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دور أعضبء هيئت التذريس في جبمعت اليرمىك في تنميت المىاطنت لذي الطلبت وعالقتهب بمستىي 

 الروح المعنىيت لذيهم من وجهت نظر الطلبت أنفسهم
  

 ديمه عبذهللا الرفبعي

 صبلخ عليمبث

 الملخص 

ٚػ٩لزٙب ثَّزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ " كٚه أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ اٌطٍجخ 

 ٌل٠ُٙ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ أٔفَُٙ "

٘لفذ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ اٌزؼوف إٌٝ كٚه أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٚاٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٚاٌؼ٩لخ ث١ّٕٙب  

ػٓ أٍئٍزٙب رُ  ٌلٜ اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ أٔفَُٙ، ٌٚزؾم١ك أ٘لاف اٌلهاٍخ ٧ٌٚعبثخ

اٍزقلاَ إٌّٙظ اٌَّؾٟ ا٨هرجبؽٟ، رُ افز١به ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ثبٌطو٠مخ اٌطجم١خ اٌؼشٛائ١خ ِّضٍخ ٌّغزّغ اٌلهاٍخ ِٓ 

ً ٚؽبٌجخ. أظٙود 1487%( ِٓ ِغزّغ اٌلهاٍخ، ؽ١ش ثٍغ ػلك اٌَّزغ١ج١ٓ )5عبِؼخ ا١ٌوِٛن، ثّب َٔجزٗ ) ( ؽبٌجب

ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ أٔفَُٙ وىً عبءد ثلهعخ )وج١وح( ؽ١ش عبء اٌّؾٛه اٌضبٟٔ إٌزبئظ أْ ِؾبٚه ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ِٓ 

رؾًّ اٌَّؤ١ٌٚخ فٟ اٌّورجخ ا٤ٌٚٝ ثلهعخ )وج١وح( ر٩ٖ فٟ اٌّورجخ اٌضب١ٔخ اٌّؾٛه ا٤ٚي ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء ثلهعخ وج١وح 

بءد ثلهعخ وج١وح، وّب أظٙود أ٠ؼبً، وّب أظٙود إٌزبئظ أْ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٌفمواد ِغبي اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ع

إٌزبئظ ٚعٛك ػ٩لخ اهرجبؽ١خ ث١ٓ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ َِٚزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌلٜ اٌطٍجخ، ٚفٟ ػٛء ٔزبئظ اٌلهاٍخ فمل 

أٚطذ اٌلهاٍخ ثؼوٚهح ا٨ٍزّواه فٟ اٌزله٠ت ٚاٌزأ١ً٘ اٌَّزّو ٤ػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ؽوق ر١ّٕخ اٌم١ُ 

. ٚٚػغ ثواِظ عبِؼ١خ رٍجٟ ؽبعبد اٌطٍجخ ِٓ ف٩ي ر١ّٕخ اٌم١ُ اٌٛؽ١ٕخ ٌل٠ُٙ، ٚ إعواء اٌٛؽ١ٕخ ٌلٜ ؽٍجخ اٌغبِؼبد

 ِي٠ل ِٓ اٌلهاٍبد اٌّشبثٙخ. 

 اٌّٛاؽٕخ، اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ، أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ، ؽٍجخ عبِؼخ ا١ٌوِٛن.  الكلمبث المفتبديت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Role of Faculty Members of Yarmouk University in Developing 

Student's Citizenship and it's Relationship to the Level of Students 

Morale as perceived by Themselves 

 

Abstract 

 The present study aimed to identify the role of the faculty members in developing 

student's citizenship and the level of students moral at Yarmouk University from the 

perspective of the students themselves, also to examine the correlation between the role 

of faculty members in the development of citizenship and the level of morale among 

students at Yarmouk University. The sample of the study was selected by a random 

stratified sampling of 5% of the study population from Yarmouk university students. The 

number of respondents was 1487 students. The results showed that the level of 

citizenship among students from the point of view of the students themselves as a whole 
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came at a high level, where the second rank took responsibility in the first rank with a 

high level followed by second rank, the first rank loyalty and belonging to a large level, 

also results showed that the means of the morale fields were high. Also there are a 

positive correlation between citizenship and the level of morale among students at 

Yarmouk University in the light of the study results, the study recommended the need to 

continue training and rehabilitation of faculty members in ways of developing national 

values among university students. And develop university programs that meet the needs 

of students through the development of their national values, and conducting more 

similar studies. 

Key words: Citizenship, Morale, Faculty Members, Yarmouk University Students. 

 

 المقذمت

٠ٚؼٛك اٌَجت فٟ اٌزغ١١و اٌَّزّو إٌٝ اٌزملَ ٠زَُ اٌؼظو اٌؾبٌٟ ثبٌزغ١و اٌلائُ ٚاٌَّزّو فٟ شزٝ ِٕبؽٟ اٌؾ١بح، 

اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚ رم١ٕبد ا٨رظبي اٌزٟ ٌٙب ا٤صو فٟ رؼل٠ً ِٕظِٛخ اٌم١ُ ٚ ِٓ ػّٕٙب ل١ُ اٌّٛاؽٕخ ؽ١ش أْ اٌؼبٌُ أػؾٝ 

وبٌمو٠خ اٌظغ١وح ٚأطجؾذ وً اٌشؼٛة ِٕفزؾخ ػٍٝ صمبفبد ا٤ُِ ا٤فوٜ ِّب ٠ؼٕٟ اٌزفبػً اٌّزجبكي ٚافز٩ف اٌم١ُ 

 زٟ رؼزجو اٌؼبًِ اٌوئ١ٌ فٟ رؾل٠ل ٚرٛع١ٗ ا٨٘زّبِبد ٚا١ٌّٛي فٟ وبفخ ِٕبؽٟ اٌؾ١بح .اٌ

إْ روث١خ اٌفوك ػٍٝ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ ٌٗ ٘لف اٍزوار١غٟ ٠زّضً ثئٔزبط ِٛاؽٓ ٠زظف ثبٌَّؤ١ٌٚخ ٚلبكه ػٍٝ اٌزفبػً فٟ 

و اٌزوث١خ ػٍٝ اٌّٛاؽٕخ ِشوٚػب رؼ١ّ١ٍب ٌٗ اٌؾ١بح ا٨عزّبػ١خ ٚاٌز٠ّٕٛخ ٌٚل٠ٗ اٌملهح ػٍٝ إٌمل ثبٍزم١ٌ٩خ ٌنا رؼزج

 (. Al Akra ،2007أ٘لاف ٚفطؾ ٚثواِظ، ٠َٚزٕل إٌٝ ِجبكا ِٚؼبهف فٙٛ ثبٌزبٌٟ ِشوٚع ِّٕٙظ ثطو٠مخ ػ١ٍّخ )

ٚرؼل اٌغبِؼبد ِٚؤٍَبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ِٓ اٌّؤٍَبد اٌجبهىح فٟ رمل٠ُ كٚه٘ب اٌٛاػؼ فٟ رؼي٠ي اٌم١ُ ِضً 

ٖ اٌّؤٍَبد ٠ؼزّل ػ١ٍٙب ثشىً عٍٟ فٟ رشى١ً ِٕظِٛخ اٌم١ُ ٚرى٠ٕٛٙب ٌلٜ اٌط٩ة ٚاٌزٟ ٠ظٙو اٌّٛاؽٕخ، ؽ١ش أْ ٘ن

أؼىبٍٙب ٚاػؾب فٟ اٌٍَٛوبد اٌظب٘و٠خ ٥ٌفواك، ٚمٌه اٌزأص١و ٠ؼزّل ػٍٝ ؽج١ؼخ إٌّب٘ظ اٌزٟ ٠زُ رمل٠ّٙب ٌٍط٩ة 

(Al-Batsh, and Abdul Rahman, 1990). 

ِٛن وئؽلٜ اٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ، فب٤ٔظبه رزٛعٗ كائّبً إ١ٌٙب ِٓ اعً اػلاك ٚأط٩لبً ِٓ ؽج١ؼخ عبِؼخ ا١ٌو

اٌىٛاكه ٚاٌطبلبد ٚاٌمٜٛ اٌجشو٠خ اٌّؤٍ٘خ ٚاٌّلهٍخ، وّب رمَٛ ػٍٝ روث١خ اٌّٛاؽٕخ ٌٚىٓ ١ٌٌ ثٕفٌ اٌفبػ١ٍخ ِغ ثم١خ 

شقظ١زٗ ثبٌٍَٛن ا٨ف٩لٟ ٚاٌّجبكا اٌغبِؼبد، ؽ١ش رٍؼت كٚهاً فبػ٩ فٟ رى٠ٛٓ اٌّٛاؽٓ اٌظبٌؼ اٌنٞ رز١ّي 

 (.Hayary and Aki ،2014ا٨ف٩ل١خ ِٓ أِبٔخ ٚطلق، َِٚؤ١ٌٚخ، ٨ٚٚء )

ٌٚٙنٖ اٌم١ُ كٚهاً فٟ وً ٔشبؽ ٚ رٕظ١ُ إَٔبٟٔ ٚاعزّبػٟ ٚغ١وٖ ػٍٝ اػزجبه أْ ا٦َٔبْ مٚ ػ٩لخ ثبٌىْٛ اٌنٞ ٠ؼ١ش 

ٚثلٚٔٙب ٠ٕزشو ٚرىْٛ ٕ٘بن طواػبد ٚرٕبلؼبد ِقزٍفخ  ف١ٗ ٤ْ رّبٍه اٌّغزّغ ِجٕٟ ػٍٝ ٚؽلح ل١ّخ ٚأزشبه٘ب،

(Al Rashdi ،1994.) 

إْ ا٨ٌزياَ ثم١ُ اٌّٛاؽٕخ ٟ٘ ِٓ اٌّجبكا اٌزٟ رورىي ػ١ٍٙب اٌّل١ٔخ اٌؾل٠ضخ ِٚٓ اٌم١ُ ا٤ٍب١ٍخ ٌٍّٛاؽٕخ ػٍٝ ٍج١ً 

، Katebبِؼ ٚرمجً ا٢فو )اٌّضبي ٨ اٌؾظو: اٌزم١ل ٚا٨ٔؼجبؽ ثب٤ٔظّخ ٚاؽزواَ اٌؾو٠بد ٚؽمٛق ا٦َٔبْ ٚاٌزَ

2011.) 

ٚإْ ٌم١ُ اٌّٛاؽٕخ أصواً ثبهىاً فٟ رؼ١ّك اٌؾٌ اٌٛؽٕٟ ٚرؼي٠ي ا٨ٔزّبء ٌٍٛؽٓ ٚاٌشؼٛه ثؼوٚهح أكاء اٌٛاعجبد وّب  

إْ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ ري٠ل ِٓ رّبٍه اٌّغزّغ ٚرؼبْٚ أفواكٖ  )وّب ٚرٛعل ػ٩لخ ٚؽ١لح ث١ٓ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ ٚ اٌزٕشئخ 

ٟ رّبهٍٙب اٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ ؽ١ش أْ اٌزٕشئخ ا٨عزّبػ١خ رؼًّ ػٍٝ ىهع اٌّٛاؽٕخ فٟ ٔفًٛ إٌشٝء ا٨عزّبػ١خ اٌز

 ( Hayward & Jerome ،2010ٚرؼّك شؼٛهُ٘ ثٙب. 

اٌجشو٠خ اٍزٕبكاً إٌٝ اٌَّؤ١ٌٚخ ٚاٌلٚه اٌزوثٛٞ اٌنٞ ٠مغ ػٍٝ ػبرمٙب، ٠ٚىْٛ  ٚرؤكٞ اٌغبِؼخ كٚهاً فٟ رأ١ً٘ اٌمٜٛ 

ب١ُ٘ ٚل١ُ اٌّٛاؽٕخ ٚرم١١ّٙب فٟ إٌّب٘ظ اٌزوث٠ٛخ، إػبفخ إٌٝ كٚه ا٤ٔشطخ اٌّشزووخ ِغ اٌّغزّغ مٌه ثزؼي٠ي ِف

 (Haela ،2006اٌّؾٍٟ )

ٌٚىٟ رَزط١غ اٌغبِؼخ اٌم١بَ ثٛظبئفٙب اٌّزّضٍخ فٟ ر١ّٕخ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ ٨ ثل ِٓ رٛافو ٚرغ١ٙي ث١ئخ روث٠ٛخ رزٕبٍت 

ٌم١ُ ٚرطج١مٙب فٟ ٍٍٛو١برُٙ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌّشوفْٛ ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِؼٙب، ٌزؾفي اٌط٩ة ػٍٝ اٍز١ؼبة ٘نٖ ا

ِضب٨ً ٠ؾزنٜ ثٗ، وّب ٠غت رٛف١و أٔشطخ ٚفؼب١ٌبد ٌزؼي٠ي ٘نٖ اٌم١ُ. ٠ٚوٜ اٌجؼغ أْ كٚه اٌغبِؼخ فٟ ر١ّٕخ ل١ُ 

ْٚ ٚاٌؼًّ اٌزطٛػٟ اٌّٛاؽٕخ ٠زووي فٟ رؾف١ي اٌطٍجخ ػٍٝ اوزَبة ٘نٖ اٌم١ُ ِٓ ف٩ي اٌزأو١ل ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌزؼب
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ٚاٌؼلاٌخ ػّٓ ِّبهٍبد اٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ إػبفخ إٌٝ اشزّبي إٌّب٘ظ ػٍٝ ٘نٖ اٌم١ُ كْٚ إغفبي أ١ّ٘خ رؾل٠ل 

 (.Quinn،2005ا٤٘لاف ثللخ ٚرٛف١و وً ِب ٠ٍيَ ٌزؾم١ك ٘نٖ ا٤٘لاف )

  ً فٟ ػظو اٌؼٌّٛخ اٌنٞ ٠َبُ٘ فٟ  ١ّ٘٤ٚخ كٚه اٌغبِؼخ فٟ ر١ّٕخ ل١ُ ا٨ٔزّبء ٌطٍجزٙب، عبءد ٘نٖ اٌلهاٍخ فظٛطب

  غ١بة اٌٛؽ١ٕخ اٌّؾ١ٍخ ِٓ ف٩ي ٍٚبئً ا٨رظبي ا٨عزّبػٟ ٌؼلَ اٍزقلاِٙب ثبٌشىً ا٤ِضً.

