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درجة ممارسة مديري املدارس للنوارات الناعنة يف والية 
 صور بسلطنة عنان

 

 : املستخلص 
دسجددٖلرسس ددٖليددتّ ٔلدلددتدسالرالٌددسسديفلدروس لددٖل لُ ّددٖللللللتعدد  ًددت الدرتسد ددٖلل

صددِسللطدداعوٖل لددسيقلُرهذهْدددلًدد َلدرتسد ددٖلنللوددسٙلا ددهدسهٖقلُلعددتلدره  ددتليددىلد  يفلل

قلُاددتلتِصدداالدرتسد ددٖلا للُيعالددسأللُ (ليطددس تدلرالددتّ ل50صددتاٌسلُادستٌددسل دهددال اددٗل ل

ّللديلجملِ ددٖليددىلدروهددسٚمل ددسيليددىللل  ًددس:لللللل  ٔلدلددتدسالرالٌددسسديفللدسجددٖلرسس ددٖليددت

ُجددِدل دد ُتلدديفلد رددٖلا  ددسْٖٚلُجددسٙيفل سرْددٖقللدروس لددٖل لُ ّددٖلصددِسللطدداعوٖل لددسيل

(ل لدسجددٖلرسس ددٖليددتّ ٔلدلددتدسالرالٌددسسديفلدروس لددٖللللα≤0.05 وددتليطددهِ٘لدرت رددٖل ل

 دددتنلُجدددِدل ددد ُتلدديفلد ردددٖلُ"لدرودددِإللدمجهلدددس ٓ"لُل"لدلطدددلٗلدردددِ ْ ٓقلتعدددمل٘للددده  ٔل

(ل لدسجدٖلرسس دٖليدتّ ٔلدلدتدسالرالٌدسسديفللللللα≤0.05يطدهِ٘لدرت ردٖل للا  دسْٖٚل ودتللل

ليلُصددالدرتسد ددٖللةدد ُسٕلل.لُ" ددوِديفلدةدد ٕ"ٔل"لدلؤًددالدرعالددٓ"لُلدروس لددٖلتعددمل٘للدده  

ٕللميهادد قلُليليوساشدهٌسللدلدد ددلرأل لدس للجددتُ يددتّ لدلتس دٖلللّعدِسل لدرهخعددْ ل اددٗلدلهدتس

ل.دلتس ٖل لحتهْهٌسلدل ددلرألًتد لحمتددل يوسلحيتدقلُليلدلتس ٖلددخالراعلالدرطاْم

لدركالسيفلدل هس ْٖ:لرسس ٖقلدلٌسسديفلدروس لٖ.

The Degree of School Principals Practicing of Soft Skills in The 
City of Sur, The Sultanate of Oman  

Dr. Mohamed Suleiman al Garaidih 

Saed Hamed alalawy 

Abstract 
The study aimed to identify the degree of practicing principals of 

soft skills in the city of Sur in the Sultanate of Oman. The 
researchers developed a questionnaire in order to achieve the 
objectives of the study and verified its validity and stability. The 
study sample consisted of (50) assistants to the director, and the 
first teachers. After analyzing the tool, the study reached the 
following results: The Degree of School Principals Practicing of Soft 
Skills in The City of Sur, The Sultanate of Oman  high. The study 
showed that there were statistically significant differences at the 
level of α≤0.05 in the degree of the principals' practice of soft 
skills due to the variables of "gender" and "job title". no statistically 
significant differences at the level of α≤0.05 in the degree of 
principals practicing soft skills due to the variables of "scientific 
qualification" and "years of experience." The study recommended 
that the school principal develop a schedule of work to be discussed, 
have the ability to properly plan the work within the school, and set 
a specific time for the goals to be achieved in the school.

keywords: Practicing of Soft Skills 
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 :املكدمـــــــــــــة 

 ظٓليِضِإللدرهْسدٕليو لدرهتنللسًهلسنل الدسٙلدمددسٕقلُحذدِسلاًهلدسيٌملللل

قلُيددسلّهلهدد للددٍليددىليٌددسسديفلاْسدّددٖلحكوددٍليددىلللللٍسدتددُيٌسدرهسٚددتلل ددِ لصدد سيف

رسس ٖلل لسرٍلُهشس ستٍللك سٕٙلُ س اْٖقلُاتلد ددديفلً َلدألًلْدٖل لدرِاداللل

دحلسرٓللسلّشٌتَلدرعسملليدىلت د ديفليهطدسس ٖل لخمهاديلدحلْدسٕلُدرد للطدد لللللللل

دمه جسسلدلع  لُدرهعِسلدرهكوِرِجٓلُاخهال لي سدسلدلع  ٖقلُيدسل د لل ادٗلللل

دردده  ديفلدردد للًدد َليددىلت دد ديفل اددٗليددتخاليفلدرعلاْددٖلدرهعاْلْددٖ.لُ ل ددالللللل

ا لدره  ْتل اٗلجِدٕلدحلسجٖلد الدلوظلسيفلدرهعاْلْٖلدلعسص ٕل  ليفل اٗل

ُدررت ْددددددددملل اددددددددٗل لاْددددددددٖلدرهذطدددددددد للللٌسلدرعلاْددددددددٖلدرهعاْلْددددددددٖلددخاددددددددلل

ل(.13قل2005دلطهل   دتدرعظْمق

 جدسيفل لدرعلاْدٖلدرهعاْلْدٖللللحتط لجدِدٕلدملدرتُسلدألل  لُلتّ لدلتس ٖل

درهعالْٖ;ل  ليوظِيٖلدرِ دسٚيلدمددسّدٖلدرد لّهدِنللدٍ.لُ ميكدىلهطدْسيلدُسلللللللل

 لُصددِ لدرعلاْددٖلدرهعاْلْددٖلا ل سّهٌددسلدل جددِٕقلُلدد ر ل دد يليددىللللللللدلعالدد ل

ُدم دددهلسإللبدددمللدلعالددد لُيْدددِبملُس ددددستٌملللدرةددد ُسٔلدمًهلدددسنلل ُضدددسإلللل

ل(.771قل2011دسٕل  ذْاقُُضعٌسليىللُرِّسيفل لالدمد

ُلصددددلدُسليددتّ لدلتس ددٖل ل ددالدمدسًددسيفلدحلتّدددٖلرْطددالجمدد دللددٙللللل

درعلالُ دلدرهسهِيلُدر ُت لدرِْيٓقلُدمس ظٖل اٗل سرٖلد  دهه دسلُدبدتُٙللل

لسلتس ددٖقلُد رهددملدنللس ددتُ لدلتس ددٓلرطدد لدحل دد لدرهعاْلْددٖقلُدلهسلعددٖلللللل

لددالدأليدد للصددددلخمها ددسل ْدد لليلللُدحلدد عل اددٗل ةددِسلدرعادددٖلرالتس ددٖقللل

درعلاْٖلدرهعاْلْٖلحتِرالا لدرعسر لدرد ٔلّعدتلحمِسًدسلدأل س دٓلُ ْ ْدٖلللللل

تددِ  لعْدد لدرظدد ُ لُد يكسهددسيفلدرال يددٖلرولددَِلدرعهاددٓلُدر ُ ددٓلُدردددتهٓقللل

ُدرددد لتعلدددال ادددٗلحتطددد لدرعلاْدددٖلدررتلِّدددٖلرهذهْددددلًددد دلدرولدددِقلُ ددد ر ل

ْدددٖلدرددد لّدددتّىللٌدددسلد هلددد ل للدددِلللللدررت ْدددملل ادددٗلحتهْددددلدألًدددتد لد هلعللل

(ل اٗلل ُ لددسًدسيفلجتّدتٕل لدمددسٕللل19قل2000(.لُلشسسلدر  حيسيفل 3قل2009  ْرتق

دلتس ْٖلحذِسيفل ِ لدرعوسّٖللكالد س يفلدديفلدر داٖللسرعلاْدٖلدرهعاْلْدٖقلللل

 ددهملدررت ْددملل اددٗلدُسلدمددسٕل لٌددسسٕل لدرهْددسدٕلُ لدرعالاددسيفلدمجهلس ْددٖلل

علالدرهعسُهٓلُتِ  لدردْٖٛلدلوس دٖلراعلاقلُّهِايلدمدس لدلدتّ ل لللُتوظْملدر

ًدد دلد ددس ل اددٗليددسلميهادد ليددىليٌددسسديفلُ  سّددسيفلاْسدّددٖلتعْوددٍل اددٗلحتهْدددلل

ّ لكددىليددتّ لللللللللل دألًددتد لدةسصددٖللسلتس ددٖلُدرعددسيا ليعددٍقلًُدد دل لشدد ل ْددٍل

دلهطدسس ٖل للدلتس ٖلدر ٔلميها لتا لدلٌسسديفلُدرك سّسيفليىليهسلعٖلدرده  ديفلل

دلْتديلدررتلِٔلُدرعلال اٗلدره س الي لدله  ديفلُدم هجسلٖلدرهسيٖلرإل دتد لل

د سسّدددٖلل  دددسرْ ليدهكددد ٕلُ ادددِ ليوس ددددٖلتةدددلىلدرهكْددديليددد لدلددده  ديفلللللللل

لدرتدخاْٖلُدةسسجْٖلرالتس ٖقلُد  هل دسل لدرععسٙلرالتس ٖ.
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لدددتُسدلل س دددْسل لليلدلٌددسسديفلدروس لدددٖلتهددِنلللل(لRuchi,2010ُلشددسسلسُشدددٓل ل

لُرْدسٙلدأليدِسلللدمس للٔلليوظلٖلُخسصٖلدلؤ طدسيفلدرهعاْلْدٖلدرد لتهعسيداليد لللللل

قلُتكِيلً َلدلؤ طدٖللل دد لدمس دسليهسسهدٖلل  ًدسليدىلللللللُدرعادٖللشكاليدسش 

دلؤ طسيفقليىلخال لدلٌسسديفلدر لّهله للٌسليدتّ لدلتس دٖلُ ْ ْدٖلرسس دهٍللللل

ِل يلردت٘لًد َلدلوظلدسيفلّ ههدتُيللددالًد َلللللللرالٌسسديفلدروس لٖقلُاددل سيلدرعدسيا

قل2013 لRaoدلٌسسديفل دالللدتليدىللت ًْادٌملُد طدسلٌملتاد لدلٌدسسديف.ل ْد لل دتلللللللللل

(لل يلدرهْسدٕلدروس لٖلتهلدال لدرهتسٕل اٗلاْدسدٕلدرودساليدىلخدال لديدهال لللللل144

ُيملجلجملِ ٖليدىلدلٌدسسديفلدر دعدٖقلُدررت ْدملل ادٗلختيدٖلدلدِدسدلدردشد ّٖقللللللللل

يفلدروس لددٖلي تدعددٖللشددكالل س ددٓللسرك ددسٙديفللدرطدداِ ْٖقل لددسلليللُليلدلٌددسسد

دلٌسسديفلدروس لٖلتعددل اٗلدلٌسسديفلدرشخ ْٖلًُٓلتشدلالدركدد ليدىلدلٌدسسديفللللل

يددالدرهدتسٕل اددٗلاادسدلدرهد دسلدروددسجدقلُادسدٕلدأل يدسيفقلُدرهِدصدالدمجهلددس ٓللللللل

لدرِد ت.لللُاددسٕلدرِااقلُدره ك لدملتد ٓلدروساتقلُدرعلالل ُ لدر  ّد

ُ اٗلضِٙليسل ددللصددليىلدرة ُسٔل اٗل اليىلّش اليو د ليدتّ دللل

رالتس ٖللديلميها ليٌسسديفلهس لدٖلحكودٍليدىلادسدٕل لادٍقلُتةدلىلردٍلدرهلْدمللللللللل

ُدر اددٓلُدملددتدإلل ل لاددٍقلُّكددِيلاسٚددتدلحم ددملدلراعددسيا ليعددٍللسلتس ددٖل هددٗلل

لظ ًسلد هل .حيههِدلدألًتد لدر لتطعٗلدلتس ٖلرهذهْهٌسلُدر لّوه

 :مشكلة الدراسة وأسئلتوا 

درهعالْدٖقلُردٍلدُسدألللدرعلاْٖلدرهعاْلْدٖلليتخاليفلّعتليتّ لدلتس ٖليىللًمل

يٌلسألُ سساسأل لتْط لدرعلال لدلوظلسيفلدرهعاْلْٖلدلعسص ٕلُحتهْددلدًدتد ٌسللل

دل  ِيٖقل  لتوطدْدلجٌدِدلدرعدسيا لُحت ْدملًمل ادٗللد  لدلملّدتليدىلد ٌدتلللللللللل

إللُدرهلْدددمللُتعدددِّ لدرددده ك لدردددتّوسيٓلدروسادددتلردددتٌّملُحت ّددد ًمليدددىلُد لدددتد

لدره ك لد  هستْكٓلد سيتلدُلدرومل ٖلدر ُتْوْٖ.للل

مبسلميهاكٍليىلاتسٕل اٗلدره ا ل لدرعسيا ل لدلتس دٖقلُدألخد لل ّدتٌّمللللُ

رهذهْدلدألًتد لدررتلِّٖل ىل  ّدلتِجْدٍل داِ ٌملُ كد ًملذمدِلدمددسَلللللل

ٕلدره س الل لدرعدسيا لُدرعلدال ادٗلحس دكٌملُُ دتٕلد ٌدِدلللللللدر ذْدقلُاددس

لْددوٌمقلُدلدددسدسٕل اددٗل دداليشددكالتٌملُدرهذددتّسيفلدردد لت ددسد ٌمللشددكالّددِيٓلل

دردد لتهعادد ليٌددسسديفلاْسدّددٖليعْوددٖل لدرهعسيدداليعٌددسقلُاددتسديفلحتاْاددٍليعْوددٖلل

رسس ددددهٍلاهاددديللدددد خهال لدرهذددددتٔلدردددد ٔلّددددِدجٌٌملقلُدردددد ليددددىلخددددال لل

