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٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ ئٌٝ اٌىشف ػٓ دسجخ طؼٛثبد رذس٠ظ ِبدح اٌّٙبساد اٌذ١بر١خ ثّشدٍزٟ اٌزؼ١ٍُ  :انًهخض

بعٟ ثغٍطٕخ ُػّبْ، ثبإلػبفخ ئٌٝ ِؼشفخ أصش ِزغ١شاد إٌٛع ٚاٌزخظض ٚاٌّإً٘ اٌؼٍّٟ. األعبعٟ ِٚب ثؼذ األع

( ػجبسح ِٛصػخ ػٍٝ 14ٌٚزذم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ اعزخذَ اٌجبدضبْ إٌّٙج اٌٛطفٟ د١ش أػذا اعزجبٔخ ِىٛٔخ ِٓ )

١ضاد، ٚاٌظؼٛثبد ( ِذبٚس ٟ٘: اٌظؼٛثبد اٌّشرجطخ ثبٌّذزٜٛ، ٚاٌظؼٛثبد اٌّشرجطخ ثبإلِىبٔبد ٚاٌزج8ٙ)

اٌّشرجطخ ثبٌؼًّ، ٚاٌظؼٛثبد اٌّشرجطخ ثبٌطبٌت، ٚاٌظؼٛثبد اٌّشرجطخ ثبإلداسح اٌّذسع١خ، ٚاٌظؼٛثبد 

اٌّشرجطخ ثبإلششاف اٌزشثٛٞ، ٚاٌظؼٛثبد اٌّشرجطخ ثأ١ٌٚبء األِٛس، ٚاٌظؼٛثبد اٌّشرجطخ ثزم٠ُٛ أداء اٌطبٌت، 

( ِؼٍّبً ِٚؼٍّخ ِٓ ِؼٍّٟ 411ٍٝ ػ١ٕخ اٌذساعخ اٌّىٛٔخ ِٓ )ٚثؼذ اٌزأوذ ِٓ طذق األداح ٚصجبرٙب رُ رطج١مٙب ػ

ِبدح اٌّٙبساد اٌذ١بر١خ ثّذاسط اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ ِٚب ثؼذ األعبعٟ ثّذبفظزٟ ِغمؾ، ٚشّبي اٌششل١خ. ٚأظٙشد 

( أٞ ثذسجخ ِزٛعطخ، وّب أظٙشد 7141ٔزبئج اٌذساعخ أْ دسجخ طؼٛثبد رذس٠ظ اٌّٙبساد اٌذ١بر١خ ثٍغذ )

( فٟ ِذبٚس اٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّذزٜٛ α=,1,0جٛد فشٚق راد دالٌخ ئدظبئ١خ ػٕذ ِغزٜٛ اٌذالٌخ )إٌزبئج ٚ

ٚاٌّؼٍُ ٚاٌطبٌت رؼضٜ ٌّزغ١ش إٌٛع ٌظبٌخ اٌّؼ١ٍّٓ اٌزوٛس، وّب أظٙشد إٌزبئج ػذَ ٚجٛد فشٚق رؼضٜ ٌّزغ١ش 

اٌّشرجطخ ثبٌطبٌت اٌزٞ ظٙشد ثٗ فشٚق ِإً٘ اٌّؼٍُ فٟ ج١ّغ ِذبٚس األداح ِب ػذا اٌّذٛس اٌّزؼٍك ثبٌظؼٛثبد 

 .راد دالٌخ ئدظبئ١خ ٌظبٌخ دٍّخ ِإً٘ اٌذثٍَٛ
 

  .اٌّٙبساد اٌذ١بر١خ، طؼٛثبد رذس٠ظ اٌّٙبساد اٌذ١بر١خ، اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ، اٌزؼ١ٍُ ِب ثؼذ األعبعٟ، عٍطٕخ ػّبْ انكهًاث األساسُت:
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Abstract: This study aimed to reveal the degree difficulties of teaching skills life 

subject at the basic education and post-basic education in the Sultanate of Oman 

from the perspective of teachers. In addition, the study attempts to examine the effect 

of a set of variables including specialization, gender and educational qualification. 

To achieve objectives of study the researchers used the descriptive methodology by 

preparing  a questionnaire consisting of (41) items. After checking the validity and 

reliability of the instrument, it was applied to the study sample consisting of (147) life 

skills teachers (males and females) from governments: Muscat and Sharqia north. 

The result of the study showed that the degree of the difficulties encountering by 

teachers in teaching life skills was (3. 17) which mean is moderate. In addition, the 

results showed no statistically significant differences at the level of (α = 0. 05) can be 

attributed to the variables of gender, specialization and qualification 

 

Key words: skills life, difficulties of teaching skills life subject, basic education, post-basic education, 
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ىالمقدمة:ى
تعز رصاع١ ايصعٛبات اييت تٛاد٘ املعًُني أثٓا٤ تٓؿٝش املٓٗر أسز أعايٝب تكِٜٛ املٓٗر، ؾٗٞ 

تغاعز ع٢ً ذبزٜز دٛاْب ايك٠ٛ ٚايطعـ يف املٓٗر، مما ٜغاعز ع٢ً ارباس قضاصات تتعًل بتطٜٛضٙ مما 

  ٜؤرٟ إىل ذبغني رصد١ ؾاعًٝت٘ يف ذبكٝل األٖزاف احملزر٠ ي٘.

ٚصغِ إٔ ع١ًُٝ ايهؾـ عٔ ايصعٛبات اييت تٛاد٘ تٓؿٝش املٓٗر ١َُٗ يف مجٝع املٓاٖر 

ايزصاع١ٝ، إال أْٗا تبزٚ أنجض أ١ُٖٝ يف املٛار ايزصاع١ٝ سات ايطبٝع١ ايتطبٝك١ٝ، ٚتعترب املٗاصات اسبٝات١ٝ 

ُاْٞ يف َضسًيت ايتعًِٝ َٔ املٛار ايزصاع١ٝ ايتطبٝك١ٝ امل١ُٗ اييت أرصدت يف اشبط١ ايزصاع١ٝ يًطايب ايع

ّ، سٝح اعتربت َار٠ 1998األعاعٞ َٚا بعز األعاعٞ َٓش بزأ تطبٝل ْظاّ ايتعًِٝ األعاعٞ يف عاّ 

أعاع١ٝ يف خط١ ايطًب١ ايزصاع١ٝ َٔ ايصـ األٍٚ ست٢ ايصـ ايجاْٞ عؾض بٗزف َغاعزتِٗ ع٢ً 

 يف طبتًـ دٛاْب اسبٝا٠ اإلْغا١ْٝ. ايتهٝـ َع ايتػريات املدتًؿ١ ايٓادب١ َٔ ايتػري ايعاملٞ ايشٟ أثض

بأْٗاا ايضغبا١ ٚاملعضؾا١ ٚايكازص٠ عًا٢ ساٌ       املٗااصات اسبٝاتٝا١    Dawson,1993)) راٚعٜٔٚعضف 

دتُاعٝا١ أٚ َٛادٗا١ ذبازٜات َٜٛٝا١ أٚ إداضا٤ تعازٜالت ٚذبغاٝٓات يف        اَؾهالت سٝات١ٝ ؽدصا١ٝ أٚ  

عٔ يف إٔ املٗاصات اسبٝاتٝا١ ٖاٞ املٗااصات    َع راٚ( 2002َاطٕ). ٜٚتؿل أعًٛب ْٚٛع١ٝ سٝا٠ ايؿضر ٚاجملتُع

ايكاضاص،   ٚارباسإراص٠ ايٛقت ٚازبٗز ٚاملاٍ،  اييت تغاعز ايطًب١ ع٢ً َٛاد١ٗ ايتشزٜات اي١َٝٛٝ اييت تتطًب

ٔ  اختٝاصَع اآلخضٜٔ، ٚسغٔ  ٚاالتصاٍ َهتاب ايببٝا١    ٗاا عضؾ، ٜٚايػشا٤ ايصشٞ ٚايعٓا١ٜ باملًبػ ٚاملغاه

يتعظٜاظ ذبًُاِٗ    يًطًبا١ بأْٗا صبُٛع١ املٗاصات املتها١ًَ اييت ٜتِ إنغاابٗا   (2007)يزٍٚ اشبًٝر  ايعضبٞ

يف ايتعاٌَ َع َكتطٝات اسبٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚايتؿاعاٌ َاع اجملتُاع َٚؾاهالت٘،      ، َٚغاعزتِٗ ع٢ًي١ٝؤٚاملغ

٘ إٔ ميتً يًطايبَا ٜٓبػٞ  بأْٗا( 2010اسباصثٞ ) سني تعضؾٗا ستا٢ ٜغاتطٝع إٔ ٜتهٝاـ ٜٚتٛاؾال َاع       ها

صبُٛعا١ َأ املٗااصات املهتغاب١ عأ  ضٜال        ٗاا بأْ (Kavga,2009)اؾذ٢ نا ٚتعضؾٗاا  ٚاجملتُاع،   ْؿغ٘

ايتعًااِٝ أٚ اشباارب٠ املباؽااض٠ اياايت تغااتدزّ ملعازباا١ املؾااانٌ ٚاملغااا٥ٌ اياايت تعااب  عااار٠ سٝااا٠ اإلْغااإ   

( بأْٗاااا املٗااااصات ايٓؿغااا١ٝ االدتُاعٝااا١  UNICEF, 2005عضؾٗاااا َٓظُااا١ ايْٝٛٝغاااٝـ )تايَٝٛٝااا١، ٚ

آلخضٜٔ ٚايتؿااٚ   ايؾدص١ٝ ٚاملٗاصات ايع١ًُٝ ٚامل١ٝٓٗ اييت ؼبتادٗا ايؿضر يف تغٌٗٝ عابٌ االتصااٍ باا   ٚ

( إٔ املٗاااصات اسبٝاتٝاا١ ٖااٞ عباااص٠ عاأ قاازصات أرا٤ ايغااًٛى   2011خبٝاات )ٚتااض٣  .َعٗااِ بؾااهٌ َٓاعااب 

 .ايتهٝؿٞ ٚاإلػبابٞ

َٚٔ ٖشا ٝا٠ ٚإؽهايٝاتٗا، ٜتطح مما عبل إٔ املٗاصات اسبٝات١ٝ ٖٞ أرٚات ملٛاد١ٗ َٛاقـ اسب

املٓطًل تأتٞ أ١ُٖٝ املٗاصات اسبٝات١ٝ باعتباصٖا َٗاصات أعاع١ٝ ال غ٢ٓ عٓٗا يًُتعًِ إلؽباع سادات٘ 

ع٢ً َٛاد١ٗ نٌ َا ٜغتذز َٔ ٚقزصت٘ ، َعٝؾت٘ٚتطٜٛض أعايٝب  ٘األعاع١ٝ ٚالعتُضاص تكزَ

 ; أب2001ُٛضإ; ايؾٓاٟٚ; صبشٞ، تػريات يهٞ ٜتٛاؾل َع ْؿغ٘، َٚع اجملتُع ايشٟ ٜعٝؿ ؾٝ٘ )ع

إٔ املتعًِ إىل ( 2005(، ٜٚؾري ايؾضبٝين )2011; أَبٛععٝزٟ، 1999 ،صالح خايز ٚايباط، ضبُز; ايؿتٛح،

ٜٓبػٞ إٔ ٜتغًح باملٗاصات اسبٝات١ٝ ست٢ ٜغتطٝع إٔ ٜتهٝـ َع املتػريات املدتًؿ١ يعامل عضٜع ايتػري 

; 2008، عبزاملعطٞ َٚصطؿ٢ٜؤنز نال َٔ )، َٚٔ سٛي٘ ملعٛا٤ يف اجملتُع ايشٟ ٜعٝؿ ؾٝ٘ أٚ ايعا

هٓ٘ َٔ ايتػًب ع٢ً املؾهالت ميٕ اَتالى املتعًِ يًُٗاصات اسبٝات١ٝ أ( 2004; ايعضٜين، 2008عبزاملعطٞ، 

إٔ ( 2008عبٝز )ٜٚض٣ ايٓذاح يف سٝات٘ املغتكب١ًٝ، مما ٜغاعزٙ ع٢ً  اسبٝات١ٝ، ٚايتعاٌَ َعٗا حبه١ُ

 . ١ متهِّٔ املتعًِ َٔ مماصع١ املٛا ١ٓ املغؤٚي١تٝٗاصات اسبٝاامل

ْظااضال يهاإٛ َااار٠ املٗاااصات اسبٝاتٝاا١ َاأ املااٛار ازبزٜااز٠، مل ػبااز ايباسجااإ يف األرب ايببااٟٛ     ٚ

رصاعات ٚثٝك١ ايص١ً بصعٛبات تزصٜغٗا بؾهٌ عاّ، ٚيشيو عٝتِ يف ٖشٙ ايزصاع١ عض  ايزصاعات اييت 

ٛار ايزصاعا١ٝ عًا٢ املغات٣ٛ ايعضباٞ ٚاياٛ ين ٚناشيو بعاض        تٓاٚيت رصاع١ صعٛبات تزصٜػ بعض املا 

ايزصاعات اييت تٓاٚيت دٛاْب أخاض٣ يف َاار٠ املٗااصات اسبٝاتٝا١ بؾاهٌ عااّ، يكاز أنازت ايزصاعاات ايايت           

أ ًااع عًٝٗااا ايباسجااإ عًاا٢ أُٖٝاا١ املٗاااصات اسبٝاتٝاا١ يف األْظُاا١ ايببٜٛاا١ املعاصااض٠، ْظااضا ألُٖٝتٗااا        

ٗاصات َتعزر٠ متهآِٗ َأ ساٌ املؾاهالت ايايت تاٛادِٗٗ يف اسبٝاا٠ املعاصاض٠،         يًُتعًُني سبادتِٗ إىل َ
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َاتالى  االب داَعا١ ايغاًطإ قاابٛؼ يابعض       ا( إىل ايتعضف ع٢ً َز٣ 2004) ٖٚزؾت رصاع١ ايضبعاْٞ

اياايت متهاآِٗ َاأ أرا٤ عًُااِٗ بهؿاٜاا١ يف  ١يااز٣ ايطًباآَٗااا املٗاااصات اسبٝاتٝاا١ ٚذبزٜااز األنجااض أُٖٝاا١ 

داَعاا١ ايغااًطإ قااابٛؼ يًُٗاااصات اسبٝاتٝاا١ نااإ   ١َااتالى  ًبااإ أ إىل ًت ْتا٥ذٗاااٚتٛصاا ،املغااتكبٌ

أثاض املٗااصات اسبٝاتٝا١ يف تطاٜٛض      ؾغاعت يًتعاضف عًا٢   ( Amandel,2005) أَاْزٌٜ، أَا رصاع١ َتٛعطا

إٔ بضْااَر املٗااصات اسبٝاتٝا١     ٗاا ْتا٥ذ ، ٚأنازت ايضٜاضاٝني  ياز٣ ايطًبا١   دتُاعٝا١ االٚ املٗاصات ايٓؿغ١ٝ

( (UNICEF, 2005ايْٝٛٝغاـ رصاعا١   ٚأداضت َٓظُا١   . با١ ياز٣ ايطً  تًو املٗااصات تطٜٛض عز ع٢ً ٜغا

سٝاح نؾاؿت ْتاا٥ر    اسبٝاتٝا١ يف صبُٛعا١ َأ بًازإ دٓاٛب  عاٝا        املٗااصات ٖزؾت إىل تكِٜٛ َٓااٖر  

 عزّ تٓاعب ضبت٣ٛ ايرباَر َع األٖزاف املٛضٛع١ هلا، ٚق١ً ايتعإٚ باني املزصعا١ ٚاألعاض٠،    ايزصاع١ عٔ

ٚعزّ تٛظٝـ املٗاصات اسبٝات١ٝ خاصز دزصإ املزصع١، ؾطال عٔ ضعـ َٗاص٠ املزصبني يف ت١ُٝٓ املٗااصات  

( إىل َعضؾاا١ املٗاااصات اسبٝاتٝاا١ ايالطَاا١ يًطايااب املعًااِ يف ؽااعب١    2008) طاصع، ٖٚاازؾت رصاعاا١  اسبٝاتٝاا١

يف ضاا٤ٛ ايتشاازٜات  ٚقاازَت بضْاصبااا َكبسااا يتُٓٝاا١ بعااض املٗاااصات اسبٝاتٝاا١   االدتُاعٝاا١ايزصاعااات 

 ٘إنغااابيف  االدتُاعٝاا١َؤعغااات إعازار َعًااِ ايزصاعااات  ضااعـ رٚص  إىل املعاصاض٠، ٚتٛصااًت ايزصاعاا١ 