 ِفَٙٛ اٌّٛاؽٕخ

( ٚاٌّٛاؽٕخ ٟ٘ عٍّخ ِٓ 1994) Ibn Manzourاٌٛؽٓ فٟ اٌٍغخ ٘ٛ ا٤هع اٌزٟ ٠ٕشأ ف١ٙب ا٦َٔبْ ٠َٚزمو ف١ٙب 

لهح ػٍٝ ارمبْ ِٙبهاد اٌؾٛاه ٚاٌزَبِؼ ٚاٌؾو٠خ ٚرط٠ٛو اٌفىو ٚارقبم اٌمواهاد. اٌقظبئض اٌزٟ رؼطٟ اٌفوك اٌم

ٟ٘ "ِغّٛػخ ِٓ اٌقظبئض ٚ اٌَّبد اٌزٟ رىَت اٌفوك اٌملهح ػٍٝ اٌزّىٓ ِٓ ِٙبهاد اٌؾٛاه ٚ اٌّشبهوخ، ٚ 

هٖ فٟ اٌؾ١بح ثشىً فؼبي اٌَّؤ١ٌٚخ ا٨عزّبػ١خ ٚاٌؾو٠خ ٚاٌزَبِؼ، ٚارقبم اٌمواه ٚر١ّٕخ اٌفىو، لبكهاً ػٍٝ أكاء كٚ

(Allam ،2009:7.) 

(( أٔٙب: "شؼٛه اٌفوك ثب٨ٔزّبء إٌٝ عّبػخ اعزّبػ١خ، ٌٙب صمبفخ ٚربه٠ـ ِٚظ١و Al Jubouri 11 :2010وّب ٠وا٘ب 

ً ١ٍٚب١ٍبً، ٠َٚبُ٘ اٌفوك ِٓ ف٩ي ٘نا ا٨ٔزّبء ثشىً فبػً فٟ اٌؾ١بح  ً ٚلب١ٔٛٔب ِشزون، ٠ٕٚظُ ٘نا اٌشؼٛه اعزّبػ١ب

 ّبػ١خ". ا٨عز

 كٚه اٌغبِؼبد فٟ ر١ّٕخ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ

رُؼلّ اٌغبِؼبد ِٓ أُ٘ اٌّؤٍَبد اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رٕشئخ اٌّٛاؽٓ اٌّؼزي ثٛؽٕٗ، ٚإٌّزّٟ ٌؼوٚثزٗ ٚل١ِٛزٗ، ٚاٌّزّزغ  

ٔٗ ثوٚػ اٌَّؤ١ٌٚخ، ٚاٌّضمف اٌّطٍغ ػٍٝ ربه٠قٗ ٚرواصٗ، ٚاٌّزبثغ ٌمؼب٠ب ٚؽٕٗ ٚأِزٗ، ٚاٌّشبهن ف١ٙب. ِٚٓ ٕ٘ب فئ

٠ّىٓ اػزجبه أْ اٌغبِؼبد ٠مغ ػٍٝ وبٍ٘ٙب رأ١ً٘ ٚر١ّٕخ اٌّٛاؽٓ ِٓ ف٩ي إشجبع ؽبعبد اٌط٩ة ك١ٕ٠بً ٚصمبف١بً ٚفىو٠بً 

ٚاعزّبػ١بً، ٚرله٠َُٙ اٌّجبكا ٚاٌّفب١ُ٘ اٌزٟ رؼٕٝ ثبٌزوث١خ اٌٛؽ١ٕخ، ٚرط٠ٛو للهارُٙ ِٚٙبهارُٙ ِٓ ف٩ي ا٤ٔشطخ 

، Nasserث١خ، ٚر١ّٕخ ل١ُ ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء ف١ُٙ، ٚرله٠جُٙ ػٍٝ ارقبم اٌمواه )اٌغبِؼ١خ وبٌٕلٚاد ٚاٌّؤرّواد اٌط٩

(. ٠ٚظٙو كٚه اٌغبِؼخ ع١ٍبً فٟ ر١ّٕخ ا٨ٔزّبء ٌلٜ اٌط٩ة ٚرؼ١ّمٗ كافً ٔفٍُٛٙ ثؼل أْ رُ غوٍٗ ثلافٍُٙ فٟ 2003

ٚاٌّّبهٍبد اٌزٟ رؼّك ٚرؼيى ا٨ٔزّبء ِوؽٍخ ٍبثمخ، ٌنا فئٔٗ ٠غت ػٍٝ اٌغبِؼخ أْ رمَٛ ثوفل اٌط٩ة ثبٌقجواد 

 ( Eberly & Gal ،2007ثلافٍُٙ ثأٍٍٛة ِٕطمٟ ػٍّٟ )

 اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ: 

إْ ِؼ٠ٕٛبد ا٤فواك ٌٙب أ١ّ٘خ وج١وح فٟ ِغبي اٌؼًّ أط٩لبً ِٓ وٛٔٙب ِم١بٍبً ٌفبػ١ٍخ اٌؼب١ٍِٓ ٚإفبكرُٙ فٟ اٌّؤٍَخ. 

ػب اٌؼب١ٍِٓ ِٓ ا٨رغب٘بد اٌؾل٠ضخ ٌم١بً ٚهكٚك أفؼبٌُٙ ٚظوٚف ٌنٌه أطجؼ ا٨٘زّبَ ثلهعخ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٚه

ػٍُّٙ اٌّبك٠خ، ٚا٦كاه٠خ، ٚا٨عزّبػ١خ ٚإٌف١َخ، ٠ٚؼل ا٨٘زّبَ ثبٌغٛأت إٌف١َخ ٥ٌفواك ِٓ اٌزؾ٨ٛد ا٤ٍب١ٍخ فٟ 

فبطخ ثبػزجبه٘ب  ِغبي إكاهح ا٤فواك، فمل أفنٚا ٠ٕظوْٚ إٌٝ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ اٌؼب١ٌخ، ٚإٌٝ هػب ا٤فواك ٔظوح

ػٕبطو أٍب١ٍخ ِٓ ػٕبطو اٌزؾف١ي، ٚغلٚا ٠ٙزّْٛ ثبٌؼٛاًِ ٚاٌّؤصواد اٌزٟ روفغ ِٓ ِؼ٠ٕٛبد ا٤فواك ٚهػبُ٘ 

 .(Khawaldeh, 2013ٌّب ٌٙب ِٓ ػ٩لخ إ٠غبث١خ ِغ أكائُٙ ٚأغبىارُٙ )

اٌّٙبهاد ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ فبٌؼبًِ مٚ إْ ٌٍوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ا٤صو اٌىج١و فٟ هفغ ِؼل٨د ا٤كاء ٚرؾ١َٓ ا٦ٔزبع١خ ٚر١ّٕخ 

اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ اٌّزل١ٔخ، ٠َؼٝ ٌٍزغ١ت ػٓ اٌؼًّ ٚافز٩ق اٌّشبوً كافً اٌّؤٍَخ ِّب ٠ؤصو ثبٌٍَت ػٍٝ رؾم١ك 

(. أِب إما وبٔذ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ػب١ٌخ فئْ مٌه ثبٌؼوٚهح ١ٍؤكٞ إٌٝ Al Ajami ،2010أ٘لاف اٌّؤٍَخ )

 اٌزٟ وبٔذ رزٛلؼٙب ا٦كاهح.اٌؾظٛي ػٍٝ ٔزبئظ ِطبثمخ ٌزٍه 

 مشكلت الذراست

ً فٟ ظً اٌؼٌّٛخ اٌزٟ رٙلك ا٠ٌٛٙخ اٌٛؽ١ٕخ ٚ  ٔظواً ١ّ٘٤خ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ فٟ ٔفًٛ إٌشء ٚرؼي٠ي٘ب ٌل٠ُٙ فظٛطب

رظٙو ِفب١ُ٘ اٌّٛاؽٕخ، ٚ رن٠ت ا٨ٔزّبء ٚٔظواً ١ّ٘٤خ كٚه اٌم١بكاد ا٤وبك١ّ٠خ اٌزوث٠ٛخ فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ 

-ِبعَز١و -اٌطٍجخ ٚلل ٨ؽع اٌجبؽضبْ ِٓ ف٩ي كهاٍزُٙ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن ٌٍّواؽً اٌؼ١ٍّخ اٌض٩س )ثىبٌٛه٠ًٛ

كوزٛهاٖ( أْ ؽٍمخ اٌٛطً ِب ث١ٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚ اٌطٍجخ ػؼ١فخ ف١ّب ٠زؼٍك فٟ ر١ّٕخ ا٨ٔزّبء ِٓ ف٩ي 

 اٌزٛع١ٗ ٌنا عبءد اٌلهاٍخ ٌزغ١ت ػٓ ا٤ٍئٍخ ا٢ر١خ:

ٚه أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ ِب ك .1

 أٔفَُٙ؟

 ِب َِزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌلٜ ؽٍجخ عبِؼخ ا١ٌوِٛن ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ أٔفَُٙ؟ .2
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فٟ ( ِب ث١ٓ كٚه أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ α=0.05ً٘ ٕ٘بن ػ٩لخ اهرجبؽ١خ كاٌخ إؽظبئ١ب ػٕل اٌَّزٜٛ ) .3

 ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٚ َِزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ػٕل اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن؟

 أ١ّ٘خ اٌلهاٍخ 

 ا١ّ٘٤خ إٌظو٠خ: 

رَزّل اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ أ١ّ٘زٙب ِٓ أ١ّ٘خ ِٛػٛػٙب فٟ اٌىشف ػٓ كٚه أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ 

ٔج١ٓ ١ِّٙٓ ّٚ٘ب اٌغبٔت إٌظوٞ، ؽ١ش رجلٚا ا١ّ٘٤خ إٌظو٠خ ِٓ اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن. ٚاٌّزّضٍخ فٟ رٕبٌٚٙب ٌغب

ف٩ي ِب رملِٗ اٌلهاٍخ ِٓ ِؼٍِٛبد عل٠لح إٌٝ اٌّؼوفخ ا٦َٔب١ٔخ ِٓ ف٩ي كهاٍزٙب ٌلٚه أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ 

 ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن. 

 ا١ّ٘٤خ اٌزطج١م١خ:

رجلٚ ا١ّ٘٤خ اٌزطج١م١خ ف١ّب ١ٍزورت ػٍٝ ٔزبئظ اٌلهاٍخ ِٓ فٛائل ػ١ٍّخ فٟ ا١ٌّلاْ اٌزوثٛٞ ٚإٌفَٟ ِزّض٩ً فٟ ري٠ٚل  

اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ ا٦كاهح اٌغبِؼ١خ ثزغن٠خ هاعؼخ ِزؼٍمخ ثبٌظب٘وح ٚكٚه أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن فٟ 

 ٚاٌزوو١ي ػٍٝ عٛأت اٌمٛح فٟ عٛأجٙب اٌّقزٍفخ. ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ. ٌٍزوو١ي ػٍٝ عٛأت اٌؼؼف 

 أ٘لاف اٌلهاٍخ 

 رٙلف اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ إٌٝ:

اٌزؼوف إٌٝ كٚه أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن ِٓ ٚعٙخ ٔظو  .1

 اٌطٍجخ أٔفَُٙ.

 ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ.رَُٙ فٟ ِؼوفخ َِزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌلٜ ؽٍجخ عبِؼخ ا١ٌوِٛن ِٓ  .2

ِؼوفخ اٌؼ٩لخ ا٨هرجبؽ١خ ِب ث١ٓ كٚه أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ َِٚزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ  .3

 ٌلٜ اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن.

 رؼو٠ف اٌّظطٍؾبد

ثأٔٗ "عٍّخ ِٓ إٌشبؽبد اٌّزظٍخ ٚاٌزٟ رَبُ٘ فٟ رؾم١ك اٌّزٛلغ ِٓ (Masahda, 2006, p.12 اٌلٚه: ٠ؼوفٗ 

 ِٛالف ِؼ١ٕخ ٚرٛلغ ٍٍٛوبد اٌفوك فٟ رٍه اٌّٛالف".

 ٠ٚؼوفٗ اٌجبؽضبْ إعوائ١ب أٔٗ عٍّخ ِٓ ا٤ٔشطخ اٌّزٕبٍمخ ٚاٌزٟ رزؼٍك ثبٌزٕجؤ فٟ ٍٍٛوبد ا٤فواك فٟ ِقزٍف اٌّٛالف.

