذذذذ(متذللاود ذ ذذ3.75الً ذار لٓذماٌىل ذحس اُذالغذ 

(ذً صددو "ذلفدداحذربملددٌانذا لصدد  ذلصدد  تٍ ذًلمل زسَدد ذاددنذاإليفا ّذًا ددٌظفنذ"ذذذذذ15 

(ذً صدو ذ"ذذ17(متذللاو ذ ذا ةلنْذاسث سثدْذاسفيدةّذ ربداذ ذذذ3.74ااٌىل ذحس اُذالغذ 

لنملدددٓذ خلَدددْذالصددد  ذًلٌاصددد ذمملعخدددْذًاادددحْذًمعلٌمدددْذسدددتٔذازبخَددد ذ"ذذذذذذذذ

(ذً صو "ذليدَاذرب  دتّذذذ21َملخ ذي ٕنذاسفيةّذ ربا (متذا3.73ااٌىل ذحس اُذالغذ 

الصدد  ذمدد ذا لددرت نذًلسدداين ذ يفًيفذأ عدد فا.ذ"ذ ذا ةلنددْذالخدداّذااٌىلدد ذذ

(.ذًربدددتذلعددد ٔذهدددليذاسملاَودددْذا ذحدددةاذذمدددتٍةِذا دددتا سذ3.57حسددد اُذالدددغذ 

اح  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ خد نذ لدٓذلدٌ اذ عد وذالصد  ذ ع سدْذمد ذوَد ذذذذذذذذذ

ْذمنذهَٗدْذلت ٍسدَْذًفيفا ٍدْذًبلاَدْذ د ذفدليذاسدملعاذمدنذذذذذذذذذاسع ملنذ ذا ت ىل

أهخَْذخ صْذ ذا ىلو وذ ذيٌيفّذا ملد  ذاساملعَخدُذ َخد ذٍاعلداذانعدتذاسعلربد نذذذذذذذ

اإل سدد  َْذًهددلاذٍعوددةذمددنذخددل ذلٌزٍدد ذاشبددتم نذاساعلَخَددْذا يتمددْذ لددٓذذذذذذذذذذ

اسطلنْذحبسوذربت الوامتذً داحذلفداحذربملدٌانذا لصد  ذلصد  تٍ ذًلمل زسَد ذاَدملواذذذذذذذذ

انذاسعد ملنمتذلنملدٓذ خلَدْذالصد  ذًلٌاصد ذمملعخدْذًاادحْذًمعلٌمدْذسدتٔذذذذذذذذذذً

ازبخَ متذًمل   اواذوَ ذال ةايفذاسع ملنذ ذيوٌيفذذبسدنذيدٌيفّذاسعخلَدْذذذذ

اساعلَخَدْمتذًلددٌ ةذ عدد وذمعلٌمدد نذيفربَيدد ذً عدد  ذإليفا ّذاسعخدد ذا  ت ىلددْ.ذًهددليذذ

 (.2019اسملاَوْذالفيهذم ذ اَوْذيف اىلْذ اسسةح  ُمت
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 بع: اختار الكراراتالبعذ الرا 
:ذا اٌىلط نذاسبس اَْذًا  ةا  نذا عَ  ٍْذسايتٍةانذأ ةايفذاست اىلْذ لٓذضب ً ذاست اىلْذمةلنْذ12يتً ذ