اددسٕلدرِاداقلُدرهِدصداقلُ لداللللدروس لدٖلدلهلدادٖل لللٌسسديفلدرهْسدّٖلجملِ ٖلدل

د لدددس ٓلرا  ّددددقلُدرددده ك لدملدددتد ٓلدرددد ٔلّعلدددال ادددٗلدرددده ك للع ّهدددٖللللل

(.ل3قل2014 لدرعدتُديقللُدرد لحْدملَل دىل د َليدىلدلدتسدٙللللللللخمها ٖلمجيدسدلدحلادِ لل

;ل2017 سل ّدٖقلُجسٙيفلً َلدرتسد ٖلتادْٖلرهِصْسيفلدرتسد سيفلدرطسلهٖلُيوٌسل د

ُدراه لدُصهسللة ُسٕلرسس ٖليدتّ ٔلدلدتدسالرالٌدسسديفللللل(ل2016ُدرشوتُدّٖق

ُتعتليٌسسديفلدرهِدصاليىلدلٌسسديفلدروس لدٖلدأل دد لللدروعس لٖل ل اعوٖل لسيل
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(.لُتهذدتدليشدكاٖللل2017شِْ سلرت٘ليتّ ٔلدلتدساللطداعوٖل لدسيل د سل ّدٖقللل

درتسد ٖل لدرهعد  ل ادٗلدسجدٖلرسس دٖليدتّ ٔلدلدتدسالرالٌدسسديفلدروس لدٖقللللللللل

ل؟لا لدمجسلٖل ىلدرهطسؤ يفلدألتْٖ عالُلسرهذتّتل  يلدرتسد ٖل

 يدددسلدسجدددٖلرسس دددٖليدددتّ ٔلدلدددتدسالرالٌدددسسديفلدروس لدددٖل لُ ّدددٖلصدددِسللللل

 ٖل لسي؟لطاعو
 ًددالتِجددتل دد ُتلدديفلد رددٖللخ ددسْٖٚل وددتليطددهِ٘لدرت رددٖل للللα≤0.05لل ل)

دسجددٖلرسس ددٖليددتّ ٔلدلددتدسال لُ ّددٖلصددِسللطدداعوٖل لددسيلرالٌددسسديفللل

دروس لٖلتدعسلله  ديفل لدرِ ْ ٖقلُدروِإللدمجهلدس ٓقلُدلؤًدالدرعالدٓقلُ دتدللللل

  وِديفلدة ٕ(؟

 :أهنية الدراسة 

لّآ:لتهةدللًلْٖلدرتسد ٖل ْلسل

  :األهنية النظرية 

 ْدد لميكددىلتطدداْ لدرةددِٙل اددٗليِضددِإللدلٌددسسديفلدروس لددٖلرددت٘ليددتّ ٔلللللللللل

دلددتدسال لُ ّددٖلصددِسللطدداعوٖل لددسيقل ْدد لّهِادد لليلتهددِنلًدد َلدرتسد ددٖللللللل

لسرهع  ل اٗلدرهذتّسيفلدر لحتدِ لدُيلرسس دهٌسلقللُلدأل ههدسدلل ًلْهٌدسليدىلللللل

دلعْهددسيفل ددِ لّددهملدرعلددال اددٗللاددداليددتّ لدلتس ددٖقل ْدد للعددتلدرهعدد  ل اددٗللل

اجيددسدلدحلاددِ لراهذددتّسيفقلُ اددٗل  ددتُدل اددملدردس دد (لمللّطددددلدرهعدد تلبدد دللل

لدلِضِإلل لللّٖلدسد ٖ.

 :األهنية العنلية 

لاتلّطه ْتليىلً َلدرتسد ٖليعظمل وسص لدرعلاْٖلدرهعاْلْٖلًُم:

 :ٌمل ْ لميكوليطس تٔلدلتّ لُدألخ سٚ لدمجهلس ْ لُدلعالِيلدألُدٚا

درهع  ل اٗلدسجٖلرسس ٖلدلٌسسديفلدروس لٖليىلادالدلتّ لقلُيت٘ل س اْهٍل

  لتعِّ لدألددٙللسلتس ٖ.
 :ميكددىلرالددتسدٙلدرهعدد  ل اددٗلدسجددٖلرسس ددهٌملرالٌددسسديفلليددتّ ُدلدلددتدسا

دروس لددٖليددىلخددال لًدد َلدرتسد ددٖقلُ دد ر لدرعِدٚددتلدردد لتعددِدل اددٌْمل للللللللل

يل سٚهددسلليددسيٌمل لتعدْدددلدلٌددسسديفلجمددهلعٌملدلتس ددٓقلُدأل دددستلدردد لتهدد

 دروس لٖ.
 ل ْ ليىلدلؤيالليلّطه ْتلدردس دِيليىلههسٚملًد َلدرتسد دٖلُيدسللللدردس دِي:

تِصاالارٍْللعتلادمس ًسقلُ ْ لميكوٌملتعِّ لدرتسد ٖل لدسد سيفللخد ٘لل

يطههداْٖلا لدرعسيا للسلتس ٖلُاهعكسالدر ل اٗلدرهذ ْالدرتسد ٓل

 راعادٖ.
  لاٗلاخهْسسلُتتسّ ليتّ ٔلدلتدساللِ دسٕلدررتلْٖلُدرهعاْم.درهسٚلِيل
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 :أهداف الدراسة 

ل عالدرتسد ٖلد لحتهْدلد ًتد لدآلتْٖ:

 درِاددِ ل اددٗلدسجددٖلرسس ددٖليددتّ ٔلدلددتدسالرالٌددسسديفلدروس لددٖل لُ ّددٖل

 صِسللطاعوٖل لسي.
 دركشدديل ددىلد رددٖلدر دد ُتل لدسجددٖلرسس ددٖليددتّ ٔلدلددتدسالرالٌددسسديفللللللل

 لُ ّددٖلصددِسللطدداعوٖل لددسيلتدعددسللدده  ديفل لدلطددلٗلدرددِ ْ ٓقللللللدروس لددٖ

 دروِإللدمجهلس ٓقلُدلؤًالدرعالٓقلُ تدل وِديفلدة ٕ(.
 تهتّمليهرت سيفلرهعملّمللدسجٖلرسس ٖليتّ ٔلدلتدسالرالٌدسسديفلدروس لدٖللل

ل لُ ّٖلصِسللطاعوٖل لسي.

 :حدود الدراسة 

ل لدألتٓ:تشهلالً َلدرتسد ٖل اٗلل تُدلخمها ٖلتهلدال

 :ٓ َِلدرتسد ٖلًدت ال ادٗلحتتّدتلدسجدٖلرسس دٖليدتّ ٔللللللللدحلتلدلِض ً

دلددتدسالرالٌددسيفلدروس لددٖل لُ ّددٖلصددِسللطدداعوٖل لددسيقلُتةددملد ددس يفللللل

لدرهسرْٖ:ل لالدر  ّدقلُلاددسٕلدرِااقلُدرهِدصاقلُدره ك لدملتد ٓ.

 لطدداعوٖلل:ل دهددالدرتسد ددٖل اددٗلعْدد ليددتدسالُ ّددٖلصددِسللللدلكددسهٓدحلددتل

  لسي.
 :ٓن2017/2018لج ّالدرتسد ٖل لدرعسنلدرتسد ٓللدحلتلدرمليسه 
 :ٔ عْددد ليطدددس تٔليدددتسدٙلدلدددتدسالللشدددهلاالدرتسد دددٖل ادددٗللدحلدددتلدردشددد

 ُ ّٖلصِس.ُدلعال لدألُدٚال ل

 :مصطلحات الدراسة 

للشهلاالدرتسد ٖل اٗلدل عاذسيفلدرهسرْٖ:

  :املنارسة 

 (.ل46قل2008ًٓليملدُرٖلدأليِسلُدأل لس لُد  هكس للٌسلُيعس هٍل درْذلتٔق

:لدرطاِ ْسيفلُدأل لس لدر لّهِنللٌسليدتّ ٔلدلدتدسالللاج دْٚسلل هٌسلُتع  

ل لُ ّٖلصِسللطاعوٖل لسيلههْجٖلدلٌسسديفلدر لميهاكِهٌس.

 املوارات الناعنة: -ب 

دروس لددٖل"لجملِ ددٖليددىلل(لليلدلٌددسسديفReddy,& Gopi,2013, 21 دد  ل لل

در ددد سيفلدرشخ دددْٖلُدمجهلس ْدددٖلُدرعدددسدديفلدرشخ دددْٖقلُدردددِدلقلُدرعدْعدددٖلللللل

لدمجيسلْٖلُدر لته سُيفليىلشخ لألخ ".

ُ   دددداللّةددددسلل هٌددددس:ل"لجملِ ددددٖليددددىلدرطددددلسيفلدرشخ ددددْٖلرداددددٖل لللللللل

 (.2014دألت س يفقلُدرِدقلُدره سؤ لدر لحْملل الاستوسلي لدألخ ّى"ل درعتُديق
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:لدر  سيفلُدلٌسسديفلدر لميهاكٌدسليدتّ لدلتس دٖقلُدرد للللل دْٚسلل هٌساجلُتع  

ميكدددىلاْس دددٌسليدددىلخدددال لجمدددس يفلد  دددهدسهٖللدألسلعدددٖل لجمدددس يف:لل  لدددالللللل

لدر  ّدقلُلاددسٕلدرِااقلُدرهِدصاقلُدره ك لدملتد ٓ(.ل

  السابكةالدراسات: 

يددددىلخددددال لي دجعددددٖلدرتسد ددددسيفلدرطددددسلهٖقلُ ل ددددتُدليع  ددددٖلدردددددس د لللل

ا ال ٌلدددسقلمللجيدددتدللدسد دددسيفلاج ّدددال ل ددداعوٖل لدددسيلتهعاددددلمبِضدددِإلللللللللُ

درتسد ٖليدسش ٕقلُ اٗلدرد  مليدىل تدادٖلدلِضدِإلل دد ل ادٗللعدسلدرتسد دسيفللللللللل

درع لْددٖلُدألجودْددٖلدردد لتوددتسجلدرتسد دددٖل لا سسًددسقلُ ْلددسلّاددٓلد دددهع د لللللللل

لراتسد سيفلد  د لا لسلُصاٖلمبِضِإللدرتسد ٖلدحلسرْٖ:ل

دسجددٖلرسس ددٖليددتّ ٔلللا لتعدد  ل(ل2017لُللددِليدد قلدسد ددٖل صددس لًددت ال

دلتدسالرالٌ ديفلدرهْسدّدٖلددخدالدةد لد خةد ل ل اطدع ليدىلُجٌدٖلهظد للللللللل

ٖللل لا دهدددُ"لدلعالددد ل لضدددِٙليدددتخآلدلوظلدددٖلدلهعالدددٖلُدردهس دددٖلدرهوظْلْددد

(ليعالدددسلُيعالدددٖقللُتِصددداالدرتسد دددٖلا لليلل230د  دددهدسهٖل ادددٗل ْودددٖليدددىل ل

لتدسالد لهتدْٖٚلرالٌسسديفلدرهْسدّٖل كاليىلُجٌدٖللدسجٖلرسس ٖليتّ ٔلد

هظ لدلعاْلىل سهال د ٕقلُمللتظٌ لههسٚملدرتسد ٖلُجِدل  ُادسلدديفلد ردٖللل

لد  سْٖٚلله  ديفلدرتسد ٖل د وسقلدلؤًالدرعالٓقلُدة ٕ(.ل

تددد ا لدلٌدددسسديفلل"لتسد دددٖللعودددِديلل((Awan et al2015لآُديلُآ ددد ُيلادددسن

درهعدد  ل اددٗللٌددت لدروس لددٖلرددت٘لدلددتّ ٔل اددٗلدمددس لدلشددسسّ "ل للس طددهسيلل

يٌددسسديفلدرهْددسدٕلدروس لددٖلرددت٘لدلددتّ ّىلقلُد ددهختنلدلددوٌملدرِصدد ٓلل  ددهختدنلل

(ل  ددليدىلدرعدسيا ل لدلؤ طدسيفلد اه دسدّٖقللللل178درعْوٖلدره تّٖل اٗل ْوٖل 

ردٖلد  دسْٖٚللد ل داليدىلدلٌدسسديفلللللللُتِصالا لُجدِدل الادٖلاجيسلْدٖلدديفلد للل

لدرهْسدٕلدروس لٖلحمِسلدسد هٍلُدمس لدلش ُإل.ل

(للعوددِديل:ل"لAriratana et al, 2015 دج دًددسلدسستسهددسلُآخدد ُيلُل لدسد ددٖل

ٔلل  ليسرْملّدسقللل"درهعادْملل  دهختدنلدمسشدسدديفللللتولْٖلدلٌسسديفلدروس لٖللد ليدتّ 

س لدددٖلردددت٘ليدددتّ ٔلدلؤ طدددسيفللُدرددد لًدددت الا لتولْدددٖلُتعدددِّ لدلٌدددسسديفلدرول

(ل477درهعاْلْددٖقلُد ددهختنلدلددوٌملدرهذاْاددٓلدّةددسل لدسد ددهٍل اددٗل ْوددٖليددىل لللل

يدددتّ دقلُتِصددداالدرتسد دددٖلا لههدددسٚملدًلٌدددسليطدددهِ٘لدلٌدددسسديفلدروس لدددٖلردددت٘للل

يددتّ ٔلدرهعاددْملي ت دد قلُلهٌددملّطددهختيِيلليٌددسسديفلدرهكوِرِجْددسل لد ت ددس لل

