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 يذرسٍ انهغت انؼربُت فٍ انًرحهت انثبَىَت درجت ايتالن

 تالستراتُجُبث انتمىَى انهغىٌ انحذَث فٍ انؼراق

 بوأدواته

 

 انًذرس انًسبػذ

 هالل إسًبػُم ػًبد

 انًذَرَت انؼبيت نتربُت يحبفظت األَببر 

 وزارة انتربُت 

 انؼراق

 انخالصت

كهعخ ايزالك يلهٍٙ انهغخ انعوثٛخ فٙ انًوؽهخ انضبَٕٚخ فيٙ انعيواال تٍيزوارٛغٛبد انزميٕٚى      ْلفذ انلهاٍخ يعوفخ 

ٍ يلهٍيخ،   75)يلهٍيب  ٔ    (60) ييُٓى  (135)ييٍ  ركَٕيذ يُٛيخ انلهاٍيخ     ،انهغيٕ٘ انؾلٚضيخ ٔوكٔارٓيب    يلٚوٚيخ   ظيً

ٙ    ، ٔنزؽجٛيي  روثٛييخ اتَجييبه  اٍييزوارٛغٛبد انزمييٕٚى انهغييٕ٘   انلهاٍييخ ويييل انجبؽييش وكاح انلهاٍييخ انًزًضهييخ ثبٍييزجبَخ فيي

اٍيزقلاو  كهعيخ   وٌ ( فميوح، ٔديل ورٓيود انُزيبيظ:    18ركَٕذ ثصيٛغزٓب انُٓبيٛيخ ييٍ      يغبنٍٛ يٕىيخ يهٗ ٔوكٔارٓب

فيؤال فيٙ انًٓيبهاد     ٔعيٕك ييلو  ٔ. ثلهعيخ يزٍٕيؽخ   يلهٍٙ انهغخ انعوثٛخ ألكٔاد انزمٕٚى انهغيٕ٘ انؾلٚضيخ عيب د   

انهغٕٚييخ نصييبنؼ ا،َييبس، ٔٔعييٕك فييؤال فييٙ انًصْييم انعهًييٙ نصييبنؼ كهاٍييبد يهٛييب، ٔٔعييٕك فييؤال فييٙ انقجييوح        

 . ٔفٙ ظٕ  انُزبيظ فوعذ انلهاٍخ ثعلح رٕصٛبد ٔيمزوؽبد فأكضو. 10)انزلهَٚٛخ نصبنؼ  
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ABSTRACT 

The study aimed at determining the degree of possession of Arabic language teachers 

in the secondary stage in Iraq for modern linguistic assessment strategies and tools. 

The study sample consisted of (135) teachers (60) teachers and (75) schools within Al 

Anbar Education Directorate. The results showed that the degree of the use of Arabic 

language teachers in modern language assessment tools was medium, there were no 

differences in language skills for females, and there were differences in the scientific 

qualification for the benefit of females.  
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 ًمذيتان

نى َرعل يًهٛخ انزمٕٚى غبٚخ فٙ مارٓيب نزؾلٚيل َغيبػ انًزعهًيٍٛ ٔاَزميبنٓى لنيٗ انصيلٕ  األيهيٗ ؤ انًواؽيم انزعهًٛٛيخ           

 انالؽميخ ؤ هٍيٕثٓى ، ٔلًَيب وصييجؾذ عيي ا  ييٍ يًهٛييخ انزعهيٛى رٕعٓٓيب ٔرعيىْيب ٔرصييؾؼ يَيبهْب ْٔينا ٚزؽهييت          

انزؾٕل يٍ وٍبنٛت َٔظى اتيزؾبَبد انزمهٛلٚخ انَبيلح ٔانيلهعبد ٔانزميلٚواد انودًٛيخ انزيٙ رمزصيو يهيٗ انًٕاىَيخ        

ثييٍٛ وكا  انًييزعهى ٔوكا  ودواَييّ لنييٗ وٍييبنٛت َٔظييى رًُييٙ انةقصييٛخ انًزكبيهييخ ٔانًزٕاىَييخ نهًييزعهى، ٔيييب ًٚزهكييّ يييٍ   

زيٙ ٚكزَيجٓب فيالل انيزعهى انينارٙ ٔؽيت اتٍيزؽال  يًيب         يٓبهاد ٔرٛلٛخ ٔفٓيى يًٛي  نًعيًٌٕ انًيٕاك انلهاٍيٛخ ان     

 ًٚكُّ يٍ انزعبيم يع ثٛئزّ ٔلصوايٓب .

ٔرأرٙ وًْٛخ انزمٕٚى انهغٕ٘ يٍ فالل ايزجبهِ يمٕيب  وٍبٍيٛب  ييٍ يمٕييبد انهغيخ  وم ٕٚاكيت ْينا انُيٕ  ييٍ انزميٕٚى           

د ٔيًهٛبد ٔيقوعبد  ثًب رزعًُّ ييٍ  يًهٛزٙ انزعهى ٔانزعهٛى  ٔٚعكٌ صٕهح انُظبو انزعهًٛٙ انهغٕ٘ يٍ يلفال

وْلا  ٔوٍبنٛت ٍٔٔبيم لَزبط  فٕٓ ت ٚمزصو يهٗ ٔصي  انٕظيع انيواٍْ فؾَيت  ٔلًَيب ٚزعيلٖ لنيٗ انزةيقٛ          

ٔانعالط. ْٕٔ ثننك ٚعل ٍٔٛهخ نزؾٍَٛ يًهٛخ انزعهٛى ٔانزعّهى ٔرؽٕٚوْيب  ٔنٓينا ُٚجغيٙ لٚيال  يًهٛيخ انزميٕٚى انهغيٕ٘        

ً    ٛػ نّ  ٔليلاك وكٔارّ  ٔا،فبكح يوًْٛخ فبصخ يٍ ؽٛش انزقؽ ٔانًيزعهى ييٍ    ٍ َزبيغّ  نكٙ ٚيزًكٍ كيم ييٍ انًيله

 (.2010انزعو  يهٗ يلٖ رؾمٛ  األْلا  انهغٕٚخ انًوعٕ رؾمٛمٓب فٙ ظٕ  ْنا انُٕ  يٍ انزمٕٚى  فٕانلح 

ٌّ انؾو مهٛيم ييٍ انزؾيلٚبد انزيٙ     يهٗ لعبكح انزمٕٚى انهغٕ٘، ٔانزًكٍ يٍ وكٔارّ، َٚٓى لنٗ ؽل ثعٛيل فيٙ انز   صكًب و

انهغيخ انعوثٛيخ ثةيكم فيبص، ٔانًزًضهيخ فيٙ كديخ افزٛيبه يصيبكه انيزعهى انًُبٍيجخ، ٍٔيويخ انٕصيٕل               رٕاعّ يلهً

لنٛٓب، ُٔؽٍَ اٍزضًبه انٕدذ انًزبػ، ٔرٕعّٛ انؽهجخ، ٔلهشيبكْى َؾيٕ افزٛيبه األفعيم ييٍ ثيٍٛ انًصيبكه انًزبؽيخ،         

ًكييٍ وٌ رغؽييٙ انييُم  انؾبصييم فييٙ انًُٓييبط، ٔا،ٚلييب  ثبؽزٛبعييبد   ٔانًزُٕيييخ كافييم انًلهٍييخ ٔفبهعٓييب، انزييٙ ٚ 

 (.2010انؽبنت انًعوفٛخ انعهًٛبد،

( ثأَّ "انعًهٛخ انزٙ ٚمٕو ثٓيب انليوك ؤ انغًبييخ نًعوفيخ ييلٖ انُغيبػ ؤ انلةيم فيٙ         2005انٕكٛم ٔانًلزٙ  ٔٚعو 

ثّ ؽزٗ ًٚكٍ رؾمٛي  األْيلا  انًُةيٕكح    رؾمٛ  األْلا  انعبيخ انزٙ ٚزعًُٓب انًُٓظ  ٔكننك َمبغ انمٕح ٔانعع  

( وَيّ "يًهٛيخ يُظًيخ ُٚيزظ يُٓيب يعهٕييبد رلٛيل فيٙ ارقيبم ديواه ؤ           2005ٔٚعوفّ يضًبٌ   ثأؽٍَ صٕهح يًكٍ".

("ْيٕ يًهٛييخ  2007لصيلاه وؽكيبو يهيٗ دًٛييخ األشيٛب  ؤ األشيقبص ؤ انًٕظيٕيبد ؤ األفكييبه". ٔيوفيّ انُيٕه         

ه ؽكى دًٛٙ يهٗ ييلٖ ييب رؾمي  ييٍ وْيلا   ٔمنيك نمفيبكح يُيّ فيٙ صيُبيخ           يُظًخ نغًع انجٛبَبد ٔرؾهٛهّ ،صلا

 انمواهاد".

