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 صخلملا

 يف يوبرتلا دشرملا رود ىلع فرعتلل ةساردلا هذه تفده
 ءاردملا رظن ةهجو نم يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم

 تفده امك ،2021-2020 ماعلل سلبان برغ سرادمل

 لهؤملا ،سنجلا( ةساردلا تاريغتم رود ىلع فرعتلا ىلإ
 ريوطت مت ةساردلا فده قيقحتلو ،)ةربخلا تاونس ،يملعلا
 ةيلمع دعبو ،اsابث لماعمو ،اهقدص نم دكأتلا متو ةنابتسا
 اهتجلاعمو بوساحلل اهلاخدإو اهزيمرت مت تانايبتسالا عمج

 ةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحإلا ةمزرلا مادختساب ايئاصحإ
)SPSS(. نم جئاتنلا نم ديدعلاب ةساردلا تجرخ دقو 
 ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت ال -١ :اهمهأ

 ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رود د )a≤0.05( ةلالدلا

 سلبان برغ سرادمل ءاردملا رظن ةهجو نم يسردملا برستلا

 لهؤملا ،سنجلا( تاريغتمل ىزعت 2021-2020 ماعلل

 عباتي يوبرتلا دشرملا نأ نيبت -٢ .)ةربخلا تاونس ،يملعلا
 موقيو هتيب يف هروزيو مهسرادم نع ةبلطلا بايغ بابسأ

 مدقي -٣ .ةسردملا ىلع لابقالا ىلع هزيفحتو بلاطلا عيجشتب
 لكشب مهعم لعافتيو هبالطل ةيوعوت صصح يوبرتلا دشرملا
 يوبرتلا دشرملا عوني -٤ .ًامئاد لئافتمو شوشب وهف يباجيا
 مهلكاشم لح يف هبالطل دعاسيل يوبرتلا داشرالا بيلاسأ يف

 -١ :اهمهأ تايصوت ةدع ىلا ةساردلا تلصوتو .ريصق تقوب
 ضعبو يوبرتلا دشرملا لبق نم تارايز كانه نوكي نأ

 ةيوبرتلا تاساردلل ةيدوعسلا ةلجملا

 ةيسفنلاو

 سداسلا رادصإلا

 )١( ددعلا )٣( دلجملا

١١٠-٩١( ٢٠٢٢( 
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 ةعاذالا رود ليعفت -٢ . م�رست عقوتملا ةبلطلل نيملعملا
 عمتجملا ىلع هلكاشمو هراثآو برستلا نع ثدحتلل ةيسردملا
 ةبلطلل ةصاخ ةينهم سرادمو زكارم ءاشنإ -٣ .ينيطسلفلا
 مهل تازفحملاو تاليهستلا ميدقتو ًاروكذو ًاثانإ نيبرستملل
 تارودو تاءاقل دقع -٤ .عمتجملا يف لاعف رصنع اونوكيل

 لكشب ةءارقلا ىلع مهلافطا عيجشت لجأ نم لهالا عم ةصاخ
 ةريصق مالفأ ضرعو ةيداشرالا بيلاسألاب عونتلا -٥ .رمتسم
 ىلع هراثآو برستلا نع ثدحتت ةيداشرا صصح لالخ نم
 ةيخيرات تالحرو ةيهيفرت تالحر لمع -٦ .ةرسألاو عمتجملا

 .ةسردملا ىلع لابقالا ةبلطلا عيجشتل
 ةمدقملا *

 ،ةيملاعلا ةيوبرتلا رهاوظلا نم برستلا ةرهاظ دعت
 ةيوبرت ةسسؤم ولخت ال داكتو ،ةديدج ةميدق ةرهاظ يهو
 يف مأ ًايجولونكتو ًايملع ةمدقتملا لودلا يف ءاوس ،اهنم
 ةصاخ نيطسلفو ةماع يبرعلا ملاعلاو ،ةيمانلا ةريقفلا لودلا
 يف قرفلاو ،ةيوبرتلا هرهاوظ نم ءزجو ملاعلا اذه نم ءزج
 ام تاعمتجملا وأ لودلا هذه نيب يسردملا برستلا ةرهاظ

 .هبابسأو برستلا بسن نيب قرف الإ وه
 مجح عافترا يف لعاف لماع يسردملا برستلاف

 ةيميلعتلا ةيلمعلا ىلع ًابلس رثؤيو ،عمتجملا يف ةيمألا
 برستلا هثدحي يذلا للخلا مجح يف كلذ رهظيو ،اهلمجمب
 نيذلا ةبلطلا دادعأب ةلثمتملا ميلعتلا تالخدم نيب يسردملا
 ةيميلعت ةلحرم اوهني امدنع مهدادعأبو ،ةسردملاب اوقحتلا
 نم مهجرخت ةرتف مهدادعأ نأ ظحالملا نمو  ،ةررقم
 ،ةسردملاب مهقاحتلا نيح مهدادعأ نع ًاريثك لقت ةسردملا
 ىلع عمتجملا يف يسردملا برستلل ةيبلسلا راثآلا رصتقت الو

 ةيعامتجالا بناوجلل كلذ ىدعتت لب ،طقف يوبرتلا بناجلا
 لمشت انلق اذا غلابن الو ،ةيسايسلاو ةينمألاو ةيداصتقالاو
 نم ساسأ نوكم وهو ،عمتجملا ةايح بناوج عيمج
 هذه مجح دادزا  املك يلاتلابو ،يميلعتلا ردهلا تانوكم
 ةبترتملا رطاخملا تداز ،ميلعتلا نس يف مُه نَم نيب ةرهاظلا

 ةعجاونلا( .ةيمانلا تاعمتجملا ةصاخو ،عمتجملا يف كلذ ىلع

 )3ص ،2019 ،ةرمس وباو
 لافطالا قاحتلا مدع هنأب يسردملا برستلا فرعي

 ةلحرملا لامكا نود اهكرت وا ةسردملاب ميلعتلا رمعب مه نيذلا
 وا مهتبغرب كلذ ناك ءاوس ،حاجنب ا� سردي يتلا ةيميلعتلا

 ةمظنم امأ .)1990 ،فسينويلا( ."ىرخأ لماوعل ةجيتن

 برستلا تفرع دقف ةفاقثلاو ملعلاو ةيبرتلل ةدحتملا ممالا
 ةنسلا لبق ةسردملا كرتي يذلا ذيملتلا" هنأ ىلع يسردملا
 ،ةنينس وبا( اهيف لجس يتلا ةيساردلا ةلحرملا نم ةريخألا

  .)12ص ،2019

 كرت :هنأب )9ص ،2013 ،خيرط( هفرعي امك
 اذهو ،اقلطم ةسردملل ذيملتلا باستنا مدع وأ ةسردملا ذيملتلا

 فراعملا نم ديفتسي نل ةساردلا نم برستملا نا ينعي
 ًارشابم ًارده يسردملا برستلا ةلكشم دعُت   يتلا تاراهملاو
 ةلودلا ىلع ءبعلا نم ديزت يهو ،ةيداملاو ةيرشبلا تاقاطلل

 اهلاكشأ عيمجب اهل ةبسانملا ةياعرلاو تامدخلا ميدقت بوجول
 ا¶أ ىلع برستلا ةلكشم ىلإ رظنلا نكمملا نمو ،اهعاونأو

 )16ص ،2014 ،يبهذلا( .ليج ىلإ ليج نم ةثراوتم ةيضق

 يتلا ةديدعلا تافينصتلا عضو ىلع نويوبرتلا بقاعت دقو
 اومسق دقو ،ميلعتلا نم برستلا عاونأ ا� اورصحي نا اولواح
 -:ىلإ هيلع عقت يتلا ةلاحلا بسح يسردملا برستلا
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 -:ىلإ مسقنيو ،ةساردلا بسح برستلا :الوأ

 رهظملا وهو :ةسردملاب قاحتلالا نم لافطألا برست -١

 قاحتلالا وأ باهذلا مدعب لثمتيو برستلا رهاظم نم لوألا
 .عطاق لكشب ةسردملاب
 ًاببس بوسرلا نوكي يذلاو :ةلحرملا ةيا^ لبق برستلا -٢

 ،بوسرلا ةلكشمب رشابم طابترا وهف كلذلو ،هيف ًايساسأ
 .ةيميلعتلا ةلحرملا ءا¶إ لبق ةسردملل بلاطلا كرت يف لثمتيو

 يأ ةيا¶ عونلا اذه لمشيو :ةلحرملا ةيا^ يف برستلا -٣
 الو ةنيعم ةيميلعت ةلحرم نم يهتني بلاطلاف ،ةيميلعت ةلحرم

 مورك( .ىرخألا ةيساردلا لحارملا نم اهدعب امب قحتلي

 )39ص ،2018 ،يحارمو

 -:ىلإ يمكلا برستلا مسقيو ،يمكلا برستلا :ًايناث

 ًالماك ًاعاطقنا بلاطلا عاطقنا وهو :يلكلا برستلا -١

 ىلإ برستملا دتري دق عونلا اذه يفو ،هتسارد ةلصاوم نع
 طقف ىلوألا ةلحرملاب برستلا نم عونلا اذه طبتريو ،ةيمألا