لعمل ُيلسُ ل لالدر  ّد.ُّدوِيل الاسيفلجْتٕلي لد خ ّىلُّ

يددتّ ٔلا ليع  ددٖلدسجددٖلايددهال لل(ل2014قلدرعددتُدي دد ر لًددت الدسد ددٖل ل

ٖل رالٌدسسديفلللدلتدسالدحلكِيْٖل ليتّ ّٖلدررتلْٖلُدرهعاْمل لدرشِهٖلد وِلْد

 ْ ل ِسلا هدسهٖلراتسد دٖلُنلدره  دتليدىلصدتاٌسلُادستٌدسلل ْد لللللللل"قدروس لٖ

(ليعالددسلُيعالددٖل ل489رتسد ددٖليددىل د ددهختنلدلددوٌملدلطددذٓقلُتكِهددال ْوددٖلدل
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دلدددتدسالدحلكِيْدددٖلنلدخهْدددسسًمللع ّهدددٖل شدددِدْٖٚقلُلعدددتلحتاْدددالد دددهدسهٖللل

دأل هجسلسيفلتِصاالدرتسد ٖلا لليلدسجٖلديدهال ليدتّ ٔلدلدتدسالرالٌدسسديفللللل

دروس لٖليىلُجٌٖلهظ لدلعالد لجدسٙيفلي ت عدٖلرالٌدسسديفل كدالُرالجدس يفقللللللل

ُللل تلدديفلد ردٖلا  دسْٖٚل ودتليطدهِ٘لدرت ردٖللللللُل ٌ يفلدروهسٚمل دتنلُجدِدل د 

α≤0.05لل لد دددهجسلسيفلد  ددد ددلتعدددمل٘للددده  ديفلدرتسد دددٖلد دددوسلُدحلسردددٖللللللل)

لد جهلس ْٖلُدرعل لُدلؤًالدرعالٓلُ تدل وِديفلدة ٕ.ل

لعودددِدي:ل"لدرهْدددسدٕلدروس لدددٖ:لاددددسَلجتّدددتلدسد دددٖللRao,2013) ُلجددد ٘لسدُل

دٕلد تّدتقلل  دهختدنلدلدوٌملدرِصد ٓلللللراهْسدٕ"لُتٌت لا لته ٓلل اِتلدرهْس

(قلILAدرهذاْآل اٗل ْوٖلخال لهتُٕل  لد هرتهالر دلعٖلدرهْدسدٕلدرتُرْدٖل لل

ُتِصاالا لليلدرهْسدٕلدروس لٖلحتهِٔل اٗلجملِ دٖليدىلد دس يفلُدلٌدسسديفللللل

ليدالدره سُ لُدرهذ ْمللُدرهعسُيليىللجالدل اذٖلدرعسيٖ.

(للعودددِدي:ل"ل ٌدددملادددِٕلدرعسادددٖللMarqued,2013 يسس ْدددتلدسد دددٖللُجدددسٙيفل

دروس لدٖلدلؤدّددٖلمست دسإللدرهْددسدٕ"ل لردِالددماددِاقلًُدت الا لدرهعدد  ل اددٗللللل

دلٌدسسديفلدروس لددٖلل  هدسسًدسلجددملٙليددىلدمدس لدرهْددسدٕلُد دهختيالدلددوٌملدلطددذٓللللل

ُد اِتلدلهسلاٖل اٗل ْودٖليدىلدرعلدس ل لردِالددمادِالدرتدس د ل لل هدسيملللللللل

ا لدلٌدسسديفلدروس لدٖلدل ت عدٖل دسيلتهةدلىل ادٗ:لدردِ ٓللللللللدلسجطده قلُتِصدااللل

لدر دتٓلُدرهوظْملُدرهذ ْمللُدرهعس يلُدلٌسسديفلد جهلس ْٖ.

لعوِديللتسد ٖل(لTyagi & Ashu, 2013 ل  ر لاسنل اليىلتسجيٓلُدشِل

"لدلٌسسديفلدروس لٖلُدروجدس ل لدرعلدا"ل لدبودتقلُادتلًدت الا لتِضدْدللًلْدٖلللللللل

ٖل لدلطدددههدالُد دددختنلدردس ددد لدلدددوٌملدرِصددد ٓلدرهذاْادددٓقلللللدلٌدددسسديفلدروس لدددل

(ل سردد لُ سردددٖقلُتِصدداالدرتسد ددٖلا للهددٍللل250ل  ددهختدنل ْوددٖليكِهددٖليددىل ل

جيدددد لحتطدددد لدرك ددددسٙديفلُدلٌددددسسديفلدرعالْددددٖلراعادددددٖقللِدجٌددددٖلدرهذددددتّسيفللللللل

لُدرهوس طْٖلدلطههداْٖقلُيِدجٌٖلدر عِلسيفلدر لتِدجٌم.

يت٘لديهال ليتّ ٔلدلتدساللٌت ليع  ٖل(ل2012دسد ٖل درطعتّٖقلُجسٙيفل

رالٌسسديفلدمددسّٖلُدر وْٖل لدرهعسيالي لدأل يسيفلدلتس ْٖل ليتدسالدرهعادْملل

ُ دهدددالدرتسد ددددٖللددٕللقل"دأل س دددٓلمبوعهدددٖلدردس ودددٖل دددس ل ددداعوٖل لدددسيلللللل

(ليددتّ دألُيددتّ ٕقلُيددىلدًددملدروهددسٚملدردد للل60د  ددهدسهٖل اددٗل ْوددٖلتكِهدداليددىل لل

سد ٖلليليتّ ٔليدتدسالدرهعادْملد  س دٓلمبوعهدٖلدردس ودٖلللللل ش ال وٌسلدرت

 ددس ل دداعوٖل لددسيلميهاكددِيليٌددسسديفلُاددتسديفلاددسّددٖلُ وْددٖلحكددوٌمليددىلللللللللل

درهعسيداليد لدأل يدسيفلدلتس ددْٖلوكلدٖلُدسدّدٖقلُ ددتنلُجدِدل د ُتلدديفلد رددٖلللللللل

د  ددسْٖٚل ليدده  يفلدرتسد ددٖل ل دداليددىلد ددوسلُدلؤًددالدرعالددٓلُ ددوِديفللللل

لدة ٕ.لل
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 وِدهٌددددسل"لدلٌددددسسديفلدأل سدميْددددٖلدسد ددددٖل(لRuchi, 2010 سشددددٓللُدجدددد ٘

وس لددٖقلُدرعالاددٖلدلهدسدرددٖليددسللْددوٌم"لنلٌِسّددٖلدبوددتقلًُددت الللللللللُدلٌددسسديفلدرل

(ل215درتسد ٖلا لتطاْ لدرةِٙليسلل لً َلدرعالادٖقلُ دددلد ددٕل ادٗلل ْودٖل لللل

لدد ل سردددسللس ددهختدنلدلددوٌملدرِصدد ٓقلُخا ددالدسد ددهٍلا لضدد ُسٕلد لدد للللللل

دلٌددددسسديفلدأل سدميْددددٖلُدلٌددددسسديفلدمددسّددددٖلألجددددالحتهْدددددللًددددتد لدلوظلددددسيفقلل

ُ  ر لتِصاالا ل تنلُجِدل  ُتلدديفلد ردٖلل  دسْٖٚللسروطددٖللده  ديفللللل

لدرتسد ٖل سرعل لُدلؤًالدرتسد ٓ.ل

دسجدٖلرسس ددٖليددتّ ٔللا ليع  ددٖل(قل2009دسد دٖل للددِل  دْرتقللللْولدسلًددت الل

قلقمبذس ظددددسيفل ددددملٕلرالٌددددسسديفلدرهْسدّددددٖلُ دددددالتعِّ ًددددسلدلددددتدسالدردسهِّددددٖل

(ل76ُد هختنلدردس  لدلوٌملدرِص ٓلدرهذاْآقل ْ لدشهلاالدم دهدسهٖل ادٗل لل

(ليعالدسلُيعالدٖلدرد ّىلّشدكاِيل ْودٖلللللل832 ه ٕقلُنلتعدْددلد  دهدسهٖل ادٗل للل

درتسد ددٖقل ْدد لل ٌدد يفلههددسٚملدرتسد ددٖلليلدسجددٖلرسس ددٖليددتّ ٔلدلددتدسالللللللل

حمس ظٖل ملٕلرالٌسسديفلدرهْسدّدٖليدىلُجٌدٖلهظد يعالٌْمل سهداللللللدردسهِّٖل ل

%ق لدددسلدهدددٍل لتِجدددتل ددد ُتلدديفلد ردددٖلد  دددسْٖٚللددد للللللل77.7لتسجدددٖل سرْدددٖلل

يهِ دعسيفلتهدتّ ديفلدلعاددْل ل لدلدتدسالدردسهِّدٖل لحمس ظددسيفل دملٕلرتسجددٖلللللل

رسس دٖليددتّ ٌّملرالٌدسسديفلدرهْسدّددٖلتعدمل٘للدده  لد دوسل لجمددس لدلٌددسسديفللللل

للللللٖلدرعسيددٖقللْولددسلتِجددتل دد ُتلدديفلد رددٖلد  ددسْٖٚل لد ددس يفلدرهسرْددٖ:للدرهْسدّدد

ل لدلٌسسديفلدر دتٓلد هطسهْٖقلدر ك ّٖقلدمددسّٖ(لر س لدر  ِس.

(لا ليع  ددٖلدُسلدرهددتسّ ل ددىللعددتل للل2009دلو ددٓقل دسد ددٖل دد ر لًددت الل

تنلدلددوٌملتولْددٖلدلٌددسسديفلدروس لددٖلرددت٘لدرعددسيا لُلًددمل ِدٚددتلدرهددتسّ قلد ددهخلللل

ٖللللل لللللللللللدرِصدد ٓلدرهذاْاددٓليددىلدجددالدرِصددالرألًددتد ليددىلدرتسد ددٖقلُ اددالدرعْودد

(ل سيالليىلدبْٖٛلدرعسيٖلراهعادْملدرهعدْهدٓلُدرهدتسّ ل لدُردٖلدركِّداقلللللل375 ل

ُجددسٙيفلدروهددسٚمللًلٌددسلليلل ادد لل دد ددل ْوددٖلدرتسد ددٖلّدد ُيللهٌددسلتالٚددمل سجددٖلللل

ُسللدد ديملدرهددتسّ ل ددىللعددتلُتولْددٖللدرعلددالُتطددٌمللتسجددٖل سرْددٖل لت عْددالدل

دلٌددسسديفلراعددسيا قل دد ر للتةدددلليلل ادد لدرعددسيا لّدد ُيلليللدد ديملدرهددتسّ للل

 ددىللعددتلتطددٌمللتسجددٖل سرْددٖلجددتدل لد هطددستلدلٌددسسديفلدروس لددٖلُدر وْددٖليددىلل

لخال لدلهتسٕل اٗلدرهعسيالي للجٌملٕلُيعتديفلدرهتسّ .ل

 السابكة: التعكيب على 

 يدىلللد لدردْسهدسيفللل  ددٕلدرتسد دسيفلدرطدسلهٖلد  دهدسهٖل دللللد هختياليعظدملل

(لMarqued,2013);Ariratana et al 2015 د د ددلدرتسد دٖللس دهدوسٙلدسد د للللل

 لللللللللللللللللللللللللل لع لدردْسهسيف.للددتٓلد  هدسهٖلُدلهسلاٖلدراه لد هختيهسل
 ْٖٚل.درعشِد

 روظدد ٔلُدرعلاددٓلدلهةددلىلليددىلدرتسد ددسيفلدرطددسلهٖللدد ا دٙلدردعددتلدلللد دده سديفل

خالبددسقلُ للوددسٙلد  ددهدسهٖلدةسصددٖللسرتسد ددٖقلُتةددل ل هدد ديفليطددهِ سٕلل
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يوٌدددسقلردددسلد دددٌمل لهةدددِجلدرتسد دددٖلُ ِبدددسلُصدددتاٌسقل لدددسلنللّةدددسلللللل

د  ه سدٕليىلههسٚجٌسلمبهسسههٌدسليد لههدسٚملًد َلدرتسد دٖلُيع  دٖلدرهِد ددلللللللل

لُدرهعسس للْوٌلس.

 لرسس ٖليتّ ٔلدلدتدسالرالٌدسسديفلدروس لدٖلللللهتسٕلدرتسد سيفلدر لتوسُرال 

ُلسرد ديفل لللدلدتدساليؤ طسيفلت لِّٖلختيْٖلُيؤا ٕل ل ْسٕلد هل ليدال

ل اعوٖل لسي.

