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  تكديرات املعلمني لبعض عوامل فاعلية املدرسة اليمنيةتكديرات املعلمني لبعض عوامل فاعلية املدرسة اليمنية
 

 مكدمة:

ِعددا تقويددُِؤ تي منددْ وددو تموددُر تيًدددٕ يعة ددٕ ودداٗ اعددت٘ٔ تي منددت  َ ت  ّوًددت     

َتددادتد ميدّددٕ تقويددُِؤ  هدداوت ِوع دده ت منددت  وًدوًددت عتقاروددٕ تمَ    دداتد َتةعّددٕ       

 درٔ   ٖ تقهًُض تجودعتتًت.تقهيْ٘ َؽةِج تقكُتدر تيوهُ ٌ تقيت

َوددو يددملت تيهأ دده موددف  تقُمددُف   ددٖ ودداٗ  ت  ّددٕ تيدداترو موددةت     تِددٕ تميدّددٕ     

تهدد ٗ وددو مو ددٌ تممدد م َتددهًا وددو مو ددٌ تقفخددُة َتقارتمددت    توددٕ   فودعتتهددت      

 .تقعةعّٕ تقيت وتتاتل واترمًت   طُر تقوُوٌ مُ ؼيّه تيوأ فت  تيوُمعٌ وهًت

عددددةَف مى  ت  ّددددٕ تيدددداترو تددددةتف  مرتفتطددددت  َةّيددددت  عتيه ُوددددٌ تيارمددددّٕ       َوددددو تي

فد دددًت  َتقددديت تودددخقى يدددْ تم دددةٗ ودددو وه ُودددت   ة ّدددٕ تدددةتف  عفع دددًت تقدددفعا       

َتوكتول  ّدت عّهًت  َيملت ِوأ ب وو تقفتحثني تقه ة   ت ك تيه ُودت  حودٖ توخيده    

حدا   مى تممدبتم ودو تيوأ فدت      ِيك م ( َم607 ص2006تـأّب تقعت  ّٕ تيأ ُعٕ )

َتيعتِري تيخو عدٕ ظدُدٔ َ ت  ّدٕ وودّدأ َتيةتفأدٕ تخةودت  ععّدأ تيداٗ مودة  هداوت           

نويترم وهٌ ِوفت ا  هت عكؤ مى وُدٔ تيه ُوٌ تيارمدّٕ يداف ووخدةو  َر دؤ يدملت  دتى       

يدددددددملت تمودددددددة معدددددددا مى نويف دددددددٌ َنعددددددددل وتيددددددداِو   دددددددٖ تممدددددددبتم وهدددددددٌ ع دددددددُرٔ مَ  

 .(32م  ص 2002تقعفا ٗ)عخ ة

َقيددا حدداد   حدداٗ ح يددت  تقهيددتب تقع دّددٕ ععددا تيعددتِري ت متمددّٕ تقدديت  كددو          

م   2007وارمدٕ تقايدةت٘    ) :تم ودتد   ًّت   وةتوعٕ َتيّّؤ تيارمدٕ تقعت  دٕ تودثدل     

 .(14-1ص 

رؤِٕ تيارمٕ َرمتقوًت. -1

تيوع ؤ َوت  و كٌ وو وعترف َوًترت  َمّؤ. -2

 ؤ َعّٚوٌ تت تو دهٌ وو   تٙص تعودا   ٖ تقوع ؤ تقهي .فودع تقوع -3

تقددديت  كهًددددت ودددو ت عددددات     تقيّدددتدٔ تيارمددددّٕ تقععتقدددٕ تقدددديت  و دددك تـ ددددتٙص    -4

.َتقودّا
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ويترإ تجملودع   تيارمٕ ع ُرٔ وه دٕ َ ت  ٕ. -5

 تموا تل تقوكهُقُوّت   تيارمٕ َتُظّعًت تُظّعت  وّات . -6

.تقوهدّٕ تيًهّٕ تينواتوٌ -7

ّٕ.فتمتينت٘قٕ َتحمل -8

تمموغ ل ت وثل ق دفين تيارمْ. -9

 ( مفعٕ وعتِري تنتيؤ   ؼيّه تقععتقّٕ تيارمّٕ:2005  تيعوَٖما ذاة )

مى تكدددُى ق دارمددددٕ تقععتقدددٕ رمددددتقٕ َتئدددخٕ تعدددددل  دددٖ ئددددًُٙت  ّدددع تقعهتوددددة       (1

 تييترإ  ٖ تقعد ّٕ تقوع ّدّٕ.

 ويددتد َ  ددتى تيارمددني مددُم َ عدد  عددخى     مى ِنددُد تيارمددٕ تقععتقددٕ وهددت   ددتم وددو ت     (2

 ّع تقأ م  كهًؤ تقُودُل ت  وندوُٗ ت تيدتى حملودُٗ تيهدتيج تقارتمدّٕ  َمى       

 ي م٘ تيارمني قاًِؤ تقيارٔ   ٖ ونت أ تقأ م ق ُوُل ت  يملت تينوُٗ . 

 مى تكُى مّتدت  تيارمٕ تقععتقٕ مّتدت  تةعُِٕ تع ّدّٕ  عتقٕ. (3

 ارمٕ تقععتقٕ ووتععٕ ونودةٔ قويام تقأ م  ٖ تقارتمٕ.  مى تكُى  ٖ تي (4

 مى تكُى  ةص تقوع ؤ َتقاوو وهتمفٕ َووتحٕ ؾدّع تقأ م.   (5

مى تودددّ  تيارمدددٕ تقععتقدددٕ عّٚدددٕ تةعُِدددٕ َتع ّدّدددٕ ِندددُديت تقه دددتم َتقندددعٖ مدددُ        (6

 ؼيّه ت ياتف وع تقيعُر عتقعاتقٕ َت وتى دَى ىعُر عتـُف وو تقعيتم.  

مَقّت٘ ت وُر َو منت  تجملودع وع تيارمٕ  ٖ ئُ٘  ًؤ رمتقٕ تيارمدٕ   مى ِوعتَى (7

 تقععتقٕ قوخيّه ت ياتف تقبعُِٕ َتقوع ّدّٕ هلت.

( مخنددٕ  هتوددة رّٙنددٕ تنددتيؤ    Orloski, 1984, p111-112عّهدددت ِددةٗ ) (8

 ؼيّه تقععتقّٕ تيارمّٕ; َيٖ:

وددو تقوع ددّؤ عغددا   مى ِوُمددع تيع دددُى مى  ّددع تقأدد م تييددُى ونددوُٗ وّددا   .1

 تقه ة  و ت مة َتقفُّ  تقيت ِختُى وهًت.

 مى ت اا تيارمٕ   ٖ تع ّؤ تيًترت  ت متمّٕ. .2

 .,P. 267 )   ( Griffith, 1999مى توّ  تيارمٕ وهت ت  عّّٚت  وهتمفت  ق وع ّؤ .3

 وةتمفّت   وةتفأت  عت ياتف تقوع ّدّٕ.-مى تُ ة تيارمٕ ن توت  تيُ ّت  .4
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اٗ تيارمدددٕ مّدددتدٔ َت ّدددٕ مُِدددٕ تندددًؤ   تهدّدددٕ ت حندددتو عدددتقُم٘      مى ِودددُ ة قددد  .5

َتمنوددددت٘ ق دارمدددٕ تعدددامل وفدددتدل تيندددتَتٔ َتقعدددال َتكدددت   تقعدددةص قة دددع تقدددةَ     

 (.joyce, 1993, p15تيعهُِٕ ق دوع دني َتيع دني )

( عخنًددت تيارمددٕ تقدديت ِوخيدده وددو   هلددت    7يددد  ص 1428َتقععتقّددٕ  هددا )تـدّنددْ   

مددّٕ نوهددٕ  َوهددت  توودددت ْ وارمددْ وّدا تددُ ةٍ مّددتدٔ وارمددّٕ  ت  ددٕ   ئددُ٘   عّٚدٕ وار 

رؤِوًدددت َرمدددتقوًت تقُتئدددخٕ  َويدددترإ فودعّدددٕ  َتهدّدددٕ وًهّدددٕ وندددواتوٕ ؾدّدددع       

تقعدددتو ني عًدددت  َتُاّدددا تؾدددُدٔ َتيندددت٘قٕ  َت مدددًتم    خدددتد فوددددع ودددوع ؤ  ِخ دددمل    

 يهّت .عثيت ٕ تؿُتر َتقيُرٗ َتموخاتم تينوخاةت  َتقو

 School effectiveness( عدني  عتقّدٕ تيارمدٕ     Creemers, 2002 عّهدت  دة  ) 

.  ي دا عععتقّدٕ تيارمدٕ عخنًدت تندوًاف       School Improvementَؼنني تيارمٕ  

  تيداترو  قو دف     What is to be  changed  تقُمُف   ٖ وتيُ وأ ُم تغدّريٍ  

مدْ    تقُمدُف   دٖ اّدى  كدو ق دداترو       ماثة  ت  ّٕ. عّهددت ِندعٖ تقوخندني تيار   

 اْ توخنو.         how school can changeمى توغري 

عتقغدددت  مرتفتطدددٌ تددداٗ تقيدددارٔ   دددٖ  تيودتودددتًَِدددوؤ   دددؤ ت دترٔ تُئدددُ  تقععتقّدددٕ 

ؼيّدده ت يدداتف تيةمددُوٕ  حّددع تيددتو  عتقّددٕ مٓ وه دددٕ  دترِددٕ تدداٗ مددارتًت   ددٖ         

  َتدال تقععتقّدٕ ت دترِدٕ   دٖ وداٗ تقوعت دل َتقهيدت          لتمل ت ياتف عخمل تك عٕ َوًدا 

 دت ل تيه دٕ َواٗ تقوعتَى تيثدة َتقععتل عني ت وات٘ ت دترِٕ.  

َيهدت ت ًدة    َتلتمليدت وعّدترت  يداٗ لتحًدت   ؼيّده ت يداتف       اَ عتقّٕ تيه دٕ ِع

َتداتد  عتقّدٕ    ميدّٕ  عتقّٕ ت دترِني َمارتًؤ   تقعدل   ٖ ؼيّده ت يداتف تيةمدُوٕ    

تيه ددددت   ذت ىدددعة ت  دددةتد مى ؼيددده ميدددات ًؤ تقيخ دددّٕ ودددةتف  عخيددداتف تيه ددددت        

 (.213  ص2004ت دترِٕ )نيُتى  

َ ذت اددتى وعًددُم تقععتقّددٕ عُوددٌ  ددتم ِيددري    ودداٗ ؼيدده ت يدداتف تيهجددأ وددو         

ّدٌ  د ى     ل وه ُوٕ ودو تيعدتِري تتندوخام قيّدتو وندوُٗ مدت٘ تي مندت  ت دترِدٕ  َ         

ت ياتف تقوع ّدّٕ تعو  وعتِري َونوُِت  ويترنٕ َقّنت وأ يٕ. َوو ةؤ   ى وعًدُم  

تقععتقّددٕ تيارمدددّٕ ِيدددري    مدت٘ َحدددأ ته ّدّدددٕ متٙددددٕ   دددٖ ميددداتف تع ّدّدددٕ تنددددٖ  
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تيارمٕ   كو مّتو ونوُٗ مدتًٙت ودو  د ل ووُمد  ت لدتمل يخةوتتًدت تقودٖ تيداوًت        

 ئدو وه ُوٕ تقوع ّؤ تقعتم.  ل  بتًت ت قاتوّٕ 

َِهأ دده تقفتحثددتى    وددةت٘ يددملٍ تقارتمددٕ وددو نوددتٙج فدُ ددٕ وددو تقارتمددت  تقدديت         

ممددعة  نوتٙجًددت  ددو َوددُد  دداد  وددو نيددت  تق ددعى  َوُتنددب تـ ددل   ت دت٘ تيارمددْ      

( تقدديت ذاددة  مى ونددوُٗ تيدداِةت  تقبعددُِني 2007َوددو يددملٍ تقارتمددت  درتمددٕ )تقكددةدٓ  

َت مه تقيت خب مى تو ى عًت تيارمدٕ تقثتنُِدٕ تقععتقدٕ ووُمدإٔ مَ      حُل تـ تٙص

% ( وو تـ تٙص َت مه َتجملتم  تقديت خدب    61مى حُتقْ )  ري وُوُدٔ   تقُتمع  َ

وُوددُدٔ مَ وُوددُدٔ    حددا وددت  َمى   تقنددعُدِٕ مى تو ددى عًددت تيارمددٕ تقثتنُِددٕ تقععتقددٕ    

ٕ   % (  ددري وُوددُدٔ   تقُتمددع 39حدُتقْ )    َم عددا ودو تقعدددل   ددٖ ؼيّيًددت قاِددتدٔ  ت  ّدد

 تياترو تقثتنُِٕ تؿكُوّٕ.

(   درتمدٕ قدٌ  دو َودُد ت و  دت  ادفرئ       Abu Nasser, 2009َما ذاة مِ دت ) 

عددني تيدداِةِو    ت  ّددٕ ت دت٘ تي منددْ ق ددداترو تقثتنُِددٕ   واِهددٕ ت حنددت٘ عتيهأيددٕ   

ت ِددد ةة تدددخةريت  ادددفريت    دددٖ وندددوُٗ ت دت٘     تقيدددةمّٕ عتيد كدددٕ تقعةعّدددٕ تقندددعُدِٕ  َيدددمل    

 تيارمْ.    