ٔنزهجٛخ انًزؽهجبد انَبثمخ ٔغٛوْب، فأٌ يلهً انهغخ انعوثٛخ ٚغيت ًٚزهيك كلبٚيبد انزعهيٛى انؾيلٚش، ٔوًْٓيب كلبٚيبد        

ٔاٍيزوارٛغٛبرٓب  كيٙ ٚكيٌٕ     انزمٕٚى انهغٕ٘، ٔانملهح يهٗ اٍزقلايٓب فيٙ دٛيبً رعهيى ؼهجزيّ نًٓيبهاد انهغيخ انعوثٛيخ       

انزؽيٕه يزٕاىَيب  يييب ثيٍٛ يُيبْظ انهغييخ انعوثٛيخ ٔوكٔاد رمًٕٚٓيب، فييبنزوكٛي يهيٗ رؽيٕٚو انًُييبْظ ٔؽيلْب، ييٍ غٛييو           

            ٌّ انزوكٛي يهٗ وكٔاد انزمٕٚى، ت ًٚكيٍ وٌ ٚؾمي  وْلافيّ انًوٍيٕيخ، ثيم ٚلوغٓيب ييٍ يعيًَٕٓب انؾمٛميٙ  نيننك في 

هٗ لٚصبنٓب لنٗ انؽهجخ، ٔرؾلٚل انًَزٕٖ انن٘ ٔصهٕا لنّٛ فٙ رعهًٓى انهغٕ٘ يٍ رًكٍ انًعهى يٍ يبكرّ، ٔانملهح ي

ْٕ انين٘ ٚؾمي  انزميلو، ٔانزؽيٕه انًزيٕاىٌ نهعًهٛييخ      رٛغٛبد انزميٕٚى انهغيٕ٘ انًُبٍييجخ   فيالل رٕرٛي  وكٔاد ٔاٍيزوا   

 (.Malone,2008 1997انزعهًٛٛخ ثويزٓب يوٍٙ،

ع يهيييٗ ْييينِ اتٍيييزوارٛغٛبد،   انهغيييٕ٘، فعهيييٗ انًعهيييى وٌ ّٚؽهييي   وييييب فيييٙ يغيييبل اتٍيييزوارٛغٛبد انؾلٚضيييخ نهزميييٕٚى    

اٍزوارٛغّٛ انزمٕٚى انًعزًل يهٗ األكا ، ٔرعُٙ: دٛبو انًزعهى ثزٕظيٛؼ رعهًيّ ييٍ فيالل رٕرٛي  يٓبهاريّ فيٙ        ٔيُٓب:

ّ يٕاد  ؽٛبرٛخ ؽمٛمٛخ، ؤ يٕاد  رؾبكٙ انًٕاد  انؾمٛمٛخ، ؤ دٛبيّ ثعؤض يًهٛخ ُٚظٓو يٍ فالنٓيب ييلٖ لرمبَي   

نًب اكزَجّ يٍ يٓبهاد نغٕٚخ، فٙ ظٕ  انُزبعبد انزعهًٛخ انًواك اَغبىْب. ُٔٚلهط رؾذ ْينِ ا،ٍيزوارٛغٛخ انعلٚيل    

يييٍ انلعبنٛييبد ٚعييٛ  انًمييبو يييٍ رٕظييٛؾٓب يضييم: فعبنٛييخ انزمييلٚى، انعييوض انزٕظييٛؾٙ، األكا  انعًهييٙ، انؾييلٚش،     

 (.2009انًعوض ؤ انًؾبكبح صٕيبٌ،
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:اٍزوارٛغٛخ يواععخ انناد، ٔرعُٙ: رؾٕٚم انقجوح انَبثمخ لنٗ رعهى ثزمٕٚى يب رعهًّ انًيزعهى،  ٔيٍ اتٍزوارٛغٛبد وٚعب 

انزًعٍ انغييبك ٔانًمصييٕك فييٙ اٜها  ٔانًعييبه ، يييٍ ؽٛييش وٍَييٓب ٔيَييزُلارٓب  ٚييل يييب ٍييٛزى رعهًييّ تؽمييب . ٔرعُييٙ:ٔرؾل

، ٔرعُيٙ كيننك يًهٛيخ انوعيٕ      ٔاألكنخٛخ َٕٔارغٓب، فٙ يؾبٔنخ ٔايٛخ نزةكٛم يُظٕيخ يعزملاد يهٗ وٌٍ يٍ انعمالَ

ٔها  انًعوفييخ  نهزلكٛيو انغييبك ثًغياْيب يييٍ فيالل رؽيٕٚو اٍييزلتتد رميٕو يهييٗ اشيزمبال يغيييٖ ييٍ األؽييلاس         لنيٗ ييب  

انَبثمخ ٔانؾبنٛخ نالٍزلبكح يُٓب كلنٛم فٙ انَهٕك انًَيزمجهٙ. ُٔٚيلهط رؾيذ ْينِ اتٍيزوارٛغٛخ: رميٕٚى انيناد، ٕٚيٛيبد         

 (.2006نؽبنت كنٛم انًعهى،انؽبنت، يه  ا

ٌَ رٕرٛ  اٍزوارٛغٛبد انزمٕٚى انؾلٚضخ ٚٓل  لنيٗ رؽيٕٚو انُظيبو انزوثيٕ٘ نٛيزًقط يُيّ       2008ٔٚنكو انةمٛواد   ( و

يقوعييبد ربيييخ ركييٌٕ دييبكهح يهييٗ رؽييٕٚو انًٓييبهاد انؾٛبرٛييخ  ٔانييزعهى انعًٛيي  ٔانجؾييش انغييبك ٔاتٍزمصييب  انًضًييو       

جُٙ يهٗ انًعوفخ  ٔرهجٛخ يزؽهجبد ٍٕال انعًم  ٔانزكٛ  يع يزؽهجبد انعصو انًزغٛو ٔانًَبًْخ فٙ ثُب  اتدزصبك انً

ٔانًزؽييٕه ثبٍييزًواه  ٔرمييٕٚى ًَييٕ كلبٚييبد انؽهجييخ انةقصييٛخ ٔانعهًٛييخ ٔاألكايٛييخ  ٔيييٍ وْييلا  رٕرٛيي  اٍييزوارٛغٛبد  

ٕٚى انينارٙ  ٍٔيغم ٔصي  ٍيٛو     انزمٕٚى انؾلٚضخ كننك يةبهكخ انؽهجخ انعًهٛخ فٙ يًهٛخ انزمٕٚى انًَزًو يٍ فيالل انزمي  

 انزعّهى.

ٔثبنُظو لنٗ وًْٛخ انزمٕٚى انهغٕ٘ فٙ ثُب  انًعوفخ انهغٕٚخ نلٖ انًزعهى  ٔثبنُظو نهلٔه انًؾٕه٘ انن٘ ٚهعجّ انًلهً  

فٙ يًهٛخ انزمٕٚى انهغٕ٘، ٚغت اتْزًبو ثًلهً انهغخ انعوثٛخ، ٔليلاكِ ليلاكا ، ٚزُبٍيت ييع هٔػ انعصيو، ثبتيزًيبك     

كلبٚبد انزعهٛى انؾلٚضخ، ٔيُٓب كلبٚخ انزمٕٚى انهغٕ٘، ثؾٛش ٚزى لكَبثّ انؾيل األكَيٗ ييٍ انميلهح ٔانلعبنٛيخ، نًٕاكجيخ       يهٗ 

انزؽٕه فٙ يغبل اٍزوارٛغٛبد انزمٕٚى انهغٕ٘ ٔوكٔارّ  نٛزًكٍ يٍ وكا  انلٔه انًؽهٕة يُّ، ٔوت ٚجَمٗ يزًزوٍب  فه  

  2003ى رعل رغيل٘ َلعيب  فيٙ ريم انزؽيٕه انهغيٕ٘ ٔانًعوفيٙ انؾلٚش انَيجٛعٙ،        وكٔاد انزمٕٚى انهغٕ٘ انزمهٛلٚخ، انزٙ ن

Huerta-Macias,1995.) 