( ٟ٘ "ػ١ٍّخ إّٔبء ِغّٛػخ ِٓ اٌم١ُ ٚاٌّجبكا ٚاٌّضً ٌلٜ اٌز١ِ٩ن Yousef, 2011, p.15اٌّٛاؽٕخ : ٚرؼوفٙب 

ٌزَبػلُ٘ ػٍٝ أْ ٠ىٛٔٛا ِٛاؽ١ٕٓ طبٌؾ١ٓ لبكه٠ٓ ػٍٝ اٌّشبهوخ اٌفؼبٌخ ٚإٌشطخ فٟ وبفخ لؼب٠ب اٌٛؽٓ ٚ 

 ً اٍخ اٌزٟ أػل٘ب : ثبٌلهعخ اٌى١ٍخ اٌزٟ ٠َغٍٙب اٌَّزغ١جْٛ ػٍٝ أكاح اٌلهِشى٩رٗ". ٠ٚؼوف اٌجبؽضبْ اٌّٛاؽٕخ إعوائ١ب

 ( فموح فّب١ٍخ اٌزمل٠و. 31ٚاٌزٟ اشزٍّذ ػٍٝ ) اٌجبؽضبْ،

( ٟ٘" هك فؼً اٌفوك اٌلاف١ٍخ ٚاٌٛعلا١ٔخ ٔؾٛ إٔغبى أػّبٌٗ (Nashwati, 1994, p.22اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ: ٠ٚؼوفٙب 

 ٚرؾم١ك ا٤٘لاف اٌقبطخ ثبٌّؤٍَخ اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب".

خ ٌلٜ اٌفوك ٠شؼو ف١ٙب ثبٌؾّبً ٚاٌلافؼ١خ ِّب ٠َبػلٖ فٟ رؾم١ك أ٘لافٗ ٠ٚؼوفٗ اٌجبؽضبْ إعوائ١ب أٔٙب ؽبٌخ كاف١ٍ

إٌّشٛكح، فٟٙ ِغّٛع اٌّشبػو ا٠٦غبث١خ ٚاٌٍَج١خ ٚاٌّؾب٠لح ٌلٜ ؽٍجخ عبِؼخ ا١ٌوِٛن ٔؾٛ عٛأت رؼٍُّٙ ٚث١ئزُٙ 

( فموح فّب١ٍخ 26ػٍٝ )اٌغبِؼ١خ، ٚرمبً ٘نٖ اٌلهعخ ِٓ ف٩ي اٍزجبٔخ اٌلهاٍخ اٌزٟ أػل٘ب اٌجبؽضبْ ٚاٌزٟ اشزٍّذ 

 اٌزمل٠و. 

 ؽلٚك اٌلهاٍخ ِٚؾلكارٙب: 

 رزؾلك ٔزبئظ اٌلهاٍخ ثبٌؾلٚك ٚاٌّؾلكاد ا٢ر١خ:  

اٌؾلٚك اٌّٛػٛػ١خ: الزظود اٌلهاٍخ ػٍٝ كهاٍخ كٚه أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ  ●

ؽٍجخ عبِؼخ ا١ٌوِٛن ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن، ٚاٌزؼوف ػٍٝ َِزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌلٜ 

 أٔفَُٙ؟

 اٌؾلٚك اٌجشو٠خ: الزظود اٌلهاٍخ ػٍٝ ؽٍجخ عبِؼخ ا١ٌوِٛن.  ●

 اٌؾلٚك اٌّىب١ٔخ: الزظود اٌلهاٍخ ػٍٝ عبِؼخ ا١ٌوِٛن.  ●
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 َ. 2018/2019اٌؾلٚك اٌيِب١ٔخ: رُ إعواء اٌلهاٍخ ف٩ي اٌؼبَ اٌلهاٍٟ  ●

  اٌّؾلكاد:

ػٍٝ  اشزٍّذ ِؾلكاد اٌلهاٍخ ثبٌقظبئض ا١ٌَىِٛزو٠خ )اٌظلق ٚاٌضجبد( ٥ٌكاح ِٚٛػٛػ١خ اٍزغبثخ أفواك اٌؼ١ٕخ

 أكاح اٌلهاٍخ. 

 اٌلهاٍبد اٌَبثمخ

٠زؼّٓ ٘نا اٌغيء اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ماد اٌؼ٩لخ ثّٛػٛع اٌلهاٍخ، ِّب ٠زٕبٍت ِغ أ٘لافٙب ِٚزغ١وارٙب، ػٍٝ إٌؾٛ 

 ا٢رٟ:

 وث١خ: اٌلهاٍبد اٌؼ

( اٌزؼوف إٌٝ َِزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌط٩ة و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠بػ١خ فٟ عبِؼخ 2004) Bayrakdar٘لفذ كهاٍخ  

(، اٍزقلِذ اٌلهاٍخ إٌّٙظ اٌٛطفٟ ؽ١ش رُ 2004-2003اٌّٛطً ِٚٓ اٌظف١ٓ ا٤ٚي ٚاٌواثغ ٌٍَٕخ اٌلها١ٍخ )

ثبٌٕفٌ، اٌوػب، ا٨ٔزّبء، اٌطّٛػ، اٌّضبثوح(. رىْٛ اػزّبك ِم١بً ٌٍوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ِىْٛ ِٓ فٌّ ِغب٨د )اٌضمخ 

ٚفموح، ٚلل أظٙود ٔزبئظ اٌلهاٍخ أْ أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ لل ؽظٍٛا ػٍٝ كهعبد ػب١ٌخ ثل٨ٌخ ِؼ٠ٕٛخ  69اٌّم١بً ِٓ 

ٙبكفخ، فٟ َِزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ. ٚلل للَ اٌجبؽضبْ ػلح رٛط١بد ِٕٙب ا٦وضبه ِٓ اٌّؾبػواد اٌؼ١ٍّخ، ٚإٌّبلشبد اٌ

ٚاٌزؼوف ػٍٝ ِٛا٘ت ٚلبث١ٍبد اٌط٩ة ٚرمل٠ُ ٔشبؽبد ٚفؼب١ٌبد ِؼ١ٕخ رؼًّ ع١ّؼٙب ػٍٝ هفغ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ 

 ٌل٠ُٙ. 

( كهاٍخ ٘لفذ إٌٝ ِؼوفخ كٚه أٍزبم اٌغبِؼخ فٟ ر١ّٕخ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ ٌّٛاعٙخ رؾل٠بد ا٠ٌٛٙخ 2010) Amaraأِب 

ٚرُ إػلاك اٍزجبٔخ ٌزؾم١ك أ٘لاف  2009-2008ٕله٠خ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ اٌضمبف١خ ٚؽجمذ اٌلهاٍخ ػٍٝ ؽٍجخ عبِؼخ ا٦ٍى

كهاٍزٗ رٛطٍذ إٌٝ لظٛه ل١بَ ا٤ٍزبم اٌغبِؼٟ فٟ ر١ّٕخ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ وّب أشبهد إٌٝ لظٛه ل١بَ ا٤ٍزبم اٌغبِؼٟ 

 فٟ ر١ّٕخ ل١ُ ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء ٚلظٛهٖ أ٠ؼبً فٟ ر١ّٕخ ل١ُ اٌزَبِؼ.

هاٍخ ٘لفذ اٌزؼوف إٌٝ ٚالغ اٌلٚه اٌنٞ رمَٛ ثٗ و١ٍبد اٌزوث١خ ثّؾبفظبد غيح فٟ ( ثل2010) Abu Hashisٚلبَ 

ر١ّٕخ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ اٌطٍجخ اٌّؼ١ٍّٓ، ٚونٌه اٌٛلٛف ػٍٝ اٌفوٚق ث١ٓ اٍزغبثبد اٌطٍجخ اٌّؼ١ٍّٓ ثبفز٩ف ِزغ١و 

ب اػزّلد ػٍٝ ا٨ٍزج١بْ ٚؽجك ػٍٝ اٌغبِؼخ اٌزٟ ٠ٕزَجْٛ إ١ٌٙب، ٚلل اٍزقلِذ اٌلهاٍخ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ، وّ

( ِٓ اٌطٍجخ اٌّؼ١ٍّٓ اٌَّغ١ٍٓ فٟ و١ٍبد اٌزوث١خ فٟ وً ِٓ اٌغبِؼخ ا١ِ٩ٍ٦خ ٚعبِؼخ ا٤لظٝ 500ػ١ٕخ لٛاِٙب )

ثغيح ٚرؾل٠لا فٟ اٌَّز١٠ٛٓ اٌضبٌش ٚاٌواثغ، أظٙود إٌزبئظ أْ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٌؼجبهاد كٚه و١ٍبد اٌزوث١خ فٟ 

( أٞ ث١ٓ اٌزمل٠و٠ٓ اٌم١ًٍ 4.8 – 02.1ٛاؽٕخ ٌلٜ اٌطٍجخ اٌّؼ١ٍّٓ وّب ٠وا٘ب اٌط٩ة أؾظود ِب ث١ٓ ر١ّٕخ ل١ُ اٌّ

( ث١ٓ ِزٍٛؾ كهعبد ؽٍجخ 0.05ٚاٌؼبٌٟ علاً. ونٌه ٠ٛعل فوٚق عٛ٘و٠خ ماد ك٨ٌخ إؽظبئ١خ ػٕل َِزٜٛ ك٨ٌخ )

بد اٌزوث١خ فٟ ر١ّٕخ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ. ٚاٌفوٚق عبِؼخ ا٤لظٝ ِٚزٍٛؾ كهعبد ؽٍجخ اٌغبِؼخ ا١ِ٩ٍ٦خ ثبٌَٕجخ ٌلٚه و١ٍ

 وبٔذ طبٌؼ ؽٍجخ عبِؼخ ا٤لظٝ.

( اٌزؼوف إٌٝ َِزٜٛ كٚه ػؼٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ اٌغبِؼبد ا٤هك١ٔخ فٟ 2013) Khawaldehٚ٘لفذ كهاٍخ 

ر١ّٕخ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ، ٚاٌزؼوف إٌٝ اٌفوٚق فٟ َِزٜٛ اٌلٚه رجؼًب ٌّزغ١واد عٌٕ اٌطبٌت، 

فموح، ٚعوٜ ( 48ٚاٌغبِؼبد، ٚاٌى١ٍخ، َِٚزٜٛ اٌلهاٍخ. ٌٚزؾم١ك ٘لف اٌلهاٍخ أػلد اٍزجبٔخ، اشزٍّذ ػٍٝ )

ً ٚؽبٌجخ، ِّٓ ٠لهٍْٛ فٟ اٌغبِؼبد ا٤هك١ٔخ، 928اٌزؾمك ِٓ طللٙب ٚصجبرٙب، ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ) ( ؽبٌجب

ٚأظٙود اٌلهاٍخ أْ َِزٜٛ كٚه ػؼٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ر١ّٕخ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ وبْ ِزًٍٛطب ثظٛهح ػبِخ ٚفٟ 

ك٨ٌخ إؽظبئ١خ رؼيٜ ٌّزغ١واد: عٌٕ اٌطبٌت اٌنوٛه،  اٌّغب٨د وبفخ، ٚأظٙود إٌزبئظ أ٠ؼبً ٚعٛك فوٚق ماد

ٌّٚزغ١و اٌغبِؼخ ٌظبٌؼ اٌغبِؼبد اٌقبطخ، ٌّٚزغ١و اٌى١ٍبد ٌظبٌؼ اٌى١ٍبد ا٦َٔب١ٔخ، ٌّٚزغ١و َِزٜٛ اٌلهاٍخ 

 ٌظبٌؼ ؽٍجخ إٌَخ ا٤ٌٚٝ. 

