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مصادر التعله  تقييات التعليه لدى أمياء مراكز واقع كفايات

 بصبيا ومدى ممارستهه هلا

 

 خلصاملشت : 
ِزفت الزصاعٛ إىل التعضف عمٜ وزٝ اوتالك )تٕافض( كفاٖاا  تنٍٗاا  التعماٗي ٔوازٝ     

، ٔلتحنٗا  اهلازف واَ الزصاعاٛ ت اعتىاار ا اٍّ        هلاا  أوٍاٞ وضاكاظ وااارص الاتعمي   ٛ مماصع

الٕصااف٘ التحمٗماا٘ كىااٍّ  لمزصاعااٛ، ٔاعااز النا ااد اعااتناٌٛ كاانراٚ لمزصاعااٛ و ٌٕااٛ وااَ   

( كفاٖٛ، ٔت التنكز واَ صاز    34  التعمٗي ٔتضي يف ذلتٕاِا )تغع أبعار ل فاٖا  تنٍٗا

( أوٍٗااامل  ضاكااظ واااارص الااتعمي  34األراٚ ٔثناتّااا بااالاض  ا ٍاعاانٛ ٔنااز ت ٌٕاات العٍٗااٛ وااَ )  

 بإراصٚ التعمٗي مبحافظٛ صنٗا. ٔنز خمات ٌتاٟ  الزصاعٛ إىل اآلت3٘  

 ( كفاٖااٛ وااَ كفاٖااا  تنٍٗااا  التعمااٗي لاازٝ أوٍاااٞ و      34تاإافض )   ضاكااظ واااارص الااتعمي

 ( كفاٖٛ وَ كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي بزصجٛ كنريٚ.43بزصجٛ عالٗٛ، مياصؼ وٍّا )

       ٔجاإر فااضٔ  سا  رح  ا ااااٟٗٛ يف رصجااٛ اوااتالك )تاإافض( كفاٖااا  تنٍٗااا  التعمااٗي

لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي تعظٝ  تػري عٍٕا  اخلربٚ، ٔ تػري ا ؤِن العمى٘، ٔيف 

كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ وااارص الاتعمي تعاظٝ  اتػري      رصجٛ مماصعٛ

 عٍٕا  اخلربٚ.
  عزً ٔجٕر فضٔ  يف اوتالك )تٕافض( كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص

التعمي تعظٝ  تػري التداص، ٔ تػري احلإه عمٜ ربمًٕ وضاكاظ وااارص الاتعمي، ٔيف    

التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ وااارص الاتعمي تعاظٝ  اتػري     رصجٛ مماصعٛ كفاٖا  تنٍٗا  

 ا ؤِن العمى٘، ٔ تػري التداص، ٔ تػري احلإه عمٜ ربمًٕ وضاكظ واارص التعمي.

ٛ  ال مىا  ا فتا 3ٛٗ  -وضكظ واارص التعمي  -كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي  -تنٍٗا  التعمٗي  -ال فاٖ

 أوني وضكظ واارص التعمي. 

The reality of Instructional Technology competencies of The 
Resources Learning Center Managers in Sabia  

and the extent of their practices 
Ahmed Mohammed A Muslihi, Dr. Mohammed I. Al-Hojailan

Abstract  
This study aimed to recognize the extent to which competencies 

of education technologies are available and the extent of practicing 
these technologies by the managers' resources learning center. In 
order to achieve the study objectives, the descriptive analytical 
method was used. The researcher prepared a questionnaire as a 
study tool. The questionnaire is divided into nine (9) dimensions of 
education technologies’ competencies which included (43) 
competencies (skills). Validation and reliability of the tool were 
verified using the suitable ways. The study sample consisted of (73) 
secretaries of learning resource centers in Sabia Directorate of 
education. The study reached the following results:  
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 There are (40) competencies highly available among managers, 
(35) of them are highly practiced by learning resource secretaries   

 There are statistically significant differences in the degree of 
availability of these competencies among managers' resources 
learning center; this is attributed to the variables of years of 
experience, academic qualification.  There are statistically 
significant differences in the degree of the secretaries’ practicing of 
the education technologies’ competencies which is attributed to the 
variable of years of experience.  

 There are no differences in the availability of education 
technologies’ competencies among the managers,of learning 
resource centers, attributed to the variable of specialization, the 
variable of getting a diploma of learning resources. There are no 
differences in the degree of practicing education technologies 
competencies among the managers of learning resources centers, 
attributed to the variables of academic qualification, specialization 
and getting a diploma of learning resource centers. 

Keywords: Competency – education technologies – education 
technology competencies – learning resource centers – The 
Managers' Resources Learning Center 

 :املقدمة 

ٖعتاارب التعمااٗي خااري اعااتسىاص لااضأؼ ا اااه النؾااضٙ، لااشل  أجظلاات الزٔلااٛ          

العااااٞ ٔواطالاات تعااا٘ اِتىاوااا كاانريامل هلااشا املاااه، ٔتغااعٜ ا ىم ااٛ العضبٗااٛ     

 َ خااله   الغعٕرٖٛ وَ خاله وؤعغاتّا التعمٗىٗٛ إىل تمنٗٛ  اجا  املتىع وا

ال إارص النااارصٚ عمااٜ النٗاااً با ّاااً األعاعااٗٛ، ا تىسمااٛ يف تضبٗااٛ الااٍؿٞ بؾاا ن  

ت اوم٘ ٔوتظُ وٍامنامل واَ خاااٟص املتىاع الغاعٕرٙ النااٟي عماٜ الؾاضٖعٛ        

 اإلعالوٗٛ.

ٔيف ظاان التناازً ا عااضيف ٔاجّاات الآلبٗااٛ يف اآلٌٔااٛ األخااريٚ  اازٖا  ِاٟمااٛ  

حتااااح  ٔٔعاااٟمّا ٔالتنٍٗااا  التعمٗىٗااٛ  بغاانت تظاٖااز الٍىاإ ا عااضيف، ٔتعاازر ا 

احلزٖسااٛ، ممااا  اازا بالناااٟىني عمااٜ الآلبٗااٛ إىل إعااارٚ الٍظااض يف العزٖااز وااَ         

أعالٗت الٍظي الآلبٕٖٛ ٔالتعمٗىٗٛ ٔصٕح بشل  إىل ا عمي، ٔا ٍّ ، ٔاألٌؾاٛ 

 الافٗٛ ٔاألٌؾاٛ الالصفٗٛ.

 ِاشا  ٔميتاز  ا بٍّٗا،تضابط العمًٕ ٔت اومّا فٗى أٖضامل الٕنت ِشا مسا  ٔوَ

ٛ  إىل ا ؤعغاا   الآلاباط ٔالت اوان   ٛ  ٔالنحسٗاٛ،  التعمٗىٗا  إىل  تاا   فا زصعا

 لنٍاتّااا بااني  تضااَ فإٌّااا لااشل  وااَ ا ضافاا ، ٔغريِااا ٔا  تنااٛ ا عىاان
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َ  وتداااني  ٛ  دلااح   وا ٛ  عمىٗا ٛ  دلّإراِي  ٌظاضٔا كان   رلتمفا  لضعاٖا

 .ٔثنافٗامل ٔف ضٖامل ٔتضبٕٖامل عمىٗامل الاالب

نا د أُ مما ميٗظ ِشا العاض أُ ٍِااك تاإص تناع ٔعمىا٘  ادي،      ٖٔضٝ ال

باإل افٛ إىل تػاريا  جشصٖاٛ ٔوتغااصعٛ يف كافاٛ دلااح  احلٗااٚ ٔح عاٗىا        

املاه التعمٗى٘، ٔسل  مما ألنٜ عمٜ الآلبٕٖني أعناٞ اعازار ٔبٍااٞ أجٗااه ناارصٚ     

، فاتي بناشل    عمٜ التىاؽ٘ وع ِشٓ التإصا ، ٔالتفاعن وعّا، ٔاحعتفارٚ وٍّاا 

تٕظٗف تنٍٗا  التعمٗي، ٔاليت تعىان احعاتػاله األوسان ل افاٛ ا إاصر النؾاضٖٛ       

ٔا ارٖٛ وَ أجن احصتنااٞ بعىماٗيت التعماٗي ٔالاتعمي، ٔصإحمل باشل  إىل  نٗا         

 ٔإزلاط األِزاف الآلبٕٖٛ ا ٍؾٕرٚ بنجٕر األعالٗت ٔالاض  ا تا ٛ.

ااإص ا ٍظٕوااٛ التعمٗىٗااٛ ِاإ   ٔلعاان وااَ أكسااض العٕاواان الاايت عاااِىت يف ت   

احعتدزاً األوسان لتنٍٗاا  التعماٗي، واع  اضا النااٟىني عماٜ ِاشٓ ا ٍظٕواٛ          

اختٗاص التنٍٗا  األكسض كفااٞٚ ٔفاعمٗاٛ  غات احعتنااصا  ٔالظاضف ا الٟىاٛ       

ل اان ٌظاااً تعمٗىاا٘، فاازو  التنٍٗااا  يف التعمااٗي لااٗػ غاٖااٛ  ااز ساتّااا، ٔإ ااا      

مٗي، ٔاحٌاال  بْ سلإ ففاا  واَ التنازً )طٖاز،      ٔعٗمٛ لتإٖض ٔصن٘ ٌااً التع

7443 ،443  .) 

ٔ ظٗاااات وضاكااااظ واااااارص الااااتعمي ٔاألوٍاااااٞ الناااااٟىني عمّٗااااا باحِتىاااااً    

ٔالتااإٖض، ٔوااا سلاا  إح ألٌّااا الؾااضٖاُ الااشٙ ٖناإً بتػشٖااٛ كااالمل وااَ الاالاات     

( "أُ 3، 7444ٔا عماااي ٔاإلراصٙ يف الن٠ٗاااٛ ا زصعاااٗٛ. ٔسكاااض الااااا  ٔفخاااضُٔ )     

بٗٛ تٕاجْ  زٖا  تنٍٗٛ ِاٟمٛ بغنت تضدي ا عمٕوا  بؾ ن كنري، ٔأٌاْ  الآل

بغنت ِشا التحزٙ ت تػاٗري وغاىٜ ا  تناٛ ا زصعاٗٛ )بؾا مّا التنمٗازٙ(، إىل       

 وضكظ واارص التعمي )بؾ مّا احلزٖد(".

     ٚ ٛ  كان  تضاي  أُ كىاا اعتدماات بعال الزصاعاا  إىل  اضٔص  وؤعغا

 ٔتنٍٗاتّا ا عمٕوا  مباارص دلّظامل ٖ ُٕ ٔأُ التعمي  اارص تعمٗىٗٛ وضكظامل

٘  تازعي ا اٍّ    اليت  يف إراصتّاا  رلتااني  ٖنإً عماٜ ِاشٓ ا ضاكاظ     ٔأُ الزصاعا

 با زصعٛ، ٔالعىان عماٜ تضعاٗ     التعمٗى٘  ىَ الفضٖ  إىل ا ؾاصكٛ يف سل 

ٛ   أكسض وَ التعمي واارص وضكظ بنُ النٍاعٛ ٚ  و ٌٕاا  ا زصعا ٜ  نازص  أُ عما

ٗ  ٍٖٔنان  ٖاإص  َ  ٔالاتعمي  يالتعما ٛ  الاضاٟا   وا  وٕاناف ٔرضاٟا    إىل التنمٗزٖا

ٛ  مبااارص  ا اتعمىني  تضفاز  ٛ  ا عضفا َ  ا دتمفا ٔا ناضص   ا عماي  باشل   وتجاأطٖ

 ٔاإلبزاع. ا عضفٛ وَ ص نٛ ففا  إىل الزصاع٘

ْ  ٔواا  الاتعمي  وااارص  وضاكاظ  تمعات  َ  تنتٍٗا ٛ  وااارص  وا ٚ  تعمٗىٗا  ٔأجّاظ

ٛ   نٗا    يف كانريا  رصٔا ٔٔعااٟن ٔأثاثاامل   ٔأرٔا  التعمٗىٗاٛ   أِازاف العىمٗا

ٛ  اٖاااه  يف ال انري  لتنثريِاا  ٔسلا   ٔازلاطِاا،  َ  إىل ا عمٕوا  ٔح الاالات،  سِا

 تٕافض إسا إح األِزاف  نٗ  ٔالتنٍٗا  ٔاألجّظٚ ٔاألرٔا  ا اارص مي َ هلشٓ
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ٜ  عمٜ وعّا ٔإراصتّا ٔالتعاون صلٗز الشٙ النؾضٙ ال ارص َ  ا غاتٕٖا   أعما  ٔوا

ٛ  ٍِاا تٍنسا     ا عااٖري   ازرتّا  الاتعمي كىاا   وااارص  وضكاظ  أواني  ٔرٔص أِىٗا

 ٛ ُ  أٌّاي  يف األوضٖ ٗا ٛ  الارباو   عاات  ميسمإ  ٔسلا   فعاال ٔنإح،   التعمٗىٗا

 كىا التعمٗىٗٛ، ا ىاصعا  يف التجزٖز عىمٗا  ٖٔؾجعُٕ ٖغاِىُٕ كٌّٕي

ٞ  رٔصا هلي أُ ٛ  كنعضاا ٚ  الناضاصا   اختااس  التازصٖػ يف  ٠ِٗا ٛ  يف ا اؤثض  العىمٗا

 ٛ َ  التعمٗىٗا َ  وغاؤٔلٗتّي  وٍاا   وا ٜ  عا ٛ  يف واا  أغما ٛ  العىمٗا  ِٔاي  التعمٗىٗا

 (.  041، 7404الاالب )الغٗز، 

ٔواااَ وٍامااا  تٕصاااٗا  ٔ اااضا ٔطاصٚ التعماااٗي ٔتنكٗااازِا عماااٜ أِىٗاااٛ      

التنٍٗا  التعمٗىٗٛ يف العىمٗاٛ التعمٗىٗاٛ، ٔ اضٔصٚ روا  التنٍٗاٛ يف التعماٗي،       

رص الااتعمي، ٔوااَ باااب  ٌٔظااضا لماازٔص ال اانري الااشٙ ٖنااع عمااٜ أوااني وضاكااظ واااا   

التعأُ ا ؾآلك لضفع كفاٞٚ ٔوغتٕٝ األراٞ لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي 

يف ا اازاصؼ لٗغااّي األراٞ سلاإ التػااٗري، نااار سلاا  النا ااد لمتعااضف عمااٜ ٔانااع         

وضاكااظ واااارص الااتعمي ل فاٖااا  تنٍٗااا  التعمااٗي ٔواازٝ مماصعااتّا لاازٝ أوٍاااٞ  

صاعااٛ يف عااز السػااضا  الاايت تعاٌّٗااا     وضاكااظ واااارص الااتعمي. ٔتغااّي ِااشٓ الز    

وضاكظ واارص الاتعمي ٔالنااٟىني عمّٗاا واَ األوٍااٞ، كاشل  تغااِي يف تٍىٗاٛ         

اوتالك كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي ٔمماصعتّا عٍز أوٍااٞ وضاكاظ وااارص الاتعمي     

 بإراصٚ التعمٗي يف ذلافظٛ صنٗا.

 مشللة الدراسة وأسئلتها 

     ْ وااَ واااارص تعمٗىٗااٛ ٔأجّااظٚ     تعتاارب وضاكااظ واااارص الااتعمي ٔوااا تنتٍٗاا

ٔأرٔا  ٔٔعاااٟن تعمٗىااٛ سٔ أِىٗااٛ بالػااٛ يف  نٗاا  أِاازاف العىمٗااٛ الآلبٕٖااٛ 

ٔالتعمٗىٗٛ، ٔسل  لمازٔص ال انري يف الٕصإه إىل ا عمٕواٛ ٔتضعاٗدّا يف أسِااُ       

وضتارّٖا ٔتغّ٘ الاعاب ٔا ؾاكن اليت تٕاجاْ ا اتعمىني، كاشل  اعاتدزاوّا     

ٗاااٛ، ٔواااع سلااا  ح تغاااتاٗع ِاااشٓ ا ااااارص ٔاألرٔا   يف تٗغاااري العىمٗاااٛ التعمٗى

ٔالٕعاااٟن  نٗااا  تماا  األِااازاف إح بٕجااإر كااارص بؾاااضٙ نااارص عماااٜ اراصتّاااا     

ٔالتعاواان وعّااا عمااٜ أعمااٜ ا غااتٕٖا  ٔوااَ ٍِااا تااربط لٍااا رٔص أخااااٟ٘ وضكااظ    

 (.041، 7404واارص التعمي ٔأِىٗٛ ٔجٕرٓ با ضكظ )الغٗز، 

ماااٛ ٌٕعٗاااٛ ٔأعااامٕب جزٖااازامل لتاااإٖض   إُ وضاكاااظ وااااارص الاااتعمي  سااان ٌن 

العىمٗااٛ التعمٗىٗااٛ، ٔلااشل  فااإُ الناااٟىني عمااٜ إراصتّااا ٔتؾااػٗمّا ٔشلااص ٍِااا 

أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي صلت أُ فّٗي كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي الضضٔصٖٛ 

لمتعاواان ب اان اٌغااٗابٗٛ ٔوضٌٔااٛ وااع ِااشٓ ا ضاكااظ ٔاو اٌٗاتّااا ٔوضتارّٖااا وااَ     

َ  النا اد  زصعاٛ. ٔح ا   وعمىني ٔراالب ٔاراصٙ ا   ْ  خااله  وا ُ  يف عىما  وٗازا

َ  عازر  أُ ٍِااك  التعماٗي،   ٌناص يف  أوٍااٞ وضاكاظ وااارص الاتعمي لازّٖي      وا

الغاابنٛ الايت    الزصاعا  عمٜ ارالعْ إىل ٔباإل افٛ كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي،

تنٍٗا  التعمٗي، ٌٔظضامل لمازٔص ال انري الاشٙ ٖناع عماٜ       كفاٖا  تنحد يف دلاه
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مل ٖغن  اجاضاٞ   -عمٜ  غت عمي النا د-اكظ التعمي، ٔ ٗد اٌْ عات  أوٍاٞ وض

رصاعٛ تٍألات كفاٖاا  تنٍٗاا  التعماٗي ٔوازٝ مماصعاتّا لازٝ أوٍااٞ وضاكاظ          

واارص التعمي رعت احلاجٛ لٕجٕر وسن ِشٓ الزصاعٛ ٔاليت تغإ  إىل اإلجاباٛ   

عااَ التغااامه3 وااا واازٝ اوااتالك )تاإافض( كفاٖااا  تنٍٗااا  التعمااٗي ٔمماصعااتّا    

لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي؟ ٔتتفضع أع٠مٛ الزصاعٛ وَ وؾ مٛ الزصاعاٛ  

 الضٟٗغٛ ٔتتمدص يف اآلت3٘  

   وا وزٝ اوتالك )تٕافض( كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ وااارص

 التعمي؟ 
 وا وزٝ مماصعٛ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي ل فاٖا  تنٍٗا  التعمٗي؟ 
 ااااٟٗٛ يف اوااتالك )تاإافض( كفاٖااا  تنٍٗااا  ِاان تٕجااز فااضٔ  سا  رحلااٛ ا 

التعمااٗي لاازٝ أوٍاااٞ وضاكااظ واااارص الااتعمي تعااظٝ  ااتػريا  عاإٍا  اخلااربٚ،   

 ٔا ؤِن العمى٘، ٔالتداص، ٔاحلإه عمٜ ربمًٕ وضاكظ واارص التعمي؟   
        ِن تٕجز فضٔ  سا  رحلاٛ ا اااٟٗٛ يف مماصعاٛ كفاٖاا  تنٍٗاا  التعماٗي

لااتعمي تعااظٝ  ااتػريا  عاإٍا  اخلااربٚ، ٔا ؤِاان  لاازٝ أوٍاااٞ وضاكااظ واااارص ا 

 العمى٘، ٔالتداص، ٔاحلإه عمٜ ربمًٕ وضاكظ واارص التعمي؟   

 :أهنية الدراسة 

تغتٍط أِىٗاٛ ِاشٓ الزصاعاٛ واَ كٌّٕاا تتٍاأه كفاٖاا  تنٍٗاا  التعماٗي          

لااازٝ أوٍااااٞ وضاكاااظ وااااارص الاااتعمي. ٍِٔااااك بعااال الزصاعاااا  تؾاااري إىل أُ       

  ٛ تاااؤثض تاانثريامل وناؽاااض يف رلضجااا  الاااتعمي لاازٝ الااااالب،     ال فاٖااا  التعمٗىٗاا

ٔخاصٛ تم  اليت تغتدزً تنٍٗا  التعمٗي يف الآلبٗٛ، ٌٔظض  اا تتامناْ باضاو     

اعزار أوٍاٞ ا ااارص لضفاع وغاتٕآ، ٔتٕظٗفاْ ل فاٞتاْ ٔتٕجٗاْ وّاصاتاْ  غااعزٚ         

(. 74400وغاااتدزو٘ وضاكاااظ وااااارص الاااتعمي ٔ نٗااا  أِااازافّي )طٖاااَ الااازَٖ،     

  َ أُ تتمدص أِىٗٛ ِشٓ الزصاعٛ يف اآلت3٘  ٔمي

           ٞاحعّاً يف  زٖاز كفاٖاا  تنٍٗاا  التعماٗي الايت صلات تٕافضِاا لازٝ أوٍاا

 وضاكظ واارص التعمي. 
         ٛا غاعزٚ يف نٗاؼ وّااً أوٍااٞ وضاكاظ وااارص الاتعمي، باإل اافٛ إىل تٍىٗا

 وّاصاتّي العمىٗٛ ٔالعىمٗٛ. 
 ا  الآلبٕٖااٛ العضبٗااٛ ا تعمنااٛ باااوتالك تغااّي ِااشٓ الزصاعااٛ يف إثااضاٞ األربٗاا

 ٔمماصعٛ كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي. 
      ٛوغاااعزٚ الناااٟىني عمااٜ العىمٗااٛ الآلبٕٖااٛ ٔالتعمٗىٗااٛ يف كمٗااا  الآلبٗاا

لتإٖض بضاو  ربمًٕ وضاكاظ وااارص الاتعمي ٔتنِٗان أوٍااٞ وضاكاظ وااارص        

اليت ضلتاجُٕ إلّٗا يف إراصٚ وضاكظ وااارص  التعمي ب فاٖا  تنٍٗا  التعمٗي 

 التعمي.
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 حدود البحح 

 تتحزر ٌتاٟ  الزصاعٛ احلالٗٛ باحلزٔر التال3ٛٗ 

  .زٔر و ا3ٌٛٗ وزاصؼ إراصٚ التعمٗي مبحافظٛ صنٗا  

  .زٔر بؾض3ٖٛ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي  

  ِ٘ا.  0341-0343 زٔر طوا3ٌٛٗ الفان الزصاع٘ األٔه وَ العاً الزصاع 

  مصطلحات الدراسة 

  :اللفاية 

النااازصٚ عماااٜ تٕظٗاااف دلىٕعاااٛ وضكناااٛ واااَ ا عااااصف ٔأ اااا  الغااامٕك    

ٔا ّااصا  أثٍاااٞ تنرٖااٛ األرٔاص التعمٗىٗااٛ بزصجااٛ ح تنان عااَ وغااتٕٝ وعااني وااَ   

 (.33، 7400احتناُ مي َ نٗاؼ )طَٖ الزَٖ، 

  :تقييات التعليه 

ا تٍٕعاٛ واَ واإار    عىمٗاٛ وٍظىاٛ تنإً عماٜ تفاعان الفااضر ٔوااارص الاتعمي       

، 7403ٔأجّظٚ ٔفح  ٔبضاو  تعمٗىٗٛ وَ أجن  نٗ  أِازاف ذلازرٚ )نااٗط،    

10  .) 

  :كفايات تقييات التعليه 

دلىٕعٛ النزصا  ٔا ّاصا  ٔاحجتاِا  اليت ميتم ّا أواني وضاكاظ وااارص    

التعمي، ٔلزٖاْ النازصٚ عماٜ مماصعاتّا راخان ا ضكاظ يف دلااه تنٍٗاا  التعماٗي          

عىمٗٛ الاتعمي، ٔتٍفٗاشِا ٔإراصتّاا ٔتنٕميّاا لتحنٗا  أِازاف ا ضكاظ        لتاىٗي 

 بنكسض رنٛ ٔأعمٜ فاعمٗٛ.  