 الطريكة واإلجراءات 

 منوج الدراسة 

 دىل  ّددلعد للللدرتسد ٖلدلوٌملدرِصد ٓلدرد ٔلّ ديلدرظدسً ٕلللللد هختيال

ل. ط ًسقلُيىلاملحتاْاٌسلُتدردْسهسيفليىلد  ددلدرتسد ٖل

  جمتنع الدراسة 

ليلجمهل لدرتسد ٖليىلعْ ليطس تٔليتسدٙلدلتدسالُدلعال لدألُدٚدالتكِ

ل  د.ل(ل50 ُ تدًمليتدسالُ ّٖلصِسل ل اعوٖل لسي

 أداة الدراسة 

(ل هد ٕقلدهةدِيفللل28 يكِهدٖليدىللللنلتعِّ لد هدسهٖلرهذهْدللًتد لدرتسد ٖ

درتسد دسيفلدرطدسلهٖلدرد لتوسُردالللللحتالدسل لجمس يفلسْٚطٖلد هلسددأل ادٗللعدسللل

ل(.2014درعتُديقدلِضِإللُيوٌسل 

 صدم أداة الدراسة 

نلدرهذهدددليددىلصددتتللدُديفلدرتسد ددٖليددىلخددال ل  ضددٌلسل اددٗل وددٖليددىلل

ل ددعٖلحمكلد للدمكل ليىلدُٔلدةد ٕلُد خه دسعللادمجلدعدسرٓل دتدًملللللل

ُحمكلٖلرهْدساليدت٘لصدتتلي د دديفلد  دهدسهٖلُيدت٘لادتستٌلسل ادٗلاْدسالللللللللل

دبت لدر لُضعاليىلدجادٍقلُدرد لراذكدمل ادٗليدت٘لُضدِ ل دال ددسسٕليدىلللللللللل

 دسسدتٌسليىل ْ لداٖلصدْس هٌسلدرا ِّدٖلُيدت٘لدستدس ٌدسللس دس لدرد ٔلتودتسجلللللللل

حتهددٍقلُلوددسٙل اددٗلدردد لدخدده يفلدرعدددسسديفلدردد لدعدد لدمكلددِيل اٌْددسلقُ ددترالل

ل.درعدسسديفلدر لدارت ِدلتعتّاٌسلدُلد سدٕلصْس هٌسلدُل   ٌس

 بات اداة الدراسةث 

د دددهختنليعسيدددال  ُهددددس للر دددسلليدددىلخدددال ليدددىلاددددسيفلدألددٕللنلدره  دددتل

 Cronbac Alphaلًُددٓلاْلددٖلل0.97(لقلُلا ددالاْلددٖليعسيددالدرددددسيفلدركاْددٖل للل)

لِّضدلدر .لل(1 ُد تُ للجْتٕل   د لدردذ لدرعالٓ.
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ل(:ليعسياليفلدرددسيفل  ُهدس للر سلرالجس يفلُدألددٕل كا1جتُ  

ل  ُهدس للر سلد س يف

Cronbach's Alpha 
 0.96 د س لدألُ :ليٌسسٕل لالدر  ّد

ل0.97 د س لدردسهٓ:لاددسٕلدرِاا

 0.96 د س لدردسر :لدرهِدصا

ل0.96 د س لدر دل :لدره ك لدملتد ٓ

 0.97لدألددٕل كا

 :متغريات الدراسة 

لدشهلالً َلدرتسد ٖل اٗلدله  ديفلدآلتْٖل:

  :املتغريات املستكلة 

 )ٗد وسقلُرٍليطهِّسيل لد  لُلهد 
 دلطددلٗلدرددِ ْ ٓقلُرددٍلاددال ليطددهِّسيفل يطددس تليددتّ قللخ ددسٚٓلدجهلددس ٓقلل

 يعامللُ (
 دوِديفقللل10ا لل5 دوِديفقليدىلللل5 وِديفلدة ٕقلُبسلاال ليطدهِّسيفل لاداليدىلللل 

  وِديف(ل10ل د ليىل
 اددداقللكدددسرِسِّاقللدلؤًدددالدرعالدددٓقلُردددٍلادددال ليطدددهِّسيفل دلادددِنلت لدددِٔلللل  

ليسجطه ل   اٗ(

 املعاجلات اإلحصائية للبيانات 

دلعس ددسيفلد   ددسْٖٚل لد ددهخ دجلدروهددسٚملركددال ددؤد للالدرتسد ددٖلد ددهختي

يىلل ٛاٖلدرتسد ٖللس هختدنلل هسيملدر  يدٖلدم  دسْٖٚلراعادِنلد جهلس ْدٖللللل

 SPSS:ٓل(ل اٗلدروذِلدرهسر

 للنلد هختدنليعسيالد ستدسطل  ُهدس لدر س AlphaCronbachقلُيعسياليفل)

 (لراه  تليىلصتتلُادسيفللددٕلدرتسد ٖ.Pearsonدستدسطلل  ِي 
 نل طستلدلهِ عسيفلدحلطسلْٖلُد ذم د سيفلدلعْسسّٖلرإلجسلٖل ادٗلدرطدؤد للل

 دألُ .
 نلد هختدنلدخهدسس لT-Test لُحتاْالدرهدسّىلدأل سدٔل)ANOVAلرإلجسلدٖلل)

ل اٗلدرطؤد لدردسهٓ.

  عرض نتائج الدراسة ومناقشتوا 

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

"ليدددسلدسجدددٖلرسس دددٖليدددتّ ٔلدلدددتدسالرالٌدددسسديفلدروس لدددٖل لُ ّدددٖلصدددِسل

للطاعوٖل لسي"؟
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ُرإلجسلٖل ىلً دلدرطدؤد قلنلد دهخ دجلدلهِ دعسيفلدحلطدسلْٖلُد ذم د دسيفلللللل

درتسد دددٖل دددِ لدسجدددٖلرسس دددٖليدددتّ ٔلدلدددتدسالللدلعْسسّدددٖلرههدددتّ ديفل ْودددٖ

رالٌددسسديفلدروس لددٖل للُ ّددٖلصددِسللطدداعوٖل لددسيل طدد لجمددس يفلدرتسد ددٖلللللللل

يعْدسسلليفلدرتسد دٖللُدألددٕل كدا.لُرهِضدْدلههدسٚملدمجسلدٖل ادٗلدرطدؤد قلد هلدتللللللل

لدحلكملدرهسرٓ:

 دسجٖلدللسس ٖ دلت٘

 يوخ ةٖ 2.33ا لل1يىل
ليهِ عٖ 3.67ا لل2.34يىل

  سرْٖ 5ا لل3.68يىل

لِّضدلدر .لل(2 ُد تُ ل

د  ددلدرتسد ٖل اٗلجمس تٌسلرههتّ ديفلُدر تدٖل(:لدلهِ عسيفلدحلطسلْٖلُد ذم د سيفلدلعْسسّٖل2 لجتُ 

لي تدٖلتوس رْسل

دسجٖل د ذم د لدلعْسسٔ دلهِ  لدحلطسلٓ د س يف در ام در تدٖ

 دللسس ٖ

ل سرْٖ 1.01 3.80 د س لدألُ :ليٌسسٕل لالدر  ّد 1 1

  سرْٖ 1.08 3.69 د س لدردسر :لدرهِدصا 3 2
 يهِ عٖ 0.98 3.59 د س لدر دل :لدره ك لدملتد ٓل4 3
 يهِ عٖ 1.05 3.50 د س لدردسهٓ:لاددسٕلدرِاا 2ل4

 يهِ عٖ 0.98 3.65 دألددٕل كا ل

رههددتّ ديفل(لدلهِ ددعسيفلدحلطددسلْٖلُد ذم د ددسيفلدلعْسسّددٖللل2ّددد لد ددتُ ل ل

 ْوددٖلدرتسد ددٖل ددِ لدسجددٖلرسس ددٖليددتّ ٔلدلددتدسالرالٌددسسديفلدروس لددٖل للللللللل

ُ ّٖلصِسللطداعوٖل لدسيل طد لجمدس يفلدرتسد دٖلُدألددٕل كدالقل ْد لجدسٙللللللللل

 لدل تدددٖلدألُ لد ددس لدألُ :ليٌددسسٕل لددالدر  ّدددقللدد  اٗليهِ دد ل طددسلٓللللللل

سهْدددٖلد دددس لدردسرددد :للل(قلتدددالَل لدل تددددٖلدردل1.01(لُدذمددد د ليعْدددسسٔل ل3.80لادددمج 

(قتدالَل لدل تددٖللل1.08(لُدذمد د ليعْدسسٔل لل3.69درهِدصاقلمبهِ  ل طسلٓللامجل 

(لُدذمد د لل3.59دردسردٖلد س لدر دلد :لدره ك دملدتد ٓقلمبهِ د ل طدسلٓللادمج للللل

(قل ْلددددسلجددددسٙل لدل تدددددٖلدألخدددد ٕلد ددددس لدردددددسهٓ:لاددسٕلدرِادددداقللل0.98يعْددددسسٔل 

(قللُلادمجلدلهِ د لدحلطدسلٓلللل1.05ُدذمد د ليعْدسسٔل للل(3.50مبهِ  ل طسلٓللامجل 

(لُلتسجدددٖلرسس دددٖل0.98(قللدددسذم د ليعْدددسسٔل دددسنل 3.65درعدددسنلردددألددٕل كدددال 

ليهِ عٖ.

ّعلاددِيللدد ُ لدر  ّدددلللليددتّ ٔلدلددتدسالتعددمل٘لا لليللاددتلًُدد َلدروهْجددٖلل

ُ دد ر لميهاكددِيليٌددسسٕلدرهعددس يل ْلددسللْددوٌملُاجيددسلِْيلُيههدددا لرادد دٔللللل

ِيللعهدددتلاجهلس دددسيفلدُسّدددٖلًُدددملادددسدسّىل ادددٗلدرهِدصددداليددد لللدألخددد قلُّهِيددد

دألخدد ّىلُد هلدد قلُدردد لههْجددٖلرادد ديملدرهتسّدْددٖلُدرددِس لدرعالْددٖلدردد للللل

اددسٕلقلُدردده ك لدملددتد ٓلْولددسلجددسٙيفلدسجددٖلرسس ددهٌمللٌددسستٓللارهذهددِدللٌددس.ل

ا ههدسدليدتّ ٔلدلدتدساللللا لُاتلتعمل٘لًد َلدروهْجدٖللللتسجٖليهِ عٖلللدرِاا

لعدددتنلُجدددِدلُادددالردددتٌّملرهولْدددٖلدرددده ك لد لدددتد ٓلرالعالددد لركدددد ٕلدلٌدددسنلل
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;ل2014 درعددتُديقلل ُتاههددٓلًدد َلدروهْجددٖليدد لههْجددٖلدسد ددُدلطددؤُرْسيفلدلوس ددٖل

ُ ْلدسللل.(2012 درطدعتّٖقللروهْجٖلدسد دٖللخمسر ٖلُجسٙيفل(ل2017صس لُللِلي قلُ

لس تٌسلّآل   لروهسٚملدرتسد ٖل ط لجم

 أوال: اجملال األول: موارة عنل الفريل 

يٌسسٕل لالدر  ّدلي تدٖلجمس لر ه ديفلُدر تدٖل(:لدلهِ عسيفلدحلطسلْٖلُد ذم د سيفلدلعْسسّٖل3جتُ  

لتوس رْسل

در ت

 لٖ
در 

 ام
 در ه ديف

دلهِ  ل

 دحلطسلٓ
د ذم د ل

 دلعْسسٔ

دسجٖل

دللسس

ل ٖ

  سرْٖ 1.14 3.96 درعسيا ّدينلدلتّ ل الاسيفلجْتٕلي ل 1 1

2 5 
ِّ يلدلتّ ل الاسيفلدرهعسُيلمدمس ل

 دأل لس لدلتس ْٖ
  سرْٖ 1.12 3.96

حي عل اٗلحتط لهِ ْٖلدمههسجْٖل 8 3

 ُدةتيسيف
  سرْٖ 1.01 3.86

  سرْٖ 1.16 3.86 ّهطملللسل ُهٖل للددٍٚللٌسنل لاٍ 9 4

5 7 
حي عل اٗلدلطسًلٖللآسدٍٚل لدمس ل لال

 در  ّد
  سرْٖ 1.14 3.76

6 6 
ّهعسُيلدلتّ  لتِ  ليهعادسيفلادمس ل

 دلٌلسيف
  سرْٖ 1.05 3.74

  سرْٖ 1.25 3.72 حيرتنلدلتّ لآسدٙلدرعسيا  3 7
  سرْٖ 1.23 3.70 ّطٌملدلتّ ل لتِ ّ ليٌسنل لالدر  ّد 4 8
  سرْٖ 1.13 3.68 ّهعسُيلي لد هْسجسيفلدرعسيا لمبٌسسٕ 2 9

ل سرْٖ 1.01 3.80 دلطهِ٘لدرعسن  

(لدلهِ  لدحلطسلٓلدرعسنلُد ذم د لدلعْسسٔلدرعسنلر هد ديفلل3ّد لد تُ ل 

(ل3.80د ددددس لدألُ :ليٌددددسسٕل لددددالدر  ّدددددقلادللاددددمجلدلهِ دددد لدرعددددسنلرالجددددس ل لل

(ل1(قلُلتسجدٖلرسس دٖل سرْدٖ.ل ْد لجدسٙيفلدر هد ٕلل لللللل1.01لسذم د ليعْسسٔل سنل 

"ل لدل تدددٖلدألُ للدلددتّ ل الاددسيفلجْددتٕليدد لدرعددسيا لللّدينلُدردد لتددو ل اددٗ"لل

(قلتاهٌددسل لدل تدددٖلل1.14(لُاذمدد د ليعْددسسٔل ل3.96لدد  اٗليهِ دد ل طددسلٓللاددمجل لل

ِّ دديلدلددتّ ل الاددسيفلدرهعددسُيلمدمددس لدأل لددس لللللل(لُه ددٌس"لل5دردسهْددٖلدر هدد ٕلل ل

 ل(قللقلتاهٌددسل1.12(لُاذمدد د ليعْددسسٔل ل3.96"لمبهِ دد ل طددسلٓللاددمجل لللدلتس ددْٖ

حيدد عل اددٗلحتطدد لهِ ْددٖلدمههسجْددٖلللل(لُه ددٌسل"ل8دل تدددٖلدردسردددٖلدر هدد ٕل لل

(قلقللْولدددسل1.01(لُاذمددد د ليعْدددسسٔل ل3.86"لمبهِ ددد ل طدددسلٓللادددمجل للُدةدددتيسيف

ٕل(لُه ددٌس"ل2جددسٙيفلدر هدد ٕل  "ل لدل تدددٖللّهعددسُيليدد لد هْسجددسيفلدرعددسيا لمبٌددسس

ل(.1.13(قلُاذم د ليعْسسٔل 3.68دألخ ٕلمبهِ  ل طسلٓللامجل 

ل ٌدد يفلههددسٚملدرتسد ددٖلليلدسجددٖلرسس ددٖليددتّ ٔلدلددتدساللللللُلشددكال ددسنلل

;لُادددتلتعدددمل٘لًددد َل سرْدددٖرالٌددد ديفلدروس لدددٖل لُ ّدددٖلصدددِسللطددداعوٖل لدددسيلل

ا لليليدتّ ٔلدلدتدسالميسس دِيليٌدسسٕل لدالدر  ّددللتسجدٖل سرْدٖلللللللللدروهْجٖل

ٍلللل لُدردد لّطددهعْعِيللٌددسلدرهعددسُيللوجددس ليدد لدألخدد ّىلُجيعاددٌملّهعددسُهِيليعدد

ُخيا ِيل لدرعلالقلوْ لّعلاِيللشكالعس ٓلُّع ٗل اٌْملدرعلالل ُ ل
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در  ّدلدر ٔلّطعٗلرهذهْدلدألًتد لدل  ِيٖقل ْد لليلدرعلداللد ُ لدر  ّددللللل

لصددليىلض ُسّسيفلدمس لدلؤ طسيفلدرهعاْلْٖللسلرٍليىللا ل لحتهْددللًدتد للل

د ددددس يفلدلوظلددددٖلُدرعددددسيا ل ٌْددددسللهلْددددمللُحتهْدددددلدألستهددددسٙل لخمهادددديلللللل

(لُدسد ددٖل2011درهعاْلْددٖقلًُدد َلدرتسد ددٖلجددسٙيفليهِد هددٖليدد لدسد ددٖل شددسً قللل

(لدردد لجددسٙيفليهِد هددٖليعٌددسللّةددسلل2014(لُل تتددٍلدسد ددٖل لدرعددتُديقل2016 درشددِدقل

ضدد ُسٕلُلتسجددٖلي ت عددٖل لايددهال ليددتّ ٔلدلددتدساللٌددسسديفل لددالدر  ّدددلللل

تّ ٔلدلتدسالدرهعد  للتولْٖلُحتط لدرعلالل ُ للدر  ّدقل لسلجي ل اٗلي

ل اٗلد هْسجسيفلُس دسيفلدرعسيا لرهِ ّ لدلٌسنلدرعلال ْلسللْوٌم.