( اٌزؼوف إٌٝ كٚه اٌغبِؼبد ا٤هك١ٔخ فٟ رلػ١ُ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ. ٚرىٛٔذ 2013) Hayari and Oqelٚ٘لفذ كهاٍخ 

( ػؼٛ ١٘ئخ رله٠ٌ فٟ اٌى١ٍبد اٌؼ١ٍّخ ٚا٦َٔب١ٔخ رُ افز١بهُ٘ ثبٌطو٠مخ اٌؼشٛائ١خ. ٚأظٙود 371ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ )

ٟ٘: ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء ٌٍٛؽٓ ٚ  ٔزبئظ اٌلهاٍخ أْ أثوى ل١ُ اٌّٛاؽٕخ اٌؾب١ٌخ اٌزٟ رَؼٝ اٌغبِؼبد ا٤هك١ٔخ ٌزلػ١ّٙب

ؽت اٌٛؽٓ ٚ اٌؾوص ػٍٝ إِٔٗ ٚاٍزمواهٖ. وّب ث١ٕذ اٌلهاٍخ ٚعٛك فوٚق ماد ك٨ٌخ إؽظبئ١خ ػٕل َِزٜٛ اٌل٨ٌخ 

(α=0.05 ؽٛي ِلٜ إِىب١ٔخ اٌغبِؼبد ا٤هك١ٔخ فٟ رلػ١ُ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ فٟ ػٛء اٌفىو ا٩ٍ٦ِٟ رؼيٜ ٤صو ٔٛع )

ً ػلَ ٚعٛك فوٚق ماد ك٨ٌخ إؽظبئ١خ ػٕل اٌغبِؼخ ٚ ٔٛع اٌى١ٍخ، ٚعب ءد اٌفوٚق ٌظبٌؼ اٌغبِؼبد اٌقبطخ. أ٠ؼب

 ( رؼيٜ ٤صو اٌى١ٍخ.  α=0.05َِزٜٛ اٌل٨ٌخ )
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( اٌزؼوف إٌٝ كٚه اٌغبِؼبد ا٤هك١ٔخ اٌو١ٍّخ فٟ رؼي٠ي 2014) Alawamra & Zubounوّب ٘لفذ كهاٍخ 

١خ ٌلٜ ؽٍجخ و١ٍبد اٌؼٍَٛ اٌزوث١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظوُ٘، ٚلل رٛطٍذ روث١خ اٌّٛاؽٕخ ٚػ٩لزٙب ثز١ّٕخ ا٨ٍزم١ٌ٩خ اٌنار

اٌلهاٍخ إٌٝ ٚعٛك كٚه ٌٍغبِؼبد ا٤هك١ٔخ اٌو١ٍّخ فٟ رؼي٠ي ِفب١ُ٘ روث١خ اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ ؽٍجخ و١ٍبد اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ 

د ػٍٝ ِغبي فٟ ِؾٛه اٌؾمٛق، ٚاٌٛاعجبد ٚاٌّشبهوخ ٚاؽزواَ اٌمبْٔٛ ٚاٌؼلاٌخ، ٚأْ أػٍٝ كهعبد اٌّٛافمخ عبء

(، ث١ّٕب عبء ِغبي 04.06( صُ ِغبي اٌٛاعجبد فٟ اٌزور١ت اٌضبٟٔ ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ 4.17اٌؼلاٌخ ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ )

(، ٚعبء ِغبي اٌؾمٛق ثبٌزور١ت اٌواثغ ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ 4.01اؽزواَ اٌمبْٔٛ ثبٌزور١ت اٌضبٌش ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ )

(. ٚأْ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ ٥ٌكاح اٌى١ٍخ 3.72ٍٛؾ ؽَبثٟ )( ٚعبء فٟ اٌّورجخ ا٤ف١وح ِغبي اٌّشبهوخ ثّز3.84)

(، ٚٚعٛك ػ٩لخ إ٠غبث١خ ث١ٓ 4.18ٌٍفمواد كٚه اٌغبِؼخ فٟ ر١ّٕخ ا٨ٍزم١ٌ٩خ اٌنار١خ عبءد ِورفؼخ ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ )

 روث١خ اٌّٛاؽٕخ ٚر١ّٕخ ا٨ٍزم١ٌ٩خ اٌنار١خ. 

هلخ ثؼٕٛاْ اٌّٛاؽٕخ ٚػ٩لزٙب ثبٌم١ُ Garbo, A. Saad A. Ali; A., Fatima Mohd (2018ٚ )ٚأعوٜ  

ٚاٌزوث١خ، ؽ١ش ٘لفذ اٌٛهلخ اٌجؾض١خ إٌٝ إٌمبء اٌؼٛء ػٍٝ اٌّٛاؽٕخ ٚػ٩لزٙب ثبٌم١ُ ٚاٌزوث١خ؛ ؽ١ش أْ اٌّٛاؽٕخ ِٓ 

اٌَجً اٌّّٙخ ٌّٛاعٙخ رؾل٠بد اٌموْ اٌٛاؽل ٚاٌؼشو٠ٓ. صُ رٛعل ػ٩لخ ٚص١مخ ث١ٓ اٌزوث١خ ٚاٌّٛاؽٕخ، ٌنٌه رؾوص 

اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ غوً ل١ُ اٌّٛاؽٕخ فٟ ٔفًٛ ؽ٩ثٙب ١ٌىزَت اٌط٩ة اٌملهح ػٍٝ رؾًّ اٌَّؤ١ٌٚخ  اٌّؤٍَبد

ٚاٌّشبهوخ ِّٚبهٍخ اٌزفى١و إٌبلل ٚارقبم لواهاد ؽٛي لؼب٠ب اٌؼظو اٌغل١ٌخ اٌزٟ رٛاعٗ اٌّغزّغ، ٚاٌزغٍت ػٍٝ 

 اٌّغزّغ أٚ فبهعٗ.  اٌظواػبد ا١ٌَب١ٍخ ٚإٌف١َخ ٚا٨لزظبك٠خ ٚاٌؼول١خ ٚاٌغ١َٕخ ٍٛاء كافً

 اٌلهاٍبد ا٤عٕج١خ:

((Joyce, 2005٘لفذ كهاٍخ 
.

اٌزؼوف إٌٝ طٛه اٌّٛاؽٕخ ث١ٓ اٌشجبة ٚكٚه اٌّؼ١ٍّٓ فٟ اٌغبِؼخ ِٚؼب٘ل اٌزؼ١ٍُ  

فٟ إوَبة ٘ؤ٨ء اٌشجبة ل١ُ اٌّٛاؽٕخ، ٚرٛطٍذ اٌلهاٍخ ِغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ ِٕٙب أْ اٌجواِظ ٚا٤ٔشطخ فٟ اٌغبِؼخ 

رأص١و إ٠غبثٟ فٟ َِبػلح اٌشجبة ػٍٝ ارقبم اٌمواه، ٚا٦كهان اٌظؾ١ؼ ٨ؽز١بعبرٗ ِٚشى٩رٗ ٚاٌَّبّ٘خ ٌٙب ػ٩لخ ٚ

 فٟ ؽٍٙب ٚرلػ١ُ اٌّٛاؽٕخ ٌل٠ُٙ.

ثلهاٍخ رٕبٚي ف١ٙب كٚه اٌغبِؼخ فٟ رؼ١ٍُ اٌط٩ة ا٤ِو٠ى١١ٓ ا١ٌَبٍخ ٚاٌل٠ّمواؽ١خ ٚاٌضمخ  Robert( 2006ٚلبَ )

جخ ٚاٌّشبهوخ ا٠٦غبث١خ فٟ لؼب٠ب اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ إؽَبٍُٙ ثبٌّٛاؽٕخ ٚرؾًّ اٌَّئ١ٌٛخ، ثبٌٕفٌ ٚرى٠ٛٓ اٌؼ٩لبد اٌط١

ٚلل رٛطٍذ اٌلهاٍخ إٌٝ ِغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ ِٕٙب أْ اٌغبِؼخ ِٓ ف٩ي أٔشطزٙب ِٚشوٚػبرٙب اٌزٟ رز١ؾٙب ٌٍط٩ة 

فٟ اهرجبؽُٙ ثبٌغبِؼخ ٚرشؼوُ٘  ِٓ ف٩ي كهاٍزُٙ رَبػلُ٘ فٟ ر١ّٕخ اٌملهح ػٍٝ اٌزؼج١و ٚإثلاء ا٢هاء ٚرَبُ٘

 ثب١ّ٘٤خ ٚاٌزمل٠و ٌل٠ُٙ.

Harney( 2007ٚفٟ كهاٍخ لبَ ثٙب )
.

٘لفذ اٌزؼوف إٌٝ رأص١و اٌغبِؼخ فٟ رؼ١ٍُ اٌط٩ة ؽمٛق ٚٚاعجبد اٌّٛاؽٕخ  

ٚأكٚاهُ٘ فٟ اٌّغزّغ، ٚلل رٛطٍذ اٌلهاٍخ إٌٝ ِغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ ِٕٙب أْ ِّبهٍخ اٌط٩ة ٥ٌٔشطخ اٌّقزٍفخ 

كافً اٌغبِؼخ ٚاشزواوُٙ فٟ اٌؾٛاهاد ٚإٌّبلشبد ِغ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاشزواوُٙ فٟ لؼب٠ب ِٚشى٩د اٌّغزّغ ٚفُٙ 

اٌّٛػٛػبد ا٨عزّبػ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ كافً اٌغبِؼخ ٚفبهعٙب ٚأػلاكُ٘ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌزؾل٠بد اٌزٟ رٛاعُٙٙ فٟ اٌؾ١بح 

 ٛاؽٕخ ٌل٠ُٙ.ٚرؼ١ٍُّٙ ا٤ٍٍٛة اٌل٠ّمواؽٟ ٍبُ٘ فٟ غوً ٚرلػ١ُ ل١ُ اٌّ

( ثلهاٍخ فٟ اٌؼواق ٘لفذ اٌزؼوف إٌٝ َِزٜٛ رٕبٚي اٌَّبلبد اٌغبِؼ١خ ٌّفب١ُ٘ اٌّٛاؽٕخ Zboon ،2018ٚلبَ )

ٚاٌزوث١خ اٌّل١ٔخ. اٍزقلِذ اٌلهاٍخ إٌّٙغ١خ إٌٛػ١خ اٌَّزٕلح إٌٝ رؾ١ًٍ ِؾزٜٛ ِغّٛػخ ِٓ َِبلبد اٌزوث١خ اٌّل١ٔخ 

( ِٓ اٌَّبلبد اٌغبِؼ١خ. ٌٚزؾم١ك ٘لف 13ؽ١ُش رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ )اٌّملِخ فٟ اٌغبِؼخ وَّبلبد إعجبه٠خ 

اٌلهاٍخ، رُ اٍزقلاَ رؾ١ًٍ اٌّؾزٜٛ. أظٙود ٔزبئظ اٌلهاٍخ إٌٝ أْ َِزٜٛ رٕبٚي اٌَّبلبد اٌغبِؼ١خ ا٦عجبه٠خ 

١ُ٘ اٌّٛاؽٕخ ٚاٌزوث١خ ٌّفب١ُ٘ اٌّٛاؽٕخ ٚاٌزوث١خ اٌّل١ٔخ وبْ ِزٍٛطبً. ث١ٕذ إٌزبئظ ٚعٛك فوٚق فٟ َِزٜٛ رٕبٚي ِفب

 اٌّل١ٔخ رؼيٜ ٌٕٛع اٌغبِؼخ، ٌٚظبٌؼ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ِمبهٔخً ِغ اٌغبِؼبد اٌقبطخ.

( ثلهاٍخ فٟ اٌّى١َه ٘لفذ اٌزؼوف إٌٝ رظٛهاد Navaro-Leal& Salinas-Escandon ،2018لبَ )

( ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ 26ٓ )أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ؽٛي رله٠ٌ اٌّٛاؽٕخ فٟ اٌغبِؼبد. رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِ

رُ افز١بهُ٘ ػشٛائ١بً. ٌٚزؾم١ك ٘لف اٌلهاٍخ، رُ اٍزقلاَ ا٨ٍزجبٔخ. ث١ٕذ ٔزبئظ اٌلهاٍخ أْ َِزٜٛ رله٠ٌ اٌّٛاؽٕخ 

ً ِٓ ٚعٙخ ٔظو أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ. وشفذ إٌزبئظ ػلَ ٚعٛك فوٚق فٟ  فٟ اٌغبِؼبد اٌّى١َى١خ وبْ ِزٍٛطب

٠ٌ ؽٛي رله٠ٌ اٌّٛاؽٕخ فٟ اٌغبِؼبد فٟ ػٛء ِزغ١واد اٌغٌٕ ٚاٌقجوح ٚاٌورجخ رظٛهاد أػؼبء ١٘ئخ اٌزله

 اٌؼ١ٍّخ.

 اٌزؼ١ٍك ػٍٝ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ:
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٘لفذ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ إٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ كٚه أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ اٌطٍجخ 

عٙخ ٔظو اٌطٍجخ أٔفَُٙ. ٚلل رشبثٙذ اٌلهاٍخ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّزغ١واد ٚػ٩لزٙب ثَّزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌل٠ُٙ ِٓ ٚ

( ٚكهاٍخ Navaro-Leal& Salinas-Escandon ،2018ٚا٤٘لاف فٟ ثؼغ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ِضً كهاٍخ )

(Zboon ،2018 ٚكهاٍخ )Robert ،2006 ٚكهاٍخ ))Joyce, 2005))
.

 & Alawamraٚكهاٍخ ) 

Zuboun( ٚكهاٍخ )2013  ،Hayari and Oqel.) 

 الطريقت واإلجراءاث:

ً ٌّٕٙغ١خ اٌلهاٍخ ِٚغزّغ اٌلهاٍخ، ٚػ١ٕزٙب ٚاٌطو٠مخ اٌزٟ رُ ف١ٙب افز١به اٌؼ١ٕخ ٚا٤كٚاد  ٠زؼّٓ ٘نا اٌغيء ٚطفب

اٌَّزقلِخ ف١ٙب، ٚؽوق اٌزؾمك ِٓ طللٙب ٚصجبرٙب، ٚإعواءاد اٌلهاٍخ ِٚزغ١وارٙب، ٚاٌّؼبٌغبد ا٦ؽظبئ١خ اٌزٟ 

 ٛطٛي إٌٝ ٔزبئظ اٌلهاٍخ.اٍزقلِذ ٌٍ

 

 منهج الذراست:

ٌزؾم١ك أ٘لاف اٌلهاٍخ ٧ٌٚعبثخ ػٓ أٍئٍزٙب رُ اٍزقلاَ إٌّٙظ اٌَّؾٟ ا٨هرجبؽٟ، ٩ٌّئّخ إٌّٙظ ٌّشىٍخ اٌلّهاٍخ 

 ٚا٦عبثخ ػٓ أٍئٍزٙب، ٌٚزؾم١ك أ٘لافٙب.