، املٗاصات ايالط١َ يًتعاٌَ َع ايتشزٜات املعاصض٠ ٚتٛظٝؿٗا يف سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ ٚايؾدص١ٝ أٚ يف ايتزصٜػ

اَا١ يًزصاعاات ايايت تٓاٚيات     ( إىل َضادعا١ ع (Alwell & Cobb, 2009 ٖٚازؾت رصاعا١ أيٜٛاٌ ٚناٛب    

خااالٍ ايعكاازٜٔ املاضااٝني ٚبٝٓاات ايزصاعاا١ إٔ َعظااِ ايزصاعااات  االدتُاعٝاا١املٗاااصات اسبٝاتٝاا١ ٚاملٗاااصات 

ٞ أنزت ع٢ً أ١ُٖٝ َٓااٖر املٗااصات اسبٝاتٝا١ يف تُٓٝا١ َٗااصات ايتٛاصاٌ        ٚطٜاار٠ ايتشصاٌٝ    االدتُااع

 .ٚاملبارص٠ ٚايغًٛى ايتطٛعٞ ٚايضغب١ يف ايتٓاؾػ

تعظٜظ ايصاش١ ايٓؿغا١ٝ   ع٢ً ( Srikala& Kumar, 2010)ت رصاع١ عضٜهاال ٚنَٛاص ٚصنظ 

أْ٘ عٓاز  إىل باعتدزاّ بضْاَر قا٥ِ ع٢ً تعًِٝ املٗاصات اسبٝات١ٝ، ٚأؽاصت ايٓتا٥ر  يف اهلٓز عٓز املضاٖكني

ٚ  إ أنجض إتظاْٛاملضاٖك ٜهٕٛعتدزاّ ايربْاَر ا طَال٥ٗاِ.  ٚؾاع١ًٝ َع سٚاتِٗ ٚيف تعاًَِٗ َع َعًُاِٝٗ 

( ٖزؾت إىل ٚضع تصٛص َكبح يت١ُٝٓ املٗاصات اسبٝاتٝا١ ياز٣  االب    2011) ٚقز أدض٣ اسبزٜيب رصاع١

املضس١ً ايجا١ْٜٛ يف ض٤ٛ ايتشزٜات املعاصاض٠، تٛصاٌ ايباساح إىل إٔ اياتعًِ املابين عًا٢ املٗااصات اسبٝاتٝا١         

١ ٚايتعًُٝٝا١ املدتًؿا١، ٚتغاع٢ إيٝا٘     أضش٢ َطًبا أعاعٝا تٓارٟ ب٘ املٓظُات ايزٚي١ٝ ٚاملؤعغات ايببٜٛ

ًأ تتشكال   ، ؾٖٚٛ ٜهًاـ ايهاجري َأ ازبٗاز ٚايٛقات ٜٚتطًاب ايازعِ ايالضبازٚر         ،ايزٍٚ ايػ١ٝٓ ٚايؿكري٠

تعظٜاظ  ( رصاعا١ ٖازؾت إىل   (Bharath & Kishore, 2010نُا أدضت بٗضاخ ْتا٥ر َضض١ٝ رٕٚ سيو. 

( ٚتعًِٝ َٗاص٠ اسبٝاا٠  LSEًِٝ املٗاصات اسبٝات١ٝ )ايصش١ ايٓؿغ١ٝ بني املضاٖكني يف املزاصؼ باعتدزاّ تع

، يف َازاصؼ ثاْٜٛا١   َٔ بضْاَر تعًِٝ املٗاصات اسبٝاتٝا١  NIMHANSٖٞ ايؿهض٠ َبتهض٠، ٚتأثري منٛسز 

يًربْااَر، ٚأؽااصت ايٓتاا٥ر     خطاعٛا  ايشٜٔ ايطالب َٔ( 605) َٔ ايع١ٓٝ باهلٓز، تهْٛت ٓطك١ بٓػايٛصمب

ٚ   َٗااص٠  أؾطاٌ بهاجري يف  يف ايربْااَر ناإ    ايطًب١ إٔ ِ  َٗااص٠  اساباّ اياشات،   َاع  ٚذبزٜازا  ايتعاَاٌ املال٥ا

 ، ٚإٔ(اآلخااضٜٔ َااع ٚايتهٝااـ ايااشات،. االدتُاااعٞ ناْاات إػبابٝاا١ َٚٗاااص٠ ايغااًٛى املزصعاا١ يف املعًُااني،

ٌ  املتعًُني ٚتؿاعٌ عًٛى ع٢ً إػبابٞ بؾهٌ أعُٗت ايربْاَر يف  بكت اييت اسبٝا٠ َٗاصات  ٚخااصز  راخا

  .ايصـ

ٚمل ٜكتصض االٖتُاّ باملٗاصات اسبٝات١ٝ ع٢ً دٗٛر ايباسجني بٌ ٚاعاتكطبت اٖتُااّ املاؤمتضات    

املاؤمتض ايعًُاٞ   ٚايٓزٚات اييت أٚصت بتعظٜظ تطُٝٓٗا يف املٓاٖر ايزصاع١ٝ املدتًؿ١، َٚٔ ٖاشٙ املاؤمتضات   

ٛ ذبكٝال داٛر٠   ( بعٓاٛإ  اياتعًِ يًذُٝاع  ٚسياو إلظبااط صدٜا١ دزٜاز٠ عبا        2000) ايشٟ عكز يف راناص

ايتعًِٝ ؾكز ايتظّ اجملتُع ايزٚيٞ خالٍ املٓتز٣ ايعاملٞ بتشكٝل عت١ أٖزاف ص٥ٝغا١ٝ َأ بٝٓٗاا  ضاُإ     

تًب١ٝ سادات األؾاضار يًاتعًِ ٚاالْتؿااع املتهااؾ٧ بارباَر َال٥ُا١ يًتعًاِٝ ٚانتغااب املٗااصات األعاعا١ٝ           

يًاازٍٚ ايعضبٝاا١  ٜٛاا١ْٝ١ ٚايتُٓذااإ ايغااهاً(، ٚأنااز ايتكضٜااض اشبتاااَٞ ي UNESCO, 2000) يًشٝااا٠ 

ع٢ً أ١ُٖٝ ت١ُٝٓ املٗاصات اسبٝات١ٝ يز٣ املضاٖكني ٚايؾباب،  (2001ٚاألعطا٤ يف املٓتز٣ املٓعكز يف األصرٕ )

( ع٢ً ضضٚص٠ متهاني  2001)عاّ صبًػ ق١ُ داَع١ ايزٍٚ ايعضب١ٝ املٓعكز يف األصرٕ  ادتُاعنُا أنز 

 ٚاالبتهاااصعًاِٝ ازبٝااز ايٓٛعٝا١ اياشٟ ٜاربط قزصاتا٘ يف اإلبازاع       ايطؿاٌ َأ سكا٘ يف ايتٓؾا١٦ ٚايببٝا١ ٚايت     

 (.2010 )عٝار ٚععز ايزٜٔ، ُٜٚٓٞ املٗاصات اسبٝات١ٝ يزٜ٘
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ايْٝٛٝغااٝـ اياايت  نُااا إٔ املٗاااصات اسبٝاتٝاا١ سظٝاات باٖتُاااّ املٓظُااات ايزٚيٝاا١ نُٓظُاا١   

يتُهني األؾضار َٔ َٛادٗا١  املٗاصات اسبٝات١ٝ نٛع١ًٝ  تزصٜػأقضت رٚي١  (164أنزت يف تكضٜض هلا إٔ )

 قاز رعات  ٚ، يف اسبٝا٠ ع٢ً ايغًٛى ايصشٝح تعَِٝٓٗا ٜتعضضٕٛ ي٘ َٔ َٛاقـ ٚإنغابِٗ املعاصف اييت 

إىل ايتعًِٝ ايصشٞ ايكا٥ِ ع٢ً املٗاصات اسبٝات١ٝ ٚسنضت بإٔ تطٜٛض املٗااصات اسبٝاتٝا١ ياز٣     ايْٝٛٝغٝـ

اصعا١ ايغاًٛنٝات ايصاش١ٝ، ٚعًا٢ ٖاشا املبازأ       سٝاتِٗ ٚمم يفايؾباب ٜغاعز ع٢ً تٛيٞ َغؤٚي١ٝ أنرب 

بضْااَر ايتعًاِٝ ايصاشٞ ايكاا٥ِ عًا٢ املٗااصات اسبٝاتٝا١ يًٛقاٜا١ َأ          بتطبٝال  بابٟٛ ٚتآًٜاز  ميقاَت ط

ؾريٚؼ ْكص املٓاع١ ايبؾض١ٜ )اإلٜزط(، أَا املهغاٝو َٚٓطكا١ ايبشاض ايهااصٜيب ؾهاإ ٖازف ايربْااَر ٖاٛ         

عًا٢ تعاا ٞ ايهشاٍٛ ٚايتباؼ      ايربْااَر  صناظ األَضٜهٝا١  املتشاز٠   اسبز َٔ محٌ املضاٖكاات، ٚيف ايٛالٜاات  

َجٌ  األخض٣ٚاملدزصات األخض٣، ٚؾُٝا بعز أصبشت ايرباَر أنجض مشٛال ٚأرخًت ازبٛاْب االدتُاع١ٝ 

بضاَر  تٛدٝ٘ اسبٝا٠  يف دٓٛب أؾضٜكٝا، ٚبضْاَر  ايتعًِٝ املتهاٌَ  يف نٛيَٛبٝاا ٚ ايتجكٝاـ ايصاشٞ    

ٚقاز قاَاات َٓظُا١ ايْٝٛغااهٛ    ،(َٓظُا١ ايْٝٛغااٝـ، ر.ت ) يف َٓطكاا١ حباض ايهاااصٜيب ٚاسبٝاا٠ األعاض١ٜ    

َٔ املؾااصٜع ٚايارباَر يتُٓٝا١ املٗااصات اسبٝاتٝا١ ياز٣ األؾاضار َأ بٝٓٗاا َؾاضٚع ايتُٓٝا١             اعزرتطبٝل ب

ٔ (، َٚؾضٚع  ْؾض ايكِٝ املزْٝا١ ٚاملٗااصات اسبٝاتٝا١ ياز٣ املاضاٖكني َا      2007اجملتُع١ٝ يًؾباب يف بريٚت )

 .(2012 تؾذٝع َؾاصن١ ايؾباب ، ) (2012يف ايعضام ايشٟ مت تٓؿٝشٙ يف ؾرباٜض )  خالٍ ايتعًِٝ

َٚٔ أدٌ تعظٜظ ٖشٙ املٗاصات اسبٝات١ٝ يز٣ ايطًب١ ايعُاْٝني ٚصكٌ ؽدصٝاتِٗ يهٞ تتٓاعاب  

ٞ   َع ذبزٜات ايكضٕ اسبارٟ ٚايعؾضٜٔ،  بال   ٕ   ْظااّ ايتعًاِٝ األعاعا اّ ايعا  َٓاش بزاٜا١   يف عاًط١ٓ عُاا

االتصااٍ ٚاياتعًِ اياشاتٞ     ات، سٝح ٜٗزف ايتعًِٝ األعاعٞ إىل إنغاب املتعًِ َٗاص(1998/1999)ايزصاعٞ 

ايااتؿهري ايعًُااٞ ايٓاقااز ٚايتعاَااٌ َااع ايعًااّٛ ٚايتكاْااات املعاصااض٠، باإلضاااؾ١ إىل   اعااتدزاّٚايكاازص٠ عًاا٢ 

كازص٠ عًا٢ ايتهٝاـ َاع َغاتذزات      إنغاب٘ قِٝ ايعٌُ ٚاإلْتاز ٚاإلتكإ ٚاملؾاصن١ يف اسبٝا٠ ايعا١َ ٚاي

     ٔ ٚقات   اعاتجُاص  ايعصض ٚايتعاٌَ َع َؾهالت٘ بٛعٞ، ٚاحملاؾظ١ عًا٢ ايب٦ٝا١ ٚاعاتجُاص َٛاصرٖاا ٚسغا

ٚت١ُٝٓ قزصت٘ ع٢ً ايتؿاعٌ َاع   ،ت١ُٝٓ طبتًـ دٛاْب ؽدص١ٝ املتعًِ ت١ُٝٓ ؽا١ًَ َتها١ًَٚايؿضاؽ، 

 )2006يًٛاتٞ، )ا ايعامل احملٝط ب٘، ٚإنغاب٘ املٗاصات ايالط١َ يًشٝا٠

َٔ ٖشا املٓطًال مت إعاار٠ ايٓظاض يف اشبطاط ايزصاعا١ٝ ياتال٥ِ ايتٛدٗاات ازبزٜاز٠، ؾاتِ إرصاز          

َار٠ املٗاصات اسبٝات١ٝ َٔ ضُٔ املٛار ازبزٜز٠ اييت تعٌُ عًا٢ ذبكٝال بعاض أٖازاف ايتعًاِٝ األعاعاٞ،       

ًكاا١ األٚىل بٛاقااع سصاا١ يف ( مت تطبٝاال َاآٗر املٗاااصات اسبٝاتٝاا١ يف اسب2000/2001ؾؿااٞ ايعاااّ ايزصاعااٞ )

( بٛاقع 10-5( مت تطبٝكٗا يف اسبًك١ ايجا١ْٝ َٔ ايتعًِٝ األعاعٞ )2004/2005األعبٛع، ٚيف ايعاّ ايزصاعٞ )

سصتني يف األعبٛع باإلضاؾ١ إىل إرصادٗا َٔ ضُٔ اشبط١ ايزصاع١ٝ يف ايتعًاِٝ َاا بعاز األعاعاٞ بٛاقاع      

 (.2007/2008سص١ ٚاسز٠ يف األعبٛع يف ايعاّ ايزصاعٞ )

ٜتِ بٓا٤ َٓٗر َار٠ املٗاصات اسبٝاتٝا١ َأ َٓطًكاات َُٗا١ َٓٗاا إٔ عاًط١ٓ عُاإ بًاز عضباٞ          

َغاًِ سٚ َااٛصٚخ سطاااصٟ ٜٗااتِ باحملاؾظاا١ عًاا٢ ٖٜٛتاا٘، ٚميااض مبضسًاا١ تُٓٝاا١ ناابري٠ تؾااٗز ْكًاا١  

   ْ عٗا ْٛعٝاا١ ناابري٠ يف االقتصااار ايااٛ ين ٚإٔ عًُٝاا١ ايتُٓٝاا١ تكااّٛ عًاا٢ إٔ اإلْغااإ ايعُاااْٞ ٖااٛ صااا

ٚغاٜتٗا يف  ٕ ٚاسز، ٚتعز األعض٠ ٖٞ ايًب١ٓ األٚىل يف بٓاا٤ اجملتُاع ٚاعاتكضاصٙ ياشا ٜتٛداب عًا٢ ايببٝا١        

إعزار األؾضار يتشٌُ َغؤٚيٝاتِٗ عبٛ أْؿغِٗ ٚأعضِٖ ٚصبتُعِٗ، َٚٔ ضُٔ تًو املٓطًكات أٜطاا إٔ  

اؽٝا َاع َازخالت ايعٛملا١    عًط١ٓ عُإ تزصى أْٗا دظ٤ َٔ ٖشا ايعامل ايشٟ ٜؾٗز ذبٛالت َتغاصع١ مت

 (.2009; ايعربٟ، 2011)ايًٛاتٞ، 

ٜٗزف َٓٗر َار٠ املٗاصات اسبٝات١ٝ يف عًط١ٓ عُإ إىل إنغاب ايطالب عزر َٔ املٗاصات ناإٔ  

ٜاازصى املااتعًِ َغااؤٚيٝات٘ دباااٙ ؽااؤٕٚ اسبٝااا٠ ايعاَاا١ يف أعااضت٘ ٚصبتُعاا٘ ٜٚبااارص يف ايٓٗااٛ  بٗااا، ٚإٔ  

ت ايكِٝ ايالط١َ يًزخٍٛ يف عٛم ايعٌُ، ٜٚعٞ َؾاهالت اجملتُاع احملًاٞ    ٜهتغب بعض املٗاصات ٚاالدباٖا

ايصش١ٝ ٚاالدتُاعٝا١ ٚايب٦ٝٝا١ ٚ ثاصٖاا عًا٢ ايؿاضر ٚاجملتُاع ٜٚغااِٖ يف َعازبتٗاا ٚسًاٗا عأ  ضٜال            

اْتٗاز األعًٛب ايعًُٞ يف سٌ املؾهالت ٚاسبهِ ع٢ً األؽٝا٤، نُا ٜهتغب املٗاصات ايؾدص١ٝ يًتدطاٝط  