 ثانيا: اجملال الجاني: إدارة الوقت 

لدرِاالي تدٖلتوس رْسللاددسٕلجمس ر ه ديفلُدر تدٖل(:لدلهِ عسيفلدحلطسلْٖلُد ذم د سيفلدلعْسسّٖل4جتُ  

در 

 تدٖ
در 

 در ه ديف ام
دلهِ  ل

 دحلطسلٓ
 لد ذم د

 دلعْسسٔ
دسجٖل

لدللسس ٖ

  سرْٖ 1.08 3.82 ّتّ لدرِااللاوسٙلد جهلسإلللك سٕٙ 15 1

2 12 
ّ ت لدألُرِّسيفلدر لّطعٗلا لحتهْهٌسل

 يهِ عٖ 1.16 3.56  ط لدرِاالدلوس  

3 13 
ّة لاِدٚمليال ظسيفلرألشْسٙلدل ددل لاٌسل

 يهِ عٖ 1.15 3.48 يهطلٖل يوْس

 يهِ عٖ 1.11 3.44 دل ددليوساشهٌسلّعِسلجتُ لرأل لس  14 4

5 11 
ميها لدلهتسٕل اٗلدرهخعْ لدرطاْملراعلال

 يهِ عٖ 1.16 3.42 ددخالدلتس ٖ

6 10 
حيتدل يوسلحمتددلرألًتد لدل ددلحتهْهٌسل ل

 يهِ عٖ 1.22 3.30 دلتس ٖ

 يهِ عٖ 1.05 3.50 دلطهِ٘لدرعسن  

ُد ذم د لدلعْسسٔلدرعدسنلر هد ديفللل(لدلهِ  لدحلطسلٓلدرعسنل4ّد لد تُ ل 

(للدددسذم د ل3.50د دددس لدرددددسهٓ:لاددسٕدرِاددداقلادللادددمجلدلهِ ددد لدرعدددسنلرالجدددس ل لللل

(لُدرد لل15(قلُلتسجٖلرسس ٖليهِ عٖ.ل ْد لجدسٙيفلدر هد ٕلل للل1.05يعْسسٔل سن 

تدددو ل ادددٗل"ّدددتّ لدرِاددداللاودددسٙلد جهلدددسإلللك دددسٕٙل"ل لدل تددددٖلدألُ للددد  اٗللللللل

(قلتاهٌددسل لدل تدددٖلدردسهْددٖل1.08(لُاذمدد د ليعْددسسٔل 3.82يهِ دد ل طددسلٓللاددمجل 

(لُه ددٌس"لّ تدد لدألُرِّددسيفلدردد لّطددعٗلا لحتهْهٌددسل طدد لدرِادداللل12در هدد ٕلل 

(قلتاهٌدسل لدل تددٖللل1.16(لُاذم د ليعْسسٔل 3.56دلوس  ل"لمبهِ  ل طسلٓللامجل 

 لادددٌسل(لُه دددٌسل"لّةددد لادددِدٚمليال ظدددسيفلرألشدددْسٙلدلددد ددلل13دردسرددددٖلدر هددد ٕلل 

(قللْولددسل1.15(لُاذمدد د ليعْددسسٔل 3.48يهطددلٖل يوْددسل"لمبهِ دد ل طددسلٓللاددمجل ل

(لُه دددٌس"لحيدددتدل يودددسلحمدددتددلرألًدددتد لدلددد ددلحتهْهٌدددسل لللل6جدددسٙيفلدر هددد ٕل 

(لُاذمدد د ليعْددسسٔل3.30دلتس ددٖل"ل لدل تدددٖلدألخدد ٕلمبهِ دد ل طددسلٓللاددمجل لل

ٕللللًُددد َل(.1.22   س ْدددٖل لاددسٕللتعدددمل٘لا لليليدددتّ ٔلدلدددتدسالردددتٌّمليٌدددسس

دمجهلس دددسيفلُدرددد ليددددىلخدددال لرسس دددهٌملُاددستٌددددمللخهاددديلدمجهلس ددددسيفلللللل

دلتس ْٖل ِدٙلي لدلعال للُللُرْسٙلدأليِسلددخالدلتس ٖقللُلي ل دسيلد هلد للل
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دمادددٓقلا للهٌدددملردددتٌّملضدددعيل للعدددسلجِدهددد ليٌدددسسٕلاددسٕلدرِادددالددخدددالللللل

ددداقلُّ ههددتُيللٌددسسٕلت تْدد لللدلتس ددٖلُ ددتنلا دده ال لدرِاددالدم دده ال لدأليلل

دألُرِّسيفلُاعْ لجتدُ لدأل لس لُحتتّتلدرعسيالدرمليينلرهذهْدلدألًدتد لل

دلتس ددْٖقلُّعددمل٘لدردد لا ل ددتنلاددسد لدلددِجٌ لدمددسّدد لبدد َلدلٌددسسٕلرددت٘للللل

يددتّ ٔلدلددتدسالُيهددسلعهٌملدلطددهل ٕل ددتدُ لدأل لددس لُدألًددتد لُدةعدد للللل

ْمللدرهسٚل ل اٗلدرد ديملدرهتسّدْدٖلُدمءدسٙللللدلتس ْٖقلُّعمل٘للّةسل تنلت  

(ل2014دلٌينللٌسسٕلاددسٕلدرِااقلًُ َلدرتسد ٖلجسٙيفلخمسر دٖلرتسد دٖلدرعدتُديل للل

در لل ٌ يفلليليٌسسٕلاددسٕلدرِاالرت٘ليتّ ٔلدلتدسالدحلكِيْٖللي ت عدٖل لل

ليتّ ّٖلدررتلْٖلُدرهوعاْمل لدرشِهٖ.

 ثالجا: اجملال الجالح: التواصل 

لي تدٖلتوس رْسللدرهِدصالجمس (:لدلهِ عسيفلدحلطسلْٖلُد ذم د سيفلدلعْسسّٖلر ه ديفل5جتُ  

در 

 تدٖ
در 

 در ه ديف ام
دلهِ  ل

 دحلطسلٓ
د ذم د ل

 دلعْسسٔ
دسجٖل

لدللسس ٖ

  سرْٖ 1.17 3.98 ّوساشلدآلخ ّىلُحيسُسًم 19 1
  سرْٖ 1.22 3.90 ّههىليٌسسٕلدمص سٙلرألخ ّى 16 2
  سرْٖ 1.30 3.82 ّهِدصالي لدرعسيا ل  لجاطسيفلخمها ٖ 20 3
  سرْٖ 1.21 3.72 ّطهجْ لرألخ ّىللسًهلسن 17 4
 يهِ عٖ 1.16 3.58 ّطهختنلتكوِرِجْسلد ت س للاوسٙلدرعلا 18 5

6 23 
ّهتنللدلطس تٕلراعسيا ل ل الدلشكاليفل

 در لتِدجٌٌم
 يهِ عٖ 1.11 3.58

7 21 
د ًهلسنللس هْسجسيفلدلهتسٕل اٗللّظٌ 

 ُتعاعسيفلدرعسيا 
 يهِ عٖ 1.27 3.50

8 22 
ٌّهملمبؤش ديفلدرة ِطلدرظسً ٕل اٗل

 درعسيا 
 يهِ عٖ 1.23 3.42

  سرْٖ 1.08 3.69 دلطهِ٘لدرعسن  

(لدلهِ  لدحلطسلٓلدرعسنلُد ذم د لدلعْسسٔلدرعدسنلر هد ديفللل5ّد لد تُ ل 

(للدسذم د ليعْدسسٔللل3.69دلهِ  لدرعسنلرالجس ل د س لدردسر :لدرهِدصاقلادللامجل

(لُدرددد لتدددو ل19(قلُلتسجدددٖلرسس دددٖل سرْدددٖ.ل ْددد لجدددسٙيفلدر هددد ٕل لل1.08 دددسن 

 اٗ"ّوساشلدآلخ ّىلُحيسُسًمل"ل لدل تدٖلدألُ لل  اٗليهِ  ل طسلٓللامجل

(لُه ددٌس"ل16(قللتاهٌددسل لدل تدددٖلدردسهْددٖلدر هدد ٕل ل1.17(لُاذمدد د ليعْددسسٔل 3.98 

(لُاذم د ليعْسسٔل3.90ٌسسٕلدمص سٙلرألخ ّىل"لمبهِ  ل طسلٓللامجل ّههىلي

(لُه دٌسل"لّهِدصداليد لدرعدسيا ل د لللللل20(قللتاهٌسل لدل تدٖلدردسرددٖلدر هد ٕل لل1.22 

(قلللْولدسلل1.30(لُاذم د ليعْسسٔل 3.82جاطسيفلخمها ٖ"لمبهِ  ل طسلٓللامجل 

ًللللل22جسٙيفلدر ه ٕل   ٕل ادٗلدرعدسيا ل"للل(لُه دٌس"لٌّدهملمبؤشد ديفلدرةد ِطلدرظدس

(.لل1.23(لُاذمددد د ليعْدددسسٔل ل3.42 لدل تددددٖلدألخددد ٕلمبهِ ددد ل طدددسلٓللادددمجل للل

سديفلدروس لدٖللسل ٌ يفلههسٚملدرتسد دٖلليلدسجدٖلرسس دٖليدتّ ٔلدلدتدسالرالٌدلللللل

ل".لًُدد َ"ل سرْددٖ لُ ّددٖلصددِسللطدداعوٖل لددسيل ْلددسلّهعادددلمبجددس لدرهِدصددالللل

هٌددملميهاكددِيليٌددسسٕلدرهِدصدداللتعددمل٘لا لليليددتّ ٔلدلددتدسال لُ ّددٖلصددِسلللل
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ُادددسدسُيل ادددٗلدره س دددالُدرهِدصددداليددد ل  ًدددمقلًُددد دلّعدددمل٘لرعدْعدددٖلدلٌدددسنلللل

ُدرِدجددددسيفلدرِ ْ ْدددٖلدرددد لّهِيدددِيللٌدددسلُدرددد لحتدددهمل ادددٌْمليوساشدددٖلدألسدٙلللل

دلخها ددددٖلُحمددددسُستٌمقلُّههوددددِيليٌددددسسٕلدمصدددد سٙلُلدمًهلددددسنلل  هْسجددددسيفلللللل

درعلددال اددٌْملُّطددهختيِيللللدألخدد ّىقلُي د ددستٌمل ل سرددٖل ٌددِسلضدد ِ سيفللل

 تٕلجاطسيفلراهِدصاقلُّطهختيِيلتكوِرِجْسلد ت س للاوسٙلدرعلاقلُّهتيِيل

دلطددس تٕلراعددسيا ل ل ددالدلشددكاليفلدردد لتددِدجٌٌمقلًُدد دليددسلجددسٙليهِد هددسليدد للللل

ل(.2014ددس ٖل درعتُديق

 اإلبداعي رابعا: اجملال الرابع: التفكري 

لدملتد ٓلي تدٖلتوس رْسلل د سيفلدلعْسسّٖلر ه ديفلجمس لدره ك (:لدلهِ عسيفلدحلطسلْٖلُد ذم6جتُ  

در ت

 لٖ
در ا

 در ه ديف ن
دلهِ  ل

 دحلطسلٓ
د ذم د ل

 دلعْسسٔ
دسجٖل

لدللسس ٖ

  سرْٖ 1.14 3.72 ّ ك لللشكاليو هدل اٗلد خ ّى 27 1
  سرْٖ 1.12 3.68 ّهتنللل كسسدليدهك ٕلرهعملّمللدُسلدلتس ٖ 28 2

3 26 
ل كسسدلجتّتٕلراخ ُجللوهسٚملّطهختنلل

 يوس دٖ
 يهِ عٖ 1.03 3.58

 يهِ عٖ 1.04 3.52 ّ اللا لدلعاِيسيفلدل ددلععٌسللطٌِرٖ 25 4
 يهِ عٖ 1.18 3.44 ّع  للاةسّسليٌلٖلاسلاٖلراوهس  24 5
 يهِ عٖ 0.98 3.59 دلطهِ٘لدرعسن  