 مجتمع الذراست:

( ؽبٌجبً 30000َ ٚاٌجبٌغ ػلكُ٘ )٠2018/2019زىْٛ ِغزّغ اٌلّهاٍخ ِٓ ع١ّغ ؽٍجخ عبِؼخ ا١ٌوِٛن ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ 

( ؽبٌجخ ؽَت إؽظبئ١بد اٌمجٛي ٚاٌزَغ١ً فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن ٌٍؼبَ 20000( ؽبٌت ٚ )10000ٚؽبٌجخ، ُِٕٙ )

 َ. 2019-2018اٌلهاٍٟ 

 عينت الذراست:

ٌطو٠مخ اٌطجم١خ اٌؼشٛائ١خ ِٓ ؽٍجخ عبِؼخ ا١ٌوِٛن ِّضٍخ ٌّغزّغ اٌلهاٍخ، ف٩ي اٌؼبَ رُ افز١به ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ثب

( اٍزجبٔخ، ٚرُ اٍزوعبع 1500%( ِٓ ِغزّغ اٌلهاٍخ، ؽ١ش رُ رٛى٠غ )5( ثّب َٔجزٗ )2019-2018اٌلهاٍٟ )

اٍزجبٔخ، ٚثَٕجخ اٍزوكاك  (1487( اٍزجبٔخ، ث١ّٕب ػلك ا٨ٍزجبٔبد اٌظبٌؾخ ٌغب٠بد اٌزؾ١ًٍ ا٦ؽظبئٟ لل ثٍغ )1496)

 ( رٛى٠غ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ؽَت اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخ.1%(. ٠ٚج١ٓ اٌغلٚي )99ثٍغذ )

 ( رٛىع أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ؽَت َِز٠ٛبد ِزغ١وارٙب1اٌغلٚي )

 )اٌغٌٕ، رقظض اٌى١ٍخ، اٌَّزٜٛ ا٤وبك٠ّٟ(

 إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ% اٌؼلك اٌَّزٜٛ/اٌفئخ اٌّزغ١و

 اٌغٌٕ

 %53.6 797 موو

 %46.4 690 أٔضٝ

 %100 1487 اٌّغّٛع

 رقظض اٌى١ٍخ

 %58.4 869 ػ١ٍّخ

 %41.6 618 إَٔب١ٔخ

 %100 1487 اٌّغّٛع

اٌَّزٜٛ 

 ا٤وبك٠ّٟ

 %94.2 1401 ثىبٌٛه٠ًٛ

 %5.8 86 كهاٍبد ػ١ٍب

 %100 1487 اٌّغّٛع

 أكاح اٌلهاٍخ: 

ٌغب٠بد رطج١ك أكاح اٌلهاٍخ رُ اٌوعٛع إٌٝ ا٤كة اٌزوثٛٞ ٚاٌلهاٍبد اٌَبثمخ اٌّزؼٍمخ ثز١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٚاٌوٚػ 

-Navaro-Leal & Salinas(( ٚكهاٍخ )Hayary and Akil ،2014اٌّؼ٠ٕٛخ  ولهاٍخ ٚكهاٍخ 

Escandon, 2018( ٚكهاٍخ )Zboon ،2018   . ) 
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 طلق أكاح ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ: 

 اٌظب٘وٞ: اٌظلق 

ب ِٓ مٚٞ اٌقجوح ٚا٨فزظبص فٟ عبِؼخ 11رُ اٌزأول ِٓ طلق أكاح اٌلهاٍخ ٚمٌه ثؼوػّٙب ػٍٝ ) ًّ ( ِؾى

( فموح رزؼٍك 57%( ِٓ اٌّؾى١ّٓ رُ اػزّبك أكاح اٌلهاٍخ اٌّىٛٔخ ِٓ )80ٚثٕبء ػٍٝ إعّبع ِب ٠ي٠ل ػٓ )ا١ٌوِٛن. 

هرٙب إٌٙبئ١خ، ٚاٌزٟ اشزٍّذ ػٍٝ اٌّؾبٚه ِؾٛه ا٨ٌٛء ثّؾٛه ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ. ٚثنٌه أفوعذ أكاح اٌلهاٍخ ثظٛ

 ٚا٨ٔزّبء ِٚؾٛه رؾًّ اٌَّؤ١ٌٚخ، ِٚؾٛه اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ. 

 ة. طلق اٌجٕبء )اٌّؾزٜٛ( ٤كاح ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٚأكاح اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ: 

ِٓ ؽٍجخ عبِؼخ ا١ٌوِٛن، ٚرُ ( ؽبٌجبً ٚؽبٌجخ ِٓ ِغزّغ اٌلهاٍخ 50رُ رطج١ك ا٨ٍزجبٔخ ػٍٝ ػ١ٕخ اٍزط٩ػ١خ لٛاِٙب )

اٍزجؼبكُ٘ ِٓ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ. ٚرُ ؽَبة ِؼب٩ِد اهرجبؽ ث١ٓ كهعخ وً فموح ِغ اٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍّغبي اٌنٞ رٕزّٟ إ١ٌٗ 

-0.963اٌفموح ؽ١ش أظٙود إٌزبئظ أْ ل١ُ ِؼب٩ِد اهرجبؽ ِغب٨د أكاح اٌلهاٍخ ِغ ا٤كاح وىً، رواٚؽذ ِب ث١ٓ )

(.  ونٌه رُ اٌزؾمك 0.96-0.85ِؼب٩ِد ا٨هرجبؽ اٌج١ٕ١خ ٌّغب٨د أكاح اٌلهاٍخ رواٚؽذ ِب ث١ٓ ) (، وّب أْ ل0.964ُ١

( ِٓ اٌَّزغ١ج١ٓ ِٓ 50ِٓ ِؤشواد طلق اٌجٕبء، ِٓ ف٩ي رطج١ك أكاح اٌلهاٍخ ػٍٝ ػ١ٕخ اٍزط٩ػ١خ ِىٛٔخ ِٓ )

١ٓ فمواد ا٤كاح ٚاٌّغب٨د اٌزٟ رٕزّٟ فبهط ػ١ٕخ اٌلهاٍخ اٌَّزٙلفخ، ٚمٌه ٌؾَبة ل١ُ ِؼب٩ِد اهرجبؽ ث١وٍْٛ ث

إ١ٌٙب. ٚث١ٓ اٌفمواد ٚا٤كاح وىً، ؽ١ش أظٙود إٌزبئظ أْ ِؼب٩ِد ا٨هرجبؽ ث١ٓ فمواد ا٤كاح ِٚغبي اٌلهاٍخ ٚا٤كاح 

(، ٚث١ٓ 0.94-0.78اٌى١ٍخ، وبٔذ ِٕبٍجخ، ؽ١ش رواٚؽذ ا٨هرجبؽبد ث١ٓ فمواد ا٤كاح ِٚغب٨د اٌلهاٍخ ِب ث١ٓ )

 (، ٟٚ٘ ٩ِئّخ ٤غواع ٌزؾم١ك أ٘لاف اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ. 0.88-0.76ّغب٨د ٚا٤كاح اٌى١ٍخ ِب ث١ٓ )فمواد اٌ

فمل أظٙود إٌزبئظ أْ ِؼب٩ِد ا٨هرجبؽ ث١ٓ فمواد ا٤كاح ِٚغبي اٌلهاٍخ ٚا٤كاح اٌى١ٍخ،  أِب أكاح اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ

(، ٟٚ٘ ٩ِئّخ 0.69-0.374كاح اٌى١ٍخ ِب ث١ٓ )وبٔذ ِٕبٍجخ، ؽ١ش رواٚؽذ ا٨هرجبؽبد ث١ٓ فمواد ا٤كاح ٚا٤

 ٤غواع ٌزؾم١ك أ٘لاف اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ. 

 صجبد أكاح اٌلهاٍخ: 

ُّ اٍزقلاَ ؽو٠مز١ٓ ٌٍزؾمك ِٓ صجبد أكاح اٌلهاٍخ، اٌطو٠مخ ا٤ٌٚٝ ٟ٘ ا٨فزجبه ٚإػبكح ا٨فزجبه ٚاٌطو٠مخ اٌضب١ٔخ ٟ٘  ر

ؽبٌجبً  50ٌفمواد ا٨ٍزجبٔخ. ؽ١ش رُ فٟ ا٤ٌٚٝ رطج١ك ا٨ٍزجبٔخ ػٍٝ اٌؼ١ٕخ ا٨ٍزط٩ػ١خ ) ؽَبة ِؼبًِ ووٚٔجبؿ

ٚؽبٌجخ( ِور١ٓ ثفبهق ىِٕٟ ِلرٗ أٍجٛػ١ٓ ٚرُ ؽَبة ِؼبًِ ا٨هرجبؽ ث١وٍْٛ )ِؼبًِ صجبد ا٨ٍزمواه( ث١ٓ 

ي ِؼبًِ ووٚٔجبؿ أٌفب. ٚاٌغلٚي هلُ اٌزطج١م١ٓ. وّب رُ فٟ اٌطو٠مخ اٌضب١ٔخ ؽَبة ِؼبًِ صجبد ا٨رَبق اٌلافٍٟ ِٓ ف٩

 ( ٠ج١ٓ مٌه.4)

 

 

 

 

 

 (: ِؼبًِ صجبد ا٦ػبكح ٚا٨رَبق اٌلافٍٟ ووٚٔجبؿ أٌفب ٤كاح اٌلهاٍخ وىً ِٚغب٨رٙب2اٌغلٚي )

 صجبد ا٦ػبكح صجبد ا٨رَبق اٌلافٍٟ اٌّم١بً ِٚغب٨رٗ

 اٌّغبي ا٤ٚي: 
 

 

 اٌّؾٛه ا٤ٚي: ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء 
0.87 0.89 

 0.93 0.93 اٌّؾٛه اٌضبٟٔ: رؾًّ اٌَّؤ١ٌٚخ

 0.94 0.95 ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ )اٌىٍٟ( 

 0.92 0.91 اٌّغبي اٌضبٟٔ : كهعخ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌلٜ اٌطٍجخ 
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( أْ ِؼبًِ اهرجبؽ ث١وٍْٛ ث١ٓ كهعبد اٌّفؾٛط١ٓ ػٍٝ ا٤كاح فٟ ِورٟ اٌزطج١ك ثٍغ 4أظٙود إٌزبئظ فٟ اٌغلٚي )

(. أِب ِؼبًِ صجبد ا٨رَبق اٌلافٍٟ "ووٚٔجبؿ أٌفب" 0.95اٌىٍٟ ٌز١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ) ِؼبًِ صجبد ا٦ػبكح

(Cronbach’s Alpha( اٌىٍٟ ٌز١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ثٍغ )أِب صجبد ا٦ػبكح ٌلهعخ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌلٜ اٌطٍجخ 0.94 .)

أٔٙب ماد ِؼبًِ صجبد ِورفغ.  (، ٩ُ٠ٚؽع0.91(، أِب صجبد ا٨رَبق اٌلافٍٟ ٌلهعخ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ )0.92فمل ثٍغ )

 ٚػ١ٍٗ اػزجود ٘نٖ اٌم١ُ ٩ِئّخ ٌغب٠بد ٘نٖ اٌلهاٍخ ٚرؾم١ك غوػٙب ٚاٌٛصٛق ثٕزبئغٙب.

 تصذيخ أداة الذراست: 

٤عً اؽزَبة اٌلهعخ اٌى١ٍخ ٥ٌكاح، رُ ٚػغ فَّخ ثلائً ٠قزبه اٌَّزغ١ت أؽل ٘نٖ اٌجلائً اٌزٟ رؼجو ػٓ هأ٠ٗ،  

( ػٍٝ اٌجل٠ً ِورفؼخ 5( ٌٍجلائً اٌقَّخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٌٍفمواد، إم أػط١ذ اٌلهعخ )1، 2 ،3، 4، 5ٚأػط١ذ اٌلهعبد )

( ػٍٝ اٌجل٠ً 2( ػٍٝ اٌجل٠ً ِزٍٛطخ، ٚأػط١ذ اٌلهعخ )3( ٌٍجل٠ً ِورفؼخ، ٚأػط١ذ اٌلهعخ )4علاً، ٚاٌلهعخ )

اٌؾَبث١خ ٌٍفمواد  ( ػٍٝ اٌجل٠ً ِٕقفؼخ علاً، ٌٍٚؾىُ ػٍٝ َِزٜٛ اٌّزٍٛطبد1ِٕقفؼخ، ٚأػط١ذ اٌلهعخ )

 ٚاٌّغب٨د ٚا٤كاح وىً، اػزّل اٌّؼ١به ا٦ؽظبئٟ ثبٍزقلاَ اٌّؼبكٌخ ا٢ر١خ:

ب ػٍٝ ػلك اٌق١بهاد  –ِلٜ اٌفئخ= )أػٍٝ ل١ّخ  ًِ  أكٔٝ ل١ّخ( ِمَٛ

 ٚثنٌه ٠ظجؼ ِؼ١به اٌؾىُ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ: 1.33=3÷ 4=1-5ِلٜ اٌفئخ= 

كٚه أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ  (: اٌّؼ١به ا٦ؽظبئٟ ٌزؾل٠ل كهعخ3اٌغلٚي )

 اٌطٍجخ َِٚزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ

 اٌلهعخ اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٟ 

 ِزل١ٔخ 2.34إٌٝ ألً ِٓ  1.00ِٓ 

 ِزٍٛطخ 3.67إٌٝ ألً ِٓ  2.34ِٓ 

 وج١وح 5 - 3.67  

 

 ٔزبئظ اٌلهاٍخ ٚرف١َو٘ب:

ٔزبئظ اٌَؤاي ا٤ٚي اٌنٞ ٔض ػٍٝ: "ِب كٚه أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن 

 ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ أٔفَُٙ؟ 

٧ٌعبثخ ػٓ ٘نا اٌَؤاي؛ رُ ؽَبة اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚا٨ٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ ٌزمل٠واد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ػٍٝ 