ٔنلٖ يواععبد انلهاٍبد انَبثمخ انزٙ رُبٔنذ اٍزوارٛغٛبد انزمٕٚى انهغٕ٘، ٔعيل انجبؽيش ييلكا  ييٍ انلهاٍيبد انزيٙ        

ٍزقلاو ٔرُٕٚيع يعهًيٙ انهغيخ انعوثٛيخ فيٙ      ( ْٔلفذ لنٗ انزعو  يهٗ يلٖ ا1997َصو  رُبٔنذ ْنا انًزغٛو، كلهاٍخ

ٔعيٕك فيؤال كانيخ لؽصيبيٛب  ثيٍٛ      :وٍبنٛت ٔوكٔاد رمٕٚى انؽهجيخ ثًواؽيم انزعهيٛى انعيبو فيٙ األهكٌ. ٔورٓيود انلهاٍيخ        

يزٍٕؽبد انًعهًٍٛ يهٗ يلٖ اتٍزقلاو رعيٖ لنٗ انغٌُ ٔنصبنؼ ا،َبس  ٔلنيٗ انًوؽهيخ ٔنصيبنؼ األٍبٍيٛخ  ٔلنيٗ      

( فيٙ  2001ٔكهاٍيخ ييواك     ًعهًٍٛ مٔ٘ انقجيوح  ٔنيى رةيو لنيٗ ٔعيٕك وصيو نعبييم انًصْيم انعهًيٙ.         انقجوح ٔنصبنؼ ان

ْلفذ لنيٗ انكةي  ييٍ وٍيبنٛت انزميٕٚى األكضيو اٍيزقلايب  ييٍ دجيم يعهًيٙ انؾهميخ األٔنيٗ نهزعهيٛى اتثزيلايٙ،               ٔانجؾوٍٚ 

ٌَ انًعهًٍٛ ٔانصعٕثبد انزٙ ٕٚاعَٕٓٓب انًعهًٌٕ ٔانًعهًبد فٙ اٍزقلاو رهك  اتفزجبهاد. ٔدل كةلذ َزبيظ انلهاٍخ و

  ًٚبهٌٍٕ األٍبنٛت انضالصخ ثلهعخ يوظٛخ، يع فؤال رعيٖ لنٗ انقجوح.

( ْٔلفذ لنٗ انزؾم  يٍ اٍزقلاو يعهًٙ انهغخ انعوثٛخ ثبنًوؽهخ األٍبٍٛخ نجعط وٍبنٛت انزميٕٚى  2003 ؽُٕ ٔكهاٍخ 

ٗ وٌ اٍزقلاو وٍيبنٛت رميٕٚى انؽهجيخ كبَيذ ويهيٗ نيلٖ انًعهًيبد يُٓيب نيلٖ          شبيعخ اتٍزقلاو  رٕصهذ َزبيظ انلهاٍخ لن

انًعهًٍٛ  كًب وٌ كهعبد اٍزقلاو وٍبنٛت رمٕٚى انؽهجخ كبَذ ويهٗ نلٖ انًعهًٍٛ يٍ ؽًهيخ انجكيبنٕهًٕٚ فيأيهٗ يُٓيب     

نزيٙ َٚيزقليٓب   ( ْٔلفذ لنٗ رعيو  اتٍيزوارٛغٛبد ا  Oberly,2003ٔكهاٍخ ؤثونٙ نلٖ انًعهًٍٛ يٍ ؽًهخ انلثهٕو.

ٌَ وكضيو        انًعهًٌٕ فٙ دبيبد انزلهٌٚ ثبٍزقلاو األٍئهخ انًزُٕيخ ٔرعهٛمبد انًعهًٍٛ يهٛٓيب .ٔديل ثُٛيذ َزيبيظ انلهاٍيخ و

اٍييزوارٛغٛبد انزمييٕٚى انًزجعييخ كافييم انغوفييخ انصييلٛخ ْييٙ اٍييزوارٛغٛخ األٍييئهخ انًزُٕيييخ. ٔكهاٍييخ اَلهٚييل ٔوفييؤٌ          

 Andrade, et al ,2009) ٔ ٗاٍزمصب  وصو اٍزقلاو انزمٕٚى انينارٙ انًَيزُل لنيٗ يغًٕييخ ييٍ ا،هشيبكاد       ْلفذ لن

 فٙ انكلب ح اننارٛخ. 
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وشبهد انُزبيظ لنٗ ٔعٕك وصو نهغٌُ  ؽٛش ثُٛيذ انلهاٍيخ وٌ كليب ح انؽبنجيبد اننارٛيخ كبَيذ ويهيٗ ييٍ كليب ح انؽيالة           

ٔيعهًييبد انهغييخ انعوثٛييخ فييٙ انًوؽهييخ    ( ْٔييلفذ لنييٗ رعييو  ٔادييع اٍييزقلاو يعهًييٙ    2011  ٔكهاٍييخ يلبَييخ  اننارٛييخ.

ا،يلاكٚخ فٙ يلاهً ٔكبنخ انغٕس انلٔنٛخ فٙ دؽب  غيح ألٍبنٛت انزمٕٚى انجلٚم  ٔورٓود َزبيظ انلهاٍيخ وٌ انلهعيخ   

%(  ٔانلهعييخ انكهٛييخ تٍييزقلاو انًعهًييبد 45.1انكهٛييخ تٍييزقلاو انًعهًييٍٛ  انيينكٕه( ألٍييبنٛت انزمييٕٚى انؾلٚضييخ ثهغييذ  

 انجيلٚم( كبَيذ ويهيٗ نيلٖ انًعهًيبد       زٍٕيؽبد انؾَيبثٛخ ألٍيبنٛت انزميٕٚى    (  ٔان58.3ًٚى انؾلٚضيخ ثهغيذ   ألٍبنٛت انزمٕ

يُٓب نلٖ انًعهًٍٛ فٙ يغبل يزغٛو انغٌُ  ٔانلهعخ انكهٛخ تٍزقلاو انًعهًٍٛ ٔانًعهًبد ألٍبنٛت انزمٕٚى انؾلٚضخ ييٍ  

( ْٔلفذ لنٗ انزعو  يهٗ ييلٖ  2012  ٕيبٌ%(. ٔكهاٍخ ؽًيح ٔص70.1ٔعٓخ َظو انًلٚوٍٚ ٔانًةوفٍٛ ثهغذ  

ٌَ انًعهًيٍٛ        اٍزقلاو يعهًٙ انًلاهً انؾكٕيٛخ األهكَٛخ نهزمٕٚى انٕادعٙ ٔارغبْيبرٓى َؾيِٕ. ٔورٓيود َزيبيظ انلهاٍيخ و

َٚزقليٌٕ انزمٕٚى انٕادعٙ ثلهعخ يبنٛخ  كًب ورٓود انُزبيظ ٔعيٕك ارغبْيبد اٚغبثٛيخ نيلٖ انًعهًيٍٛ ٔانًعهًيبد َؾيٕ        

 انزمٕٚى انٕادعٙ. اٍزقلاو

 يشكهت انذراست وأسئهتهب

ثبنُظو نهزؾلٚبد انكجٛيوح انزيٙ رٕاعيّ يلهٍيٙ انهغيخ انعوثٛيخ فيٙ انميوٌ انؾيبك٘ ٔانعةيوٍٚ، ٔانًزًضهيخ فيٙ يٕاكجيخ              

ييب ٚيُعكٌ لٚغبثٛيب  يهيٗ لكَيبة      عوثٛخ َلَّ يع ْنا انزؽٕه، ٔثمله انزؽٕه انعهًٙ، ٔثمله يب ٚكٛ  يلهً انهغخ ان

انهغخ انعوثٛخ، ٔرؾمٛي  وْيلافٓب انًوٍيٕيخ  ؽٛيش رةيٓل ؽوكيخ انزميٕٚى ىفًيب  يهؾٕريب  فيٙ انجؾيش              انُش  يٓبهاد

ٔرييلفمب  ثبنًعهٕيييبد  فهمييل وصييجؼ انزمييٕٚى يوكييي اتْزًييبو  ٔيهزمييٗ انغٓييٕك انًكضلييخ نهًصٍَييبد انزوثٕٚييخ فييٙ انعييبنى    

ن٘ نيّ ديوا,ِ  ٔيقزصيِٕ  ٔوصيجؼ عيي  ت      انًزملو  ٔاَزمم انزمٕٚى يٍ يوؽهيخ األؽكيبو انعبييخ لنيٗ يوؽهيخ انعهيى اني       

ٚزغيو يٍ يصٍَخ روثٕٚخ يزمليخ  فٕٓ ٍٔٛهزٓب لنٗ انزؽٕٚو ٔانزغلٚيل، ٔؽزيٗ ٚزؾمي  منيك ت ثيل ييٍ رميٕٚى انؽبنيت         

ثأكضو يٍ ؼوٚمخ، ٔفٙ وكضيو ييٍ يٕدي ، ٔرعًيم اٍيزواٚغٛبد انزميٕٚى انهغيٕ٘ يهيٗ هفيل انًيلهً ثأٍيبنٛت وفيوٖ             