ذلمل زسَ ذحسوذا اٌىلط نذاسبس اَْ

ذاسفيةانذاسةرباذ

ا اٌىل ذ

ذاسبس اُذ

ا  ةا ذ

ذا عَ  ِ

ذ0.88ذ3.82ذذبةاذ لٓذااةاهذاسع ملنذاو ذ ذصمل ذاسيةا انذا اعليْذا سعخ .ذذ22

ذ0.65ذ3.81ذلوااذا جي يفذا ىلسذاسعلخَْذًاست اىل نذا ملعخْذ ملتذارب تذاسيةا .ذذ23

ذ0.66ذ3.80ذلم تذ لٓذأنذا صلحْذاسع مْذلسخٌذ لٓذا ص حلذاسل صَْ.ذذ25

ذ0.77ذ3.79ذلٌ ةذاشبَ  انذا اخلْذًاسملا ٖتذا رتلنْذ ملتذارب تذاسيةا .ذذ24

ذ26

لت  ذاسع ملنذ لٓذ َفَْذصمل ذًارب تذاسيةا انذً َفَْذاسٌصٌ ذ

ذف ذاسيةا انذاسسلَخْ.ذ

ذ0.88ذ3.77

ذ0.86ذ3.75ذلعاختذأىللٌ ذح ذا لنلنذأبمل ٕذمم  ىلْذصمل ذًارب تذاسيةا ان.ذذ27

ذ1.01ذ3.74ذلاَحذسلع ملنذاسيت ّذًاسصلحَ نذ لٓذارب تذربةا الواذار فسوا.ذذ28

ذ1.02ذ3.77ذا اٌىل ذاسبس اُذاسنلُذ

(ذا اٌىل ذاسبس اُذاسع وذًا  ةا ذا عَد  ِذاسعد وذسفيدةانذذذذ12ٍننذيتً ذ 

(ذا  ةا ذمعَ  ِذ  وذ3.77اسنعتذاسةاا ذارب تذاسيةا انمتذفتذالغذا اٌىل ذاسع وذ 

(ذاسددداذلدددملصذ لدددٓذ"ذذ22(متذًات يدددْذيدددٌيفّذ  سَدددْ.ذاتذيددد ٕنذاسفيدددةّذ ربددداذ ذذذ1.02 

ذبةاذ لٓذااةاهذاسع ملنذاو ذ ذصمل ذاسيةا انذا اعليْذا سعخ ذ"ذ ذا ةلنْذ

(متذللاود ذ ذا ةلندْذاسث  َدْذاسفيدةّذ ربداذذذذذذ3.82الً ذار لٓذماٌىل ذحس اُذالغذ 

ىلددد نذا ملعخدددْذ ملدددتذاربددد تذ(ذً صدددو "ذلودددااذا جيددد يفذا ىلدددسذاسعلخَدددْذًاست ا23 

(ذ25(متذللاو ذ ذا ةلندْذاسث سثدْذاسفيدةّذ ربداذ ذذذذ3.81اسيةا .ذ"ذااٌىل ذحس اُذالغذ 

ً صدددو ذ"ذلم دددتذ لدددٓذأنذا صدددلحْذاسع مدددْذلسدددخٌذ لدددٓذا صددد حلذاسل صدددَْذ"ذذذ

(ذً صدددو "ذلادددَحذ28(متذاَملخددد ذيددد ٕنذاسفيدددةّذ ربددداذ ذ3.80ااٌىلددد ذحسددد اُذالدددغذ 

ربددد تذربدددةا الواذار فسدددواذ"ذ ذا ةلندددْذذذسلعددد ملنذاسيدددت ّذًاسصدددلحَ نذ لدددٓذاذذ

(.ذًربددتذلعدد ٔذهددليذاسملاَوددْذا ذحددةاذذذذذ3.77الخدداّذااٌىلدد ذحسدد اُذالددغذ ذذ

مدددتٍةِذا دددتا سذاح  عدددْذاستاخلَدددْذاسدددلطملْذ خددد نذ لدددٓذذاادددةاهذوَددد ذذذذ

اسع ملنذ ذ خلَْذارب تذاسيةا انذ ذا ت ىلْذ د ذفد ذ خلَدْذا لد   ْذمدنذيفً ذذذذذذ

 ذاسع ملنذًهلاذٍعودةذاٌادٌلذمدنذخدل ذاادةاهذذذذذذمواذيتاذ ذذبيَيو ذذمنذربن

اسعددد ملنذاوددد ذ ذصدددمل ذاسيدددةا انذا اعليدددْذا سعخددد متذًفجيددد يفذا ىلدددسذاسعلخَدددْذذذذذ

ًاست اىلدد نذا ملعخددْذ ملددتذاربدد تذاسيددةا متذًلر َددتهاذ لددٓذأنذا صددلحْذاسع مددْذذذذذذ

لسخٌذ لٓذا ص حلذاسل صَْمتذًلٌ اهاذاشبَد  انذا اخلدْذًاسملاد ٖتذا رتلندْذذذذذ

اسيددةا متذًلددت ٍنواذذ لددٓذ َفَددْذصددمل ذًاربدد تذاسيددةا انذً َفَددْذذ ملددتذاربدد تذ

اسٌصددٌ ذف ذاسيددةا انذاسسددلَخْ.ذًهددليذاسملاَوددْذاخالفددهذمدد ذ اَوددْذيف اىلددْذذذذذذذذ