خ اٌزله٠ٌ فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ أٔفَُٙ، فمواد كٚه أػؼبء ١٘ئ

 ( مٌه.4ٚوً ِؾٛه ِٓ ِؾبٚه٘ب )رؾًّ اٌَّؤ١ٌٚخ، ٚا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء(، ٠ٚج١ٓ اٌغلٚي )

ح كٚه أػؼبء (: اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚا٨ٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ ٌزمل٠واد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ػٍٝ ِؾبٚه أكا4اٌغلٚي )

١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ أٔفَُٙ ٚاٌلهعخ وىً ِورجخ 

 رٕبى١ٌبً 

 هلُ 

 اٌّغبي
 اٌّغبي

 اٌّزٍٛؾ

 اٌؾَبثٟ*

 ا٨ٔؾواف

 اٌّؼ١بهٞ
 اٌلهعخ اٌورجخ

 ِزٍٛطخ 1 0.70 3.63 اٌّؾٛه اٌضبٟٔ: رؾًّ اٌَّؤ١ٌٚخ 4

 ِزٍٛطخ 2 0.73 3.56 ا٤ٚي: ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبءاٌّؾٛه  3

 ِزٍٛطخ 3 0.69 3.59 ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ 1
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( أْ ِؾبٚه ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ أٔفَُٙ وىً عبءد ثلهعخ )ِزٍٛطخ( ثّزٍٛؾ ٠4ج١ٓ اٌغلٚي )

(. ؽ١ش عبء اٌّؾٛه اٌضبٟٔ رؾًّ اٌَّؤ١ٌٚخ فٟ اٌّورجخ ا٤ٌٚٝ ثّزٍٛؾ 685( ثبٔؾواف ِؼ١بهٞ ).3.59ؽَبثٟ )

 ّورجخ اٌضب١ٔخ اٌّؾٛه ا٤ٚي ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء (، ر٩ٖ فٟ ا704ٌ( ثلهعخ )ِزٍٛطخ( ثبٔؾواف ِؼ١بهٞ ).3.63ؽَبثٟ )

( ٚثلهعخ ِزٍٛطخ. ٠ٚؼيٚ اٌجبؽضبْ ٘نٖ إٌز١غخ اٌّزٍٛطخ إٌٝ أْ 729( ٚأؾواف ِؼ١بهٞ ).3.56ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ )

أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن إٌٝ ؽل ِب ٠ؼٍّْٛ ػٍٝ رؼي٠ي اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٓ ف٩ي اٌّشبهوخ فٟ 

اٌغبِؼ١خ، ؽ١ش أْ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚاٌمبكح ا٤وبك١١ّ٠ٓ فٟ اٌغبِؼخ ٠ؼٍّْٛ ػٍٝ أ٠غبك ع١ً ِٓ اٌطٍجخ ا٤ٔشطخ 

ِزَّى١ٓ ثبٌّجبكا ٚاٌم١ُ اٌٛؽ١ٕخ، ِضً ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء ثب٦ػبفخ إٌٝ ل١ُ أفوٜ وبٌظلق ٚا٤ِبٔخ َِٚبػلح 

ًّ ػٍٝ رملِٗ ٚاىك٘بهٖ ١ٌىْٛ ِٓ ث١ٓ اٌلٚي اٌّؾزبع١ٓ ٚغ١و٘ب، ونٌه فُٙ ٠شغؼْٛ اٌطٍجخ ػٍٝ ؽت اٌٛؽٓ ٚاٌؼ

اٌّزملِخ فٟ اٌؼبٌُ، ونٌه فُٙ ٠شغؼْٛ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؾٍٟ ثبٌم١ُ ا٤ف٩ل١خ ٚا٨عزّبػ١خ ِٓ اعً ِٛاعٙخ اٌزؾل٠بد اٌزٟ 

 رؾ١ؾ ثُٙ ٚثب٤ِخ اٌؼوث١خ ِٚٛاوجخ اٌزملَ اٌؼٍّٟ فٟ وبفخ ٔٛاؽٟ اٌؾ١بح.

ٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ ٌزمل٠واد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ػٍٝ وً فموح ِٓ فمواد وً وّب رُ ؽَبة اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚا٨

ِؾٛه ِٓ ِؾبٚه كٚه أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ رؼي٠ي اٌّٛاؽٕخ ٌلٜ اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن ِٓ ٚعٙخ ٔظو 

 اٌطٍجخ أٔفَُٙ، ٚف١ّب ٠ٍٟ ػوع ٌنٌه:

 اٌّؾٛه ا٤ٚي: ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء : 

اٌؾَبث١خ ٚا٨ٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ ٌفمواد ِؾٛه ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء ٚوبٔذ إٌزبئظ وّب فٟ اٌغلٚي رُ ؽَبة اٌّزٍٛطبد 

(5:) 

(: اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚا٨ٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ ٌزمل٠واد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ػٍٝ فمواد اٌّغبي ا٤ٚي 5اٌغلٚي )

 )اٌّؾٛه ا٤ٚي: ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء(، ِورجخ رٕبى١ٌبً 

 هلُ

 اٌفموح
 اٌفموح

 اٌّزٍٛؾ

 اٌؾَبثٟ*

 ا٨ٔؾواف

 اٌّؼ١بهٞ
 اٌلهعخ اٌورجخ

3 
رؾبهة ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ع١ّغ أشىبي ا٦ه٘بة ٚاٌزؼظت 

 اٌؼٕظوٞ ٚاٌزطوف ٌٍؾفبظ ػٍٝ ٩ٍِخ اٌٛؽٓ.
 وج١وح 1 1.07 3.99

8 
رلافغ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ػٓ اٌٛؽٓ ثىبفخ ا٤شىبي ٚاٌّغب٨د 

 ا١ٌَب١ٍخ ٚا٦ػ١ِ٩خ ٚا١ِٕ٤خ.
 وج١وح 2 1.13 3.84

5 
رلهط ١٘ئخ اٌزله٠ٌ َِبلبد اٌزوث١خ اٌٛؽ١ٕخ ػّٓ اٌقطؾ 

 اٌلها١ٍخ ٌزؼ١ّك ِفب١ُ٘ ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء.
 وج١وح 3 1.11 3.80

6 
ريٚك ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌّىزجخ اٌغبِؼ١خ اٌزٟ رشغغ ػٍٝ ا٨ٔزّبء 

 ٌٍٛؽٓ.
3.60 1.18 4 

 ِزٍٛطخ

 ِزٍٛطخ 5 1.14 3.56 رؼمل ١٘ئخ اٌزله٠ٌ إٌلٚاد اٌزٟ رزؼٍك ثبٌٛؽٓ.  4

7 
رجؼش ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌشؼٛه ثبٌَؼبكح ػٕل اٌؾل٠ش ػٓ 

 اٌّٛاؽٕخ.
3.53 1.17 6 

 ِزٍٛطخ

رؼوف ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثبٌوِٛى اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌم١ُ ٚاٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل  11

 ا٤هك١ٔخ.
3.52 1.06 7 

 ِزٍٛطخ

2 
اٌزله٠ٌ ا٠٦ضبه ٚرفؼ١ً ِظٍؾخ اٌٛؽٓ ػٍٝ رّٕٟ ١٘ئخ 

 اٌّظٍؾخ اٌشقظ١خ ٌلٜ اٌطٍجخ.
3.47 1.08 8 

 ِزٍٛطخ

رضوٞ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌّشبهوخ فٟ ا٤ػّبي اٌزطٛػ١خ ٚل١ُ  9

 ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء ٌلٜ اٌطٍجخ.
3.44 1.11 9 

 ِزٍٛطخ
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 ِزٍٛطخ 10 1.26 3.41 رّٕٟ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ا٦شزوان فٟ اٌجواِظ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍشجبة. 10

1 
رم١ُ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌؾف٩د اٌّزؼٍمخ ثبٌفؼب١ٌبد ٚإٌّبٍجبد 

 اٌٛؽ١ٕخ.
3.39 1.17 11 

 ِزٍٛطخ

رؼمل ١٘ئخ اٌزله٠ٌ إٌلٚاد اٌّزؼٍمخ ثبٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ  12

 ٚا٩ٌَِخ اٌّوٚه٠خ.
3.17 1.36 12 

 ِزٍٛطخ

 ِزٍٛطخ  0.73 3.56 اٌّؾٛه ا٤ٚي: ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء -اٌّغبي ا٤ٚي  

  

( ثلهعخ )ِزٍٛطخ إٌٝ 3.99( ٚ)3.17( أْ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٌفمواد اٌّغبي ا٤ٚي رواٚؽذ ث١ٓ )٠5ج١ٓ اٌغلٚي )

( ٚثلهعخ )وج١وح(، فٟ ؽ١ٓ عبءد اٌفموح 3.99( فٟ اٌّورجخ ا٤ٌٚٝ ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ )3وج١وح(. ؽ١ش عبءد اٌفموح )

ِزٍٛطخ(. ٠ٚؼيٚ اٌجبؽضبْ ٘نٖ إٌز١غخ إٌٝ أْ أػؼبء ( ٚ ثلهعخ )3.17( فٟ اٌّورجخ ا٤ف١وح ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ )12)

١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٌل٠ُٙ إكهان وج١و ثبٌّقبؽو اٌّؾ١طخ فٟ ا٤هكْ، ؽ١ش أْ ا٤هكْ ٠مغ ٍٚؾ ١ٌٙت ِشزؼً، ٚثبٌزبٌٟ فُٙ 

ه ٠لهوْٛ أ١ّ٘خ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌٍؾّخ ٚاٌٛؽلح اٌٛؽ١ٕخ، ٚػوٚهح ٔجن اٌؼٕف ٚاٌزطوف اٌل٠ٕٟ ثىبفخ أشىبٌٗ ٚا٨ٍزّوا

ثنٌه ِٓ اعً اٌؾفبظ ػٍٝ أِٓ ٩ٍِٚخ اٌٛؽٓ. وّب روٜ اٌجبؽضبْ أ٠ؼبً أْ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٌل٠ُٙ اٌٛػٟ اٌىبف١خ 

ثأ١ّ٘خ رٛػ١خ اٌطٍجخ ثأ١ّ٘خ اٌشؼٛه ثب٤ِٓ ٚٔجن اٌمٍك ٚاٌزؼظت ا٨عزّبػٟ، ٚاٌغٍٛ، ثب٦ػبفخ إٌٝ أ١ّ٘خ اٌزَبِؼ 

ء اٌٛؽٓ، ٠ّٚىٓ رٕف١َو ٘نٖ إٌز١غخ أ٠ؼبً إٌٝ أْ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚا٨٘زّبَ ثب٢فو٠ٓ ٚاٌشؼٛه ثب٤ٌفخ ِغ أثٕب

٠شغؼْٛ ٠ٚؼٍّْٛ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ِٓ ف٩ي رشغ١ؼُٙ اٌط٩ة ػٍٝ اٌّشبهوخ فٟ ٚاعجبد اٌّٛاؽٕخ ِضً 

ٚاٌٍَٛوبد اٌّشبهوخ فٟ ا٨ٔزقبثبد ٚرأك٠خ اٌقلِخ اٌؼَىو٠خ، ونٌه ؽضُٙ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌٍَٛوبد اٌظؾ١ؾخ 

اٌقبؽئخ ِّب ٠َبػل اٌطٍجخ ػٍٝ ِّبهٍخ ِقزٍف أشىبي ا٤ٔشطخ اٌط٩ث١خ، ٚاٌزٟ رزّضً فٟ فلِخ اٌّغزّغ، ٚاٌجؾش 

Abdul Aziz( ،1987( ٚ )Alkhaqi ،1988 ٚ ،)اٌؼٍّٟ، ٚلل ارفمذ ٘نٖ إٌزبئظ ِغ ٔزبئظ كهاٍخ وً ِٓ 

Amara (2013.) 

 اٌّؾٛه اٌضبٟٔ: : رؾًّ اٌَّؤ١ٌٚخ 

ؽَبة اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚا٨ٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ ٌفمواد ِؾٛه رؾًّ اٌَّؤ١ٌٚخ ٚوبٔذ إٌزبئظ وّب فٟ اٌغلٚي رُ 

(6:) 

 

(: اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚا٨ٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ ٌزمل٠واد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ػٍٝ فمواد اٌّؾٛه اٌضبٟٔ 6اٌغلٚي )

 )رؾًّ اٌَّؤ١ٌٚخ(، ِورجخ رٕبى١ٌبً 

 هلُ

 اٌفموح
 اٌفموح

 اٌّزٍٛؾ

 اٌؾَبثٟ*

 ا٨ٔؾواف

 اٌّؼ١بهٞ
 اٌلهعخ اٌورجخ

 وج١وح 1 1.08 4.03 رؾزوَ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌمبْٔٛ ٚرط١ؼٗ كائّبً. 18

 وج١وح 2 1.19 3.76 رجلٞ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌؾت ٚا٨ػزياى ثبٌٛؽٓ. 11

 وج١وح 3 1.09 3.74 روفغ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌَّبً ثأِٓ اٌٛؽٓ ٩ٍِٚزٗ. 10

 وج١وح 3 1.11 3.74 رؼيى ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ا٨ٌزياَ ثب٠ٌٛٙخ اٌٛؽ١ٕخ. 13

 وج١وح 4 1.09 3.73 رَؼٝ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ١ًٌٕ اٌؾمٛق كْٚ ػلاء ٣ٌفو٠ٓ. 19

 وج١وح 5 1.00 3.72 رؾبفع ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ػٍٝ اٌٛؽلح اٌٛؽ١ٕخ. 15

 وج١وح 6 1.17 3.67 رؼيى ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثواِظ اٌزٛع١ٗ اٌٛؽٕٟ. 1

ً ِغ شؼبه  14  ِزٍٛطخ 7 0.99 3.66رّٕٟ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌؼًّ ػٍٝ ثٕبء اٌٛؽٓ أَغبِب
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 "ػٍٝ لله أً٘ اٌؼيَ".