 برستلا دعُي الف ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا امأ ،)ةيئادتبالا(
 تاردقو تاراهم بسكي امهنم برستملا نأل ؛ًايلك اهيف
 .ةفلتخملا لامعألاب مايقلل هلهؤت
 نم بايغلاو بورهلا يف لثمتيو :يئزجلا برستلا -٢

 نأ ةيناكمإ هنأب فرعيو ،ىرخأ ةرم اهيلإ عوجرلا مث ةسردملا
 كلذو ،هتسارد مامتإل برستملا دوعي يأ ؛ًايتقو برستلا نوكي

 هيلي يذلا يساردلا ماعلاب قاحتلالاب وأ فصلا سفنب هقاحتلاب

 .)40-39ص ،2018 ،يحارمو مورك(

 اهدافم ةقيقح يعونلا برستلا دسجي :يعونلا برستلا :ًاثلاث

 ىلع نوكي ًايعيبط ًاقايسو ةايح ةرود ميلعتلا نم برستلل نأ

 -:يلاتلا وحنلا

 نزاوتملاو لماشلا ومنلا قيقحت دعُي :يونعملا برستلا -١

 ةيولوأو ،ةفاك ةيميلعتلا ةمظنملا نيب ةكرتشم ةمس بلاطلل
 ،جهانملا ريوطت لالخ نم اهقيقحت ىلا ةيوبرتلا دوهجلا ىعست
 لماوع نمضتت ةروصب اهذيفنتو ةيميلعتلا ةطشنالا طيطختو

 .اهيف ةكراشملاو لعافتلل بلاطلا زيفحتو بذجلاو قيوشتلا
 فعضو ينهذلا باحسنالا( يداملا برستلا -٢

 ةياغو ًايساسأ ًافده ةبلطلل يفرعملا ومنلا قيقحت دعُي :)ليصحتلا

 لعلو ،نزاوتملا ومنلا ةموظنم يف ًايساسأ ًاروحم هفصوب ةمادتسم
 مدعو ،بذجلاو قيوشتلا رصنع ىلإ ةيميلعتلا ةطشنألا راقتفا
 ،ليصحتلا ىوتسم يندت يف ببس ةيدرفلا قورفلل اsاعارم

 ،2014 ،رصانلا( يداملا برستلا ةلحرم كلذب أدبتل

 .)20-19ص

 يسردملا برستلا بابسا *

 ،برستلا ىلإ يدؤت يتلا بابسألا نم ريثكلا كانه  
 اهنع ثدحتو ،بتكلاو تاساردلا نم ديدعلا اهل تقرطت دقو

 ةريثك ةلكشملا هذه ىلإ يدؤت يتلا بابسألاف ؛نييوبرتلا
 -:يلي اميف اهصيخلت نكميو ،ةبعشتمو

 ةيعامتجالا ةيعضولا ربتعت :ةيعامتجالا بابسألا :الوأ

 ةايحلا ىلع لاعف ريثأت اهل يتلا لماوعلا دحأ ةرسألا يف ةدئاسلا
 لفطلا دهعتت يتلا ةيعيبطلا ةئيبلا يه ةرسألاف" ؛ءانبألل ةيساردلا

 ،هتفرعم ىلإ جاتحي ام لك هترسأ نم ملعتي لفطلاف ،"ةيبرتلاب
 ًاقيمعو ًاريبك ًاريثأت دعب اميف هتيصخش نيوكت يف رثؤت ا¶أ امك
 يتلا ةئيسلا ةيعامتجالا فورظلاف ،ىرخأ ةعامج يأ نم رثكأ
 ىلإ يدؤي ةرسألا دارفأ نيب تاقالعلاو رسألا ضعب اهشيعت

 .هبرستو يلاتلابو بلاطلا ىلع سكعنتو ،بالطلا فارحنا

 .)17-16ص ،2012 ،يجيوعلو يجوعل(
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 يف لاعف رود هل نوكي دق ملعملا نإ :ةيوبرتلا بابسألا :ًايناث

 ،هبالطل ًابحم نوكي نأك ،ةسردملل بلاطلا ضفر وأ لوبق
 ناك املكف ،ةيعامتجالاو ةيلقعلاو ةيسفنلا مهصئاصخل ًايعارم
 ةبسنلاب ةسلسو ةلهس ةداملا تناك هبالط لبق نم ابوبحم ملعملا

 ىلعو ،ةسردملا ىلإ باهذلا ىلع صرحيو ،ةبلطلل اهلبقتل
 هلماعت ةقيرطو ًاطلستم ملعملا نوكي امدنع كلذ نم ضيقنلا
 بلاطلا هركي ثيح ،ًافلتخم عضولا نوكي ةبلطلا عم ةيساق
 مدعو ،ةسردملا نم هبرست ىلإ يدؤي اذهو ،ةسردملاو ملعملا

 )16-15ص ،2014 ،يلدوهلا(.ًايئا¶ اهيلا باهذلا

 ،يسايسلا عضولا رارقتسا مدع نإ :ةيسايسلا بابسألا :ًاثلاث

 مدختسي يذلا يليئارسالا لالتحالل نيطسلف عضخت ثيح
 فصقو ،يضارا فيرجتو ،تويب مده نم عمقلا بيلاسا عشبأ

 ،ءادهشلا دادعا عافتراو ،تالاقتعاو تالايتغاو يئاوشع
 بناج ىلإ ،تيبلاو ةسردملا يف يوبرتلا خانملا مادعنا ىلإ يدؤي
 سكعني يذلاو ،نيملعملا نم ةحيرش دض ةيفسعتلا تاسرامملا
 وبا( برستلا ةبسن عافترا ىلع لمعيف ،ةبلطلا ىلع هرودب

 )69ص ،2009 ،ركسع

 هيف شيعي يذلا يفاقثلا طيحملا ربتعي :ةيفاقثلا بابسألا :ًاعبار

 ،ةيساردلا هتايح ىلع رشابم ريثأت اهل يتلا لماوعلا دحأ درفلا
 هب كتحي يذلا طيحملاو ةرسألا يف بصخ يفاقث خانم رفوتف
 سكع ،ةساردلا ةلصاومو حاجنلا ىلع رثكأ بسكب درفلا

 بناج ىلإ ةفاقثلاو ملعلا ةدودحم ةرسأ يف أشني يذلا صخشلا
 ىلع رثؤي ،ًايوبرتو ًايفاقث هيف أشني يذلا طيحملا رخأت
 ناك يذلا رمألا يفاقثلا مهاوتسم ضافخنا ةجيتنو ،مهليصحت

 ،2012 ،يجيوعلو يجيوعل(يسردملا برستلا يف اببس

 )19ص

 بابسألا مهأ نم نإ :ةيداصتقالا بابسألا :ًاسماخ

 ،خألا وأ مألا وأ بألاك ةرسألل ديحولا ليعملا ةافو ةيداصتقالا
 مدعو ،لمع نع ثحبلاو ةسردملا كرتل بلاطلا رطضي امم
 ىلإ ءابآلا رطضي امم ،ميلعتلا تافورصم ةيبلت ىلع لهألا ةردق

 نأ امك ،رقفلا نم فيفختلل ةيفاضا لاغشأ ىلإ ءانبألا عفد
 امم ،يمويلا فورصملاك ةيداملا بلاطلا تاجايتحا ةيبلت مدع
 يجيوعل( .ةسردملا كرتيف هئالمز مامأ جارحإلاب بلاطلا رعشي

 )19ص ،2012 ،يجيوعلو

 يسردملا برستلا ةرهاظ نم دحلا يف يوبرتلا دشرملا رود *

 ةيسيئرلا هتفيظو ينف ريبخ وه يوبرتلا دشرملا
 ةيميلعتلا تالكشملا لحو ينهملا ريوطتلا ىلع نيملعملا ةدعاسم
 نيسحتل ةينفلا تامدخلا ميدقت ىلإ ةفاضإلاب مههجاوت يتلا

 ،ةحيحصلا ةهجولا ةيوبرتلا ةيلمعلا هيجوتو سيردتلا بيلاسأ
 ثوحب ءارجا ربع ةيسردملا ةيوبرتلا تالكشملا نع يضقتلاو
 لصوتلا ضرغب يرادالا مقاطلاو نيملعملا لك عم ةدعاسملاب
 .اهيف عوقولا بنجتل تاحارتقا وأ اهصوصخب لولح ىلإ

 تالكشملا ةعباتم يف كلذك دشرملا رود ىلجتيو
 عضوو رخأتلاو برستلاو بايغلاو روضحلا لثم ةيبالطلا
 تايصوتلا ةباتكو تاساردلا ملعو اهل ةيجالعلا ططخلا
 ىدمو ةيبالطلا تاجاحلا سمتلي يوبرتلا فارشالاو .ةبسانملا

 عباتي كلذكو ،ةيسفنلاو ةيوبرتلاو ةيملعلا ةيحانلا نم مهمدقت
 ،ةوقلاو فعضلا قطانم يعاريو ،مsاردقو مهليصحت تايوتسم
 ىدم ةفرعمب كلذو بالطلا نيب ةيدرفلا قورفلا ةاعارمو
 يملعلا مدقتلل اهتبكاومو اهتيافكو سيردتلا قرط ةبسانم