َ  ئدددُ٘ وتمدددفه  كدددو تقيدددُل عخندددٌ  ذت اتندددت  ت  ّدددٕ تيارمدددٕ تدددةتف  َتوكتودددل         

وه ُوتتًت َتهتميًت   د ى ذقدك ِيدري ت  مى تقعت  ّدٌ تدةتف  عدتؾُدٔ تقديت ِهدتدٓ عًدت          

ه ُوتتهدت تيارمدّٕ   تقعتمل مدُت٘ تقغةعدْ وهدٌ مم تقيدةمْ  َيدملت ِعدةض   ّهدت مى نةتودع و        

 يعة ٕ واٗ تقعت  ّٕ َؼيّه وعتِري تؾُدٔ َو ىةتتًت.

عًددملت تجملددتل  حّددع تًددوؤ عةوددا     َٕتقارتمددٕ تؿتقّددٕ توُتاددب وددع تقارتمددت  تيًوددد    

  ت  ّٕ ععا تقعُتول ت متمّٕ ق دارمٕ   تجملودع تقّدين.

 مشكلة الدراسة:

 قونتؤل تقةّٙه ت تْ:عهت٘   ٖ وتتيام  كو ؼاِا ويك ٕ تقارتمٕ   ت

وتتياِةت  تيع دني قفعا  ُتول  ت  ّٕ تيارمٕ تقّدهّٕ؟ -1

 َتوعة   هٌ تقونتؤم  تآلتّٕ:
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وتتياِةت  تيع دني ياٗ  ت  ّٕ )تقةؤِٕ  تقةمتقٕ  تقثيت ٕ( عتيارمٕ تقّدهّٕ؟ -

وتتياِةت  تيع دني ياٗ  ت  ّٕ )تيهتيج َتقوع ؤ تق وعْ( عتيارمٕ تقّدهّٕ؟ -

تتياِةت  تيع دني ياٗ  ت  ّٕ )تقيّتدٔ( عتيارمٕ تقّدهّٕ؟و -

وتتياِةت  تيع دني ياٗ  ت  ّٕ )تقيدةتإ ودع ت مدةٔ َتجملوددع تحمل دْ( عتيارمدٕ        -

تقّدهّٕ؟

يددل ُِوددا ت ددو ف دتل  ح ددتّٙت حددُل ودداٗ تيدداِةت  تيع دددني َ ت  ّددٕ تقعُتوددل       -2

    ُ    تقوع ددّؤ  تيارمددٕ  تي يددل    تقنددتعيٕ عددت و ف تـ ددتٙص تقددُتردٔ عتقارتمددٕ)تقه

تـ ٔ(

 أهداف الدراسة:

تًددداف تقارتمدددٕ ت  تقوعدددةف   دددٖ تيددداِةت  تيع ددددني يددداٗ  ت  ّدددٕ ععدددا  ُتودددل    

تيارمددددٕ عتؾدًُرِددددٕ تقّدهّددددٕ  َاددددملقك ودددداٗ ت ددددو ف يددددملٍ تقويدددداِةت  عددددت و ف    

 تـ تٙص تقُتردٔ عتقارتمٕ.  

 سة:اأهمية الدر

 تِ ْ:تهفع ميدّٕ تقارتمٕ تؿتقّٕ مم

ئةَرٔ تيةتوعٕ تينودةٔ  دت٘ تي منت  تيارمّٕ ق ُمُف   ٖ َتمعًت تقعع ْ. -1

مى درتمدددٕ  ت  ّدددٕ تيارمدددٕ ِبتدددب   ًّدددت وعة دددٕ وددداٗ تمدددوعاتد تيددداترو قوخيّددده    -2

تؾُدٔ تيوأ فٕ وهًت.

نددارٔ تقارتمددت  تقدديت موةِددت ع ددُرٔ وفتىددةٔ قةوددا  ت  ّددٕ تيارمددٕ عتؾدًُرِددٕ           -3

تقّدهّٕ.

ٗ تي ح ٕ ودو ماثدة  ٚدٕ ودو  تجملوددع ودو مَئدت  تيداترو تقعةعّدٕ ع دعٌ           تقيكتَ -4

 توٕ.
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 حدود الدراسة:

 تمو ة  تقارتمٕ   ٖ تآلتْ:

تياترو   واِةِٕ تقنفعني عخوتنٕ تقعتودٕ وهعت٘. -1

تهُ  تياترو عني تياترو تقعتوٕ َت ي ّٕ. -2

-2011 تقارتمددْتقعددتم  توةِددت تقارتمددٕ تيّاتنّددٕ   ددٖ تيدداترو  ّهددٕ تقارتمددٕ       -3

2012.

تمو دددة  تقارتمدددٕ   دددٖ مّدددتو ترععدددٕ  ُتودددل قعت  ّدددٕ تيارمدددٕ )تقةؤِدددٕ  تقةمدددتقٕ      -4

   ْ تقيددةتإ وددع تجملودددع تحمل ددٖ(     –تقيّددتدٔ  -تقثيت ددٕ  تيهددتيج َتقددوع ؤ تق وددع

َتهارج ئدهًت. ٗةتف  عًت تقعُتول ت  ةتَذقك   ٖ ت وفتر منًت  ُتول ممتمّٕ 

 :صطلحات الدراسةم

( عخنًت:  2005)تق  دْ   : ِعة ًت School effectiveness ت  ّٕ تيارمٕ  -1

تيارمٕ تقيت ؼيه ميات ًت تيوُ تٔ َ يت  ق دجتم  تقيت حادتًت  دترتًت َيٖ 

 م ُو تقأ فٕ  َتيهت  تيارمْ  َ  مٕ تيارمٕ عتجملودع تحمل ْ. 

تينوجّب َ يت ق ديّتو َِعة ًت تقفتحثتى توةتّٙت عتقاروٕ تقيت ت ل   ًّت 

 تـدتمْ عخدتٔ تقارتمٕ ذت  تقوارِج تـدتمْ.

 منهج الدراسة وأداتها:

ت وددددا  تقارتمدددٕ   دددٖ تيدددهًج تقُودددعْ تقدددملٓ موكدددو ودددو   قدددٌ  دددع تيع ُودددت         

َتقفّتنت  ق وتعٕ  و تنتؤم  تقارتمٕ َتعنرييت َتقُودُل قوخيّده ت يداتف تـتودٌ     

   تموفتنٕ و قعٕ وو واٙني: عًت  َما  ث ت مدتٔ تقارتمٕ

َِوع دده عددفعا تقفّتنددت  ت َقّددٕ  ددو تينددوجّفني وثددل : تقهددُ    تيةح ددٕ           تؾددا٘ تمَل:

تقوع ّدّٕ  نُ  تيارمٕ  تي يل تقارتمْ  تـ ٔ( َممو ت ت وتعٕ   ٖ يملت تؾدا٘ َئدع   

   وٕ )و (   تحاٗ تـتنت  تيهتمفٕ.

ترٔ وُمل ددٕ   ددٖ مرععددٕ  ُتوددل قيّددتو ودداٗ  ت  ّددٕ     (  فدد46َِوددخقى وددو )  تؾددا٘ تقثددتنْ: 

 تيارمٕ َيْ:
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(  فددترٔ  وددو موث وًددت )وع ددؤ م ددةتد تيارمددٕ ِنددعُى     14تقةؤِددٌ  تقةمددتقٕ  تقثيت ددٕ: )   -1

قإليودددتم عتوددت  تقو وّددمل  تيارمددٕ وكددتى وددتذم َوددةِ  ق وع ددّؤ  تنددُد ويددت ة     

(.تمحبتم َتقوياِة تيوفتدل عني م  ت٘ تجملودع تيارمْ...

(  فددترٔ  وددو موث وًددت )تيددام تيارمددٕ عددةتوج ينددت أ   14تيهددتيج َتقددوع ؤ تق وددعْ:)  -2

تقأددد م درتمدددّت   ِيدددُم تيع ددددُى تقو وّدددمل َ يدددت  قأليددداتف تقوع ّدّدددٕ  ت نيدددإٔ        

تق وعّٕ تا ؤ َتثةٓ مياتف تييةرت  تقارتمّٕ  طة  تقودارِه تقندتٙأ عتيارمدٕ    

و ٙدٕ ق جُتنب تقوع ّدّٕ(.

(  فترٔ  وو موث وًت ) تياِةَى ًُِّٚى تقعةص ق دع دني ق هددُ  13دٔ تيارمّٕ)تقيّت -3

تيًددددين  ِيددددةو تيدددداِةَى تيارمددددني   َئددددع تـأدددد  تقارتمددددّٕ  ِوخددددمل تيدددداِةَى  

.مةترتتًؤ عخنعنًؤ )دَى ئغُ   تروّٕ(

(  فدترت   ودو موث وًدت ) ِيدبو تيع ددُى      8تقع مت  ودع ت مدةٔ َتجملوددع تحمل دٖ: )     -4

ْ    َتآل  عخ ددتل  عت٘   ؼنني ت دت٘ تقاترمْ  عهتًٙؤ  ِيدترو م  دت٘ تجملوددع تحمل د

تأُ ّدددٕ ؽدددام تيارمدددٕ  تعيدددا تيارمدددٕ ىدددةتات  وندددودةٔ ودددع رودددتل ت  ددددتل          

عتجملودع تحمل ْ(.

عوددارج وددو )دتٙدددت    تقّددت   محّتنددت   َنددتدرت       مختمددْ َمددا ا تم ودددتد   ددٖ ويّددتو   

عخَملتى ننفٕ ق عفترت  تيُوفٌ َتقعكه ق عفدترت  تقندتقفٕ َِأ دب    ( 5َ  4  3 2  1َوأ يت  ()

 وو تينوجّب َئع   وٕ)و ( موتم ال  فترٔ  حاٗ تقعٚت .

َق وخاددا وددو يدداف ت دتٔ ا  ددةض تقعفددترت  تـتوددٕ عتممددوفّتى   ددٖ  يددةٔ وددو  

 تحملكدددني  وددو ممددتتملٔ تقبعّددٕ   ا ّددت  كو عددٕ عتؾدًُرِددٕ تقّدهّددٕ  عددات٘ مرتًٙددؤ     

 ّدت ِوع ده تهتمدفٕ تقعُتودل َوداٗ َئدُ   فدترت  ادل وهًدت َوداٗ  نوددت٘ ادل وهًدت             

(  فددترٔ  ةددؤ مددتم تقفتحثددتى عنددتعت  وعددتو   تمرتفددت       49حملُريددت  ددوؤ ت تعددت    ددٖ )   

تقفنددّإٔ عددني دروددٕ اددل  فددترٔ َدروددٕ تحملددُر تقددملٓ تهودددْ تقّددٌ  َعددني دروددٕ اددل  فددترٔ  

( َيدددُ وتِدددال   دددٖ  0.89وعدددتو   تمرتفدددت  عدددني ) َتقارودددٕ تقك ّدددٕ  َمدددا تةتَحدددت مدددّؤ  

 تمتنت  تقات  ْ عني  فترت  تمموفّتى َِعْ عًا ٌ.



 

 

  

 هجلة األًدلس للعلوم اإلًساًية واالجتواعية 19

  تقديرات الوعلويي لبعض عواهل فاعلية الودرسة اليوٌيةتقديرات الوعلويي لبعض عواهل فاعلية الودرسة اليوٌيةد/أحود هحود برقعاى ، د/سالن هبارك العوبثاًي     

 والعولبدولة الكويت

 م1024 هارس(  7الوجلد )  ثاًيالالعدد 

(   ددُت  وددو 50  ددٖ  ّهددٕ مُتوًددت )تقعددت  اةَنفددت ا حنددتم ةفددت  ت دتٔ عأةِيددٕ َ

ْ      وع دْ تيداترو تيخو عدٕ  َمدا     ( َيدْ تيدري   0.83) اتندت مّددٕ تقدى   دٖ تييّدتو تقك د

 ع عاروٕ  تقّٕ وو تقثفت .ت  مى ت دتٔ تودو

 :اجملتمع األصلي وعينة الدراسة

تددخقى تجملودددع تمودد ْ وددو وع دددْ تقوع ددّؤ ت متمددْ َتقثددتنُٓ   ودداترو وهأيددٕ       

 تقنفعني عتوتنٕ تقعتودٕ وهعت٘.

َمدددا مدددتم تقفتحثدددتى مَم  عت وّدددتر  ددداد ودددو تيددداترو تـتودددٕ عتقأةِيدددٕ تقعيدددُتّٕٙ       

 ياترو تقعتوٕ عتيهأيٕ.( وو ت2( َ اد )5تقفنّأٌ ع غت )

َععددا مى ا   وّددتر تيدداترو ا ت وّددتر  دداد وددو تيع دددني وددو يددملٍ تيدداترو تيخوددترٔ        

( وارمدت   َمدا ح دل تقفتحثدتى ععدا تقوأفّده   دٖ        250عأةِيٕ  يدُتّٕٙ عندّإٔ ع غدت )   

( تمدددودترٔ قدددهيص ععدددا تقفّتندددت  عًدددت َعدددملقك تكدددُى      11( تمدددودترٔ ا تمدددوفعتد ) 198)

ُِئدد    ددتٙص    (1رمددؤ ) ( َتؾدداَل  187ق ددتؿٕ ق وخ ّددل ت ح ددتْٙ )   تممددودترت  ت

  ّهٕ تقارتمٕ.