 فزجبهاد  انٕهدخ ٔانمهى( ٔثبنزبنٙ رؾٍَ يٍ انعًهٛخ انزعهًٛٛخ انزعهًٛخ.نهزمٕٚى رزكبيم يع وٍهٕة ات

فيٙ انًوؽهيخ انضبَٕٚيخ    انهغخ انعوثٛخ  ٍ كهعخ اٍزقلاو يلهٍٙانكة  يب د يةكهخ انلهاٍخ انؾبنٛخ، ْٔٙ:ٔيهّٛ ع

عبثييخ يهييٗ ْيينِ انّلهاٍييخ ا،ٔيييٍ فييالل يييب ٍييج  ٍييعذ  ْىيييٍ ٔعٓييخ َظييود انزمييٕٚى انهغييٕ٘ انؾلٚضييخ تٍييزوارٛغٛب

 : انَصانٍٛ اٜرٍٛٛ

 ؟ ٔوكٔارٓبخ يب كهعخ اٍزقلاو يلهٍٙ انهغخ انعوثٛخ تٍزوارٛغٛبد انزمٕٚى انهغٕ٘ انؾلٚض -1

( فييٙ كهعييخ يًبهٍيخ يلهٍييٙ انهغييخ انعوثٛييخ  α =0.05ْيم ُْييبك فييؤال ماد كتنيخ لؽصييبيٛخ يُييل يَيزٕٖ      -2

 انغٌُ، ٔانًصْييم انعهًييٙ، ٔانقجييوح   رعيييٖ نهًزغٛييواد انةقصييٛخ   ختٍييزوارٛغٛبد انزمييٕٚى انهغييٕ٘ انؾلٚضيي   

 انزلهَٚٛخ(؟

 

 أهًُت انذراست

األًْٛخ انُظوٚخ انًزًضهخ فٙ رٓٛئخ يعهٕيبد ٔثٛبَبد ٔادعٛخ يٍ اٍزقلاو يعهًٙ انهغخ انعوثٛيخ تٍيزوارٛغٛبد    -1

 ، نهمبيًٍٛ يهٗ ثوَبيظ انزؽٕٚو انزوثٕ٘.انؾلٚضخانزمٕٚى انهغٕ٘ 

ح فيٙ رؾَيٍٛ اٍيزقلاو اٍيزوارٛغٛبد انزميٕٚى      انعًهٛخ: ٔرزًضم فٙ رؽجٛ  وكاح انلهاٍخ ٔانُزبيظ انًَيزلبك  األًْٛخ -2

انهغييٕ٘، يييٍ فييالل لنمييب  انعييٕ  يهييٗ األكٔاد األدييم اٍييزقلايب ، فٛصييبه لنييٗ ارقييبم ا،عييوا اد انًُبٍييجخ،     

 نهُٕٓض ثبٍزقلاو يضم ْنِ اتٍزوارٛغٛبد.
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 انتؼرَفبث اإلجرائُت 

ارٛغٛبد انزمٕٚى انهغٕ٘ ْٙ اٍزغبثخ يلهٍٙ انهغخ انعوثٛخ نلمواد اتٍزجبَّ نمٛبً اٍزقلايٓى تٍزو درجت استخذاو:  

 ٔرمبً لعوايٛب  ثبنلهعخ انزٙ ٚؾصم يهٛٓب انًلهٌٍٕ يهٗ فمواد اتٍزجبَّ انًعلح نٓنا انغوض . ٔوكٔارّ.

انًُظًيخ ٔانًؾيلكح، ٔانًقؽؽيخ ثلديخ، ٔانزيٙ رزجُبْيب ٔىاهح       ْٙ يغًٕيخ ا،عيوا اد  :استراتُجُبث انتمىَى انهغىٌ

 انزوثٛخ فٙ انعواال  نمٛبً يَزٕٖ انزملو انهغٕ٘ نلٖ انؽبنت فٙ يواؽم انزعهٛى، يٍ عًٛع عٕاَجّ.

: ٔٚمصيل ثٓيى األشيقبص انًعُٛيٌٕ ثزيلهٌٚ ييبكح انهغيخ انعوثٛيخ فيٙ انًيلاهً انزبثعيخ نًلٚوٚيخ             يذرسى انهغت انؼربُت

 ه .روثٛخ اتَجب

ْٔٙ يوؽهخ كهاٍٛخ رًزل يٍ األٔل يزٍٕيػ ؽزيٗ انَيبكً ا،ييلاك٘ رٓيل  لنيٗ روٍيٛـ ييب ريى           انًرحهت انثبَىَت:

اكزةبفّ يٍ دبثهٛبد انؽهجخ ٔيٛيٕنٓى ٔرًكيُٓى ييٍ ثهيٕت يَيزٕٖ ويهيٗ ييٍ انًٓيبهح ٔانًعوفيخ ريصْهٓى نهيلفٕل لنيٗ             

 انًوؽهخ انغبيعٛخ .

 حذود انِذراست ويحذداتهب

ادزصود ؽلٔك انلهاٍخ يهيٗ يُٛيخ ييٍ يلهٍيٙ ٔيلهٍيبد انًوؽهيخ انضبَٕٚيخ انزيبثعٍٛ نًلٚوٚيخ روثٛيخ اتَجيبه فيٙ             

 ، ٔرزؾلك َزبيظ انلهاٍخ ثصلال األكاح ٔصجبرٓب.2015-2016انعواال نهعبو انلهاٍٙ 

 يُهجُت انذراست وإجراءاتهب

اٍيزقلاو   كهعيخ خ انلهاٍيخ ٔوْيلافٓب، ٔنكَٕٓيب    ايزًل انجبؽش انًُٓظ انٕصلٙ ،عيوا اد انلهاٍيخ، نًُبٍيجزّ نؽجٛعي    

، ييٍ ٔعٓيخ َظيوْى فيٙ انعيواال      خيلهٍٙ انهغخ انعوثٛخ فٙ انًوؽهخ انضبَٕٚيخ تٍيزوارٛغٛبد انزميٕٚى انهغيٕ٘ انؾلٚضي     

 ؽٛش ٚعل ْنا انًُٓظ ْٕ األََت ،عوا  يضم ْنا انُٕ  يٍ انلهاٍبد يٍ ٔعٓخ َظو كضٛو يٍ انجبؽضٍٛ.

 يجتًغ انذراست وػُُتهب

انينٍٚ ثهي     ،2016/2015ركٌٕ يغزًع انلهاٍخ يٍ يلهٍيٙ انهغيخ انعوثٛيخ ٔيلهٍيبرٓب ظيًٍ روثٛيخ اتَجيبه نهعيبو         

ؽٛيش ديبو انجبؽيش ث رجيب  انؽوٚميخ انعةيٕايٛخ ؽٛيش ديبو انجبؽيش           يلهٍيخ،  75)يلهٍَب ٔ  60)يُٓى  135) يلكْى  

اٍزجبَخ صبنؾخ نهزؾهٛم ا،ؽصبيٙ، انغلٔل هديى  ( 135( اٍزجبَخ يهٗ يغزًع انلهاٍخ ٔاٍزوك يُٓب  150ثزٕىٚع  

 ( ٕٚظؼ رٕىٚع وفواك يُٛخ انلهاٍخ رجعب  نهًزغٛواد انةقصٛخ.1 

 (1انجذول )

 تىزَغ أفراد انؼُُت تبؼًب نهًتغُراث انشخصُت

 انُسبت انًئىَت انتكرار انًستىي انًتغُر 

 انجُس  

 44.4 60 مكٕه

 55.6 75 لَبس 

 100.0 135 انًجًىع 

 انًؤهم انؼهًٍ 

 77.0 104 ثكبنٕهًٕٚ  

 23.0 31 كهاٍبد يهٛب 

 100.0 135 انًجًىع 

 انخبرة  

 23.7 32 ٍُٕاد  5ودم يٍ 

 49.6 67 ٍُٕاد   5-11

 26.7 36 ٍُٕاد   11وكضو يٍ 

 100.0 135 انًجًىع 
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 ( يب ٚهٙ:1ٚظٓو يٍ انغلٔل هدى  

 %(.55.6%(، ثًُٛب ثهغذ انَُجخ انًئٕٚخ نمَبس  44.4ثهغذ انَُجخ انًئٕٚخ نهنكٕه فٙ انعُٛخ   -1

%( نهًصْيم انعهًيٙ  ثكيبنٕهًٕٚ(،    77.0ثهغذ ويهٗ ََجخ نزٕىٚع وفواك انعُٛخ رجعب  نًزغٛو انًصْم انعهًيٙ    -2