 (.2019 اسسةح  ُمت

  البعذ اخلامس: التننية املونية للنعلنني 
(ذا اٌىل ذاسبسد اُذاسعد وذًا  دةا ذا عَد  ِذاسعد وذسفيدةانذذذذذذذ13ٍننذيتً ذ 

(ذاد  ةا ذمعَد  ِذذذ3.75 ذاربد تذاسيدةا انمتذفتذالدغذا اٌىلد ذاسعد وذ ذذذذذاسنعتذاسةاا

(ذاسداذلدملصذ لدٓذ"ذذذذ30(متذًات يْذيٌيفّذ  سَْ.ذاتذي ٕنذاسفيدةّذ ربداذ ذذ0.63  وذ 

لوااذاات ٍوذاسع ملنذاو ذمو  انذًخيانذيتٍتّ.ذذ"ذ ذا ةلنْذالً ذادر لٓذذ

(ذً صدو "ذذ29يةّذ رباذ (متذللاو ذ ذا ةلنْذاسث  َْذاسف3.77ماٌىل ذحس اُذالغذ 

 ةذاليفإذ ذدددددددددددذبةاذ لٓذامل ٕذخطْذلت ٍنَْذسة  ذ ف ّٕذاسع ملنذًلطٌٍ
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:ذا اٌىلط نذاسبس اَْذًا  ةا  نذا عَ  ٍْذسايتٍةانذأ ةايفذاست اىلْذ لٓذضب ً ذاست اىلْذ13يتً ذ

ذمةلنْذلمل زسَ ذحسوذا اٌىلط نذاسبس اَْ

ذاسفيةانذاسةرباذ

ا اٌىل ذ

ذاسبس اُذ

ا  ةا ذ

ذا عَ  ِ

ذ0.77ذ3.77ذلوااذاات ٍوذاسع ملنذاو ذمو  انذًخيانذيتٍتّ.ذذ30

ذ29

ذبةاذ لٓذامل ٕذخطْذلت ٍنَْذسة  ذ ف ّٕذاسع ملنذًلطٌٍةذ

ذاليفإذ ذا ت ىلْ

ذ0.66ذ3.75

ذ0.65ذ3.74ذذبةاذ لٓذا حاف ظذا سع ملنذتًِذا و  انذاسع سَْذا سعخ ذاو .ذذ31

ذ1.01ذ3.73ذلسعٓذف ذذبيَاذا حاَ ي نذاسفعلَْذسلع ملن.ذذ35

ذ1.02ذ3.71ذلٌظالذاةامتذاساملخَْذا وملَْذإلجي يفذحلٌ ذسلخلنلنذا ت ىلَْ.ذذ33

ذ0.77ذ3.70ذليَسذا ىلاخةا ذأبةذاساملخَْذا وملَْذسلع ملنذًليََاذاةاصبو .ذذ34

ذ0.67ذ3.68ذلاٌاص ذًلاف   ذم ذاسع ملنذاو .ذذ32

ذ0.63ذ3.75ذا اٌىل ذاسبس اُذاسنلُذ

(ذ31(متذللاو ذ ذا ةلنْذاسث سثْذاسفيةّذ رباذ 3.75ا ت ىلْذ"ذااٌىل ذحس اُذالغذ 

"ذً صو ذ"ذذبدةاذ لدٓذا حافد ظذا سعد ملنذتًِذا ود  انذاسع سَدْذا سعخد ذاود .ذذذذذذذذ

(ذً صددو "ذلاٌاصدد ذ32(متذاَملخدد ذيدد ٕنذاسفيددةّذ ربدداذ 3.74ااٌىلدد ذحسدد اُذالددغذ 

(.(.ذ3.68اسع ملنذاو .ذذ"ذ ذا ةلندْذالخداّذااٌىلد ذحسد اُذالدغذ ذذذذذًلاف   ذم ذ

ًربددتذلعدد ٔذهددليذاسملاَوددْذا ذحددةاذمددتٍةِذا ددتا سذاح  عددْذاستاخلَددْذذذذذذذذذ

اسلطملْذ خ نذ لٓذااةاهذاساملخَْذا وملَْذسلع ملنذ ذا ت ىلْذاوت ذذبسدنذذ

ل ذا خ  ىل نذاساعلَخَْذ ذا ت ىلْذالن ذحيياذ ٌ َدْذلعلدَاذماخَد ّذمدنذخدذذذذذ

اسبددد ربواذسلدددتً انذاسات ٍنَدددْذًا دددممتةانذاسعلخَدددْذًللدددوَعواذ لدددٓذا خددد  ذذ