 

 ( وُئ    تٙص  ّهٕ تقارتم1ٕواَل رمؤ )

 تي يل تيارمٕ تقهُ 
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   املعاجلة االحصائية لبيانات الدراسة:

 يعتؾٕ عّتنت  تقارتمٕ تح تّٙت  متم تقفتحثتى عتموةت٘ت  تقوتقّٕ:

(  ودددةت٘ تقعد ّدددت  ت ح دددتّٕٙ  َمدددا ا ت  وددددتد   دددٖ      تمدددوخاتم عةندددتوج )  -

ت متقّب تقوتقّٕ:

وتْٙتم وفتر تق -

ؼ ّل تقوفتِو   -

.ٕعَّوطة   -

(0.05= ) &تم ودتد   ٖ ونوُٗ دمقٕ تح تّٕٙ   -

 الدراسات السابكة:

تةتوعددٕ تقارتمددت  تقدديت موةِددت   فددتل تيارمددٕ تقععتقددٕ تددفني منددٌ  كددو تينددّؤ       

 تقارتمت  تقنتعيٕ  قْ نُ ني:

 عُتول تيارمّٕ  َوو موث وًت:مَم : درتمت  تيودت عةوا َتمع  ت  ّٕ َاعت٘ٔ ععا تق

ععهُتى ))َتمع تم وفترت  تيارمّٕ َوداٗ و ٘ووًدت قيّدتو     (م2002  تقفثّين)درتمٕ  -

ت ياتف تقوع ّدّٕ((

َتقيت تمدوًا ت تقوعدةف   دٖ اعدت٘ٔ تم وفدترت  تيارمدّٕ َوداٗ و ٙدوًدت ييّدتو          

تيأةَحدٕ قيّدتو   ت ياتف تقوع ّدّٕ َت ودا  تقارتمدٕ   دٖ ؼ ّدل جدتذج ت مدٚ ٕ      

تم وفددددترت  تقوخ  ددددّٕ    دددداد مخنددددٕ  يددددة وارمددددٕ ععددددا تيةحددددٕ تمعواتّٙددددٕ         

َتيوُمإٔ.

 َما تُو ت تقارتمٕ ت  فدُ ٕ وو تقهوتٙج اتى وو ميدًت :

مى تممددٚ ٕ تةاددا   ددٖ تينددوُِت  تقددانّت   مّددتو تيعة ددٕ ممددت ِيددري ت  مى تقوع ددّؤ    -

عوهدّٕ تقوعكري َحل تييك  .ِةاا   ٖ نيل تيعترف دَى تميودتم 

ئعى َوُد وعّترٌِ عني تياترو  َيملت دقّل ت  و ف عني تيداترو ودو حّدع مّدتو      -

تؾُتنب تيعة ّٕ.

ععهددُتى )اعددت٘ٔ كةوددت  تقوع ددّؤ تقعددتم   دَقددٕ تموددترت        ( 2002 تـّددتل )رتمددٕ د -

 دَقددٕ تقعةعّددٕ تيوخددأ(  َتقدديت تمددوًا ت تقوعددةف   ددٖ اعددت٘ٔ  ةخددْ تيدداترو        
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تموددددترت  َت ودددددا  تقارتمددددٕ   ددددٖ تقأةِيددددٕ تقووفعّددددٕ ق أدددد م  ةخددددْ تيهددددتطه    

تقوع ّدّٕ تيخو عٕ وهمل تقوختمًؤ عتينوُٗ تمَل عتقارتمٕ َحوٖ تيةح ٕ تقثتنُِٕ.

َمدددا ادددتى ودددو ميدددؤ نودددتٙج تقارتمدددٕ مى يهدددتو يدددار تةعدددُٓ  ث دددت و دددتيةٍ   تقوندددةم  

   .َتقةمُم ممت مةة   ٖ اعت٘ٔ تـةخني

 ( Price, 2004درتمٕ )

تيدداترو   تمددكو هات وددو  دد ل تأفّدده ت وفددتر    ت  ّددٕ يددا ت تقارتمددٕ    تأددُِة

 ٕ تيددداترو  َتمدددوعتى تقفتحدددع عدددتيًهج تقُودددعْ     دددٖ وددداتر مدددهوني ق وعدددةف   دددٖ  ت  ّددد

ٕ  80تمح تْٙ ودو  د ل تمدوفتنٕ طفيدت   دٖ  ّهدٕ تكُندت ودو          ٕ  44 وهًدت  وارمد  وارمد

 تييدددتع   اددددت تمدددوعتى عخمددد ُم مودددة  َقدددْ 5400َ وع دددؤ 2500َ قدددبطت 7000َ تعواتّٙدددٕ

 تقعّهٕ.  و ماثة َوع ُوت  عوعتوّل تقفتحع تاَد اويهّت  َتيةتمفٕ

 (2010درتمٕ )تينت ّا 

 تقثتنُِددددٕ تيدددداترو   تي منددددْ ت دت٘  ت  ّددددٕ دروددددٕ يددددا ت تقارتمددددٕ    تيدددداِة 

َوع دًّددددت    تيدددداترو ودددداِةٓ ةن دددد َوًددددٕ عددددت ردى وددددو  تقيدددددتل  م ددددّؤ   تؿكُوّددددٕ

( وع ددت   606َتموخام تقفتحع تيدهًج  ودو  د ل تمدوفتنٕ طفيدت   دٖ  ّهدٕ تكُندت ودو )         

 ْ تقععددتل    -َودداِةت    َممددعة  نوددتٙج تقارتمددٕ  ددو مى تيدترمددٕ تقععتقددٕ قددألدت٘ تي مندد

 تياترو تقثتنُِٕ تؿكُوّٕ    م ّؤ تقيدتل يدْ عارودٕ وهخع دٕ  َ كدو تعندري ذقدك      

عغّددتم تقعدددل تي منددْ تيودثددل عددتقوخأّ  تممددبتتّجْ  َتقيّددتدٔ تيارمددّٕ  َتقع مددٕ     

 عني تيارمٕ َتجملودع  َتقوع ّؤ تيارمْ.   

 ةتنّت : درتمت  تيودت عوخاِا وعتِري َو ىةت  تيارمٕ تقععتقٕ:

 (2003درتمٕ )تيتوآ  

 ن ددة َوًددٕ وددو قددٕتقععت تمعواتّٙددٕ تيارمددٕ يددا ت تقارتمددٕ    ؼاِددا   ددتٙص 

 ٓ   ّهددٕ حّددع تكُنددت تقندعُدِٕ   تقعةعّددٕ عتيد كددٕ تقفددتطو حعدة  قت  ددٕ َوع دددْ وداِة

ٕ  وداِةت  مودت    82  داديؤ  تقفدتق   تيداِةِو  فوددع  م دةتد   ّدع  ودو  تقارتمٕ  تيع ددني   ّهد

 1054  ددداديؤ تقفدددتق  تيع ددددني فوددددع ودددو  يدددُتّٙت ت وّدددتريؤ ا وع ددددت 380  كتندددت

ٕ    دددتٙص  تقددديت تُوددد ت  قًّدددت تقارتمدددٕ مى    تقهودددتٙج يدددؤ م ودددو وع ددددت   َادددتى   تيارمددد
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ٕ  وددو تقععتقددٕ تمعواتّٙددٕ ٕ  اتنددت تيدداِةِو ن ددة َوًدد ٔ   عتقّددت  فددتل    تقّدد  تقيّددتد

 تجملدتم   اتندت  عّهددت  تيع ددني   مد ُات   فدتل  َ  تقوع ّؤ   ٖ َت ىةتف تقوع ّدّٕ

 ن دددة َوًدددٕ ودددو قععتقدددٕت تمعواتّٙدددٕ تيارمدددٕ مودددت   دددتٙص. ووُمدددإٔ عارودددٕ ت  دددةٗ

 تجملدددتم   ّدددع اتندددت عّهددددت تيع ددددني  مددد ُات  فدددتل    تقّدددٕ اتندددت تيع ددددني

 .ووُمإٔ عاروٕ ت  ةٗ

 (2006درتمٕ )تقغتوآ  

يددددا ت تقارتمددددٕ    تقوعددددةف   ددددٖ مرت٘ تيع دددددني حددددُل ميدّددددٕ تمددددوخاتم ويّددددتو     

ٕ ودو مودل ؼيّده ميداتف     يتقّهجة   ت دترٔ تقوع ّدّٕ قيّتو  ت  ّٕ مدت٘ وداِة تيارمد  

تقوع ّؤ   تيد كٕ تقعةعّٕ تقنعُدِٕ  َتموعتى تقفتحدع عدتيهًج تقُودعْ ت ح دتْٙ  ودو      

( ععدات : ودّت ٕ ميداتف تيارمدٕ  َت  د م  دو ميداتف        11  ل تأفّه ويّتو تكُى ودو ) 

تيارمددٕ  َت ىددةتف   ددٖ تقوددارِه  َتيّّددّؤ تيددهًج  َتحملت  ددٕ   ددٖ تنو ددتم تقوددارِه        

تيوتععٕ تيندودةٔ ق ودارِه  َتدُ ري تؿدُت ا ق دع ددني  َتيدجّع تقهددُ تيًدين  َتأدُِة          َ

تيعددتِري ت اتد ّددٕ ق دع دددني  َتددُ ري حددُت ا ق ددوع ؤ  َمددا طفيددت تقارتمددٕ   ددٖ  ّهددٕ    

وع دت   تيداترو تمعواتّٙدٕ َتيوُمدإٔ َتقثتنُِدٕ  عتياِهدٕ تيهدُرٔ عتيد كدٕ         45تكُنت وو 

 ُدِٕ.تقعةعّٕ تقنع

  (2007 تقية ْ)درتمٕ 

َتقيت تموًا ت تعةتمل ميدّٕ تييترإ تخو ى و منتتًت َوه دتتًت َت ةتديت 

تمو   تيارمْ  َقُمُف   ٖ تقوخاِت  تقيت تُتوًًت تيارمٕ َنقّت  تقوعتَى قوعاِل 

تقيةتإ عني تيارمٕ َتجملودع. َت ودا  تقارتمٕ   ٖ تيهًج تقُوعْ تقوخ ّ ْ 

 ّل قوُٗ تقُةتٙه َتقارتمت  َت عتة تيهيُرٔ تيوع يٕ تُئُ  تقارتمت  عغةض ؼ

َما تُو ت تقارتمٕ     ى يهتو ؼاِت   اِأ تُتوٌ تجملودع تيارمْ وهًت ئعى 

دَر ت مةٔ َم ٕ تييترإ تقوأُ ّٕ َتقوع ؤ تقملتتْ َ رييت ادت حاد  نقّت  

  وه دت  تجملودع تيانْ(. تييترإ   )ف ه ت عت٘ َئةَرٔ تععّ ٌ 
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  (2007درتمٕ )تق ت  

يا ت تقارتمٕ     قيدت٘ تق دُ٘   دٖ وةتكدات  تيارمدٕ تقععتقدٕ  َميدّدٕ دَر وداِة         

تيارمددددٕ  ًّددددت  َجددددتذج ن ةِددددت  تقيّددددتدٔ تقبعُِددددٕ تقنددددتٙأ   تي منددددت  تقوع ّدّددددٕ       

    ُ وًددددت َ  نددددعٕ  تقع نددددأّهّٕ  َوددددو ةددددؤ  قيددددت٘ تق ددددُ٘   ددددٖ تقيّددددتدٔ تقوخُِ ّددددٕ  وعً

َتمددبتتّجّٕ َووأ فددت  تأفّيًددت  َتمددوعتى تقفتحددع عددتيًهج تقُوددعْ تقوخ ّ ددْ  تقددملٓ   

ِعودددا تقفتحددع  ّددٌ   ددٖ فدُ ددٕ وددو تقارتمددت  تقنددتعيٕ َت دم تقبعددُٓ ذت  تقع مددٕ   

تُئددُ  تقارتمددٕ     دداتد ت ددُر ويددب  قددهد  ت دترٔ تقبعُِددٕ تقدد ملم قيّددتدٔ تيارمددٕ        

 .تقععتقٕ     نأني

 (2007درتمٕ )محتد  

يددا ت تقارتمددٕ    َئددع ت ددُر ونددويف ْ ـ ددتٙص تيارمددٕ تقععتقددٕ  َتمددوعتى        

تقفتحع عتيهًج تقُوعْ تقوخ ّ ْ وو   ل فدُ ٕ ودو تقارتمدت  تقندتعيٕ َت دعّدت      

تقبعُِددٕ تقدديت تهتَقددت فددتل درتمددوٌ  َمددا    ددت تقارتمددٕ   ت ددُريت    مى تيارمددٕ        

تودّددا عدد دترٔ د يةتطّددٕ َتًددوؤ عددتقوخأّ  تؾّددا   دتهلددت تقعهّددٕ     تقعت  ددٕ يددْ تقدديت  

َت دترِٕ َ جت  تقهيت  تقعين  ئت ٕ    ؼنني اعتِت  تيع دني تقعهّدٕ ودو  د ل    

تميوددتم عتيهددتيج َطدة  تقوددارِه َتععّدل تقدد توج َتييدترِع تقةِتدِددٕ َته دّؤ تقع مددٕ      

يعتؾٕ ئعى تقأ م َ ةةت٘ تيهتيج َح دُر  وع تجملودع تحمل ْ َرمؤ تـأ  تيوهُ ٕ 

تقددداَرت  تقوارِندددّٕ تهلتد دددٕ َتععّدددل ت نيدددإٔ تيارمدددّٕ  ودددو  ذت دددٕ و دددخى ووهُ دددٕ     

ََمتٙل تع ّدّٕ يتد ٕ َتمموعتدٔ وو تيخو ت  َتيكوفت  َتقكعت٘ت  مدُت٘ ماتندت يدملٍ    

 تقكعت٘ت  وو دت ل تيارمٕ مم وو  تروًت.