 %( نهًصْم انعهًٙ  كهاٍبد يهٛب(.23.0ثًُٛب ثهغذ وكَٗ ََجخ يئٕٚخ  

ٍيُٕاد(، ثًُٛيب    10-5%( نلزيوح انقجيوح    49.6نًزغٛيو انقجيوح    ثهغذ ويهٗ ََيجخ نزٕىٚيع وفيواك انعُٛيخ رجعيب        -3

 ٍُٕاد(. 5%( نلزوح انقجوح  ودم يٍ 23.7ثهغذ وكَٗ ََجخ يئٕٚخ  

 

 أداة انذراست

ايزًييل انجبؽييش اتٍييزجبَخ وكاح نغًييع انجٛبَييبد انًزعهمييخ ثٓييل  انلهاٍييخ، ٔ،يييلاكْب دييبو انجييبؽضٌٕ ثًواععييخ األكة     

( ٔرٕصييم 2011 يلبَييّ ، 1997خ انًةييبثّ نهلهاٍييخ انؾبنٛييخ ٔوثوىْييب كهاٍييخ  َصييو،انزوثييٕ٘ ٔانلهاٍييبد انَييبثم

ايزالك يلهٍٙ انهغخ انعوثٛخ فٙ انًوؽهخ انضبَٕٚخ تٍزوارٛغٛبد  انجبؽش يٍ ؼوٚ  رهك انلهاٍبد لنٗ ثُب  يمٛبً

فميوح يٕىييخ يهيٗ     (18)ٔفي  ٍيهى نٛكيود انقًبٍيٙ ركيٌٕ ثصيٛغزّ انُٓبيٛيخ ييٍ          انزمٕٚى انهغٕ٘ انؾلٚضخ ٔوكٔارٓيب 

يغييبنٍٛ. رييى يييوض انًمٛييبً يهييٗ يغًٕيييخ يييٍ انًؾكًييٍٛ يييٍ مٔ٘ انقجييوح ٔاتفزصييبص. ٔفييٙ ظييٕ  وها           

ٖ  انًؾكًٍٛ رى رعلٚم ثعط انلمواد، ٔليبكح صيٛبغخ ثعيط انلميواد.    انزؾمي  ييٍ صجيبد انزؽجٛي  ثزٕىٚيع وكاح       عيو

ٙ      ٔيلهٍيخ ييٍ    ب ( يلهٍي 25اٍزؽاليٛخ يكَٕخ يٍ  انِلهاٍخ يهٗ يُٛخ   فيبهط يُٛيخ انِلهاٍيخ ييورٍٛ، ثليبهال ىيُي

( ثييٍٛ كهعييبرٓى فييٙ انًييورٍٛ،  Pearson Correlationيلرييّ وٍييجٕيبٌ، ٔاٍييزقواط يعبيييم اتهرجييبغ ثٛوٍييٌٕ   

 ( ٕٚظؼ منك.2ثٓل  اٍزقواط يعبيم انضجبد نالفزجبه، عوٖ رؽجٛ  يعبكنخ  كؤَجبؿ انلب(، ٔانغلٔل  

 

 

 

 (2انجذول )

 ( ويؼبيم انثببث Pearson Correlationبطرَمت بُرسىٌ )يؼبيم ثببث انتطبُك 

 األداة  بطرَمت  )كروَببخ انفب(

 

 
يؼبيللللللللم انثبللللللللبث بطرَمللللللللت   

 )كروَببخ انفب(

يؼبيللللم تطبُللللك بطرَفللللت   

 بُرسىٌ

 *0.75 0.83 اٍزوارٛغٛبد انزمٕٚى

 *0.72 0.81 وكٔاد انزمٕٚى

 *0.77 0.88 األداة ككم 

 (α ≤.0.00يستىي انذالنت )*دانت إحصبئُت ػُذ     

 

( ْٔيٙ دًٛيخ   0.88( نيدكاح انِلهاٍيخ ثهي      Chronbach Alpha( وٌ يعبيم صجيبد ثؽوٚميخ    2ٚظٓو يٍ انغلٔل  

ٌَ ََييجخ دجييٕل يعبيييم انضجييبد              ( 0.60يورلعييخ ٔيمجٕنييخ ألغييواض انزؽجٛيي   لم وشييبهد يعظييى انلهاٍييبد لنييٗ و

( ْٔييٙ دًٛييخ كانييخ  0.77بيييم اتهرجييبغ  ثٛوٍييٌٕ ألكاح انِلهاٍييخ   (، كًييب ثهيي  دًٛييخ يع2007 انةييوٚلٍٛ ٔانكٛالَييٙ،

 (، ْٔنا ٚلل يهٗ صجبد رؽجٛ  وكاح انِلهاٍخ.05.0لؽصبيٛب  يُل يَزٕٖ انلتنخ  
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 إجراءاث انذراست

 نزؾمٛ  وْلا  انلهاٍخ،ارجعذ انقؽٕاد ٔا،عوا اد انزبنٛخ :      

 ٔرؾلٚل وًْٛزٓب ٔلؼبهْب انُظو٘ .رى صٛبغخ يةكهخ انلهاٍخ،  -1

 رى رؾلٚل يغزًع انلهاٍخ ٔيُٛزٓب . -2

 رى ليلاك وكاح انلهاٍخ، ٔانزأكل يٍ صلدٓب ٔصجبرٓب . -3

كهعخ ايزالك يلهٍٙ انهغخ انعوثٛخ فٙ انًوؽهخ انضبَٕٚيخ فيٙ    نًعوفخ رى رؽجٛ  وكاح انلهاٍخ يهٗ وفواكْب -4

 .  ٔوكٔارٓبانعواال تٍزوارٛغٛبد انزمٕٚى انهغٕ٘ انؾلٚضخ 

 ٔرى وعوا  انزؾهٛالد ا،ؽصبيٛخ تٍزقواط انُزبيظ . (spssرى لكفبل انجٛبَبد يٍ فالل ثوَبيظ   -5

 

 نًؼبنجت اإلحصبئُتا

انًزٍٕيؽبد انؾَيبثٛخ ٔاتَؾوافيبد انًعٛبهٚيخ ،عبثيبد وفيواك انعُٛيخ ييٍ يغيبتد وكاح انلهاٍيخ ٔاألكاح            -1

 ككم يورجخ رُبىنٛب.

ٔاتَؾوافييبد انًعٛبهٚيخ ،عبثييبد وفيواك انعُٛييخ ييٍ اٍييزوارٛغٛبد انزميٕٚى انهغييٕ٘     انًزٍٕيؽبد انؾَيبثٛخ    -2

 انؾلٚضخ ككم رجعب  نًزغٛواد  انغٌُ، ٔانًصْم انعهًٙ، ٔانقجوح انزلهَٚٛخ(.

( يهٗ اٍزوارٛغٛبد انزمٕٚى انهغٕ٘ انؾلٚضخ رجعيب   way ANOVA 3 انضالصٙ َزبيظ رؽجٛ  رؾهٛم انزجبٍٚ  -3

 ًصْم انعهًٙ، انقجوح(. انغٌُ، ان ادنًزغٛو

 

 ويُبلشتهب ػرض انُتبئج

ٚزعًٍ ْنا انغي  ييوض َزيبيظ انلهاٍيخ انزيٙ ْيلفذ لنيٗ نهزعيو  يهيٗ كهعيخ اٍيزقلاو يلهٍيٙ انهغيخ انعوثٛيخ              

 تٍزوارٛغٛبد انزمٕٚى انهغٕ٘ انؾلٚضخ ٔوكٔارٓب، ٍٔٛزى يوض انُزبيظ ثبتيزًبك يهٗ وٍئهخ انلهاٍخ:

يييب كهعييخ اٍييزقلاو يلهٍييٙ انهغييخ انعوثٛييخ تٍييزوارٛغٛبد انزمييٕٚى انهغييٕ٘     ببنسللؤال األول:أواًل: انُتللبئج انًتؼهمللت 

 انؾلٚضخ ٔوكٔارٓب ؟

نمعبثخ يٍ ْنا انَصال رى اٍزقواط انًزٍٕؽبد انؾَبثٛخ ٔاتَؾوافبد انًعٛبهٚخ ،عبثبد وفواك انعُٛخ يٍ 

 ( ٕٚظؼ منك.3يغبتد وكاح انلهاٍخ ٔاألكاح ككم، ٔانغلٔل هدى  

 

 

 (3انجذول رلى )

انًتىسطبث انحسببُت واالَحرافبث انًؼُبرَت إلجبببث أفراد انؼُُت ػٍ يجبالث أداة انذراست واألداة ككم 