 ِزٍٛطخ 8 1.16 3.63 رٙزُ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثبٌظبٌؼ اٌؼبَ ٌٍٛؽٓ. 5

 ِزٍٛطخ 9 0.99 3.62 رزبثغ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌمؼب٠ب اٌٛؽ١ٕخ ػجو ٍٚبئً ا٦ػ٩َ. 2

 ِزٍٛطخ 9 1.03 3.62 اٌزله٠ٌ إٌظبَ كافً اٌّؤٍَبد اٌزوث٠ٛخ.رؾزوَ ١٘ئخ  4

6 
رٙزُ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثّوافك اٌغبِؼخ ٩ٍِٚزٙب ِٓ اٌؼجش 

 ٚاٌزقو٠ت.
3.57 

1.18 
10 

 ِزٍٛطخ

17 
رزجٕٝ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ا٢هاء ٚؽو٠خ اٌزؼج١و وؾك ِٓ ؽمٛق 

 اٌطٍجخ.
3.56 

1.17 
11 

 ِزٍٛطخ

9 
اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍّٛاؽٓ ٚػلَ  رؼزوف ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثبٌشقظ١خ

 اٌزلفً فٟ فظٛط١زٗ.
3.55 

1.09 
12 

 ِزٍٛطخ

12 
رؼًّ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ػٍٝ طمً شقظ١خ اٌطبٌت ِٓ ف٩ي 

 اٌزوث١خ اٌٛؽ١ٕخ.
3.53 

1.11 
13 

 ِزٍٛطخ

7 
رؾوع ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ػٍٝ ؽؼٛه ا٨عزّبػبد اٌٛؽ١ٕخ 

 ٚاٌم١ِٛخ.
3.52 

 ِزٍٛطخ 14 1.22

 ِزٍٛطخ 15 1.14 3.49 ثزّض١ً ٍفبهح اٌٛؽٓ ثبٌقبهط.رؼزي ١٘ئخ اٌزله٠ٌ  16

 ِزٍٛطخ 16 1.12 3.44 رؼّٓ ١٘ئخ اٌله٠ٌ اٌّٛاؽٕخ اٌؾمخ. 8

 ِزٍٛطخ 17 1.12 3.38 رفؼً ١٘ئخ اٌزله٠ٌ كٚه اٌٛؽلح اٌٛؽ١ٕخ ٌىً فوك. 3

 ِزٍٛطخ  0.70 3.63 اٌّؾٛه اٌضبٟٔ: رؾًّ اٌَّؤ١ٌٚخ 

 

( ثلهعخ )ِزٍٛطخ 4.03( ٚ)3.38( أْ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٌفمواد اٌّغبي ا٤ٚي رواٚؽذ ث١ٓ )٠6ج١ٓ اٌغلٚي ) 

( ٚثلهعخ )وج١وح(، ٠ٚؼيٚ اٌجبؽضبْ ٘نٖ إٌز١غخ إٌٝ أْ 4.03( ثّزٍٛؾ ؽَبثٟ )18إٌٝ وج١وح(. ؽ١ش عبءد اٌفموح )

اٌطٍجخ ؽ١ش ٠ىزَت اٌطٍجخ اٌملهح ػٍٝ رؾًّ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٠ؼٍّْٛ ػٍٝ غوً ل١ُ اٌّٛاؽٕخ فٟ ٔفًٛ 

اٌَّؤ١ٌٚخ ٚاٌّشبهوخ ِّٚبهٍخ اٌزفى١و إٌبلل ٚارقبم لواهاد ؽٛي لؼب٠ب اٌؼظو اٌغل١ٌخ اٌزٟ رٛاعٗ اٌّغزّغ، 

ٚاٌزغٍت ػٍٝ اٌظواػبد ا١ٌَب١ٍخ ٚإٌف١َخ ٚا٨لزظبك٠خ ٚاٌؼول١خ ٚاٌغ١َٕخ ٍٛاء كافً اٌّغزّغ أٚ فبهعٗ، ٚ٘نا ِب 

( ثلهعخ )ِزٍٛطخ(. ٠ٚوعغ اٌجبؽضبْ مٌه إٌٝ لٍخ اٌؾٛاهاد 3(. فٟ ؽ١ٓ عبءد اٌفموح )2018) Jarboخ أولرٗ كهاٍ

اٌمبئّخ ث١ٓ أٍبرنح اٌغبِؼخ ٚاٌطٍجخ اٌمبئّخ ػٍٝ ا٦لٕبع ثبٌؾغخ ٚاٌل١ًٌ، ثب٦ػبفخ إٌٝ ػلَ رى١ٍف اٌط٩ة ثأثؾبس 

و إٌبعّخ ػٓ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ. ٚ٘نا ِب أولرٗ اٌلهاٍخ ٔٛػ١خ ٚو١ّخ ػٓ اٌضمبفخ اٌٛؽ١ٕخ، ٚلٍخ رٛػ١خ اٌط٩ة ثبٌّقبؽ

 Amara (2013 .)اٌزٟ أعوا٘ب 

ٔزبئظ اٌَؤاي اٌضبٟٔ اٌنٞ ٔض ػٍٝ: "ِب َِزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌلٜ ؽٍجخ عبِؼخ ا١ٌوِٛن ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ 

 أٔفَُٙ ؟

ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ػٍٝ وً فموح ِٓ فمواد وً رُ ؽَبة اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚا٨ٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ ٌزمل٠واد أفواك  

 (:7َِزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌلٜ ؽٍجخ عبِؼخ ا١ٌوِٛن ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌطٍجخ أٔفَُٙ، ٚوبٔذ إٌزبئظ وّب فٟ اٌغلٚي )
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(: اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٚا٨ٔؾوافبد اٌّؼ١به٠خ ٌزمل٠واد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ػٍٝ فمواد اٌّغبي اٌضبٟٔ 7اٌغلٚي )

 ٚي: كهعخ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌلٜ اٌطٍجخ(، ِورجخ رٕبى١ٌبً )اٌّؾٛه ا٤

 هلُ

 اٌفموح
 اٌفموح

 اٌّزٍٛؾ

 اٌؾَبثٟ*

 ا٨ٔؾواف

 اٌّؼ١بهٞ
 اٌلهعخ اٌورجخ

 وج١وح 1 1.06 3.87 ٠ؾوص اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزٛاطً ا٨عزّبػٟ ِغ ى٩ِئُٙ. 8

19 
٠شؼو اٌطٍجخ ثب٨هر١بػ إٌفَٟ ٚاٌم١ّخ اٌشقظ١خ فٟ اٌج١ئخ 

 اٌغبِؼ١خ.
3.84 

1.17 
 وج١وح 2

 وج١وح 3 1.15 3.79 ٠شؼو اٌطٍجخ ثبٌَوٚه ػٕل اٌزٛطً إٌٝ رؾم١ك ٘لف ِؼ١ٓ. 13

 وج١وح 4 1.25 3.67 ٠فقو اٌطٍجخ ثبٌغبِؼخ ِٓ ع١ّغ إٌٛاؽٟ. 1

 ِزٍٛطخ 5 1.08 3.58 ٠َؼٝ اٌطٍجخ إٌٝ إٌّبفَخ اٌؼبكٌخ ِغ ى٩ِء اٌلهاٍخ. 16

 ِزٍٛطخ 6 1.09 3.55 عٛكح ػب١ٌخ. ٠ىزَت اٌطٍجخ فجواد عل٠لح ماد 21

 ِزٍٛطخ 7 1.08 3.54 ٠زٛفو إِىب١ٔخ إربؽخ اٌؼ٩لبد ا٦عزّبػ١خ ِغ اٌي٩ِء. 18

 ِزٍٛطخ 8 1.09 3.53 رز٩ءَ أٍب١ٌت اٌزله٠ٌ ِغ ١ِٛي ٚللهاد اٌّله١ٍٓ. 17

 ِزٍٛطخ 9 1.16 3.49 ٠زبػ اٌفوطخ ٌٍطٍجخ ٦صجبد اٌناد. 15

 ِزٍٛطخ 9 1.11 3.49 ثبٌزؼبًِ ا٦كاهٞ اٌغ١ل ِؼُٙ فٟ اٌغبِؼخ.٠شؼو اٌطٍجخ  20

 ِزٍٛطخ 10 1.13 3.46 ٠زبثغ اٌطٍجخ وً ِب ٘ٛ عل٠ل ِٓ اٌزقظظبد اٌغبِؼ١خ. 10

 ِزٍٛطخ 11 1.31 3.45 ٠شزبق اٌطٍجخ ٌٍلٚاَ اٌغبِؼٟ أصٕبء اٌؼطٍخ. 7

 ِزٍٛطخ 12 1.21 3.43 ٠شؼو اٌطٍجخ ثؼّبْ ا٤ِٓ ٚا٨ٍزمواه فٟ اٌج١ئخ اٌغبِؼ١خ. 22

 ِزٍٛطخ 13 1.26 3.42 ٠وغت اٌطٍجخ فٟ اٌزقظض اٌنٞ ٠لهٍٛٔٗ. 9

 ِزٍٛطخ 14 1.16 3.37 رٛفو اٌلهاٍخ فوطخ ٩ٌثزىبه ٌٍطٍجخ. 6

 ِزٍٛطخ 15 1.19 3.35 ٠مَٛ اٌطٍجخ ثبٌلهاٍخ ثٕشبؽ ٚؽّبً. 3

 ِزٍٛطخ 16 1.16 3.33 ٠شؼو اٌطٍجخ أْ اٌقلِبد ٚاٌز٩١َٙد فٟ اٌغبِؼخ ع١لح. 14

 ِزٍٛطخ 17 1.17 3.32 ٠شؼو اٌطٍجخ ثب٨ٍزمواه إٌفَٟ ػٕل اٌم١بَ ثبٌلهاٍخ. 11

2 
٠ٛاظت اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّؾبػواد كْٚ رغ١ت إ٨ ٌظوٚف 

 لب٘وح.
3.31 

1.26 
18 

 ِزٍٛطخ

 ِزٍٛطخ 19 1.22 3.26 ٠ز٩ءَ كهاٍخ اٌطٍجخ ِغ ١ٌُِٛٙ ٚؽّٛؽبرُٙ. 5

 ِزٍٛطخ 19 1.16 3.26 ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚا٤ٔظّخ اٌغبِؼ١خ ثللخ.٠طجك اٌطٍجخ اٌٍٛائؼ  24

25 
٠شبهن أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثؾبعبد اٌطٍجخ ١ٌُِٚٛٙ اٌزٟ 

 رّٕٟ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌل٠ُٙ.
3.25 

1.17 
20 

 ِزٍٛطخ

 ِزٍٛطخ 21 1.21 3.24 ٠شزون اٌطٍجخ فٟ إٌشبؽ اٌغّبػٟ فٟ اٌى١ٍخ. 12
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26 
أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ رغبٖ ا٦ؽَبً ثّملاه اٌَّؤ١ٌٚخ ٌلٜ 

 اٌطٍجخ.
3.24 

1.29 
21 

 ِزٍٛطخ

 ِزٍٛطخ 22 1.35 3.20 ٠ؼزمل اٌطٍجخ أْ اٌغبِؼخ رٛفو ٍٚبئً إٌمً ٚرٍَٙٙب ٌُٙ. 23

 ِزٍٛطخ 23 1.21 3.14 ٠ؼزجو اٌطٍجخ أْ ا٨ٔزمبي ِٓ عبِؼخ إٌٝ أفوٜ غ١و ِغلٞ. 4

 
ٌلٜ  اٌّؾٛه ا٤ٚي: كهعخ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ -اٌّغبي اٌضبٟٔ

 اٌطٍجخ
3.44 

0.66 
 

 ِزٍٛطخ

 

( ثلهعخ )ِزٍٛطخ إٌٝ 3.87( ٚ)3.14( أْ اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ ٌفمواد اٌّغبي ا٤ٚي رواٚؽذ ث١ٓ )٠7ج١ٓ اٌغلٚي )

( فٟ اٌّورجخ ا٤ف١وح ثلهعخ )ِزٍٛطخ(. 4( ثلهعخ )وج١وح(، فٟ ؽ١ٓ عبءد اٌفموح )8وج١وح(. ؽ١ش عبءد اٌفموح )

ؼخ ٠شغغ ػٍٝ ى٠بكح اٌزٛاطً ا٨عزّبػٟ ث١ٓ اٌطٍجخ، ؽ١ش ٠ٚؼيٚ اٌجبؽضبْ ٘نٖ إٌز١غخ إٌٝ إٌّبؿ اٌمبئُ فٟ اٌغبِ

رؼزجو اٌغبِؼخ ٟ٘ لّخ اٌٙوَ اٌزؼ١ٍّٟ اٌزٟ رؼغ ث١ٓ عٕجبرٙب طفٛح أثٕبء اٌّغزّغ اٌن٠ٓ رؼلُ٘ ؽزٝ ٠شغٍٛا إٌّبطت، 