 (2007درتمٕ )تقكةدٓ  

تـ ددتٙص َت مدده تقدديت خددب مى تو ددى عًددت       ددٖ    تقوعددةف تقارتمددٕ  تيددا 

. َتمدوعتنت تقفتحثدٕ   تيارمٕ تقثتنُِٕ تقععتقدٕ تاِهدٕ تقةِدتض ودو َوًدٕ ن دة تقبعدُِني       

عني تقعهتوة تيخو عٕ دت دل تيارمدٕ تقثتنُِدٕ      يعة ٕ تقع مٕ  تيهًج تقُوعْ تقوخ ّ ْع

ّت  تقدوع ؤ   َععدا تيدات ل تقديت تدفني تقع مدٕ عدني        َتقع مٕ عني تقوه ّؤ تيارمْ َ د 

وكُنددت  تيارمددٕ تقععتقددٕ َتقع مددت  تقوعت  ّددٕ  ّدددت عّهًددت . ادددت تمددوخاوت تقفتحثددٕ       
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م ددددةتد  ّهددددٕ كوددددترٔ وددددو تقبعددددُِني  ددددو ميددددؤ  نرت٘  تمددددوفتنٕ يددددا ت    تقوعددددةف   ددددٖ

ٕ تقععتقدٕ تاِهدٕ   تـ تٙص َت مه َتجملتم  تقيت خب مى تو ى عًت تيارمٕ تقثتنُِد 

  ددُت  ودو م  ددت٘ يّٚددٕ تقوددارِه   40تكُنددت وددو مددوفتنٕ   ددٖ  ّهدٕ  تقةِدتض   طفيددت تم 

 وو تقبعُِني وو  ٕٚ تياِةِني َتيع دّني َتيية ني. 160ظتوعٕ تيك معُد   

% ( َتحددددا َمدددوني   تيتٙدددٕ وددددو    61مى حدددُتقْ )  َمدددا    دددت نوددددتٙج تقارتمدددٕ       

  تقيت خب مى تو ى عًت تيارمٕ تقثتنُِدٕ تقععتقدٕ تاِهدٕ    تـ تٙص َت مه َتجملتم

تقةِتض وو َوًٕ ن ة تقبعدُِني وُودُدٔ مَ وُودُدٔ    حدا ودت   تقُتمدع   َمى حدُتقْ        

% ( تنعٕ َة ةني   تيتٙدٕ  دري وُودُدٔ   تقُتمدع َم عدا ودو تقعددل   دٖ ؼيّيًدت           39) 

 .قاِتدٔ  ت  ّٕ

 (Abu Nasser, 2009درتمٕ )

ا ت تقارتمٕ    ؼاِا واٗ  عتقّدٕ ت دت٘ تي مندْ   تيداترو تقثتنُِدٕ ق فدهني      ي

تخت  دددٕ ت حندددت٘ عتيهأيدددٕ تقيدددةمّٕ ودددو َوًدددٕ ن دددة وددداِةٓ تيددداترو   َتمدددوخاتم      

( ودداِةت  90تقفتحددع تيددهًج تقُوددعْ وددو  دد ل تمددوفتنٕ طفيددت   ددٖ  ّهددٕ تكُنددت وددو )     

فرئ عدددني تيددداِةِو    ت  ّدددٕ ت دت٘   َممدددعة  نودددتٙج تقارتمدددٕ  دددو َودددُد ت و  دددت  اددد    

تي منددْ ق ددداترو تقثتنُِددٕ  اددتى و دداريت وددوغري تـدد ٔ   َمددا مَوددٖ تقفتحددع ععدددل    

 دَرت  تارِفّٕ وكثعٕ ق داِةِو وو مول ؼنني ونوُٗ مدت٘ تياترو.

 (:Egmir, Eray ; yoruk, Sinan, 2013درتمٕ )

قوددارِب  هددا ودداِةٓ تيدداترو  تًدداف تقارتمددٕ    ؼاِددا ونددوُٗ  عتقّددٕ وًددترت  ت 

تقثتنُِدددٕ َمةةيدددت   دددٖ وه ُودددٕ تقوع دددّؤ عتيددداترو تقثتنُِدددٕ َتمدددوعتى تقفتحثدددتى عدددتيهًج  

  ٖ  ّهٕ وو تيع دني   مةهت٘  دبٔ   2012-2011تقُوعْ وو   ل تموفتنٕ طفيت   

رتحدددوًؤ ودددو  ددد ل تُتودددايؤ   تيددداترو تقثتنُِدددٕ تقوتععدددٕ قدددُملترٔ تقبعّدددٕ تقُطهّدددٕ       

 عباّت. Kutahya قت  ٕ اُتتيّت 

َمددا    ددت نوددتٙج تقارتمددٕ    مى جدد  ت دترٔ تقبعُِددٕ قيّددتدٔ تيارمددٕ تقععتقددٕ        

 Realistic  ندددددعٕ تغدددددّري َتمعّددددددٕ   ِودثدددددل   مخندددددٕ وةتكدددددات  رّٙنددددددٕ يدددددْ:     

Transformation Philosophy       وهدددت  ته ّددددْ وندددتناSupporting 
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Organizational Environment        ْ ؽأدّ  وندويفFuture Planning 

  تيّدّؤ    Creative Supervision and Follow Up   ىةتف َووتععدٕ  عات ّدٕ :    

 .  Objective Internal and External Evaluationوُئُ ْ 

 : اإلطار النظري للدراسة

تعددداد  تقارتمدددت  تقددديت حددداد  مععدددتد َوعدددتِري تيارمدددٕ تقععتقدددٕ  َتقفتحثدددتى ععدددا       

  ٖ يملٍ تقارتمدت  متودت عودفين مععدتد َ ُتودل مرععدٕ ِدوؤ مدُمًت َتؿداِع  هًدت            مط  ت

 عتقوع ّل تقوتقْ:

 مَم  : تقةؤِٕ  تقةمتقٕ  تقثيت ٕ:

مى تيارمدددددٕ ؼودددددتج    ندددددُ ني ودددددو تقوخأدددددّ    ص(35  2001)ُقْ عِ ادددددا ودددددا

َةّيدت   محايدت ععّدا تيداٗ َتآل دة مةِدب تيداٗ  َِدةتف  تقوخأدّ  ععّدا تيداٗ ترتفتطدت            

 .عتقةؤِٕ َتقةمتقٕ َت ياتف َتقععتقّت 

َتعدد  تقةؤِددٕ  ددو ن ددةٔ تيارمددٕ ق دنددويفل  َتقةمددتقٕ يددْ تيعددني   ددٖ ؼيّيًددت         

َِيب    تقةؤِٕ َتقةمتقٕ مى تكدُى َتئدخٕ َوع هدٕ َِيدترو   ودّت وًت ممث دُى  دو        

 .(3ص 2007  وارمٕ تقايةت٘ت طةتف تيعهّٕ َِ وام تيعهُّى عوخيّه ت ك تقةؤِٕ. )

َعملقك  تى نية ةيت ٕ تقوخأّ  تممبتتّجْ وًدٕ عتيداترو َودو تق دةَرٓ مى    

تنددوها    رؤِددٕ َرمددتقٕ َتئددخٕ تيعددتمل ِ وددى حددُل ؼيّيًددت  ّددع م  ددت٘ تجملودددع         

تيارمدْ َِندعُى قوهعّدمليت   ئدُ٘ حّثّددت  تقُتمدع َتقوخداِت  َتقعدةص تيوتحدٕ ادددت         

ت مدددبتتّجّٕ تي ٙدددٕ ودددع تقُتمدددع تيارمدددْ َن دددت    ِعددداَى  ّعدددت     َئدددع ت يددداتف 

تينددويفل ةددؤ عهددت٘ تـأدد  تينددويف ّٕ قُئددع ت يدداتف َووتععددٕ تهعّددمليت ق دددتى وددُدٔ  

 .(14ص   2007تق تحل   ت دت٘. )

َموت  و تقثيت ٕ تيارمّٕ َتقوع ّدّٕ     دارمٕ ةيت وًت تقوه ّدّدٕ تقديت تو ددو    

ًددت ودددو تيددوع دني َتدده ؤ ادددل وددت ِوع دده عتقنددد ُو      وه ُوددٕ تقيددّؤ تقددديت ؼدداد تُمعتت   

 .(2006تق غري  تيارمْ مُت٘ وت ِةتف  عتيع دني مَ تقأ م مَ ت دترٔ. )
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 ةتنّت : تيهتيج َعّٕٚ تقوع ؤ تق عْ َتق وعٖ:

تعوددددد   د ّدددددٕ تأدددددُِة تيهدددددتيج ممتمدددددّٕ   ظدددددل فدُ دددددٕ تيدددددوغريت  تؾاِدددددأ       

وغريت  َتينددوخاةت  تعةئددتى مجتطددت  واِددأ  َتينددوخاةت  تقع ددةِٕ  حّددع  ى يددملٍ تيدد  

 وو تقوعكري َتقن ُو َتقوعتول تقع ةٓ.

َِيدددب  تقدددفعا مى تيهدددتيج م ؼيددده  تِوًدددت  م  ذت تكتو دددت  ّددددت عّهًدددت   تهدّدددٕ  

 .(15  وةوع متعه صتيعترف َتيًترت  تيخو عٕ )تق تحل

ري وهدتيج تع ّدّدٕ َعّٚدٕ    َ كو مى نُرد   يملت تق اد ععدا تيعدتِري ت متمدّٕ قودُ     

 وعٌّ َم وعٌّ وّأ:

د ددؤ  د ّددٕ تقوع ددّؤ تقهيدد : تعهددٖ د ددؤ تيدترمددت  تقفخثّددٕ َتقوُوّددٌ تينددودة         -1

َتقوهدّٕ تيًهّٕ ق يدتٙدني   دٖ تقعد ّدٕ تقوع ّدّدٕ َيدملت ِوأ دب تمدوثدتر تقعدةص         

روًدت   تيوتحٕ ق هدُ تيًين ودو  د ل تقُحدات  تقوع ّدّدٕ َتقوارِفّدٕ عتيارمدٕ َ ت      

َعملقك ت ف  تقوهدّٕ تيًهّٕ موةت  ئةَرِت  ممدودةتر تجملوددع تيارمدْ  د  عدةتوج      

تقوهدّددددٕ تيوهُ ددددٕ تقدددديت تأ ددددع تقعددددتو ني   ددددٖ تؾاِددددا َتؿدددداِع   تقوخ ددددص  

َتأفّيتتددٌ تددت تو دددهٌ وددو تمددوخاتم تقوكهُقُوّددت   تقوددارِه َ تتحددٕ تقعددةص      

وةوددع   )وارمددٕ تقايددةت٘ هيّددبقوجةِددب م كددتريؤ تؾاِددأ وددو  دد ل تقفخددع َتقو  

   .(8  7ص  متعه

َِ ادا تقددفعا مى تقوهدّددٕ تيًهّددٕ تعددا ععددات  ممتمددّت قوأددُِة َؼنددني تيارمددٕ يددت   

ت عفٌ وو دَر   ػتَمل تقعجُٔ عني تيدترمت  تقُتمعّدٕ َتيخوُقدٕ تدت تيده  ت  ّدٕ      

 ُ   عددٕ. )تـّددتلَاعددت٘ٔ تيارمددٕ َتقوخنددني تينددودة هلددت َتقف ددُري عًددت ق دعددتِري تيأ 

 .(15وةوع متعه  ص

م  2006تقفف َٓ  َت ددددةَى  َتوعدددداد َمددددتٙل  تقوهدّددددٕ تيًهّددددٕ عتيارمددددٕ قويدددددل)      

 .(120ص

ت وددددددتد تيع ددددددني   دددددٖ تقوهدّدددددٕ تقملتتّدددددٕ تيندددددودةٔ تيندددددودأ ودددددو م كدددددتريؤ   -

َممترمتتًؤ تقُّوّٕ.

  .تقوع ّؤ وو ن ةتًٙؤ حني و ح ٕ مدتًٙؤ -
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ك   تقُّوّٕ.تقوع ّؤ وو تيُتمى َتيي -

تقوع ّؤ وو تؿُترت  َتيهتميت  تيخو عٕ.   -

تقوع ؤ وو و تدر تيعة ٕ تيًهّٕ تيخو عٕ )تجمل    ىفكٕ تيع ُوت ..( -

َم ِيو ددة ت وددة   تقددوع ؤ تقهيدد    ددٖ تيع دددني َت دترِددني عددل  وددا   ت مددتو   

ى ذقك ودو  د ل تةاّدا    ق باّا    ٖ تيوع ؤ عت وفترٍ قُر تقعد ّٕ تقوع ّدّٕ َِكُ

ت نيددإٔ حددُل تيددوع ؤ تيددترإ  ّددع تقو وّددمل َتيددجّعًؤ   ددٖ تقفخددع َتقوجةِددب.   