 يرتبت تُبزنُب

 درجت انتمُُى االَحراف انًؼُبرٌ انًتىسط انحسببٍ انًجبل انرلى انرتبت

 يزٍٕؽخ 0.31 3.48 اٍزوارٛغٛبد انزمٕٚى 1 1

 يزٍٕؽخ 0.86 3.28 وكٔاد انزمٕٚى 2 2

 يزٍٕؽخ 0.54 3.37 األداة ككم
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اٍزقلاو يلهٍٙ انهغخ انعوثٛخ تٍيزوارٛغٛبد انزميٕٚى انهغيٕ٘ انؾلٚضيخ عيب د      ( وٌ كهعخ 3ٚظٓو يٍ انغلٔل هدى  

( ثلهعيخ رمٛيٛى   3.48يزٍٕؽخ ؽٛش ثه  انًزٍٕػ انؾَبثٙ ،عبثبد وفيواك انعُٛيخ ييٍ يغيبل اٍيزوارٛغٛبد انزميٕٚى        

اٍزقلاو يلهٍٙ انهغخ انعوثٛخ ألكٔاد انزميٕٚى انهغيٕ٘ انؾلٚضيخ عيب د يزٍٕيؽخ ؽٛيش ثهي         كهعخ  يزٍٕؽخ، كًب وٌ

(، ٔثهي  انًزٍٕيػ انؾَيبثٙ نيدكاح     3.28انًزٍٕػ انؾَبثٙ ،عبثبد وفواك انعُٛيخ ييٍ يغيبل اٍيزوارٛغٛبد انزميٕٚى       

ٛغيخ لنيٗ وٌ يلهٍيٙ ٔيلهٍيبد انهغيخ انعوثٛيخ       ( ثلهعخ رمٛٛى يزٍٕيؽخ وٚعيب، ٔٚعيئ انجبؽيش ْينِ انُز     3.27ككم  

ٚزٕعٌٕٓ َؾٕ اٍزقلاو وٍبنٛت روثٕٚخ ؽلٚضخ  ننا فٓيى ٚٓزًيٌٕ ثبٍيزوارٛغٛبد انزميٕٚى انجلٚهيخ، ثبنزيبنٙ فٓيى ٚٓزًيٌٕ         

ثليظ انؽبنت فٙ انعًهٛخ انزعهًٛٛخ ٔيلو ؽصو كٔه انؽبنت كًزهمٙ نهًعهٕيخ فميػ، نيننك فيأٌ انًلهٍيٍٛ ٚيؤٌ وٌ      

انزمٕٚى انجلٚم وكضو ياليًخ يع اترغبْبد انؾلٚضخ فٙ انزلهٌٚ ٔانزٙ رجزعل يٍ األٍهٕة انزمهٛل٘ فيٙ  رؽجٛ  وكٔاد 

 . (2001انزمٕٚى انًوركي ؽٕل انًعهى، ٔارلمذ ْنِ انُزٛغخ يع كهاٍخ يواك  

كيم يغيبل   كًب رى اٍزقواط انًزٍٕؽبد انؾَبثٛخ ٔاتَؾوافبد انًعٛبهٚخ ،عبثبد وفواك يُٛخ انلهاٍيخ ييٍ فميواد    

 يٍ يغبتد وكاح انلهاٍخ ثةكم يُلوك ٔفًٛب ٚهٙ يوض انُزبيظ:

 

 (4انجذول رلى )

استراتُجُبث  انًتىسطبث انحسببُت واالَحرافبث انًؼُبرَت إلجبببث أفراد انؼُُت ػٍ فمراث يجبل "

 انتمىَى انهغىٌ انحذَثت " يرتبت تُبزنًُب

 

 انفمرة انرلى انرتبت
انًتىسللللط 

 انحسببٍ

 االَحللللللللراف

 انًؼُبرٌ

درجللللللللللللت 

 انتمُُى

 يورلعخ 0.54 4.21 ويزهك اٍزوارٛغٛخ  األٍئهِخ ٔاألعٕثِخ 1 1

 يورلعخ 0.56 3.90 وٍزقلُو اٍزوارٛغٛخ  انًالؽظِخ 2 2

 يورلعخ 0.77 3.76 ويزهك اٍزوارٛغٛخ  انًمبثهِخ 5 3

 يورلعخ 0.62 3.75 ُويبهً اٍزوارٛغٛخ  يواععِخ انّناِد 6 4

5 

اٍيييزوارٛغٛبِد انزميييِٕٚى انًعزًيييلِح يهيييٗ    وٍيييزعوض  4

األكاِ  انزمييييلٚى  انعييييوض انزٕظييييٛؾٙ  ا،صييييغب    

 انؾلٚش(

 يزٍٕؽخ 0.83 3.57

 يزٍٕؽخ 0.61 3.37 وٍزقلُو اٍزوارٛغٛبِد ٕٚيٛبِد انؽبنِت 3 6

 يزٍٕؽخ 0.91 3.02 وٍزقلُو اٍزوارٛغٛخ  انًصرًِو 8 7

8 7 ٌِ  يزٍٕؽخ 0.95 2.30 وٍزقلُو اٍزوارٛغٛخ  رمِٕٚى األدوا

 يزٍٕؽخ 0.31 3.48 ككم  انتمىَى انهغىٌ انحذَثت " استراتُجُبث يجبل "

 

اٍيزوارٛغٛبد انزميٕٚى    يغيبل ( وٌ انًزٍٕؽبد انؾَبثٛخ ،عبثبد وفواك انعُٛخ يٍ فمواد 4ٚظٓو يٍ انغلٔل هدى  

" ويزهك اٍزوارٛغٛخ  األٍئهِخ َٔصٓب:( 1(، ؽٛش عب د ثبنًورجخ األٔنٗ انلموح هدى  4.21-2.30روأؽذ يب ثٍٛ  

ٌِ     ( َٔصٓب:7ٔاألعٕثِخ"، ثًُٛب عب  ثبنًورجخ األفٛوح انودى   ، ٔثهي  انًزٍٕيػ   ""وٍيزقلُو اٍيزوارٛغٛخ  رميِٕٚى األديوا

ٚعييئ انجبؽييش ْيينِ انُزٛغييخ لنييٗ ؼجٛعييخ انزمييٕٚى ٚعكييٌ     ( ثلهعييخ رمٛييٛى يزٍٕييؽخ،  3.48انؾَييبثٙ نهًغييبل ككييم   

ٓب فٙ يٕاد  ؽمٛمٛخ  لم ٚوٖ يلهٍٙ انهغخ انعوثٛيخ وٌ ؼجٛعيخ ييبكرٓى رزؽهيت ييُٓى رعيٚيي       لَغبىاد انؽهجخ ٔٚمَٛ

انزٙ رعزًل ثةيكم وٍيبً يهيٗ    انزمٕٚى  يضم ْنِ انًٓبهاد نلٖ انؽهجخ  ننا فٓى ٚٓزًٌٕ ثبنمله انكبفٙ ثبٍزوارٛغٛبد

لكٛو انعهٛب ٕٔٚايًٌٕ ثٍٛ يلٖ ععم انؽهجخ ُٚغًٌَٕ فٙ يًٓبد يًهٛخ ٔوَةؽخ رعهًٛٛخ ًٚبهٌٍٕ فٛٓب يٓبهاد انز

 يزَع يٍ انًعبه  ترقبم انمواهاد ؤ نؾم انًةكالد.
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 (5انجذول رلى )

انًتىسطبث انحسببُت واالَحرافبث انًؼُبرَت إلجبببث أفراد انؼُُت ػٍ فمراث يجبل " أدواث انتمىَى 

 انهغىٌ انحذَثت " يرتبت تُبزنًُب

 

 انفمرة انرلى انرتبت
انًتىسلللللللللللط 

 انحسببٍ

االَحللللللللللللراف 

 انًؼُبرٌ

درجللللللللللللت 

 انتمُُى

 يورلعخ 0.50 3.70 األٍئهخ  انًمبنٛخ  1 1

 يزٍٕؽخ 1.09 3.48 األٍئهخ  انًٕظٕيٛخ 6 2

 يزٍٕؽخ 1.13 3.44 ٍغّم ٔصِ  ٍِٛو انزعّهِى 8 3

4 3 ِٙ  يزٍٕؽخ 1.11 3.38 ٍّهَى انزملِٚو انهلظ

 يزٍٕؽخ 1.16 3.28 اتفزجبهاِد انةلٕٚخ  5 5

6 4 ّٙ  يزٍٕؽخ 1.17 3.26 انَغّم انمصص

 يزٍٕؽخ 1.17 3.26 دٕايَى انوصِل  انةؽت( 7 7

 يزٍٕؽخ 1.17 3.26 يهَ  ويًبِل انؽبنِت 9 8

9 11 ِ٘  يزٍٕؽخ 1.43 3.16 افزجبهاِد ٍويِخ ٍِٛو األكا  انهغٕ

 يزٍٕؽخ 1.17 2.58 ٍّهَى األكاِ  2 11

 يزٍٕؽخ 0.86 3.28 يجبل " أدواث انتمىَى انهغىٌ انحذَثت " ككم 

 