 معديو بالطلا تايوتسمو قفاوتي ام عم جهانملا فييكتو
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 بلاطلا عم ملعملاو ةرادالا نيب ةمئاقلا ةيناسنالا تاقالعلا

 )72ص ،2018 ،يحارمو مورك(

 ةروطخ انل رهظت ،اقباس هضرع مت ام لالخ نم
 ىلع وأ هسفن درفلا ىلع ءاوس يسردملا برستلا ةرهاظ
 ةرهاظلا هذه مهف ةلواحم نم دب ال ناكف ،هتلود ىلعو عمتجملا

 صخي اميف ةصاخلا بناوجلا عيمج نم اهتسارد قيرط نع
 نحن ةصاخ ،اهل ةيدؤملا بابسألاو لماوعلاو اهعاونأو اهموهفم
 هتعرس ةرياسمل فاك ملع وذ دارفأ بلطتي رصع يف
 ءالؤ� تدأ يتلا بابسألا فاشتكاف اذهلو ،ةيجولونكتلا

 مهف ىلع يفاكلا ردقلاب دعاسي ةسردملا ةرداغمل ذيمالتلا
 درفلا ىلع سكعنت ا¶أل ،اهتجلاعم ةلواحم يلاتلابو ةرهاظلا
 ،فارحنالل درفلا ضرعت يهف ،ةميخو راثآ كرتتو عمتجملاو
 ىلع رثؤتو امك ،تاعارصو لكاشم يف شيعت ةرسألا لعجتو

 .لهجلاو فلختلل هضرع عمتجملا لعجي اذهو ةلودلاو عمتجملا
 تلوانت يتلا تاساردلا نم ديدعلا تيرجأ دقو

 ةرمس وبأو ةعجاونلا ةسارد :اهنمو ،ةساردلا تاريغتم

2019 

 عقاو ىلع فرعتلا ىلإ ةساردلا هذه تفده دقو
 بابسأ مهأ نع فشكلا ةلواحمو ،ةهج نم يسردملا برستلا
 دقف ،يلاتلابو ،نيطسلف يف ىرخأ ةهج نم يسردملا برستلا
 عمتجم نوكتو ،ةرهاظلا هذهل يفصولا جهنملا ناثحابلا مدختسا

 يف نييوبرتلا نيدشرملاو ةيموكحلا سرادملا يريدم نم ةساردلا
 ةنيع تنوكت ثيح ،اطي يف يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةيريدم

 ،ثيلثتلا بولسأ ناثحابلا مدختساو ،ًادرف )96(نم ةساردلا

 ،اهرداصم نم ةيئاصحالا تانايبلا يف ىلوألا هتادأ تلثمت ثيح
 نم دكأتلا متو ،ةنابتسالا نع ةرابع يهف ةيناثلا ةادالا امأ

 ةقالعلا يوذ عم ةلباقملا يهف ةثلاثلا ةادالا امأ ،اsابثو اهقدص
 نيريدملا نم ددعو ،اطي يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةيريدم يف

 يف برستلا ةبسن نأ نيبتو ،اهسرادم يف نييوبرتلا نيدشرملاو
 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو تاريدم نيب نم ىلعالا يه اطي سرادم
 هلالد تاذ قورف دوجوب جئاتنلا تراشا امك ،يلاعلا
 برستلا بابسأل ةساردلا ةنيع دارفا تاريدقت نيب ةيئاصحإ

 دوجو مدع و ،)دشرم ،ريدم( ةفيظولا ريغتمل ىزعت يسردملا
 تاريغتمل ىزعت برستلا بابسأل ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف
 وأ دعب ،ةيساردلا ةلحرملا ،ةسردملا سنج ،ةربخلا تاونس(
 تعاطتساو ،)لالتحالا عم سامتلا قطانم نم ةسردملا برق
 ةيريدم يف برستلا ةرهاظ لوح ءوضلا ءاقلإ ةلباقملا جئاتن

 ةرسالا نيب تاقالعلا ديطوتب :ناثحابلا ىصوأ دقو .اطي ةيبرت
 حتفو ،لضفأ لكشب يوبرتلا دشرملا رود ليعفتو ،ةسردملاو
 .سرادملا نم نيبرستملا ةبلطلل ةينهم سرادم

 ميدقت ىلإ تفده ،2019 ةساردب ةينس وبا ماقو

 لالخ نم كلذو برستلا ةرهاظ نم دحلل ةحرتقم تايلأ

 يف ثحبلاو ةرهاظلا يف ةرثؤملا لماوعلا نع فشكلا ةلواحم
 ميدقت فد� ةرهاظلا هذه نم دحلل ةعبتملا تايلألاو تاءارجالا
 تدمتعا .ةرهاظلا هذه نم دحلل ةحرتقم تايلاو تايصوت
 ميمصت مت دقو ،ةساردلا فادهأ قيقحتل يفيكلا جهنملا ةثحابلا

 مهو ةساردلا يف ةكراشملا تائفلا نم تانايبلا عمجل ةلباقم
 ،نييوبرت ءاربخو سرادملا يريدمو مهيوذو نيبرستملا ةبلطلا
 نأ ةساردلا جئاتن تنيب دقو .ةادألا قدص نم دكأتلا متو
 لماوعلا :امه نيتعومجم نمضتت ةرهاظلا ىلع ةرثؤملا لماوعلا

 نم جورخلل بلاطلا عفدت يتلا لماوعلا يهو ،ةدراطلا
 بحست يتلا ،ةبذاجلا لماوعلا يه يناثلا ةعومجملاو ،ةسردملا
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 عضولا يدرت ىلإ جئاتنلا تراشأ دقو ،ةسردملا نم بلاطلا
 ،بالطلا اههجاوي يتلا تايدحتلل ًارظن ؛سدقلا يف يميلعتلا

 ريوطت :اهنم تايصوتلا نم ةعومجمب ةساردلا تجرخ دقو
 ةعباتمو ةيوبرتلا تاعيرشتلاب رظنلا ةداعإ ،ميلعتلا ةموظنم
  .طشنلا ملعتلاو يعونلا ميلعتلا ىلع زيكرتلاو لمعلا ةيلا مييقتو

 ىلإ تفده يتلاو 2019 ،يرصملا ةساردو

 يف برستلا ةهجاوم يف ةسردملا ةرادالا رود ىلع فرعتلا

 ،نيملعملا رظن ةهجو نم سنوي ناخ ةيموكحلا سرادملا
 ،يليلحتلا بولسألا يفصولا جهنملا ةساردلا تدمتعاو

 تقبط ،ةملعمو املعم )232( نم ةساردلا ةنيع تنوكتو

 ةساردلا تلصوت دقو ،ةرقف )49( نم ةنوكم ةنابتسا مهيلع

 يف ةيسردملا ةرادالا رودل نيملعملا تاريدقت ةجرد نأ ىلإ

 تاذ قورف تدجو كلذكو ،ةريبك تناك برستلا ةهجاوم
 ريغتمل ىزعت ةنيعلا دارفأ تاريدقت تاطسوتم نيب ةيئاصحا ةلالد
 ةلمح نم نيملعملا حلاصل ةمدخلا تاونسو يملعلا لهؤملا

 ،)تاونس 10 نم رثكا( ةمدخلا يوذ نيملعملاو سويرولاكبلا

 تاطسوتم نيب ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دجوت مل نيح يف
 ،)ةيميلعتلا ةلحرملاو عونلا( يريغتمل ىزعت ةنيعلا دارفأ تاريدقت
 لمع شروو تارضاحم دقع ةرورضب ةساردلا تصوأ دقو

 برستلا ةهجاوم يف ةمدقتملا لودلا براجت ضرعل ةيزكرم
 ةيلاعفلا قيقحت ىلع ةيسردملا تارادالا بيردتو ،يسردملا

 فرعتلا ىلإ تفده ةساردب 2014 ،يلدوهلا ماقو . ةيميظنتلا

 دحلاب ةريبلاو هللا مار ةظفاحم يف سرادملا يريدم مايق ىدم ىلع

 ةهجو نم هبابسأو نوملعملاو نوريدملا هاري امك برستلا نم
 نم ةساردلا عمتجم نوكت ثيح ،نيبرستملا ةبلطلا رظن
 ةيموكحلا سرادملا يملعمو يريدم عيمج :لوألا :نيرصنع

 مهددع غلابلاو ةريبلاو هللاو مار ةظفاحم يف ثوغلا ةلاكوو

 فلأتو ،ةملعمو ةملعم )391( و ،ةريدمو ًاريدم )97(

 ةيموكحلا سرادملا نم نيبرستملا ةبلطلا عيمج نم :يناثلا رصنعلا

 متو ،ةبلاطو ابلاط )35( مهددع غلابلاو  ،ثوغلا ةلاكوو

 يفصولا جهنملا ةثحابلا تمدختسا ،ةيئاوشع ةقيرطب مهرايتخا
 بابسأ نأ جئاتنلا ترهظأ ،ةساردلل ةادأك ةنابتسالا ةمدختسم
 ةيداصتقالا بابسألا يه ،نيبرستملا رظن ةهجو نم ،برستلا
 قورف دوجوب جئاتنلا ترهظأ امك ،ةيوبرتلاو ةيعامتجالاو