 .(39ص  2002واعُقْ  )

َمىك مى نيت  تيوع ؤ ِعودا   ْ تيع ؤ َقعل يملت وت ت ااٍ  حاٗ تقارتمت  

 (.5ص  وةوع متعه  َتقيت تيري    )وارمٕ تقايةت٘

دعت  تقوع ؤ   تؿجةٔ تقارتمّٕ َ تروًت. مًتم تيع دني   عهت٘ فو -

 مّتم تيع دني عفخُة  وةتّٕٙ ؿل ويك   ت وّمليؤ. -

  اتد و ى ملتمل ت وّملٍ َووتععوًؤ. -

تموخاتم ممتقّب ووهُ ٕ قوععّل َتا ّؤ تقوع ّؤ تقهي . -

ونت أ تقو وّمل   ٖ تياِؤ م كتريؤ َتيُ ًت ودو  د ل  تتحدٕ تقعدةص تقوارِفّدٕ       -

.  ٖ ذقك

 تُ ري و تدر تع ّدّٕ ووهُ ٕ. -

تدددُ ري  دددةص تقوع دددّؤ عدددةَ  تقعةِددده َتلدددتمل تيًدددتم عيدددكل  دددت ْ َ تتحدددٕ تؿدددُتر      -2

تقعكددةٓ تيوفددتدل َاددملقك تددُ ري  ددةص تقددوع ؤ ق جدّددع مددُت٘  دترِددني مَ وع دددني   

وةوددع   عت ئددت ٕ    عّٚددٕ تونددؤ عتمنعوددت  َتمحددبتم َتقثيددٕ عددني ت  ةتد.)تـّددتل 

.(19ص  متعه

 تموخاتم تقوكهُقُوّت   د ؤ تيهتيج َتقفّٕٚ تقوع ّدّٕ عتيارمٕ. – 3

تعا تقوكهُقُوّت محا تيعتِري ت متمّٕ ؾُدٔ تيارمٕ َ عتقّوًت  َيملت ِوأ ب 

     تدٔ تقه ة   تقفّٕٚ تقوع ّدّٕ عتياترو قوونه وع ووأ فت  تقويهّت  تؿاِثٕ

(.16ص  تعهَيملت ِوأ ب   أ موُر )تيةوع تقن
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عهت٘ عهك تيع ُوت   و تيهّدت  تقوع دّؤ َممدتقّب تُظّعًدت تةعُِدت    دٖ تقيدفكٕ         -

تيع ُوتتّٕ قّنًل تقُوُل  قًّت.

تقعهتِدددٕ عوهدّدددٕ تمػتيدددت  تمختعّدددٕ تي ِدددأ ق وأدددُر تقدددويين قددداٗ تقعدددتو ني         -

عتيارمٕ   ٖ كو ى تينوُِت .  

تيهّدت  تقوع دّؤ َتيدجّعًؤ   دٖ     ؼعّا تيع دني ؿ ُر تقهداَت  َتقدُرب حدُل     -

تموهت٘ َتموخاتم تقويهّت  تيوياوٕ َ دترتًت.

ٕ   تؿتمب تآل   َتوًدأ   - ػًّا وارمٕ تينويفل عويهّت  تقوع ؤ تؿاِثٕ َ تو

تمت ددددتم  ممددددوخاتوًت    د ددددّيت تقوع ددددّؤ َتقددددوع ؤ َئددددةَرٔ رعدددد  وارمددددٕ   

تينويفل عيفكٕ تقكبَنّٕ  تروٌّ َدت  ّٕ.

تييةرت  تيوخ  ٕ قوارِه تيع ُوتتٌّ َتيهّت  تيع ُوت .تُ ري  -

.رع  تيارمٕ عتي منت  تقبعُِٕ    ىفكٕ تيع ُوت  َتمت تل -

تقوُمع   تنوتج تق فّت  تؿتمُعّٕ تقبعُِٕ. -

ػًّا تيكوفت  تقوع ّدّٕ غاوت  تيهّت  تمت تل َتيع ُوت  َرعأًت عتيكوفدت    -

تقعتوٕ.

َتُئدددد  تقارتمددددٕ مى تقوكهُقُوّددددت تعّددددا تيهددددتيج َتقعد ّددددٕ تقوع ّدّددددٕ   تتتحددددٕ    

تقعدةص ق ددوع ؤ تقددملتتْ عدات ع َر فددٕ وددو تيددوع دني حّدع اوددترَى تيُئددُ ت    تقُمددت    

تيهتمدددب ق دددةَ ًؤ َتحوّتودددتتًؤ َوّدددُهلؤ اددددت منًدددت توّخدددٌ  دددةص تقدددوع ؤ تقوعدددتَنْ    

عّدهًؤ يدملت عت ئدت ٕ    مى تقوكهُقُوّدت      َتقوع ؤ   فدُ ت  تت توّخٌ وو تقوُتول

توددّ  تقيددارٔ   ددٖ ت تيددتى تقددملتتْ ق دع ُوددٕ َعيددت٘ د ُووًددت َتممددوعتدٔ وددو وُتمددى           

 (14ص  وةوع متعهوّتم  م ةٗ وع  تتحٕ و تدر تع ؤ ووهُ ٕ َةةِٕ)

َِ اا محا تقفتحثني مى تقفّٕٚ تقوع ّدّٕ تيعودأ َتيعاملٔ عتقوكهُقُوّت ماثة 

وو  رييت حّع توخيه  ًّت ؼنني   ونوُٗ تقوخ ّل تقارتمْ َتهدّٕ  ت  ّٕ 

تػتيت  تختعّٕ مُ تقارتمٕ َتيارمٕ َملِتدٔ ح ّ ٕ تقوع ّؤ تي تحب وع عيت٘ مةة 

 (.11ص  تقوع ؤ ق و وّمل ععا تقوخةج )تيةوع تقنتعه
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 تيُِؤ ت دت٘ تيارمْ َتقوارِنْ: -4

  2000 تقعدددتر رمدددْ ع دددعٕ  تودددٕ  دددأ ىدددةَ  )ِيدددة  تقدددفعا   تيدددُِؤ ت دت٘ تيا

 .(227ص

مى ِكُى ىتو   قكل  هتوة تيه ُوٕ تيارمّٕ. -

مى ِكُى   ئُ٘ وعدتِري ووأدُرٔ ووعده   ًّدت حودٖ  كدو وعة دٕ وتنةِدا تقف دُري           -

 قٌّ َتقوُوٌ مٍُ.

تعاد وُتنب تقويُِؤ حوٖ نغأٖ وُتنب تيه ُوٕ تيخو عٕ. -

ص    َئع  أ  ق وخنني َعةتوج وهتمفٕ.مى ِوخأٖ ح ة تقعُّم َتقهيتٙ -

مشُقّٕ تقويُِؤ قعهتوة وو دت ل تيارمٕ َ تروًت. -

َمودددت عتقهندددفٕ قويدددُِؤ ت دت٘ ق أ فدددٕ َتقوخ دددّل تقارتمدددْ ع دددعٕ  تودددٕ  ّخددداد       

 .(32ص  2002تقعفا تهلل  تقفعا   تيعتِري تقوتقّٕ: )

َئع وعتِري قيّتو ونوُِت  تقأ م    ّع تيُتد. -

 وفترت  دَرِٕ قيّتو تينوُٗ تقملٓ ا ؼيّيٌ َتياِؤ تؿ ُل تيهتمفٕ.َئع ت -

ئةَرٔ َوُد نقّٕ َتئخٕ ػدع عني ت مةٔ َتيارمٕ يوتععٕ تيام تقأ م. -

تدفين تقويدُِؤ تقيددتٙؤ   دٖ ت دت٘ عّددع ِ دل تيددوع ؤ يندوُٗ مدت٘ وعددني ودو  دد ل       

 تقيّتم تًتم َتك ّعت  تأفّيّٕ.

ٔ موددفخت تينددت٘قٕ مٓ َوددُد ن ددؤ قيّددتو تقعت  ّددٕ َتقويددُِؤ    َتآلى   ظددل تؾددُد 

تينددودة ممددتو قوخنددني تي منددٕ  وددو  دد ل تقويّددّؤ تقددملتتْ ََئددع  أدد  تقوخنددني        

 َتموكدتل تيوأ فت  تق ملوٕ قكعت٘ٔ تيارمٕ دت  ّت  َ تروّت.

 ثالجًا: الكيادة املدرسية:

دترِدٕ َتقوع ّدّدٕ   دٖ ت وفدتر     ِه ة   دت ت دترٔ ق يّدتدٔ   دٖ منًدت م دب تقعد ّدٕ ت      

تنًددت تدد ةة   تيه ُوددٕ ت دترِددٕ َتقوع ّدّددٕ   فد ددًت. َقيددا موددفخت وددُدٔ تيارمددٕ          

َ ت  ّوًددت تأ ددب مّددتدٔ وارمددّٕ تنددعٖ قوخيّدده تؾددُدٔ وهأ يددٕ وددو تيةَنددٕ َتقعيددل           

تيوعددو  َتقوخأددّ  ق وجاِددا َتقوأددُِة َتقوخنددني تيارمددْ عيددكل ونددودة َويددجعٕ         

  تقعةِده َتوندؤ عدتقوعكري ت عدات ْ َحةِ دٕ   دٖ تدُ ري  دةص تقهددُ تيًدين           ق عدل عةَ
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قأل  ددت٘ عددتجملودع تيارمددْ َوًّٚددٕ يهددت  تيارمددٕ تيهتمددب َتقددات ؤ يوأ فددت  تييددترإ   

تقُت ّدددٕ َودددُ ةٔ قفّٚدددٕ دت ددددٕ ق ثيدددٕ َتقع مدددت  ت نندددتنّٕ  تؾّدددأ ودددع مدددارتًت   دددٖ        

 (.35ص  وةوع متعهمتمؤ  َحّار   ٓ. )تموثدتر طتمت  تقعه ة تقفيةٓ َتيتد

َمددا حدداد  ععددا تقيددةَ  َتيُتوددعت  ق يّددتدت  تيارمددّٕ تقهتئددجٕ تودثددل  :         

(.12ص  وةوع متعه  )تق غري

تفين تقةؤِٕ َتقةمتقٕ تقُتئخٕ   -

تقيارٔ   ْ مّتدٔ تقوغّري. -

تقوعاِا ت ختعْ ق دُترد تقفيةِٕ. -

حيا ت   ت٘. -

نت  تجملودع َت  ةتد.تقيّتم عفعا ىةتات  وع و م -

تموخاتم وعتِري تُوّى ت دت٘ تيأ ُم. -

ادت ِ ّى تقفعا   تٙص َويُوت  م ةٗ ق يّتدٔ تقهتوخٕ َتقعت  ٕ تودثل 

  تُ ري تيهت  تيهتمب قا ؤ ت عات  َتةمّخ تيعويات  َتقيّؤ ت ختعّٕ َد ؤ  د ّت  

(.18ص  تقوع ؤ تيوأُرٔ.) تيةوع تقنتعه

تقارتمدددت  حتووهدددت قيّدددتدٔ وّندددةٔ ق وغدددّري ودددو  ددد ل تعدددُِا        َت ادددا ععدددا  

ودددددد حّت  ت دترت  تيارمددددددّٕ تعددددددين ت دترٔ تقملتتّددددددٕ تينددددددُٚقٕ َاددددددملقك حتووهددددددت   

قيّددددتدٔ ؼعددددا تقعددددتو ني َتددددفين تقثيت ددددٕ تقوعتَنّددددٕ َتقيددددةتات  تيخو عددددٕ.) وارمددددٕ        

(.8ص  وةوع متعه  تقايةت٘

 لي:رابعًا: العالقة مع األسرة واجملتمع احمل

ِعا تمو   تيارمْ َتقوُوٌ مُ تقعت  ّٕ وندُٚقّٕ ويدبإ عدني تيارمدٕ َم دةتد      

َو منددت  تجملودددع  َمددا ت ودد  فددتل تؿُادددٕ َتييددترإ تجملودعّددٕ محددا تجملددتم      

 ت متمّٕ قوخيّه تؾُدٔ عتيارمٕ.

ةودع  و  َما ا ؼاِا وعتِري قادٔ تّنة تييترإ تجملودعّٕ تودثل  : )تق دتحل 

 (14ص  متعه
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 تُ ري تيةِعت  وّنةٔ ق وُتول. -

 تقيةتإ تيوفتدقٕ عني تيارمٕ َتجملودع وو   ل  إٔ قادٔ.-

 َوُد ن تم    وْ ِةع  تيارمٕ عتجملودع. -

 تموخاتم تيفتنْ َتياترو ق خاوت  تجملودعّٕ. -

َمدددا مَودددت  حددداٗ تقارتمدددت  عوُودددّت  يتودددٕ عًدددملت تق ددداد  ثدددل نقّدددت  وًددددٕ           

 .(9ص  وةوع متعه  قوهعّمل َتأفّه يملٍ تقيةتإ: )وارمٕ تقايةت٘

مّدتم تقه ددتم تقبعددُٓ عغددةو وعًددُم ) تقوع دّؤ وندد َقّٕ تؾدّددع( َمى ت وددة ِوأ ددب    -

  ام تنعةتد طةف دَى ت  ة اُى تقعدل تكتو ْ.

تيجّع تيفتدرت  تقعةدِدٕ َتقعددل تقوأدُ ْ تهلدتدف تقدملٓ ِ ددو تييدترإ تقعت  دٕ          -

 ه دٕ.َتي

تقوهددُ    ممددتقّب تمت ددتل عددني تيارمددٕ َتجملودددع َتُظّددى تقويهّددت  تؿاِثددٕ            -

 تييترإ.

ػاِددا ت ن دددٕ َتق ددُتٙ  تقدديت ؼددا وددو   أددت٘ تق دد حّٕ تقكت ّددٕ جملددتقه ت عددت٘      -

 ق يّتم عاَريت.