اشباص١ َجٌ َٗاص٠ إراص٠ ايٛقت ٚاملاٍ بهؿاا٠٤ عايٝا١، ٚتُٓٝا١ ايكازص٠ يزٜا٘ عًا٢ االتصااٍ         ٚإراص٠ ؽؤْٚ٘
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ٚايتٛاصٌ ٚإقا١َ عالقات ٚ ٝز٠ َع اآلخاضٜٔ، ٚتُٓٝا١ االعتاظاط باايباخ ايجكاايف، ٚإرصاى أُٖٝا١ اساباّ        

َٚٗااص٠  ثكاؾ١ اآلخضٜٔ، ٚتؾذٝع املؾاصن١ يف خز١َ اجملتُع، ٜٚهتغب ايغًٛنٝات ايصش١ٝ ايصشٝش١ 

اإلععاؾات األٚي١ٝ ٚإتباع ؽاضٚ  ايغاال١َ، ٜٚازصى  ثااص َؾاهالت اجملتُاع ايعااملٞ عًا٢ ايعاامل ٚصبتُعا٘           

 (.2010ٜٚغاِٖ يف سًٗا )ٚطاص٠ ايبب١ٝ ٚايتعًِٝ، 

ٜتطح مما عبل إٔ َؿّٗٛ املٗاصات اسبٝات١ٝ َؿّٗٛ ٚاعع، ٜتطُٔ ايعزٜز َٔ ايكزصات 

بٗا يًؿضر، ٚاهلزف َٔ ٖشٙ ايهؿاٜات ٖٛ َغاعز٠ املتعًِ ع٢ً ؾِٗ ٚايهؿاٜات املتٓٛع١ اييت ٜٓبػٞ إنغا

ْؿغ٘، ٚصبتُع٘ ٚعامل٘، مما ٜغاعزٙ ع٢ً ايتعاٌَ َع طبتًـ ايتشزٜات اييت تٛادٗ٘ ع٢ً صعٝز تًو 

 أِٖ املٛاضٝع اييت تضنظ عًٝٗا َار٠ املٗاصات اسبٝات١ٝ يف ايصؿٛف( 1) ٜٛضح ازبزٍٚاملغتٜٛات ايجالث١، ٚ

 .(2007ؾضٜل عٌُ بضْاَر املٗاصات اسبٝات١ٝ،  عًط١ٓ عُإ )( يف12 - 1)

  (1) دزٍٚ

 يف عًط١ٓ عُإ (12-1اييت ؼبت٣ٛ عًٝٗا َٓٗر َار٠ املٗاصات اسبٝات١ٝ ) ايٛسزات َٛاضٝع
 ِٛاػ١غ اٌٛدذاد اٌزٟ رذزٜٛ ػ١ٍٙب ِبدح اٌّٙبساد اٌذ١بر١خ  اٌظف

ِٙبساد شخظ١خ  –ِٓ اٌزشاس اٌؼّبٟٔ  –ب٠خ ثبٌّٕضي اٌؼٕ -اٌظذخ ٚاٌغالِخ -اٌز٘بة ئٌٝ اٌّذسعخ  األٚي

 ٚاجزّبػ١خ 

 –اٌّالثظ  –اٌزجبسح  -إٌغ١ج ا١ٌذٚٞ اٌجغ١ؾ  -اٌظذخ ٚاٌغالِخ  -اٌؼبداد اٌغزائ١خ اٌظذ١ذخ  اٌضبٟٔ

 دفع اٌزّٛس ٚرظ١ٕؼٙب  –اٌزفبػً االجزّبػٟ 

اٌزشاس اٌضمبفٟ –إٌجبسح  –س دشفخ رظ١ٕغ اٌفخب –ِٙبساد اٌزٛاطً  –اٌغالِخ ِٓ األخطبس  اٌضبٌش

 دشفخ رظ١ٕغ اٌغؼف  -اٌؼٕب٠خ ثبٌّٕضي  -اٌؼّبٟٔ 

ِٓ  –اٌّٙبساد اٌشخظ١خ االجزّبػ١خ  –اٌّظٕٛػبد اٌجٍذ٠خ  –اٌخ١بؽخ ا١ٌذ٠ٚخ  -اٌظذخ ٚاٌغالِخ  اٌشاثغ

 ع١بدخ فٟ ثالدٞ  –رظ١ٕغ اٌذجبي  –اٌزشاس اٌؼّبٟٔ 

اٌخ١بؽخ ٚاٌزطش٠ض ا١ٌذٚٞ  –دشفخ اٌغجبوخ  –األعٛاق اٌزم١ٍذ٠خ  –خ ئػذاد األغز٠ –اٌؼٕب٠خ اٌشخظ١خ  اٌخبِظ

 ارخبر اٌمشاساد ٚدً اٌّشىالد  –ئػذاد اٌظجغبد ٚئػبدح رظ١ٕغ اٌٛسق  –

اٌّذبفظخ ػٍٝ  –رظ١ٕغ األٌجبْ  –ِٙبساد دساع١خ  –ِٓ اٌزشاس اٌؼّبٟٔ  –اٌظذخ اٌغالِخ  اٌغبدط

 اٌظ١بٔخ إٌّض١ٌخ  –اٌّشافك اٌؼبِخ 

 ػبٌُ اٌؼًّ  –ئداسح اٌٛلذ  –خذِخ اٌّجزّغ  –طذخ اٌّشا٘ك  غبثغاٌ

اٌزؼب٠ش ِغ  –رط٠ٛش اٌزاد ٚاٌضمخ ثبٌٕفظ  –اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ٌٍّٕضي  –اٌغالِخ فٟ اٌج١ئخ إٌّض١ٌخ  اٌضبِٓ

 ِإعغبد اٌؼًّ ٚاإلػذاد ٌٙب  –اٌضمبفبد األخشٜ 

ئداسح  –اٌزفى١ش إٌبلذ  –اإلعؼبفبد األ١ٌٚخ  –ّغ االٔزخبة ِّٚبسعخ األٔشطخ فٟ اٌّذسعخ ٚاٌّجز اٌزبعغ

 ِشبس٠غ اٌزشغ١ً اٌزارٟ  –اٌذخً األعشٞ 

دً  –اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ اٌّشٚس٠خ  –إٌجبح فٟ اٌؼًّ  –اٌّشبسوخ فٟ أزخبة ِجٍظ اٌشٛسٜ  اٌؼبشش

 اٌشػب٠خ إٌّض١ٌخ ٌٍّغٓ  –اٌخالف 

اٌذبدٞ 

 ػشش

اٌٍّى١خ  –اٌشٚاثؾ األعش٠خ  –اٌظذخ ا١ٌّٕٙخ  –االجزّبػ١خ اٌشخظ١خ  –اإلػذاد إٌّٟٙ ٚاٌٛظ١فٟ 

 اٌفىش٠خ 

اٌضبٟٔ 

 ػشش

 اٌّٛاؽٕخ اال٠جبث١خ –اٌجٕبء اٌٛظ١فٟ  –رشث١خ األثٕبء  –اٌزفبػً االجزّبػٟ  –اٌظذخ اٌشخظ١خ 

 

يف ض٤ٛ َا عبل، ؽبًص ايباسجإ إىل إٔ املٗاصات اسبٝات١ٝ َٔ املٛار ايزصاع١ٝ امل١ُٗ يف ايٓظاّ 

ايببٟٛ ايعُاْٞ، ٚأْٗا تعترب َٔ املٛار ايزصاع١ٝ اييت ال غ٢ٓ عٓٗا يف إنغاب ايطًب١ َٗاصات ايتؿاعٌ َع 

ذبزٜات اسبٝا٠ املتذزر٠، إال أْ٘ بايضغِ َٔ تأنٝز املٓظُات ايزٚي١ٝ ٚايزصاعات ايغابك١ ع٢ً ضضٚص٠ 

ٔ عؾض عٓٛات ع٢ً رصاع١ ٖشٙ املار٠ ٚايتعضف ع٢ً نٝؿ١ٝ تٓؿٝشٖا َٔ ْاس١ٝ، َٚطٞ أنجض َ

تطبٝل ٖشٙ املار٠ يف ايٓظاّ ايببٟٛ ايعُاْٞ َٔ ْاس١ٝ أخض٣، إال أْ٘ مل دبض٣ أٟ رصاع١ حبج١ٝ سٍٛ 

أٟ داْب َٔ ازبٛاْب املتعًك١ مبشتٛاٖا، ٚتٓؿٝشٙ، ٚايصعٛبات اييت تٛاد٘ َعًُٝٗا، ٚيشا تغع٢ ٖشٙ 

 ٠. ايزصاع١ إىل ايهؾـ عٔ ايصعٛبات اييت تٛاد٘ َعًُٞ ٖشٙ املار
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ىوأسئلتهامشكلةىالدراسةى
 ،صغِ نٕٛ َار٠ املٗاصات اسبٝات١ٝ َٔ املٛار ايزصاع١ٝ امل١ُٗ سات ايعالق١ حبٝا٠ ايطايب

( 45املزاصؼ اسبه١َٝٛ، بٛاقع سص١ رصاع١ٝ ٚاسز٠ ) ًب١ ٚاعتباصٖا َار٠ أعاع١ٝ يف دزٍٚ مجٝع 

(، ٚسص١ 10-5ِٝ األعاعٞ )ايصؿٛف (، ٚسصتني يف اسبًك١ ايجا١ْٝ َٔ ايتع4ً-1رقٝك١ يف ايصؿٛف َٔ )

ٚاسز٠ يف َضس١ً َا بعز ايتعًِٝ األعاعٞ )ايصؿني اسبارٟ عؾض ٚايجاْٞ عؾض( َٔ ْاس١ٝ. ٚأ١ُٖٝ ٖشٙ 

املار٠ ٚسزاثتٗا نُا تؾري إىل سيو األربٝات اييت عضضت عابكا َٔ ْاس١ٝ أخض٣، إال إٔ تزصٜغٗا 

 َٓٗذٞ عًُٞ ست٢ اآلٕ ع٢ً ايضغِ َٔ َضٚصضبهَٛال بايعزٜز َٔ ايصعٛبات اييت مل تزصؼ بؾهٌ 

عؾض عٓٛات َٓش بزا١ٜ تزصٜغٗا، َٚٔ ٖٓا ْبعت ؾهض٠ ايكٝاّ بٗشٙ ايزصاع١ يتشزٜز رصد١  أنجض َٔ

 ايصعٛبات اييت تٛاد٘ املعًُني يف تزصٜػ املٗاصات اسبٝات١ٝ يف املزصع١ ايعُا١ْٝ.

ملٗاصات اسبٝات١ٝ بصؿ١ عا١َ، باايزصاعات املضتبط١  نُا ْتذت َؾه١ً ٖشٙ ايزصاع١ َٔ ق١ً

ْٚزص٠ ايزصاعات سات ايص١ً بٗا يف عًط١ٓ عُإ، سٝح مل دبض٣ ست٢ اآلٕ إال رصاع١ ٚاسز٠ ٖٞ رصاع١ 

اسبٝات١ٝ، يهٔ  الب داَع١ ايغًطإ قابٛؼ يبعض املٗاصات ( اييت صنظت ع٢ً اَتالى 2004)ايضبعاْٞ،

اصات اسبٝات١ٝ يف املزاصؼ ايعُا١ْٝ ٚايصعٛبات اييت مل دبض٣ أٟ رصاع١ ست٢ اآلٕ يزصاع١ ٚاقع تزصٜػ املٗ

إلدضا٤ رصاع١ سٍٛ ايصعٛبات اييت تٛاد٘ ٜؤنز ساد١ اسبكٌ ايببٟٛ تٛاد٘ املعًُني يف تزصٜغٗا، مما 

  َعًُٞ املٗاصات اسبٝات١ٝ.

نُا تأتٞ ٖشٙ ايزصاع١ اعتذاب١ يتٛصٝات املؤمتضات ٚايٓزٚات ايعامل١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚاحمل١ًٝ 

تزصٜػ ايطًب١ املٗاصات اسبٝات١ٝ، َٚغاعزتِٗ ع٢ً انتغاب املٗاصات اييت تغاعزِٖ ع٢ً ضضٚص٠ سٍٛ 

 ايتهٝـ ٚسٌ املؾهالت. 

 ٚعًٝ٘ ظٗضت اسباد١ إلدضا٤ ٖشٙ ايزصاع١ اييت تتًدص َؾهًتٗا يف األع١ً٦ اآلت١ٝ:

 ؟املار٠ ايصعٛبات اييت تٛاد٘ تزصٜػ َار٠ املٗاصات اسبٝات١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْظض َعًَُٞا رصد١  .1

رصد١ ايصعٛبات اييت تٛاد٘ تزصٜػ َار٠ املٗاصات اسبٝات١ٝ إسصا١ٝ٥ يف  ٌٖ تٛدز ؾضٚم سات رالي١ .2

 ٚايتدصص ٚاملؤٌٖ ايزصاعٞ؟ ايٓٛعات ملتػري ميهٔ إٔ تعظ٣

 

ىأهدافىالدراسة
 تٗزف ٖشٙ ايزصاع١ إىل:

 ظض َعًُٞ املار٠.ايصعٛبات اييت تٛاد٘ تزصٜػ َار٠ املٗاصات اسبٝات١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْ رصد١ ذبزٜز .1

ايصعٛبات اييت تٛاد٘  رصد١ ع٢ً ايتدصصأثض َتػريات ايٓٛع ٚاملؤٌٖ ايزصاعٞ ٚ ايهؾـ عٔ .2

 تزصٜػ َار٠ املٗاصات اسبٝات١ٝ.

 

ىأهموةىالدراسة
 تتًدص أ١ُٖٝ ايزصاع١ اسباي١ٝ يف ايٓكا  اآلت١ٝ:

  املٗاصات اسبٝات١ٝ ميهٔ إٔ تغاعز ْتا٥ر ٖشٙ ايزصاع١ يف إعار٠ ايٓظض إىل نٝؿ١ٝ تزصٜػ َار٠

 ٚاإلَهاْات املدصص١ هلا يف املزصع١.
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  ميهٔ إٔ تؿٝز ْتا٥ر ٖشٙ ايزصاع١ َؾضيف املٗاصات اسبٝات١ٝ يف االعبؽار باملؤؽضات اييت تهؾـ عٓٗا

سٍٛ صعٛبات تزصٜػ املٗاصات اسبٝات١ٝ َٔ أدٌ تكزِٜ ايتزصٜب ٚاإلصؽار ايالطّ يًُعًُني يًتػًب 

 عًٝٗا.

 بٛاقع َار٠ املٗاصات اسبٝات١ٝ يف بٟٛ ايعُاْٞ ٚؾتح اجملاٍ أَاّ رصاعات دزٜز٠ تٗتِ إثضا٤ األرب ايب

 .املزاصؼ ايعُا١ْٝ

ى
ىمصطلحاتىالدراسة

صبُٛع١ َٔ املعٛقات اييت تٛاد٘ َعًُٞ  ٜكصز بٗا يف ٖشٙ ايزصاع١: صعٛبات تزصٜػ املٗاصات اسبٝات١ٝ

ع٢ً عز٠ صباالت، ٖٞ: اإلَهاْات ٚايتذٗٝظات،  املٗاصات اسبٝات١ٝ أثٓا٤ تزصٜغِٗ يًُار٠، ٖٚٞ تتٛطع

ٚاحملت٣ٛ، ٚاملعًِ، ٚايطًب١، ٚأٚيٝا٤ أَٛص ايطًب١، ٚتكِٜٛ أرا٤ ايطًب١، ٚاإلؽضاف ايببٟٛ، ٚاإلراص٠ املزصع١ٝ 

 ٚتكاؼ يف ٖشٙ ايزصاع١ مبكٝاؼ مخاعٞ )عاي١ٝ، عاي١ٝ دزا، َتٛعط١، ضعٝؿ١، ضعٝؿ١ دزا(.
 

 صز بِٗ َعًُٛ املٗاصات اسبٝات١ٝ يف ضباؾظيت َغكط، ٚمشاٍ ايؾضق١ٝ.: ٜكَعًُٛ املٗاصات اسبٝات١ٝ

 

 ايصؿإ اسبارٟ عؾض ٚايجاْٞ عؾض، ٜٚزصؼ ؾٝٗا ايطالب ايٓادشٕٛ َٔ  :ايتعًِٝ َا بعز األعاعٞ

 (.22 ص ،2011  ايصـ ايعاؽض َٔ ايتعًِٝ األعاعٞ  )ٚطاص٠ ايبب١ٝ ٚايتعًِٝ،

. 