 برستلا نم دحلاب نيريدملا مايق ىدم يف ةيئاصحا ةلالد تاذ
 مار ةظفاحم يف نيريدملاو نيملعملا رظن ةهجو نم برستلا نم
 قورف دوجو مدعو ،يفيظولا ىمسملا ريغتمل ىزعت ةريبلاو هللا
 سنجو ،يملعلا لهؤملا تاريغتمل ىزعت ةيئاصحا ةلالد تاذ

 جئاتنلا ءوض ىلعو ،ةلحرملا ىوتسمو ةسردملا عقومو ،ةسردملا
 ءاطعا ةرورضب ةثحابلا تصوأ ةساردلا اهيلا تلصوت يتلا
 نم ديزملا ءارجإو ،نيبرستملا ةبلطلل مامتهالا نم ديزم
  .ةرهاظلا هذه لوح تاساردلا

 يلاجابو اتوكفيد ماق دقف ةيبنجألا تاساردلا امأ

)Devkota and Bagale, 2015(  ةساردب 
sيئادتبالا ميلعتلا نم برستلا عقاو ىلإ فرعتلا ىلإ فد 
 ،عيمجلل ميلعتلا قيقحتل ةلوذبملا دوهجلاو ،لابين ةيروهمج يف
 تاساردلا ةعجارمل يفصولا جهنملا ةساردلا تمدختساو
 نأ ىلإ ةساردلا تلصوت دقو ،ةيمسرلا ريراقتلاو ةقباسلا
 يساردلا ماعلا يف يئادتبالا ميلعتلا نم برستلا لدعم

 ةدع برستلل نأو ،)%5.2( ناك )2012-2013(
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا فورظلا اهتمدقم يف يتأي بابسأ
 ،عمتجملاو ةسردملا نيب ةقالعلا فعضو ،ةيفارغجلا زجاوحلاو
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 ءايلوأ نم عيمجلا ةكراشم ةرورضب ةساردلا تصوأ دقو
 ةماع تاسسؤمو ،ةيميلعتو ةيسردم تاراداو نيمّلعمو رومأ

  .برستلا ةرهاظ نم دحلل يموكح معدبو ةصاخو

 ,Mphale( ليفام ةسارد ىلإ ةفاضإلاب

 برستلا بابسأ ىلإ فرعتلا ىلإ تفده يتلاو )2014
 ةيدادعإلا سرادملا ةرادإ قرف اهيدؤت يتلا راودألا ىلع هرثأو
 بونجب اناوستوب يف ةبلطلاب ظافتحالا زيزعتل ةيوناثلاو
 ةنيعلا تنوكتو ،يمكلا جهنملا ةساردلا تمدختساو ،ايقيرفإ

 مهيلع تقبط ،اناوستوب ةعماج يف ًاملعم )207( نم
 ةبسن يف عافترالا نأ ىلإ ةساردلا تلصوت دقو ،ةنابتسا
 نم دحت ةسردملا نم نيبرستملا ةبلطلا ددع ةدايزو ،برستلا

 .ةبلطلاب ظافتحالاب ةقلعتملا ةيسردملا ةدايقلا راودأ

 ةقباسلا تاساردلا ىلع بيقعت *
 تلوانت ا¶أ انل حضتي ةقباسلا تاساردلا لالخ نم

 ةرمس وبأو ةعجاونلا ةساردف بناوج ةدع نم ةساردلا عوضوم
 ةلواحمو ،ةهج نم يسردملا برستلا عقاو ىلع فرعتلل تفده
 ىرخأ ةهج نم يسردملا برستلا بابسأ مهأ نع فشكلا
 تايلأ ميدقت ىلإ تفده ،ةنينس وبا ةساردو ،نيطسلف يف

 ةلواحم لالخ نم كلذو برستلا ةرهاظ نم دحلل ةحرتقم
 تاءارجالا يف ثحبلاو ةرهاظلا يف ةرثؤملا لماوعلا نع فشكلا
 يرصملا ةسارد امأ ،ةرهاظلا هذه نم دحلل ةعبتملا تايلألاو

 يف ةيسردملا ةرادالا رود ىلع فرعتلا ىلإ ةساردلا تفده دقف
 ةهجو نم سنوي ناخ ةيموكحلا سرادملا يف برستلا ةهجاوم
 ىدم ىلع فرعتلا ىلإ يلدوهلا ةسارد تفدهو ،نيملعملا رظن
 نم دحلاب ةريبلاو هللا مار ةظفاحم يف سرادملا يريدم مايق

 رظن ةهجو نم هبابسأو نوملعملاو نوريدملا هاري امك برستلا

 ميلعتلا تلوانتف ةيبنجالا تاساردلا امأ ،نيبرستملا ةبلطلا
 يتلاو يلاجابو اتوكفيد ةساردك لابين يف برستلاو يئادتبالا

 يئادتبالا ميلعتلا نم برستلا عقاو ىلإ فرعتلا ىلا تفده
 سرادملا ةرادا قرف راودأ لوانت ليفام امأ ،لابين ةيروهمج يف
 دقو اناوستوب يف ةيوناثلا سرادملا يف ةبلطلاب ظافتحالا زيزعتل
 ىلع هرثأو برستلا بابسأ ىلإ فرعتلا ىلإ هتسارد تفده
 ةيوناثلا و ةيدادعإلا سرادملا ةرادإ قرف اهيدؤت يتلا راودألا
 .ايقيرفإ بونجب اناوستوب يف ةبلطلاب ظافتحالا زيزعتل

 يف ةقباسلا تاساردلا نع ةيلاحلا ةساردلا تفلتخاو
 يوبرتلا دشرملا رود لالخ نم يسردملا برستلا تلوانت ا¶أ

 ءاردملا رظن ةهجو نم يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف

 ىلوالا يهو ،2021-2020 ماعلل سلبان برغ سرادمل

 فرعتلا ىلا فدs يتلاو ،-ثحابلا ملع دح ىلع– اهعون نم

 ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رود ليعفت لبس ىلع
 تايصوتب جورخلل سلبان برغ سرادم يف يسردملا برستلا
 .ةرهاظلا هذه نم دحت تاحرتقمو

 ثحبلا ةلكشم *

 اهنم ،ميلعتلا تالكشم نم ينيطسلفلا عمتجملا يناعي

 يبلس هريثأت و ،لئاه يوبرت رادهإ وهف  يسردملا برستلا
 ريدمك يلمع لالخ نم تظحال دقو ،هئانبأ و عمتجملا ىلع
 ةينيطسلفلا سرادملا يف برست كانه نأ ةينيطسلفلا سرادملا يف
 ىلع سيل ةيبلس راثا نم اهل امل عمتجملا ىلع سكعت يتلاو

 عمتجملاو ةئيبلاو ةرسالاو دارفألل هراثا دتمت لب طقف بلاطلا
 رود ىلع ءوضلا ءاقلا ةساردلا هذه لالخ نم تلواحف ،لكك
 ةهجو نم يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا



 

 سلبان برغ سرادمل ءاردملا رظن ةهجو نم يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رود 100

 نم ،2021-2020 ماعلل سلبان برغ سرادمل ءاردملا رظن

  : يلاتلا يسيئرلا لاؤسلا نع ةباجالا ةساردلا لواحت انه

 برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رود ام *

 نم سلبان برغ سرادمل ةيوناثلا ةلحرملا بالطل يسردملا

 نع عرفتيو ؟2021-2020 ماعلل ءاردملا رظن ةهجو

 -:ةيلاتلا ةيعرفلا ةلئسالا يسيئرلا لاؤسلا
 برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رود ام -١
 نم سلبان برغ سرادمل ةيوناثلا ةلحرملا بالطل يسردملا

 ؟2021-2020 ماعلل ءاردملا رظن ةهجو
 تاريدقت طسوتم يف ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دجوت له -٢
 برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رودل ةنيعلا دارفا
 لهؤملاو سنجلا( تاريغتمل ىزعت سلبان برغ سرادمل يسردملا

 ؟)ةربخلاو يملعلا
 ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رود ليعفت لبس ام -٣
 ؟سلبان برغ سرادم يف يسردملا برستلا

 ثحبلا تايضرف *

 ةغيص وذ لاؤس وه لوالا لاؤسلا نأل ًارظن
 ليعفت لبس ىلإ فرعتلا ىلإ فدهي ثلاثلا لاؤسلاو ،ةيحسم

 نإف يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رود
 تضتقا نكلو ،ضورف ىلإ ناجاتحي ال نيلاؤسلا نيذه
 قدص نم ققحتلل يناثلا لاؤسلا ىلع ةباجإلا ةيثحبلا ةرورضلا

 -:ةيلاتلا ضورفلا
 =ةلالدلا ىوتسم دنع ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دجوت ال -١