يف اىلددد لواذاسعلَددد ذًلعدددة ذاحاَ يددد لواذاسات ٍنَدددْذاسفعلَدددْذاطةٍيدددْذ لخَدددْ.ذذذذ

;ذ2020ًاخالفدددددهذهدددددليذاسملاَودددددْذمددددد ذ اَودددددْذيف اىلدددددْذ ددددد ذمدددددنذ اسعدددددٌيفّمتذذذذذذذ

ذ(.2019ًاسسةح  ُمت

 ـصى: السؤال اخلامس: النتائج املتعلكة بالسؤال اخلامس، ونـ 
"ذهدد ذهملدد هذ لربدددْذا لن بَددْذادددنذاددنذاسيا ددْذاساملعَخَدددْذًيددٌيفّذا ملددد  ذذذذذذذ

ذاساملعَخُذ ذمتا سذضب  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ خ ن؟"

سإلي اددْذ ددنذهددلاذاسسددما ذمتذاىلددا ةا ذمع مدد ذا لندد طذااىلددٌنذاددنذاددنذذذذذذذذذذ

اسيا ددْذاساملعَخَددْذًيددٌيفّذا ملدد  ذاساملعَخددُذ ذمددتا سذضب  عددْذاستاخلَددْذذذذذذذذ

ذ(ذٌٍاحذتس .14ًازبتً ذ ذاسلطملْذ خ نمت

ذ(ذاةلُ:14ٍاننذمنذازبتً ذ 

اَملددهذ ادد ٖتذاست اىلددْذًيددٌيفذ لربددْذاجي اَددْذيفاسددْذفحصدد َٖ ذاددنذاسيا دددْذذذذذذذذذذ

اساملعَخَددْذًيددٌيفّذا ملدد  ذاساملعَخددُذ ذمددتا سذضب  عددْذاستاخلَددْذاسددلطملْذذذذذذ

 خدد نذ خَدد ذأاع يفهدد .ذًربددتذلعدد ٔذهددليذاسملاَوددْذا ذانذلددٌا ةذااعدد يفذاسيا ددْذذذذذذذذذذ

 ذا ددتا سذ  مدد ذمودداذ ذاىلدداعخ  ذمددتٍةذِذا ددتا سذ ذضب  عددْذذذاساملعَخَددْ

استاخلَدددْذاسدددلطملْذ خددد نذسليَددد يفّذاست يةابَدددْذممددد ذٍة ددد ذاسدددةًلذا عملٌٍدددْذذذذ

سلخعلخنمتذمنذخل ذاادةا واذ ذاربد تذاسيدةا انذا ت ىلدَْمتذًلفدٌٍبذاعدبذذذذذذذ

ذً لس ذربتذلع ٔذا ذاةا ْذاسسلط نذفامتذًا ااع يفذ نذربٌّذا  ةايذًاسيسةمت

متٍةِذا تا سذ ذلٌ اذ ع وذالص  ذ عد  ذمد ذوَد ذاسعد ملنذ ذا ت ىلدْذ د ذذذذذذذ

ذف ذمنذأهخَْذخ صْذ ذا ىلو وذ ذيٌيفّذا مل  
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ذانذاسيا ْذاساملعَخَْذًيٌيفّذا مل  ذاساملعَخُذ ذمتا سسلعلربْذمع م ذا لن طذااىلٌنذ:ذ(14يتً ذ 

ذضب  عْذاستاخلَْذاسلطملْذ خ ن

 اسيَ يفّذ  
اسسَ ىل نذ

 ًا يةإان
 عاذ

 ا لص  
ارب تذ

 اسيةا ان

اساملخَْذ

ا وملَْذ

 سلخعلخن
ا ىلا ل ذ

المث ذ

 سلفةا

 046. **506. **188. **616. **655 مع م ذا  لن طذ 

 307. 000. 000. 000. 000. است سْذاإلحص َْٖ

 100 100 100ذ100 100ذاسعتيف

ا ىلانل  ذ

  نذاسفةا
 **700. **700. **800. **680. **696. مع م ذا  لن طذ 

 000. 000. 000. 000. 000. است سْذاإلحص َْٖ

ذ100 531 531 531 531ذاسعتيف

اسيا ْذ

اساملعَخَْذ

  ن 

ذ*550. **702. **750. **781. **795. مع م ذا  لن طذ 

 019. 000. 000. 000. 000. است سْذاإلحص َْٖ
 631 100 100 100 100ذاسعتيف

ذ(.0.01يفاسْذفحص َٖ ذ ملتذمسأٌذاست سْذ ذ**ذ(.0.05فحص َٖ ذ ملتذمسأٌذاست سْذ *يفاسْذ