  :مركز مصادر التعله 

ب٠ٗااٛ تعمٗىٗااٛ  تاإٙ إٌٔاعااامل  تاإٙ إٌٔاعااامل وتعاازرٚ وااَ واااارص ا عمٕوااا   

ٖتعاون وعّا ا تعمي ٔتتٗح لْ فضا اكتغاب ا ّاصا  ٔاخلربا  ٔإثضاٞ وعاصفْ 

 (.  1، 7403عمي الشات٘ ٔاجلىاع٘ )العنٗن، عَ رضٖ  الت

  :أمني مركز مصادر التعله 

وعمي وؤِن ممَ لزْٖ اعزار وّع ٔاعع يف دلاه ا اارص التعمٗىٗٛ، ٔعماٜ  

وعضفٛ بالعىمٗاا  التعمٗىٗاٛ ٔراض  التازصٖػ ٔتااىٗىّا، كىاا أٌاْ خانري يف         

أكسااض ختاااٗط اعااتدزاً ا اااارص التعمٗىٗاا4ٛ ٔسلاا  جلعاان التاازصٖػ ٔالااتعمي  

تنثريامل ٔكفاٞٚ، كىا أُ لزٖاْ وغاتٕٝ عالٗاامل واَ ا اؤِال  )العىاضاُ ٔالاااله،        

7442 ،14.) 
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 الدراسات الشابقة 

ناااً النا ااد مبضاجعااٛ الزصاعااا  الغااابنٛ يف الن٠ٗااتني العضبٗااٛ ٔاألجٍنٗااٛ،    

ٔاليت   َ وَ احرالع عمّٗاا مماا تإفض يف ا  تناا  ا مٗاٛ ٔنٕاعاز ا عمٕواا         

ٌآلٌاات، ٔا تعمنااٛ مبجاااه الزصاعااٛ احلالٗاا4ٛ ٔسلاا  لتٕ ااٗح وااا    عاارب ؽاان ٛ اح

تٕصمت لاْ ٌتااٟ  ِاشٓ الزصاعاا ، ٔالايت ٖنوان أُ ت إُ وغااعزٓ لاْ يف صاٗاغٛ           

 ٔوٍانؾٛ أع٠مٛ الزصاعٛ، ٔصبط ٌتاٟ  النحد بالزصاعا  الغابنٛ.  

 :الدراسات احمللية والعربية 

جااٛ اوااتالك وعمىاا٘   ( رصاعااٛ عااعت إىل التعااضف إىل رص  7403أجااضٝ ال اٖااز ) 

المػٛ العضبٗاٛ ل فاٖاا  ت ٍٕلٕجٗاا التعماٗي واَ ٔجّاٛ ٌظاض وازٖضٙ ٔوازٖضا           

( وازٖض ٔوازٖضٚ يف   34ا زاصؼ يف عىاُ، ٔكاٌت عٍٗٛ الزصاعٛ ناز ت ٌٕات واَ )   

وزاصؼ عىاُ، ٔنز أعز النا د اعتناٌٛ لتحنٗ  أِزاف الزصاعٛ اؽتىمت عماٜ  

ً  ت إ اااٟٗا  النٗاٌاا   ( دلاح ، ٔ عاجل3ٛكفاٖٛ وٕطعٛ عمٛ ) 31  اعاتدزا

ٛ  ٔاحسلضافا  احلغابٗٛ ا تٕعاا   ٌتااٟ    ٗاد أؽااص   )   (ٔاختنااص  ا عٗاصٖا

 وضتفعٛ، بزصجٛ كفاٖٛ (74ميتم ُٕ ) العضبٗٛ المػٛ وعمى٘ أُ الزصاعٛ إىل

ً  الٍتااٟ   أظّض  كىا وتٕعاٛ، كفاٖٛ بزصجٛ (01ٔ)  سا  فاضٔ   ٔجإر  عاز

 ٛ ٛ  رحلا ٛ  يف إ اااٟٗ ٛ   اواتالك  رصجا ٛ  ال فاٖاا  الت ٍٕلٕجٗا ٝ  التعمٗىٗا  تعاظ

ٛ  سا  فاضٔ   ٔجإر  الٍتااٟ   أظّاض   كىاا  لمجاٍػ،  ٛ  رحلا رصجاٛ   يف إ اااٟٗ

 اخلربٚ. سٔٙ لاا  اخلربٚ تعظٝ  تػري احوتالك

( رصاعٛ ِزفت إىل بٍاٞ بضٌاو  تزصٖيب  ؾضيف تنٍٗا  7407أجضٝ الظفريٙ )

    ٗ تاااْ يف تٍىٗااٛ كفاٖااااتّي  التعمااٗي يف  اإٞ  اجااااتّي التزصٖنٗااٛ ٔنٗاااؼ فاعم

التنٍٗٛ ٔرافعٗتّي لمعىن، ٔنز ت ٌٕت عٍٗٛ الزصاعٛ وَ نغاىني3 عٍٗاٛ ا اٍّ     

وؾضفامل ٔوؾضفٛ لتنٍٗاا  التعماٗي يف ا ازصاؼ بزٔلاٛ      043الٕصف٘ ٔت ٌٕت وَ 

وؾاااضفامل ٔوؾاااضفٛ.  73ال ٕٖااات، ٔعٍٗاااٛ ا اااٍّ  ؽااانْ التجاااضٖيب، اؽاااتىمت عماااٜ   

تناٌٛ احلاجاا  التزصٖنٗاٛ ناٟىاٛ عماٜ     ٔلتحنٗ  أِزاف الزصاعٛ ت تاإٖض اعا  

ال فاٖا  التنٍٗٛ، ٔونٗااؼ رافعٗاٛ العىان، كىاا ت بٍااٞ بضٌااو  تازصٖيب نااٟي         

عمٜ احلاجا  التزصٖنٗٛ لمىؾضفني. ٔأؽاص  ٌتاٟ  الزصاعٛ أُ رصجٛ احلاجا  

التزصٖنٗاااٛ  ؾاااضيف تنٍٗاااا  التعماااٗي يف  ااإٞ ال فاٖاااا  التنٍٗاااٛ الالطواااٛ هلاااي   

 ٞ دلااااه تااااىٗي التنٍٗاااا  التعمٗىٗاااٛ يف ا ضتناااٛ األٔىل    وتٕعااااٛ،  ٗاااد جاااا

مبغااتٕٝ وتٕعااط، تااالٓ يف ا ضتنااٛ الساٌٗااٛ دلاااه ا عضفااٛ الٍظضٖااٛ مبغااتٕٝ      

وتٕعط، ٔجاٞ أخريامل اعتدزاً التنٍٗا  مبغتٕٝ وتٕعط. كىا أؽاص  الٍتاٟ  

( تعاظٝ  a=0.05عَ ٔٔجإر فاضٔ  سا  رحلاٛ إ اااٟٗٛ عٍاز وغاتٕٝ الزحلاٛ )       

ٌاااو  التاازصٖيب يف تٍىٗااٛ ال فاٖااا  التنٍٗااٛ  ؾااضيف تنٍٗااا  التعمااٗي      ألثااض الرب

بزٔلٛ ال ٕٖت، ٔٔجٕر فضٔ  سا  رحلٛ إ اااٟٗٛ عٍاز وغاتٕٝ الزحلاٛ تعاظٝ      
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ألثاااض الربٌااااو  التعمٗىااا٘ يف تٍىٗاااٛ رافعٗاااٛ وؾاااضيف تنٍٗاااا  التعماااٗي بزٔلاااٛ    

 ال ٕٖت لمعىن يف  ٕٞ  اجاتّي التزصٖنٗٛ. 

( إىل التعاااااضف عماااااٜ رصجاااااٛ ال فاٖاااااا     7404ِااااازفت رصاعاااااٛ احلٗاصاااااا  )  

الت ٍٕلٕجٗاااٛ لااازٝ ا عمىاااني ٔرصجاااٛ مماصعاااتّي هلاااا واااَ ٔجّاااٛ ٌظاااض وااازصاٞ  

ا زاصؼ ٔا ؾضفني الآلبٕٖني يف وزٖضٖٛ تضبٗٛ لٕاٞ الضوسا،  ٗد ت ُٕ دلتىع 

( 13الزصاعااٛ وااَ مٗااع واازصاٞ ا اازاصؼ ٔا ؾااضفني الآلباإٖني ٔالنااالؼ عاازرِي ) 

ٛ لمزصاعااٛ. ٔنااز صااىىت النا سااٛ اعااتناٌٛ اؽااتىمت يف      ٔاعتااربٔا مٗعااامل عٍٗاا  

كفاٖاااٛ  ااات أصبعاااٛ دلااااح 3 دلااااه تااااىٗي       44صااإصتّا الٍّاٟٗاااٛ عماااٜ   

التاازصٖػ، اعااآلاتٗجٗا  التاازصٖػ، اعااتدزاً التنٍٗااا  ٔاألجّااظٚ التعمٗىٗااٛ،      

 ٔدلاه التنٕٖي. ٔنز تٕصمت ٌتاٟ  الزصاعٛ إىل العزٖز وَ الٍتاٟ 3 

  ٍٕلٕجٗااٛ جلىٗااع املاااح  األصبعااٛ بزصجااٛ تاإافض    بمااؼ تاإافض ال فاٖااا  الت 

كاااانريٚ،  ٗااااد جاااااٞ أٔح3 دلاااااه اعااااآلاتٗجٗا  التاااازصٖػ، ٔتااااالٓ دلاااااه  

اعتدزاً التنٍٗا  ٔاألجّظٚ التعمٗىٗٛ، ثي دلاه تاىٗي التزصٖػ، ٔأخريامل 

 دلاه التنٕٖي. 

         رصجٛ مماصعاٛ دلاال٘ تااىٗي التازصٖػ ٔاعاآلاتٗجٗا  التازصٖػ كاٌات

كاانريٚ، بٍٗىااا  ااان دلااال٘ التناإٖي، ٔدلاااه اعااتدزاً  بزصجااٛ مماصعااٛ 

 التنٍٗا  ٔاألجّظٚ التعمٗىٗٛ عمٜ رصجٛ مماصعٛ وتٕعاٛ.  

         ٔجااإر اصتناااا  وٕجااات سٙ رحلاااٛ إ اااااٟٗٛ باااني رصجاااٛ تااإافض ال فاٖاااا

الت ٍٕلٕجٗٛ لزٝ ا عمىني ٔرصجٛ مماصعتّي هلا، ِٔشا ٖؾري إىل أٌاْ كمىاا   

 تظرار رصجٛ مماصعتّي هلا. طار تٕافض ال فاٖا  لزٝ ا عمىني

٘   أجضٝ ٛ 7404) باع رٔوا ٛ  إىل ِازفت  ( رصاعا ٛ  وعضفا ٘  اواتالك  رصجا  وعمىا

 ً ٛ   العمإ ٛ  لم فاٖاا  الت ٍٕلٕجٗا َ  التعمٗىٗا ٛ  وا ٛ  ت ٌٕات  ٌظاضِي  ٔجّا  عٍٗا

 ٛ َ  الزصاعا ٛ  ( وعمىاا 27)  وا َ  ٔوعمىا ٘  وا ٛ  ا ازاصؼ  العمإً يف  وعمىا  احل ٕوٗا

ٛ   ازٖضٖا   التابعٛ ٛ ذلاف يف ٔالتعماٗي  الآلبٗا ال اضك، اعاز النا اد اعاتناٌٛ      ظا

 ٛ  (001واَ عانعٛ دلااح   اىت يف ذلتٕاِاا )      ت ٌٕات  لتحنٗ  أِزاف الزصاعا

ٛ  كفاٖاٛ،  ً  إ اااٟٗا  النٗاٌاا   ٔ عاجلا ٛ  ا تٕعااا   ت اعاتدزا  احلغاابٗ

َ  ٔ مٗان  ا عٗاصٖاٛ،  ٔاحسلضافاا   ٙ  التنااٖ أظّاض    ٔناز  ،) ( ٔاختنااص  األ اار

ٛ 40) بزصجاٛ كانريٚ،   ( كفا31ٖٛ)ميتم ُٕ  العمًٕ وعمى٘ أُ الٍتاٟ   ( كفاٖا

ٛ  ٔكفاٖٛ وتٕعاٛ، بزصجٛ  الٍتااٟ   أظّاض   كىاا  وٍدفضاٛ،  ٔا زٚ بزصجا

 الت ٍٕلٕجٗٛ التعمٗىٗٛ ال فاٖا  اوتالك رصجٛ يف إ ااٟٗا رالٛ فضٔ  ٔجٕر

 ٝ ٛ  يف اإلٌاا   لااا   لمجاٍػ  تعاظ ٘  دلااح   أصبعا  التازصٖػ،  تااىٗي  :ِا

٘  اه زاًالتعمٗىٗاٛ، ٔاحعاتد   الٕعااٟن  ٔاختٗااص   التعمٗىٗاٛ،  لمٕعااٟن  ٔظٗفا

ٛ  فاضٔ   ٔجإر  أٖضاا  الٍتااٟ   ٔأظّاض   العمإً،  ٔرلتاربا    إ اااٟٗا يف  رالا
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ٚ   تػري تعظٝ احوتالك رصجٛ دلاح  يف مخغٛ ٜ  اخلارب ٝ  ٔعما  األراٚ وغاتٕ

 .ك ن

( رصاعااااٛ عااااعت إىل وعضفااااٛ واااازٝ تاااإافض كفاٖااااا    7443أجااااضٝ )الاااازاٖن، 

التزصٖػ ب مٗٛ ا عمىني بالضٖاض، ٔوزٝ ت ٍٕلٕجٗا التعمٗي لزٝ أعضاٞ ٠ِٗٛ 

مماصعااتّي هلااشٓ ال فاٖااا  وااَ ٔجّااٛ ٌظااضِي. ٔنااز اعااتدزً النا ااد اعااتناٌٛ  

اختٗاص  –رض  التزصٖػ  –( دلاح  3ِ٘ٔ التاىٗي التعمٗى٘ 1اؽتىمت عمٜ )

التنٕٖي  –وضاكظ واارص التعمي  –اعتدزاً تنٍٗا  التعمٗي  –تنٍٗا  التعمٗي 

عضاإ ٠ِٗااٛ   034( كفاٖااٛ، ٔت ٌٕاات عٍٗااٛ الزصاعااٛ وااَ   30 ااىت يف ذلتٕاِااا ) 

تزصٖػ ممَ ضلىمُٕ ؽّارٚ ا اجغاتري أٔ الازكتٕصآ، ٔأؽااص  ٌتااٟ  الزصاعاٛ      

 إىل اآلت3٘  

 ٚتٕافض تغع كفاٖا  ت ٍٕلٕجٗٛ لزٝ أعضاٞ ٠ِٗٛ التزصٖػ بزصجٛ كنري 

  تٕافض عنع كفاٖا  يف دلاه التاىٗي التعمٗى٘ بزصجٛ كنريٚ ممَ أصن

 اٖا ، عؾض كف

  كفاٖٛ عمٜ رصجٛ كنريٚ يف دلاه اعاتدزاً تنٍٗاا  التعماٗي واَ      07تٕافض

 كفاٖٛ 03أصن 

    73مياااصؼ أعضااااٞ ٠ِٗااٛ التااازصٖػ   ٔ كفاٖاااٛ  03كفاٖااٛ بزصجاااٛ كاانريٚ، 

 كفاٖا  بزصجٛ نمٗمٛ.   04بزصجٛ وتٕعاٛ ٔ

    ٝٔجٕر فضٔ  سا  رحلٛ إ ااٟٗٛ يف تٕافض كفاٖا  ت ٍٕلٕجٗا التعماٗي لاز

 التزصٖػ تعظٝ  تػري ا ؤِن العمى٘ لاا  محمٛ الزكتٕصآ. أعضاٞ ٠ِٗٛ 

( اىل التعاااضف عماااٜ فعالٗاااٛ بضٌااااو  تااازصٖيب   7443عاااعت رصاعاااٛ احلضنااااُ ) 

ونآلح لتٍىٗٛ كفاٖا  ت ٍٕلٕجٗا التعماٗي لازٝ أوٍااٞ وضاكاظ وااارص الاتعمي.       

ٔنااز ِاازفت الزصاعااٛ إىل وعضفااٛ كفاٖااا  ت ٍٕلٕجٗااا التعمااٗي الاايت ٍٖنػاا٘ أُ     

 ّاااا أوٍااااٞ وضاكاااظ وااااارص الاااتعمي، ٔوااازٝ تااإافض ِاااشٓ ال فاٖاااا  لااازّٖي،  ميتم

كااشل  وعضفااٛ فاعمٗااٛ بضٌاااو  تاازصٖيب ونااآلح لتٍىٗااٛ كفاٖااا  ت ٍٕلٕجٗااا     

التعمااٗي لاازٝ أوٍاااٞ وضاكااظ واااارص الااتعمي. ٔنااز اعااتدزً النا ااد ا ااٍّ  ؽاانْ    

التجااضٖيب، ٔ اازر دلتىااع الزصاعااٛ بنوٍاااٞ وضاكااظ واااارص الااتعمي يف ا ىم ااٛ     

ِا، ٔت اختٗاص عٍٗاٛ الزصاعاٛ   0373 – 0371العضبٗٛ الغعٕرٖٛ وَ العاً الزصاع٘ 

( أواني  44وَ أوٍااٞ وضاكاظ وااارص الاتعمي يف ا ٍاناٛ الؾاضنٗٛ ٔبماؼ عازرِي )        

وضكظ واارص التعمي. ٔت تانٗ  اعاتناٌٛ اواتالك ال فاٖاا  عماٜ العٍٗاٛ ننان       

عاجلاٛ النٗاٌاا  ا اااٟٗامل    ٔبعز تٍفٗش الربٌاو ، ٔتٕصمت ٌتاٟ  الزصاعاٛ بعاز و  

 إىل3  

       ُتٍٕع ال فاٖا  اليت ٍٖنػ٘ أُ ميتم ّا أوٍااٞ وضاكاظ وااارص الاتعمي، كىاا أ

ٍِاااك  اجااٛ كاانريٚ لتاازصٖت أوٍاااٞ وضاكااظ واااارص الااتعمي ال فاٖااا  الاايت    

 ختص ت ٍٕلٕجٗا التعمٗي.
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( وعضفاااٛ وااازٝ تااإافض كفاٖاااا  ت ٍٕلٕجٗاااا التعماااٗي      7443أجاااضٙ عاااالوٛ ) 

زصٖػ ت ٍٕلٕجٗا التعمٗي يف كمٗاا  ا عمىاني با ىم اٛ العضبٗاٛ     ألعضاٞ ٠ِٗٛ ت

( اعتربٔا مٗعاامل  23الغعٕرٖٛ ٔرصجٛ مماصعتّي هلا. ت ٌٕت عٍٗٛ الزصاعٛ وَ )

عٍٗٛ ملتىع الزصاعٛ ِٔي مٗع أعضاٞ ٠ِٗاٛ التازصٖػ لت ٍٕلٕجٗاا التعماٗي.     

اٖٛ  اىَ  ( كف31ٔنز صىي النا د اعتناٌٛ ا تٕ  يف صٕصتّا الٍّاٟٗٛ عمٜ )

عنعٛ دلاح  يف ختاص ت ٍٕلٕجٗا التعمٗي 3ِ٘ٔ دلااه تااىٗي التازصٖػ،    

اعااااآلاتٗجٗا  التاااازصٖػ، اختٗاااااص التنٍٗااااا  التعمٗىٗااااٛ، اعااااتدزاً التنٍٗااااا     

التعمٗىٗااٛ، اعااتدزاً األجّااظٚ التعمٗىٗااٛ، ٔخاازوا  وضكااظ تنٍٗااا  التعمااٗي،      

ٞ ا ظٖااز وااَ  ٔدلاااه التناإٖي. ٔيف  اإٞ الٍتاااٟ  أٔصااٜ النا ااد بضااضٔصٚ اجااضا   

الزصاعااا   اإه وٕ اإع ال فاٖااا  بؾاا ن عاااً ٔكفاٖااا  ت ٍٕلٕجٗااا التعمااٗي         

بؾ ن خاا، ٔاحعتفارٚ وَ الناٟىٛ ا عزٚ عٍز تعاٗني أعضااٞ ٠ِٗاٛ التازصٖػ     

 يف كمٗا  ا عمىني.

( رصاعااٛ ِاازفت إىل التعااضف إىل واازٝ   0223أجااضٝ الٍجاااص ) 3 رصاعااٛ الٍجاااص 

ٛ لاازٝ وعمىاا٘ وض مااٛ التعمااٗي األعاعاا٘ يف  تاإافض ال فاٖااا  التنٍٗااٛ التعمٗىٗاا 

األصرُ ٔمماصعتّي هلا وَ ٔجّٛ ٌظضِي يف  ٕٞ واتػريا  ا ض ماٛ، ٔاجلاٍػ،    

ٔا ؤِن، ٔاخلربٚ. ٔنز ت اختٗاص العٍٗٛ بؾ ن عؾٕاٟ٘ عٍنإرٙ ٔكااُ عازرِا    

وزصعاٛ اٌاا (،    74( وعمىٛ، وٕطعني عماٜ ) 442وعمىامل(، ٔ) 470( فضرامل، وٍّي )114)

( كفاٖااٛ تنٍٗااٛ  34ؼ سكاإص(، ٔاعااز النا ااد اعااتناٌٛ و ٌٕااٛ وااَ )     واازاص 04ٔ)

تعمٗىٗٛ، ٔطعت عمٜ ثالثٛ دلاح  3ِ٘ٔ تاىٗي التعمٗي، ٔاألٌؾاٛ ٔٔعاٟن 

 احتااه التعمٗىٗٛ، ٔالتنٕٖي. ٔنز تٕصمت الزصاعٛ إىل الٍتاٟ  التال3ٛٗ 

  ن تٕافض ال فاٖا  التنٍٗٛ التعمٗىٗٛ لزٝ وعمىٕ ا ض مٛ األعاعٗٛ  ٗد ؽا 

( كفاٖااااا  بزصجااااٛ  3( كفاٖااااٛ تنٍٗااااٛ تعمٗىٗااااٛ بزصجااااٛ كاااانريٚ، ٔ)  17)

 وتٕعاٛ، ٔكفاٖٛ ٔا زٚ بزصجٛ  عٗفٛ وَ ٔجّٛ ٌظضِي. 
     ( ٛكفاٖاٛ تنٍٗاٛ تعمٗىٗاٛ    31مياصؼ ا عمىإُ ال فاٖاا  التنٍٗاٛ التعمٗىٗا )

( كفاٖااا  بزصجاااٛ  4( كفاٖاااٛ بزصجااٛ وتٕعااااٛ، ٔ) 70بزصجااٛ كاانريٚ، ٔ)  

  عٗفٛ، وَ ٔجّٛ ٌظضِي.
 ٔجٕر فضٔ  سا  رحلٛ إ ااٟٗٛ يف تٕافض ال فاٖا  التنٍٗاٛ التعمٗىٗاٛ   عز ً

ٔمماصعتّا، تعظٝ  تػريا  ا ض مٛ، ٔاجلٍػ، ٔا ؤِن العمى٘، بٍٗىاا ٔجاز    

 عٍٕا  فنكسض.  04فضٔ  تعظٝ  تػري اخلربٚ، لاا  
    ٛٔجاإر اصتنااا  راه وٕجاات ا ااااٟٗامل بااني تاإافض ال فاٖااا  التنٍٗااٛ التعمٗىٗاا

 تّا عٍز أفضار العٍٗٛ.   ٔمماصع

 ُ ( إىل ال ؾاااف عاااَ ٔاناااع   7443ِااازفت رصاعاااٛ اجلىاااالُ )  3 رصاعاااٛ اجلىاااال

اعاتدزاً ت ٍٕلٕجٗااا التعماٗي ٔا عمٕوااا  يف وضاكاظ واااارص الاتعمي يف واازاصؼ     

ممم ٛ النحضَٖ وَ ٔجّاٛ ٌظاض وتدااا٘ وضاكاظ وااارص الاتعمي. ٔت ٌٕات        
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وااارص الاتعمي مبىم اٛ    ( وتدااا وَ العاومني مبضاكظ 17عٍٗٛ النحد وَ )

النحضَٖ، ٔمشمت العٍٗٛ رلتمف ا ضا ن التعمٗىٗٛ. ٔناز اختاش النا اد ا اٍّ      

الٕصااااف٘ التحمٗماااا٘ يف إلجااااضاٞ الزصاعااااٛ، كااااشل  اعااااتدزً ونٗاااااؼ صأ4ٙ       

حعاااتاالع فصاٞ وتدااااا٘ وضاكاااظ وااااارص الاااتعمي،  ااإه ٔاناااع اعاااتدزاً        

اٟ  الاايت تٕصاامت إلّٗااا  ت ٍٕلٕجٗااا التعمااٗي ٔا عمٕوااا  بااا ضاكظ. ٔأؽاااص  الٍتاا   

الزصاعٛ أُ فصاٞ وتداا٘ وضاكظ واارص التعمي كاٌات إصلابٗاٛ  إه ٔاناع     

اعااتدزاً ت ٍٕلٕجٗااا التعمااٗي ٔا عمٕوااا  بااا ضاكظ، ٔتاإفض أجّااظٚ ت ٍٕلٕجٗااا       

التعماااٗي ٔا عمٕواااا  ٔتٍٕعّاااا ٔاعاااتدزاوّا بؾااا ن فعااااه واااَ ننااان ا عمىااااني         

ماٜ اعاتدزاوّا واَ ننان ا تداااني،      ٔا عمىا ، ٔتازصٖت ا عمىاني ٔا عمىاا  ع   

كشل  ٖتي ٌؾض الٕع٘ بت ٍٕلٕجٗا التعماٗي ٔا عمٕواا  باني ا عمىاني ٔا عمىاا       

يف ا اازاصؼ، أٖضااامل ٖااتي فّضعااٛ واااارص الااتعمي ٔا عمٕوااا  ٔتاااٍٗفّا، كااشل     

ٖٕجز تؾجٗع وَ ننن اإلراصٚ ا زصعٗٛ لتحفٗاظ ا عمىاني ٔا عمىاا 4 لالعاتفارٚ     

لتعمٗي ٔا عمٕوا  ا تٕفضٚ مبضاكظ وااارص الاتعمي ٔاخاريامل نٗااً     وَ ت ٍٕلٕجٗا ا

ا تدااني يف ا ضاكاظ بإٌتاا  الٕعااٟن التعمٗىٗاٛ الايت تازعي عىمٗاٛ التعماٗي         

  ٔالتعمي با زاصؼ.    