 يوبرتلا دشرملا رودل ةنيعلا دارفأ تاريدقت تاطسوتم يف 0.5

 سلبان برغ سرادمل يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف
 .)ىثنا ،ركذ( سنجلا ريغتمل ىزعت

 =ةلالدلا ىوتسم دنع ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دجوت ال -٢

 يوبرتلا دشرملا رودل ةنيعلا دارفأ تاريدقت تاطسوتم يف 0.5

 سلبان برغ سرادمل يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف
 )ريتسجام ،سويرولاكب( يملعلا لهؤملا ريغتمل ىزعت
 =ةلالدلا ىوتسم دنع ةيئاصحا ةلالد تاذ قورف دجوت ال -٣

 يوبرتلا دشرملا رودل ةنيعلا دارفأ تاريدقت تاطسوتم يف 0.5

 سلبان برغ سرادمل يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف

 ،تاونس10-6 نم ،تاونس 5 نم لقا( ةربخلا ريغتمل ىزعت

 )تاونس10 نم رثكأ

 -:ىلإ فرعتلل ةساردلا هذه فدs :ثحبلا فادهأ

 يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رود -١
 رظن ةهجو نم سلبان برغ سرادمل ةيوناثلا ةلحرملا بالطل

 ؟2021-2020 ماعلل ءاردملا
 دارفأ تاريدقت طسوتم يف ةيئاصحالا ةلالدلا تاذ قورفلا -٢

 برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رودل ةنيعلا
 لهؤملاو سنجلا( تاريغتمل ىزعت سلبان برغ سرادمل يسردملا
 )ةربخلاو يملعلا
 ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رود ليعفت لبس -٣

 .سلبان برغ سرادم يف يسردملا برستلا
 ثحبلا ةيمهأ *

 ةرهاظ نوك عوضوملا ةيمهأ نم ةساردلا ةيمهأ عبنت -١
 يفو ،لكك ملاعلا يف ةدوجوم ةريبك ةلكشم يسردملا برستلا
 .ةصاخ نيطسلف
 ا¶وك ةيميلعتلا ةيلمعلا هجاوت يتلا تافآلا رطخأ نم دعت -٢

 يلاتلابو ،ةلامعلاو لهجلاو ةيمألا ةبسن نم ديزتو ،يوبرت رادها
 ةريبك ةيمهأ عوضوملا يطعي ام اذهو ،ةيعامتجا لكاشم روهظ
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 هذه نم دحلا نم دب ال اذل ،لكك عمتجملا ىلع سكعي وهف
 فيفختلل اهراثآو ا�ابسأ ىلع فرعتلاو اهل طيطختلاب ةرهاظلا

 .اهنم
 يف انعم رهظتس يتلا جئاتنلا نم ةساردلا ةيمهأ حضتت امك -٣
  .ةرهاظلا هذه نم دحلل ةحرتقملا لولحلا ميدقتو ةساردلا ةيا¶
 نييوبرتلا نيدشرملل ًامهم ًاعجرم ةساردلا هذه ربتعت امك -٤

 دح ىلع – اهعون نم ىلوالا اهرابتعال نييرادالاو نيملعملاو
 ثحابلا ملع
 ةسردم ريدمك يركف ىلع ةدئافلاب دوعت ةساردلا هذهف -٥
 نم ةينعملا تاهجلل تايصوتلا ميدقتل ،ةبلطلا نوؤشب متهم

  .ةبلطلا ةمدخ لجأ
 برستلا ةرهاظب ةصاخ تايصوتو جئاتنب جورخلا -٦
 .اهنم دحلاو يسردملا

 تاحلطصملا *

 تامدخلا ميدقتل غرفتم صخش وهو :يوبرتلا دشرملا -١

 يملعلا ثحبلا تامدخو ةيعامتجالاو ةيوبرتلاو ةيسفنلا
 تاجاح لباقتل لماكتتو تامدخلا هذه لخادتت ثيحب ،ةبلطلل

 جمانربلا تامدخ قيقحتل ىعستو ،ةيداشرالا ةبلطلا

 )23ص ،2003 ،ةمالسلا( .يداشرالا

 يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو تفرع :برستملا بلاطلا -٢

 ةسردملا كرتي يذلا بلاطلا" هنأب برستملا بلاطلا ةينيطسلفلا
 ةسردم نم لقتني الو يضاملا يساردلا ماعلا لالخ ًايئا¶

 ،2018 ،ةينيطسلفلا يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو( ."ىرخأ

 )6ص

 ةسردملا نع بلاطلا عاطقنا وه :يسردملا برستلا -٣
 برستملاف هيلعو ةيمازلالا ةلحرملا متي نأ لبق ايئا¶ اعاطقنا

 ببسل ةساردلاو ةسردملا كرتي يذلا ملعتملا وأ بلاطلا وه
 يساردلا ليصحتلا يندت اصوصخو ةريثكلا بابسألا نم
 لبقو ةيميلعتلا ةلحرملا لالخ ا� مدطصي نأ نكمملا نم يتلا

 .)20-19ص ،2016 ،ىسيع نب( .ةلحرملا هذه ةيا¶

 ثحبلا دودح *

 يتلاو :ةيرشبلا دودحلا :نم ةساردلا دودح تنوكت

 :ةيناكملا دودحلا .سلبان برغ سرادم ءاردم ىلع لمشت

-2020 ماع :ةينامزلا دودحلاو .سلبان برغ سرادم

2021. 

 ا�اءارجاو ثحبلا جهنم *

 هتمئالمل كلذو يفصولا جهنملا ثحابلا مدختسيس
 عمج ىلع مئاق يفصولا جهنملا نا ثيح ،ةساردلا هذه ةعيبطل

 ةرهاظب ةقلعتملا تاساردلاو بتكلا نم تانايبلاو تامولعملا
 اهريسفتو ،ةساردلا ةلكشم ليلحتل كلذو ،يسردملا برستلا
 ةصاخ ةنابتسا لمع متيس امك ،ةساردلا فادهأ قيقحتل
 متيسو ،ةساردلا دارفا ىلع اهعيزوتو ،ةساردلا عوضومب

 يوذ نم نيمكحملا ىلع اهضرعو ،ةادالا قدص نم ققحتلا
 ،ةّدشب قفاوم( قلغملا نايبتسالا مادختسا متيسو ،ةربخلا
 .)ةدشب ضراعم ،ضراعم ،دياحم ،قفاوم

 ثحبلا عمتجم *
 ماعلل سلبان برغ سرادم ىلع ةساردلا موقتس

2020-2021. 

 ثحبلا ةنيع *

 سرادم ءاردم نم ةنوكم ةيئاوشع ةنيع رايتخا متيس
 .سلبان برغ

 ةيئاصحا بيلاسأ *
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 تانايبلا مئاوق ىلع ةيئاصحالا بيلاسالا دمتعت
 لالخ نم تايضرفلا رابتخاو ،اهميظنتو اهليلحتو اهعمجو

 باسحل SPSS ةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحالا ةمزرلا جمانرب

 .ةساردلا دارفا تاريدقتل ةيرايعملا تافارحنالاو تاطسوتملا
 تاباجتسا يف يسامخلا تركيل سايقم مادختسا متيسو

 ضراعم ،ضراعم ،دياحم ،قفاوم ،ةّدشب قفاوم( :تارقفلا

 تابثلاب ةصاخلا افلأ خابنورك ةلداعم مادختسا متيسو ،)ةدشب
 .ةادالا تابث سايقل

 تاءارجإلاو ةقيرطلا *
 هادأو ةنيعو عمتجمو جهنمل اضرع لصفلا اذه نمضتي

 اميفو ةيئاصحإلا تاجلاعملاو ةساردلا تاءارجإو تاريغتمو
 .كلذب نايب يلي

 ثحبلا جهنم *

 بولسألا اذهو ،يفصولا جهنملا ثحابلا مدختسا
 .ةساردلا ضارغأ بساني

 ثحبلا عمتجم *
 برغ سرادم ءاردم نم ةساردلا عمتجم نوكت

 .ًاريدم )44( مهددع غلابلاو سلبان

 ثحبلا ةنيع *

 ءاردم نم )34( اهماوق ةنيع ىلع ةساردلا تيرجأ
  ةيئاوشعلا ةقيرطلاب مهرايتخا متو ،سلبان برغ سرادم

 سنجلا ريغتم بسح ةساردلا ةنيع عيزوت )1( لودجلا
 سنجلا راركتلا % ةيوئملا ةبسنلا

 ركذ 19 55.9

 ىثنا 15 44.1

 عومجملا 34 100

 يملعلا لهؤملا ريغتم بسح ةساردلا ةنيع عيزوت )2( لودجلا
 يملعلا لهؤملا راركتلا % ةيوئملا ةبسنلا

 سويرولاكب 24 70.6

 ريتسجام 10 29.4

 عومجملا 34 100

 ةربخلا تاونس ريغتم بسح ةساردلا ةنيع عيزوت )3( لودجلا
 ةربخلا تاونس راركتلا % ةيوئملا ةبسنلا