دلعْسسٔلدرعسنلر هد ديفلل(لدلهِ  لدحلطسلٓلدرعسنلُد ذم د ل6ّد لد تُ ل 

(للدسذم د لل3.59د س لدر دل :لدره ك لدملتد ٓقلادللامجلدلهِ  لدرعدسنلرالجدس ل لل

(لُدرد لل27(قلُلتسجٖلرسس ٖليهِ عٖ.ل ْ لجسٙيفلدر هد ٕل ل0.98يعْسسٔل سن 

تو ل اٗ"لّ ك للشكاليو هدل اٗلد خ ّى"ل لدل تدٖلدألُ للد  اٗليهِ د للل

(قللتاهٌددسل لدل تدددٖلدردسهْددٖلدر هدد ٕلل1.14 ليعْددسسٔل (لُاذمدد د3.72 طددسلٓللاددمجل 

(لُه ٌس"لّهتنللل كسسدليدهك ٕلرهعملّدمللدُسلدلتس دٖل"لمبهِ د ل طدسلٓللادمجلللللل28 

(لُه دٌسل"لل26(قللتاهٌدسل لدل تددٖلدردسرددٖلدر هد ٕل لللل1.12(لُاذمد د ليعْدسسٔل لل3.68 

سللادمجللّطهختنللل كسسدلجتّتٕلراخ ُجللوهسٚمليوس ددٖل"لمبهِ د ل طدسلٓليكد لللل

(لُه دددٌس"لّْعددد  للل24(قللْولدددسلجدددسٙيفلدر هددد ٕل لل1.03(لُاذمددد د ليعْدددسسٔل ل3.58 

(ل3.44اةددسّسليٌلددٖلاسلاددٖلراوهددس ل"ل لدل تدددٖلدألخدد ٕلمبهِ دد ل طددسلٓللاددمجل 

َل1.18ُاذم د ليعْسسٔل  تعدمل٘لا لليليدتّ ٔلدلدتدسالتوه دٌمليٌدسسٕللللللل(.لًُد 

  للاةددسّسليٌلددٖلاسلاددٖللدردده ك لدملددتد ٓل لا ددهختدنلدأل كددسسلد تّددتٕلُل ددللل

لليِيراوهددس قلا للهٌددملرددتٌّمل ددىلدردده ك للشددكاليو ددهدل اددٗلد خدد ّىقلُلّهددتل

ل كددسسدليدهكدد ٕلرهعملّددمللدُسلدلتس ددٖقلُاددتلّعددمل٘لًدد دللّةددسلا ل ددتنلت  ْددمللللللللل

لدد ديملدمءددسٙلدلٌددينل اددٗلتولْددٖلًدد َلدلٌددسسٕل دردده ك لدملددتد ٓل(ل للدد ديمللللللللل

(لُدرد لل2014 ٖلجدسٙيفلخمسر دٖلرتسد دٖلدرعدتُديل للللدرهتسّدْٖلدلو  ٕقلًُ َلدرتسد

ل ٌددد يفلليلدلهِ ددد لدرعدددسنلمجسلدددسيفلدرعْودددٖل دددِ لدرددده ك لدملدددتد ٓللتسجدددٖلل

(لُدردد للُضددذالههسٚجٌددسلليللل2011ي ت عددٖقلُلدّةددسلخمسر ددٖلرتسد ددٖلشددسً ل لللل

(ل24دسجدٖلرسس دٖليٌدسسديفلدرده ك لدملدتد ٓلي ت عدٖقلُدخد دلجدسٙيفلدر هد ٕل للللللللل
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ةددسّسليٌلددٖلاسلاددٖلراوهددس ل"ل لدل تدددٖلدألخدد ٕلمبهِ دد لللللللُه ددٌسل"لّعدد  للال

ل(.3.44 طسلٓللامجل 

 :ثانيا: النتائج املتعلكة بالسؤال الجاني، ونصى 

(ل لα≤0.05ًددالتِجددتل دد ُتلدديفلد رددٖلا  ددسْٖٚل وددتليطددهِ٘لدرت رددٖ لللل"

تهددتّ ديفل ْوددٖلدرتسد دددٖل ددِ لدسجدددٖلرسس ددٖلليدددتّ ٔلدلددتدساللرالٌدددسسديفلللللل

صددِسللطدداعوٖلل لددسيلتعددمل٘للدده  ديف:لدروددِإللد جهلددس ٓقلللللللدروس لددٖل لُ ّددٖللل

لُدلطلٗلدرِ ْ ٓقلُدلؤًالدرعالٓقلُ وِديفلدة ٕ؟"

رإلجسلٖل ىلً دلدرطؤد لنلحتاْالدردْسهسيفل  هخ دجلدلهِ عسيفلدحلطسلْٖل

ُد ذم د سيفلدلعْسسّٖلرههتّ ديفل ْودٖلدرتسد دٖل دِ لدسجدٖلرسس دٖليدتّ ٔللللللل

 للُ ّدددٖلصدددِسللطددداعوٖل لدددسيلقلُيهسسهدددٖلًددد َللدلدددتدسالرالٌدددسسديفلدروس لدددٖ

(;لANOVAدلهِ ددددعسيفللس ددددهختدنلدخهدددددسسل يف(;ُحتاْددددالدرهدددددسّىلدأل ددددسدٔل للل

راهذهدليىلد ردٖلدر د ُتلدرد لتعدمل٘لرالده  ديف;لدرودِإللد جهلدس ٓقلُدلطدلٗللللللللل

لدرِ ْ ٓقلُدلؤًالدرعالٓقُ وِديفلدة ٕقل اٗلدروذِلدرهسرٓ:

 "متغري " النوع االجتناعي 

د ددددهخ دجلدلهِ ددددعسيفلدحلطددددسلْٖلُد ذم د ددددسيفلدلعْسسّددددٖلُدخهدددددسس يف(لللن

رههددتّ ديفل ْودددٖلدرتسد دددٖل ددِ لدسجدددٖلرسس دددٖليددتّ ٔلدلدددتدسالرالٌدددسسديفلللل

دروس لدددٖل للُ ّدددٖلصددددِسللطددداعوٖل لددددسيل طددد ليدددده  لدرودددِإللد جهلددددس ٓلللللل

ل(لِّضدلدر .7 د  /لهدٗ(قلُد تُ ل 

دلعْسسّٖلُدخهدسس يف(لألا ليه  لدروِإللد جهلس ٓل ِ ل(:لدلهِ عسيفلدحلطسلْٖلُد ذم د سيفل7جتُ  

لدسجٖلرسس ٖليتّ ٔلدلتدسالرالٌسسديفلدروس لٖل لُ ّٖللصِسللطاعوٖل لسي

 د س يف
دروِإلل

 د جهلس ٓ
لدرعتد

 50ي=
دلهِ  ل

 دحلطسلٓ
د ذم د ل

 دلعْسسٔ
اْلٖل

  يف(
درت رٖل

 دم  سْٖٚ

ليٌسسٕل لالدر  ّد

 0.004 8.953 1.07 3.70 40 د  

   0.54 4.23 10 لهدٗ

لاددسٕلدرِاا

 0.042 4.354 1.11 3.40 40 د  

   0.60 3.92 10 لهدٗ

لدرهِدصا

 0.01 7.195 1.15 3.59 40 د  

   0.61 4.06 10 لهدٗ

لدره ك لدملتد ٓ

 0.068 3.475 1.04 3.55 40 د  

   0.70 3.76 10 لهدٗ

دديفلد رددٖلا  ددسْٖٚل وددتليطددهِ٘لللل(لُجددِدل دد ُتل7ّال ددمليددىلد ددتُ ل ل

(ل لتهدددتّ ديفلدسجدددٖلرسس دددٖليدددتّ ٔلدلدددتدسالرالٌدددسسديفللللα≤0.05درت ردددٖل 

دروس لٖل للُ ّٖلصِسللطاعوٖل لسيل ط ليه  لدروِإللد جهلس ٓل لعْ ل

د س يفل تدلد س لدر دلد :لدره ك دملدتد ٓ.لُجدسٙيفلدر د ُتلد   دسْٖٚل ٌْدسللللللل

(لُجددددِدل دددد ُتلدديفلد رددددٖل7 ددددمليددددىلد ددددتُ ل ر ددددس ل ْوددددٖلدمهددددس .لللّال
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(ل لتهتّ ديفلدسجدٖلرسس دٖليدتّ ٔللللα≤0.05ا  سْٖٚل وتليطهِ٘لدرت رٖل 

دلددتدسالرالٌددسسديفلدروس لددٖل لُ ّددٖلصددِسللطدداعوٖل لددسيل طدد ليدده  لدروددِإلل

د جهلددس ٓل لعْدد لد ددس يفل ددتدلد ددس لدر دلدد :لدردده ك لدملددتد ٓقلُجددسٙيفللللللل

ٌْددسلر ددس ل ْوددٖلدمهددس .لًُدد دلّعددمل٘لا لتدددينليددتّ ديفلللدر دد ُتلد   ددسْٖٚل 

دلددتدسال الاددسيفلجْددتٕليدد لدلِ  ددسيفلُدلعالددسيفللسلتس ددٖقلُتطددٌملدلددتّ ٕل للللللل

تِ ّدد ليٌددسنل لددالدر  ّدددقلُت تدد لدألُرِّددسيفلدردد لتطددعٗلا لحتهْهٌددسل طدد للل

درِاالدلوس  قلُحهاد لدلهدتسٕل ادٗلدرهخعدْ لدرطداْملراعلدالددخدالدلتس دٖقللللللللل

دآلخد ّىلُحتدسُسًمقلُحهاد ليٌدسسٕل طدىلدمصد سٙلرالعالدسيفليعٌدسقللللللللللاشُتوس

ُ ددد ر لّعدددمل٘للّةدددسلا لدمرهدددملدنلدردددِ ْ ٓلرالددد لٕليددد لدرشدددعِسللسر ضدددٗلللللل

درِ ْ ٓقلي لاد دسٙلسُ لدرهودس سللد لدمهدس قلُ د ر لسدجد لا لحْدمللدلد لٕللللللللل

 دلد لللسر  سٙلدمجهلس ٓقلديسل ل سرٖل تنلُجِدل د ُتلا  دسْٖٚل لد دس لدرللل

 درده ك لدملدتد ٓ(قلادتلّكدِيلدرطددد لليل داللد وطد ل لّطدهختيِيللل كددسسدلللللللل

جتّتٕلراخ ُجللوهسٚمليوس دٖقلُ لّع  ِيللاةسّسليٌلٖلاسلادٖلراوهدس ليد لللل

يِ  ٌْمقلُّعمل٘ل  ر لا للهدٍليٌدسسٕلدرده ك لدملدتد ٓلحتهدسجلا لتدتسّ للللللل

سٚل ل ادٗلدرهدتسّ لللُتولْٖليٌوْدٖليطدهل ٕقلًُد دلادتلّكدِيليدسل  دال ودٍلدرهدللللللللل

لللل(ل2014ُدرهولْٖلدلٌوْدٖقلُجدسٙيفلًد َلدروهْجدٖليهِد هدٖليد لدسد دٖل لدر دجذْدٖقلللللللل

در لل ٌ يفلُجِدل  ُتلتعمل٘لراوِإللدمجهلس ٓقل لدسلجدسٙيفلللل(2007ُ لدرهِّتسق

(ل2016(لُدسد دددٖل درشدددوتُدّٖلق2012ًددد َلدرتسد دددٖلخمسر دددٖلرتسد دددٖل درطدددعتّٖق

(لُدرد لل ٌد يفل دتنلُجدِدل د ُتلدديفلد ردٖللللللل2014ُل درعدتُديقلل(2017ُ د سل ّٖق

(ل2016ا  سْٖٚلتعمل٘للده  لدرودِإللدمجهلدس ٓقلُدّةدسلخمسر دٖلرتسد دٖلدرشدِدل للللللل

 ْ لُضذاللعتنلُجِدل  ُتلدديفلد رٖلد  سْٖٚللد ليهِ دعسيفلتهدتّ ديفلللل

لدلعال ل لدلتدسالدحلكِيْٖلمبذس ظٖل ملٕلتعمل٘لله  لد وس.