تيدددجّع تقيأدددت   دددري تؿكدددُوْ )وه ددددت  تجملوددددع تيدددانْ( قويددداِؤ تقدددا ؤ تيدددتدٓ   -

 هُٓ.َتيع

 تقةع  عني تقه تم تقوع ّدْ َحتوت  مُ  تقعدل تيخو عٕ. -

تُمدددّع مت دددأ تييدددترإ ودددو مفدددل مأت دددت  تجملوددددع تيخو عدددٕ     ددداتد تـأدددُ    -

 تقةّٙنّٕ ق دهتيج َت  تدٔ وو   تتًؤ تيوهُ ٕ.

 تائج الدراسة ومناقشتها:ن

 مَم : نوتٙج تقارتمٕ  

َل َتقددددددملٓ ِيددددددري    ) وددددددت تيدددددداِةت     ّدددددددت ِوع دددددده عت وتعددددددٕ  ددددددو تقندددددد تل ت    

تيع دددددني يدددداٗ  ت  ّددددٌ ) تقةؤِددددٕ  تقةمددددتقٕ  تقثيت ددددٕ( َ )تيهددددتيج َتقددددوع ؤ تق وددددعْ(          

 َ )تقيّتدٔ تيارمّٕ( َ )تييترإ وع ت مةٔ َتجملودع( عتيارمٕ تقّدهّٕ؟
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 يدددددا وددددددت٘  نرت٘ تيع دددددددني َتيددددداِةتتًؤ   ددددددٖ تقهخددددددُ تقدددددملٓ ُِئددددددخٌ تؾدددددداَل    

 (2رمؤ)

ُِئ  مّدٕ تيوُمأت  َتممةت ت  تيعّترِٕ َت وفتر) ( َدمقوًت  ( 2مؤ )واَل ر

 قوياِةت  تيع دني حُل واٗ  ت  ّٕ ععا تقعُتول عتيارمٕ تقّدهّٕ

  ُتول تقعت  ٌّ
تيوُم  

 تؿنتعْ

تممةتف 

 تيعّترٓ
 تقامقٕ ت وفتر ) (

  رؤِٕ تيارمٕ

 تقةمتقٕ  تقثيت ٌ
42.81 4.49 130.32 

و دتقٌ  

 0.05ونوُٓ

تيهتيج َعّٕٚ 

 تقوع ؤ تق وعْ
38.31 4.77 109.92 

دتقٌ  و 

 0.05ونوُٓ

 154.94 3.85 41.07 تقيّتدٔ تيارمّٕ
دتقٌ  و 

 0.05ونوُٓ

تقيةتإ وع 

تممةٔ َتجملودع 

 تحمل ْ

19.00 2.49 104.49 
دتقٌ  و 

 0.05ونوُٓ

 199.94 9.466 138.40 تم تقْ
دتقٌ  و 

 0.05ونوُٓ

 وتِ ْ:( 2رمؤ )وو تؾاَل  ِو  

مى تيع ددددني  ِدددةَى مى درودددٕ  ت  ّدددٕ تيارمدددٕ   وكُندددت  َ ُتودددل تقارتمدددٕ ت دددتم     -1

( َويترنددددٕ 138.40اتنددددت قدددداَدٔ َئددددعّعٕ حّددددع ع دددد  ووُمدددد  تيدددداِة تتًددددؤ ) 

( َيدْ دتقدٕ  دو    199.94( َمّدٕ) ( تقيت ع غدت ) 147عتيوُم  تم وفترٓ تقملٓ ع   )

(.0.05ونوُٗ )

 دني ِدةَى مى درودٕ  ت  ّدٕ تيارمدٕ   تقعتودل تمَل )رؤِدٕ تيارمدٕ َرمدتقوًت         مى تيع -2

( َويترنددددٕ  42.81َةيت وًددددت( اتنددددت وهتمددددفٕ  حّددددع ع دددد  ووُمدددد  تيدددداِةتتًؤ )      

( َيددْ دتقددٕ  130.32( َمّدوددٌ ) ( تقدديت ع غددت )  42عتيوُمدد  تم وفددترٓ تقددملٓ ع دد  )  

(  0.05 ها ونوُٗ )
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تيارمددٕ   تقعتوددل تقثددتنْ ) تيهددتيج عّٚددٕ تقددوع ؤ   مى تيع دددني ِددةَى مى دروددٕ  ت  ّددٕ -3

( 38.31تق وددددعْ( وددددت٘  ئددددعّعٕ َقدددداَدٔ  حّددددع ع دددد  ووُمدددد  تيدددداِةتتًؤ )   

( َيدْ  109.92( َمّدوٌ ) ( تقيت ع غدت ) 42َويترنٕ عتيوُم  تم وفترٓ تقملٓ ع   )

(0.05دتقٕ  ها ونوُٗ )

تقثتقدددع )تقيّدددتدٔ تيارمدددّٕ( مى تيع ددددني ِدددةَى مى درودددٕ  ت  ّدددٕ تيارمدددٕ   تقعتودددل   -4

( َويترندددددٕ عتيوُمددددد  41.07اتندددددت وهتمدددددفٕ حّدددددع ع ددددد  ووُمددددد  تيددددداِةتتًؤ )  

( َيْ دتقدٕ  هدا وندوُٗ)    154.94( َمّدٕ ) ( تقيت ع غت )38تم وفترٓ َتقملٓ ع   )

0.05)

مى تيع دددني ِددةَى مى دروددٕ  ت  ّددٕ تيارمددٕ   تقعتوددل تقةتعددع تقيددةتإ وددع تممددة        -5

 ْ ( 19.00( وددت٘  قددادٍ َئددّيٕ  حّددع ع دد  ووُمدد  تيدداِةتتًؤ )   )تجملودددع تحمل دد

( َيدْ  104.49( َمّدٕ ) ( تقيت ع غدت ) 24َويترنٕ عتيوُم  تم وفترٓ َتقملٓ ع   )

(.0.05دتقٕ  ها ونوُٗ )

ةتنّددت :  ّدددت ِوع دده عتموتعددٕ  ددو تقندد تل تقثددتنْ َتقددملٓ ِيددري ت  )يددل ُِوددا ت و  ددت     

قعُتوددددل تقنددددتعيٕ عتيارمددددٕ تقّدهّددددٕ عددددت و ف دتقددددٕ  ح ددددتّٕٙ   ودددداٗ  ت  ّددددٕ ت

 تـ تٙص تقُتردٔ عتقارتمٕ )تقهُ   تقوع ّؤ  تيارمٕ  تي يل  تـ ٔ(؟

 (7تقْ  3 يا وت٘  تموجتعت   ّهٕ تقارتمٕ   ٖ تقهخُ تقملٓ تُئخٕ تؾاتَل رمؤ ) 

ًت قوياِةت  ( ُِئ  مّدٕ تيوُمأت  َتممةت ت  تيعّترِٕ َت وفتر ) ( َدمقو3واَل رمؤ )

  نتة( -تيع دني حُل واٗ  ت  ّٕ ععا تقعُتول عتيارمٕ تقّدهّٕ َ يت  يوغري تقهُ  )ذاُر

 ُتول 

 تقعت  ٌّ
 تقامقٕ     م ى تجملدُ ت 

  رؤِٕ تيارمٕ

تقةمتقٕ  

 تقثيت ٌ

 4.27 40.31 105 ذ

1.038 
 ري دتقٕ  ها 

 4.85 39.61 82 ة 0.05ونوُٗ 

تيهتيج َعّٕٚ 

 ؤ تقوع

 تق وعْ

 4.58 37.98 105 ذ

-1.041 
 ري دتقٕ  ها 

 4.99 38.71 82 ة 0.05ونوُٗ 
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تقيّتدٔ 

 تيارمّٕ

 1.302- 3.85 40.77 105 ذ

 

 ري دتقٕ  ها 

 3.84 41.51 82 ة 0.05ونوُٗ 

تقيةتإ وع 

تممةٔ 

َتجملودع 

 تحمل ْ

 2.51 19.20 105 ذ

1.245 

 

 ري دتقٕ  ها 

 2.45 18.75 82 ة 0.05ونوُٗ 

 تم تقْ
 8.68 138.26 105 ذ

-0.228 
 ري دتقٕ  ها 

 10.41 138.58 82 ة 0.05ونوُٗ 

(3رمؤ )ِو   وو تؾاَل 

تى تقعددةَ   ددري دتقددٕ تح ددتّٙت  قويدداِةت  تيع دددني قعت  ّددٕ ععددا تقعُتوددل تيددارو           -

قعُتوددل  تقّدهّددٕ َ يددت  يعددتِري تقهددُ  )ذاددُر   تنددتة( َذقددك   ددٖ ونددوُٗ ت ددتقْ ت       

0.05( َيْ  ري دتقٕ تح تّٙت   ها ونوُٗ 0.228-حّع اتنت ) ( تحملنُعٌ )

َادددملقك اتندددت تقعدددةَ   دددري دتقدددٕ تح دددتّٙت    دددٖ وندددوُٗ  دددةتدٓ تقعُتودددل حودددٖ   -

اتنت ) (  

( 1.038  1.041- 1.3020 1.245تحملنددُعٕ عبتّددب تقعُتوددل َ يددت  ق جدداَل تقنددتعه )      -

.0.05َا ًت  ري دتقٕ تح تّٙت   و ونوُٗ 

 ( ُِئ  مّؤ تيوُمأت  تؿنتعّٕ َتممةت ت  تيعّترِٕ َت وفتر ) (  َدمقوًت 4واَل رمؤ )

 تقوياِةت  تيع دني قفعا  ُتول  ت  ٌّ تيارمٕ تقّدهّٕ َ يت  يوغري )تيارمٕ(  توٌ   توٕ(

 تقامقٕ     م ى تجملدُ ت  تقعُتول

تقةؤِٕ  تقةمتقٕ  

 تقثيت ٕ
  توٕ

98 

89 

41.15 

38.96 

4.34 

4.49 
3.38 

دتقٌ  ها 

 0.05ونوُٓ

تيهتيج َتقوع ؤ 

 تق وعْ
  توٕ

98 

89 

0.05 

37.05 

4.56 

4.88 
2.272- 

دتقٌ   ها 

 0.05ونوُٓ

  توٕ تقيّتدٔ تيارمّٕ
98 

89 

42.08 

40.01 

3.55 

3.89 
3.802- 

دتقٌ   ها 

 0.05ونوُٓ
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تقيةتإ وع 

تممةٔ َتجملودع 

 تحمل ْ

  توٕ
98 

89 

19.34 

18.63 

2.31 

2.63 
1.958- 

دتقٌ   ها 

 0.05ونوُٓ

  توٕ تم تقْ
98 

89 
42.08 

9.59 

9.25 

2.964 

- 

دتقٌ   ها 

 0.05ونوُٓ

 ِ ْ: وت (4رمؤ )ِو   وو تؾاَل 

مى تقعدددددةَ  اتندددددت دتقدددددٕ  ح دددددتّٙت قويددددداِةت  تيع ددددددني قعت  ّدددددٕ ععدددددا  ُتودددددل    -

    َ ذقددددك   ددددٖ ونددددوُٗ   تيارمددددٕ تقّدهّددددٕ َ يددددت  يددددوغريت  تيارمددددٕ ) توددددٕ   توددددٌ( 

( َيددددْ دتقددددٌ  هددددا ونددددوُٗ   2.964-ت ددددتقْ تقعُتوددددل   حّددددع اتنددددت تحملنددددُعٌ )  

(0.05)

مى تقعددددددةَ  اتنددددددت دتقددددددٕ تح ددددددتّٙت  قويدددددداِةت    دّددددددٕ  ت  ّددددددٕ ععددددددا  ُتوددددددل     -

تيارمددددٕ تقّدهّددددٕ َ يددددت  يددددوغريت  تيارمددددٕ ) توددددٕ   توددددٌ(  َذقددددك   ددددٖ ونددددوُٗ     

 يددددددددت  قبتّددددددددب تقعُتوددددددددل  ددددددددةتدٓ تقعُتوددددددددل ت رععددددددددٕ حّددددددددع مى ) ( تحملنددددددددُعٌ َ

( َذقددددددددك دتقددددددددٕ  هددددددددا ونددددددددوُٗ   1.958 - 3.802 - 2.272-  3.38عتؾدددددددداَل )

0.05

ُِئ  مّدٕ )ف( َدمقوًت تمح تّٕٙ قوياِةت  تيع دني قفعا  ُتول  ( 5َل رمؤ) وا

 –( 15-11) –( 10-6) – ت  ٌّ تيارمٕ تقّدهّٕ َ يت  يوغري تـ ٍ )ممل وو مخه مهُت  

  تاثة( 16)

 و ار تقوفتِو ُتولتقع
دروت  

 تؿةِٕ

فدُ  

 تيةععت 

ووُم  

 تيةععت 

مّؤ 

 )ف(
 تقامقٕ

تقةؤِٕ  

تقةمتقٕ  

 تقثيت ٕ

 عني تجملدُ ت 

دت ل 

 تجملدُ ت 

 تجملدُ 

 

2 

184 

186 

358.609 

3475.39 

3734.000 

119.536 

18.991- 

 