8.8 3 1-5 
14.7 5 6-10 
 رثكأف 10 26 76.5

 عومجملا 34 100

 :ثحبلا ةادأ

 بدألا ىلع عالطالا دعب ةساردلا ةادأ ريوطتب ثحابلا ماق
 .ةساردلا عوضومب ةصاخلا ةقباسلا تاساردلاو يوبرتلا

 ةادألا قدص *

 اهضرع لالخ نم ةادألا قدص نم ثحابلا دكأت
 راشأو صاصتخالاو ةربخلا يوذ نم نيمكحملا نم ددع ىلع

 .ةساردلا ةادأ ةيحالصب نيمكحملا

 سايقملا تابث *

 لماعم مادختساب سايقملا تابث باسحب ثحابلا ماق
 )Alpha Chronbach( افلأ خابنورك يلخادلا قاستالا
 يفي ديج تابث لماعم وهو )%94( تابثلا لماعم غلبو
 .ةساردلا ضارغأب

 يلخادلا قاستالا قدص *
 نم ةنوكم ةيعالطتسا ةنيع ىلع سايقملا قيبطت مت

 لماعم باسحو ،تادرفملل ليلحت لمع متو ،ءاردم )10(
 عيمج تناكو ،لكك سايقملاو سايقملا داعبأ نيب طابترالا
 ةلاد لكك سايقملاو ،سايقملا داعبأ نيب طابترالا تالماعم

 نم ةيلاع ةجردب عتمتي سايقملا نأ دكؤي اذهو ،ًايئاصحا
 :كلذ نيبي يلاتلا لودجلاو يلخادلا قاستالا

 يلخادلا قاستالا قدص )4( لودجلا
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 تارقفلا

 لماعم

 طابترالا

 نوسريب

 ىوتسم

 ةلالدلا

 نع ةبلطلا بايغ بابسأ يوبرتلا دشرملا عباتي[
 ]مهسرادم

.733** 
0.00
00* 

 **513. ]هبالط عم يباجيا لكشب يوبرتلا دشرملا لعافتي[
0.00

2 

 **545. ]يوبرتلا داشرالا بيلاسأ يف عونت كانه[
0.00

1 
 ىلع مهّزفحيو هبالط يوبرتلا دشرملا عجشي[

 ]ةسردملا ىلع لابقالا
.428* 

0.01
2 

 **615. ]بالطلل ةيدام تادعاسم ةسردملا مدقت[
0.00
000* 

 بالطلا لكاشم لح يف يوبرتلا دشرملا دعاسي[
 ]ريصق تقوب

.603** 
0.00
000* 

 لحل يوبرتلا دشرملاو لهألا نيب نواعت كانه[
 ]بالطلا لكاشم

.724** 
0.00
000* 

 نيملعملل تاداشرا ميدقتب يوبرتلا دشرملا موقي[
 ]برستلا نم دحلل

.725** 
0.00
000* 

 جلاعيو بالطلا تايسفن يوبرتلا دشرملا مهفتي[
 ]مهلكاشم

.539** 
0.00

1 

 **480. ]هبالطل دشرملا اهمدقي ةيوعوت صصح كانه[
0.00

4 
 صوصخب لهألل ةصاخ تارود دشرملا دقعي[

 ]برستلا
.641** 

0.00
000* 

 لكاشم لحل ةصاخ زكارم عم دشرملا نواعتي[
 ]بالطلا

.600** 
0.00
000* 

 ةحصلا فرشم عم ةيضرملا تالاحلا دشرملا عباتي[
 ]برستلا ىلا يدؤت يتلا ةيسردملا

.713** 
0.00
000* 

 ةيرود تاعامتجا دقعب يوبرتلا دشرملا موقي[
 ]رومالا ءايلوأل

.694** 
0.00
000* 

 يوبرتلا دشرملاو لهالا نيب نواعت كانه[
 ]مهئانبا صوصخب

.743** 
0.00
000* 

 ةرهاظ لوح ةيوعوت تارشن عيزوتب دشرملا موقي[
 ]برستلا

.662** 
0.00
000* 

 ثيدحلا ءانثأ يسفنلا رارقتسالاب بالطلا رعشي[
 ]يوبرتلا دشرملا عم

.652** 
0.00
000* 

 لكاشم عم ةقث لكب يوبرتلا دشرملا لماعتي[
 ]بالطلا

.456** 
0.00
000* 

 **687. ]شوشبو لئافتم يوبرتلا دشرملا[
0.00
000* 

 نع ثيدحلل ةيسردملا ةعاذالا رودل ليعفت كانه[
 ]برستلا ةرهاظ

.663** 
0.00
000* 

 ةاعارم ىلع نيملعملا يوبرتلا دشرملا ثحي[
 ]بالطلا نيب ةيدرفلا قورفلا

.652** 
0.00
000* 

 ةيعامتجا تاسسؤم عم يوبرتلا دشرملا لصاوتي[
 ]بالطلا لكاشم لحل

.630** 
0.00
000* 

 لكاشم لحل ملعملاو ريدملا عم دشرملا نواعتي[
 ]بالطلا

.524** 
0.00

1 

 يف برستملا بلاطلا ةرايزب يوبرتلا دشرملا موقي[
 ]هتيب

.498** 
0.00

3 

 يف ةيفاقث تاقباسم ءاشنا ىلع دشرملا لمعي[
 ]ةسردملا

.625** 
0.00
000* 

 ةطشنا لمعب غارفلا تارتف لالخ دشرملا موقي[
 ]ةساردلل مهزيفحت فد� بالطلل ةفلتخم

.704** 
0.00
000* 

 افلا خابنورك لماعم *

 نم هنمضتي امو ،لكك سايقملا تابث باسح مت
 ميق تءاجو ،افلأ خابنورك لماعم مادختساب كلذو ،رصانع
 لودجلاو ،سايقملا مادختسا ةيحالص ىلإ ريشتو ةيلاع تابثلا
 .كلذ نيبي يلاتلا

 افلأ خابنورك لماعم )5( لودجلا

 Cronbach's Alpha if تارقفلا
Item Deleted 

 ةبلطلا بايغ بابسأ يوبرتلا دشرملا عباتي[
 ]مهسرادم نع

0.929 

 عم يباجيا لكشب يوبرتلا دشرملا لعافتي[
 ]هبالط

0.932 

 0.931 ]يوبرتلا داشرالا بيلاسأ يف عونت كانه[

 مهّزفحيو هبالط يوبرتلا دشرملا عجشي[
 ]ةسردملا ىلع لابقالا ىلع

0.933 

 0.932 ]بالطلل ةيدام تادعاسم ةسردملا مدقت[
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 لكاشم لح يف يوبرتلا دشرملا دعاسي[
 ]ريصق تقوب بالطلا

0.931 

 يوبرتلا دشرملاو لهألا نيب نواعت كانه[
 ]بالطلا لكاشم لحل

0.929 

 تاداشرا ميدقتب يوبرتلا دشرملا موقي[
 ]برستلا نم دحلل نيملعملل

0.929 

 بالطلا تايسفن يوبرتلا دشرملا مهفتي[
 ]مهلكاشم جلاعيو

0.94 

 ثحبلا تاءارجإ *

 -:ةيلاتلا تاوطخلا قفو ةساردلا ءارجإ مت دقل
 .ةيئاهنلا اsروصب ةساردلا ةادأ دادعإ -١

 .ةنابتسالا عيزوتو ةساردلا ةنيع دارفأ ديدحت -٢
 ىلإ اهلاخدإو اهزيمرتو ةنيعلا دارفأ نم ةنابتسالا عيمجت -٣
 يئاصحإلا جمانربلا مادختساب ًايئاصحإ اهتجلاعمو بساحلا

)SPSS(. 

 ثحبلا ميمصت *

 -:ةيلاتلا تاريغتملا ةساردلا تنمضت

 ةلقتسملا تاريغتملا -١

 )ىثنا ،ركذ( :نايوتسم هلو :سنجلا -أ

 )ريتسجام ،سويرولاكب( :نايوتسم هلو :يملعلا لهؤملا -ب

-6 ،5-1( :تايوتسم ثالث هلو :ةربخلا تاونس -ج

 )رثكأف 10،10

 ةيباسحلا تاطسوتملا ىلع لمتشتو :ةعباتلا تاريغتملا -٢

 رودب ةقلعتملا ةنابتسالا ةلئسأ ىلع ةساردلا ةنيع تاباجتسال
 سرادمل يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا

 .سلبان برغ

 ةيئاصحإلا تاجلاعملا *

 .ةيوئملا بسنلاو تاطسوتملاو تاراركتلا -١

 نيلقتسم نيتنيعل ت رابتخا -٢

  .يداحالا نيابتلا ليلحت رابتخا -٣

 .افلأ تابثلا لماعم رابتخاو -٤

 ةساردلا جئاتن ةشقانم *

 دشرملا رود ىلع فرعتلا ةساردلا هذه تفده

 رظن ةهجو نم يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا

 امك ،2021-2020 ماعلل سلبان برغ سرادمل ءاردملا

 قيقحتلو ،ةساردلا تاريغتم رود ىلع فرعتلا ىلإ تفده
 ،اهقدص نم دكأتلا متو ةنابتسا ريوطت مت ةساردلا فده