 " املسنى الوظيفي"متغري 

نلد ددهخ دجلدلهِ ددعسيفلدحلطددسلْٖلُد ذم د ددسيفلدلعْسسّددٖلرههددتّ ديفل ْوددٖلل

 ددِ لدسجددٖلرسس ددٖليددتّ ٔلدلددتدسالرالٌددسسديفلدروس لددٖل للُ ّددٖللللدرتسد ددٖل

صددِسللطدداعوٖل لددسيل طدد ليدده  لدلطددلٗلدرِ ْ ٓ يطددس تليددتّ قللخ ددسٚٓللل

سلتدْسهددل(8 ّددد لد ددتُ لقلُل(لِّضدددلدردد .ل8قلُد ددتُ ل دجهلددس ٓقليعاددمللُ (ل

 سً ّددددسل لدلهِ ددددعسيفلدحلطددددسلْٖلُد ذم د ددددسيفلدلعْسسّددددٖلرههددددتّ ديفل ْوددددٖلل

درتسد ددٖل ددِ لدسجددٖلرسس ددٖليددتّ ٔلدلددتدسالرالٌددسسديفلدروس لددٖل للُ ّددٖلللل

صدددِسللطددداعوٖل لدددسيلتعدددمل٘للددده  لدلطدددلٗلدردددِ ْ ٓقللُراه  دددتليدددىلد ردددٖلل

سّىلدر دد ُتلدم  ددسْٖٚللدد لدلهِ ددعسيفلدحلطددسلْٖقلنلد ددهختدنلحتاْددالدرهدددلللللل

ل(لِّضدلدر .9(قلُد تُ ل لANOVAدأل سدٔل 
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(:لدلهِ عسيفلدحلطسلْٖلُد ذم د سيفلدلعْسسّٖلألا ليه  لدلطلٗلدرِ ْ ٓلل ِ لدسجٖلرسس ٖل8جتُ  

ليتّ ٔلدلتدسالرالٌسسديفلدروس لٖل لُ ّٖللصِسللطاعوٖل لسي

  درعتد دلطلٗلدرِ ْ ٓ
يٌسسٕل لال

 در  ّد
اددسٕل

 درِاا
درهِدص

  

 ك لدره

دملتد 

ٔ 

ل8 يطس تيتّ 

دلهِ  ل

 3.77 4.16 3.62 4.22 دحلطسلٓ

د ذم د ل

 0.57 0.47 0.69 0.48 دلعْسسٔ

للخ سٚٓ

ل8 دجهلس ٓ

دلهِ  ل

 4.45 4.59 4.35 4.54 دحلطسلٓ

د ذم د ل

 0.50 0.51 0.61 0.58 دلعْسسٔ

ل35 يعامللُ 

دلهِ  ل

 3.35 3.39 3.29 3.55 دحلطسلٓ

د ذم د ل

 1.02 1.12 1.09 1.06 دلعْسسٔ

ل50 دركآ

دلهِ  ل

 3.59 3.69 3.50 3.80 دحلطسلٓ

د ذم د ل

 0.98 1.08 1.05 1.01 دلعْسسٔ

(لألا ليه  لدلطلٗلدرِ ْ ٓل ِ لدسجٖلرسس ٖليتّ ٔللANOVA(:لحتاْالدرهدسّىلدأل سدٔل 9جتُ  

لدلتدسالرالٌسسديفلدروس لٖل لُ ّٖلصِسللطاعوٖل لسي

جملِإلل دل تس د س يف

 دل لعسيف
دسجسيفل

 دحل ّٖ
يهِ  ل

 دل لعسيف
اْلٖل

  
درت رٖل

 دم  سْٖٚ

يٌسسٕل لال

 در  ّد
 

ل ل

 0.018 4.358 3.897 2 7.794 د لِ سيف

ددخال

 0.894 47 42.023 د لِ سيف
  

    49 49.816 دركآ

 اددسٕلدرِاا
 

ل ل

 0.029 3.841 3.771 2 7.543 د لِ سيف

ددخال

 0.982 47 46.151 د لِ سيف
  

    49 53.694 دركآ

 درهِدصا
 

ل ل

 0.005 5.842 5.663 2 11.325 د لِ سيف

ددخال

 0.969 47 45.557 د لِ سيف
  

    49 56.883 دركآ

دره ك ل

 دملتد ٓ

ل ل

 0.012 4.908 4.046 2 8.092 د لِ سيف

ددخال

   0.824 47 38.741 د لِ سيف

    49 46.833 دركآ

(لُجددِدل دد ُتلدديفلد رددٖلا  ددسْٖٚل وددتليطددهِ٘للللل9ّال ددمليددىلد ددتُ ل لل

(ل لتهددتّ ديفل ْوددٖلدرتسد ددٖل ددِ لدسجددٖلرسس ددٖليددتّ ٔللللα≤0.05درت رددٖل 

رالٌددسسديفلدروس لددٖل للُ ّددٖلصددِسللطدداعوٖل لددسيلتعددمل٘لا ليدده  للللللدلددتدسا

ُردْددسيلدر دد ُتلدرملُجْددٖللدد لل.للدلطددلٗلدرددِ ْ ٓل لعْدد لجمددس يفلدرتسد ددٖ.ل

دلهِ ددددعسيفلدحلطددددسلْٖل لعْدددد لد ددددس يفقلنلد ددددهختدنلدلهسسهددددسيفلدردعتّددددٖللل

ل(.10(ل لسلًِليد ل لد تُ  Scheffeلع ّهٖل 
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(لألا ليه  لدلطلٗلدرِ ْ ٓل ِ لدسجٖلرسس ٖلScheffeدردعتّٖللع ّهٖل (:لدلهسسهسيفل10جتُ  

ليتّ ٔلدلتدسالرالٌسسديفلدروس لٖل لُ ّٖلصِسللطاعوٖل لسي

  تل دلطلٗلدرِ ْ ٓ د س يف

 دلهِ عسيف
درت رٖل

 د   سْٖٚ
 ددسَلدر  ُت

يٌسسٕل لال

 در  ّد

 ددددددددددددددددد 0.242 0.66984 يعامللُ  يطس تليتّ 
لخ سٚٓل

 دجهلس ٓ
يطس تل

 يتّ 
 ددددددددددددددددد 0.809 0.31944

 
لخ سٚٓل

 دجهلس ٓ
 0.036 *98929. يعامللُ 

لخ سٚٓل

 دجهلس ٓ

 اددسٕلدرِاا
 ددددددددددددددددد 0.721 0.33333 يعامللُ  يطس تليتّ 

لخ سٚٓل

 دجهلس ٓ
يطس تل

 ددددددددددددددددد 0.366 0.73512 يتّ 

 
لخ سٚٓل

 0.03 *1.06845 يعامللُ  دجهلس ٓ
لخ سٚٓل

 دجهلس ٓ

 درهِدصا
 ددددددددددددددددد 0.175 0.775 يعامللُ  يطس تليتّ 

لخ سٚٓل

 دجهلس ٓ
يطس تل

 يتّ 
 ددددددددددددددددد 0.699 0.43304

 
لخ سٚٓل

 دجهلس ٓ
لخ سٚٓل 0.012 *1.20804 يعامللُ 

 دجهلس ٓ

لدره ك 

 دملتد ٓ

 ددددددددددددددددد 0.545 0.41714 يعامللُ  يطس تليتّ 
لخ سٚٓل

 دجهلس ٓ
يطس تل

 يتّ 
 ددددددددددددددددد 0.36 0.67857

 
لخ سٚٓل

 دجهلس ٓ
 0.013 *1.09571 يعامللُ 

لخ سٚٓل

 دجهلس ٓ

ل(α≤0.05*لددرٖل وتليطهِ٘لدرت رٖل 

ا  دددسْٖٚل ودددتليطدددهِ٘ل(لُجدددِدل ددد ُتلدديفلد ردددٖل10ّهدددد ليدددىلد دددتُ ل 

(لل ل ْوٖلدرتسد ٖلدُٔلدلطلٗلدرِ ْ ٓللخ سٚٓلدجهلدس ٓللα≤0.05درت رٖل 

ُيعادددمللُ .لُجدددسٙيفلدر ددد ُتلر دددس ل ْودددٖلدرتسد دددٖلدُٔلدلطدددلٗلدردددِ ْ ٓلللل

(لُجدِدل د ُتلدديفللل10تد ليىلد دتُ ل للللللخ سٚٓلدجهلس ٓل لعْ لد س يف.

(للددد ل ْودددٖلدرتسد دددٖلدُٔللα≤0.05د ردددٖلا  دددسْٖٚل ودددتليطدددهِ٘لدرت ردددٖل لل

دلطلٗلدرِ ْ ٓللخ سٚٓلدجهلدس ٓلُيعادمللُ .لُجدسٙيفلدر د ُتلر دس ل ْودٖللللللل

درتسد ٖلدُٔلدلطلٗلدرِ ْ ٓللخ سٚٓلدجهلس ٓل لعْ لد س يفقلُدر لادتللل

ّعمل٘لراهكِّىلدلع  لرألخ سٚٓلدمجهلدس ٓلُدةد ٕلدرعالْدٖل لدة دسٚ للللل

يدداليعٌددملمبخهادديل ٛددستٌملدرِ ْ ْددٖقلاددلليللدرو طددْٖلرأل دد ددلُ ْ ْددٖلدرهعس

ًدد دلدرهخ دد لّطددس تلدرشددخ ل اددٗلدرددِ ٓللسرعِديددالدمجهلس ْددٖلراطدداِ للللل

دردشددد ٔقلُد دددهْعستل دْعدددٖلدألهظلدددٖلدمددسّدددٖقلًُدددِليدددسلجيعدددالدألخ دددسٚ لللل

دمجهلددس ْ لل دددد لُ ْدددسللسلٌددسسديفلدروس لدددٖلدرددد لميسس ددٌسليدددتّ ُدلدلدددتدسالللل

الل دىل دِهٌملل دد لا لدسلراعلدالدمددسٔليدىلللللللُل د لاتسٕل اٗلتهْْلٌسقل ة

دلعال لدألُدٚاقلُّععدٌْملًد دلدرهد تلدأل ةداْٖل ل ٌدملُاددس لًد َلدلٌدسسديفلللللللل

دروس لدددٖقلُ ددد ر لليلدألخ دددسٚٓلادددتلّه ددديللسل ُهدددٖل للددٚدددٍللٌدددسنل لادددٍقلللل

ُِّ يلدألخ سٚٓلدمجهلس ٓل الاسيفلدرهعسُيلُلوسٙلدرعالاسيفلمدمس لدأل لدس لل

 لسللهٍلّة لاِدٚمليال ظسيفلرألشْسٙلدل ددل لاٌسليهطلٖل يوْسقلُلدلتس ْٖقل



 م2018..  أكتوبر                               الثاني عشر العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية

 

 

 

   
274 

ّطهختنلتكوِرِجْسلد ت دس للاودسٙلدرعلداقلاضدس ٖلا للهدٍلّ داللا لدلعاِيدسيفلللللللل

(ل2010دل ددلععٌسللطٌِرٖ.لُتاههٓلً َلدروهْجٖلي لههْجٖلدسد ٖل دل ًِلْْدٖقل

درعْوددٖلتعددمل٘للدردد لل ٌدد يفلُجددِدل دد ُتلدديفلد رددٖلد  ددسْٖٚللدد ليهِ ددعسيفلل

لله  لدلطلٗلدرِ ْ ٓ.

 " املؤهل العلني":متغري 

نلد ددهخ دجلدلهِ ددعسيفلدحلطددسلْٖلُد ذم د ددسيفلدلعْسسّددٖلرههددتّ ديفل ْوددٖلل

 دِ لدلدسجدٖلرسس دٖليدتّ ٔلدلدتدسالرالٌدسسديفلدروس لدٖل للُ ّدٖلللللللللدرتسد ٖل

صدددِسللطددداعوٖل لدددسيل طددد ليددده  لدلؤًدددالدرعالدددٓل دلادددِنلت لدددِٔل  اددداقلللللللللل

ل(لِّضدلدر .11قلُد تُ ل سِّالقليسجطه ل   اٗ(لكسرِ

(:لدلهِ عسيفلدحلطسلْٖلُد ذم د سيفلدلعْسسّٖلألا ليه  لدلؤًالدرعالٓل ِ لدسجٖلرسس ٖل11جتُ  

ليتّ ٔلدلتدسالرالٌسسديفلدروس لٖل للُ ّٖلصِسللطاعوٖل لسي

  درعتد دلؤًالدرعالٓ
يٌسسٕل لال

 در  ّد
اددسٕل

 ك لدره درهِدصا درِاا

 دملتد ٓ

دلاِنلت لِٔل

ل2   اا

دلهِ  ل

 2.60 2.69 2.75 3.28 دحلطسلٓ

د ذم د ل

 1.98 2.39 2.47 2.44 دلعْسسٔ

ل43 لكسرِسِّا

دلهِ  ل

 3.59 3.67 3.46 3.77 دحلطسلٓ

د ذم د ل

 0.95 1.04 1.01 0.98 دلعْسسٔ

ل5    اٗليسجطه 

دلهِ  ل

 3.96 4.25 4.20 4.31 دحلطسلٓ

د ذم د ل

 0.79 0.68 0.52 0.62 دلعْسسٔ

ل50 دركآ

دلهِ  ل

 3.59 3.69 3.50 3.80 دحلطسلٓ

د ذم د ل

 0.98 1.08 1.05 1.01 دلعْسسٔ

(لتدْسهدددسليههسسلدددسل لدلهِ دددعسيفلدحلطدددسلْٖلُد ذم د دددسيفلللل11ّدددد لد دددتُ ل ل

دلعْسسّدددٖلرههدددتّ ديفل ْودددٖلدرتسد دددٖل دددِ لدسجدددٖلرسس دددٖليدددتّ ٔلدلدددتدساللل

للرالٌسسديفلدروس لٖل للُ ّدٖلصدِسللطداعوٖل لدسيلتعدمل٘للده  لدلؤًدالدرعالدٓ.لللللللل

ُراه  تليىلد رٖلدر  ُتلدم  سْٖٚلل لدلهِ عسيفلدحلطسلْٖقلنلد هختدنل

ّال مليدىلل.لُِّضدلدر .ل(12 ل(قلُد تُ لANOVAحتاْالدرهدسّىلدأل سدٔل 

ِلللل12جدددتُ ل  ٘لدرت ردددٖل(ل دددتنلُجدددِدل ددد ُتلدديفلد ردددٖلا  دددسْٖٚل ودددتليطددده

 α≤0.05ل لتهددتّ ديفل ْوددٖلدرتسد ددٖل ددِ لدسجددٖلرسس ددٖليددتّ ٔلدلددتدسالللل)

رالٌدددسسديفلدروس لدددٖل للُ ّدددٖلصدددِسللطددداعوٖل لدددسيلتعدددمل٘لا ليددده  لدلؤًدددالل

(ل ددتنلُجددِدلل12درعالددٓل لعْدد لجمددس يفلدرتسد ددٖ.للللّال ددمليددىلد ددتُ ل للللل
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هدتّ ديفل ْودٖللل(ل لتα≤0.05  ُتلدديفلد رٖلا  دسْٖٚل ودتليطدهِ٘لدرت ردٖل لللل

درتسد ددٖل ددِ لدسجددٖلرسس ددٖليددتّ ٔلدلددتدسالرالٌددسسديفلدروس لددٖل لُ ّددٖلللللل

صدددِسللطددداعوٖل لدددسيلتعدددمل٘لا ليددده  لدلؤًدددالدرعالدددٓل لعْددد لجمدددس يفلللللللل

درتسد دددٖقلًُددد َلدروهْجدددٖل دْعْدددٖلُ هلْدددٖقل ْددد لليلدلٌدددسسديفلدروس لدددٖلًدددٓلل

ْهٌددسقللدداليددىلليٌددسسديفليكهطدددٖلُدره ًْددالدرعالددٓل لّاعدد لدُسدل لصددهاٌسلُتوللل

خددال لدردد ديملدلعددتٕلرهولْددٖلدلٌددسسديفلدروس لددٖقلًُدد َلدروهْجددٖلتعسلهدداليدد لللللللل

(لُل2015(لُدسد دددٖل آ لدرشدددْ قل2014(لُدسد دددٖل درعدددتُديلق2016دسد ٖ درشدددوتُدّٖلق

(ل ْد للُضدذال دتنلُجدِدل د ُتلدديفلد ردٖلد  دسْٖٚلللللللل2012دسد ٖل درطعتّٖلق

لٌدددسسديفلدرهْسدّدددٖلُدلٌدددسسديفل لدسجدددٖلديدددهال ليدددتّ ٔلدلدددتدسالدحلكِيْدددٖلرال

لدروس لٖلتدعسلله  لدلؤًالدرعالٓل.