6.294 
دتقٌ   ها 

 0.05ونوُٓ
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تيهتيج 

َتقوع ؤ 

 تق وعْ

  عني تجملدُ ت

دت ل 

 تجملدُ ت 

 تجملدُ 

2 

184 

186 

116.446 

4107.179 

4223.626 

38.815 

22.444 

- 

1.729 
دتقٌ   ها 

 0.05ونوُٓ

تقيّتدٔ 

 تيارمّٕ

 عني تجملدُ ت 

دت ل 

 تجملدُ ت 

 تجملدُ 

2 

184 

186 

63.321 

2694.946 

2758.267 

21.107 

14.726 

- 

1.433 

 ري دتقٌ  

 ها 

 0.05ونوُٓ

تقيةتإ 

ٔ وع تممة

َتجملودع 

 تحمل ْ

 عني تجملدُ ت 

دت ل 

 تجملدُ ت 

 تجملدُ 

2 

184 

186 

31.342 

1118.658 

1150.000 

10.447 

6.113 

- 

1.907 

 ري دتقٌ  

 ها 

 0.05ونوُٓ

 تم تقْ

 عني تجملدُ ت 

دت ل 

 تجملدُ ت 

 تجملدُ 

2 

184 

186 

938.186 

15728.734 

16666.920 

312.729 

85.949 

- 

3.639 
دتقٌ   ها 

 0.05ُٓونو

 ِ ْ: وت (5رمؤ )ِو   وو تؾاَل 

منددددددٌ تُوددددددا  ددددددةَ  ذت  دمقددددددٕ تح ددددددتّٕٙ   تيدددددداِةت  تيع دددددددني قددددددفعا  ُتوددددددل   -

 ت  ّدددددٕ تيارمدددددٕ َ يدددددت  يدددددوغري تـددددد ٔ  َذقدددددك   دددددٖ وندددددوُٗ تودددددتقْ تقعُتودددددل      

(0.05( َيْ دتقٕ  ها ونوُٗ )3.639حّع اتنت مّدوٕ )ف( تحملنُعٕ )

 ح دددددتّٕٙ   تيددددداِةت  تيع ددددددني قدددددفعا  ُتودددددل   مندددددٌ متُودددددا  دددددةَ  ذت  دمقدددددٕ   -

 ت  ّددددٕ تيارمددددٕ َ يددددت  يددددوغريت  تـدددد ٔ   ددددْ ونددددوُٗ  ددددةتدٗ  ّدددددت  ددددات  توددددل         

( َيدددددْ دتقدددددٕ  هدددددا وندددددوُٗ  6.294)تقةؤِدددددٕ( حّدددددع اتندددددت مّددددددٕ )ف( تحملندددددُعٕ ) 

(0.05)
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عتمدددددوخاتم تمدددددد ُم )ىدددددّعٌّ( ِو دددددد  مى تقعدددددةَ    تيدددددداِةت  تيع ددددددني جملدددددددل      -

حل تماثة   ٔتقعُتول اتنت ق ت

مقوًت تمح تّٕٙ قوياِةت  تيع دني قفعا  ُتول د( ُِئ  مّدٕ )ف( َ  6واَل رمؤ ) 

 ةتنُٓ( –ت اتدٓ  – ت  ٕ تيارمٕ تقّدهّٕ َ يت  يوغري تيةح ٕ تقوع ّدّٕ )تعواتْٙ 

 و ار تقوفتِو تقعُتول
دروت  

 تؿةِٕ

فدُ  

 تيةععت 

ووُم  

 تيةععت 

مّؤ 

 )ف(
 تقامقٕ

 ةؤِٕتق

 عني تجملدُ ت 

دت ل 

 تجملدُ ت 

 تجملدُ 

2 

184 

186 

35.694 

3798.306 

3834.000 

17.847 

20.643 
0.865 

دتقٌ   ها 

 0.05ونوُٓ

 تيهتيج

 عني تجملدُ ت 

دت ل 

 تجملدُ ت 

 تجملدُ 

2 

184 

186 

1.140 

4222.486 

4223.626 

0.570 

22.948 
0.025 

 ري دتل   ها 

 0.05ونوُٓ

 تمدترٔ

 دُ ت عني تجمل

دت ل 

 تجملدُ ت 

 تجملدُ 

2 

184 

186 

195.523 

2562.744 

2758.267 

97.762 

13.928 
7.019 

دتقٌ   ها 

 0.05ونوُٓ

 تجملودع

 عني تجملدُ ت 

دت ل 

 تجملدُ ت 

 تجملدُ 

2 

184 

186 

16.242 

1133.785 

1150.000 

8.121 

6.162 
1.83 

 ري دتل   ها 

 0.05ونوُٓ

 تم تقْ

 عني تجملدُ ت 

دت ل 

 جملدُ ت ت

 تجملدُ 

2 

184 

186 

299.891 

16367.028 

16666.920 

149.946 

88.951 
1.686 

 ري دتل   ها 

 0.05ونوُٓ
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 وت ِ ْ: (6رمؤ )ِو   وو تؾاَل 

منٌ م تُوا  ةَ  ذت  دمقٌ  ح تّٕٙ   تياِةت  تيع دني قفعا  ُتول  ت  ّٕ  -

مّدددٕ )ف( تحملنددُعٕ   تيارمددٕ تقّدهّددٕ   ددٖ ونددوُٗ   ددتقْ تقعُتول حّددع اتنددت         -

( 0.05( َيْ  ري دتقٕ  ها ونوُٗ)1.686)

منددٌ م تُوددا مِ ددت   ددةَ  ذت  دمقددٕ  ح ددتّٕٙ   تيدداِةت  تيع دددني قددفعا  ُتوددل            -

 ت  ّٕ تيارمٕ تقّدهّٕ   ّدت  ات  تودل )تقيّدتدٔ( حّدع اتندت مّددٕ )ف( تحملندُعٕ       

(0.05( َيْ دتقٕ  ها ونوُٗ )7.019)

 مناقشة النتائج:

 ت ِوع ه عت وتعٕ  و تقن تل ت َل َتقملٓ مىتر  نوتٙجٌ  قْ: ّد

قاَدِددٕ َئددعى دروددٕ  ت  ّددٕ تيارمددٕ     ددتقْ تقعُتوددل تيارمددّٕ ميوهتَقددٌ            -

تقارتمٕ.

تقيّتدٔ تيارمّٕ ( اتنت وهتمفٕ. –مى  ت  ّٕ تيارمٕ    تو ْ )تقةؤِٕ  -

  ّدكو تعنري تقهوّجوني تت ِ ْ:

 كدو مى ِعدُد   ى درودٕ تقعت  ّدٕ تيارمدّٕ     دتقْ تقعُتودل      قدٕ ئدع  ممى مّدٕ َد -1

 قْ:

مى تياترو وتملتقت ؽ ع ق وةاإِ تدت م ِدو  هلدت   ادثري ودو ت حّدتى تقوعدفري         -

  .مَ تقوأُِة )تق ُتٙ   تيهتيج(

ت ويددتد تيدداترو يعددتِري تقعت  ّددٕ تقدديت تعودد  وُوددُدٔ َو ىددة قيّددتو ت دت٘ َتيُ ددٌ   -

ٔ.ع ُرٔ ونودة

ئددعى تقةمتعددٕ َتحملتمددفّٕ   تقعد ّددٕ تقوع ّدّددٕ تددت ِ ددام تيدداترو تقوأددُِة تقعت ددل   -

يه ُوتتًت تيخو عٕ.

ت ويتد تياترو قكثري وو ت وكتنّت  تقيت ؼيه تقعت  ّٕ )وفدتنْ وارمدّٕ   ت ودل     -

وع دددُى  ددري وددارعني عددل َ ددري   – ددام تددُ ري تقوكهُقُوّددت تيهتمددفٕ   –وفددتنْ وهاقّددٕ 

 ُِل  ري اتف(. -   ععا ت حّتىو ي ني
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َ ّدددت ِوع دده تهتمددفٕ  ددتو ْ )تقةؤِددٕ  َتقيّددتدٔ تيارمددّٕ(   ًددملٍ نوّجددٕ وفيددةٔ           -2

عتـري َوأدٚهٕ حّع  نهت جو ك   واترمدهت مّدتدت  قداًِت تقيدارٔ   دٖ ودّت ٕ       

رؤِٕ َةيت ٕ وارمّٕ وّأ  َيملت ِ ادا مى قداِهت وداِةَى  ماعدت٘ ود ي ني قكدهًؤ       

 ِددآ   ظددل  ُتوددل م ددةٗ توع دده عتقنّتمددت  تقوع ّدّددٕ َت وكتنّددت         وكوددُ  ت

تيوتحٕ.

 َ ّدت ِوع ه عت وتعٕ  و تقن تل تقثتنْ َتقملٓ وت٘  نوتٙجٌ   ٖ تقهخُ تقوتقْ:

متُوا  ةَ  ذت  دمقٌ تح تّٕٙ   تياِةت  تيع دني قفعا  ُتول تقعت  ّٕ َ يدت    -

.تنتة( –يوغريت  تقهُ  )ذاُر

َ  ذت  دمقٕ تح دتّٕٙ   تيداِةت  تيع ددني قدفعا  ُتودل تقعت  ّدٕ َ يدت         تُوا  ة -

.يوغري منُت  تياترو ) توٕ    توٕ( ق تحل تياترو تـتوٕ

تُوا  ةَ  ذت  دمقٕ تح دتّٕٙ   تيداِةت  تيع ددني قدفعا  ُتودل تقعت  ّدٕ َ يدت          -

مت  تقع ّت.درتمت    ّت( ق تحل تقارت – تقْ  –يوغريت  )تي يل( )ووُم  

تُوا  ةَ  ذت  دمقٕ تح دتّٕٙ   تيداِةت  تيع ددني قدفعا  ُتودل تقعت  ّدٕ َ يدت          -

( ق دددتحل 16-15-11- 10-6-يدددوغريت  تـددد ٔ )ممدددل ودددو مخددده مدددهُت  )  

تماثة  ٔ.

متُوددا  ددةَ  ذت  دمم  تح ددتّٕٙ   تيدداِةت  تيع دددني قددفعا  ُتوددل تقعت  ّددٕ       -

  .ةتنُٓ( –ت اتدٓ  –ّدّٕ )تعواتْٙ تيارمّٕ َ يت  ق دةح ٕ تقوع 

 َ كو تعنري يملٍ تقهوتٙج ادت ِ ْ:

 ّدت ِوع ه ععام َوُد  ةَ  ذت  دمقٌ  ح دتّٕٙ   تيداِةت  تيع ددني َ يدت  يدوغري       -1

 ندددتة(   ًدددملٍ نوّجدددٕ وهأيّدددٕ حّدددع  ى تقهدددُ  قدددّه  دددتو    ترمدددت    –تقهدددُ  )ذادددُر 

َو ةةت    تقعت  ّٕ تيارمّٕ.

عُوُد  ةَ  ذت  دمم  تح تّٕٙ   تياِةت  تيع ددني َ يدت  يدوغريت     َ ّدت ِوع ه  -2

تيارمددٕ )حتوددٕ   توددٌ(َتقيت وددت٘  ق ددتحل تيدداترو تـتوددٕ  ددّدكو تروددت  يددملٍ       

تقهوّجٕ ت  مى تياترو تـتوٕ عتقوتاّا هلت تيودتم كو ى  دو تيداترو تقعتودٕ    
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      ً ؤ اددت مى تيداترو تـتودٕ    حّع مى قداًِت تؿةِدٕ   ت وّدتر تيارمدني تدت ِهتمدف

ؼتَل مى ؼنو وو  اوتتًت ؾملم تَقّت٘ تموُر َؼنني مسعوًت تماتد ّٕ.

َ ّدددت ِوع دده عُوددُد  ددةَ  ذت  دمقددٕ تح ددتّٕٙ   تيدداِةت  تيع دددني َ يددت  يددوغري        -3

درتمدت    ّدت(َتقيت اتندت ق دتحل تم  دٖ تع ّددت   ًدملٍ         – تقْ  –تي يل)ووُم  

مى تؿكددؤ   ددٖ تمىددّت٘ ِكددُى تاثددة  دمددٕ   ئددُ٘ وعة ددٕ       نوّجددٕ وه يّددٕ حّددع   

تادد  َمَمددع  َمىددك  مى تيدداِة تم  ددٖ تع ّدددت  ِكددُى  اددملقك قددملقك اتنددت       

تقعةَ  ق تؿًؤ.

َ ّدت ِوع ه ععام َودُد  دةَ  ذت  دمقدٕ تح دتّٕٙ   تيداِةت  تيع ددني ق عت  ّدٕ         -4

ملت ِيدري ت  مى تقعت  ّدٕ   ةتنُٓ(  ًد  –ت اتدٓ  –َ يت  ق دةح ٕ تقوع ّدّٕ )تعواتْٙ 

مؽو ى عت و ف تيةتحل  َيدملت ِعدُد ت  مى تقه دتم تقوع ّددْ ن دتم ووكتودل َمى       

مٓ توددد     مت اتدددٌ ِوفعدددٌ توددد     تيةتحدددل تقوتقّدددٕ َتقعكددده ودددخّ   َيدددملت      

ُِاا منهت عتوٕ ت  تو   ىتول قكل تيةتحل تقوع ّدّٕ َ  ال تينوُِت .

 :التوصيات واملكرتحات

٘    ٖ وتتيام وو نوتٙج نُوْ تتِ ْ:  عهت

ئددةَرٔ تقفدددا٘ عوفهددٖ وعدددتِري ق عت  ّدددٕ تيارمددّٕ ِدددوؤ تمتعددت    ًّدددت   تمَمدددت       (1

تقوع ّدّٕ تيخو عٕ َؼاِا و ىةت  تمدت٘.