  :الدراسات األجيبية 

 ُ ناااً طزلاإُ ٔاكجاإُ   :(Zengin & Akgun) رصاعااٛ طزلاإُ ٔاكجاإ

(Zengin & Akgun, 2010ٛبزصاعااا )    ِااازفت إىل التعااضف عماااٜ ال فاٖاااا

التنٍٗٛ لزٝ وعمى٘ الآلبٗٛ التنٍٗٛ ٔوعمى٘ العمإً يف باضاو  اعازار ا عمىاني،     

( وعمىامل، ت اختٗااصِي بنعامٕب عؾإاٟ٘ واَ     12 ٗد ت ٌٕت عٍٗٛ الزصاعٛ وَ )

جاوعااٛ فااضا  الآلكٗااٛ، ٔنااز اعااتدزوت الزصاعااٛ احعااتناٌٛ يف عىمٗااٛ مااع    

الزصاعٛ إىل أُ الرباو  التعمٗىٗٛ ٔالتزصٖنٗٛ ا نزوٛ  النٗاٌا ، ٔأعفض  ٌتاٟ 

يف بااضاو  اعاازار وعمىاا٘ الآلبٗااٛ التنٍٗااٛ، ٔوعمىاا٘ العماإً نااارصٚ عمااٜ طٖااارٚ         

ال فاٖااٛ الت ٍٕلٕجٗااٛ لاازٝ وعمىاا٘ الآلبٗااٛ التنٍٗااٛ ٔوعمىاا٘ العماإً. خمااات    

ٌتاااٟ  الزصاعااٛ أٖضااامل إىل أُ ِااشٓ الاارباو  نااارصٚ عمااٜ تعظٖااظ الؾااضاكٛ بااني         

 عمىني ٔبني أخااٟ٘ وضاكظ واارص التعمي.ا 

رصاعٛ يف كٕصٖاا  إه   ( Kim, 1993)ٔأجضٝ كٗي : (Kim) رصاعٛ كٗي

التنٍٗاااا  التعمٗىٗاااٛ يف وااازاصؼ كٕصٖاااا السإٌٖاااٛ واااَ  ٗاااد احعاااتدزاوا        

احلزٖسااٛ ٔاح تٗاجااا  ٔا ٕانااف ٔا ؾاااكن. ٔنااز عااعٜ كااٗي لتحزٖااز اجتااآ      

ماااٗي ٔاو اٌٗاتّاااا يف  غاااني رلضجاااا    ا عمىاااني ال ااإصٖني سلااإ تنٍٗاااا  التع  

التعماااٗي. ٔناااز أظّاااض  ٌتااااٟ  الزصاعاااٛ إىل أُ احعاااتدزاً الفعااااه لمتنٍٗاااا       

التعمٗىٗٛ مل ٖتحنا  بالاإصٚ أٔ الزصجاٛ ا نوٕلاٛ ٔسلا  ألعاناب وعٍٗاٛ عماٜ         

الاااضغي واااَ اعاااآلاف غالنٗاااٛ ا عمىاااني مبٍاااافع ٔنٗىاااٛ اعاااتدزاً التنٍٗاااا  يف      

يف التٍااافػ بااني ا عمىااني يف اعااتدزاً التنٍٗااا     التعمااٗي، إح أٌااْ ٖٕجااز  ااعف 
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التعمٗىٗاااٛ، ٔناااز أٔصاااٜ النحاااد بتحغاااني وضافااا  ا زصعاااٛ لتغاااّٗن عىمٗاااٛ      

 اعتدزاً التنٍٗا  التعمٗىٗٛ.

 ٔيف رصاعااٛ ناااً بّااا كااال وااَ ِاااصتم٘، كٍٗؾاإك، ٔأٔكٕواااتٕ، ٔعاانٗ تٕص    
(Hartley, Kinshuk, Okamato & Spector, 2010) ،)   ِازفت إىل التعاضف

إىل أثض بضٌاو  تعمٗى٘ ٔتزصٖيب ناٟي عماٜ تٍىٗاٛ اعاتدزاً الٕعااٟط التنٍٗاٛ      

ا دتمفٛ لزٝ أخاااٟ٘ وضاكاظ وااارص الاتعمي يف طٖاارٚ ال فاٖاٛ الت ٍٕلٕجٗاٛ        

وااَ اخااااٟ٘ وضاكااظ واااارص الااتعمي ت      71لاازّٖي. ٔنااز اعااتّزفت الزصاعااٛ    

ٔا نابماٛ  اختٗاصِي بإصٚ عؾٕاٟٗٛ. ٔنز اعتدزوت الزصاعٛ باانٛ وال ظٛ 

يف عىمٗاااٛ ماااع النٗاٌاااا . ٔتٕصااامت ٌتااااٟ  الزصاعاااٛ إىل أُ باااضاو  تعمٗىٗاااٛ    

تزصٖنٗااٛ ناٟىااٛ عمااٜ تعظٖااظ ال فاٖااٛ الت ٍٕلٕجٗااٛ نااارصٚ عمااٜ طٖااارٚ ال فاٖااٛ      

 الت ٍٕلٕجٗٛ لزٝ أخااٟ٘ وضاكظ واارص التعمي.   

رصاعٛ ِازفت إىل  زٖاز أِاي كفاٖاا      ( Yalin, 1993) كىا أجضٙ ٖالني

التعمااٗي الٕاجاات أُ تتضااىٍّا بااضاو  اعاازار ا عمىااني ب مٗااا  ونارعااٛ       تنٍٗااا 

( يف ٔحٖااٛ بٍغاامفاٌٗا احوضٖ ٗااٛ مشماات احعااتناٌٛ تغااعٛ    Alleghenyالااٗنع )

ٔاصبعاإُ كفاٖااٛ لتنٍٗااا  التعمااٗي، ٔبعااز تٕطٖااع احعااتناٌٛ، جاااٞ  اِااي ٌتاااٟ      

ٖاااا  الزصاعاااٛ عماااٜ امااااع أعضااااٞ ٠ِٗاااٛ التااازصٖػ ٔا عمىااإُ عماااٜ اِاااي كفا 

 تنٍٗا  التعمٗي اليت صلت أُ تتضىٍّا بضاو  اعزار ا عمىني 3ِ٘ٔ 

  .ٛٗكفاٖا  ونارئ تاىٗي التعمٗى٘ ٔا ٕار التعمٗى 

  .كفاٖا  التٕاصن ٔالتفاعن وع اجلىّٕص 

كشل  انآلح أعضاٞ ٠ِٗٛ التزصٖػ بنُ ٖازصؼ وغاا  )ونزواٛ يف تنٍٗاا      

تاااإٖض كفاٖاااا  تنٍٗاااا  التعماااٗي( يف كمٗاااا  اعااازار ا عمىاااني، ٔسلااا  بّااازف  

 ا عمىني يف بضاو  اعزار ا عمىني. 

 التعقيب على الدراسات الشابقة وعالقتها بالدراسة احلالية 

باعتعضاض الزصاعا  الغابنٛ ٌال   أٌّا ختتمف عَ الزصاعٛ احلالٗاٛ يف  

احلاازٔر ا  اٌٗااٛ،  ٗااد رنناات ِااشٓ الزصاعااٛ يف وٍانااٛ جاااطاُ بااإراصٚ التعمااٗي   

ٔيف  زٔر عماي النا اد بنٌاْ مل تانا  رصاعاٛ وؾاابّٛ يف سا         مبحافظٛ صنٗا،

 اإلراصٚ.

اختمفاات الزصاعااٛ احلالٗااٛ عااَ الزصاعااا  الغااابنٛ با تٕاّٟااا عمااٜ دلاااح    

 زٖسٛ يف كفاٖا  تنٍٗا  التعماٗي مل تتااض  إلّٗاا الزصاعاا  الغاابنٛ ٔسلا        

       ٔ الاايت يف  اازٔر عمااي النا ااد، ٔوٍّااا كفاٖااا  التنٍٗااا  التعمٗىٗااٛ احلزٖسااٛ 

  ىت ال فاٖا  التال3ٛٗ 

  التاب(.-أعتاٗع اتناُ التعاون وع األجّظٚ ال فٗٛ تعمٗىٗامل وسن3 )األٖنار 
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  ٛ اختٗاص التانٗنا  التعمٗىٗٛ ا ٍاعنٛ لألجّظٚ ال فٗٛ وسن3 )الرباو  ا تا

 يف وتاجض أبن ٔأٌضٖٔز(.
 .اعتدزً التانٗنا  التعمٗىٗٛ مبضكظ واارص التعمي 
  الغابنٛ يف ا ٍّ  ا غتدزً  ٗد خالفات بعال الزصاعاا      تٍٕعت الزصاعا

الزصاعٛ احلالٗٛ، ٔسل  باعتىارِا عمٜ ا ٍّ  ؽانْ التجاضٖيب، ٔٔافا  بعال     

 الزصاعا  الزصاعٛ احلالٗٛ باعتدزاوّا لمىٍّ  الٕصف٘ التحمٗم٘. 
    ،ٌٛتٍٕعاات أرٔا  الزصاعااٛ ا غااتدزوٛ يف الزصاعااا  الغااابنٛ، وااا بااني اعااتنا

  ظٛ، ٔبضاو  تزصٖنٗٛ. ٔباانٛ وال
   أُ أغمت الزصاعا  الغابنٛ تٍألت تٕافض كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي فنط، أواا

الزصاعٛ احلالٗٛ فنز تٍألت وزٝ اوتالك )تٕافض( كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي 

 ٔوزٝ مماصعٛ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي هلشٓ ال فاٖا . 

 ميهجية الدراسة 

ِزافّا ٔأع٠مٛ الزصاعٛ، فاإُ ا اٍّ  ا ٍاعات    اٌاالنامل وَ وؾ مٛ الزصاعٛ، ٔأ

 هلشٓ الزصاعٛ ِٕ ا ٍّ  الٕصف٘ التحمٗم٘، ٔأراتْ احعتناٌٛ.

  دلتنع الدراسة وعييتها 

ٔت اإُ دلتىااع الزصاعااٛ يف ِااشا النحااد وااَ مٗااع أوٍاااٞ وضاكااظ واااارص      

( أوٍٗااامل 032الااتعمي التااابعني إلراصٚ التعمااٗي مبحافظااٛ صاانٗا، ٔالنااالؼ عاازرِي )     

% واَ دلتىاع أوٍااٞ    33.20ضاكظ واارص التعمي، فٗىا ؽ مت عٍٗٛ الزصاعٛ وَ  

وضاكظ واارص التعمي باإراصٚ تعماٗي صانٗا، ت اختٗااصِي بالاضٖناٛ العؾإاٟٗٛ       

( أوٍٗاامل ِٔاشا واا ٖٕ احْ جازٔه      34النغٗاٛ، ٔبماؼ عازر أفاضار عٍٗاٛ الزصاعاٛ )     

(0.) 

 (3 تٕطٖع أفضار العٍٗٛ  غت وتػرياتّا0جزٔه )

 املىٕع العزر الف٠ا  ػريا ت

 أنن وَ عٍٛ اخلربٚ
 3 -وَ عٍٛ 
 04 - 1وَ 

 04أكسض وَ 

7 

1 

03 

31 

34 

 ب الٕصٖٕؼ ا ؤِن العمى٘
 ربمًٕ عال٘

34 

4 

34 

 تضبٗٛ إعالوٗٛ                                          التداص
 لػٛ عضبٗٛ
  اعت ال٘
 اجتىاعٗا 
 صٖا ٗا 
 عمًٕ

 لػٛ ازلمٗظٖٛ
 أخضٝ

01 

07 

04 

1 

1 

00 

3 

3 

34 

احلإه عمٜ ربمًٕ 

 وضاكظ واارص التعمي

 ٌعي
 ح

41 

43 

34 
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 أداة الدراسة 

وَ وٍام  أِزاف الزصاعٛ ٔأع٠متّا، ت اعازار اعاتنٗاُ  عضفاٛ وازٝ تإافض      

)اواااتالك( أوٍااااٞ وضاكاااظ وااااارص الااااتعمي ل فاٖاااا  تنٍٗاااا  التعماااٗي ٔواااازٝ        

ا ضاجع الآلبٕٖٛ، ٔالزصاعا  ٔالنحٕ  مماصعتّي هلشٓ ال فاٖا ، ٔبالضجٕع إىل 

الغابنٛ سا  الامٛ، وع  مٗن واا صاىي واَ اعاتناٌا  عاابنٛ ٔسلا  واَ أجان         

 اخلضٔ  بتاىٗي أراٚ اعتنٗاُ وت اومٛ. 

 ٔفٗىا ٖم٘ ٔصف ألراٚ الزصاعٛ "احعتنٗاُ"3 

    ٛاجلظٞ األٔه3 النٗاٌا  العاوٛ ٔاؽتىمت عم3ٜ احعي ٔالعىض ٔكاٌات اإلجابا

ؾ ن اختٗاصٙ، عإٍا  اخلاربٚ، ا ؤِان العمىا٘، التدااص، احلاإه       عمّٗا ب

عمٜ ربمًٕ وضاكظ واارص التعمي، ٔاحلإه عمٜ رٔصا  تزصٖنٗٛ يف دلااه  

 تنٍٗا  التعمٗي. 

   ( َ34( ذلاأص تتضاىَ يف ذلتٕاِاا )   2اجلظٞ السا3ٌ٘ ٖٔت ُٕ ِشا النغاي وا ،)

 عمٜ الٍحٕ التال3٘ ٔلنز ت اعتدضا  رحح  الاز  ٔالسنا  ألراٚ الزصاعٛ 

 صدق األداة 

ناً النا د بإجضاٞ ٌٕعني وَ الاز  ِىا3 صز  ا  ىني، ٔصز  احتغاا   

 الزاخم3٘  

 أوال: صدق احمللنني 

عضض النا اد أراٚ الزصاعاٛ )احعاتناٌٛ( يف صإصتّا األٔلٗاٛ عماٜ عازر واَ         

وعاٛ  ا  ىني يف دلاه تنٍٗا  التعمٗي ٔوَ سٔٙ اخلاربٚ يف سا  املااه، يف جا  

ا م  عاعٕر، ٔجاوعاٛ احواريٚ ٌإصٚ، ٔجاوعاٛ رٗناٛ، ٔجاوعاٛ جااطاُ، ٔجاوعاٛ          

ا ماا  خالااز، ٔجاوعااٛ ا ماا  فٗااان، ٔجاوعااٛ جاازٚ، ٔبمااؼ عاازر ا  ىااني ثالثااٛ   

( أمسااااٞ ا  ىاااني، ٔناااز أعاااز النا اااد   7( ذل ىاااامل، ٖٕٔ اااح ا محااا  ) 04عؾاااض )

اصٚ ٔوالٟىتّاا  اعتىاصٚ خاصٛ حعتاالع فصاٞ ا  ىني  إه وازٝ ٔ إح العنا    

 لمىحٕص اليت تٍتى٘ إلْٗ، باإل افٛ إىل ا ال ظا  اليت ٖؾري إلّٗا ا  ي.

  :ثاىيًا: صدق االتشاق الداخلي 

لمتحن  وَ صز  احتغا  الزاخم٘ لالعتناٌٛ، ت اعتدزاً وعاون اصتناا   

بريعاإُ لنٗاااؼ العالنااٛ بااني كاان عناااصٚ ٔالنعااز ا ٍتىٗااٛ الٗااْ، ٔكااشل  بااني   

زصجاٛ ال مٗاٛ لمىحإص ا ٍتىٗاٛ الٗاْ، ٔكاٌات الٍتااٟ  كىاا ٖنٍّاا          كن بعاز ٔال 

 ( كىا ٖم43٘( ٔاجلزٔه )7اجلزٔه )
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(3 وعاوال  اصتنا  الفنضا  بالزصجٛ ال مٗٛ لمنعز الشٙ تٍتى٘ الْٗ )اوتالك "تٕافض" كفاٖا  7جزٔه صني )

 تنٍٗا  التعمٗي(

 وعاون احصتنا  الفنضٚ وعاون احصتنا  الفنضٚ النعز

 **4.101 4 **4.334 0 اٖا  احعزار ٔالتداٗطكف

7 4.343** 3 4.113** 

 **4.131 3 **4.333 3 كفاٖا  أعمٕب الٍظي

1 4.331** 1 4.143** 

 **4.147 04 **4.101 2 كفاٖا  التاىٗي التعمٗى٘

04 4.134** 03 4.314** 

00 4.332** 03 4.314** 

07 4.317**   
 **4.142 02 **4.322 01 التعمٗي كفاٖا  اختٗاص تنٍٗا 

03 4.111** 74 4.143** 

01 4.344**   
 **4.111 73 **4.314 70 كفاٖا  اعتدزاً تنٍٗا  التعمٗي

77 4.374** 73 4.374** 

74 4.172** 71 4.374** 

 **4.102 72 **4.311 73 كفاٖا  التجزٖز ٔالتحزٖد

71 4.330** 44 4.313** 

 **4.323 43 **4.110 40 التنٍٗا  التعمٗىٗٛكفاٖا  تنٕٖي 

47 4.334** 43 4.133** 

44 4.121** 41 4.141** 

 **4.174 42 **4.171 43 كفاٖا  التٕاصن ٔالتفاعن

41 4.333** 34 4.104** 

 **4.141 34 **4.141 30 كفاٖا  التنٍٗا  التعمٗىٗٛ احلزٖسٛ

37 4.171**   
 (4.40** رالٛ عٍز )

(3 وعاوال  اصتنا  الفنضا  بالزصجٛ ال مٗٛ لمنعز الشٙ تٍتى٘ الْٗ )مماصعٛ كفاٖا  4صني ) جزٔه

 تنٍٗا  التعمٗي(

 وعاون احصتنا  الفنضٚ وعاون احصتنا  الفنضٚ النعز

 **4.111 4 **4.114 0 كفاٖا  احعزار ٔالتداٗط

7 4.174** 3 4.340** 

 **4.133 3 **4.320 3 كفاٖا  أعمٕب الٍظي

1 4.103** 1 4.344** 

 **4.172 04 **4.130 2 كفاٖا  التاىٗي التعمٗى٘

04 4.343** 03 4.331** 

00 4.333** 03 4.332** 

07 4.373**   
 **4.327 02 **4.314 01 كفاٖا  اختٗاص تنٍٗا  التعمٗي

03 4.101** 74 4.332** 

01 4.332**   
 **4.174 73 **4.324 70 كفاٖا  اعتدزاً تنٍٗا  التعمٗي

77 4.171** 73 4.144** 

74 4.112** 71 4.344** 

 **4.111 72 **4.327 73 كفاٖا  التجزٖز ٔالتحزٖد

71 4.301** 44 4.132** 

 **4.321 43 **4.314 40 كفاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  التعمٗىٗٛ

47 4.104** 43 4.100** 

44 4.133** 41 4.317** 

 **4.200 42 **4.113 43 صن ٔالتفاعنكفاٖا  التٕا

41 4.124** 34 4.130** 

 **4.237 34 **4.132 30 كفاٖا  التنٍٗا  التعمٗىٗٛ احلزٖسٛ

37 4.113**   

 (4.40** رالٛ عٍز )
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( أُ مٗااع وعاااوال  احصتنااا  بااني الفنااضا      4( ٔ )7ٖتضااح وااَ اجلاازٔه )  

ٛ ٔرالٛ ا ااٟٗا عٍز وغاتٕٝ  ٔالزصجٛ ال مٗٛ لمنعز ا ٍتىٗٛ الْٗ كاٌت وٕجن

 (.4.40أنن وَ )

 (3 وعاوال  اصتنا  ذلأص ا عاٖري بالزصجٛ ال مٗٛ هلا3جزٔه صني )

 وعاون احصتنا  النعز ا ٕص
اوتالك )تٕافض( كفاٖا  تنٍٗا  

 التعمٗي
 **4.132 كفاٖا  احعزار ٔالتداٗط

 **4.373 كفاٖا  أعمٕب الٍظي

 **4.334 كفاٖا  التاىٗي التعمٗى٘

 **4.331 كفاٖا  اختٗاص تنٍٗا  التعمٗي

 **4.147 كفاٖا  اعتدزاً تنٍٗا  التعمٗي

 **4.327 كفاٖا  التجزٖز ٔالتحزٖد

 **4.103 كفاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  التعمٗىٗٛ

 **4.134 كفاٖا  التٕاصن ٔالتفاعن

 **4.343 كفاٖا  التنٍٗا  التعمٗىٗٛ احلزٖسٛ

تنٍٗا   مماصعٛ كفاٖا 

 التعمٗي

 **4.330 كفاٖا  احعزار ٔالتداٗط

 **4.143 كفاٖا  أعمٕب الٍظي

 **4.124 كفاٖا  التاىٗي التعمٗى٘

 **4.111 كفاٖا  اختٗاص تنٍٗا  التعمٗي

 **4.133 كفاٖا  اعتدزاً تنٍٗا  التعمٗي

 **4.314 كفاٖا  التجزٖز ٔالتحزٖد

 **4.323 ٛكفاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  التعمٗىٗ

 **4.344 كفاٖا  التٕاصن ٔالتفاعن

 **4.332 كفاٖا  التنٍٗا  التعمٗىٗٛ احلزٖسٛ

( أُ مٗااع وعاااوال  احصتنااا  بااني احبعااار ٔالزصجااٛ 3ٖتضااح وااَ اجلاازٔه )

ال مٗٛ لمىحإص ا ٍتىٗاٛ الٗاْ كاٌات وٕجناٛ ٔرالاٛ ا اااٟٗا عٍاز وغاتٕٝ أنان           

  احعااتناٌٛ كاٌاات صااارنٛ ٔتنااٗػ (، ِٔااشا ٖاازه عمااٜ أُ مٗااع فنااضا4.40وااَ )

 اهلزف الشٙ ٔجز  وَ أجمْ.

 ثبات االستباىة 

لمتحناا  وااَ ثنااا  احعااتناٌٛ ت اصلااار وعاواان ثنااا  الفااا كضٌٔناااذ  ااأص   

 3(3باجلزٔه )ٔابعار احعتناٌٛ، ٔكاٌت الٍتاٟ  كىا 

( نااٗي وعاااوال  ألفااا كضٌٔناااذ  ااأص ٔابعااار احعااتناٌٛ،      3ٖاانني اجلاازٔه ) 

كاٌت نٗي وننٕلٛ، مما ٖاى٠َ إىل أُ احعتناٌٛ تتىتع بنزص كااف   ٔمٗعّا

 وَ السنا .