ىمنهجوةىالدراسةىوإجراءاتها
ىدراسةمنهجىال

ايصعٛبات اييت تٛاد٘ َعًُٞ املٗاصات اسبٝات١ٝ يف رصد١  مبا إٔ ٖشٙ ايزصاع١ تٗزف إىل ذبزٜز

، باإلضاؾ١ إىل َعضؾ١ أثض َتػريات ايٓٛع تزصٜغِٗ هلا مبضس١ً ايتعًِٝ األعاعٞ َٚا بعز األعاعٞ

، ٜٚعز ٖشا املٓٗر األصًٞ، نإ املٓٗر املغتدزّ ٖٛ املٓٗر ايٛصؿٞ املغشٞايتدصص املؤٌٖ ايزصاعٞ ٚٚ

 َٔ أنجض املٓاٖر َٓاعب١ هلشا ايٓٛع َٔ ايزصاعات َٔ ٚد١ٗ ْظض نجري َٔ ايباسجني.

  

ىوصونتهاىمجتمعىالدراسة
ٚقز مت تصٓٝـ ع١ٓٝ ايزصاع١ ٚؾكا ملتػري ( َعًُال َٚع١ًُ. 147تهْٛت ع١ٓٝ ايزصاع١ َٔ )

ربًّٛ )املؤٌٖ ايزصاعٞ ، َٚتػري ايتدصص )عًّٛ إْغا١ْٝ، ٚعًّٛ تطبٝك١ٝ(ازبٓػ )سنٛص/ إْاخ(، ٚ

 ( تٛطٜع أؾضار ع١ٓٝ ايزصاع١ سغب َتػريات ايزصاع2.١) (، ٜٚٛضح ازبزٍَٚتٛعط، ٚبهايٛصٜٛؼ
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 2 دزٍٚ

 تٛطٜع أؾضار ع١ٓٝ ايزصاع١ سغب َتػريات ايزصاع١

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼذد ِزغ١شاد اٌذساعخ

 إٌٛع
 1817 17 روش 

 0414 88 أٔضٝ

 اٌزخظض
 1810 4,8 ١ٔخػٍَٛ ئٔغب

 0410 14 ػٍَٛ رطج١م١خ

 اٌّإً٘
 1811 11 دثٍَٛ ِزٛعؾ

 0717 448 ثىبٌٛس٠ٛط 

 %,,4 411 اٌّجّٛع

 

ىأداةىالدراسة
; 2002)األخظَٞ،  بصعٛبات ايتزصٜػبعز اإل الع ع٢ً األربٝات ٚايزصاعات ايغابك١ املتعًك١  

 ;1990; ٚاهلادضٟ، 1989; ٚاهلادضٟ، 1986طا٠، ; ٚايك2004; ٚايضٜاَٞ، 2001; ٚايضٚاسٞ، 2001ٚاألغربٟ، 

 :ٔدظأَٜٔ يف ؽهًٗا ايٓٗا٥ٞ  تهْٛتايباسجإ أرا٠ ايزصاع١ ٖٚٞ اعتبا١ْ،  أعز( 2008ٚايٝعكٛبٞ، 

 ؼبتٟٛ ع٢ً بٝاْات عا١َ، تتطُٔ َعًَٛات ١َٝٓٗ عٔ أؾضار ايع١ٓٝ. ازبظ٤ األٍٚ:

ايصعٛبات اييت تٛاد٘ َعًُٞ  اٚص سٍٛ رصد١( ضب8) ( عباص٠ َٛطع١ ع41٢ً) ؽتٌُ ع٢ًا ازبظ٤ ايجاْٞ:

املٗاصات اسبٝات١ٝ يف تزصٜغٗا، ٖٚٞ ايصعٛبات املتعًك١ باإلراص٠ املزصع١ٝ، ٚاإلَهاْات ٚايتذٗٝظات، 

ٚايطايب، ٚاملعًِ، ٚاحملت٣ٛ، ٚأٚيٝا٤ األَٛص، ٚاإلؽضاف ايببٟٛ، ٜٚكابًٗا مخػ اعتذابات ٚؾل ايتزصز 

 َتٛعط١، ضعٝؿ١، ضعٝؿ١ دزال(.اشبُاعٞ )عاي١ٝ دزال، عاي١ٝ، 

 

ىصدقىاألداة
يف صٛصتٗا األٚي١ٝ املتط١ُٓ  ٗامت اسبصٍٛ ع٢ً ايصزم ايظاٖضٟ يالعتبا١ْ عٔ  ضٜل عضض

ًُ (16ضباٚص ع٢ً عزر َٔ احملهُني بًؼ عزرِٖ )مثا١ْٝ ( عباص٠ َٛطع١ ع٢ً 44) ا َٔ سٟٚ اشبرب٠ ضبه

ايغًطإ قابٛؼ، باإلضاؾ١ إىل عزر  ١ داَعيف ٚعًِ ايٓؿػٚاالختصاص، يف املٓاٖر ٚ ضم ايتزصٜػ 

ِٖ سٍٛ تعزٌٜ ٤َٔ املؾضؾني ايببٜٛني ٚاملعًُني يف ٚطاص٠ ايبب١ٝ ٚايتعًِٝ، أبز٣ األؾاضٌ احملهُٕٛ  صا

بعض ايؿكضات ٚإعار٠ صٝاغتٗا ايًػ١ٜٛ ٚإضاؾ١ بعض ايؿكضات األخض٣، ٚبٓا٤ً ع٢ً سيو مت تعزٌٜ األرا٠ 

 عباص٠. (41ٛصتٗا ايٓٗا١ٝ٥ َه١ْٛ َٔ )بعز ايتشهِٝ ست٢ ظٗضت يف ص

ى

ىثباتىاألداة
( 30يًتأنااز َاأ ثبااات األرا٠، قاااّ ايباسجااإ بتٛطٜااع االعااتباْات عًاا٢ عٝٓاا١ دبضٜبٝاا١ بًػاات )

سغااب  َعًُال َٚع١ًُ َٔ خاصز صبتُع ايزصاع١، ٚبعز االْتٗا٤ َٔ ايتطبٝل عًا٢ ايعٝٓا١ ايتذضٜبٝا١ مت    

ٚاملعاَاٌ   يهاٌ ضباٛص يف األرا٠،   Cronbach's alpha ؿا نضْٚبااذ أيَعاري١ َعاٌَ ثبات األرا٠ عٔ  ضٜل 

إٔ َعظِ املعاَالت َضتؿع١، ٖٚٞ َكبٛي١ ألغاضا   ( 3) ازبزٍٚٚتٛضح ايٓتا٥ر املًدص١ يف  ايهًٞ يألرا٠،

 ايزصاع١.
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 3 دزٍٚ

 َعاٌَ االتغام ايزاخًٞ حملاٚص االعتبا١ْ

 ِؼبًِ االرغبق اٌذاخٍٟ ػذد اٌفمشاد اٌّذٛس َ

 87., 1 ظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّذزٜٛاٌ 4

 81., 8 اٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ ثبإلِىبٔبد ٚاٌزج١ٙضاد 1

 81., 7 اٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼٍُ 7

 17., 0 اٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ ثبٌطبٌت 1

 80., 0 اٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ ثبإلداسح اٌّذسع١خ 0

 88., 7 اٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ ثبإلششاف اٌزشثٛٞ 8

 18., 7 اٌّزؼٍمخ ثأ١ٌٚبء األِٛس  اٌظؼٛثبد 1

 08., 7 اٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ ثزم٠ُٛ أداء اٌطبٌت 8

 87., 14 ِؼبًِ االرغبق اٌىٍٟ 

 

ىالدراسةتطبوقىأداةى
بعز ايتأنز َٔ صزم أرا٠ ايزصاع١ ٚثباتٗا، ٚإخضادٗا يف صٛصتٗا ايٓٗا١ٝ٥، متت طبا ب١ 

ٚايتعًِٝ ملدا ب١ املزٜضٜات ايعا١َ يًبب١ٝ ٚايتعًِٝ  املهتب ايؿين يًزصاعات ٚايتطٜٛض بٛطاص٠ ايبب١ٝ

ٚاييت قاَت بزٚصٖا مبدا ب١ مجٝع املزاصؼ  نيباحملاؾظات ايتع١ًُٝٝ املغتٗزؾ١; يتغٌٗٝ ١َُٗ ايباسج

سٕ ايتطبٝل َٔ ٚطاص٠ ايبب١ٝ ٚايتعًِٝ، قاّ إٚبعز اسبصٍٛ ع٢ً  املع١ٝٓ ٚايتابع١ يهٌ ضباؾظ١ تع١ًُٝٝ.

 . 2010ّؽٗضٟ ؾرباٜض َٚاصؼ االعتباْات خالٍ بتطبٝل  إايباسج

 

ىالمعالجةىاإلحصائوة
( يف ذبًٌٝ ايبٝاْات SPSSيتشكٝل أٖزاف ايزصاع١ اعتدزّ ايباسجإ األعايٝب اإلسصا١ٝ٥ )

، ٚاملتٛعطات اسبغاب١ٝ أيؿا نضْٚباذ ايجباتاييت مت مجعٗا بعز تطبٝل أرا٠ ايزصاع١ ٖٚٞ: َعاٌَ 

، ٚمت تٛظٝـ املعٝاص (t-test) )ت( اختباصأل١ُٖٝ ايٓغب١ٝ )ايضتب١ٝ(، ٚٚاالعبضاؾات املعٝاص١ٜ ٚا

 ( يتؿغري تكزٜضات أؾضار ايع4١ٓٝاإلسصا٥ٞ املٛضح يف ازبزٍٚ )

 4دزٍٚ 

 املعٝاص اإلسصا٥ٞ يتؿغري تكزٜضات أؾضار ايع١ٓٝ

 دسجخ اٌظؼٛثخ ِذٜ اٌذسجبد اٌذسجخ

 ػب١ٌخ جذا ,01-,110 0

 ػب١ٌخ 1117-,710 1

 ِزٛعطخ 7117-,110 7

 ػؼ١فخ 1117-,410 1

 ػؼ١فخ جذا 4117-,,41 4

 



 201  1,47(44)1، ِجٍخ األوبد١ّ٠خ األِش٠ى١خ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛج١ب -أياراباك

 

ىالدراسةنتائجى
ى:السؤالىاألولىنتائجأواًل:ىى

مت اعتدضاز املتٛعطات اسبغاب١ٝ ٚاالعبضاؾات املعٝاص١ٜ زبُٝع ضباٚص إلداب١ عٔ ٖشا ايغؤاٍ ي

 ( سيو.5، ٜٚبني ازبزٍٚ )االعتبا١ْ ٚاحملٛص ايعاّ

 5 دزٍٚ

 سبغاب١ٝ ٚاالعبضاؾات املعٝاص١ٜ ٚاأل١ُٖٝ ايٓغب١ٝ )ايضتب١( حملاٚص االعتبا١ْاملتٛعطات ا 

 

 صعٛبات تزصٜػ املٗاصات اسبٝات١ٝ يف َضس١ً ايتعًِٝ األعاعٞ َٚا ( بأ5ٕٜتطح َٔ ازبزٍٚ )

بعز األعاعٞ دا٤ت بزصد١ َتٛعط١ يف إمجايٞ ضباٚص ايزصاع١، سٝح بًؼ املتٛعط اسبغابٞ يًُشاٚص 

(3.28.) 

صعٛبات ايتزصٜػ املتٛعطات اسبغاب١ٝ يهٌ ضبٛص َٔ ضباٚص ايزصاع١ املتعًك١ بزصد١ أَا 

-2.98، ؾكز تضاٚست بني )ُإَا بعز األعاعٞ بغًط١ٓ ُعاألعاعٞ ٚمبضس١ً ايتعًِٝ املٗاصات اسبٝات١ٝ 

( 3.55)   يف املضتب١ األٚىل مبتٛعط سغابٞايصعٛبات املتعًك١ باإلراص٠ املزصع١ٝ  (، سٝح دا٤ ضبٛص 3.55

مبتٛعط  ٚايتذٗٝظات  باإلَهاْات املتعًك١ ايصعٛباتٚبزصد١ عاي١ٝ, ًٜٝ٘ يف املضتب١ ايجا١ْٝ ضبٛص  

 ايببٟٛ  باإلؽضاف املتعًك١ ايصعٛبات( ٚبزصد١ َتٛعط١، ٚدا٤ يف املضتب١ األخري٠ ضبٛص 3.54سغابٞ )

 ( ٚبزصد١ َتٛعط2.98.١مبتٛعط سغابٞ )

 

١ سٍٛ نٌ صباٍ َٔ صباالت  صعٛبات تزصٜػ َار٠ املٗاصات أَا عُا أظٗضت٘ ْتا٥ر ايزصاع

يًؿكضات  ٚاأل١ُٖٝ ايٓغب١ٝ )ايضتب١( اسبٝات١ٝ  ؾكز دا٤ت املتٛعطات اسبغاب١ٝ ٚاالعبضاؾات املعٝاص١ٜ

 امله١ْٛ يهٌ ضبٛص نُا ًٜٞ:

 املزصع١ٝ باإلراص٠ املتعًك١ ايصعٛباتاحملٛص األٍٚ: 

 انًحىر و
 انًتىسظ

 انحسابٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

 دررت انظعىبت

 

 ػب١ٌخ 0.71 3.55 ثبإلداسح اٌّذسع١خاٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ  4

 ػب١ٌخ 0.91 3.54 اٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ ثبإلِىبٔبد ٚاٌزج١ٙضاد 1

 ِزٛعطخ 0.91 3.33 اٌطبٌت أداء اٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ ثزم٠ُٛ 7

 خِزٛعط 0.74 3.27 ثبٌطبٌتاٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ  1

 ِزٛعطخ 0.66 3.26 اٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼٍُ 0

 ِزٛعطخ 0.70 3.19 اٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّذزٜٛ 8

 ِزٛعطخ 1.04 3.11 ثأ١ٌٚبء األِٛساٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ  1

 ِزٛعطخ 0.88 2.98 ثبإلششاف اٌزشثٛٞاٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ  8

 ِزٛعطخ 08., 7.18 اٌّزٛعؾ اٌؼبَ ٌٍّذبٚس



 ع١ف اٌّؼّشٞ ٠ٚغشٜ اٌغٕبٟٔ....طؼٛثبد رذس٠ظ ِبدح اٌّٙبساد اٌذ١بر١خ                            209

 

 5دزٍٚ 

حملٛص صعٛبات تزصٜػ َار٠ ٚاأل١ُٖٝ ايٓغب١ٝ )ايضتب١(  اؾات املعٝاص١ٜٚاالعبضاملتٛعطات اسبغاب١ٝ 

 املٗاصات اسبٝات١ٝ املتعًك١ باإلراص٠ املزصع١ٝ.