 اهزيمرت مت تانايبتسالا عمج ةيلمع دعبو ،اsابث لماعمو
 ةمزرلا مادختساب ايئاصحإ اهتجلاعمو بوساحلل اهلاخدإو

 جئاتن يلي اميفو )SPSS( ةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحإلا

 .اهتلئسأ لسلستل اعبت ةساردلا

 ةساردلا لاؤسب ةقلعتملا جئاتنلا :الوأ

 برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رود ام
 ماعلل سلبان برغ سرادمل ءاردملا رظن ةهجو نم يسردملا

 ؟2020-2021

 ثحابلا مدختسا ةساردلا لاؤس نم ققحتللو
 -:يتآلا ريدقتلاو ةيوئملا بسنلاو تاطسوتملا

 .ادج ةليلق ةجرد )لقاف 20%(

 .ةليلق ةجرد )%40 لقأ ىتحو %20 نم(

 .ةطسوتم ةجرد )%60 لقأ ىتحو %40 نم(

 .ةعفترم ةجرد )%80 لقأ ىتحو %60 نم(

 .ادج ةعفترم ةجرد )رثكأف %80 نم(
 تارقف نم ةرقف لكل اعبت ةيوئملا بسنلاو تاطسوتملا )6( لودجلا

 سرادمل يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رود

 سلبان برغ
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 اهمقر

 يف

 ةنابتسالا

 فارحنالا طسوتملا ةرقفلا
 ةبسنلا

 ةيوئملا
 ريدقتلا

1 

 دشرملا عباتي[
 بابسأ يوبرتلا
 نع ةبلطلا بايغ

 ]مهسرادم

4.15 0.78 83% 
 ةعفترم

 ادج

2 

 دشرملا لعافتي[
 لكشب يوبرتلا
 ]هبالط عم يباجيا

4.00 0.60 80% 
 ةعفترم

 ادج

3 

 يف عونت كانه[
 داشرالا بيلاسأ

 ]يوبرتلا
 ةعفترم 74% 0.76 3.71

4 

 دشرملا عجشي[
 هبالط يوبرتلا
 ىلع مهّزفحيو
 ىلع لابقالا
 ]ةسردملا

4.21 0.59 84% 
 ةعفترم

 ادج

5 

 ةسردملا مدقت[
 ةيدام تادعاسم

 ]بالطلل
 ةطسوتم 58% 1.23 2.88

6 

 دشرملا دعاسي[
 لح يف يوبرتلا
 بالطلا لكاشم
 ]ريصق تقوب

 ةعفترم 75% 0.79 3.74

7 

 نيب نواعت كانه[
 دشرملاو لهألا
 لحل يوبرتلا

 لكاشم
 ]بالطلا

 ةعفترم 75% 0.70 3.76

8 

 دشرملا موقي[
 ميدقتب يوبرتلا

 تاداشرا
 دحلل نيملعملل
 ]برستلا نم

 ةعفترم 73% 0.95 3.65

9 
 دشرملا مهفتي[
 تايسفن يوبرتلا

 ةعفترم 78% 0.67 3.91

 جلاعيو بالطلا
 ]مهلكاشم

10 

 صصح كانه[
 اهمدقي ةيوعوت
 ]هبالطل دشرملا

4.21 0.54 84% 
 ةعفترم

 ادج

11 

 دشرملا دقعي[
 ةصاخ تارود
 صوصخب لهألل

 ]برستلا

 ةعفترم 73% 0.81 3.65

12 

 دشرملا نواعتي[
 ةصاخ زكارم عم

 لكاشم لحل
 ]بالطلا

 ةعفترم 68% 0.82 3.41

13 

 دشرملا عباتي[
 ةيضرملا تالاحلا

 فرشم عم
 ةيسردملا ةحصلا
 ىلا يدؤت يتلا

 ]برستلا

 ةعفترم 78% 0.73 3.88

14 

 دشرملا موقي[
 دقعب يوبرتلا
 تاعامتجا
 ءايلوأل ةيرود

 ]رومالا

 ةعفترم 71% 0.82 3.56

15 

 نيب نواعت كانه[
 دشرملاو لهالا

 يوبرتلا
 صوصخب
 ]مهئانبا

 ةعفترم 74% 0.80 3.71

16 

 دشرملا موقي[
 تارشن عيزوتب
 لوح ةيوعوت
 ]برستلا ةرهاظ

 ةعفترم 71% 0.82 3.56

17 

 بالطلا رعشي[
 رارقتسالاب
 ءانثأ يسفنلا

 ةعفترم 78% 0.71 3.91
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 عم ثيدحلا
 ]يوبرتلا دشرملا

18 

 دشرملا لماعتي[
 ةقث لكب يوبرتلا

 لكاشم عم
 ]بالطلا

 ةعفترم 77% 0.56 3.85

19 
 يوبرتلا دشرملا[
 ]شوشبو لئافتم

 ةعفترم 75% 0.79 3.74

20 

 ليعفت كانه[
 ةعاذالا رودل

 ةيسردملا
 نع ثيدحلل
 ]برستلا ةرهاظ

 ةعفترم 71% 0.89 3.56

21 

 دشرملا ثحي[
 نيملعملا يوبرتلا

 ةاعارم ىلع
 ةيدرفلا قورفلا
 ]بالطلا نيب

 ةعفترم 74% 0.77 3.68

22 

 دشرملا لصاوتي[
 عم يوبرتلا
 تاسسؤم
 لحل ةيعامتجا

 لكاشم
 ]بالطلا

 ةعفترم 68% 0.93 3.41

23 

 دشرملا نواعتي[
 ملعملاو ريدملا عم

 لكاشم لحل
 ]بالطلا

 ةعفترم 79% 0.60 3.94

24 

 دشرملا موقي[
 ةرايزب يوبرتلا
 برستملا بلاطلا

 ]هتيب يف

 ةعفترم 65% 1.16 3.24

25 

 دشرملا لمعي[
 ءاشنا ىلع
 ةيفاقث تاقباسم

 ]ةسردملا يف

 ةعفترم 69% 0.83 3.47

26 

 دشرملا موقي[
 تارتف لالخ
 لمعب غارفلا
 ةفلتخم ةطشنا
 فد� بالطلل

 مهزيفحت
 ]ةساردلل

 ةعفترم 75% 0.92 3.76

 
 يباسحلا طسوتملا

 ماعلا
 ةعفترم 74% 0.49 3.71

 -:قباسلا )6( مقر لودجلا نم نيبتي
 ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رود( ةبسن نإ

 سلبان برغ سرادمل ءاردملا رظن ةهجو نم يسردملا برستلا

 .ةعفترم ةبسن يهو %74 )2021-2020 ماعلل

 يف لاعف رود هل يوبرتلا دشرملا نأ انه نيبتيو
 عم نواعتي وهف ،سرادملا يف يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم
 قرطلا ىتش عبتي امك ،ةرهاظلا هذه نم دحلل يسردملا مقاطلا

 .ناكمالا ردق ةرهاظلا هذه نم صلختلل

 ةساردلا تايضرفب ةقلعتملا جئاتنلا :ايناث

 دنع ةيئاصحإ هلالد تاذ قورف دجوت ال :ىلوألا ةيضرفلا

 يف يوبرتلا دشرملا رود )a≤0.05( ةلالدلا ىوتسم

 ءاردملا رظن ةهجو نم يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم

 ريغتمل ىزعت 2021-2020 ماعلل سلبان برغ سرادمل

  .سنجلا
 رابتخا ثحابلا مدختسا ،ةيضرفلا هذه صحفلو

 .Independent -t-test نيتلقتسم نيتعومجمل )ت(

 -:)7( يتآلا لودجلا اهحضوي جئاتنلاو

 سنجلا ريغتمل نيتلقتسم نيتعومجمل )ت( رابتخا جئاتن )7( لودجلا

 )15= ن( ىثنا )19= ن( ركذ
 ةميق
 )ت(

 ةلالدلا
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 فارحنالا طسوتملا فارحنالا طسوتملا
0.161 0.873 