  املعاجلة اإلحصائية 

لتحنٗاا  أِاازاف الزصاعااٛ ت اعااتدزاً بضٌاااو  احلااظً اإل ااااٟٗٛ لمعماإً     

 ( لتحمٗن النٗاٌا  ٔاحلإه عمٜ الٍتاٟ  كىا ٖمSPSS3٘احجتىاعٗٛ )

 ٍٛٗالزصاعٛ. الت ضاصا  ٔالٍغت ا ٠ٕٖٛ لٕصف خااٟص ع 
        ا تٕعاا  احلغابٗٛ ٔاحسلضافاا  ا عٗاصٖاٛ لمتعاضف عماٜ اعاتجابا  أفاضار

 العٍٗٛ عمٜ كن عناصٚ وَ عناصا  احعتناٌٛ.
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 (3 نٗي وعاوال  ثنا  الفا كضٌٔناذ  أص ٔابعار احعتنا3ٌٛجزٔه صني )

 وعاون ألفا كضٌٔناذ النعز ا ٕص

اوتالك )تٕافض(كفاٖا  

 تنٍٗا  التعمٗي
 4.172 فاٖا  احعزار ٔالتداٗطك

 4.133 كفاٖا  أعمٕب الٍظي

 4.310 كفاٖا  التاىٗي التعمٗى٘

 4.303 كفاٖا  اختٗاص تنٍٗا  التعمٗي

 4.140 كفاٖا  اعتدزاً تنٍٗا  التعمٗي

 4.324 كفاٖا  التجزٖز ٔالتحزٖد

 4.143 كفاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  التعمٗىٗٛ

 4.103 فاعنكفاٖا  التٕاصن ٔالت

 4.333 كفاٖا  التنٍٗا  التعمٗىٗٛ احلزٖسٛ

 4.242 اوتالك ال فاٖا  ك ن

مماصعٛ كفاٖا  تنٍٗا  

 التعمٗي

 4.300 كفاٖا  احعزار ٔالتداٗط

 4.371 كفاٖا  أعمٕب الٍظي

 4.134 كفاٖا  التاىٗي التعمٗى٘

 4.141 كفاٖا  اختٗاص تنٍٗا  التعمٗي

 4.123 ٍٗا  التعمٗيكفاٖا  اعتدزاً تن

 4.130 كفاٖا  التجزٖز ٔالتحزٖد

 4.100 كفاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  التعمٗىٗٛ

 4.133 كفاٖا  التٕاصن ٔالتفاعن

 4.113 كفاٖا  التنٍٗا  التعمٗىٗٛ احلزٖسٛ

 4.233 مماصعٛ ال فاٖا  ك ن

 ( ُٕوعاون اصتنا  بريعPearson Correlation لمتحن  وَ صز  احتغاا )  

 الزاخم٘ لالعتناٌٛ.
 ( وعاون ألفا كضٌٔناذCronbach's Alpha.ٌٛلتتحن  وَ ثنا  احعتنا ) 
    اختناااااص " " لمعٍٗااااا  ا غااااتنمٛ  عضفااااٛ رحلااااٛ الفااااضٔ  بااااني دلىاااإعتني

 وغتنمتني.
   ( "اختنااااص "وااااُ ٖٔاااتعMann-Whitney U    عضفاااٛ رحلاااٛ الفاااضٔ  باااني  )

 ٗع٘.دلىٕعتني وغتنمتني ح ختضعاُ لمتٕطٖع الان
  ( "اختنااااص "كضٔعااا اه ٖٔماااظKruskal-Walls   عضفاااٛ رحلاااٛ الفاااضٔ  باااني  )

 أكسض وَ دلىٕعتني وغتنمتني ح ختضع لمتٕطٖع الانٗع٘.

 ىتائج الدراسة ومياقشتها  

وااا واازٝ اوااتالك  أٔحمل الٍتاااٟ  ا تعمنااٛ بالغااؤاه األٔه ٔالااشٙ ٖااٍص عماا3ٜ " 

 واارص التعمي؟ " )تٕافض( كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ

لإلجاباااٛ عاااَ ِاااشا الغاااؤاه ت  غااااب ا تٕعااااا  احلغاااابٗٛ ٔاحسلضافاااا    

ا عٗاصٖاٛ ٔرصجااا  احوااتالك لمفنااضا  ا تعمنااٛ باااوتالك )تاإافض( جلىٗااع أبعااار  

كفاٖااا  تنٍٗااا  التعمااٗي لاازٝ أوٍاااٞ وضاكااظ واااارص الااتعمي، ٔكاٌاات الٍتاااٟ   

 (13كىا ٖنٍّٗا اجلزٔه )
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  احلغابٗٛ ٔاحسلضافا  ا عٗاصٖٛ ٔرصجا  احوتالك ٔا ىاصعٛ ل فاٖا  تنٍٗا  (3 ا تٕعاا1جزٔه )

 التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي

اوتالك )تٕافض( كفاٖا  تنٍٗا  

التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص 

 التعمي

مماصعٛ كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي  الاافاانااضا 

 لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي

ط ا تٕع

 احلغاب٘

احسلضاف 

 ا عٗاصٙ

رصجٛ 

 احوتالك

ا تٕعط 

 احلغاب٘

احسلضاف 

 ا عٗاصٙ

رصجٛ 

 ا ىاصعٛ

 كفاٖا  احعزار ٔالتداٗط

أعز خاٛ ا ٗظاٌٗٛ -0 وتٕعاٛ 4.241 7.12

  ضكظ واارص التعمي.
 عالٗٛ 4.140 4.31

أعز خاٛ فامٗٛ -7 وتٕعاٛ 4.117 7.13

ٔعٍٕٖٛ دلزٔلٛ طوٍٗا 

اف العاوٛ تضي احِز

ٔاحٌؾاٛ التعمٗىٗٛ 

التعمىٗٛ ٔأعالٗت 

 التنٕٖي.

 عالٗٛ 4.133 4.41

اختاص اعالٗت التنٕٖي -4 عالٗٛ 4.111 4.33

ا ٍاعنٛ لمتنكز وَ 

 نٗ  احِزاف العاوٛ 

 لمىضكظ

 عالٗٛ 4.371 4.70

اختاص األجّظٚ ٔاألرٔا  -3 عالٗٛ 4.374 4.02

ٔا ٕار التعمٗىٗٛ  غت 

 ٛ ٔالآلبٕٖٛ.ا عاٖري الفٍٗ

 عالٗٛ 4.413 4.17

 كفاٖا  أعمٕب الٍظي

أ ٘ لزٝ ا عمىني -3 عالٗٛ 4.304 4.03

ال فاٖا  الضضٔصٖٛ 

 ألعمٕب الٍظي.

 عالٗٛ 4.110 4.14

اعضف ا غتفٗزَٖ -1 عالٗٛ 4.371 4.44

بغٗاعا  ا ضكظ ٔاِزافْ 

 ٔواارصٓ ٔخزواتْ.

 عالٗٛ 4.134 4.14

فًّٕ اعمٕب أرن  و-3 عالٗٛ 4.123 4.41

الٍظي وَ خاله صعي 

احِزاف التعمٗىٗٛ 

ٔاختٗاص ا تٕٝ 

ٔاحعالٗت ٔاحٌؾاٛ 

ٔعنن التنٕٖي ٔالتػشٖٛ 

 الضاجعٛ.

 عالٗٛ 4.110 4.34

أ زر الفٕاٟز ا تٕنع -1 عالٗٛ 4.342 4.03

 نٗنّا وَ خاله 

 اعتدزاً اعمٕب الٍظي.

 عالٗٛ 4.173 4.34

 كفاٖا  التاىٗي التعمٗى٘

لزٙ إو اٌٗٛ  زٖز -2 عالٗٛ 4.173 4.71

 خااٟص ا تعمىني.

 عالٗٛ 4.332 4.43

أعتاٗع  زٖز -04 عالٗٛ 4.133 4.07

ٔعاٟن احتااه 

التعمٗىٗٛ ا ٍاعنٛ 

 لتحنٗ  األِزاف.

 عالٗٛ 4.334 4.43

أ من األِزاف -00 عالٗٛ 4.343 4.34

التعمٗىٗٛ حختٗاص 

الٕعاٟن ٔاحجّظٚ 

التعمٗىٗٛ ا ٍاعنٛ 

ٌؾاٛ ٔرضاٟ  أل

 التزصٖػ ا دتمفٛ.

 وتٕعاٛ 4.133 7.13
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أٌظي الن٠ٗٛ -07 عالٗٛ 4.322 4.31

التعمٗىٗٛ بنعمٕب 

ٖغاعز عمٜ اعتػاله 

كافٛ احٌؾاٛ 

التعمٗىٗٛ ٔاحو اٌا  

 ا تا ٛ.

 عالٗٛ 4.334 4.34

أعتاٗع اختٗاص -04 عالٗٛ 4.123 4.03

أٌؾاٛ وتٍٕعٛ  ضاعاٚ 

الفضٔ  الفضرٖٛ بني 

 ب.الاال

 عالٗٛ 4.313 4.71

أنٗي مٗع اجلّٕر -03 عالٗٛ 4.373 4.43

ا نشٔلٛ يف عىمٗا  

 التاىٗي التعمٗى٘.

 عالٗٛ 4.311 4.43

اعتدزً  اس  -03 عالٗٛ 4.113 4.01

التاىٗي التعمٗى٘ عٍز 

 تاىٗي ذلتٕٝ وعني.

 عالٗٛ 4.130 4.43

 كفاٖا  اختٗاص تنٍٗا  التعمٗي

ع٘  اجا  الاالب أصا-01 عالٗٛ 4.113 4.44

عٍز اختٗاص الٕعٗمٛ 

 التعمٗىٗٛ.

 عالٗٛ 4.333 4.41

أؽجع ا عمىني عمٜ -03 عالٗٛ 4.177 4.37

اعت ؾاف اعالٗت ٔرض  

 تعمٗىٗٛ جزٖزٚ

 عالٗٛ 4.324 4.72

أصاع٘ تٕفري عٍاصض -01 عالٗٛ 4.143 4.77

احثاصٚ ٔالزافعٗٛ يف 

الٕعاٟن التعمٗىٗٛ لظٖارٚ 

 مٗى٘.فاعمٗٛ ا ٕنف التع

 عالٗٛ 4.331 4.02

أصاع٘ ا تٕاٞ الٕعٗمٛ -02 عالٗٛ 4.112 4.37

التعمٗىٗٛ عمٜ ف ضٚ 

ٔا زٚ ٔٔا حٛ تؤرٙ 

 إىل  نٗ  األِزاف.

 وتٕعاٛ 4.113 7.23

أصاع٘ ؽضٔ  -74 عالٗٛ 4.127 4.43

الٕعٗمٛ التعمٗىٗٛ 

 اجلٗزٚ.

 عالٗٛ 4.124 4.40

 كفاٖا  اعتدزاً تنٍٗا  التعمٗي

أعتاٗع النٗاً بؾضح -70 عالٗٛ 4.104 4.43

كٗفٗٛ احعتفارٚ وَ 

التنٍٗا  ا تٕفضٚ 

 با ضكظ لماالت.

 وتٕعاٛ 4.207 7.11

أعتاٗع النٗاً بؾضح -77 عالٗٛ 4.113 4.01

كٗفٗٛ احعتفارٚ وَ 

التنٍٗا  ا تٕفضٚ 

 با ضكظ لمىعمي.

 وتٕعاٛ 4.101 7.23

أصاع٘ ا نارئ -74 عالٗٛ 4.174 4.32

لآلبٕٖٛ اليت الٍفغٗٛ ٔا

ٖضت ظ عمّٗا اعتدزاً 

 التنٍٗا  التعمٗىٗٛ.

 وتٕعاٛ 4.314 7.11

أعاِي يف  ن -73 عالٗٛ 4.334 4.73

ا ؾ ال  ال٘ تٕاجْ 

 ا غتفٗزَٖ با ضكظ.

 عالٗٛ 4.341 4.74

أٔفض أكسض وَ -73 عالٗٛ 4.112 4.31

ٔعٗمٛ تعمٗىٗٛ لتحفٗظ 

ا تعمىني لمىؾاصكٛ 

 عالٗٛ 4.101 4.44



 م2018..  أكتوبر                      الثاني عشر     العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية

 

 

 

   
226 

ٔرفعّي لمىظٖز وَ 

 ي.التعم

أتابع اراٞ ا تعمىني -71 عالٗٛ 4.341 4.71

ٔوؾاصكتّي يف عىمٗٛ 

التعمي خاله اعتدزاً 

التنٍٗا  التعمٗىٗٛ 

 ٔبعزِا با ضكظ.

 عالٗٛ 4.132 4.70

 كفاٖا  التجزٖز ٔالتحزٖد

أكُٕ عمٜ ارالع -73 عالٗٛ 4.114 4.41

راٟي عمٜ النحٕ  

ٔالزصاعا  العمىٗٛ 

ٛ ا تعمنٛ ٔالآلبٕٖ

 بتنٍٗا  التعمٗي.

 وتٕعاٛ 4.144 7.23

اعتدزاً ا غتحزثا  -71 عالٗٛ 4.330 4.03

التنٍٗٛ راخن وضكظ 

 واارص التعمي.

 عالٗٛ 4.171 4.43

ذلألٛ جمت أٔ -72 عالٗٛ 4.331 4.03

اعتنااب ا غتحزثا  

 التنٍٗٛ إىل ا ضكظ.

 عالٗٛ 4.114 4.02

ٕا  التٕاصن اٌضي لنٍ-44 وتٕعاٛ 4.341 7.22

احجتىاع٘ ا ّتىٛ 

 بتنٍٗا  التعمٗي.

 عالٗٛ 0.442 4.02

 كفاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  التعمٗىٗٛ

أرٕص وعاٖري حختٗاص -40 عالٗٛ 4.312 4.14

ا اارص ا عمٕواتٗٛ اليت 

تتٕاف  وع التٕجّٗا  

احلزٖسٛ ألعالٗت 

 التعمٗي.

 وتٕعاٛ 0.430 7.24

تىاصا  أصىي احع-47 عالٗٛ 4.347 4.34

اخلاصٛ بتنٕٖي التنٍٗا  

 التعمٗىٗٛ با ضكظ.

 عالٗٛ 4.142 4.41

أخترب ا تٕٝ -44 عالٗٛ 4.347 4.13

ٔ زاثتْ ٔوزٝ نزصتْ 

عمٜ رضح ا عمٕوا  

 بٕ ٕح.

 عالٗٛ 4.124 4.74

أنٗي وزٝ نزصٚ -43 عالٗٛ 4.140 4.33

التنٍٗا  التعمٗىٗٛ عمٜ 

احعّاً يف وعاجلٛ 

 الفضٔ  الفضرٖٛ بني

 ا تعمىني.

 عالٗٛ 4.100 4.02

أصاع٘ تٕاطُ ال مفٛ -43 عالٗٛ 4.134 4.47

ا ارٖٛ ٔالٕنت الشٙ أٌف  

عمٜ اعزار الٕعٗمٛ 

التعمٗىٗٛ وع احِزاف 

 التعمٗىٗٛ.

 وتٕعاٛ 4.124 7.22

أصاع٘ احعتىضاصٖٛ -41 عالٗٛ 4.333 4.40

يف تنٕٖي التنٍٗا  

التعمٗىٗٛ لمىحافظٛ 

 عمٜ  زاثتّا ٔوغتٕٝ

 فعالٗتّا.

 عالٗٛ 4.337 4.33

 كفاٖا  التٕاصن ٔالتفاعن

أٔفض فضا وتغأٖٛ -43 عالٗٛ 4.170 4.47

لمىتعمىني عَ بعز يف 

 عالٗٛ 4.131 4.32
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الٕصٕه إىل واارص 

 ا ضكظ.

أفعن ٌظاً اإلعاصٚ -41 عالٗٛ 4.311 4.74

ا ضٌٛ لمىاارص ٔاليت 

تضىَ ا غأاٚ يف اتا ٛ 

احلإه عمّٗا جلىٗع 

  غتفٗزَٖ.ا

 عالٗٛ 4.101 4.37

أ أه رو  ا عمىني -42 عالٗٛ 4.171 4.37

ٔالامنٛ يف ٌؾارا  

 ا ضكظ بعزٚ رض .

 عالٗٛ 4.143 4.33

أ ٘ الؾعٕص -34 عالٗٛ 4.334 4.47

با غؤٔلٗٛ لزٝ الاالب 

ٔا عمىني باحلاجٛ 

لمىحافظٛ عمٜ التنٍٗا  

 ٔاحجّظٚ التعمٗىٗٛ.

 عالٗٛ 4.130 4.44

 ٖا  التنٍٗا  التعمٗىٗٛ احلزٖسٛكفا

أعتاٗع اتناُ التعاون -30 عالٗٛ 4.334 4.32

وع األجّظٚ ال فٗٛ 

-تعمٗىٗامل وسن3 )األٖنار 

 التاب(.

 عالٗٛ 4.133 4.72

اختٗاص التانٗنا  -37 عالٗٛ 4.322 4.31

التعمٗىٗٛ ا ٍاعنٛ 

لألجّظٚ ال فٗٛ وسن3 

)الرباو  ا تا ٛ يف 

 وتاجض أبن ٔأٌضٖٔز(.

 عالٗٛ 4.313 4.33

اعتدزً التانٗنا  -34 عالٗٛ 4.421 4.10

التعمٗىٗٛ مبضكظ 

 واارص التعمي.

 عالٗٛ 4.333 4.41

( ِٔاا٘ )أعااز خاااٛ ا ٗظاٌٗااٛ  ضكااظ واااارص الااتعمي(      0جاااٞ  العناااصٚ صنااي )  

با ضتنٛ السالسٛ باني العنااصا  اخلاصاٛ ب فاٖاا  احعازار ٔالتدااٗط مبتٕعاط        

( ِٔاشا ٖازه عماٜ أُ ٍِااك     4.241ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )( 7.12 غاب٘ نٗىتْ )

 رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )أعااز خاااٛ فااامٗٛ ٔعاإٍٖٛ دلزٔلااٛ طوٍٗااا    7جاااٞ  العناااصٚ صنااي ) 

تضاااي احِااازاف العاواااٛ ٔاحٌؾااااٛ التعمٗىٗاااٛ التعمىٗاااٛ ٔأعاااالٗت التنااإٖي(      

مبتٕعاط   حعازار ٔالتدااٗط  با ضتنٛ الضابعٛ بني العناصا  اخلاصاٛ ب فاٖاا  ا  

( ِٔشا ٖزه عماٜ أُ ٍِااك   4.117( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )7.13 غاب٘ نٗىتْ )

 رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )اختاااص اعااالٗت التناإٖي ا ٍاعاانٛ لمتنكااز وااَ   4جاااٞ  العناااصٚ صنااي )

صاااٛ  نٗااا  احِااازاف العاواااٛ لمىضكاااظ( با ضتناااٛ األٔىل باااني العنااااصا  اخلا   

( ٔاسلضاف وعٗااصٙ  4.33مبتٕعط  غاب٘ نٗىتْ ) ب فاٖا  احعزار ٔالتداٗط

 ( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.4.111نٗىتْ )

( ِٔ٘ )اختاص األجّظٚ ٔاألرٔا  ٔا ٕار التعمٗىٗٛ  غات  3جاٞ  العناصٚ صني )

 العنااااصا  اخلاصاااٛ ب فاٖاااا  ا عااااٖري الفٍٗاااٛ ٔالآلبٕٖاااٛ( با ضتناااٛ الساٌٗاااٛ باااني
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( ٔاسلاضاف وعٗااصٙ نٗىتاْ    4.02مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ )    احعزار ٔالتدااٗط 

 ( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.4.37)

( ِٔااا٘ )أ ااا٘ لااازٝ ا عمىاااني ال فاٖاااا  الضاااضٔصٖٛ    3جااااٞ  العنااااصٚ صناااي ) 

صا  اخلاصاٛ ب فاٖاا  أعامٕب الاٍظي     ألعمٕب الٍظي( با ضتنٛ السالساٛ باني العناا   

( ِٔشا ٖزه عماٜ  4.304( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.03مبتٕعط  غاب٘ نٗىتْ )

 أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔا٘ )اعاضف ا غاتفٗزَٖ بغٗاعاا  ا ضكاظ ٔاِزافااْ      1جااٞ  العنااصٚ صناي )   

خلاصااٛ ب فاٖااا  أعاامٕب  ٔواااارصٓ ٔخزواتااْ( با ضتنااٛ الضابعااٛ بااني العناااصا  ا 

( ِٔاشا ٖازه   4.371( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتاْ ) 4الٍظي مبتٕعط  غاب٘ نٗىتْ )

 عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )أرناا  وفّاإً اعاامٕب الااٍظي وااَ خاااله صعااي  3جاااٞ  العناااصٚ صنااي )

تنااإٖي احِااازاف التعمٗىٗاااٛ ٔاختٗااااص ا تااإٝ ٔاحعاااالٗت ٔاحٌؾااااٛ ٔعااانن ال

ٔالتػشٖاااٛ الضاجعاااٛ( با ضتناااٛ األٔىل باااني العنااااصا  اخلاصاااٛ ب فاٖاااا  أعااامٕب  

( ِٔااشا 4.123( ٔاسلاضاف وعٗاااصٙ نٗىتاْ )  4.41الاٍظي مبتٕعااط  غااب٘ نٗىتااْ )  

 ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )أ ااازر الفٕاٟاااز ا تٕنااع  نٗنّاااا واااَ خااااله   1جاااٞ  العنااااصٚ صناااي ) 

عتدزاً اعمٕب الٍظي.( با ضتنٛ الساٌٗٛ بني العناصا  اخلاصٛ ب فاٖا  أعامٕب  ا

( ِٔااشا 4.342( ٔاسلااضاف وعٗاااصٙ نٗىتااْ )4.03الااٍظي مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ )

 ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )لاازٙ إو اٌٗااٛ  زٖااز خااااٟص ا ااتعمىني(      2جاااٞ  العناااصٚ صنااي )  

٘       با ض مبتٕعاط   تنٛ السالساٛ باني العنااصا  اخلاصاٛ ب فاٖاا  التااىٗي التعمٗىا

( ِٔشا ٖازه عماٜ أُ ٍِااك    4.173( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.71 غاب٘ نٗىتْ )

 رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )أعااتاٗع  زٖااز ٔعاااٟن احتااااه التعمٗىٗااٛ  04جاااٞ  العناااصٚ صنااي )

( با ضتنااٛ الغارعااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  ا ٍاعاانٛ لتحنٗاا  األِاازاف

( ٔاسلااضاف وعٗاااصٙ نٗىتااْ 4.07مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ ) التاااىٗي التعمٗىاا٘

 ( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.4.133)

( ِٔاا٘ )أ ماان األِاازاف التعمٗىٗااٛ حختٗاااص الٕعاااٟن    00جاااٞ  العناااصٚ صنااي ) 

ٗىٗااٛ ا ٍاعاانٛ ألٌؾاااٛ ٔرضاٟاا  التاازصٖػ ا دتمفااٛ( با ضتنااٛ   ٔاحجّااظٚ التعم

      ٘ مبتٕعاط  غاااب٘   الساٌٗاٛ باني العنااصا  اخلاصاٛ ب فاٖااا  التااىٗي التعمٗىا

( ِٔاشا ٖازه عماٜ أُ ٍِااك رصجاٛ      4.343( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.34نٗىتْ )

 اوتالك عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.
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ٛ التعمٗىٗاٛ بنعامٕب ٖغااعز عماٜ     ( ِٔا٘ )أٌظاي الن٠ٗا   07جاٞ  العناصٚ صناي ) 

اعااتػاله كافااٛ احٌؾاااٛ التعمٗىٗااٛ ٔاحو اٌااا  ا تا ااٛ( با ضتنااٛ األٔىل بااني  

( 4.31مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ )    العناصا  اخلاصٛ ب فاٖا  التاىٗي التعمٗى٘

( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِااك رصجاٛ اواتالك عالٗاٛ     4.322ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )

 عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔااا٘ )أعاااتاٗع اختٗااااص أٌؾااااٛ وتٍٕعاااٛ  ضاعااااٚ  04العنااااصٚ صناااي ) جااااٞ 

الفضٔ  الفضرٖٛ بني الاالب( با ضتنٛ اخلاوغٛ بني العناصا  اخلاصٛ ب فاٖا  

( ٔاسلااضاف وعٗاااصٙ نٗىتااْ 4.03مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ ) التاااىٗي التعمٗىاا٘

 ٚ.( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناص4.123)

( ِٔااا٘ )أناااٗي مٗاااع اجلّااإر ا نشٔلاااٛ يف عىمٗاااا    03جااااٞ  العنااااصٚ صناااي ) 

التاىٗي التعمٗى٘( با ضتنٛ الغابعٛ بني العناصا  اخلاصاٛ ب فاٖاا  التااىٗي    

( ِٔاشا  4.373( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.43مبتٕعط  غاب٘ نٗىتْ ) التعمٗى٘

 .ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ

( ِٔااا٘ )اعاااتدزً  ااااس  التااااىٗي التعمٗىااا٘ عٍاااز  03جااااٞ  العنااااصٚ صناااي )