 انفقزاث و
انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

دررت 

 انتىافز

 ػب١ٌخ 7,.4 1.41 اٌّذسعخ. ئداسح لجً ِٓ ئػبف١خ ثأػّبي اٌّٙبساد ِؼٍُ رى١ٍف 4

 ػب١ٌخ 4.47 ,7.7 اٌذساع١خ. اٌذظض ِٓ اٌّبدح ِؼٍُ ةٔظب اسرفبع 1

 ػب١ٌخ 4.47 7.10 .اٌّبدح ٌزذس٠ظ ِزخظظ١ٓ ِؼ١ٍّٓ ٚجٛد ػذَ 7

 اٌّتتبدح ٌزذم١تتك اٌالصِتتخ اإلِىبٔتتبد رتتٛف١ش فتتٟ اٌّذسعتت١خ اإلداسح رؼتتبْٚ 1

 أل٘ذافٙب.
7.41 4.10 

 ِزٛعطخ

 ِمبسٔتتتخ خاٌذ١بر١تتت اٌّٙتتتبساد ِتتتبدح ثأ١ّ٘تتتخ اٌّذسعتتتخ ئداسح لٕبػتتتخ ػتتتذَ 0

 األخشٜ. اٌذساع١خ ثبٌّٛاد
7.41 4.77 

 ِزٛعطخ

 ػب١ٌخ 0.71 3.55 اٌّزٛعؾ اٌؼبَ

 

رصد١ صعٛبات تزصٜػ املٗاصات اسبٝات١ٝ اييت تعٛر إىل اإلراص٠  ( أ5ٕٜتطح َٔ ازبزٍٚ )  

(، ٚاستًت 3.55) مجايٞ ضباٚص ايزصاع١ سٝح بًؼ املتٛعط اسبغابٞإَٔ  عاي١ٝدا٤ت بزصد١ املزصع١ٝ 

 ُا١ْٝ. شيو ايضتب١ األٚىل بايٓغب١ حملاٚص ايزصاع١ ايجب

بايصعٛبات اييت تعٛر إىل أَا املتٛعطات اسبغاب١ٝ يهٌ عباص٠ َٔ عباصات ايزصاع١ املتعًك١ 

 عباصات عباصات، دا٤ت ثالث١( 5) ع٢ً احملٛص ٖشا اؽتٌُ ٚقز، (4.14-3.12) تضاٚست بنياإلراص٠ املزصع١ٝ 

سٝح   املزصع١ إراص٠ قبٌ َٔ إضاؾ١ٝ بأعُاٍ املٗاصات َعًِ تهًٝـ  ٖٚٞ: عاي١ٝ،  صعٛب١ زصد١َٓٗا ب

 مبتٛعط   ايزصاع١ٝ اسبصص َٔ املار٠ َعًِ ْصاب اصتؿاع  عباص٠ تًتٗا ،(4.14) سغابٞ مبتٛعطدا٤ت 

 سغابٞ مبتٛعط   املار٠ يتزصٜػ َتدصصني َعًُني ٚدٛر عزّ  عباص٠دا٤ت  ثِ ،(3.90) سغابٞ

 تٛؾري يف املزصع١ٝ اإلراص٠ تعا٤ٕٚت عباصتني بزصد١ صعٛب١ َتٛعط١، ُٖا:  يف سني دا ،(3.45)

 املزصع١ إراص٠ قٓاع١ (، ٚعباص٠   عز3.14ّألٖزاؾٗا  مبتٛعط سغابٞ ) املار٠ يتشكٝل ايالط١َ اإلَهاْات

 (. 3.12األخض٣ ، مبتٛعط سغابٞ ) ايزصاع١ٝ باملٛار َكاص١ْ اسبٝات١ٝ املٗاصات َار٠ بأ١ُٖٝ

 باإلَهاْات ٚايتذٗٝظات  املتعًك١ ايصعٛباتايجاْٞ:  احملٛص

 7دزٍٚ 

 ضباٛص  ع٢ً ايع١ٓٝ أؾضار يتكزٜضات( ايضتب١)ايٓغب١ٝ ٚاأل١ُٖٝ املعٝاص١ٜ ٚاالعبضاؾات اسبغاب١ٝ املتٛعطات

 ٚايتذٗٝظات باإلَهاْات املتعًك١ ايصعٛبات

 انفقزاث و
انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

دررت 

 انتىافز

 اٌّٙتبساد ِتبدح فتٟ اٌؼ١ٍّتخ اٌّٙتبساد ٌزٕف١تز خبص ِخزجش ٚجٛد َػذ 4

 اٌذ١بر١خ.
 ػب١ٌخ 4.71 0,.1

 ػب١ٌخ 4.14 7.87 .إٌّٙج فٟ اٌؼٍّٟ اٌجبٔت ٌزٕف١ز ١ِضا١ٔخ ٚجٛد ػذَ 1

 اٌّٙتبساد ثؼتغ ٌزٕف١تز ١ِذا١ٔتخ ثشدالد ٌٍم١بَ اٌّذسع١خ اإلِىبٔبد لٍخ 7

 اٌؼ١ٍّخ.
 ػب١ٌخ 4.71 7.84

 ػب١ٌخ 4.11 7.07 اٌزؼٍُ. ِظبدس ثّشوض اٌذ١بر١خ ثبٌّٙبساد اٌّزؼٍمخ بدساٌّظ لٍخ 1

 جٛأتتت ثؼتتغ ٌزٛػتت١خ اٌؼّتتً ٚأسثتتبة ثتتبٌذشف١١ٓ طتتؼٛثخ االعتتزؼبٔخ 0

  ٌٍطٍجخ. إٌّٙج
 ِزٛعطخ 4.71 7.74

 ِزٛعطخ 4.11 7.17 .اٌّبدح أٔشطخ ثزٕف١ز اٌخبطخ ٚاٌٛعبئً األجٙضح رٛفش ػذَ 8

 ػب١ٌخ 0.91 3.54 اٌّزٛعؾ اٌؼبَ
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رصد١ صعٛبات تزصٜػ املٗاصات اسبٝات١ٝ اييت تعٛر إىل اإلَهاْات  ( أ7ٕٜتطح َٔ ازبزٍٚ )  

(، 3.54) َٔ أمجايٞ ضباٚص ايزصاع١ سٝح بًؼ املتٛعط اسبغابٞ عاي١ٝدا٤ت بزصد١ ٚايتذٗٝظات 

 ُا١ْٝ. بايٓغب١ حملاٚص ايزصاع١ ايج جا١ْٝٚاستًت بشيو ايضتب١ اي

بايصعٛبات اييت تعٛر إىل أَا املتٛعطات اسبغاب١ٝ يهٌ عباص٠ َٔ عباصات ايزصاع١ املتعًك١ 

عباصات، دا٤ت ( 6) ع٢ً احملٛص ٖشا اؽتٌُ ٚقزؾكز ، (4.05-3.23) تضاٚست بنياإلَهاْات ٚايتذٗٝظات 

 يف ١ًٝايعُ املٗاصات يتٓؿٝش خاص طبترب ٚدٛر عزّ عاي١ٝ، ٖٚٞ:  صعٛب١ زصد١ب أصبع عباصات َٓٗا

 يتٓؿٝش َٝظا١ْٝ ٚدٛر عزّ  عباص٠ تًتٗا ،(4.05) سغابٞ مبتٛعطسٝح دا٤ت   اسبٝات١ٝ املٗاصات َار٠

 يًكٝاّ املزصع١ٝ اإلَهاْات ق١ً   عباص٠دا٤ت  ثِ ،(3.89) سغابٞ مبتٛعط  .املٓٗر يف ايعًُٞ ازباْب

 املصارص ق١ًتًتٗا عباص٠   ،(3.81) سغابٞ مبتٛعط  ايع١ًُٝ. املٗاصات بعض يتٓؿٝش َٝزا١ْٝ بضسالت

يف سني دا٤ت عباصتني (، 3.59ايتعًِ  مبتٛعط سغابٞ ) َصارص مبضنظ اسبٝات١ٝ باملٗاصات املتعًك١

 املٓٗر دٛاْب بعض يتٛضٝح ايعٌُ ٚأصباب باسبضؾٝني االعتعا١ْ بزصد١ صعٛب١ َتٛعط١، ُٖا:  

  .املار٠ أْؾط١ بتٓؿٝش اشباص١ يٛعا٥ٌٚا األدٗظ٠ تٛؾض (، ٚعباص٠   عز3.31ّيًطًب١  مبتٛعط سغابٞ )

 (. 3.23مبتٛعط سغابٞ )

 بتكِٜٛ أرا٤ ايطايب  املتعًك١ ايصعٛباتاحملٛص ايجايح: 

 8دزٍٚ 

 ضباٛص  ع٢ً ايع١ٓٝ أؾضار يتكزٜضات( ايضتب١)ايٓغب١ٝ ٚاأل١ُٖٝ املعٝاص١ٜ ٚاالعبضاؾات اسبغاب١ٝ املتٛعطات

 بتكِٜٛ أرا٤ ايطايب. املتعًك١ ايصعٛبات

 نفقزاثا و
انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

دررت 

 انتىافز

 ػب١ٌخ 4.11 ,7.8 .ِب رخظظب فٟ ٌٍمجٛي أعبعٟ ِزطٍت اٌّبدح اػزجبس ػذَ 4

 فتتٟ ئ١ٌٙتتب اٌّشتتبس اٌزمتت٠ُٛ أدٚاد رٛطتت١ف ػٍتتٝ اٌّؼٍتتُ لتتذسح ػتتذَ 1

 .اٌٛص١مخ
 ِزٛعطخ 4.48 7.48

 ِزٛعطخ 4.41 7,.7 .خاٌّغزخذِ اٌزم١ّ٠ٛخ ثبألعب١ٌت اٌطٍجخ ِؼشفخ ػذَ 7

 ِزٛعطخ 0.91 3.33 اٌّزٛعؾ اٌؼبَ

 

رصد١ صعٛبات تزصٜػ املٗاصات اسبٝات١ٝ اييت تعٛر إىل تكِٜٛ أرا٤  ( أ8ٕٜتطح َٔ ازبزٍٚ ) 

(، ٚاستًت 3.33) َٔ أمجايٞ ضباٚص ايزصاع١ سٝح بًؼ املتٛعط اسبغابٞ َتٛعط١دا٤ت بزصد١ ايطايب 

 ُا١ْٝ. اٚص ايزصاع١ ايجبايٓغب١ حمل جايج١بشيو ايضتب١ اي

بايصعٛبات اييت تعٛر إىل أَا املتٛعطات اسبغاب١ٝ يهٌ عباص٠ َٔ عباصات ايزصاع١ املتعًك١ 

عباصات، دا٤ت ( 3) ع٢ً احملٛص ٖشا اؽتٌُ ٚقزؾكز ، (3.80-3.03) تضاٚست بنيتكِٜٛ أرا٤ ايطايب 

  َا ربصصا يف يًكبٍٛ عاعٞأ َتطًب املار٠ اعتباص عزّ  عباص٠ ٚاسز٠ بزصد١ صعٛب١ عاي١ٝ ٖٚٞ

 ع٢ً املعًِ قزص٠ عزّيف سني دا٤ت عباصتني بزصد١ صعٛب١ َتٛعط١، ُٖا:   (3.80مبتٛعط سغابٞ )

 ايطًب١ َعضؾ١ (، ٚعباص٠  عز3.16ّايٛثٝك١  مبتٛعط سغابٞ ) يف إيٝٗا املؾاص ايتكِٜٛ أرٚات تٛصٝـ

 (. 3.03املغتدز١َ  مبتٛعط سغابٞ ) ايتكٛمي١ٝ باألعايٝب
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 بايطايب املتعًك١ ايصعٛباتاحملٛص ايضابع: 

 9دزٍٚ 

 ضباٛص  ع٢ً ايع١ٓٝ أؾضار يتكزٜضات( ايضتب١)ايٓغب١ٝ ٚاأل١ُٖٝ املعٝاص١ٜ ٚاالعبضاؾات اسبغاب١ٝ املتٛعطات

 بايطايب املتعًك١ ايصعٛبات

 انفقزاث و
انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

دررت 

 انتىافز

 ػب١ٌخ 8,.4 7.07 .اٌطبٌت ثٙب ٠مَٛ أْ ٠فزشع ٟاٌز اٌالطف١خ األٔشطخ رؼذد 4

 اٌزتتٟ ٚاألٔشتتطخ ٌٍزمتتبس٠ش ساجؼتتخ رغز٠تتخ ػٍتتٝ اٌطبٌتتت دظتتٛي ػتتذَ 1

 .٠ؼذٚ٘ب
 ِزٛعطخ ,,.4 ,7.7

 ِزٛعطخ 4.41 7.18 .اٌذ١بر١خ اٌّٙبساد ِؼٍُ ثٙب ٠ىٍفُٙ اٌزٟ ٌألٔشطخ اٌطٍجخ ئٔجبص ػذَ 7

 ِزٛعطخ 4.11 7.41 .طٍجخٌٍ اٌؼّشٞ ٌٍّغزٜٛ اٌّٛاػ١غ ثؼغ ِٕبعجخ ػذَ 1

 ِزٛعطخ 1,.4 7.41 .اٌّبدح ِٛاػ١غ رؼٍُ فٟ اٌطبٌت دافؼ١خ أخفبع 0

 ِزٛعطخ 0.74 3.27 اٌّزٛعؾ اٌؼبَ

 

رصد١ صعٛبات تزصٜػ املٗاصات اسبٝات١ٝ اييت تعٛر إىل ايصعٛبات  ( أ9ٕٜتطح َٔ ازبزٍٚ ) 

(، 3.27) زصاع١ سٝح بًؼ املتٛعط اسبغابَٞٔ أمجايٞ ضباٚص اي َتٛعط١دا٤ت بزصد١ املتعًك١ بايطايب 

 ُا١ْٝ. بايٓغب١ حملاٚص ايزصاع١ ايج يضابع١ٚاستًت بشيو ايضتب١ ا

بايصعٛبات اييت تعٛر إىل أَا املتٛعطات اسبغاب١ٝ يهٌ عباص٠ َٔ عباصات ايزصاع١ املتعًك١ 

ا٤ت عباص٠ ٚاسز٠ عباصات، د( 5) ع٢ً احملٛص ٖشا اؽتٌُ ٚقز(، ؾكز 3.53-3.12) تضاٚست بنيايطايب 

 سغابٞ مبتٛعط  ايطايب بٗا ٜكّٛ إٔ ٜؿب  اييت ايالصؿ١ٝ األْؾط١ تعزربزصد١ صعٛب١ عاي١ٝ ٖٞ  

 تػش١ٜ ع٢ً ايطايب سصٍٛ عزّيف سني دا٤ت أصبع عباصات بزصد١ صعٛب١ َتٛعط١، ٖٞ:   ،(3.53)

 ايطًب١ إظباط  عزّ (، تًتٗا عباص3.30٠ٜعزٖٚا  مبتٛعط سغابٞ ) اييت ٚاألْؾط١ يًتكاصٜض صادع١

 َٓاعب١ (، تًتٗا عباص٠  عز3.26ّاسبٝات١ٝ  مبتٛعط سغابٞ ) املٗاصات َعًِ بٗا ٜهًؿِٗ اييت يألْؾط١

(، ٚدا٤ت يف املضتب١ األخري٠ عباص٠ 3.14  مبتٛعط سغابٞ )يًطًب١ ايعُضٟ يًُغت٣ٛ املٛاضٝع بعض

 (. 3.12ٞ )  مبتٛعط سغاباملار٠ َٛاضٝع تعًِ يف ايطايب راؾع١ٝ اغبؿا  

 باملعًِ املتعًك١ ايصعٛباتاحملٛص اشباَػ: 

 10دزٍٚ 

 ضباٛص  ع٢ً ايع١ٓٝ أؾضار يتكزٜضات( ايضتب١)ايٓغب١ٝ ٚاأل١ُٖٝ املعٝاص١ٜ ٚاالعبضاؾات اسبغاب١ٝ املتٛعطات

 باملعًِ املتعًك١ ايصعٛبات

 انفقزاث و
انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

دررت 

 انتىافز

 ػب١ٌخ ,4.4 ,7.7 .اٌٛادذ اٌظف فٟ طٍجخاٌ ػذد اسرفبع 4

 د١تش اٌّذسعتخ فتٟ صِتالءٖ لجتً ِتٓ اٌّٙتبساد ٌّؼٍُ اٌذ١ٔٚخ إٌظشح 1

 .اٌخ١بؽخ أٚ اٌطجخ ِؼٍُ ِضً أٌمبة اٌّبدح ِؼٍُ ػٍٝ ٠طٍك
 ػب١ٌخ 4.71 ,7.1

 ِزٛعطخ 77., ,7.1 .اٌؼ١ٍّخ اٌّٙبساد رٕف١ز ٔذٛ اٌغٍج١خ اٌّؼٍُ ارجب٘بد 7

 ِزٛعطخ 8,.4 7.48 .اٌذ١بر١خ فٟ اٌّٙبساد ؼ١ٍّٓ اٌزخظظ١خِؼشفخ اٌّ ػؼف 1

 رتذس٠ظ ِتٓ ٚاٌغتشع األعبعتٟ اٌزؼٍت١ُ فٍغتفخ اٌّؼ١ٍّٓ ئدسان ػذَ 0

 .اٌذ١بر١خ اٌّٙبساد
 ِزٛعطخ 78., 7.41

 ِٛاػت١غ ٌزتذس٠ظ اٌّالئّتخ اٌذذ٠ضخ اٌزذس٠ظ ثطشق اٌّؼٍُ ئٌّبَ ػذَ 8

 .اٌّبدح
 ِزٛعطخ 8,.4 7.41

 ِزٛعطخ 4.48 7.41 ٚدتتذح ِضتتً اٌّتتبدح ِٛاػتت١غ ثؼتتغ ِٕبلشتتخ رجتتبٖ ٓاٌّؼٍّتت١ دغبعتت١خ 1
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 .اٌجغ١ّخ ٚاٌزغ١شاد اٌّشا٘مخ

 ٌزٕف١تتز اٌالصِتتخ ٚاألدٚاد األجٙتتضح ِتتغ اٌزؼبِتتً فتتٟ اٌّؼٍتتُ خجتتشح لٍتتخ 8

 .اٌؼ١ٍّخ اٌّٙبساد ثؼغ
 ِزٛعطخ 77., 1,.7

 ِزٛعطخ 4.44 1.88 .اٌّؼ١ٍّٓ ث١ٓ ٌٍخجشاد رجبدي ػذَ 7

 ِزٛعطخ 0.66 3.26 اٌّزٛعؾ اٌؼبَ

 

دا٤ت رصد١ صعٛبات تزصٜػ املٗاصات اسبٝات١ٝ اييت تعٛر إىل املعًِ  ( أ10ٕٜتطح َٔ ازبزٍٚ ) 

(، ٚاستًت بشيو ايضتب١ 3.26) َٔ أمجايٞ ضباٚص ايزصاع١ سٝح بًؼ املتٛعط اسبغابٞ َتٛعط١بزصد١ 