اساملعَخُذ َخ ذٍاعلاذانعدتذاسعلربد نذاإل سد  َْذًهدلاذٍعودةذمدنذخدل ذلٌزٍد ذذذذذذذذذ

اشبتم نذاساعلَخَْذا يتمْذسطلندْذمد ذمةا د ّذ دةًربواذاسفةيفٍدْمتذً داحذلفداحذذذذذذذذ

ةصددواذ لددٓذذاساملخَددْذا وملَددْذربملددٌانذا لصدد  ذان  ددْذااددن ف ذمدد ذاسعدد ملنمتذذًح

زبخَدد ذاسعدد ملنذمددنذا الدد  ذح يدد لواذاسات ٍنَددْذاسفعلَددْمتذممدد ذٍسددواذ ذذذذذذذ

ذبسنذا خ  ىل نذاساعلَخَْذفاذًا سا سُذليتٍاذلعلَاذماخَ .ذًربتذلع ٔذهليذ

اسملاَودددْذا ذربددددت ّذمددددتٍةِذا ددددتا سذاح  عددددْذاستاخلَددددْذاسددددلطملْذ خدددد نذذ

ْذاسداذمدنذاد  و ذيدٌيفّذا ملد  ذاساملعَخدُذذذذذذذاىلا ل ذاسسَ ىل نذًاإليةإانذا مل ىلدنذ

 ذا ت ىلددْذخ صددْذ َخدد ذٍاعلدداذا إل دد يفّذمددنذفمن  َدد نذاماخدد ذا لددُذا  يفٍددْذذذذ

ًاسنلةٍْمتذًلٌظَالذا نملدٓذا ت ىلدُذا سلدن ذا مل ىلدومتذًا او يود ذخطدْذضبدتيفّذذذذذذذذ

ا هتا ذلةا ُذ َو ذا من  َ نذا  يفٍْذًاسنلةٍْذا اٌ ةّمتذًمل   او ذفادةاهذذ

 ذًاسطلنْذ ذ خلَْذاسا طَ .ذاسع ملن

  :التوصيات 
 ذخةيهذاست اىلْذا سعتٍتذمنذاساٌصَ نذًهُ:ذ

 ذاةً ّذلٌيَىذمتٍةِذا تا سذسلع ملنذارىللٌ ذيف يةابُ.ذذ

 ذاةً ّذلفٌٍبذاعبذاسصلحَ نذسلع ملنذ ذا ت ىلْ.ذذ

 .ذاةً ّذااةاهذوَ ذاسع ملنذ ذارب تذاسيةا ان

 ذاةً ّذفاةاهذاسع ملنذًاسطلنْذ ذ خلَْذاسا طَ .ذ

 ذاةً ّذيف اذا اان  ذاسرتاٌِذًاسا طَطُذسلع ملنذ ذا ت ىلْ..ذ

 .ْذاةً ّذلٌيَىذًلن م ذا  لطْذاإليفا ٍْذًاساملفَلٍْذا  ت ىل

  :املراجع 

يفً ذاسيا دددْذذذ:(2015اسن ادددي سُمتذضبخدددٌيفذضبخدددتذأمدددنذ ثخددد نمتذًاسدددتاؤًيفمتذأسفدددنذ ددد ظةذيودددٌذ  ذذذذذذذذ -

اساملعَخَْذ ذاسبتذمنذا  وَ  ذاساملعَخُ:ذيف اىلْذاىلاطل َْذة إذ َملدْذمدنذاسيَد يفانذاإليفا ٍدْذذذذذ

ّذذ ذ لَ نذي معْذيفهٌه.ذذ ْذذذذ -املْذاسعةاَدْذسدإليفا  (متذ2 35متذا ملعخدْذاسعةاَدْذسلاملخَدْذاإليفا ٍد