تااااىٗي ذلتااإٝ وعاااني( با ضتناااٛ الضابعاااٛ باااني العنااااصا  اخلاصاااٛ ب فاٖاااا       

( ٔاسلااضاف وعٗاااصٙ نٗىتااْ 4.01مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ ) التاااىٗي التعمٗىاا٘

 ( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.4.113)

( ِٔاا٘ )أصاعاا٘  اجااا  الاااالب عٍااز اختٗاااص الٕعااٗمٛ  01اٞ  العناااصٚ صنااي )جاا

التعمٗىٗااٛ( با ضتنااٛ اخلاوغااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  اختٗاااص تنٍٗااا    

( ِٔاشا  4.113( ٔاسلاضاف وعٗااصٙ نٗىتاْ )   4.44التعمٗي مبتٕعط  غاب٘ نٗىتاْ ) 

 ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔ٘ )أؽجع ا عمىني عمٜ اعت ؾاف اعاالٗت ٔراض    03ٞ  العناصٚ صني )جا

تعمٗىٗٛ جزٖزٚ( با ضتنٛ الساٌٗٛ بني العناصا  اخلاصٛ ب فاٖا  اختٗاص تنٍٗاا   

( ِٔاشا  4.177( ٔاسلاضاف وعٗااصٙ نٗىتاْ )   4.37التعمٗي مبتٕعط  غاب٘ نٗىتاْ ) 

 ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )أصاعاا٘ تاإفري عٍاصااض احثاااصٚ ٔالزافعٗااٛ يف     01جاااٞ  العناااصٚ صنااي )  

الٕعااااٟن التعمٗىٗاااٛ لظٖاااارٚ فاعمٗاااٛ ا ٕناااف التعمٗىااا٘( با ضتناااٛ الضابعاااٛ باااني  

العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  اختٗاااص تنٍٗااا  التعمااٗي مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ       

ك رصجاٛ اواتالك   ( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاا 4.143( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.77)

 وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔا٘ )أصاعا٘ ا تإاٞ الٕعاٗمٛ التعمٗىٗاٛ عماٜ ف ااضٚ       02جااٞ  العنااصٚ صناي )   

ٔا ااازٚ ٔٔا اااحٛ تاااؤرٙ إىل  نٗااا  األِااازاف( با ضتناااٛ األٔىل باااني العنااااصا   
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( 4.37اخلاصاااٛ ب فاٖاااا  اختٗااااص تنٍٗاااا  التعماااٗي مبتٕعاااط  غااااب٘ نٗىتاااْ )    

( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجاٛ اواتالك عالٗاٛ    4.112ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )

 عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )أصاعاا٘ ؽااضٔ  الٕعااٗمٛ التعمٗىٗااٛ اجلٗاازٚ(   74جاااٞ  العناااصٚ صنااي ) 

با ضتنٛ السالسٛ بني العناصا  اخلاصٛ ب فاٖا  اختٗاص تنٍٗا  التعمٗي مبتٕعط 

ه عماٜ أُ ٍِااك   ( ِٔشا ٖز4.127( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.43 غاب٘ نٗىتْ )

 رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔ٘ )أعاتاٗع النٗااً بؾاضح كٗفٗاٛ احعاتفارٚ واَ       70جاٞ  العناصٚ صني )

التنٍٗااا  ا تاإفضٚ بااا ضكظ لماالاات( با ضتنااٛ السالسااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ        

( ٔاسلااضاف 4.43ب فاٖااا  اعااتدزاً تنٍٗااا  التعمااٗي مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ ) 

( ِٔاشا ٖازه عماٜ أُ ٍِااك رصجاٛ اواتالك وتٕعااٛ عماٜ         4.104ٙ نٗىتْ )وعٗاص

 ِشٓ العناصٚ.

( ِٔ٘ )أعتاٗع النٗااً بؾاضح كٗفٗاٛ احعاتفارٚ واَ      77جاٞ  العناصٚ صني )

التنٍٗااا  ا تاإفضٚ بااا ضكظ لمىعمااي( با ضتنااٛ الغارعااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ    

( ٔاسلاضاف  4.01نٗىتاْ ) مبتٕعاط  غااب٘     ب فاٖا  اعتدزاً تنٍٗاا  التعماٗي    

( ِٔشا ٖازه عماٜ أُ ٍِااك رصجاٛ اواتالك وتٕعااٛ عماٜ        4.113وعٗاصٙ نٗىتْ )

 ِشٓ العناصٚ.

( ِٔ٘ )أصاعا٘ ا ناارئ الٍفغاٗٛ ٔالآلبٕٖاٛ الايت ٖضت اظ       74جاٞ  العناصٚ صني )

عمّٗااا اعااتدزاً التنٍٗااا  التعمٗىٗااٛ( با ضتنااٛ األٔىل بااني العناااصا  اخلاصااٛ        

( ٔاسلاضاف  4.32مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ )     نٍٗا  التعماٗي   ب فاٖا  اعتدزاً ت

( ِٔشا ٖازه عماٜ أُ ٍِااك رصجاٛ اواتالك عالٗاٛ عماٜ ِاشٓ         4.17وعٗاصٙ نٗىتْ )

 العناصٚ.

( ِٔ٘ )أعاِي يف  ن ا ؾ ال  الا٘ تٕاجاْ ا غاتفٗزَٖ    73جاٞ  العناصٚ صني )

ً تنٍٗااا  بااا ضكظ( با ضتنااٛ الضابعااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  اعااتدزا    

( ِٔاشا  4.33( ٔاسلاضاف وعٗااصٙ نٗىتاْ )   4.73التعمٗي مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ )   

 ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )أٔفااض أكسااض وااَ ٔعااٗمٛ تعمٗىٗااٛ لتحفٗااظ     73جاااٞ  العناااصٚ صنااي ) 

عنااصا   ا تعمىني لمىؾاصكٛ ٔرفعّي لمىظٖز وَ التعمي( با ضتنٛ الساٌٗٛ بني ال

( 4.31مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ )     اخلاصاٛ ب فاٖاا  اعاتدزاً تنٍٗاا  التعماٗي       

( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجاٛ اواتالك عالٗاٛ    4.112ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )

 عمٜ ِشٓ العناصٚ.
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( ِٔاا٘ )أتااابع اراٞ ا ااتعمىني ٔوؾاااصكتّي يف عىمٗااٛ  71جاااٞ  العناااصٚ صنااي )

لتعمٗىٗٛ ٔبعزِا با ضكظ( با ضتنٛ اخلاوغاٛ  التعمي خاله اعتدزاً التنٍٗا  ا

مبتٕعااط  غاااب٘   بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  اعااتدزاً تنٍٗااا  التعمااٗي  

( ِٔاشا ٖازه عماٜ أُ ٍِااك رصجاٛ      4.341( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتاْ ) 4.71نٗىتْ )

 اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

ماااٜ النحااإ   ( ِٔااا٘ )أكااإُ عماااٜ اراااالع راٟاااي ع   73جااااٞ  العنااااصٚ صناااي )  

ٔالزصاعااا  العمىٗااٛ ٔالآلبٕٖااٛ ا تعمنااٛ بتنٍٗااا  التعمااٗي( با ضتنااٛ األٔىل بااني  

( 4.41مبتٕعط  غاب٘ نٗىتْ ) العناصا  اخلاصٛ ب فاٖا  التجزٖز ٔالتحزٖد

( ِٔاااشا ٖااازه عماااٜ أُ ٍِااااك رصجاااٛ اواااتالك     4.11ٔاسلاااضاف وعٗااااصٙ نٗىتاااْ )  

 وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔا٘ )اعاتدزاً ا غاتحزثا  التنٍٗاٛ راخان وضكاظ       71العناصٚ صني )جاٞ  

وااااارص الاااتعمي.( با ضتناااٛ السالساااٛ باااني العنااااصا  اخلاصاااٛ ب فاٖاااا  التجزٖاااز   

( 4.330( ٔاسلااضاف وعٗاااصٙ نٗىتااْ )  4.03مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ )   ٔالتحاازٖد

 ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔااا٘ )ذلألاااٛ جمااات أٔ اعاااتنااب ا غاااتحزثا   72نااااصٚ صناااي )جااااٞ  الع

التنٍٗٛ إىل ا ضكظ( با ضتناٛ الساٌٗاٛ باني العنااصا  اخلاصاٛ ب فاٖاا  التجزٖاز        

( 4.331( ٔاسلااضاف وعٗاااصٙ نٗىتااْ ) 4.03مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ )  ٔالتحاازٖد

 ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )اٌضااي لنٍاإا  التٕاصاان احجتىاااع٘ ا ّتىااٛ   44صٚ صنااي )جاااٞ  العنااا

بتنٍٗااا  التعمااٗي( با ضتنااٛ الضابعااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  التجزٖااز       

( 4.341( ٔاسلااضاف وعٗاااصٙ نٗىتااْ ) 7.22مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ )  ٔالتحاازٖد

 ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔ٘ )أرٕص وعاٖري حختٗااص ا ااارص ا عمٕواتٗاٛ الايت     40صٚ صني )جاٞ  العنا

تتٕاف  وع التٕجّٗا  احلزٖسٛ ألعالٗت التعمٗي( با ضتنٛ الساٌٗٛ بني العنااصا   

( 4.14اخلاصااٛ ب فاٖااا  تناإٖي التنٍٗااا  التعمٗىٗااٛ مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ )

ٛ اواتالك عالٗاٛ   ( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجا 4.312ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )

 عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔ٘ )أصىي احعتىاصا  اخلاصاٛ بتنإٖي التنٍٗاا     47جاٞ  العناصٚ صني )

التعمٗىٗااٛ بااا ضكظ( با ضتنااٛ الضابعااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  تناإٖي     

( ٔاسلااضاف وعٗاااصٙ نٗىتااْ  4.3التنٍٗااا  التعمٗىٗااٛ مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ )  

 ٍِاك رصجٛ اوتالك عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ. ( ِٔشا ٖزه عمٜ أ4.347ُ)
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( ِٔا٘ )أختارب ا تإٝ ٔ زاثتاْ ٔوازٝ نزصتاْ عماٜ        44جاٞ  العنااصٚ صناي )  

رضح ا عمٕوا  بٕ ٕح( با ضتناٛ األٔىل باني العنااصا  اخلاصاٛ ب فاٖاا  تنإٖي       

( ٔاسلاضاف وعٗااصٙ نٗىتاْ    4.13التنٍٗا  التعمٗىٗاٛ مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ )    

 زه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.( ِٔشا 4.347ٖ)

( ِٔاا٘ )أنااٗي واازٝ ناازصٚ التنٍٗااا  التعمٗىٗااٛ عمااٜ    43جاااٞ  العناااصٚ صنااي ) 

احعاااّاً يف وعاجلاااٛ الفاااضٔ  الفضرٖاااٛ باااني ا اااتعمىني.( با ضتناااٛ السالساااٛ باااني   

العناصا  اخلاصٛ ب فاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  التعمٗىٗاٛ مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ     

( ِٔاشا ٖازه عماٜ أُ ٍِااك رصجاٛ اواتالك       4.140( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.33)

 عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔ٘ )أصاع٘ تٕاطُ ال مفٛ ا ارٖٛ ٔالٕنت الاشٙ أٌفا    43جاٞ  العناصٚ صني )

عمٜ اعزار الٕعٗمٛ التعمٗىٗٛ وع احِازاف التعمٗىٗاٛ.( با ضتناٛ اخلاوغاٛ باني      

نٕٖي التنٍٗا  التعمٗىٗاٛ مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ     العناصا  اخلاصٛ ب فاٖا  ت

( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اواتالك  4.134( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.47)

 وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔااا٘ )أصاعااا٘ احعاااتىضاصٖٛ يف تنااإٖي التنٍٗاااا     41جااااٞ  العنااااصٚ صناااي ) 

الغارعاٛ باني   التعمٗىٗٛ لمىحافظٛ عمٜ  زاثتّا ٔوغاتٕٝ فعالٗتّاا( با ضتناٛ    

العناصا  اخلاصٛ ب فاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  التعمٗىٗاٛ مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ     

( ِٔشا ٖازه عماٜ أُ ٍِااك رصجاٛ اواتالك      4.333( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.40)

 وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔ٘ )أٔفض فضا وتغاأٖٛ لمىاتعمىني عاَ بعاز يف     43جاٞ  العناصٚ صني )

ضكااظ( با ضتنااٛ الساٌٗااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  الٕصاإه إىل واااارص ا 

( ٔاسلااضاف وعٗاااصٙ نٗىتااْ 4.47التٕاصاان ٔالتفاعاان مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ ) 

 ( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.4.170)

( ِٔاا٘ )أفعاان ٌظاااً اإلعاااصٚ ا ضٌااٛ لمىاااارص ٔالاايت     41جاااٞ  العناااصٚ صنااي ) 

ٔاٚ يف اتا اٛ احلاإه عمّٗاا جلىٗاع ا غاتفٗزَٖ( با ضتناٛ الضابعاٛ        تضىَ ا غا

بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  التٕاصاان ٔالتفاعاان مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ      

( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجاٛ اواتالك   4.311( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.74)

 وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

 عمىااني ٔالامنااٛ يف ٌؾااارا   ( ِٔاا٘ )أ ااأه رواا  ا 42جاااٞ  العناااصٚ صنااي ) 

ا ضكااظ بعاازٚ رااض ( با ضتنااٛ األٔىل بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  التٕاصاان  

( ِٔشا 4.171( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.37ٔالتفاعن مبتٕعط  غاب٘ نٗىتْ )

 ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.
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 غاااؤٔلٗٛ لااازٝ الااااالب   ( ِٔااا٘ )أ ااا٘ الؾاااعٕص با  34جااااٞ  العنااااصٚ صناااي )  

ٔا عمىااني باحلاجااٛ لمىحافظااٛ عمااٜ التنٍٗااا  ٔاحجّااظٚ التعمٗىٗااٛ( با ضتنااٛ    

الساٌٗااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  التٕاصاان ٔالتفاعاان مبتٕعااط  غاااب٘    

( ِٔشا ٖازه عماٜ أُ ٍِااك رصجاٛ     4.334( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.47نٗىتْ )

 اوتالك وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )أعااتاٗع اتناااُ التعاواان وااع األجّااظٚ ال فٗااٛ  30ٞ  العناااصٚ صنااي )جااا

التاااب( با ضتنااٛ الساٌٗااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا   -تعمٗىٗااامل وساان3 األٖنااار 

( ٔاسلااااضاف 4.32مبتٕعااااط  غاااااب٘ نٗىتااااْ ) التنٍٗااااا  التعمٗىٗااااٛ احلزٖسااااٛ

ٗاٛ عماٜ ِاشٓ    ( ِٔاشا ٖازه عماٜ أُ ٍِااك رصجاٛ اواتالك عال      4.33وعٗاصٙ نٗىتْ )

 العناصٚ.

( ِٔ٘ )اختٗاص التانٗنا  التعمٗىٗٛ ا ٍاعنٛ لألجّظٚ 37جاٞ  العناصٚ صني )

ال فٗااٛ وساان3 )الاارباو  ا تا ااٛ يف وتاااجض أباان ٔأٌضٖٔااز(( با ضتنااٛ السالسااٛ بااني     

     ٛ مبتٕعااط  غاااب٘   العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  التنٍٗااا  التعمٗىٗااٛ احلزٖساا

( ِٔاشا ٖازه عماٜ أُ ٍِااك رصجاٛ      4.322نٗىتاْ ) ( ٔاسلضاف وعٗاصٙ 4.31نٗىتْ )

 اوتالك عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔااا٘ )اعاااتدزً التانٗناااا  التعمٗىٗاااٛ مبضكاااظ  34جااااٞ  العنااااصٚ صناااي ) 

وااااارص الاااتعمي( با ضتناااٛ األٔىل باااني العنااااصا  اخلاصاااٛ ب فاٖاااا  التنٍٗاااا         

 ٛ نٗىتاْ  ( ٔاسلاضاف وعٗااصٙ   4.10مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ )    التعمٗىٗٛ احلزٖسا

 ( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ اوتالك عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.4.421)

أوااا عمااٜ وغااتٕٝ األبعااار التغااعٛ ٔواازٝ اوااتالك )تاإافض( كفاٖااا  تنٍٗااا     

 ( ٖٕ ح سل 3 3التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي فاجلزٔه صني )

ار كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي ٔوزٝ اوتالك ( ا تٕعاا  احلغابٗٛ ٔاحسلضافا  ا عٗاصٖٛ جلىٗع أبع3جزٔه )

 )تٕافض( كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي

ا تٕعط  احبعار

 احلغاب٘

احسلضاف 

 ا عٗاصٙ

الٕطُ 

 الٍغيب

 الآلتٗت

 2 33.4 4.333 4.42 كفاٖا  احعزار ٔالتداٗط

 1 32.4 4.300 4.01 كفاٖا  أعمٕب الٍظي

 1 17.4 4.374 4.72 تاىٗي التعمٗى٘كفاٖا  ال

 3 17.1 4.337 4.40 كفاٖا  اختٗاص تنٍٗا  التعمٗي

 4 13.4 4.310 4.41 كفاٖا  اعتدزاً تنٍٗا  التعمٗي

 3 32.4 4.333 4.01 كفاٖا  التجزٖز ٔالتحزٖد

 7 13.4 4.330 4.30 كفاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  احلزٖسٛ

 3 14.1 4.303 4.43 كفاٖا  التٕاصن ٔالتفاعن

 0 24.4 4.421 4.34 كفاٖا  التنٍٗا  التعمٗىٗٛ احلزٖسٛ
  17.1 4.431 4.40 اوتالك )تٕافض( كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي

(  اااإه مٗاااع أبعاااار ال فاٖاااا  عماااٜ رصجاااا  اواااتالك 3ٖٕ اااح اجلااازٔه )

 ٛ ٔ ااامت  )تاإافض( عالٗااٛ كاااُ أعالِااا كفاٖااا  التنٍٗااا  التعمٗىٗااٛ احلزٖساا
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(، بٍٗىاااااا  اااااامت كفاٖاااااا  احعااااازار 4.34نٗىتاااااْ ) عماااااٜ وتٕعاااااط  غااااااب٘

(، كىاا  اامت ال فاٖاا     4.42ٔالتداٗط عماٜ أنان وتٕعاط  غااب٘ ٔنٗىتاْ )     

(، ِٔااشا ٖاازه 4.40ك اان عمااٜ رصجااٛ اوااتالك عالٗااٛ ٔوتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ ) 

عمااٜ أُ اوااتالك كفاٖااا  تنٍٗااا  التعمااٗي لاازٝ أوٍاااٞ وضاكااظ واااارص الااتعمي     

تدزاً التزصٖ  التال٘ لمزحلٛ عمٜ وتٕعااا   كاُ بزصجٛ عالٗٛ،  ٗد ت اع

 (13اعتجابا  أفضار العٍٗٛ عمٜ رصجٛ احوتالك كىا ٖنب سل  اجلزٔه )

 (3 وتٕعاا  اعتجابا  أفضار العٍٗٛ عمٜ رصجٛ احوتالك )التٕافض(1جزٔه )
 رصجٛ احوتالك ا تٕعط احلغاب٘

 عالٗٛ فنعمٜ 4

 وتٕعاٛ 4اىل أنن وَ  7وَ 

 دفضٛوٍ 7أنن وَ 

 ثاىيًا: اليتائج املتعلقة بالشؤال الجاىي 

واا وازٝ مماصعاٛ كفاٖاا  تنٍٗاا  التعماٗي لازٝ أوٍااٞ          ٔالشٙ ٍٖص عما3ٜ " 

 وضاكظ واارص التعمي؟ "

لإلجاباااٛ عاااَ ِاااشا الغاااؤاه ت  غااااب ا تٕعااااا  احلغاااابٗٛ ٔاحسلضافاااا    

اٖاا   ا عٗاصٖٛ ٔرصجا  احوتالك لمفنضا  ا تعمناٛ مبىاصعاٛ مٗاع أبعاار كف    

تنٍٗا  التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ وااارص الاتعمي، ٔكاٌات الٍتااٟ  كىاا بٍّٗاا       

( ِٔاا٘ )أعااز خاااٛ ا ٗظاٌٗااٛ  ضكااظ    0(،  ٗااد جاااٞ  العناااصٚ صنااي )   1اجلاازٔه )

وااااارص الاااتعمي.( با ضتناااٛ الساٌٗاااٛ باااني العنااااصا  اخلاصاااٛ ب فاٖاااا  احعااازار        

( 4.140ٙ نٗىتااْ )( ٔاسلااضاف وعٗاااص4.31مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ )  ٔالتداااٗط

 ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )أعااز خاااٛ فااامٗٛ ٔعاإٍٖٛ دلزٔلااٛ طوٍٗااا    7جاااٞ  العناااصٚ صنااي ) 

تضاااي احِااازاف العاواااٛ ٔاحٌؾااااٛ التعمٗىٗاااٛ التعمىٗاااٛ ٔأعاااالٗت التنااإٖي.(    

مبتٕعاط   ٗطبا ضتنٛ السالسٛ باني العنااصا  اخلاصاٛ ب فاٖاا  احعازار ٔالتداا      

( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِااك  4.133( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.41 غاب٘ نٗىتْ )

 رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )اختاااص اعااالٗت التناإٖي ا ٍاعاانٛ لمتنكااز وااَ   4جاااٞ  العناااصٚ صنااي )

 نٗاا  احِاازاف العاوااٛ لمىضكااظ( با ضتنااٛ الضابعااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ         

( ٔاسلاضاف وعٗااصٙ   4.70مبتٕعط  غاب٘ نٗىتْ ) عزار ٔالتداٗطب فاٖا  اح

 ( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.4.371نٗىتْ )

( ِٔ٘ )اختاص األجّظٚ ٔاألرٔا  ٔا ٕار التعمٗىٗٛ  غات  3جاٞ  العناصٚ صني )

اصاااٛ ب فاٖاااا   ا عااااٖري الفٍٗاااٛ ٔالآلبٕٖاااٛ( با ضتناااٛ األٔىل باااني العنااااصا  اخل   

( ٔاسلاضاف وعٗااصٙ نٗىتاْ    4.17مبتٕعط  غااب٘ نٗىتاْ )   احعزار ٔالتداٗط

 ( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.4.413)
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( ِٔااا٘ )أ ااا٘ لااازٝ ا عمىاااني ال فاٖاااا  الضاااضٔصٖٛ    3جااااٞ  العنااااصٚ صناااي ) 

اٖاا  أعامٕب الاٍظي    ألعمٕب الٍظي( با ضتنٛ الضابعٛ بني العنااصا  اخلاصاٛ ب ف  

( ِٔاشا ٖازه عماٜ    4.110( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتاْ ) 4.1مبتٕعط  غاب٘ نٗىتْ )

 أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔا٘ )اعاضف ا غاتفٗزَٖ بغٗاعاا  ا ضكاظ ٔاِزافااْ      1جااٞ  العنااصٚ صناي )   

مٕب ٔواااارصٓ ٔخزواتااْ( با ضتنااٛ السالسااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  أعاا    

( ِٔشا ٖزه 4.13( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.10الٍظي مبتٕعط  غاب٘ نٗىتْ )

 عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )أرناا  وفّاإً اعاامٕب الااٍظي وااَ خاااله صعااي  3جاااٞ  العناااصٚ صنااي )

احِااازاف التعمٗىٗاااٛ ٔاختٗااااص ا تااإٝ ٔاحعاااالٗت ٔاحٌؾااااٛ ٔعااانن التنااإٖي 

الضاجعااٛ( با ضتنااٛ الساٌٗااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  أعاامٕب      ٔالتػشٖااٛ 

( ِٔشا ٖزه 4.110( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.3الٍظي مبتٕعط  غاب٘ نٗىتْ )

 عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )أ ااازر الفٕاٟاااز ا تٕنااع  نٗنّاااا واااَ خااااله   1جاااٞ  العنااااصٚ صناااي ) 

ظي( با ضتنٛ األٔىل بني العنااصا  اخلاصاٛ ب فاٖاا  أعامٕب     اعتدزاً اعمٕب الٍ

( ِٔااشا 4.173( ٔاسلاضاف وعٗاااصٙ نٗىتااْ ) 4.34الاٍظي مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ ) 

 ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )لاازٙ إو اٌٗااٛ  زٖااز خااااٟص ا ااتعمىني(      2جاااٞ  العناااصٚ صنااي )  

٘     با ضتنٛ الساٌٗاٛ باني الع   مبتٕعاط   نااصا  اخلاصاٛ ب فاٖاا  التااىٗي التعمٗىا

( ِٔشا ٖزه عماٜ أُ ٍِااك   4.332( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.43 غاب٘ نٗىتْ )

 رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )أعااتاٗع  زٖااز ٔعاااٟن احتااااه التعمٗىٗااٛ  04جاااٞ  العناااصٚ صنااي )

ني العنااصا  اخلاصاٛ ب فاٖاا     ا ٍاعنٛ لتحنٗا  األِازاف( با ضتناٛ اخلاوغاٛ با     

( ٔاسلااضاف وعٗاااصٙ نٗىتااْ 4.43مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ ) التاااىٗي التعمٗىاا٘

 ( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.4.334)

( ِٔاا٘ )أ ماان األِاازاف التعمٗىٗااٛ حختٗاااص الٕعاااٟن    00جاااٞ  العناااصٚ صنااي ) 

ٔرضاٟاا  التاازصٖػ ا دتمفااٛ( با ضتنااٛ  ٔاحجّااظٚ التعمٗىٗااٛ ا ٍاعاانٛ ألٌؾاااٛ  

   ٘ مبتٕعاط  غااب٘    الغابعٛ بني العناصا  اخلاصٛ ب فاٖاا  التااىٗي التعمٗىا

( ِٔاشا ٖازه عماٜ أُ ٍِااك رصجاٛ      4.133( ٔاسلضاف وعٗااصٙ نٗىتاْ )  7.13نٗىتْ )

 مماصعٛ وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

ٖ     07جاٞ  العناصٚ صناي )  غااعز عماٜ   ( ِٔا٘ )أٌظاي الن٠ٗاٛ التعمٗىٗاٛ بنعامٕب 

اعااتػاله كافااٛ احٌؾاااٛ التعمٗىٗااٛ ٔاحو اٌااا  ا تا ااٛ( با ضتنااٛ األٔىل بااني  
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    ٘ ( 4.3مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ )    العناصا  اخلاصاٛ ب فاٖاا  التااىٗي التعمٗىا

( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِااك رصجاٛ مماصعاٛ عالٗاٛ     4.33ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )

 عمٜ ِشٓ العناصٚ.