(لألا ليه  لدلؤًالدرعالٓل ِ لدسجٖلرسس ٖليتّ ٔللANOVA(:لحتاْالدرهدسّىلدأل سدٔل 12جتُ  

لدلتدسالرالٌسسديفلدروس لٖل لُ ّٖلصِسللطاعوٖل لسي

 دل تس د س يف
جملِإلل

 دل لعسيف
دسجسيفل

 دحل ّٖ
يهِ  ل

 دل لعسيف
اْلٖل

  
درت رٖل

 دم  سْٖٚ

يٌسسٕل لال

 در  ّد
 

ل ل

 0.403 0.926 0.945 2 1.889 د لِ سيف

ددخال

 1.02 47 47.927 د لِ سيف
  

    49 49.816 دركآ

 اددسٕلدرِاا
 

ل ل

 0.191 1.715 1.826 2 3.653 د لِ سيف

ددخال

 1.065 47 50.041 د لِ سيف
  

    49 53.694 دركآ

 درهِدصا
 

ل ل

 0.215 1.587 1.799 2 3.597 د لِ سيف

ددخال

 1.134 47 53.285 د لِ سيف
  

    49 56.883 دركآ

دره ك ل

 دملتد ٓ

ل ل

 0.255 1.406 1.322 2 2.645 د لِ سيف

ددخال

   0.94 47 44.188 د لِ سيف

    49 46.833 دركآ

 " سنوات اخلربة":متغري 

نلد ددهخ دجلدلهِ ددعسيفلدحلطددسلْٖلُد ذم د ددسيفلدلعْسسّددٖلرههددتّ ديفل ْوددٖلل

درتسد ددٖل ددِ لدسجددٖلرسس ددٖليددتّ ٔلدلددتدسالرالٌددسسديفلدروس لددٖل للُ ّددٖلللل

صِسل لل اعوٖل لسيل طد ليده  ل دوِديفلدةد ٕقلُهظد دلرعدتنلُجدِدلل د ددللللللللل

َلدر ٛدٖلل دوِديفقل هدتلد دهدعتلدردس د لًد لللللل5يىلدرعْوٖليىلدُٔلدة ٕللااليدىلل

يددددىلدر دددد ُتلد   ددددسْٖٚقلُ اْددددٍلنلد ددددهختدنلدخهدددددسسل"يف"للع  ددددٖلدر دددد ُتل
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ل10 ددوِديفقلل ددد ليددىلللل10ا لل5د   ددسْٖٚلتدعددسللدده  ل ددوِديفلدةدد ٕل يددىلللللل

ل(لِّضدلدر .13 وِديف(قلُد تُ ل 

دسجٖل(:لدلهِ عسيفلدحلطسلْٖلُد ذم د سيفلدلعْسسّٖلُدخهدسس يف(لألا ليه  ل وِديفلدة ٕل ِ ل13جتُ  

لرسس ٖليتّ ٔلدلتدسالرالٌسسديفلدروس لٖل لُ ّٖلصِسللطاعوٖل لسي

لدرعتد  وِديفلدة ٕ د س يف

 50ي=
دلهِ  ل

 دحلطسلٓ
د ذم د ل

 دلعْسسٔ
اْلٖل

  يف(
درت رٖل

 دم  سْٖٚ

يٌسسٕل لال

لدر  ّد

ا للااليىلل5يىل

  وِديفل10
9 4.20 1.08 0.000 0.996 

   0.99 3.71 40  وِديفل   د ل10

لاددسٕلدرِاا

ا للااليىلل5يىل

  وِديفل10
9 3.89 1.08 0.408 0.526 

   1.04 3.40 40  وِديفل   د ل10

لدرهِدصا

ا للااليىلل5يىل

  وِديفل10
9 4.10 1.05 0.021 0.886 

   1.09 3.58 40  وِديفل   د ل10

لدره ك لدملتد ٓ

ا للااليىلل5يىل

  وِديفل10
9 3.84 0.94 0.009 0.925 

   1.00 3.54 40  وِديفل   د ل10

(ل تنلُجِدل  ُتلدديفلد رٖلا  سْٖٚل ودتليطدهِ٘للل13ّال مليىلجتُ ل 

(ل لتهددتّ ديفل ْوددٖلدرتسد ددٖل ددِ لدسجددٖلرسس ددٖليددتّ ٔللللα≤0.05درت رددٖل 

دروس لٖل لُ ّٖلصِسللطداعوٖل لدسيل طد ليده  ل دوِديفلللللللدلتدسالرالٌسسديف

ًُدد دلّددت لليلدةدد ٕلدرعِّاددٖل لجمددس للللدةدد ٕل لعْدد لجمددس يفلدرتسد ددٖ.ل

درعلال لتعينللسرة ُسٕللهٌسلتولٓلدلٌسسديفلدروس لٖلرت٘ليتّ ٔلدلدتدسال سلدسللل

لهدددٍل لتِجدددتلس ددددٖل لا هطدددسلٌسلُتولْهٌدددسقللدددالتعهلدددتل ادددٗلس ددددٖليدددتّ ٔلللل

تدسال لا هطسلٌسلرهعِّ لدرعلالدررتلِٔقلُلهٌملّشع ُيلل ًلْٖلرسس ٖلدل

يتّ ٔلدلتدسالرالٌدسسديفلدروس لدٖقلُلسرهدسرٓلمللاهاديلهظد تٌملذمًِدسل ادٗلللللللل

ٖلل لاخدددددهال ل دددددوِديفلدةددددد ٕقلًُددددد َلدروهْجدددددٖلجدددددسٙيفليهِد هدددددٖليددددد لدسد ددددد

(لدردددد لتِصدددداال لدسد ددددهٌسل ددددتنلُجددددِدل دددد ُتلدديفلد رددددٖللللل2017 د سل ّددددٖق

ْٖٚل ليٌدددسسديفلدرهِدصدددالتعدددمل٘للددده  ل دددتدل دددوِديفلدةددد ٕقلُلدسد دددٖلللا  دددس

(ل ْ لل ٌد يفللهدٍل لتِجدتل د ُتلد  دسْٖٚلللللل2014 درعتُديقلُ(ل2016 درشوتُدّٖلق

 لدسجٖلديهال ليتّ ٔلدلدتدسالرالٌدسسديفلدرهْسدّدٖلُدر وْدٖلتدعدسللده  ل دتدلللللللل

(ل2015درشدددْ قلُدسد ددٖل آ للل(2009 ددوِديفلدةدد ٕلقلُ دد ر لدسد ددٖل دلددِل  ددْرتقلللللل

ل.(2012دسد ٖل درطعتّٖقُ

 :التوصيات 

لِصٓلدرتسد ٖلمبسلّ تٓ:ت لضِٙلههسٚملدرتسد ٖل

 لض ُسٕلديلٌّهمليتّ ليتدساللسأليِسلدرهسرْٖ:لل

 ليوساشهٌسلدل ددلرأل لس لجتُ لّعِسليل

 لدلتس ٖلددخالراعلالدرطاْملدرهخعْ ل اٗلدلهتسٕلميها ديل



 م2018..  أكتوبر                               الثاني عشر العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية

 

 

 

   
277 

 لدلتس ٖل لحتهْهٌسل دددللرألًتد لحمتددل يوسلحيتدليل

 لدرعسيا لُتعاعسيفللس هْسجسيفلد ًهلسنل اٗلدلهتسٕلّظٌ ليل

 لدرعسيا ل اٗلدرظسً ٕلدرة ِطلمبؤش ديفلٌّهمليل

 لراوهس لاسلاٖليٌلٖلاةسّسللّع  ليل

 تولْٖلدلٌسسديفلدروس لٖلرت٘ليتّ ٔلدلتدسال لُ ّٖلصدِسليدىلخدال ل هدتللللل

 درهولْٖلدلٌوْٖللسلتدسا.دُسديفلدلوظلٖقلُادسدجٌسلضلىليش ُإلل
 ضدد ُسٕلتولْددٖلدردده ك لدملددتد ٓلرددت٘ليددتّ ٔلدلددتدساقل لددسلجيدد ل اددٗللللل

دلشددد   لدمددسّددد لُدلدددتسل لدرِادددِ ل ادددٗلد هْسجدددسيفليدددتّ ٔلدلدددتدساللللل

 ُيع  ٖلدلٌسسديفلدر لتوه ٌملةتيٖليطسسلدرعلاْٖلدرهعاْلْٖ.
 ال لههدسٚملدرتسد دٖلللدردذ لدلطهل ل ِ لدلٌسسديفلدروس لٖقل ْ للتةدليىلخ

لهددٍلتِجددتللعددسلدلٌددسسديفلدردد لحتهددسجل اددٗلتولْهٌددسقلُ دد ر لتعلددْملههددسٚملل

 ً َلدرتسد ٖل اٗلدرهعس سيفلدررتلِّٖ.

 :املراجع العربية 
ل  - ل طى ليو  ل  ْرتق ل2009للِ ل ملٕل(. لمبذس ظسيف لدردسهِّٖ لدلتدسا ليتّ ٔ لرسس ٖ "دسجٖ

ل ملٕ.ل–ل  ليوشِسٕقلد سيعٖلدم اليْٖلس سرٖليسجطه لرالٌسسديفلدرهْسدّٖلُ دالتعِّ ًس"ق

ل(.لدره ك لدروساتلُدملتد ٓ.ل لسيقلددسلص سٙلراوش لُدرهِ ّ .2012در اعسُٔقلجال ل ملّملل  -

لحملت  - للوا لّط ٘ ل2017د سل ّٖق ل" لدردسهْٖل(. لدحلاهٖ ليتدسا ليتّ ٔ لرت٘ لدرهِدصا يٌسسديف

ل ليوشِسٕقلجسيٌٖلهملُ٘."لس سرٖليسجطه ل لطاعوٖل لسيلُ الاهٌسللدعسلدله  ديف

ل  - لمحت لمحتٕ ل ل2012درطعتّٖق لُدر وْٖ لدمددسّٖ لرالٌسسديف لدلتدسا ليتّ ٔ لايهال  ليت٘ .)

ل لسي.ل للطاعوٖ لدردس وٖ لمبوعهٖ لدأل س ٓ لدرهعاْم ليتدسا ل  لدلتس ْٖ لدأل يسيف لي  درهعسيا

ل.215-195(ق102 26د اٖلدررتلِّٖل

ل  - ل آ للوا لرْاٗ ل2016درشوتُدّٖق لي  اٖل"درك سّ(. ل  لدلطههدا ليتدسا للتّ ٔ لدرال يٖ سيف

"قلُس سرٖليسجطه ل  ليوشِسٕقلدرهعاْملدأل س ٓللطاعوٖل لسيل لضِٙللعسلدرولسدجلدرعسلْٖ

لجسيعٖلهملُ٘

(.لدسجٖلرسس ٖليتّ ٔلدلتدسالرالٌسسديفلدرهْسدّٖلددخال2017صس قل آلُلللِلي قلحملِدل  -

لعال ل لضِٙليتخآلدلوظلٖلدلهعالٖلُدردهس ٖلدة لدألخة ل ل اطع ليىلُجٌٖلهظ لد

ل.200-163(قل6 41قلد اٖلدرعسلْٖلرألوسيفلدررتلِّٖدرهوظْلْٖ.

لقلدرهسً ٕقلددسلدروٌةٖلدرع لْٖ.دم هلسدلُضلسيلد ِدٕل لدرهعاْم(.ل2005 دتلدرعظْمقل اليٖ ل -

ل  - لتِ ْد لُدصي ل"2014درعتُديق ل(. لٔ ليتّ  لرت٘ لدروس لٖ ليتّ ّٖلدلٌسسديف ل  لدحلكِيْٖ دلتدسا

لس سرٖليسجطه ل  ليوشِسٕقلجسيعٖلج  قلدألسدي.دررتلْٖلُدرهعاْم"ق

ل  - ل سر  لق ل2000در  حيسيف لدررتلِٔ(. لُدرهخعْ  لددٚ ٕلدمددسٕ ل لسيق ليهوِ ٖق ل  لْٖ لدسست ق

لدلعدِ سيفلُدروش .

لليال دلسيل  - ل"2007 ذْاق در عس لرهذهْدلدرهلْملقللدُسلدمددسٕلدلتس ْٖل لتعِّ للددٙلدلعام(.

لقلجسيعٖلج  لدةسصٖقلدألسدي.س سرٖليسجطه ل  ليوشِسٕ"

ل"لا لدرهتسّ ل ىللعتل لتولْٖلدلٌسسديفلدروس لٖلراعسيا ل لدبْٖٛل2009دلو ٓلقلحملتل دِد  - .)

"قلس سرٖليسجطه ل  ليوشِسٕقلد سيعٖلدرعسيٖلراهعاْملدرهعدْهٓلُدرهتسّ ل لدُرٖلدركِّا

لجْٖقلراكٖلدردذ ّى.دةاْ
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