( وٌ انًزٍٕؽبد انؾَبثٛخ ،عبثبد وفواك انعُٛخ يٍ فمواد يغبل وكٔاد انزمٕٚى انهغٕ٘ 5ٚظٓو يٍ انغلٔل هدى  

 انًمبنٛيخ  األٍيئهخ   " ( َٔصيٓب: 1(، ؽٛش عب د ثبنًورجخ األٔنٗ انلميوح هديى    3.70-2.58انؾلٚضخ روأؽذ يب ثٍٛ  

( 3.28، ٔثهي  انًزٍٕيػ انؾَيبثٙ نهًغيبل ككيم       "ٍيّهَى األكا ِ ( َٔصيٓب: " 2"، ثًُٛب عب  ثبنًورجيخ األفٛيوح انيودى     

ٚعئ انجبؽش ْنِ انُزٛغخ لنٗ وٌ اٍزقلو ْنِ األكٔاد ٚزٛؼ نهًلهً عًع انًعهٕيبد يٍ ٔثلهعخ رمٛٛى يزٍٕؽخ، 

ٗ      ًيزعهى بد انٍهٕك انًزعهى ٔٔصلّ يٍ فالل  رلٍٔٚ ٍهٕك انزعيو  يهيٗ اْزًبييبد انؽهجيخ      يًيب ٚغعهيّ ديبكه يهي

ٔيٛييٕنٓى ٔارغبْييبرٓى، ٔٚعييئ انجبؽييش ْيينِ انُزٛغييخ وٚع ييب لنييٗ وٌ اٍييزقلاو ْيينِ األكٔاد َٚييًؼ نهًييلهً رييلهٚت    

 ا،عبثيخ ٔاتؼال  يهٗ ؼوٚمخ انزمٛٛى انًَزقليخ نزصيؾٛؼ ؤهاال   يٓبهح ارقبم انمواه ٔانُمل ٔانزمٛٛى انؽالة يهٗ

، كًيب ٚعيئ انجبؽيش ْينِ انُزٛغيخ لنيٗ ٔييٙ انًلهٍيٍٛ َؾيٕ وًْٛيخ ْينِ            لرمبَٓبِ انًٓبهاد رزؽهت يٍ انؽبنت ْٔن

  .األكٔاد فٙ يَبيلح ٔرلهٚت انؽهجخ يهٗ رؾًم انًَئٕنٛخ

( فيٙ كهعيخ   α =0.05ْم ُْبك فؤال ماد كتنيخ لؽصيبيٛخ يُيل يَيزٕٖ       ثبًَُب: انُتبئج انًتؼهمت ببنسؤال انثبٍَ:

يلهٍٙ انهغخ انعوثٛخ تٍزوارٛغٛبد انزمٕٚى انهغٕ٘ انؾلٚضخ رعيٖ نهًزغٛواد انةقصٛخ انغٌُ، ٔانًصْم يًبهٍخ 

 انعهًٙ، ٔانقجوح انزلهَٚٛخ(؟

نمعبثيخ يييٍ ْيينا انَييصال رييى اٍييزقواط انًزٍٕييؽبد انؾَيبثٛخ ٔاتَؾوافييبد انًعٛبهٚييخ ،عبثييبد وفييواك انعُٛييخ يييٍ    

، كًيب ريى    انغيٌُ، ٔانًصْيم انعهًيٙ، ٔانقجيوح انزلهَٚيٛخ(     ككم رجعب  نًزغٛواد اٍزوارٛغٛبد انزمٕٚى انهغٕ٘ انؾلٚضخ 

 ( رٕظؼ منك.7-6(، انغلأل  way ANOVA 3رؽجٛ  رؾهٛم انزجبٍٚ انضالصٙ  
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 (6انجذول رلى )

انحذَثت انًتىسطبث انحسببُت واالَحرافبث انًؼُبرَت إلجبببث أفراد انؼُُت ػٍ استراتُجُبث انتمىَى انهغىٌ 

 ككم تبؼًب نًتغُراث )انجُس، وانًؤهم انؼهًٍ، وانخبرة انتذرَسُت(

 

 االَحراف انًؼُبرٌ انًتىسط انحسببٍ انًستىي انًتغُر 

 انجُس  
 0.52 3.42 مكٕه

 0.57 3.20 لَبس 

 انًؤهم انؼهًٍ 
 0.61 3.23 ثكبنٕهًٕٚ  

 0.37 3.54 كهاٍبد يهٛب 

 انخبرة  

 0.68 3.20 ٍُٕاد  5ودم يٍ 

 0.46 3.40 ٍُٕاد   5-11

 0.54 3.44 ٍُٕاد   11وكضو يٍ 

 

كهعيخ  انًزٍٕؽبد انؾَبثٛخ  ثٍٛ وها  وفواك انعُٛيخ ؽيٕل   ( وٌ ُْبك فؤال ربْوٚخ ثٍٛ  6ٚظٓو يٍ انغلٔل هدى  

يًبهٍخ يلهٍٙ انهغخ انعوثٛخ تٍزوارٛغٛبد انزمٕٚى انهغٕ٘ انؾلٚضخ رعيٖ نهًزغٛواد انةقصٛخ انغٌُ، ٔانًصْم 

 3رؽجٛي  رؾهٛيم انزجيبٍٚ انضالصيٙ      انعهًٙ، ٔانقجوح انزلهَٚٛخ(، ٔنهزعو  يهٗ انلتنخ ا،ؽصبيٛخ نٓنِ انلؤال ريى   

way ANOVA  ٕٚظؼ منك.7(، انغلٔل هدى ) 

 

 

 (8رلى ) انجذول

( ػهً استراتُجُبث انتمىَى انهغىٌ انحذَثت way ANOVA 3)انثالثٍ َتبئج تطبُك تحهُم انتببٍَ 

 )انجُس، انًؤهم انؼهًٍ، انخبرة( اثتبؼًب نًتغُر

 

 انذالنت اإلحصبئُت F يتىسط انًربؼبث درجبث انحرَت يجًىع انًربؼبث انًتغُر

 0.27 1.24 0.32 1 0.32 انجُس

 0.00 9.00 2.33 1 2.33 انؼهًٍانًؤهم 

 0.03 3.73 0.97 2 1.93 سُىاث انخبرة

   0.26 130 33.71 انخطأ

    135 1573.20 انًجًىع

    134 38.94 انًجًىع يصحح

 

 

 ( يب ٚهٙ:8ٚظٓو يٍ انغلٔل هدى  

انعوثٛخ ( فٙ كهعخ يًبهٍخ يلهٍٙ انهغخ α =0.05يلو ٔعٕك فؤال ماد كتنخ لؽصبيٛخ يُل يَزٕٖ   .1

( ْٔيٙ دًٛيخ   F  )1.24تٍزوارٛغٛبد انزمٕٚى انهغٕ٘ انؾلٚضخ رعيٖ نًزغٛو  انغٌُ(، ؽٛش ثهغيذ دًٛيخ    

ٔٚعييئ انجبؽييش ْيينِ انُزٛغييخ لنييٗ رةييبثّ انظييؤ   ( α≤0.05غٛييو كانييخ لؽصييبيٛ ب يُييل يَييزٕٖ انلتنييخ   

انًييلاهً، ٔافزهلييذ ْيينِ  انعًهٛييخ  ثييٍٛ انًلهٍييٍٛ ٔانًلهٍييبد ٔرةييبثّ األٍييبنٛت انزعهًٛٛييخ انًزجعييخ فييٙ     

 Andrade, et alٔ كهاٍيخ اَلهٚيل ٔوفيؤٌ      (2003ؽُٕ   ٔكهاٍخ (1997َصو انُزٛغخ يع كهاٍخ 

 (.2011كهاٍخ يلبَخ  (، 2009ٔ,
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( فيٙ كهعيخ يًبهٍيخ يلهٍيٙ انهغيخ انعوثٛيخ       α =0.05ٔعٕك فيؤال ماد كتنيخ لؽصيبيٛخ يُيل يَيزٕٖ        .2

( F  )9.00رعييٖ نًزغٛيو  انًصْيم انعهًيٙ(، ؽٛيش ثهغيذ دًٛيخ         تٍزوارٛغٛبد انزميٕٚى انهغيٕ٘ انؾلٚضيخ    