)أعاااتاٗع اختٗااااص أٌؾااااٛ وتٍٕعاااٛ  ضاعااااٚ  ( ِٔااا٘ 04جااااٞ  العنااااصٚ صناااي )

الفضٔ  الفضرٖٛ بني الاالب( با ضتنٛ الضابعاٛ باني العنااصا  اخلاصاٛ ب فاٖاا       

 ٘ ( ٔاسلاضاف وعٗااصٙ نٗىتاْ    4.71مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ )    التاىٗي التعمٗىا

 ( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.4.313)

( ِٔااا٘ )أناااٗي مٗاااع اجلّااإر ا نشٔلاااٛ يف عىمٗاااا    03جااااٞ  العنااااصٚ صناااي ) 

التاىٗي التعمٗى٘( با ضتنٛ الساٌٗاٛ باني العنااصا  اخلاصاٛ ب فاٖاا  التااىٗي       

( 4.311( ٔاسلااضاف وعٗاااصٙ نٗىتااْ )  4.43مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ )   التعمٗىاا٘

 ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

ِٔااا٘ )اعاااتدزً  ااااس  التااااىٗي التعمٗىااا٘ عٍاااز  ( 03جااااٞ  العنااااصٚ صناااي )

تااااىٗي ذلتااإٝ وعاااني( با ضتناااٛ الغارعاااٛ باااني العنااااصا  اخلاصاااٛ ب فاٖاااا   

 ٘ ( ٔاسلااضاف وعٗااصٙ نٗىتااْ  4.44مبتٕعاط  غاااب٘ نٗىتاْ )   التااىٗي التعمٗىاا

 ( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.4.130)

)أصاعاا٘  اجااا  الاااالب عٍااز اختٗاااص الٕعااٗمٛ ( ِٔاا٘ 01جاااٞ  العناااصٚ صنااي )

التعمٗىٗاااٛ( با ضتناااٛ األٔىل باااني العنااااصا  اخلاصاااٛ ب فاٖاااا  اختٗااااص تنٍٗاااا     

( ِٔاشا  4.333( ٔاسلضاف وعٗااصٙ نٗىتاْ )  4.41التعمٗي مبتٕعط  غاب٘ نٗىتْ )

 ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

جع ا عمىني عمٜ اعت ؾاف اعاالٗت ٔراض    ( ِٔ٘ )أؽ03جاٞ  العناصٚ صني )

تعمٗىٗٛ جزٖزٚ( با ضتنٛ الساٌٗٛ بني العناصا  اخلاصٛ ب فاٖا  اختٗاص تنٍٗاا   

( ِٔااشا 4.32( ٔاسلاضاف وعٗاااصٙ نٗىتاْ )  4.72التعماٗي مبتٕعاط  غاااب٘ نٗىتاْ )   

 ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

صاعاا٘ تاإفري عٍاصااض احثاااصٚ ٔالزافعٗااٛ يف    ( ِٔاا٘ )أ01جاااٞ  العناااصٚ صنااي )  

الٕعااااٟن التعمٗىٗاااٛ لظٖاااارٚ فاعمٗاااٛ ا ٕناااف التعمٗىااا٘( با ضتناااٛ السالساااٛ باااني    

العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  اختٗاااص تنٍٗااا  التعمااٗي مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ       

( ِٔااااشا ٖاااازه عمااااٜ أُ ٍِاااااك رصجااااٛ 4.331( ٔاسلااااضاف وعٗاااااصٙ نٗىتااااْ )4.02)

 العناصٚ.مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ 

( ِٔا٘ )أصاعا٘ ا تإاٞ الٕعاٗمٛ التعمٗىٗاٛ عماٜ ف ااضٚ       02جااٞ  العنااصٚ صناي )   

ٔا ازٚ ٔٔا احٛ تااؤرٙ إىل  نٗا  األِازاف( با ضتنااٛ اخلاوغاٛ باني العناااصا        

( 7.23اخلاصاااٛ ب فاٖاااا  اختٗااااص تنٍٗاااا  التعماااٗي مبتٕعاااط  غااااب٘ نٗىتاااْ )     
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رصجاااٛ مماصعاااٛ ( ِٔاااشا ٖااازه عماااٜ أُ ٍِااااك 4.113ٔاسلاااضاف وعٗااااصٙ نٗىتاااْ )

 وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )أصاعاا٘ ؽااضٔ  الٕعااٗمٛ التعمٗىٗااٛ اجلٗاازٚ(   74جاااٞ  العناااصٚ صنااي ) 

با ضتناااٛ الضابعاااٛ باااني العنااااصا  اخلاصاااٛ ب فاٖاااا  اختٗااااص تنٍٗاااا  التعماااٗي         

( ِٔاشا ٖازه عماٜ    4.12( ٔاسلضاف وعٗااصٙ نٗىتاْ )  4.40مبتٕعط  غاب٘ نٗىتْ )

 لٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عا

( ِٔ٘ )أعاتاٗع النٗااً بؾاضح كٗفٗاٛ احعاتفارٚ واَ       70جاٞ  العناصٚ صني )

التنٍٗاا  ا تاإفضٚ بااا ضكظ لماالاات( با ضتنااٛ اخلاوغااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ  

( ٔاسلاضاف  7.11مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ )     ب فاٖا  اعتدزاً تنٍٗا  التعماٗي   

ماٜ أُ ٍِااك رصجاٛ مماصعاٛ وتٕعااٛ عماٜ       ( ِٔشا ٖزه ع4.207وعٗاصٙ نٗىتْ )

 ِشٓ العناصٚ.

( ِٔ٘ )أعتاٗع النٗااً بؾاضح كٗفٗاٛ احعاتفارٚ واَ      77جاٞ  العناصٚ صني )

التنٍٗااا  ا تاإفضٚ بااا ضكظ لمىعمااي( با ضتنااٛ الضابعااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ        

( ٔاسلاضاف  7.23مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ )     ب فاٖا  اعتدزاً تنٍٗا  التعماٗي   

( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِااك رصجاٛ مماصعاٛ وتٕعااٛ عماٜ      4.101ٙ نٗىتْ )وعٗاص

 ِشٓ العناصٚ.

( ِٔ٘ )أصاعا٘ ا ناارئ الٍفغاٗٛ ٔالآلبٕٖاٛ الايت ٖضت اظ       74جاٞ  العناصٚ صني )

عمّٗا اعتدزاً التنٍٗا  التعمٗىٗٛ.( با ضتناٛ اخلاوغاٛ باني العنااصا  اخلاصاٛ      

( ٔاسلاضاف  7.11 غااب٘ نٗىتاْ )  مبتٕعاط    ب فاٖا  اعتدزاً تنٍٗا  التعماٗي   

( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجاٛ مماصعاٛ وتٕعااٛ عماٜ     4.314وعٗاصٙ نٗىتْ )

 ِشٓ العناصٚ.

( ِٔ٘ )أعاِي يف  ن ا ؾ ال  الا٘ تٕاجاْ ا غاتفٗزَٖ    73جاٞ  العناصٚ صني )

باااا ضكظ( با ضتناااٛ األٔىل باااني العنااااصا  اخلاصاااٛ ب فاٖاااا  اعاااتدزاً تنٍٗاااا   

( 4.341( ٔاسلااضاف وعٗاااصٙ نٗىتااْ )  4.74ٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ )  مبت  التعمااٗي  

 ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )أٔفااض أكسااض وااَ ٔعااٗمٛ تعمٗىٗااٛ لتحفٗااظ     73جاااٞ  العناااصٚ صنااي ) 

ا تعمىني لمىؾاصكٛ ٔرفعّي لمىظٖز وَ التعمي( با ضتنٛ السالسٛ بني العنااصا   

( 4  اعاااتدزاً تنٍٗاااا  التعماااٗي مبتٕعاااط  غااااب٘ نٗىتاااْ )    اخلاصاااٛ ب فاٖاااا 

( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗاٛ  4.101ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )

 عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )أتااابع اراٞ ا ااتعمىني ٔوؾاااصكتّي يف عىمٗااٛ  71جاااٞ  العناااصٚ صنااي )

ا ضتناٛ الساٌٗاٛ   التعمي خااله اعاتدزاً التنٍٗاا  التعمٗىٗاٛ ٔبعازِا باا ضكظ( ب      
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مبتٕعااط  غاااب٘   بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  اعااتدزاً تنٍٗااا  التعمااٗي  

( ِٔاشا ٖازه عماٜ أُ ٍِااك رصجاٛ      4.132( ٔاسلضاف وعٗااصٙ نٗىتاْ )  4.70نٗىتْ )

 مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔااا٘ )أكااإُ عماااٜ اراااالع راٟاااي عماااٜ النحااإ       73جااااٞ  العنااااصٚ صناااي )  

ٔالآلبٕٖٛ ا تعمناٛ بتنٍٗاا  التعماٗي( با ضتناٛ الضابعاٛ باني        ٔالزصاعا  العمىٗٛ

( 7.23مبتٕعط  غاب٘ نٗىتاْ )  العناصا  اخلاصٛ ب فاٖا  التجزٖز ٔالتحزٖد

( ِٔااشا ٖاازه عمااٜ أُ ٍِاااك رصجااٛ مماصعااٛ      4.144ٔاسلااضاف وعٗاااصٙ نٗىتااْ )  

 وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

التنٍٗاٛ راخان وضكاظ     ( ِٔا٘ )اعاتدزاً ا غاتحزثا    71جاٞ  العناصٚ صني )

وااااارص الاااتعمي( با ضتناااٛ األٔىل باااني العنااااصا  اخلاصاااٛ ب فاٖاااا  التجزٖاااز         

( 4.171( ٔاسلااضاف وعٗاااصٙ نٗىتااْ ) 4.43مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ )  ٔالتحاازٖد

 ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

غاااتحزثا  ( ِٔااا٘ )ذلألاااٛ جمااات أٔ اعاااتنااب ا  72جااااٞ  العنااااصٚ صناااي ) 

التنٍٗٛ إىل ا ضكظ( با ضتناٛ الساٌٗاٛ باني العنااصا  اخلاصاٛ ب فاٖاا  التجزٖاز        

( 4.11( ٔاسلاااضاف وعٗااااصٙ نٗىتاااْ )4.02مبتٕعاااط  غااااب٘ نٗىتاااْ ) ٔالتحااازٖد

 ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

٘ ا ّتىااٛ ( ِٔاا٘ )اٌضااي لنٍاإا  التٕاصاان احجتىاااع  44جاااٞ  العناااصٚ صنااي ) 

بتنٍٗااا  التعمااٗي( با ضتنااٛ الساٌٗااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  التجزٖااز        

( 0.442( ٔاسلااضاف وعٗااااصٙ نٗىتاااْ ) 4.02مبتٕعاااط  غاااب٘ نٗىتاااْ )  ٔالتحاازٖد 

 ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

 عمٕواتٗاٛ الايت   ( ِٔ٘ )أرٕص وعاٖري حختٗااص ا ااارص ا  40جاٞ  العناصٚ صني )

تتٕافااا  واااع التٕجّٗاااا  احلزٖساااٛ ألعاااالٗت التعماااٗي( با ضتناااٛ الغارعاااٛ باااني    

العناصا  اخلاصٛ ب فاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  التعمٗىٗاٛ مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ     

( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعاٛ  0.430( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )7.24)

 وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔ٘ )أصىي احعتىاصا  اخلاصاٛ بتنإٖي التنٍٗاا     47صني )جاٞ  العناصٚ 

التعمٗىٗااٛ بااا ضكظ( با ضتنااٛ الساٌٗااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  تناإٖي       

( ٔاسلاضاف وعٗااصٙ نٗىتاْ    4.41التنٍٗا  التعمٗىٗٛ مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ )   

 ( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.4.142)

( ِٔا٘ )أختارب ا تإٝ ٔ زاثتاْ ٔوازٝ نزصتاْ عماٜ        44  العنااصٚ صناي )  جاٞ

رضح ا عمٕوا  بٕ ٕح( با ضتنٛ السالسٛ بني العنااصا  اخلاصاٛ ب فاٖاا  تنإٖي     
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( ٔاسلاضاف وعٗااصٙ نٗىتاْ    4.74التنٍٗا  التعمٗىٗٛ مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ )   

 ناصٚ.( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ الع4.12)

( ِٔاا٘ )أنااٗي واازٝ ناازصٚ التنٍٗااا  التعمٗىٗااٛ عمااٜ    43جاااٞ  العناااصٚ صنااي ) 

احعاااّاً يف وعاجلاااٛ الفاااضٔ  الفضرٖاااٛ باااني ا اااتعمىني( با ضتناااٛ الضابعاااٛ باااني   

العناصا  اخلاصٛ ب فاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  التعمٗىٗاٛ مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ     

أُ ٍِاك رصجاٛ مماصعاٛ   ( ِٔشا ٖزه عمٜ 4.100( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.02)

 عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔ٘ )أصاع٘ تٕاطُ ال مفٛ ا ارٖٛ ٔالٕنت الاشٙ أٌفا    43جاٞ  العناصٚ صني )

عمٜ اعزار الٕعٗمٛ التعمٗىٗاٛ واع احِازاف التعمٗىٗاٛ( با ضتناٛ اخلاوغاٛ باني        

العناصا  اخلاصٛ ب فاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  التعمٗىٗاٛ مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ     

( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِااك رصجاٛ مماصعاٛ    4.12( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )7.22)

 وتٕعاٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔااا٘ )أصاعااا٘ احعاااتىضاصٖٛ يف تنااإٖي التنٍٗاااا     41جااااٞ  العنااااصٚ صناااي ) 

التعمٗىٗااٛ لمىحافظااٛ عمااٜ  اازاثتّا ٔوغااتٕٝ فعالٗتّااا( با ضتنااٛ األٔىل بااني     

ا  التعمٗىٗاٛ مبتٕعاط  غااب٘ نٗىتاْ     العناصا  اخلاصٛ ب فاٖا  تنٕٖي التنٍٗ

( ِٔااااشا ٖاااازه عمااااٜ أُ ٍِاااااك رصجااااٛ 4.337( ٔاسلااااضاف وعٗاااااصٙ نٗىتااااْ )4.33)

 مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔ٘ )أٔفض فضا وتغاأٖٛ لمىاتعمىني عاَ بعاز يف     43جاٞ  العناصٚ صني )

ا  الٕصٕه إىل وااارص ا ضكاظ.( با ضتناٛ الساٌٗاٛ باني العنااصا  اخلاصاٛ ب فاٖا        

( ٔاسلااضاف وعٗاااصٙ نٗىتااْ  4.32التٕاصاان ٔالتفاعاان مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ ) 

 ( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.4.131)

( ِٔاا٘ )أفعاان ٌظاااً اإلعاااصٚ ا ضٌااٛ لمىاااارص ٔالاايت     41جاااٞ  العناااصٚ صنااي ) 

ضتنااٛ األٔىل تضاىَ ا غااأاٚ يف اتا ااٛ احلااإه عمّٗااا جلىٗااع ا غااتفٗزَٖ.( با  

بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  التٕاصاان ٔالتفاعاان مبتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ      

( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ 4.101( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.37)

 عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔاا٘ )أ ااأه رواا  ا عمىااني ٔالامنااٛ يف ٌؾااارا     42جاااٞ  العناااصٚ صنااي ) 

تنٛ السالساٛ باني العنااصا  اخلاصاٛ ب فاٖاا  التٕاصان       ا ضكظ بعزٚ رض . ( با ض

( ِٔشا 4.143( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.33ٔالتفاعن مبتٕعط  غاب٘ نٗىتْ )

 ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

( ِٔااا٘ )أ ااا٘ الؾاااعٕص با غاااؤٔلٗٛ لااازٝ الااااالب      34جااااٞ  العنااااصٚ صناااي )  

عمااٜ التنٍٗااا  ٔاحجّااظٚ التعمٗىٗااٛ.( با ضتنااٛ  ٔا عمىااني باحلاجااٛ لمىحافظااٛ 
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الضابعااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  التٕاصاان ٔالتفاعاان مبتٕعااط  غاااب٘  

( ِٔاشا ٖازه عماٜ أُ ٍِااك رصجاٛ      4.130( ٔاسلضاف وعٗاصٙ نٗىتْ )4.44نٗىتْ )

 مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.

ع األجّااظٚ ال فٗااٛ ( ِٔاا٘ )أعااتاٗع اتناااُ التعاواان واا30جاااٞ  العناااصٚ صنااي )

التاااب( با ضتنااٛ السالسااٛ بااني العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا   -تعمٗىٗااامل وساان3 األٖنااار 

( ٔاسلااااضاف 4.72مبتٕعااااط  غاااااب٘ نٗىتااااْ ) التنٍٗااااا  التعمٗىٗااااٛ احلزٖسااااٛ

( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ عالٗٛ عمٜ ِاشٓ  4.133وعٗاصٙ نٗىتْ )

 العناصٚ.

)اختٗاص التانٗنا  التعمٗىٗٛ ا ٍاعنٛ لألجّظٚ ( ِٔ٘ 37جاٞ  العناصٚ صني )

ال فٗاااٛ وسااان3 الااارباو  ا تا اااٛ يف وتااااجض أبااان ٔأٌضٖٔاااز( با ضتناااٛ األٔىل باااني    

     ٛ مبتٕعااط  غاااب٘   العناااصا  اخلاصااٛ ب فاٖااا  التنٍٗااا  التعمٗىٗااٛ احلزٖساا

( ِٔاشا ٖازه عماٜ أُ ٍِااك رصجاٛ      4.313( ٔاسلضاف وعٗااصٙ نٗىتاْ )  4.33نٗىتْ )

 لٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.مماصعٛ عا

( ِٔااا٘ )اعاااتدزً التانٗناااا  التعمٗىٗاااٛ مبضكاااظ  34جااااٞ  العنااااصٚ صناااي ) 

وااااارص الاااتعمي( با ضتناااٛ الساٌٗاااٛ باااني العنااااصا  اخلاصاااٛ ب فاٖاااا  التنٍٗاااا      

( ٔاسلاضاف وعٗااصٙ نٗىتاْ    4.41مبتٕعط  غااب٘ نٗىتاْ )   التعمٗىٗٛ احلزٖسٛ

 الٗٛ عمٜ ِشٓ العناصٚ.( ِٔشا ٖزه عمٜ أُ ٍِاك رصجٛ مماصعٛ ع4.333)

أوا عماٜ وغاتٕٝ األبعاار التغاعٛ ٔوازٝ مماصعاٛ كفاٖاا  تنٍٗاا  التعماٗي          

 ( ٖٕ ح سل 3 2لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي فاجلزٔه صني )

(3 ا تٕعاا  احلغابٗٛ ٔاحسلضافا  ا عٗاصٖٛ جلىٗع أبعار كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي ا تعمنٛ 2جزٔه )

 التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي مبىاصعٛ كفاٖا  تنٍٗا 

ا تٕعط  احبعار

 احلغاب٘

احسلضاف 

 ا عٗاصٙ

الٕطُ 

 الٍغيب

 الآلتٗت

 7 13.4 4.333 4.32 كفاٖا  احعزار ٔالتداٗط

 0 11.4 4.332 4.34 كفاٖا  أعمٕب الٍظي

 1 32.3 4.311 4.01 كفاٖا  التاىٗي التعمٗى٘

 1 32.4 4.143 4.01 عمٗيكفاٖا  اختٗاص تنٍٗا  الت

 2 33.1 4.113 4.44 كفاٖا  اعتدزاً تنٍٗا  التعمٗي

 3 32.4 4.31 4.03 كفاٖا  التجزٖز ٔالتحزٖد

 3 10.4 4.141 4.73 كفاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  احلزٖسٛ

 4 11.4 4.110 4.33 كفاٖا  التٕاصن ٔالتفاعن

 3 13.4 4.371 4.43 كفاٖا  التنٍٗا  التعمٗىٗٛ احلزٖسٛ
  10.3 4.333 4.71 مماصعٛ كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي ك ن

( إىل  ااإه مٗاع أبعااار ال فاٖااا  عماٜ رصجااا  مماصعااٛ   2ٖؾاري اجلاازٔه ) 

عالٗااٛ كاااُ أعالِااا كفاٖااا  أعاامٕب الااٍظي ٔ ااامت عمااٜ وتٕعااط  غاااب٘     

(، بٍٗىاااا  اااامت كفاٖاااا  اعاااتدزاً تنٍٗاااا  التعماااٗي عماااٜ أنااان   4.34نٗىتاااْ )

  ْ (، كىااا  ااامت ال فاٖااا  ك اان عمااٜ رصجااٛ      4.44) وتٕعااط  غاااب٘ ٔنٗىتاا
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(، ِٔااشا ٖاازه عمااٜ أُ مماصعااٛ  4.71مماصعااٛ عالٗااٛ ٔوتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ ) 

أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي ل فاٖا  تنٍٗا  التعمٗي كاٌت بزصجٛ عالٗٛ ٔناز  

(، ٔرصاعااٛ 7443(، ٔرصاعااٛ )عااالوٛ،7404اتفناات يف سلاا  وااع رصاعااٛ )احلٗاصااا ،   

( 04 ٗااد ت اعااتدزاً التاازصٖ  التااال٘ كىااا ٖٕ ااح اجلاازٔه )    (، 0223)الٍجاااص، 

 لمزحلٛ عمٜ وتٕعاا  اعتجابا  أفضار العٍٗٛ عمٜ رصجٛ ا ىاصع3ٛ

 (3 وتٕعاا  اعتجابا  أفضار العٍٗٛ عمٜ رصجٛ ا ىاصع04ٛجزٔه )
 رصجٛ ا ىاصعٛ ا تٕعط احلغاب٘

 عالٗٛ فنعمٜ 4

 وتٕعاٛ 4اىل أنن وَ  7وَ 

 ضٛوٍدف 7أنن وَ 

  :اليتائج املتعلقة بالشؤال الجالح 

ِان تٕجااز فااضٔ  سا  رحلاٛ ا ااااٟٗٛ يف اوااتالك )تإافض( كفاٖااا  تنٍٗااا     

التعمااٗي لااازٝ أوٍااااٞ وضاكاااظ وااااارص الاااتعمي تعاااظٝ  اااتػريا  عااإٍا  اخلاااربٚ،  

 ٔا ؤِن العمى٘، ٔالتداص، ٔاحلإه عمٜ ربمًٕ وضاكظ واارص التعمي؟   

 :متغري سيوات اخلربة 

(  عضفااٛ رحلااٛ  Kruskal-Walls) عااتدزاً اختناااص "كضٔعاا اه ٖٔمااظ"   ت ا

الفضٔ  يف اوتالك كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لازٝ أوٍااٞ وضاكاظ وااارص الاتعمي      

 (003تنعا  تػري عٍٕا  اخلربٚ، ٔكاٌت الٍتاٟ  كىا ٖم٘ ٖٕ حّا اجلزٔه )

ك )تٕافض( كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي (3 ٌتاٟ  اختناص كضٔع اه ٖٔمظ لزحلٛ الفضٔ  يف اوتال00جزٔه صني )

 لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي تنعا  تػري عٍٕا  اخلربٚ

وضبع  وتٕعط الضتت  تػري عٍٕا  اخلربٚ النعز

 كاٙ

رصجا  

 احلضٖٛ

وغتٕٝ 

أنن وَ  الزحلٛ

 عٍٛ
وَ 

 -عٍٛ 

3 

 - 1وَ 

04 

أكسض 

 04وَ 

كفاٖا  احعزار 

 ٔالتداٗط

334 7144 4473 3040 2730 4 4471 

 4.404 4 4.310 4247 4473 4311 0444 كفاٖا  أعمٕب الٍظي

كفاٖا  التاىٗي 

 التعمٗى٘

3044 4740 4014 4273 0.273 4 4.311 

كفاٖا  اختٗاص تنٍٗا  

 التعمٗي

7444 7314 4304 3442 3.334 4 4.012 

كفاٖا  اعتدزاً تنٍٗا  

 التعمٗي
0344 4341 4733 4211 4.430 4 4.441 

ا  التجزٖز كفاٖ

 ٔالتحزٖد

7434 7114 4434 3071 1.043 4 4.043 

كفاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  

 التعمٗىٗٛ

444 7214 4434 3431 1.722 4 4.434 

 4.414 4 3.370 3070 4433 7211 0073 كفاٖا  التٕاصن ٔالتفاعن

كفاٖا  التنٍٗا  

 التعمٗىٗٛ احلزٖسٛ

7373 4440 4334 4132 0.774 4 4.333 

 4.474 4 2.132 3741 7214 7334 173 ال فاٖا  ك ناوتالك 
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( يف 4.43( أُ نااٗي وغااتٕٖا  الزحلااٛ كاٌاات أناان وااَ )00ٖتضااح وااَ اجلاازٔه )

كفاٖااا  احعاازار ٔالتداااٗط ٔكفاٖااا  تناإٖي التنٍٗااا  التعمٗىٗااٛ ٔاوااتالك  

ال فاٖاا  ك ان، ِٔاشا ٖعاع ٔجإر فااضٔ  يف اواتالك ِاشٓ ال فاٖاا  لازٝ أوٍاااٞ          

التعمي تعظٝ  تػري عٍٕا  اخلربٚ، ٔوَ ناٗي وتٕعااا  الضتات    وضاكظ واارص 

 تنني اٌّا كاٌت تضتفع باصتفاع عٍٕا  اخلربٚ.