 ُا١ْٝ. بايٓغب١ حملاٚص ايزصاع١ ايجاشباَػ 

بايصعٛبات اييت تعٛر إىل املعًِ ١ يهٌ عباص٠ َٔ عباصات ايزصاع١ املتعًك١ أَا املتٛعطات اسبغابٝ

عباصات، دا٤ت عباصتني َٓٗا بزصد١ ( 9) ع٢ً احملٛص ٖشا اؽتٌُ ٚقز، (3.90-2.88) تضاٚست بني

 ، تًتٗا عباص٠ (3.90) سغابٞ مبتٛعط  ايٛاسز ايصـ يف ايطًب١ عزر اصتؿاعصعٛب١ عاي١ٝ، ُٖا:  

 َعًِ َجٌ أيكاب املار٠ َعًِ ع٢ً ٜطًل سٝح املزصع١ يف طَال٤ٙ قبٌ َٔ املٗاصات ملعًِ ايز١ْٝٚ ايٓظض٠

(، يف سني دا٤ت عبع عباصات بزصد١ صعٛب١ َتٛعط١ 3.70  مبتٛعط سغابٞ )اشبٝا ١ أٚ ايطبخ

 (،3.20ٜأتٞ يف َكزَتٗا عباص٠  ادباٖات املعًِ ايغًب١ٝ عبٛ تٓؿٝش املٗاصات ايع١ًُٝ  مبتٛعط سغابٞ )

 (. 2.88  مبتٛعط سغابٞ )املعًُني بني يًدربات تبارٍ عزّ ٚدا٤ يف املضتب١ األخري٠ عباص٠  

 

 باحملت٣ٛ املتعًك١ ايصعٛباتاحملٛص ايغارؼ: 

 11دزٍٚ 

 ضباٛص  ع٢ً ايع١ٓٝ أؾضار يتكزٜضات( ايضتب١)ايٓغب١ٝ ٚاأل١ُٖٝ املعٝاص١ٜ ٚاالعبضاؾات اسبغاب١ٝ املتٛعطات

 ت٣ٛباحمل املتعًك١ ايصعٛبات

 انفقزاث و
انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

دررت 

 انظعىبت

 اٌالصِتخ اٌّٙتبساد رتٛفش ٌؼذَ اٌؼ١ٍّخ األٔشطخ ثؼغ ئجشاء طؼٛثخ 4

 .ػٕذ اٌّؼٍُ ٌٙب
 ػب١ٌخ 4.40 7.01

 ِزٛعطخ 4.18 7.17 .ٌٍطالة اٌفؼ١ٍخ ثبٌذ١بح اٌّمشس إٌّٙج ِذزٜٛ ػؼف ػاللخ 1

 ِزٛعطخ 4.14 7.11 .إٌّٙج ٚدذاد ج١ّغ ِذزٜٛ ٌزذس٠ظ اٌّزبح اٌٛلذ وفب٠خ ػذَ 7

 ِزٛعطخ 4.40 7,.7 ػذَ ٚػٛح أ٘ذاف إٌّٙج. 1

 ِزٛعطخ 1,.4 1,.7 .إٌّٙج ٚدذاد ث١ٓ إٌّطمٟ ٚاٌزشاثؾ اٌزغٍغً ٚجٛد ػذَ 0

 ثتتذائً رظتت١ُّ ػٍتتٝ رغتتبػذ اٌّؼٍتتُ د١ٌتتً فتتٟ ئسشتتبداد ٚجتتٛد ػتتذَ 8

 اٌؼ١ٍّخ األٔشطخ ٌّذزٜٛ
 زٛعطخِ 4.41 7,.7

 غ١تش ثأعتٍٛة اٌذ١بر١تخ اٌّٙتبساد وزت فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌّٙبساد ػشع 1

 ِشٛق
 ِزٛعطخ ,,.4 1.77

 ِزٛعطخ 0.70 3.19 اٌّزٛعؾ اٌؼبَ

 

رصد١ صعٛبات تزصٜػ املٗاصات اسبٝات١ٝ اييت تعٛر إىل احملت٣ٛ  ( أ11ٕٜتطح َٔ ازبزٍٚ )  

(، ٚاستًت بشيو 3.19) ملتٛعط اسبغابَٞٔ أمجايٞ ضباٚص ايزصاع١ سٝح بًؼ ا َتٛعط١دا٤ت بزصد١ 

 ُا١ْٝ. بايٓغب١ حملاٚص ايزصاع١ ايجايغارع١ ايضتب١ 

بايصعٛبات اييت تعٛر إىل أَا املتٛعطات اسبغاب١ٝ يهٌ عباص٠ َٔ عباصات ايزصاع١ املتعًك١ 

عباصات، دا٤ت عباص٠ ٚاسز٠ ( 7) ع٢ً احملٛص ٖشا اؽتٌُ ٚقز(، 3.57-2.99) تضاٚست بنياحملت٣ٛ 

ٓز ع هلا ايالط١َ املٗاصات تٛؾض يعزّ ايع١ًُٝ األْؾط١ بعض إدضا٤ صعٛب١صد١ صعٛب١ عاي١ٝ، ٖٞ:  بز
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يف سني دا٤ت عت عباصات بزصد١ صعٛب١ َتٛعط١ دا٤ يف َكزَتٗا:  ،(3.57) سغابٞ مبتٛعط  .املعًِ

ني دا٤ت (، يف س3.29  مبتٛعط سغابٞ )يًطالب ايؿع١ًٝ باسبٝا٠ املكضص املٓٗر ضبت٣ٛ عالق١ضعـ  

  مبتٛعط َؾٛم غري بأعًٛب اسبٝات١ٝ املٗاصات نتب يف ايع١ًُٝ املٗاصات عض عباص٠ تًتٗا عباص٠  

 (.3.99سغابٞ )

 بأٚيٝا٤ األَٛص املتعًك١ ايصعٛباتاحملٛص ايغابع: 

 12دزٍٚ 

 ضباٛص  ٢ًع ايع١ٓٝ أؾضار يتكزٜضات( ايضتب١)ايٓغب١ٝ ٚاأل١ُٖٝ املعٝاص١ٜ ٚاالعبضاؾات اسبغاب١ٝ املتٛعطات

 بأٚيٝا٤ األَٛص املتعًك١ ايصعٛبات

 انفقزاث و
انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

دررت 

 انظعىبت

 اٌخ١بؽتخ ِضتً اٌّبدح ِٛاػ١غ ثؼغ ٌزذس٠ظ األِٛس أ١ٌٚبء ِؼبسػخ 4

 .ٌٍزوٛس
 ػب١ٌخ 4.74 7.77

 ِزٛعطخ 4.17 ,7.4 .ٚأ١ّ٘زٙب اٌذ١بر١خ اٌّٙبساد ِبدح ثطج١ؼخ األِٛس أ١ٌٚبء ئٌّبَ ػذَ 1

 رغتتزٍضِٙب اٌزتتٟ اإلِىبٔتتبد رتتٛف١ش فتتٟ األِتتٛس أ١ٌٚتتبء ػتتؼف رؼتتبْٚ 7

 .  ألثٕبئُٙ اٌّبدح أٔشطخ
 ِزٛعطخ 4.47 1.74

 ِزٛعطخ 1.04 3.11 اٌّزٛعؾ اٌؼبَ

 

رصد١ صعٛبات تزصٜػ املٗاصات اسبٝات١ٝ اييت تعٛر إىل أٚيٝا٤ األَٛص  ( أ12ٕٜتطح َٔ ازبزٍٚ ) 

(، ٚاستًت بشيو 3.11) مجايٞ ضباٚص ايزصاع١ سٝح بًؼ املتٛعط اسبغابَٞٔ أ َتٛعط١دا٤ت بزصد١ 

 ُا١ْٝ. بايٓغب١ حملاٚص ايزصاع١ ايجايغابع١ ايضتب١ 

بايصعٛبات اييت تعٛر إىل أٚيٝا٤ أَا املتٛعطات اسبغاب١ٝ يهٌ عباص٠ َٔ عباصات ايزصاع١ املتعًك١ 

عباصات، دا٤ت عباص٠ ٚاسز٠ بزصد١ ( 3) ع٢ً احملٛص ٖشا اؽتٌُ ٚقز، (3.33-2.91) تضاٚست بنياألَٛص 

  يًشنٛص اشبٝا ١ َجٌ املار٠ َٛاضٝع بعض يتزصٜػ األَٛص أٚيٝا٤ َعاصض١صعٛب١ عاي١ٝ ٖٞ  

 أٚيٝا٤ إملاّ عزّيف سني دا٤ت عباصتني بزصد١ صعٛب١ َتٛعط١، ُٖا:   ،(3.33) سغابٞ مبتٛعط

 أٚيٝا٤ (، تًتٗا عباص٠  تعا3.10ٕٚعط سغابٞ )ٚأُٖٝتٗا  مبتٛ اسبٝات١ٝ املٗاصات َار٠ بطبٝع١ األَٛص

 (.2.91ألبٓا٥ِٗ  مبتٛعط سغابٞ ) املار٠ أْؾط١ تغتًظَٗا اييت اإلَهاْات تٛؾري يف األَٛص

 

 باإلؽضاف ايببٟٛ املتعًك١ ايصعٛباتاحملٛص ايجأَ: 

 13دزٍٚ 

 ضباٛص  ع٢ً ايع١ٓٝ أؾضار ٜضاتيتكز( ايضتب١)ايٓغب١ٝ ٚاأل١ُٖٝ املعٝاص١ٜ ٚاالعبضاؾات اسبغاب١ٝ املتٛعطات

 باإلؽضاف ايببٟٛ املتعًك١ ايصعٛبات

 انفقزاث و
انًتىسظ 

 انحسابٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

دررت 

 انظعىبت

 ِزٛعطخ 4.44 7.41 .إٌّٟٙ إٌّٛ ِشبغً رمذ٠ُ فٟ اٌزم١ٍذٞ األعٍٛة ئرجبع 4

 ػٍتتٝ ٌٍزشو١تتض اٌّؼٍتتُ ِتتغ اٌّشتتشف ٠مؼتت١ٗ اٌتتزٞ اٌٛلتتذ وفب٠تتخ ػتتذَ 1

 .اإلششاف ِٓ إٌٛػٟ اٌجبٔت
 ِزٛعطخ 4.41 1,.7

 ِزٛعطخ 4.47 1.11 .إٌّطمخ فٟ اٌّششف١ٓ ث١ٓ اٌخجشاد رجبدي ػذَ 7

 ِزٛعطخ 0.88 2.98 اٌّزٛعؾ اٌؼبَ
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رصد١ صعٛبات تزصٜػ املٗاصات اسبٝات١ٝ اييت تعٛر إىل اإلؽضاف  ( أ13ٕٜتطح َٔ ازبزٍٚ ) 

(، ٚاستٌ 3.11) ص ايزصاع١ سٝح بًؼ املتٛعط اسبغابَٞٔ أمجايٞ ضباٚ َتٛعط١دا٤ت بزصد١ ايببٟٛ 

 . بايٓغب١ حملاٚص ايزصاع١ايجا١َٓ بشيو ايضتب١ 

بايصعٛبات اييت تعٛر إىل أَا املتٛعطات اسبغاب١ٝ يهٌ عباص٠ َٔ عباصات ايزصاع١ املتعًك١ 

٤ت مجٝعٗا عباصات، دا( 3) ع٢ً احملٛص ٖشا اؽتٌُ ٚقز (،3.12-2.77) تضاٚست بنياإلؽضاف ايببٟٛ 

 ايُٓٛ َؾاغٌ تكزِٜ يف ايتكًٝزٟ األعًٛب إتباعبزصد١ َتٛعط١ سٝح دا٤ت يف املضتب١ األٚىل عباص٠  

 املعًِ َع املؾضف ٜكطٝ٘ ايشٟ ايٛقت نؿا١ٜ عزّتًتٗا عباص٠   ،(3.12) سغابٞ مبتٛعط  املٗين

ملضتب١ األخري٠ عباص٠ (، ٚدا٤ت يف ا3.04  مبتٛعط سغابٞ )اإلؽضاف َٔ ايٓٛعٞ ازباْب ع٢ً يًبنٝظ

 (.2.77املٓطك١  مبتٛعط سغابٞ ) يف املؾضؾني بني اشبربات تبارٍ عزّ 

 

 نتائجىالسؤالىالثاني:

ٚعٛف ْغتعض  نٌ َتػري ع٢ً سزٙ ع٢ً  ت   ايغؤاٍ مت اعتدزاّ اختباص ٖشا يإلداب١ عٔ

 ايٓشٛ ايتايٞ: 

 ات اسبغاب١ٝ ٚاالعبضاؾات املعٝاص١ٜ ٚاختباصمت اعتدزاّ املتٛعطيًهؾـ عٔ أثض َتػري ايٓٛع  :ايٓٛعأٚال: 

 ( سيو.14ازبزٍٚ )ٜٚبني  ، ت 

 14ازبزٍٚ 

 تزصٜػ تٛاد٘ اييت ايصعٛبات سٍٛ ايع١ٓٝ أؾضار تكزٜضات اختالف ملعضؾ١  ت  اختباص ْتا٥ر خالص١

  ايٓٛع باختالف اسبٝات١ٝ املٗاصات َار٠

 اٌّزٛعؾ اٌذغبثٟ اٌؼذد ِزغ١ش إٌٛع اٌّذبٚس
 االٔذشاف
 اٌّؼ١بسٞ

 اٌذالٌخ ل١ّخ" د"

 روٛس اٌّذزٜٛ

 ئٔبس

79 

68 

3.33 

3.03 

0.55 

0.82 

2.65 0.01 

اإلِىبٔبد 

 ٚاٌزج١ٙضاد

 0.82 0.97 3.48 79 روٛس

 

0.41 

 
 0.85 3.61 68 ئٔبس

 1.81 0.53 3.36 79 روٛس اٌّؼٍُ 

 

0.07 

 0.79 3.16 68 ئٔبس 

 0.452 0.61 3.29 79 روٛس اٌطبٌت

 

0.65 

 0.87 3.24 68 ئٔبس 

اإلداسح 

 اٌّذسع١خ

 0.549 0.65 3.58 79 روٛس

 

0.58 

 0.79 3.51 68 ئٔبس 

اإلششاف 

 اٌزشثٛٞ

 0.06 1.88 0.79 3.10 79 روٛس

 0.97 3.83 68 ئٔبس

أ١ٌٚبء  

 األِٛس

 0.25 1.15 1.11 3.02 79 روٛس

 0.97 3.22 68 ئٔبس

 0.38 0.87 0.51 3.39 79 روٛس رم٠ُٛ 

 0.66 3.25 68 ئٔبس أداء اٌطٍجخ
 ( أٚ ألً 0.05داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ )

( α=0.005( عزّ ٚدٛر ؾضٚم سات رالي١ إسصا١ٝ٥ عٓز َغت٣ٛ ايزالي١)14) ازبزٍٚ َٔ ٜتطح

يف مجٝع ضباٚص ايزصاع١ ميهٔ إٔ تعظ٣ إىل َتػري ازبٓػ َا عزا يف ضبٛص احملت٣ٛ ايشٟ ظٗضت ب٘ 

 ايشنٛص.  احل املعًُنييص إسصا٥ٝا ؾضٚم راي١
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 ٚازبزٍٚ   ت   اختباص  ضٜل عٔ ؾأع٢ً ٚايبهايٛصٜٛؼ ايزبًّٛ مح١ً بني املكاص١ْ متت: املؤٌٖثاْٝا: 

 .سيو ْتا٥ر ٜٛضح( 15)

 (15) ازبزٍٚ
 تزصٜػ تٛاد٘ اييت ايصعٛبات سٍٛ ايع١ٓٝ أؾضار تكزٜضات اختالف ملعضؾ١  ت  اختباص ْتا٥ر خالص١

  املؤٌٖ باختالف ١ٝاسبٝات املٗاصات َار٠

 اٌؼذد ِزغ١ش اٌّإً٘ اٌّذبٚس
اٌّزٛعؾ 
 اٌذغبثٟ

االٔذشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

 اٌذالٌخ ل١ّخ" د"

 دثٍَٛ اٌّذزٜٛ

 ثىبٌٛس٠ٛط

27 

118 

3.15 

3.18 

0.76 

0.70 

0.270 ,.18 

اإلِىبٔبد 

 ٚاٌزج١ٙضاد

 1.35 1.00 3.76 27 دثٍَٛ

 

,.41 

 
 0.90 3.50 118 ثىبٌٛس٠ٛط

 0.54 0.85 3.32 27 دثٍَٛ اٌّؼٍُ

 

,.07 

 0.72 3.24 118 ثىبٌٛس٠ٛط 

 0.22 0.65 3.30 27 دثٍَٛ اٌطبٌت

 

,.81 

 0.68 3.27 118 ثىبٌٛس٠ٛط

 0.53 0.72 3.62 27 دثٍَٛ اإلداسح اٌّذسع١خ

 

,.07 

 0.72 3.54 118 ثىبٌٛس٠ٛط 

اإلششاف 

 اٌزشثٛٞ

 11., 0.72 1.13 3.09 27 دثٍَٛ

 0.83 2.95 118 ثىبٌٛس٠ٛط

 ,7., 1.02 1.13 3.31 27 دثٍَٛ أ١ٌٚبء األِٛس

 1.03 3.08 118 ثىبٌٛس٠ٛط

 81., 0.42 0.95 3.25 27 دثٍَٛ رم٠ُٛ  

 0.91 3.33 118 ثىبٌٛس٠ٛط أداء اٌطٍجخ
 ( أٚ ألً 0.05داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ )

 

مماا   ٝع ضباٚص ايزصاع١، مج يف إسصا٥ٝا راي١ احملغٛب١ غري  ت   قِٝ إٔ( 15) ازبزٍٚ َٔ ٜتطح

 ٜؾري إىل عزّ ٚدٛر ؾضٚم سات رالي١ إسصا١ٝ٥ ميهٔ إٔ تعظ٣ إىل َتػري َؤٌٖ املعًِ.