3.70 0.47 3.72 0.52 

 ةلاد قورف دجوت ال هنأ قباسلا لودجلا نم حضتي

 ىوتسم دنع ةيئاصحإ هلالد تاذ قورف دجوت ال يف ايئاصحإ

 ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رود )a≤0.05( ةلالدلا

 سلبان برغ سرادمل ءاردملا رظن ةهجو نم يسردملا برستلا

 نأل كلذو ،سنجلا ريغتمل ىزعت 2021-2020 ماعلل

 .)0.05( نم ربكأ ةلالدلا

 دنع ةيئاصحإ هلالد تاذ قورف دجوت ال :ةيناثلا ةيضرفلا

 يف يوبرتلا دشرملا رود )a≤0.05( ةلالدلا ىوتسم

 ءاردملا رظن ةهجو نم يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم

 ريغتمل ىزعت 2021-2020 ماعلل سلبان برغ سرادمل

  .يملعلا لهؤملا

 رابتخا ثحابلا مدختسا ،ةيضرفلا هذه صحفلو

 .Independent -t-test نيتلقتسم نيتعومجمل )ت(

 :)8( يتآلا لودجلا اهحضوي جئاتنلاو

 لهؤملا ريغتمل نيتلقتسم نيتعومجمل )ت( رابتخا جئاتن )8( لودجلا

 يملعلا

 )10= ن( ريتسجام )24= ن( سويرولاكب
 ةميق
 )ت(

 ةلالدلا

 فارحنالا طسوتملا فارحنالا طسوتملا
2.47 0.03 

3.82 0.43 3.43 0.71 

 تاذ قورف دجوت ال هنأ قباسلا لودجلا نم حضتي

 دشرملا رود )a≤0.05( ةلالدلا ىوتسم دنع ةيئاصحإ هلالد

 رظن ةهجو نم يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا

 ىزعت 2021-2020 ماعلل سلبان برغ سرادمل ءاردملا

  .)0.05( نم رغصأ ةلالدلا نأل كلذو يملعلا لهؤملا ريغتمل

 دنع ةيئاصحإ هلالد تاذ قورف دجوت ال :ةثلاثلا ةيضرفلا

 يف يوبرتلا دشرملا رود )a≤0.05( ةلالدلا ىوتسم

 ءاردملا رظن ةهجو نم يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم

 ريغتمل ىزعت 2021-2020 ماعلل سلبان برغ سرادمل

 .ةربخلا تاونس

 رابتخا ثحابلا مدختسا ،ةيضرفلا هذه صحفلو

 يتلاو Way ANOVA One يداحألا نيابتلا ليلحت

 -:يتآلا )10 ،9( نيلودجلا يف هجئاتن رهظت

 ةربخلا تاونس ريغتم بسح ةيباسحلا تاطسوتملا )9( لودجلا
 ةربخلا تاونس طسوتملا

3.43 1-5 

3.77 6-10 

 رثكأف 10 3.73

 عومجملا 3.71

 ةربخلا تاونس ريغتمل يداحألا نيابتلا ليلحت جئاتن )10( لودجلا

 * ةلالدلا
 ةميق
 )ف(

 طسوتم
 فارحنالا

 تاجرد
 ةيرحلا

 عومجم
 تاعبرم
 فارحنالا

 ردصم
 نيابتلا

0.600 0.516 

0.130 2 0.260 
 نيب

 تاعومجملا

0.251 
31 7.776 

 لخاد
 تاعومجملا

 عومجملا 8.036 33

  )α = 0.05( ىوتسم دنع ايئاصحإ ةلاد *
 ةلاد قورف دجوت ال هنأ قباسلا لودجلا نم حضتي

 دشرملا رود )α = 0.05( ةلالدلا ىوتسم دنع ايئاصحإ

 رظن ةهجو نم يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا

 ىزعت   2021-2020 ماعلل سلبان برغ سرادمل ءاردملا

  .)0.05( نم ربكأ ةلالدلا نأل كلذو ةربخلا تاونس ريغتمل



 

 سلبان برغ سرادمل ءاردملا رظن ةهجو نم يسردملا برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رود 108

 جئاتنلا *

 -:هنأ ليلحتلا جئاتن ةشقانم لالخ نم نيبت
 ةلالدلا ىوتسم دنع ةيئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت ال -١

)a≤0.05( برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف يوبرتلا دشرملا رود 

 ماعلل سلبان برغ سرادمل ءاردملا رظن ةهجو نم يسردملا

 ،يملعلا لهؤملا ،سنجلا( تاريغتمل ىزعت 2020-2021

 .)ةربخلا تاونس
 نع ةبلطلا بايغ بابسأ عباتي يوبرتلا دشرملا نأ نيبت -٢
 ىلع هزيفحتو بلاطلا عيجشتب موقيو هتيب يف هروزيو مهسرادم
 .ةسردملا ىلع لابقالا
 لعافتيو هبالطل ةيوعوت صصح يوبرتلا دشرملا مدقي -٣
 .ًامئاد لئافتمو شوشب وهف يباجيا لكشب مهعم
 دعاسيل يوبرتلا داشرالا بيلاسأ يف يوبرتلا دشرملا عوني -٤
 .ريصق تقوب مهلكاشم لح يف هبالطل

 ةفلتخم ةطشناو ةيفاقث تاقباسم يوبرتلا دشرملا لمعي -٥
 .ةساردلل ةبلطلا زيفحت فد�
 ةصاخ تارود دقعيو لهألا عم يوبرتلا دشرملا نواعتي -٦

 .بالطلا لكاشم لحلو ةرهاظلا هذه نم دحلل برستلاب
 ةرهاظلا هذه نم دحلل نيملعملاو ريدملا عم دشرملا نواعتي -٧
 .ةرهاظلا هذه نم دحلل نيملعملل تاداشرا ميدقتب موقيو
 ةحصلا فرشم عم ةيضرملا تالاحلا دشرملا عباتي امك -٨

 بالطلا تايسفن مهفتيو برستلا ىلا يدؤت يتلا ةيسردملا
 .يسفنلا رارقتسالاب مهرعشيل
 ةصاخ ةيوعوت تارشن لمعب يوبرتلا دشرملا موقي امك -٩
 .بالطلا ىلع اهعيزوتو برستلاب

 زكارمو ةيعامتجا تاسسؤم عم لصاوتي دشرملا نإ امك -١٠
 .سرادملا يف برستلا ةرهاظ نم دحلل ةصاخ

 تايصوتلا *
 تلصوت ةقباسلا جئاتنلا ىلع عالطالا لالخ نم

 -:يهو ،تايصوت ةدع ىلإ ةساردلا
 ضعبو يوبرتلا دشرملا لبق نم تارايز كانه نوكي نأ -١
 .يرود لكشب م�رست عقوتملا ةبلطلل نيملعملا
 هراثآو برستلا نع ثدحتلل ةيسردملا ةعاذالا رود ليعفت -٢

 .ينيطسلفلا عمتجملا ىلع هلكاشمو
 ًاثانإ نيبرستملل ةبلطلل ةصاخ ةينهم سرادمو زكارم ءاشنإ -٣
 رصنع اونوكيل مهل تازفحملاو تاليهستلا ميدقتو ًاروكذو
 .عمتجملا يف لاعف
 عيجشت لجأ نم لهالا عم ةصاخ تارودو تاءاقل دقع -٤
 .رمتسم لكشب ةءارقلا ىلع مهلافطا
 نم ةريصق مالفأ ضرعو ةيداشرالا بيلاسألاب عونتلا -٥

 ىلع هراثآو برستلا نع ثدحتت ةيداشرا صصح لالخ
 .ةرسألاو عمتجملا
 ةبلطلا عيجشتل ةيخيرات تالحرو ةيهيفرت تالحر لمع -٦
 .ةسردملا ىلع لابقالا ىلع
 ةسردملا يف تايحالصلا نم ديزملا يوبرتلا دشرملا ءاطعإ -٧
 .يساردلا هفعض يدافتل بالطلا تارابتخا ىلع هعالطاك
 ةرهاظ نم دحلل ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو لبق نم نيناوق نس -٨
 .برستلا
 .عوضوملا اذه لوح تاساردلا نم ديزملا ءارجإ -٩

 عجارملا *

 ةيبرعلا عجارملا :ًالوأ
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 نم دحلل ةحرتقم تايجيتارتسا .)2019( ،مالسا ،ةنينس وبا

 ،سدقلا يف ةيوناثلا ةلحرملا ةبلط برست ةرهاظ
 ةعماج :نيطسلف .ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر
 .تيزريب

 يف ةيسردملا ةرادالا رود .)2009( ،دمحم ،ركسع وبأ

 برستلا ةرهاظ ةهجاوم يف ةيوناثلا تانبلا سرادم
 ةلاسر ،هليعفت لبسو ةزغ ةظفاحمب يساردلا
 .ةيمالسإلا ةعماجلا :ةزغ .ةروشنم ريغ ريتسجام

 اهتقالعو لافطألا ةلامع .)2016( ،حبار ،ىسيع نب

 لافطالا نم ةنيعل ةيناديم ةسارد( يسردملا برستلاب
 ،)ةركسب– يداولا ةبيرز ةنيدمب نيبرستملا نيلماعلا

 ةعماج :رئازجلا ،ةروشنم ريغ ةاروتكد ةحورطا
 .ةركسب

 ةرادالا رود .)2014( ،روصنم ،ىفطصمو .ميهاربإ ،يبهذلا

 ةلجم ،يسردملا برستلا ةرهاظ نم دحلا يف ةيسردملا
 ،يداولا ةعماج ،ةيعامتجالا ثوحبلاو تاساردلا

 .5ع

 يف يوبرتلا دشرملا ءادا .)2003( ،قيفر رصان ،ةمالسلا

 نينج ةظفاحم سرادم يف ةيوناثلا ةيموكحلا سرادملا

 ةلاسر ،نيملعملاو ءاردملا نم لك رظن ةهجو نم
 حاجنلا ةعماج :نيطسلف ،ةروشنم ريغ ريتسجام
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