ِٔااشا ٖاازه عمااٜ أُ كمىااا طار  عاإٍا  اخلااربٚ لاازٝ أوٍاااٞ وضاكااظ واااارص    

الااتعمي كمىااا طار اوااتالكّي ل فاٖااا  احعاازار ٔالتداااٗط ٔكفاٖااا  تناإٖي      

ا  ك ن، بٍٗىا تؾابّت رصجا  اوتالكّي التنٍٗا  التعمٗىٗٛ ٔاوتالك ال فاٖ

ل فاٖا  تنٍٗا  التعمٗي األخضٝ وّىاا كاٌات عإٍا  خاربتّي، ِٔاشٓ الٍتٗجاٛ       

 (.0223(، ٔرصاعٛ الٍجاص )7403تتف  وع رصاعٛ )ال اٖز، 

 :متغري املؤهل العلني 

 عضفااٛ رحلااٛ  ( Mann-Whitney U" )ت اعااتدزاً اختناااص "واااُ ٖٔااتع   

ٖا  تنٍٗا  التعمٗي لازٝ أوٍااٞ وضاكاظ وااارص الاتعمي      الفضٔ  يف اوتالك كفا

 تنعا  تػري ا ؤِن العمى٘، ٔكاٌت الٍتاٟ  كىا ٖم3٘

(3 ٌتاٟ  اختناص واُ ٖٔتع لزحلٛ الفضٔ  يف اوتالك )تٕافض( كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لزٝ 07جزٔه صني )

 أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي تنعا  تػري ا ؤِن العمى٘

ن ا ؤِ النعز

 العمى٘

وتٕعط  العزر

 الضتت

دلىٕع 

 الضتت

وغتٕٙ  نٗىٛ ط

 الزحلٛ

كفاٖا  احعزار 

 ٔالتداٗط
 4.037 0.411- 7330.34 41.40 34 ب الٕصٖٕؼ

 032.34 34.03 4 ربمًٕ عال٘

 4.341 4.144- 7314.34 41.31 34 ب الٕصٖٕؼ كفاٖا  أعمٕب الٍظي

 034.34 31.14 4 ربمًٕ عال٘

اىٗي كفاٖا  الت

 التعمٗى٘

 4.073 0.334- 7343.44 41.70 34 ب الٕصٖٕؼ

 011.44 33.44 4 ربمًٕ عال٘

كفاٖا  اختٗاص تنٍٗا  

 التعمٗي

 4.744 0.024- 7333.34 41.42 34 ب الٕصٖٕؼ

 034.34 30.03 4 ربمًٕ عال٘

كفاٖا  اعتدزاً تنٍٗا  

 التعمٗي

 4.334 4.337- 7317.34 41.10 34 ب الٕصٖٕؼ

 041.34 31.03 4 ربمًٕ عال٘

كفاٖا  التجزٖز 

 ٔالتحزٖد

 4.443 7.073- 7303.34 43.27 34 ب الٕصٖٕؼ

 011.34 17.03 4 ربمًٕ عال٘

كفاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  

 التعمٗىٗٛ

 4.431 0.127- 7374.44 41.43 34 ب الٕصٖٕؼ

 031.44 32.44 4 ربمًٕ عال٘

 4.403 7.330- 7343.34 43.31 34 ٕصٖٕؼب ال كفاٖا  التٕاصن ٔالتفاعن

 021.34 13.34 4 ربمًٕ عال٘

كفاٖا  التنٍٗا  

 التعمٗىٗٛ احلزٖسٛ

 4.031 0.333- 7334.34 41.43 34 ب الٕصٖٕؼ

 033.34 37.34 4 ربمًٕ عال٘

 4.443 7.413- 7303.44 43.24 34 ب الٕصٖٕؼ اوتالك ال فاٖا  ك ن

 011.44 17.44 4 ربمًٕ عال٘

( يف 4.43( أُ ناٗي وغاتٕٖا  الزحلاٛ كاٌات أنان واَ )      07ٖتضاح واَ اجلازٔه )   

كفاٖا  التجزٖز ٔالتحزٖد ٔكفاٖا  التٕاصان ٔالتفاعان ٔاواتالك ال فاٖاا      

ك اان، ِٔااشا ٖعااع ٔجاإر فااضٔ  يف اوااتالك ِااشٓ ال فاٖااا  لاازٝ أوٍاااٞ وضاكااظ   
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  الضتت تانني اٌّاا   واارص التعمي تعظٝ  تػري ا ؤِن العمى٘، ٔوَ نٗي وتٕعاا

( ٔل ٍّااا 7443كاٌاات لاااا  الاازبمًٕ العااال٘، ٍِٔااا اتفناات وااع رصاعااٛ )الاازاٖن،     

( حلىماٛ الازكتٕصآ، ِٔاشا    7443اختمفت يف أٌّا كاٌت تعظٝ يف رصاعٛ )الازاٖن، 

ٖاازه عمااٜ أُ رصجااٛ اوااتالك أوٍاااٞ وضاكااظ واااارص الااتعمي ل فاٖااا  التجزٖااز       

 ٔ اوااتالك ال فاٖااا  ك اان أعمااٜ وااَ  ٔالتحاازٖد ٔكفاٖااا  التٕاصاان ٔالتفاعاان 

أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي احلاصمني عمٜ وؤِان ربمإً عاال٘، بٍٗىاا تؾاابّت      

رصجااا  اوااتالكّي ل فاٖااا  تنٍٗااا  التعمااٗي األخااضٝ وّىااا كاٌاات وااؤِالتّي  

 العمىٗٛ.

 :متغري التخصص 

 عضفااٛ رحلااٛ  ( Kruskal-Walls) ت اعااتدزاً اختناااص "كضٔعاا اه ٖٔمااظ"  

وتالك كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لازٝ أوٍااٞ وضاكاظ وااارص الاتعمي      الفضٔ  يف ا

 تنعا  تػري التداص، ٔكاٌت الٍتاٟ  كىا ٖم3٘

(3 ٌتاٟ  اختناص كضٔع اه ٖٔمظ لزحلٛ الفضٔ  يف اوتالك )تٕافض( كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي 04جزٔه صني )

 لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي تنعا  تػري التداص

لضتت  تػري التداصوتٕعط ا النعز وضبع  

 كاٙ

رصجا  

 احلضٖٛ

وغتٕٝ 

تضبٗٛ  الزحلٛ

 إعالوٗٛ
لػٛ 

 عضبٗٛ

 اعت 

 فل٘

لػٛ  عمًٕ صٖا ٗا  اجتىاعٗا 

 ازلمٗظٖٛ

 أخضٝ

كفاٖا  

احعزار 

 ٔالتداٗط

3044 7130 7134 3412 3344 3033 3444 4324 1.013 3 4.401 

كفاٖا  

أعمٕب 

 الٍظي

4437 4744 7243 3404 3127 3317 3074 4304 1.431 3 4.322 

كفاٖا  

التاىٗي 

 التعمٗى٘

4331 4344 4404 3173 4114 4113 4434 3734 3.734 3 4.337 

كفاٖا  

اختٗاص 

تنٍٗا  

 التعمٗي

4004 3137 4033 3773 4334 4744 3344 4204 1.437 3 4.340 

كفاٖا  

اعتدزاً 

تنٍٗا  

 التعمٗي

4123 4770 4414 3414 3433 3411 4414 4024 4.433 3 4.131 

كفاٖا  

التجزٖز 

 ٔالتحزٖد

3041 4134 7113 4404 4373 3143 4414 4304 3.414 3 4.137 

كفاٖا  

تنٕٖي 

التنٍٗا  

 التعمٗىٗٛ

4114 3043 7143 3723 4114 3711 7334 4034 1.330 3 4.331 

كفاٖا  

التٕاصن 

 ٔالتفاعن

4212 3072 7344 3340 3031 4273 4414 7334 3.233 3 4.443 

كفاٖا  

التنٍٗا  

التعمٗىٗٛ 

 احلزٖسٛ

4102 3441 4043 4214 3714 4334 0214 7114 07.311 3 4.411 

اوتالك 

ال فاٖا  

 ك ن

4141 4334 7313 3312 3334 3713 4704 4034 1.213 3 4.344 
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( أُ مٗع ناٗي وغاتٕٖا  الزحلاٛ كاٌات أكارب واَ       04ٖتضح وَ اجلزٔه )

 فاٖا ، ِٔشا ٖعع عزً ٔجٕر فضٔ  يف اوتالك ِاشٓ ال فاٖاا    ( يف مٗع ال4.43)

لاازٝ أوٍاااٞ وضاكااظ واااارص الااتعمي تعااظٝ  ااتػري التداااص، ِٔااشا ٖاازه عمااٜ       

تؾاابْ رصجاا  اوااتالكّي ل فاٖاا  تنٍٗاا  التعمااٗي وّىاا كاٌات ختاااااتّي       

 (.0223ِٔشٓ الٍتٗجٛ تتف  وع رصاعٛ )الٍجاص،

 التعله: متغري احلصول على دبلوو مراكز مصادر 

ت اعتدزاً اختناص " " لمعٍٗاا  ا غاتنمٛ  عضفاٛ رحلاٛ الفاضٔ  يف اواتالك       

كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي تنعا  اتػري احلاإه   

 عمٜ ربمًٕ، ٔكاٌت الٍتاٟ  كىا ٖم3٘

ك )تٕافض( كفاٖا  تنٍٗا  (3 ٌتاٟ  اختناص " " لمعٍٗا  ا غتنمٛ  عضفٛ رحلٛ الفضٔ  اوتال03جزٔه صني )

 التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي تنعا  تػري احلإه عمٜ ربمًٕ

احلإه  النعز

عمٜ 

 ربمًٕ

ا تٕعط  العزر

 احلغاب٘

احسلضاف 

 ا عٗاصٙ

نٗىٛ 

  

رصجٛ 

 احلضٖٛ

وغتٕٝ 

 الزحلٛ

كفاٖا  احعزار 

 ٔالتداٗط
 ٌعي
 ح

41 

43 

4.03 

4.43 

4.177 

4.334 

4.142 30 4.343 

كفاٖا  أعمٕب 

 الٍظي

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.00 

4.77 

4.322 

4.373 

-4.234 30 4.443 

كفاٖا  التاىٗي 

 التعمٗى٘

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.40 

4.73 

4.337 

4.343 

4.371 30 4.134 

كفاٖا  اختٗاص 

 تنٍٗا  التعمٗي

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.72 

4.47 

4.314 

4.374 

-4.743 30 4.104 

كفاٖا  اعتدزاً 

 لتعمٗيتنٍٗا  ا

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.42 

4.47 

4.310 

4.313 

4.331 30 4.313 

كفاٖا  التجزٖز 

 ٔالتحزٖد

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.74 

4.07 

4.343 

4.423 

4.104 30 4.333 

كفاٖا  تنٕٖي 

 التنٍٗا  التعمٗىٗٛ

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.34 

4.42 

4.344 

4.337 

4.343 30 4.114 

كفاٖا  التٕاصن 

 ٔالتفاعن

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.41 

4.40 

4.312 

4.331 

4.103 30 4.330 

كفاٖا  التنٍٗا  

 التعمٗىٗٛ احلزٖسٛ

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.31 

4.12 

4.430 

4.373 

4.172 30 4.304 

اوتالك ال فاٖا  

 ك ن

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.44 

4.72 

4.423 

4.403 

4.317 30 4.133 

( أُ مٗاع ناٗي وغاتٕٖا  الزحلاٛ كاٌات أكارب واَ        03ٖتضح وَ اجلازٔه ) 

( يف مٗع ال فاٖا ، ِٔشا ٖعع عزً ٔجٕر فضٔ  يف اوتالك ِاشٓ ال فاٖاا    4.43)
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لاازٝ أوٍاااٞ وضاكااظ واااارص الااتعمي تعااظٝ  ااتػري احلااإه عمااٜ ربماإً وضاكااظ  

واااارص الااتعمي، ِٔااشا ٖاازه عمااٜ تؾااابْ رصجااا  اوااتالكّي ل فاٖااا  تنٍٗااا           

 .التعمٗي احلاصمني أٔ غري احلاصمني عمٜ ربمًٕ وضاكظ واارص التعمي

  :اليتائج املتعلقة بالشؤال الرابع 

ِن تٕجز فضٔ  سا  رحلاٛ ا اااٟٗٛ يف مماصعاٛ كفاٖاا  تنٍٗاا  التعماٗي       

لااازٝ أوٍااااٞ وضاكاااظ وااااارص الاااتعمي تعاااظٝ  اااتػريا  عااإٍا  اخلاااربٚ، ٔا ؤِااان  

 العمى٘، ٔالتداص، ٔاحلإه عمٜ ربمًٕ وضاكظ واارص التعمي؟   

 :متغري سيوات اخلربة 

 عضفااٛ رحلااٛ  ( Kruskal-Walls) ناااص "كضٔعاا اه ٖٔمااظ" ت اعااتدزاً اخت

الفضٔ  يف مماصعٛ كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ وااارص الاتعمي   

 تنعا  تػري عٍٕا  اخلربٚ، ٔكاٌت الٍتاٟ  كىا ٖم3٘

(3 ٌتاٟ  اختناص كضٔع اه ٖٔمظ لزحلٛ الفضٔ  يف مماصعٛ كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لزٝ 03جزٔه صني )

 أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي تنعا  تػري عٍٕا  اخلربٚ

( أُ مٗاع ناٗي وغاتٕٖا  الزحلاٛ كاٌات أكارب واَ        03ٖتضح وَ اجلزٔه )

( يف مٗاااع ال فاٖاااا ، ِٔاااشا ٖعاااع عااازً ٔجااإر فاااضٔ  يف مماصعاااٛ ِاااشٓ        4.43)

ال فاٖا  لزٝ أوٍااٞ وضاكاظ وااارص الاتعمي تعاظٝ  اتػري عإٍا  اخلاربٚ، ِٔاشا          

وّىااا كاٌاات   ٖاازه عمااٜ تؾااابْ رصجااا  مماصعااتّي ل فاٖااا  تنٍٗااا  التعمااٗي       

 عٍٕا  خربتّي.

وضبع  وتٕعط الضتت  تػري عٍٕا  اخلربٚ النعز

 كاٙ

رصجا  

 احلضٖٛ

وغتٕٝ 

 الزحلٛ

أنن وَ 

 عٍٛ
وَ 

 -عٍٛ 

3 

 - 1وَ 

04 

أكسض 

04وَ   

كفاٖا  احعزار 

 ٔالتداٗط

4434 7312 4374 4242 7.341 4 4.311 

 4.122 4 0.344 4173 3774 4723 4773 كفاٖا  أعمٕب الٍظي

كفاٖا  التاىٗي 

 التعمٗى٘

4744 7323 4313 4233 4.331 4 4.473 

كفاٖا  اختٗاص تنٍٗا  

 التعمٗي

7373 4714 4434 4273 0.331 4 4.171 

كفاٖا  اعتدزاً تنٍٗا  

 التعمٗي
0734 4404 4333 4213 3.424 4 4.777 

كفاٖا  التجزٖز 

 ٔالتحزٖد

134 4373 4134 4102 3.101 4 4.747 

كفاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  

 التعمٗىٗٛ

0073 7333 4324 3430 3.032 4 4.411 

 4.131 4 4.104 4137 4434 4131 4033 كفاٖا  التٕاصن ٔالتفاعن

كفاٖا  التنٍٗا  

 التعمٗىٗٛ احلزٖسٛ

7434 4144 4134 4333 4.234 4 4.101 

 4732 4 3473 4213 4323 7241 0173 مماصعٛ ال فاٖا  ك ن



 م2018..  أكتوبر                      الثاني عشر     العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية

 

 

 

   
246 

 :متغري املؤهل العلني 

(  عضفاااٛ رحلاااٛ  Mann-Whitney Uت اعاااتدزاً اختنااااص "وااااُ ٖٔاااتع" ) 

الفضٔ  يف مماصعٛ كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ وااارص الاتعمي   

 تنعا  تػري ا ؤِن العمى٘، ٔكاٌت الٍتاٟ  كىا ٖم3٘

ٖٔتع لزحلٛ الفضٔ  يف مماصعٛ كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لزٝ أوٍاٞ (3 ٌتاٟ  اختناص واُ 01جزٔه صني )

 وضاكظ واارص التعمي تنعا  تػري ا ؤِن العمى٘

ا ؤِن  النعز

 العمى٘

وتٕعط  العزر

 الضتت

دلىٕع 

 الضتت

وغتٕٙ  نٗىٛ ط

 الزحلٛ

 ب الٕصٖٕؼ كفاٖا  احعزار ٔالتداٗط
 ربمًٕ عال٘

34 
4 

41.33 

32.14 

7330.34 

032.34 

-0.424 4.731 

 ب الٕصٖٕؼ كفاٖا  أعمٕب الٍظي
 ربمًٕ عال٘

34 

4 

43.23 

10.44 

7301.44 

014.44 

-7.431 4.434 

 ب الٕصٖٕؼ كفاٖا  التاىٗي التعمٗى٘
 ربمًٕ عال٘

34 

4 

41.30 

34.13 

7334.44 

040.44 

-4.331 4.333 

 ب الٕصٖٕؼ كفاٖا  اختٗاص تنٍٗا  التعمٗي
 ربمًٕ عال٘

34 

4 

41.23 

43.13 

7311.44 

004.44 

-4.431 4.233 

 ب الٕصٖٕؼ كفاٖا  اعتدزاً تنٍٗا  التعمٗي
 ربمًٕ عال٘

34 

4 

41.13 

33.34 

7313.34 

041.34 

-4.304 4.331 

 ب الٕصٖٕؼ كفاٖا  التجزٖز ٔالتحزٖد
 ربمًٕ عال٘

34 

4 

41.01 

31.34 

7340.34 

012.34 

-0.134 4.044 

كفاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  

 التعمٗىٗٛ

 صٖٕؼب الٕ
 ربمًٕ عال٘

34 

4 

41.31 

33.44 

7332.44 

037.44 

-4.111 4.413 

 ب الٕصٖٕؼ كفاٖا  التٕاصن ٔالتفاعن
 ربمًٕ عال٘

34 

4 

41.10 

30.34 

7331.34 

073.34 

-4.413 4.344 

كفاٖا  التنٍٗا  التعمٗىٗٛ 

 احلزٖسٛ

 ب الٕصٖٕؼ
 ربمًٕ عال٘

34 

4 

41.33 

34.03 

7330.34 

072.34 

-4.343 4.324 

 ب الٕصٖٕؼ اصعٛ ال فاٖا  ك نمم
 ربمًٕ عال٘

34 

4 

41.32 

31.34 

7310.34 

042.34 

-4.327 4.371 

( يف 4.43( أُ ناٗي وغاتٕٖا  الزحلاٛ كاٌات أنان واَ )      01ٖتضاح واَ اجلازٔه )   

كفاٖا  أعمٕب الٍظي، ِٔشا ٖعع ٔجٕر فضٔ  يف مماصعٛ ِشٓ ال فاٖاا  لازٝ   

ؤِان العمىا٘، ٔواَ ناٗي وتٕعااا       أوٍاٞ وضاكظ واارص الاتعمي تعاظٝ  اتػري ا    

الضتااات تااانني اٌّاااا كاٌااات لااااا  الااازبمًٕ العاااال٘، ِٔاااشا ٖااازه عماااٜ أُ رصجاااٛ   

مماصعااٛ أوٍاااٞ وضاكااظ واااارص الااتعمي ل فاٖااا  أعاامٕب الااٍظي أعمااٜ وااَ أوٍاااٞ 

وضاكااظ وااااارص الاااتعمي احلاصااامني عماااٜ وؤِاان ربمااإً عاااال٘، بٍٗىاااا تؾاااابّت   

ٗي األخااضٝ وّىااا كاٌاات وااؤِالتّي رصجااا  مماصعااتّي ل فاٖااا  تنٍٗااا  التعماا 

 العمىٗٛ. 

 :متغري التخصص 

-Kruskal) ٔلإلجابٛ عَ ِشا النعز ت اعتدزاً اختنااص "كضٔعا اه ٖٔماظ"   

Walls)      ٞعضفٛ رحلٛ الفضٔ  يف مماصعٛ كفاٖا  تنٍٗاا  التعماٗي لازٝ أوٍاا 

 وضاكظ واارص التعمي تنعا  تػري التداص، ٔكاٌت الٍتاٟ  كىا ٖم3٘
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(3 ٌتاٟ  اختناص كضٔع اه ٖٔمظ لزحلٛ الفضٔ  يف مماصعٛ كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لزٝ 03) جزٔه صني

 أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي تنعا  تػري التداص

( يف 4.43( أُ ناٗي وغاتٕٖا  الزحلاٛ كاٌات أنان واَ )      03ٖتضح واَ اجلازٔه )  

كفاٖا  اعاتدزاً تنٍٗاا  التعماٗي ، ِٔاشا ٖعاع ٔجإر فاضٔ  يف مماصعاٛ ِاشٓ          

      َ ناٗي   ال فاٖا  لزٝ أوٍاٞ وضاكظ وااارص الاتعمي تعاظٝ  اتػري التدااص، ٔوا

وتٕعاا  الضتت تانني اٌّاا كاٌات لااا  احجتىاعٗاا  ٔالعمإً ٔالضٖا اٗا ،        

ِٔشا ٖزه عمٜ أُ رصجٛ مماصعٛ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي سٔٙ ختاااا    

احجتىاعٗا  ٔالعمًٕ ٔالضٖا ٗا  ل فاٖا  اعتدزاً تنٍٗا  التعماٗي أعماٜ واَ    

 ٍ ىاا تؾاابّت رصجاا     أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي سٔٙ التدااا  األخاضٝ، بٗ

 مماصعتّي  ل فاٖا  تنٍٗا  التعمٗي األخضٝ وّىا كاٌت ختاااتّي. 