   ت   اختباص  ضٜل عٔ ايتطبٝك١ٝ ٚايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ايعًّٛ ربصص بني املكاص١ْ متت: ايتدصصا: يجثا

 .سيو ْتا٥ر ٜٛضح( 16) ٚازبزٍٚ

 16ازبزٍٚ 
 تزصٜػ تٛاد٘ اييت ايصعٛبات سٍٛ ايع١ٓٝ أؾضار تكزٜضات اختالف ملعضؾ١  ت  اختباص ْتا٥ر خالص١

  ايتدصص باختالف اسبٝات١ٝ املٗاصات َار٠

 اٌّذبٚس
ِزغ١ش 

 زخظضاٌ
 اٌّزٛعؾ اٌذغبثٟ اٌؼذد

االٔذشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

 اٌذالٌخ ل١ّخ" د"

 أغب١ٔخ اٌّذزٜٛ

 رطج١م١خ

106 

41 

3.19 

3.17 

0.66 

0.82 

0.18 ,.80 

اإلِىبٔبد 

 اٌزج١ٙضادٚ

 1.53 0.92 3.47 106 أغب١ٔخ

 

,.41 

 0.88 3.72 41 رطج١م١خ 

 0.49 0.63 3.28 106 أغب١ٔخ اٌّؼٍُ

 

,.84 

 0.77 3.22 41 رطج١م١خ 

 0.19 0.70 3.28 106 أغب١ٔخ اٌطبٌت

 

,.81 

 0.84 3.25 41 رطج١م١خ 

اإلداسح 

 اٌّذسع١خ

 0.53 0.71 3.53 106 أغب١ٔخ

 

,.07 

 0.74 3.60 41 رطج١م١خ 
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اإلششاف 

 اٌزشثٛٞ

 2.02 0.84 3.07 106 أغب١ٔخ

 

0.,1 

 0.95 2.74 41 رطج١م١خ

 84., 0.23 1.09 3.10 106 أغب١ٔخ أ١ٌٚبء األِٛس

 0.95 3.15 41 رطج١م١خ

 رم٠ُٛ

 أداء اٌطٍجخ

 41., 1.34 0.93 3.39 106 أغب١ٔخ

 0.87 3.16 41 رطج١م١خ
 ( أٚ ألً 0.05داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ )

 

 مجٝع عٓز إسصا٥ٝا راي١ غري احملغٛب١  ت   قِٝ إٔ ٜتطح( 16) ازبزٍٚ ْتا٥ر خالٍ َٔ 

( 0.05احملاٚص َا عزا يف ضبٛص اإلؽضاف ايببٟٛ سٝح ظٗضت ؾضٚم سات رالي١ إسصا١ٝ٥ عٓز َغت٣ٛ )

ات ايتطبٝك١ٝ ٜٛادٕٗٛ صعٛبات تعٛر إىل َتػري ايتدصص، سٝح ظٗض إٔ املعًُني َٔ سٟٚ ايتدصص

 . أنرب يف صباٍ اإلؽضاف ايببٟٛ َٔ املعًُني َٔ سٟٚ ايتدصصات اإلْغا١ْٝ

 

 نتائجىالمناقشةى

 اسبغابٞ َتٛعطٗا بًؼ اييت املزصع١ٝ ايصعٛبات املتعًك١ باإلراص٠ إٔ بٝٓت ْتا٥ر ايزصاع١

 أنجض َٔ ناْت (3.54) ٞسغاب مبتٛعط ٚايصعٛبات املتعًك١ باإلَهاْات ٚايتذٗٝظات (3.55)

، ٚميهٔ إٔ َضتؿع١ تأثري بزصد١ دا٤ت سٝح اسبٝات١ٝ املٗاصات َار٠ تزصٜػ ع٢ً املؤثض٠ ايصعٛبات

َار٠ املٗاصات اسبٝات١ٝ ال ٜظاٍ ضٝكال; سٝح ال ٜضٕٚ تعظ٣ ٖشٙ ايٓتٝذ١ إىل إٔ تصٛص اإلراص٠ املزصع١ٝ عٔ 

يؾدص١ٝ املتعًك١ بايٓظاؾ١ ٚايتعاٌَ َع َضاؾل ؾٝٗا إال َار٠ تع٢ٓ بتزصٜػ ايطايب بعض املٗاصات ا

املزصع١، ٚصمبا يٝػ يزِٜٗ ايٛعٞ ايهاف باملٛاضٝع اييت ذبتٟٛ عًٝٗا َار٠ املٗاصات اسبٝات١ٝ يف ايصؿٛف 

(، ٖٚٞ َٛاضٝع ١َُٗ َضتبط١ مبٗاصات ٚ ١ٝٓ َجٌ املؾاصن١ يف اْتدابات صبًػ ايؾٛص٣، 12 - 1َٔ)

َٛاضٝع َضتبط١ بغٛم ايعٌُ َجٌ ايٓذاح يف ايعٌُ، ٚاإلعزار املٗين ٚمماصع١ املٛا ١ٓ اإلػباب١ٝ، ٚ

ٚايٛظٝؿٞ، ٚايصش١ امل١ٝٗٓ، ٚايبٓا٤ ايٛظٝؿٞ، َٚٗاصات ؽدص١ٝ ادتُاع١ٝ َجٌ ايضٚابط األعض١ٜ، 

ٚايصش١ ايؾدص١ٝ ٚتضب١ٝ األبٓا٤، ٚبايتايٞ ؾإٕ ضعـ ايٛعٞ بٗشٙ األٖزاف اييت تغع٢ َار٠ املٗاصات 

إراص٠ املزصع١ إىل ربؿٝـ ايعب٤ ع٢ً َعًُٞ ٖشٙ املار٠ ٚتكزِٜ ايزعِ ايالطّ هلِ،  اسبٝات١ٝ ال ؼبؿظ

 َٚغاعزتِٗ يف تٛؾري اإلَهاْات ايالط١َ يتٓؿٝش املٗاصات ايتطبٝك١ٝ اييت تتطُٓٗا ٖشٙ املار٠. 

ٚقز ٜبتب ع٢ً ايصعٛبات املتعًك١ باإلراص٠ املزصع١ٝ ايصعٛبات املتعًك١ باإلَهاْات ٚايتذٗٝظات 

ٖٚٛ ايشٟ دعٌ ٖشا احملٛص ؼبتٌ ايضتب١ ايجا١ْٝ َٔ سٝح ايصعٛب١، نُا أْ٘ قز ٜعٛر عبب ٚدٛر 

 تٛؾض عزّ( ٖٚٛ 2001) ايصعٛبات املتعًك١ باإلَهاْات ٚايتذٗٝظات إىل ْؿػ َا ٚصر يف رصاع١ ايضٚاسٞ

 بعض اّالعتدز ايزصاع١ قاعات ت١٦ٝٗ عزّ نشيو، ٚسؿظٗا ايٛعا٥ٌ إلْتاز املزصع١ يف طبصص َهإ

( َٔ ٚدٛر ايعزٜز َٔ ايصعٛبات اييت تعٝل 2002) ، ٚنشيو َا تٛصًت إيٝ٘ رصاع١ األخظَٞايٛعا٥ٌ

 .ٚايتذٗٝظات اإلَهاْٝاتتٓؿٝش َٗاصات ايع١ًُٝ بغبب ضعـ تٛاؾض 

ٚأظٗضت ْتا٥ر ايزصاع١ إٔ أقٌ ايصعٛبات َٔ سٝح ايزصد١ ٖٞ تًو املضتبط١ باإلؽضاف 

اسبٝات١ٝ سٝح ناْت ايصعٛبات اييت تطُٓت يف ٖشا احملٛص َتٛعط١، ايببٟٛ ع٢ً َعًُٞ املٗاصات 

سًك١ ٜعترب ايّٝٛ  املؾضف ايببٟٜٛٚعظ٣ ٖشا إىل ايتطٛص ايشٟ ٜؾٗز اإلؽضاف ايببٟٛ يف عًط١ٓ عُإ، ؾ

ٚاعتدزاّ  ،ٚصٌ بني اسبكٌ ايببٟٛ ايشٟ ٜٓؿش املٓٗر َٔ خالي٘ تزصٜػ املكضصات ايزصاع١ٝ املزصع١ٝ

ٚبني رٚا٥ض ايتطٜٛض يًُٓٗر اييت تعز ٖشٙ ايهتب، ٚتربط أ١ُٖٝ ٖشا ايزٚص َٔ خالٍ  ،تع١ًُٝٝايٛعا٥ٌ اي

أٚ األع١ً٦  ،أٚ إثضا٤ ٖشٙ املكضصات بايتطبٝل ايعًُٞ، إبزا٤ املالسظات يتصٜٛب أٚ ذبزٜح املعًَٛات

يت ٜغع٢ ايتػش١ٜ ايضادع١ َٔ املعًُني يًتأنز َٔ ذبكٝل األٖزاف اي اعتكباٍٚنشيو اإلضاؾ١ٝ، 

 .املٓٗر يتشكٝكٗا
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نُا أظٗضت ايٓتا٥ر َتػري ايٓٛع أثض يف تكزٜضات املعًُني يزصد١ ايصعٛبات اييت ٜٛادْٗٛٗا يف 

تزصٜػ املٗاصات اسبٝات١ٝ يف ضبٛص ٚاسز ؾكط ٖٛ ايصعٛبات املضتبط١ باحملت٣ٛ، سٝح ظٗضت ؾضٚم 

شنٛص ٜٛادٕٗٛ صعٛبات بزصد١ أنرب سات رالي١ إسصا١ٝ٥ يصاحل املعًُني ايشنٛص، أٟ إٔ املعًُني اي

َٔ املعًُات  ٚميهٔ إٔ تعظ٣ ٖشٙ ايٓتٝذ١ إىل إٔ ٖٓاى نجري َٔ املٛاضٝع اييت تتطُٓٗا ٖشٙ املار٠ 

أقضب الٖتُاَات املعًُات ٚايطايبات َجٌ اشبٝا ١ ٚايتؿصٌٝ ٚتضب١ٝ األبٓا٤، ٚايطبخ ٚغريٖا مما ػبعٌ 

ٜكعٕٛ ذبت تأثري ثكاؾ١ صبتُع١ٝ تض٣ إٔ َجٌ ٖشٙ  املار٠ ضببب١ يزٜٗٔ َكاص١ْ بايشنٛص ايشٜٔ

املٛاضٝع ٖٞ َٔ اختصاص ايٓغا٤. ٚصمبا ٜعٛر ٖشا إىل بضاَر اإلعزار اييت ال تغاعز ايطًب١ املعًُني 

 ( إىل سيو.2008ع٢ً انتغاب املٗاصات يف اسبٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚايؾدص١ٝ نُا تٛصًت رصاع١ طاصع )

املؤٌٖ )ربًّٛ ٚبهايٛصٜٛؼ( أثض يف تكزٜضات املعًُني  نُا أظٗضت ايٓتا٥ر عزّ تأثري َتػري

َعًُٞ املٗاصات يزصد١ ايصعٛبات اييت ٜٛادْٗٛٗا يف تزصٜػ املٗاصات اسبٝات١ٝ، ٖٚشا ايٓتٝذ١ تؾري إىل إٔ 

اسبٝات١ٝ بػض ايٓظض عٔ َؤًِٖٗ ٜعإْٛ َٔ ْؿػ ايصعٛبات، ٚميهٔ إٔ تعظ٣ ٖشٙ ايٓتٝذ١ إىل إٔ 

ٗاصات اسبٝات١ٝ مل ٜتِ إعزارِٖ نُتدصصني يف صباٍ املٗاصات اسبٝات١ٝ، ؾِٗ املعًُني اسبايٝني يًُ

َتدصصني يف صباالت أخض٣ تعضضٛا يزٚصات إعزار قصري٠ أثٓا٤ اشبز١َ ست٢ ٜتُهٓٛا َٔ تزصٜػ 

 َار٠ املٗاصات اسبٝات١ٝ.

٣ أظٗضت عزّ ٚدٛر ؾضٚم سات رالي١ إسصا١ٝ٥ ميهٔ إٔ تعظٚيف َا ٜتعًل مبتػري ايتدصص،   

ملتػري ايتدصص َاعزا يف ضبٛص ايصعٛبات املضتبط١ باإلؽضاف ايببٟٛ، ٖٚشا بصؿ١ عا١َ ٜؾري إىل إٔ 

املعًُني ايشٜٔ نإ ربصصِٗ تطبٝكٞ أ ٚإْغاْٞ َتؿكٕٛ ع٢ً تأثري ايصعٛبات املط١ُٓ يف أرا٠ 

زصٜب ايشٟ ٜكزّ ايزصاع١، ٚميهٔ إٔ ٜؿغض ٖشا بتؾاب٘ ايب١٦ٝ املزصع١ٝ، ٚاإلَهاْات ٚايتذٗٝظات، ٚايت

يًُعًُني، مما ٜربط اسباد١ إىل ؾتح بضْاَر يف أسز٣ ازباَعات اشباص١ أٚ داَع١ ايغًطإ قابٛؼ ست٢ 

ٜزصعٛا املٗاصات اسبٝات١ٝ ٚنٝؿ١ٝ تزصٜغٗا رصاع١ أنارمي١ٝ، عُٝا ٚإٔ ايػايب١ٝ ايعظ٢ُ َٔ املعًُني 

 ِٖ َٔ غري املتدصصني يف صباٍ املٗاصات اسبٝات١ٝ.

ملٗاصات اسبٝات١ٝ َٔ املٛار ايزصاع١ٝ امل١ُٗ يف اشبط١ ايزصاع١ٝ، ؾٗٞ َار٠ رصاع١ٝ إٕ َار٠ ا

تطبٝك١ٝ تغع٢ إىل تعظٜظ املٛا ١ٓ ٚاملغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ، ٚتعٌُ ع٢ً ؾتح ؾضص يًطًب١ يزصاع١ 

 صبتُعِٗ ٚقطاٜاٙ املتعزر٠ ٚاملتٓٛع١، ٚذبح املتعًِ ع٢ً تعٌُ ايغًٛنٝات ايصش١ٝ َٚٗاصات ايغال١َ،

ٚبايتايٞ البز َٔ ايعٌُ ع٢ً تشيٌٝ ٖشٙ ايصعٛبات اييت ٜٛادٗٗا املعًِ أثٓا٤ تٓؿٝشٙ يًُار٠ )ٚطاص٠ 

(. نُا إٔ ايزصاعات اييت مت عضضٗا يف ٖشٙ ايزصاع١ أنزت ع٢ً أ١ُٖٝ املٗاصات 2010ايبب١ٝ ٚايتعًِٝ، 

 ,Fitzpatrick et al اسبٝات١ٝ ٚرٚصٖا يف تػٝري عًٛنٝات ايطًب١ ٚذبصًِٝٗ َجٌ رصاع١ ؾٝتظباتضى

اييت أؽاصت إىل ؾاع١ًٝ بضْاَر يف إنغاب ايؾباب بعض املٗاصات اسبٝات١ٝ، ٚرصاع١ اسبُارٟ  ((2005

( يف رٚي١ اإلَاصات ايعضب١ٝ املتشز٠ اييت نؾؿت عٔ رٚص املٗاصات اسبٝات١ٝ يف صؾع املغت٣ٛ 2000)

 ايتشصًٝٞ. 

 

ىمقترحاتىالوىتوصواتال
 اي١ٝ ٜٛصٞ ايباسجني مبا ًٜٞ:يف ض٤ٛ ْتا٥ر ايزصاع١ اسب

عكز رٚصات تزصٜب١ٝ َتدصص١ إلنغاب َعًُٞ املٗاصات اسبٝات١ٝ بعض املٗاصات ايؿ١ٝٓ اييت  .1

 ٜتطًبٗا تزصٜػ املٗاصات اسبٝات١ٝ.