ذ.329-356
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سيا دْذاساملعَخَدْذ ذذبيَداذذذذأبدةذاذذ:(2015اسن تايفِمتذ  يف ذهد يفِمتذًازبندٌ ِمتذحَدت ذي ىلداذ نَدتذ ذذذذذ -

 ذ-زٍددنذً ىلددَ ذىلددَ ذ-ا ةً ددْذا ىلددرتالَوَْ:ذيف اىلددْذمَتا َددْذمي   ددْذاددنذاددة اذا لصدد  نذذذذ

ْذذذذاسعددةا .ذذ ْذذ-صبلددْذاسي يفىلددَْذسلعلددٌوذاإليفا ٍددْذًا رباصدد يفٍ  لَددْذا يفا ّذذ-ذي معددْذاسي يفىلددَ

ذ.32-17(متذ1 17ًا رباص يفمتذ

اساملعَخَددْذسددتٔذمددتٍةِذا ددتا سذاشب صددْذ ذذذذاسيا ددْذذ:(2018ازبملدد ز ّمتذأردد ٕذ لددٓذضبخددٌيفذ ذذ -

ضب  عددْذاسع صددخْذ خدد نذً لرباودد ذادد إليفا ّذادد ساوٌا ذمددنذًيوددْذ عددةذا لددة نذاسرتاددٌٍنذذذذذ

ذ.ذ ىل سْذم يسااذمساذممللٌ ّمتذي معْذاسلة ذالًىل متذال يفن.ًمس  تِذا تٍةٍن

ا ملدد  ذاساملعَخددُذذيفً ذاسيا ددْذاساملعَخَددْذ ذلطددٌٍةذذذذ:(2019اسسددةح  ٓمتذسَلددٓذ نددتذا)ذضبخددتذ ذذذ -

 ىل سْذم يسااذمساذممللٌ ّمتذمتذا  تا سذاسبنٌمَْذ ذضب  عْذاشبة ذمنذًيوْذ عةذرب ٖتالو 

ذي معْذالماذىلط وذانذ نتذاسع ٍ متذاسسعٌيفٍْ.

مسدأٌذلطنَداذمدتٍةانذا دتا سذاسث  ٌٍدْذاسبنٌمَدْذ ذمملطيدْذاسيصدَاذذذذذذذذذذ:(2020اسعٌيفّمتذازه  ذ  -

 ىلد سْذم يسدااذمسداذممللدٌ ّمتذي معدْذذذذذذمتذوْذ عةذا علخ ناسسعٌيفٍْذسليا ْذاساملعَخَْذمنذًي

 اسيصَامتذا خلنْذاسعةاَْذاسسعٌيفٍْ.
يفً ذا خ  ىلدد نذاسيَ يفٍددْذ ذاملدد ٕذاسيا ددْذاساملعَخَددْمتذيف اىلددْذلطنَيَددْذذذذذ:(2018اس ةادد ًِمتذضبخددتذ ذ -

ي معددْذاس ربدد زٍامتذذ-صبلددْذاسنحددٌ ذاسرتاٌٍددْ لدٓذمعلخددُذا ددتا سذاشب صددْذاملطيدْذا ملصددٌ ّمتذذذ

ذ.151-ذ104(مت2 41

ّذذذذذذذذ:(2010اسننَسُمتذ د مةذ ذ - ذمتاسسدلٌهذاساملعَخدُ:ذاساملعدَاذاإليفا ِذاسبندٌمُذادنذاسدافناذًا ع صدة

ذاستًحْ:ذمط ا ذيفا ذاسلة .ذ

لصٌ ذميرتلذساحٌٍ ذمتا سذاساعلَاذم ذاعتذالىل ىلُذ اسصفنذذ:(2013متذمَ ىلْذ نتذا)ذ ذاسنملتِ -

 ىلد سْذم يسدااذمسداذممللدٌ ّمتذي معدْذاسسدلط نذذذذذذذذ(ذاسلطملْذ خ نذف ذمملعخد نذماعلخدْ.ذذ12ذ-ذ11

ذذرب اٌس.ذ

ْذف ذاسلطملْذ خ نذذ:(2014اف يفِمتذامَملْذىلَالذ  - ْذ ذا تا سذا طني ّذاسلالَ يف اىلْذليٌ َْذسإليفا 

ذذ ىل سْذم يسااذمساذممللٌ ّمتذي معْذاسسلط نذرب اٌس.ذذمت ذإٌذخيانذاعبذاستً 
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