وضبع  وتٕعط الضتت  تػري التداص النعز

 كاٙ

رصجا  

احلضٖ

ٚ 

وغتٕ

 ٝ

 الزحلٛ

تضبٗٛ 

إعالوٗ

ٚ 

لػٛ 

عضبٗ

ٚ 

 اع

 ب فل٘

اجتىاعٗا

  

صٖا ٗا

  

 لػٛ عمًٕ

ازلمٗظٖ

ٚ 

أخض

ٝ 

كفاٖا  

احعزار 

 ٔالتداٗط

4123 4134 4174 3433 4141 417

3 

7374 7204 4.374 3 4.100 

كفاٖا  

أعمٕب 

 الٍظي

4212 3421 4174 4340 4327 431

1 

7774 3414 4.133 3 4.102 

كفاٖا  

التاىٗي 

 التعمٗى٘

3437 4321 7274 3333 3733 3703 7334 7324 3.344 3 4.411 

  كفاٖا

اختٗاص 

تنٍٗا  

 التعمٗي

3012 4004 7133 3133 3334 3333 7014 7334 07.410 3 4.421 

كفاٖا  

اعتدزاً 

تنٍٗا  

 التعمٗي

3432 7021 4443 3214 3144 3113 7314 7104 01.17

1 

3 4.402 

كفاٖا  

التجزٖز 

 ٔالتحزٖد

4244 4441 4404 3131 4141 3441 4434 4044 3.431 3 4.134 

كفاٖا  

ي تنٕٖ

التنٍٗا  

 التعمٗىٗٛ

4331 4304 7133 3423 3327 3044 7334 4414 2.031 3 4.737 

كفاٖا  

التٕاصن 

 ٔالتفاعن

3343 4333 4014 3412 3103 7123 7234 4714 3.473 3 4.421 

كفاٖا  

التنٍٗا  

التعمٗىٗٛ 

 احلزٖسٛ

3341 7141 4334 3333 4344 4373 7374 3414 2.112 3 4.023 

اوتالك 

ٖا  ال فا

 ك ن

3731 7137 7203 3111 3314 3741 7724 7234 00.474 3 4.073 
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 :متغري احلصول على دبلوو مراكز مصادر التعله 

ٔلإلجاباٛ عااَ ِااشا النعااز ت اعااتدزاً اختناااص " " لمعٍٗااا  ا غااتنمٛ  عضفااٛ  

رحلٛ الفضٔ  يف مماصعٛ كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لازٝ أوٍااٞ وضاكاظ وااارص     

 لتعمي تنعا  تػري احلإه عمٜ ربمًٕ، ٔكاٌت الٍتاٟ  كىا ٖم3٘ا

(3 ٌتاٟ  اختناص " " لمعٍٗا  ا غتنمٛ  عضفٛ رحلٛ الفضٔ  يف مماصعٛ كفاٖا  تنٍٗا  01جزٔه صني )

 التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي تنعا  تػري احلإه عمٜ ربمًٕ

احلإه  النعز

عمٜ 

 ربمًٕ

ا تٕعط  العزر

 حلغاب٘ا

احسلضاف 

 ا عٗاصٙ

نٗىٛ 

  

رصجٛ 

 احلضٖٛ

وغتٕٝ 

 الزحلٛ

كفاٖا  احعزار 

 ٔالتداٗط
 ٌعي
 ح

41 
43 

4.33 

4.42 

4.374 

4.332 

0.334 30 4.411 

كفاٖا  أعمٕب 

 الٍظي

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.17 

4.33 

4.313 

4.313 

0.314 30 4.002 

كفاٖا  التاىٗي 

 التعمٗى٘

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.47 

4.44 

4.331 

4.320 

7.023 30 4.440 

كفاٖا  اختٗاص 

 تنٍٗا  التعمٗي

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.40 

4.40 

4.141 

4.144 

7.421 30 4.442 

كفاٖا  اعتدزاً 

 تنٍٗا  التعمٗي

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.43 

7.21 

4.343 

4.177 

4.144 30 4.340 

كفاٖا  التجزٖز 

 ٔالتحزٖد

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.77 

4.07 

4.321 

4.302 

4.333 30 4.334 

كفاٖا  تنٕٖي 

 التنٍٗا  التعمٗىٗٛ

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.47 

4.03 

4.377 

4.111 

0.010 30 4.730 

كفاٖا  التٕاصن 

 ٔالتفاعن

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.33 

4.43 

4.313 

4.373 

0.342 30 4.014 

كفاٖا  التنٍٗا  

 التعمٗىٗٛ احلزٖسٛ

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.31 

4.73 

4.344 

4.301 

0.411 30 4.034 

فاٖا  مماصعٛ ال 

 ك ن

 ٌعي
 ح

41 

43 

4.41 

4.01 

4.331 

4.337 

0.121 30 4.417 

( يف 4.43( أُ ناٗي وغاتٕٖا  الزحلاٛ كاٌات أنان واَ )      01ٖتضح واَ اجلازٔه )  

كفاٖااا  التاااىٗي التعمٗىاا٘ ٔكفاٖااا  اختٗاااص تنٍٗااا  التعمااٗي، ِٔااشا ٖعااع       

ٝ ٔجٕر فضٔ  يف مماصعٛ ِشٓ ال فاٖا  لزٝ أوٍاٞ وضاكظ وااارص الاتعمي تعاظ   

 تػري احلإه عمٜ ربمًٕ وضاكظ واارص التعمي، ٔواَ ناٗي وتٕعااا  الضتات     

تاانني اٌّااا كاٌاات لاااا  احلاصاامني عمااٜ ربماإً وضاكااظ واااارص الااتعمي، ِٔااشا   

ٖزه عمٜ أُ رصجٛ مماصعٛ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي احلاصمني عماٜ ربمإً   

عماٜ واَ أوٍااٞ    ل فاٖا  التاىٗي التعمٗى٘ ٔكفاٖاا  اختٗااص تنٍٗاا  التعماٗي أ    

وضاكاااظ وااااارص الاااتعمي غاااري احلاصااامني عماااٜ ربمااإً، بٍٗىاااا تؾاااابّت رصجاااا   

مماصعتّي ل فاٖاا  تنٍٗاا  التعماٗي األخاضٝ بػال الٍظاض عاَ  اإهلي عماٜ          

 ربمًٕ وضاكظ واارص التعمي أٔ مل ٖتحامٕا عمْٗ.

 مياقشة ىتائج الدراسة 

ٛ الزصاعااٛ،  بعااز  مٗاان النٗاٌااا  تٕصاامت الزصاعااٛ إىل اإلجابااٛ عااَ أعاا٠م       

 ٔعٕف ٖعضض النا د ومدص لٍتاٟ  الزصاعٛ ِٔ٘ كاحت3٘
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 :أوال: ملخص اليتائج املتعلقة بالشؤال األول 

 إه مٗع أبعار كفاٖاا  تنٍٗاا  التعماٗي عماٜ رصجاا  اواتالك )تإافض(        

 ٛ ٔ اااامت عماااٜ  عالٗااٛ كااااُ أعالِاااا كفاٖاااا  التنٍٗاااا  التعمٗىٗاااٛ احلزٖسااا

ىااا  ااامت كفاٖااا  احعاازار ٔالتداااٗط    (، ب4.34ٍٗوتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ ) 

(، كىاااا  اااامت اواااتالك )تااإافض(   4.42عماااٜ أنااان وتٕعاااط  غااااب٘ ٔنٗىتاااْ )   

كفاٖا  تنٍٗا  التعماٗي ك ان عماٜ رصجاٛ اواتالك عالٗاٛ، ٔوتٕعاط  غااب٘         

(، ِٔشا ٖزه عمٜ أُ اوتالك )تٕافض( كفاٖا  تنٍٗاا  التعماٗي لازٝ    4.40نٗىتْ )

جٛ عالٗٛ ِٔ٘ تتف  يف سل  واع رصاعاٛ   أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي كاُ بزص

( ٔرصاعاٛ )الٍجااص،   7443( ٔرصاعٛ )الزاٖن، 7404( ٔرصاعٛ )احلٗاصا ، 7403)ال اٖز، 

0223 .) 

(، ٔرصاعاٛ )احلضنااُ،   Kim, 1993ٔاختمف ٌتاٟ  ِاشٓ الزصاعاٛ واع رصاعاٛ )    

( ٔالاايت أؽاااص  أُ ٍِاااك ٌنااص يف Zengin & Akgun, 2010( ٔرصاعااٛ )7443

ٕلٕجٗا التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي، ٖٔضٝ النا د أُ كفاٖا  ت ٍ

ِشا احخاتالف يف ٌتااٟ  الزصاعاٛ احلالٗاٛ واع بعال ٌتااٟ  الزصاعاا  الغاابنٛ          

ٖعٕر إىل رنٗعٛ أرٔا  الزصاعاٛ، ٔكاشل  رنٗعاٛ العٍٗاا  الايت أجضٖات عمّٗاا        

 الزصاعا ، ٔأٖضامل تٍٕع الن٠ٗا  التعمٗىٗٛ ٔا ٍاِ  الزصاعٗٛ.  

 :ثاىيًا: ملخص اليتائج املتعلقة بالشؤال الجاىي 

 إه مٗع أبعاار كفاٖاا  تنٍٗاا  التعماٗي عماٜ رصجاا  مماصعاٛ عالٗاٛ         

كاااُ أعالِااا كفاٖااا  أعاامٕب الااٍظي ٔ ااامت عمااٜ وتٕعااط  غاااب٘ نٗىتااْ     

(، بٍٗىااا  ااامت كفاٖااا  اعااتدزاً تنٍٗااا  التعمااٗي عمااٜ أناان وتٕعااط      4.34)

ت ال فاٖااا  ك اان عمااٜ رصجااٛ مماصعااٛ     (، كىااا  ااام 4.44 غاااب٘ ٔنٗىتااْ ) 

(، ِٔاااشا ٖااازه عماااٜ أُ مماصعاااٛ أوٍااااٞ  4.71عالٗاااٛ ٔوتٕعاااط  غااااب٘ نٗىتاااْ ) 

وضاكظ وااارص الاتعمي ل فاٖاا  تنٍٗاا  التعماٗي كاٌات بزصجاٛ عالٗاٛ ٔتتفا           

(، ٔرصاعااٛ 0223(، ٔرصاعااٛ )الٍجاااص، 7443ٌتاااٟ  ِااشا الغااؤاه وااع رصاعااٛ )عااالوٛ، 

( ٖٔعااإر احخاااتالف يف Kim, 1993ع رصاعاااٛ )(. ٔاختمفااات وااا7404)احلٗاصاااا ، 

ٌتااااٟ  الزصاعاااٛ احلالٗاااٛ صمباااا إىل رنٗعاااٛ أرٔا  الزصاعاااٛ، ٔكاااشل  رنٗعاااٛ  

العٍٗااا  الاايت أجضٖاات عمّٗااا الزصاعااا ، ٔأٖضااامل تٍاإع الن٠ٗااا  التعمٗىٗااٛ ا ٍاااِ    

 الزصاعٗٛ.  

 ا: ملخص اليتائج املتعلقة بالشؤال الجالح: جثال 

ٟٗٛ يف رصجٛ اوتالك )تإافض( كفاٖاا  تنٍٗاا     ٔجٕر فضٔ  سا  رح  ا اا

التعمااٗي لاازٝ أوٍاااٞ وضاكااظ واااارص الااتعمي تعااظٝ  ااتػري عاإٍا  اخلااربٚ، ِٔااشا  

ٖاازه عمااٜ أُ كمىااا طار  عاإٍا  اخلااربٚ لاازٝ أوٍاااٞ وضاكااظ واااارص الااتعمي        

(، 7404( ٔرصاعاااٛ )احلٗاصاااا ، 7443ٔاتفنااات ِاااشٓ الٍتٗجاااٛ واااع رصاعاااٛ )ال اٖاااز،   
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( كمىااا طار اوااتالكّي ل فاٖااا  احعاازار ٔالتداااٗط  7404، ٔرصاعااٛ )بااع رٔواا٘

ٔكفاٖا  تنٕٖي التنٍٗا  التعمٗىٗٛ ٔاواتالك ال فاٖاا  ك ان، بٍٗىاا تؾاابّت      

رصجاااا  اواااتالكّي ل فاٖاااا  تنٍٗاااا  التعماااٗي األخاااضٝ وّىاااا كاٌااات عااإٍا    

 خربتّي. 

ٔجٕر فضٔ  سا  رحلٛ ا ااٟٗٛ يف رصجٛ اوتالك )تٕافض( كفاٖا  تنٍٗاا   

تعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي تعظٝ  تػري ا ؤِن العمى٘، ٔواَ ناٗي   ال

وتٕعاااا  الضتاات تاانني اٌّااا كاٌاات لاااا  الاازبمًٕ العااال٘ اتفناات وااع رصاعااٛ    

( ٔاختمفت عٍّا يف أُ الفض  كاُ ٖعظٝ حلىمٛ الازكتٕصآ بٍٗىاا   7443)الزاٖن، 

ا اختمفات ِاشٓ الٍتٗجاٛ    يف الزصاعٛ احلالٗٛ ٖعظٝ لاا  الزبمًٕ العاال٘. بٍٗىا  

 ( 0223وع رصاعٛ )الٍجاص، 

عاازً ٔجاإر فااضٔ  يف اوااتالك )تاإافض( كفاٖااا  تنٍٗااا  التعمااٗي لاازٝ أوٍاااٞ   

وضاكظ واارص التعمي تعظٝ  اتػري التدااص، ِٔاشا ٖازه عماٜ تؾاابْ رصجاا         

 اوتالكّي ل فاٖا  تنٍٗا  التعمٗي وّىا كاٌت ختاااتّي.

( كفاٖااا  تنٍٗااا  التعمااٗي لاازٝ أوٍاااٞ  عاازً ٔجاإر فااضٔ  يف اوااتالك )تاإافض 

وضاكااظ وااااارص الاااتعمي تعاااظٝ  اااتػري احلااإه عماااٜ ربمااإً وضاكاااظ وااااارص   

 التعمي. 

  :رابعًا: ملخص اليتائج املتعلقة بالشؤال الرابع 

عزً ٔجٕر فضٔ  سا  رحلاٛ إ اااٟٗٛ يف رصجاٛ مماصعاٛ كفاٖاا  تنٍٗاا        

ػري عٍٕا  اخلاربٚ ٔاختمفات   التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي تعظٝ  ت

(، ٔرصاعاٛ )باع   7404( ٔرصاعاٛ )احلٗاصاا ،   7443ِشٓ الٍتٗجٛ وع رصاعٛ )ال اٖز، 

( ٖٔعٕر احختالف يف ٌتاٟ  الزصاعٛ احلالٗاٛ صمباا إىل رنٗعاٛ أرٔا     7404رٔو٘، 

الزصاعٛ، ٔكاشل  رنٗعاٛ العٍٗاا  الايت أجضٖات عمّٗاا الزصاعاا ، ٔأٖضاامل تٍإع          

 ٔا ٍاِ  الزصاعٗٛ.   الن٠ٗا  التعمٗىٗٛ

ٔجااإر فاااضٔ  سا  رحلاااٛ ا اااااٟٗٛ يف رصجاااٛ مماصعاااٛ كفاٖاااا  تنٍٗاااا      

التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي تعظٝ  تػري ا ؤِن العمى٘، ٔواَ ناٗي   

وتٕعاا  الضتت تانني اٌّاا كاٌات لااا  الازبمًٕ العاال٘ اتفنات الٍتٗجاٛ واع          

ُ الفااااض  كاااااُ ٖعااااظٝ حلىمااااٛ    ( ٔاختمفاااات عٍّااااا يف أ 7443رصاعااااٛ )الاااازاٖن،  

الااازكتٕصآ بٍٗىاااا يف الزصاعاااٛ احلالٗاااٛ ٖعاااظٝ لااااا  الااازبمًٕ العاااال٘. بٍٗىاااا  

 (.0223اختمفت ِشٓ الٍتٗجٛ وع رصاعٛ )الٍجاص، 

ٔجٕر فضٔ  يف مماصعٛ كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص 

ا كاٌاات الاتعمي تعااظٝ  ااتػري التداااص، ٔوااَ نااٗي وتٕعاااا  الضتاات تاانني اٌّاا 

 لاا  احجتىاعٗا  ٔالعمًٕ ٔالضٖا ٗا .
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ٔجٕر فضٔ  يف مماصعٛ كفاٖا  تنٍٗا  التعمٗي لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص 

الااتعمي تعااظٝ  ااتػري احلااإه عمااٜ ربماإً وضاكااظ واااارص الااتعمي، ٔوااَ نااٗي       

وتٕعاا  الضتت تنني اٌّا كاٌت لاا  احلاصمني عمٜ ربمًٕ وضاكظ واارص 

 التعمي

 راسةتوصيات الد 

 يف  ٕٞ ٌتاٟ  الزصاعٛ احلالٗٛ ٔبعز وٍانؾتّا، ٖٕص٘ النا ساُ مبا ٖنت3٘  

       ٚت مٗاااف ا دتااااني يف عماااي ا  تناااا  ٔا عمٕواااا  أٔ تنٍٗاااا  التعماااٗي إلراص

وضاكظ واارص التعمي، ٔوٍح األفضمٗٛ  َ هلي ختاص رنٗا  أٔ تنِٗان يف   

 دلاه إراصٚ وضاكظ واارص التعمي. 

 عتىاااز عماااٜ أعااامٕب ا ال ظاااٛ ا ناؽاااضٚ لألوٍااااٞ يف  اجاااضاٞ رصاعاااا  أخاااضٝ ت

وضاكاااظ وااااارص الاااتعمي، لمتنكاااز واااَ وااازٝ اواااتالكّي ل فاٖاااا  تنٍٗاااا  

 التعمٗي، ٔوزٝ مماصعتّي هلا يف  ٕٞ تٕافضِا لزّٖي. 

       ٕٞاحِتىااااً بعناااز رٔصا  تزصٖنٗاااٛ ألوٍااااٞ وضاكاااظ وااااارص الاااتعمي يف  ااا

 التعمٗي.   اجاتّي التزصٖنٗٛ الناٟىٛ عمٜ كفاٖا  تنٍٗا 
     التعانز وع وزصبني وتدااني يف دلاه تنٍٗا  التعماٗي، ٔسلا  إلكغااب

أوٍااٞ وضاكاظ وااارص الااتعمي كفاٖاا  تنٍٗاا  التعمااٗي الالطواٛ هلاي، ٔالاايت        

 ضلتاجُٕ إلّٗا لمنٗاً بتٍفٗش وّاوّي راخن وضاكظ واارص التعمي. 

  :املراجع العربية 
٘ العمًٕ يف ذلافظٛ ال ضك لم فاٖا  الت ٍٕلٕجٗٛ (. وزٝ اوتالك وعمى7404بع رٔو٘،  غَ. ) -

 .737 – 737(، 0) 43، رصاعا  العمًٕ الآلبٕٖٛالتعمٗىٗٛ. 

(. ٔانع اعتدزاً ت ٍٕلٕجٗا التعمٗي ٔا عمٕوا  مبضاكظ واارص التعمٗي يف 7443اجلىالُ، وعني. ) -

عمًٕ دلمٛ الوزاصؼ ممم ٛ النحضَٖ، وَ ٔجّٛ ٌظض وتداا٘ وضاكظ واارص التعمي. 

 . 030 – 074(، 0) 3، الآلبٕٖٛ ٔالٍفغٗٛ بالنحضَٖ

فعالٗٛ بضٌاو  تزصٖيب ونآلح لتٍىٗٛ كفاٖا  ت ٍٕلٕجٗا التعمٗي (. 7443احلضناُ، عنز اهلل. ) -

صعالٛ واجغتري غري وٍؾٕصٚ، كمٗٛ الآلبٗٛ، جاوعٛ ا م   لزٝ أوٍاٞ وضاكظ واارص التعمي.

 ععٕر، الضٖاض. 

(. ال فاٖا  الت ٍٕلٕجٗٛ الالطوٛ لمىعمىني ٔرصجٛ مماصعتّي هلا 7404)احلٗاصا ، ٔفاٞ ذلىز.  -

 دلمٛ جاوعٛ احٌناص لمعمًٕ اإلٌغاٌٗٛ،كي ٔجّٛ ٌظض وزٖضٙ ا زاصؼ ٔا ؾضفني الآلبٕٖني. 

(4 ،)130 – 127. 

(. وزٝ تٕافض كفاٖا  ت ٍٕلٕجٗا التعمٗي لزٝ أعضاٞ ٠ِٗٛ التزصٖػ ب مٗٛ 7443الزاٖن، ععز. ) -

 .  34 – 0(، 7) 3، دلمٛ العمًٕ الآلبٕٖٛ ب مٗا  ا عمىنيني بالضٖاض. ا عمى

 التاىٗي ٔرض - ا فًّٕ التعمٗي ت ٍٕلٕجٗا ٔعاٟن(. 7443صؽٕاُ. ) الزَٖ ٌاض ذلىٕر طٖز، -
 .ٌاؽضُٔ الضؽز . الضٖاض3 و تن0ٛ  .ٔاإلٌتا 

اص خٕاصطً العمىٗٛ جز3ٚ ر كفاٖا  التعمٗي احل آلٌٔ٘.(. 7400طَٖ الزَٖ، ذلىز ذلىٕر. )  -

 لمٍؾض ٔالتٕطٖع.
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 با ىم ٛ ا عمىني يف كمٗا  التزصٖػ ٠ِٗٛ أعضاٞ كفاٖا  (.7443احلاف . ) عنز عالوٛ، -
 47 الآلبٕٖٛ، رصاعا  يف العمًٕ هلا. مماصعتّي التعمٗي ٔوزٝ ت ٍٕلٕجٗا يف الغعٕرٖٛ العضبٗٛ

(7 ،)701 – 771. 

دلمٛ وضاكظ واارص التعمي ح تٗاجاتّي ا ٍّٗٛ.  (. تنزٖض اختااص7404٘الغٗز، ذلىز أراً. ) -

 . 7(43 ،)041-044(، ASEBالزصاعا  العضبٗٛ يف الآلبٗٛ ٔعمي الٍفػ)

اإلراص ا ضجع٘ الؾاون (. 7444الاا ، بزص ٔا ٍاع٘، عنز اهلل ٔ  ٗي، امحز ٔالنزصٙ، امحز ) -

 .  . الضٖاض3 و تت الآلبٗٛ العضب٘ لزٔه اخلمٗ  ضاكظ واارص التعمي

(. بٍاٞ بضٌاو  تزصٖيب  ؾضيف تنٍٗا  التعمٗي يف  ٕٞ  اجاتّي التزصٖنٗٛ 7407الظفريٙ، وؾعن ) -

ٔنٗاؼ فاعمٗتْ يف تٍىٗٛ كفاٖاتّي التنٍٗٛ ٔرافعٗتّي لمعىن. صعالٛ ركتٕصآ غري وٍؾٕصٚ، 

 كمٗٛ العمًٕ الآلبٕٖٛ ٔالٍفغٗٛ، جاوعٛ عىاُ العضبٗٛ، عىاُ. 

الضٖاض3  جتضبيت يف وضكظ واارص التعمي ٔاألٌؾاٛ ا نآل ٛ.(. 7403العنٗن، ٌاصض صا . ) -

 احلضٔف لمٍؾض. 

 الناِض3ٚ الزاص ا اضٖٛ المنٍاٌٗٛ. وضاكظ واارص التعمي.(. 7442العىضاُ، محز ٔالااله، وٍريٚ. ) -

عىا3ُ راص السنافٛ لمٍؾض  تنٍٗا  التعمي ٔالتعمٗي احلزٖسٛ.(. 7403ناٗط، غغاُ ٖٕعف ) -

 ٔالتٕطٖع.

(. رصجٛ اوتالك وعمى٘ المػٛ العضبٗٛ لمىض مٛ األعاعٗٛ العمٗا يف عىاُ 7403ل اٖز، صاكاُ. )ا -

دلمٛ كمٗٛ الآلبٗٛ ل فاٖا  ت ٍٕلٕجٗا التعمٗي وَ ٔجّٛ ٌظض وزٖضٙ ٔوزٖضا  ا زاصؼ. 

 .320 – 314(، 032) 7 جباوعٛ األطِض،

ٛ لزٝ وعمى٘ وض مٛ التعمٗي (. وزٝ تٕافض ال فاٖا  التنٍٗٛ التعمٗى0223ٗالٍجاص،  غَ. ) -

األعاع٘ يف األصرُ ٔمماصعتّي هلا وَ ٔجّٛ ٌظض ا عمىني أٌفغّي. صعالٛ واجغتري غري 

 وٍؾٕصٚ، كمٗٛ الآلبٗٛ، جاوعٛ الريوٕك، إصبز. 
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