نيددددددة ةيت ددددددٕ تيعددددددتِري َتقوتاّددددددا   ًّددددددت عددددددني تيع دددددددني   تيارمددددددٕ َتمدترت         (2

.عةىُرت ( –تقوع ّدّٕ)ناَت 

 َتمدددع تيه ُودددٕ تيارمدددّٕ َويدددك تًت حودددٖ  كدددو تقدددودكو ودددو تقف دددُري     تقفخدددع   (3

ق دعتِري تيهيُدٔ َقُ تارخّت .

َئع نقّت  ق ةمتعٕ   ٖ تقعت  ّٕ تيارمّٕ حودٖ ِدوؤ تقوتاّدا ودو وةت دتٔ تيعدتِري        (4

تيأ ُعٕ.

تتتحددٕ مددار اددفري وددو تيةَنددٌ   تهعّددمل تقنّتمددت  َتيعددتِري تقوع ّدّددٕ وددع وةت ددتٔ      (5

ت ا تقعتوٕ تيه دٕ ق عدل.تقيُ

د ؤ ىةتإ و منت  تجملودع تيانْ   َئع وعتِري تقوع ّؤ َتأُِة و منتتٌ. (6
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تيجّع  كةٔ تياترو تينوي ٌ قووُتاب تقعد ّٕ تقوع ّدّٕ وع تحوّتوت  تيهدتطه   (7

تيخو عٕ.

تقفا٘   ويةَ  تم ودتد ق داترو َ يت  ق دعتِري تحملادٔ َتيأ ُعٕ. (8
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 املراجع:

 مَم: تيةتوع تقعةعّٕ: 

 (ٓ 2003ممحا  حت ظ  ةج َحت ظ  قدا و :)ُِٕتقيتيةٔ   دترٔ تي منت  تقبع  

   ٘ ق كوب.

 (ْ2007ت  ت   فاتيعأ :)ٕ  عع وهيُر   و  ة تيارمٕ وعتِري تيارمٕ تقعت  

ممه َتأفّيت  تقملٓ  يا   ا ّٕ تقبعّٕ عغأ  تؾتوعٕ ت م وّٕ  –تقععتقٕ 

  ة   تى ُِنه.

 (2005تق ت دْ  مسّٕ عهت معّا ممحا :)   ّٕعتقّٕ تيارمٕ ت متمّٕ تؿكُو 

رمتقٕ وتونوري  ري   م أهٕ ُ دتى وو َوًٕ ن ة تيية ني َتياِةِو َتيع دني

   تؾتوعٕ ت ردنّٕ   دتى  ت ردى.وهيُرٔ

 (2006تقفًُتىْ  تقنّا  فاتقعاِا  :)نقّت   - دترتتًت – تيارمٕ تقعت  ٕ: وعًُوًت

  تقيتيةٔ   تمل تقكوب.ؼنّهًت

 (ْ2001تقفُيْ   ترَ  ىُم :)ّٕتقيتيةٔ  دتر مفت٘ ق أفت ٕ ت دترٔ تقوع ّدّٕ َتيارم  

 َتقهية َتقوُملِع.

 تؾُدٔ تقيتو ٕ   تقوع ّؤ عني و ىةت  تقودّا : (2006)حنو َن ةَى   َٓفتقف

.هية َتقوُملِعدتر تينرئ ق      دتىَوعتِري تم ودتد

 َتمع تم وفترت  تيارمّٕ َواٗ و ٘ووًت قيّتو : (2002)  ٖ حتوا  تقثّين

.14)تقةِتض( تجمل ا  ف ٕ وتوعٕ تي ك معُد  ت ياتف تقوع ّدّٕ

 (2004حنني  م وٕ  فاتقع ّؤ :)ٕتػتيت  حاِثٕ   ت دترٔ تيارمّٕ تقععتق  

  دتى  ت ردى  دتر تقعكة.

 عع وهيُر   و  ة   تٙص تيارمٕ تقععتقٕ(: 2007قعوت )محتد    ّل  فات  

ممه َتأفّيت  تقملٓ  يا   ا ّٕ تقبعّٕ عغأ  تؾتوعٕ  –تيارمٕ تقععتقٕ 

 ت م وّٕ  ة   تى ُِنه.

 تمل تقكوتم تؿاِعػاِات  تةعُِٕ َ دترِٕ:  (2006)ممحا   تـأّب   .  

 (2006تـأّب  ممحا :)دتى  ت ردى  واترت ق كوتم ِٕػاِات  تةعُِٕ َ دتر   

 تقعتيْ ق هية َتقوُملِع. 



 

 

  

 هجلة األًدلس للعلوم اإلًساًية واالجتواعية 43

  تقديرات الوعلويي لبعض عواهل فاعلية الودرسة اليوٌيةتقديرات الوعلويي لبعض عواهل فاعلية الودرسة اليوٌيةد/أحود هحود برقعاى ، د/سالن هبارك العوبثاًي     

 والعولبدولة الكويت

 م1024 هارس(  7الوجلد )  ثاًيالالعدد 

 ( 2006تـأّب  ممحا  َتـأّب  ردت :) تمبتتّجّت  تقوأُِة تقبعُٓ   تقُطو

   مرعا  ت ردى  تقكوب تؿاِثٕ ق هية َتقوُملِع.تقعةعْ

 (ٕ1428تـدّنْ  تقنّا م و :) ٖوعتِري وُدٔ تيارمٕ تقععتقٕ   ئُ٘ وهخ

  َرمٕ  دل  وهيُرٔ   تق يت٘ تقنهُٓ تقةتعع  ية ق جدعّٕ ؤِٕ وهًجّٕ(تقه ؤ )ر

 29-28تقنعُدِٕ ق ع ُم تقبعُِٕ َتقهعنّٕ )ونوني(  تقي ّؤ  تقنعُدِٕ  وو 

  رعّع تآل ة.

 اعت٘ٔ كةوت  تقه تم تقوع ّدْ تقعتم   دَقٕ : (2002)وُملٍ قدا  تـّتل

.عّٕ َتقوع ّؤ   َملترٔ تقب2   ت وترت  تقعةعّٕ تيوخأ

 (2005تقاَِك  تّنري  فاتيأ ب :)دتى   دترٔ تيارمٕ تقععتقٕ ويُوتتًت َن تمًت   

 ت ردى  وًّهٕ ق هية َتقوُملِع.

 ( 2007دِتم  مًّل رمل :) ٕ  عع وعًُوًت وعتِرييت َو ىةتتًت –تيارمٕ تقعت  

ٕ تقبعّٕ ممه َتأفّيت  تقملٓ  يا   ا ّ –وهيُر   و  ة تيارمٕ تقععتقٕ 

 عغأ  تؾتوعٕ ت م وّٕ  ة   تى ُِنه.

 (2002تقيفُل  وهملر :)ٓف ٕ رمتقٕ تيع ؤ  تقوجةعٕ تقّتعتنّٕ   تقوأُِة ت دتر  

   َملترٔ تقبعّٕ َتقوع ّؤ  ت ردى.2 1  تقعاد 41ف ا 

 ْ دَر تييترإ تجملودعّٕ   ت و   تيارمْ )درتمٕ : (2007)ع يّه  تقب  تقية

ا ّٕ   تعةِل 19 -17و  ة ت و   تيارمْ ؼاِت  َطدُحت      ّٕ(ؼ ّ

 .تقبعّٕ وتوعٕ ت وترت 

 (2007تق ت   ُِمى حنو :)   ٕتقيّتدٔ تقوخُِ ّٕ ادا ل ق دارمٕ تقععتق

ممه  –  عع وهيُر   و  ة تيارمٕ تقععتقٕ  تمل مةِع تقوغري "ت ُر ويب "

 عّٕ عغأ  تؾتوعٕ ت م وّٕ  ة   تى ُِنه. َتأفّيت  تقملٓ  يا   ا ّٕ تقب

 تيه ُر تقيتول قإلو   تيارمْ  طتر ويب  : (2007)عار عو  فاتهلل  تق تحل

 .وُ ة ت و   تيارمْ  قإلو   تيارمْ   تقيةى تؿتدٓ َتقعيةِو

 (1995وتٙ    فاتقةمحو ممحا :)ٕويّتو  عتقّٕ مدت٘ واِة تيارمٕ  دَترٍ تيوُمع  

 .12  تقعاد 12وتوعٕ مأة  ف ا  ف ٕ ا ّٕ تقبعّٕ 
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 ت و   تيارمْ عني ويو ّت  تقُتمع َؼاِت  : (2006)نيممحا حن  تق غري

 ل  تينويف

  دَر تقويهّت    د ؤ ت و   تيارمْ )جُذج وارمٕ : (2007)قدا َحّا وّتم

 .و  ة ت و   تيارمْ تينويفل(

 ر ع تقكعت٘ٔ ت نوتوّٕ ق د منٕ تيارمّٕ: (2002)ُمى  عةتيّؤ ِ  تقعفاتهلل    

.ىةإ تيأفُ ت  ق وُملِع َتقهية  عريَ 

 (2004تقعأ  مّا حنين :)دتى  تقاتر تقع دّٕ تقاَقّٕ تةعّٕ تيُيُعني َتيوعُمني   

 َدتر تقثيت ٕ.

 (2003  م  و   تقاِو قدُد :) ْكة تقيتيةٔ  دتر تقع تقويُِؤ تقبعُٓ تي من

 تقعةعْ.

 (ٖ2004 دتد تقاِو  وه :)ٕتق جهٕ ف ٕ تقبعّٕ  ت دترٔ   ٖ ونوُٗ تيارم  

 .149  تقعاد 33تقُطهّٕ تقيأةِٕ ق بعّٕ َتقثيت ٕ َتقع ُم  مأة  ف ا 

 (2006تقغتوآ    ٖ قدا مليّا :) مّتو  ت  ّٕ مدت٘ واِةٓ واترو تقوع ّؤ تقعتم

٘ ويّتو يتقّهجة   ت دترٔ تقوع ّدّٕ وو   تيد كٕ تقعةعّٕ تقنعُدِٕ   ٖ ئُ

  تقعاد ف ٕ وتوعٕ طّفٕ ق ع ُم تقبعُِٕ  عع وهيُر   َوًٕ ن ة تيع دني

 تقةتعع. 

   دتر تقكوتم تؾتوعْ تقعني تةعُِت  تؿتمُم: (2000) عةتيّؤ  فاتقُاّل تقعتر  .

  ودعّٕ: تييترإ تجمل: (2007) فاتق أّى حننير  حّاَقدا وتعة   متمؤ

  .  و  ة ت و   تيارمْوا ل قإلو   تيارمْ   دَقٕ ت وترت  تقعةعّٕ تيوخأ

 ٓميؤ تـ تٙص َت مه َتجملتم  تقيت خب مى تو ى عًت (: 2007)و فت   تقكةد

ف ٕ عُة   تيارمٕ تقثتنُِٕ تقععتقٕ   واِهٕ تقةِتض وو َوًٕ ن ة تقبعُِني

م دروتى تقنُدتى.    متقعاد تقثتقع   وتوعٕ   َدرتمت  تقعتمل ت م وْ

 (1423اعكْ  مًتم :)دترٔ وارمٕ تينويفل تيخوُل َ ت  ّوًت  وتوعٕ تي ك معُد   

 .17/1/1423-16نأَ وارمٕ تينويفل    تقعبٔ وو 
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 ( تٙص تيارمٕ تمعواتّٕٙ تقععتقٕ وو َوًٕ ن ة 2003تيتوآ  واِا ئعّا   :)

رمتقٕ وتونوري  ٕ حعة تقفتطو عتيد كٕ تقعةعّٕ تقنعُدِٕ  واِةٓ َوع دٖ قت 

   ا ّٕ تقارتمت  تقع ّت  تؾتوعٕ تهلتمشّٕ. ري وهيُرٔ

 تقيتيةٔ  تقوخأّ  تيارمْ تممبتتّجْ :(2001)قدا  فاتـتقه  ُقْعوا  

 .وكوفٕ تقاتر تقعةعّٕ ق كوتم

 ْني)تمػتيت  تيعتوةٔ تقوهدّٕ تيًهّٕ ق دع د: (2002)قدا  فاتـتقه  واعُق

 .دتر تقكوتم تؾتوعْ  تقعني تيا ل َتممبتتّجّت (

 تيارمٕ تقععتقٕ )تجملتم  َتيعتِري : (2007)وارمٕ تقايةت٘ تمعواتّٕٙ عيةعني

.مفود  24  ت مكهارِٕ َتي ىةت (

 (2010تينت ّا  وع ْ  تِا :)ُِٕتقأفعتياِة ونوُٗ مدت٘  ت  ّٕ تياترو تقثتن   ٕ

 ت َ  عع وهيُر   دتى  ت ردى  دتر و ّه تقاوتى ق هية َتقوُملِع.

 (2000وهنْ  قدُد :)ِٕوةاا تقويُِؤ تقبعُٓ َوفتدل ت ح ت٘  ت مكهار  

 ت مكهارِٕ ق كوتم.

 (ٖ2007وه ُر  و أع :)ْعع ويُوت  تيارمٕ تقعت  ٕ وو وه ُر تةعُٓ  م و  

مه َتأفّيت  تقملٓ  يا   ا ّٕ تقبعّٕ م –وهيُر   و  ة تيارمٕ تقععتقٕ

 ِهتِة.  -7عغأ  تؾتوعٕ ت م وّٕ  ة   تى ُِنه  ت حا 

 (2004نيُتى  ِعيُم حنني  َنيُتى   ّل  دة :) ٔتقن ُتو تقوه ّدْ   ت دتر

    دتى  ت ردى  دتر تقعةمتى ق هية َتقوُملِع.َت ىةتف تقبعُٓ
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