 طٜار٠ عزر اسبصص املدصص١ يتزصٜػ َار٠ املٗاصات اسبٝات١ٝ. .2

ٝح ٜؤٌٖ َعًُٞ ٖشا املار٠ ؾتح بضْاَر إعزار خاص ملعًُٞ املٗاصات اسبٝات١ٝ قبٌ اشبز١َ حب .3

 َباؽض٠ يتزصٜغٗا بزال َٔ االعتعا١ْ مبعًُٞ املٛار ايزصاع١ٝ األخض٣ ٚتكزِٜ رٚصات قصري٠ هلِ.
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تٛؾري اإلَهاْات املار١ٜ َٔ دبٗٝظات َٚٛاطْات َاي١ٝ َٔ أدٌ املٗاصات اسبٝات١ٝ ست٢ ٜتُهٔ  .4

 املعًُني َٔ تٓؿٝش طبتًـ املٗاصات اييت ٜتطُٓٗا املٓٗر.

 

 خالٍ ْتا٥ر ايزصاع١ ٜكبح إدضا٤ حبٛخ سٍٛ املٛضٛعات ايتاي١ٝ: َٔ

 إدضا٤ رصاع١ سٍٛ االستٝادات ايتزصٜب١ٝ ملعًُٞ املٗاصات اسبٝات١ٝ ايتزصٜب١ٝ. .1

 يًرباَر ايتزصٜب١ٝ املكز١َ ملعًُٞ املٗاصات اسبٝات١ٝ. ١إدضا٤ رصاع١ تكُٝٝٝ .2

 ًِ َار٠ املٗاصات اسبٝات١ٝ.إدضا٤ رصاع١ يزصاع١ ايصعٛبات اييت تٛاد٘ ايطًب١ يف تع .3

 .إدضا٤ رصاعات مماث١ً ع٢ً َضاسٌ تع١ًُٝٝ أخض٣ .4

 

ىالمراجع
 انحُاتُات انًهااراث بعا  تًُُات فاٍ انعهاىو يُااجذ دور .(١ٌٛ٠4777تٛ،) طتالح خبٌذ ٚاٌجبص، ِذّذ؛ اٌفزٛح، أثٛ

 سؤ٠تخ ٚاٌؼشتش٠ٓ ٞاٌذتبد ٌٍمتشْ اٌؼٍتَٛ ِٕتب٘ج) انخاناج انعهًاٍ انًاتتًز .االبتذائُات انًزحهت تاليُذ نذي

  .ِظش اٌزشثٛٞ، ٚاٌزم٠ُٛ ٌالِزذبٔبد اٌمِٟٛ اٌّشوض ،(ِغزمج١ٍخ

 كتا  انزرزافُااا فااٍ انًتضاًُت انعًهُاات انًهااراث تُفُاذ طااعىباث. (1,,1) ِذّتذ ثتتٓ عتبٌُ ثتتٓ عتؼ١ذ ،خضِتٟاأل

 جبِؼتتخ ،اٌزشث١تتخ و١ٍتتخ .)سعتتبٌخ ِبجغتتز١ش غ١تتش ِٕشتتٛسح( انًعهًااٍُ َظااز ورهاات يااٍ انخاَىَاات بانًزحهاات

 ، عٍطٕخ ػّبْ.لبثٛط اٌغٍطبْ

 َظاز انًعهًاٍُ ورهات ياٍ انخاَىَات انًزحهات فاٍ انتاارَ  تاذرَ  طعىباث .(4,,1) ٠ٛعف ثٓ ع١ف غجشٞ،األ

 جبِؼتتخ ،اٌزشث١تتخ و١ٍتتخ .)سعتتبٌخ ِبجغتتز١ش غ١تتش ِٕشتتٛسح(ا نعالرهاا يقتاازس تظااىر ووضااع وانًعهًاااث

  ، عٍطٕخ ػّبْ.لبثٛط اٌغٍطبْ

 أل٘تتذاف ٚفمتتب اٌطبٌتتت شخظتت١خ ٌجٕتتبء اٌالصِتتخ اٌذ١بر١تتخ اٌّٙتتبساد أ٘تتُ(. 1,44) خّتت١ظ ثتتٓ ػجتتذه أِجٛعتتؼ١ذٞ،

 .،77 – 78 ،87 ،ػّبْ عٍطٕخ ،انتزبىٌ انتطىَز يزهت .اٌزؼ١ٍُ

(. فبػ١ٍخ اٌذساعخ اٌجبِؼ١تخ فتٟ ر١ّٕتخ اٌّٙتبساد اٌذ١بر١تخ: دساعتخ ١ِذا١ٔتخ ػٍتٝ 1,44) ثخ١ذ، خذ٠جخ أدّذ اٌغ١ذ

 يزهت دراساث عزبُت فاٍ انتزبُات وعهاى اناُف ، .جبِؼخ اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ضؽبٌجبد و١ٍبد اٌزشث١خ ٌٍجٕبد ث

 .70-47(، 4) 0اٌغؼٛد٠خ1 

 اٌّشدٍتتخ ؽتالة ٌتذٜ اٌذ١بر١تخ اٌّٙتتبساد ٌز١ّٕتخ ٔفغتٟ ئسشتبدٞ ثشٔتتبِج فبػ١ٍتخ(.,1,4) عتؼ١ذ طتجذٟ اٌذتبسصٟ،

 .,8-77 ،48 إٌّظٛسح، جبِؼخ ،انُىعُت انتزبُت بحىث يزهت .اٌطبئف ثّذبفظخ اٌضب٠ٛٔخ

 فاٍ انخاَىَات انًزحهات طاال  ناذي انحُاتُات انًهااراث نتًُُت يقتزس تظىر (.1,44) ػٍٟ ِذّذ سأفذ اٌذذ٠جٟ،

 جبِؼتخ .(ِٕشتٛسح غ١تش دوزتٛساٖ سعتبٌخ) إساليُت تزبىَت رؤَت :انًعاطزة واالتزاجاث انتحذَاث ضىء

 اٌغؼٛد٠خ اٌمشٜ، أَ

 االجزّبػ١تخ اٌذساعتبد ِتبدح فتٟ اٌذساعتٟ اٌزذظت١ً ػٍتٝ اٌذ١بر١تخ اٌّٙتبساد أصش(. ,,,1) ػٍٟ دغٕٟ اٌذّبدٞ،

 .87-78 ،447 ،انبُاٌ يزهت .اإلػذاد٠خ ٚاٌّشدٍخ اٌؼ١ٍب االثزذائ١خ اٌّشدٍخ رال١ِز ٌذٜ

 انًزهات .لتبثٛط اٌغتٍطبْ ثجبِؼتخ اٌزشث١تخ و١ٍتخ ؽٍجتخ ٌتذٜ اٌذ١بر١تخ اٌّٙتبساد(. 1,,1) ثتٓ دّتذ أدّتذ اٌشثؼبٟٔ،

 .471-407(، 4) 18 نهتزبُت، انعزبُت

 انتعهًُُاات نهىسااائم انزرزافُااا يعهًااٍ اسااتخذاو يهاااراث تقااىَى .(4,,1) ِذّتتذ ثتتٓ أدّتتذ ثٕتتذ دٕتتبْ ٌشٚادتتٟ،ا

، جبِؼتخ اٌغتٍطبْ اٌزشث١تخ و١ٍتخ .)سعتبٌخ ِبجغتز١ش غ١تش ِٕشتٛسح( عًااٌ بساهطُت انخاَىٌ األول بانظف

  لبثٛط، عٍطٕخ ػّبْ.

 ياٍ (21-20) انعااو انتعهاُى يزحهات فاٍ انًخبزٌ نعًما طعىباث.(1,,1) عؼ١ذ ثٓ ِذّذ ثٕذ خذ٠جخ اٌش٠بِٟ،

، عتٍطٕخ لتبثٛط اٌغتٍطبْ جبِؼتخ، اٌزشث١تخ و١ٍتخ .)سعتبٌخ ِبجغتز١ش غ١تش ِٕشتٛسح( انًعهًاٍُ َظاز ورهت

 ػّبْ.
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 اٌذساعتتتبد شتتتؼجخ اٌّؼٍتتتُ اٌطبٌتتتت ٌزىتتت٠ٛٓ ِمزتتتشح رتتتذس٠جٟ ثشٔتتتبِج فبػ١ٍتتتخ .(8,,1) أدّتتتذ صاسع أدّتتتذ، صاسع

 انتزبىَات انزًعُت يزهت .ٌٍؼٌّٛخ اٌزشث٠ٛخ ثبٌزذذ٠بد ٚاٌٛػٟ اٌذ١بر١خ ٙبساداٌّ ثؼغ ٌز١ّٕخ االجزّبػ١خ

 .108 – 1,1 ،48 ،االرتًاعُت نهذراساث

 انًزتبطات انحُاتُات انًهااراث يُظىيت نتًُُت يقتزس بزَايذ فعانُت(. 0,,1 ئثش٠ً،) ػجذٖ اٌذ٠ٓ ِذٟ اٌششث١ٕٟ،

 دتٛي اٌختبِظ اٌؼشثتٟ اٌّإرّش .أسىاٌ رايعت فٍ تانتزبُ بكهُاث انًعهًٍُ انطال  نذي انعهىو بتذرَ 

 .071 -047 ِظش، ٚاٌزؼ١ٍُ، اٌزذس٠ظ فٟ إٌّظِٟٛ اٌّذخً

 داس اٌغذبة ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ.اٌمب٘شح: . انًهاراث انحُاتُت(. 8,,1) ػجذ اٌّؼطٟ، أدّذ دغ١ٕٓ

 .اٌغذبة داس: حاٌمب٘ش .انحُاتُت انًهاراث(. 8,,1) ِذّذ دػبء ِظطفٝ،ٚ ،.دغ١ٓ أدّذ ػجذاٌّؼطٟ،

 انتزبُات رساانت .اٌذ١بر١تخ اٌّٙتبساد ِتبدح رتذس٠ظ فتٟ خجتشح ث١تذ ػّبْ عٍطٕخ. (7,,1) طبٌخ ثٓ عؼ١ذ اٌؼجشٞ،
 .4,8 - 78 ،17 ػّبْ(، )عٍطٕخ

 داس اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ :اٌمب٘شح. يهاراث انحُاة نهزًُع َحى بزَايذ إرشادٌ نتزبُت انًزاجق(. 8,,1) ػج١ذ، ِذّذ

 ،(08) 41 ،)رايعات بُهاا( انتزبُت كهُت يزهت ،اٌذ١بح ِٚٙبساد اٌطبٌت .(1,,1) ػجذه ثٓ ٠ضػجذاٌؼض، اٌؼش٠ٕٟ
411 – 417 . 

 ص٘تتشاء ِىزجتتخ: اٌمتتب٘شح .انحُاتُاات انًهاااراث(. 4,,1) ػفتتبف طتتجذٟ،ٚ سجتتبء، اٌشتتٕبٚٞ،ٚ ،.رغش٠تتذ ػّتتشاْ،

 . اٌششق

ثؼتتغ اٌّٙتتبساد اٌذ١بر١تتخ فتتٟ ِمتتشس  (. فبػ١ٍتتخ رظتتٛس ِمزتتشح ٌزؼتت١ّٓ,1,4) ػ١تتبد، فتتإاد؛ عتتؼذ اٌتتذ٠ٓ، ٘تتذٜ

(، 4)21يزهت رايعت األقظً )سهسهت انعهىو اإلَساَُت،  .اٌزىٌٕٛٛج١ب ٌٍظف اٌؼبشش األعبعٟ ثفٍغط١ٓ

411-148. 

وحُقات يُهااد انًهااراث انحُاتُات : بزَاايذ انًهااراث انحُاتُات (.1,,1) فش٠تك ػّتً ثشٔتبِج اٌّٙتبساد اٌذ١بر١تخ

  ِىزت اٌزشث١خ اٌؼشثٟ ٌذٚي اٌخ١ٍج. .ضاء( فٍ انذول األع21-2نهظفىف )

 ِتبدح فتٟ اٌؼشث١تخ اٌخٍت١ج ٌتذٚي خجتشح وج١تذ ٚاٌزؼٍت١ُ اٌزشث١تخ ٚصاسح اػزّتبد .(8,,1) اٌخبٌك ػجذ ؽب٘شح، اٌٍٛارٟ

  .08 – 01 ،44 ػّبْ، عٍطٕخ ،انتزبُت رسانت  .اٌذ١بر١خ اٌّٙبساد

 انتطااىَز يزهاات. خظبئظتتٙبٚ أ١ّ٘زٙتتبٚ بر١تتخاٌذ١ اٌّٙتتبساد ِتتبدح ِىٛٔتتبد. (1,44) دغتتٓ ثتتٓ ِذّتتذ، اٌٍتتٛارٟ

 .74 - 18  ،87 ،انتزبىٌ

 اٌؼ١ٍّتخ ٚاٌضمبفخ اٌذ١بر١خ ٚاٌّٙبساد اٌزىٌٕٛٛج١خ اٌز١ّٕخ ٚأثؼبد اٌؼ١ٍّخ اٌزشث١خ(. 1,,1 ١ٌٛ٠ٛ،) ِذّذ دغبَ ِبصْ،
 اٌّجزّتغ، ٚصمبفتخ اٌؼ١ٍّتخ اٌزشث١تخ: اٌغتبدط اٌؼٍّتٟ اٌّتإرّش ."ِغتزمج١ٍخ سؤ٠تخ" اٌؼشثٟ ٌٍّٛاؽٓ اٌالصِخ

 .74-18 ص ،(4)اٌّجٍذ ،انعهًُت )رايعت عٍُ شً ( نهتزبُت انًظزَت انزًعُت يزهت

( 21-2) نهظافىف انحُاتُات انًهااراث يُهااد وحُقت) انحُاتُت انًهاراث بزَايذ .(1,,1) اٌؼشثٟ اٌزشث١خ ِىزت

 .األعضاء انذول فٍ

رتُ اعتزشجبػٗ فتٟ  .انًذَُت ياٍ الاالل انتعهاُىتشزُع يشاركت انشبا  فٍ انحُاة (. 1,41ِىزت ٠ٛٔغىٛ اٌؼشاق )

this-office/about-.org/new/ar/iraqhttp://www.unesco- ِتتتتتتتتتتتتٓ 1,41، 14ِتتتتتتتتتتتتبسط 

-office/single

view/news/promoting_youth_civic_engagement_through_education_erbil_vali

dation_workshop/#.UhNoOn_cBxo. 

 ِٓ  1,41، 40رُ اعزشجبػٗ فٟ أثش٠ً  .انتعهُى انقائى عهً انًهاراث انحُاتُتد.د(. ) غ١ف١ِٕظّخ ا١ٌٛٔ

http://www.unicef.org/arabic/education/24272_47815.html 

: اإلٔغتب١ٔخ اٌؼٍتَٛ ِٕتب٘ج رطت٠ٛش دائتشح .انحُاتُات انًهااراث بًاادة تعزَاف ورقت (.,1,4) ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزشث١خ ٚصاسح

 .اٌذ١بر١خ اٌّٙبساد لغُ

 األساسٍ انتعهُى يزحهت فٍ االرتًاعُت انذراساث تذرَ  طعىباث.(8,,1) ػٛع ثٓ دّٛد ثٓ غٍُِ ،ا١ٌؼمٛثٟ

 جبِؼتتخ، اٌزشث١تتخ و١ٍتتخ .)سعتتبٌخ ِبجغتتز١ش غ١تتش ِٕشتتٛسح( انًعهًاااث َظااز ورهاات يااٍ (1-2) نهظاافىف

  ، عٍطٕخ ػّبْ.لبثٛط اٌغٍطبْ

http://www.unesco.org/new/ar/iraq-office/about-this-office/single-view/news/promoting_youth_civic_engagement_through_education_erbil_validation_workshop/#.UhNoOn_cBxo
http://www.unesco.org/new/ar/iraq-office/about-this-office/single-view/news/promoting_youth_civic_engagement_through_education_erbil_validation_workshop/#.UhNoOn_cBxo
http://www.unesco.org/new/ar/iraq-office/about-this-office/single-view/news/promoting_youth_civic_engagement_through_education_erbil_validation_workshop/#.UhNoOn_cBxo
http://www.unesco.org/new/ar/iraq-office/about-this-office/single-view/news/promoting_youth_civic_engagement_through_education_erbil_validation_workshop/#.UhNoOn_cBxo
http://www.unesco.org/new/ar/iraq-office/about-this-office/single-view/news/promoting_youth_civic_engagement_through_education_erbil_validation_workshop/#.UhNoOn_cBxo
http://www.unicef.org/arabic/education/24272_47815.html
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