( ٔيُيل يواععيخ انًزٍٕيؽبد انؾَيبثٛخ رجيٍٛ وٌ      α≤0.05ْٔٙ دًٛخ كانخ لؽصيبيٛ ب يُيل يَيزٕٖ انلتنيخ      

انلؤال نصبنؼ انًصْم انعهًٙ  كهاٍبد يهٛب(، ٚعيئ انجبؽيش ْينِ انُزٛغيخ لنيٗ وٌ انًلهٍيٍٛ ييٍ ؽًهيخ         

ب ٚكَٕييٕا دييل كهٍييٕا يييٕاك فبصييخ ثبنمٛييبً ٔانزمييٕٚى فييالل فزييوح كهاٍييزٓى       يصْييم انعهًييٙ كهاٍييبد يهٛيي  

نهلهاٍبد يهٛب يًب ٚغعهٓى وكضو دلهح يهٗ لرجب  وٍيبنٛت انزميٕٚى انهغيٕ٘ انؾيلٚش، ٔافزهليذ ْينِ انُزٛغيخ        

 . (1997هاٍخ َصو يع ك

عوثٛيخ  ( فيٙ كهعيخ يًبهٍيخ يلهٍيٙ انهغيخ ان     α =0.05ٔعٕك فيؤال ماد كتنيخ لؽصيبيٛخ يُيل يَيزٕٖ        .3

( ْٔيٙ دًٛيخ   F  )3.73تٍزوارٛغٛبد انزمٕٚى انهغٕ٘ انؾلٚضخ رعيٖ نًزغٛو  انقجوح(، ؽٛش ثهغيذ دًٛيخ    

( ٔنًعوفييخ يصييبكه ْيينِ انلييؤال رييى رؽجٛيي  افزجييبه شييٛلّٛ α≤0.05كانييخ لؽصييبيٛ ب يُييل يَييزٕٖ انلتنييخ  

 Scheffe    ٍ10( نهًمبهَييبد انجعلٚييخ ٔانيين٘ ورٓييود َزبيغييّ وٌ انلييؤال نصييبنؼ فزييوح انقجييوح  وكضييو ييي 

ٍييُٕاد( ٚعييئ انجبؽييش ْيينِ انُزٛغييخ لنييٗ وٌ انًلهٍييٍٛ كًييب ىٚييبكح فزييوح فجييورٓى ٚيييكاك لكهاكٓييى ألًْٛييخ   

اٍيخ  ٔ كه (1997َصيو  انزمٕٚى ثبنَُجخ نهًعهى ٔانؽبنت يهٗ ؽلا ٍٕا ، ٔارلمذ ْينِ انُزٛغيخ ييع كهاٍيخ     

 . (2001يواك  

 

 انتىصُبث وانًمترحبث

يمييل كٔهاد رلهٚجٛييخ لظييبفٛخ  رزوكييي يهييٗ اتٍييزوارٛغٛبد ٔاألكٔاد انزييٙ ؽصييهذ يهييٗ ََييجخ اٍييزقلاو   -1

 . يزٍٕؽخ

لعوا  كهاٍخ يًبصهخ يهٗ يواؽم كهاٍٛخ يقزهلخ  رٓل  لنٗ انزعو  يهٗ ييلٖ اٍيزقلاو يلهٍيٙ انهغيخ      -2

 انهغٕ٘.انعوثٛخ تٍزوارٛغٛبد انزمٕٚى 

 انًراجغ

 (. اترغبْبد انًعبصوح فٙ انزوثٛخ انًمبهَخ. انمبْوح: يبنى  انكزت.1997يوٍٙ، يؾًل يُٛو  (1 

(. يلٖ اٍزقلاو يعهًٙ انًلاهً انؾكٕيٛخ األهكَٛخ 2012ؽًيح  يؾًل يجل انْٕبة ٔصٕيبٌ  وؽًل لثواْٛى   (2 

 .283-265(  1 7انقهٛم نهجؾٕس   نهزمٕٚى انٕادعٙ ٔارغبْبرٓى َؾِٕ ٔيعٕدبد اٍزقلايّ. يغهخ عبيعخ

(. يلٖ اٍزقلاو يعهًٙ انهغخ انعوثٛخ ألٍبنٛت رمٕٚى ؼهجخ انًوؽهخ األٍبٍٛخ فٙ 2003ؽُٕ  هدٛخ يجل انوىاال   (3 

انًلاهً انزبثعخ نٕكبنخ انغٕس انلٔنٛخ فٙ يُؽمخ َبثهٌ انزعهًٛٛخ. هٍبنخ يبعَزٛو غٛو يُةٕهح  عبيعخ انُغبػ 

 انٕؼُٛخ  َبثهٌ.

(. فبيهٛخ اٍزوارٛغٛخ انزمٕٚى انهغٕ٘ فٙ رًُٛخ يٓبهاد انزعجٛو انكزبثٙ ٔانزلكٛو 2010وكوو صبنؼ   فٕانلح  (4 

انزأيهٙ نلٖ ؼهجخ انًوؽهخ األٍبٍٛخ انعهٛب فٙ األهكٌ. هٍبنخ يبعَزٛو غٛو يُةٕهح  عبيعخ يًبٌ انعوثٛخ  

 يًبٌ.

ثجعط انًَبد انةقصٛخ نًعهًٙ (. كهاٍخ نهكلبٚبد انزلهَٚٛخ ٔيالدزٓب 2003انَجٛعٙ، ْلٖ روكٙ  (5 

 .91-66(، 23 1ٔيعهًبد انًٓبهاد انجؾضٛخ فٙ يصو. يغهخ يوكي انجؾٕس انزوثٕٚخ، عبيعخ دؽو، 

 (. وٍبنٛت رلهٌٚ انهغخ انعوثٛخ. يًبٌ: ىْواٌ نهُةو ٔانزٕىٚع.2009صٕيبٌ، وؽًل لثواْٛى  (6 

فٙ األهكٌ نهكلبٚبد انًُٓٛخ فٙ  (. كهعخ يًبهٍخ يعهًٙ انًوؽهخ األٍبٍٛخ2010انعهًٛبد، ؽًٕك يؾًل  (7 

ظٕ  انًعبٚٛو انٕؼُٛخ انؾلٚضخ نزًُٛخ انًعهًٍٛ يُٓٛب . يغهخ انغبيعخ ا،ٍاليٛخ ٍهَهخ انلهاٍبد ا،ََبَٛخ(، 

 .298-265(، 2  18غيح، 
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(. يلٖ اٍزقلاو ٔرُٕٚع يعهًٙ انهغخ انعوثٛخ فٙ وٍبنٛت ٔوكٔاد رمٕٚى انؽهجخ 1997َصو  ؽًلاٌ يهٙ   (8 

 .178-141(  13 1ثًواؽم انزعهٛى انعبو فٙ األهكٌ. يغهخ يوكي انجؾٕس انزوثٕٚخ فٙ دؽو  

(. وٍبنٛت انزمٕٚى نلٖ يعهًٙ ٔيعهًبد انؾهمخ األٔنٗ يٍ انزعهٛى اتثزلايٙ فٙ رم 2001يواك  فهٕك يهٙ   (9 

 . 222-192(  4  2،انزمٕٚى انزوثٕ٘. يغهخ انعهٕو انزوثٕٚخَظبو 

(. ٔادع اٍزقلاو يعهًٙ انهغخ انعوثٛخ ألٍبنٛت انزمٕٚى فٙ انًوؽهخ ا،يلاكٚخ فٙ 2001يلبَخ  يؾًل يؽٛخ   (11 

يلاهً ٔكبنخ انغٕس انلٔنٛخ فٙ دؽب  غيح فٙ ظٕ  اترغبْبد انؾلٚضخ. هٍبنخ يبعَزٛو غٛو يُةٕهح  

 غيح  غيح. -ا،ٍاليٛخانغبيعخ 

 (. وٍبنٛت انزمٕٚى انزوثٕ٘. يًبٌ: كاه وٍبيخ.2005يضًبٌ  يؾًل   (11 

كاه . يًبٌ: (. اٍزوارٛغٛبد انزلهٌٚ ٔانزمٕٚى يمبتد فٙ رؽٕٚو انزعهٛى2009انةمٛواد  يؾًٕك ؼبفش   (12 

 انلودبٌ.

 يًبٌ : كاه انًَٛوح.(. وٌٍ ثُب  انًُبْظ ٔرُظًٛٓب. 2005انٕكٛم  ؽهًٙ وؽًل ٔانًلزٙ  يؾًل ويٍٛ   (13 
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