ٚاٌّٙٓ اٌّقزٍفخ ٚاٌزٟ رَبػل فٟ ؽووخ إٌٙؼخ ٚاٌز١ّٕخ، ٟٚ٘ ِظٕغ اٌوعبي، ؽ١ش رؼغ اٌطٍجخ ػٍٝ شوفبد 

ً ٚاعزّبػ١بً ا ٌَّزمجً، فزؼًّ ػٍٝ غوً اٌم١ُ ٚرشغغ اٌطٍجخ ؽزٝ ٠ىٛٔٛا ِٕلفؼ١ٓ ٔؾٛ اٌَّزمجً، ٚر١ّٕزُٙ فىو٠ب

ٚرغ١١وُ٘ ٔؾٛ ا٤فؼً ِٓ ف٩ي رشغ١ؼُٙ ػٍٝ اٌّشبهوخ ا٨عزّبػ١خ ٚهفغ هٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌل٠ُٙ رغبٖ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌغبِؼخ 

ٌزؼ١ٍُ فٟ اٌغبِؼخ ٠ؤصو إ٠غبثبً ػٍٝ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍطٍجخ ٚاهرفبع ٚاٌّغزّغ ٚاٌٛؽٓ. وّب ٠وٜ اٌجبؽضبْ أ٠ؼبً إٌٝ أْ ا

اٌّظب٘و ا٠٨غبث١خ ٌٍوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌل٠ُٙ، ٚأقفبع اٌوٚػ اٌٍَج١خ ٌٍوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌل٠ُٙ. ٠ٚؼيٚ اٌجبؽضبْ ٘نٖ إٌز١غخ 

ٚرؼًّ اٌغبِؼخ ػٍٝ غوً اٌم١ُ أ٠ؼبً إٌٝ إٌّبؿ اٌمبئُ فٟ اٌغبِؼخ ٠شغغ ػٍٝ ى٠بكح اٌزٛاطً ا٨عزّبػٟ ث١ٓ اٌطٍجخ، 

ً ٚرغ١١وُ٘ ٔؾٛ ا٤فؼً ِٓ ف٩ي  ً ٚاعزّبػ١ب ٚرشغغ اٌطٍجخ ؽزٝ ٠ىٛٔٛا ِٕلفؼ١ٓ ٔؾٛ اٌَّزمجً، ٚر١ّٕزُٙ فىو٠ب

رشغ١ؼُٙ ػٍٝ اٌّشبهوخ ا٨عزّبػ١خ ٚهفغ هٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌل٠ُٙ رغبٖ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌغبِؼخ ٚاٌّغزّغ ٚاٌٛؽٓ. وّب روٜ 

ً إٌٝ أْ اٌ زؼ١ٍُ فٟ اٌغبِؼخ ٠ؤصو إ٠غبثب ػٍٝ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍطٍجخ ٚاهرفبع اٌّظب٘و ا٠٨غبث١خ ٌٍوٚػ اٌجبؽضبْ أ٠ؼب

 Hayary and Akilاٌّؼ٠ٕٛخ ٌل٠ُٙ، ٚأقفبع اٌوٚػ اٌٍَج١خ ٌٍوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌل٠ُٙ. ٚ٘نا ِب أولرٗ كهاٍخ 

(2014 .) 

( ِب ث١ٓ كٚه α=0.05إؽظبئ١ب ػٕل اٌَّزٜٛ )ٔزبئظ اٌَؤاي اٌضبٌش اٌنٞ ٔض ػٍٝ: ً٘ ٕ٘بن ػ٩لخ اهرجبؽ١خ كاٌخ  

 أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٚ َِزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ػٕل اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن؟

٧ٌعبثخ ػٓ ٘نا اٌَؤاي؛ رُ ؽَبة ِؼبًِ اهرجبؽ ث١وٍْٛ ث١ٓ كٚه أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٚ 

 ( مٌه. 8َِزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ػٕل اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن، ٠ٚج١ٓ اٌغلٚي )

 

اٌزله٠ٌ فٟ ر١ّٕخ ( ِؼبًِ اهرجبؽ ث١وٍْٛ ث١ٓ رمل٠واد أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ث١ٓ كٚه أػؼبء ١٘ئخ 8اٌغلٚي )

 اٌّٛاؽٕخ ٚ َِزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ػٕل اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ ا١ٌوِٛن

 ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء  اٌّغب٨د
رؾًّ  

 اٌَّؤ١ٌٚخ
 ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ

كهعخ اٌوٚػ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ ٌلٜ اٌطٍجخ

 **62. **96. **83. 1 اٌّؾٛه ا٤ٚي: ا٨ٌٛء ٚا٨ٔزّبء 

 **61. **96. 1  اٌّؾٛه اٌضبٟٔ: رؾًّ اٌَّؤ١ٌٚخ

 **64. 1   ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ

اٌّؾٛه ا٤ٚي:  -اٌّغبي اٌضبٟٔ 

كهعخ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌلٜ 

 اٌطٍجخ

   1 

 (α = 0.01** مٚ ك٨ٌخ إؽظبئ١خ ػٕل )

( ث١ٓ رمل٠واد α=0.05( ٚعٛك ػ٩لخ ِٛعجخ ماد ك٨ٌخ إؽظبئ١خ ػٕل َِزٜٛ اٌل٨ٌخ ا٦ؽظبئ١خ )٠8ج١ٓ اٌغلٚي )

أفواك ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ث١ٓ كٚه أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ٚ َِزٜٛ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ػٕل اٌطٍجخ فٟ عبِؼخ 

(؛ ِّب ٠لي ػٍٝ أٔٗ ثي٠بكح ر١ّٕخ اٌّٛاؽٕخ ريكاك اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌلٜ 0.64ا١ٌوِٛن، ؽ١ش ثٍغ ِؼبًِ ا٨هرجبؽ ث١ّٕٙب )
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ً وج١واً ثبٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ، ؽ١ش ٠شؼو اٌطٍجخ ثأْ اٌطٍجخ. ٠ٚؼيٚ اٌجبؽض بْ ٘نٖ إٌز١غخ أْ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ رورجؾ اهرجبؽب

اٌزملَ ٔؾٛ اٌٙلف ِٓ ف٩ي رٛف١و ِٕبؿ ِٕبٍت ٚظوٚف ِٕبٍجخ ٠ّىٓ أْ ٠َبػل اٌطٍجخ ػٍٝ هفغ هٚؽُٙ اٌّؼ٠ٕٛخ 

ً وج١واً ثبٌزؼبْٚ ٚاٌزّبٍه ث١ٓ ا٤فواك ٚاٌغّبػبد، ٚلٍخ إٌّبىػبد  ثشىً أوجو. وّب أْ ٘نٖ اٌم١ُ رورجؾ اهرجبؽب

ٚاٌظواػبد، ونٌه للهح ا٤فواك ػٍٝ اٌزى١١ف ٔؾٛ اٌظوٚف ١ًِٚ ا٤فواك ٔؾٛ ر٠َٛخ إٌياػبد ٚاٌق٩فبد ثطوق 

١ٍٍّخ ف١و ك١ًٌ ػٍٝ أْ اٌّٛاؽٕخ رؼًّ ػٍٝ ى٠بكح هٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌلٜ اٌطٍجخ. وّب أْ اٌّٛاؽٕخ رشغغ ػٍٝ رجبكي 

بي ا٨عزّبػٟ ا٠٨غبثٟ ِّب ٠لفغ ػٍٝ رؾ١َٓ اٌؼ٩لبد ا٦َٔب١ٔخ ٚرؾ١َٓ ط٩د ا٤فواك ث١ٓ اٌّؼٍِٛبد ٚا٨رظ

( ٚاٌزٟ روٜ أْ ا٨رغب٘بد ا٠٨غبث١خ ٌلٜ ا٤فواك 2004) Berekdarثؼؼُٙ اٌجؼغ. ٚ٘نا ِب أولرٗ كهاٍخ 

٩ي اٌطّٛػ اٌؼبٌٟ ٘نا ٚاٌشؼٛه ثب٨ٔزّبء ٚا١ًٌّ إٌٝ اٌغّبػخ ٚاٌزؼبْٚ ٚاٌزّبٍه ٚٚعٛك أ٘لاف ِشزووخ ِٓ ف

 ١ٍؼًّ ػٍٝ ى٠بكح اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌل٠ُٙ ٚى٠بكح فٟ أغبى ا٤ػّبي اٌّٛوٍخ إ١ٌُٙ. 

 اٌزٛط١بد:

 فٟ ػٛء ٔزبئظ اٌلهاٍخ فئْ اٌجبؽضبْ ٠ٛط١بْ ثّب ٠ٍٟ: 

 ر١ّٕخ اٌم١ُ اٌٛؽ١ٕخ ٌلٜ ؽٍجخ اٌغبِؼبد، ِٓ ف٩ي رشغ١غ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ػٍٝ مٌه.  .1

 ثواِظ عبِؼ١خ رٍجٟ ؽبعبد اٌطٍجخ ِٓ ف٩ي ر١ّٕخ اٌم١ُ اٌٛؽ١ٕخ ٌل٠ُٙ.ٚػغ  .2

 إصواء اٌَّبلبد اٌغبِؼ١خ ثأٔشطخ رؼيى اٌم١ُ اٌٛؽ١ٕخ ٚروفغ اٌوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٌلٜ اٌطٍجخ. .3
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	دور أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك في تنمية المواطنة لدى الطلبة وعلاقتها بمستوى الروح المعنوية لديهم من وجهة نظر الطلبة أنفسهم
	ديمه عبدالله الرفاعي
	صالح عليمات
	الملخص
	" دور أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك في تنمية المواطنة لدى الطلبة وعلاقتها بمستوى الروح المعنوية لديهم من وجهة نظر الطلبة أنفسهم "
	هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المواطنة والروح المعنوية والعلاقة بينهما لدى الطلبة في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، ولتحقيق أهداف الدراسة وللإجابة عن أسئلتها تم استخدام المنهج المسحي الارتباطي، تم اختيار عي...
	الكلمات المفتاحية: المواطنة، الروح المعنوية، أعضاء هيئة التدريس، طلبة جامعة اليرموك.
	Role of Faculty Members of Yarmouk University in Developing Student's Citizenship and it's Relationship to the Level of Students Morale as perceived by Themselves
	Abstract
	The present study aimed to identify the role of the faculty members in developing student's citizenship and the level of students moral at Yarmouk University from the perspective of the students themselves, also to examine the correlation between the...
	Key words: Citizenship, Morale, Faculty Members, Yarmouk University Students.
	المقدمة
	يتسم العصر الحالي بالتغير الدائم والمستمر في شتى مناحي الحياة، ويعود السبب في التغيير المستمر إلى التقدم التكنولوجي و تقنيات الاتصال التي لها الأثر في تعديل منظومة القيم و من ضمنها قيم المواطنة حيث أن العالم أضحى كالقرية الصغيرة وأصبحت كل الشعوب منفتح...
	إن تربية الفرد على قيم المواطنة له هدف استراتيجي يتمثل بإنتاج مواطن يتصف بالمسؤولية وقادر على التفاعل في الحياة الاجتماعية والتنموية ولديه القدرة على النقد باستقلالية لذا تعتبر التربية على المواطنة مشروعا تعليميا له أهداف وخطط وبرامج، ويستند إلى مبادئ...
	وتعد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من المؤسسات البارزة في تقديم دورها الواضح في تعزيز القيم مثل المواطنة، حيث أن هذه المؤسسات يعتمد عليها بشكل جلي في تشكيل منظومة القيم وتكوينها لدى الطلاب والتي يظهر انعكاسها واضحا في السلوكات الظاهرية للأفراد، وذلك...
	وانطلاقاً من طبيعة جامعة اليرموك كإحدى المؤسسات التربوية والتعليمية، فالأنظار تتوجه دائماً إليها من اجل اعداد الكوادر والطاقات والقوى البشرية المؤهلة والمدرسة، كما تقوم على تربية المواطنة ولكن ليس بنفس الفاعلية مع بقية الجامعات، حيث تلعب دوراً فاعلا ف...
	ولهذه القيم دوراً في كل نشاط و تنظيم إنساني واجتماعي وغيره على اعتبار أن الإنسان ذو علاقة بالكون الذي يعيش فيه لأن تماسك المجتمع مبني على وحدة قيمة وانتشارها، وبدونها ينتشر وتكون هناك صراعات وتناقضات مختلفة (Al Rashdi, 1994).
	إن الالتزام بقيم المواطنة هي من المبادئ التي ترتكز عليها المدنية الحديثة ومن القيم الأساسية للمواطنة على سبيل المثال لا الحصر: التقيد والانضباط بالأنظمة واحترام الحريات وحقوق الإنسان والتسامح وتقبل الآخر (Kateb, 2011).
	وإن لقيم المواطنة أثراً بارزاً في تعميق الحس الوطني وتعزيز الانتماء للوطن والشعور بضرورة أداء الواجبات كما إن قيم المواطنة تزيد من تماسك المجتمع وتعاون أفراده  (كما وتوجد علاقة وطيدة بين قيم المواطنة و التنشئة الاجتماعية التي تمارسها المؤسسات التربوي...
	وتؤدي الجامعة دوراً في تأهيل القوى  البشرية استناداً إلى المسؤولية والدور التربوي الذي يقع على عاتقها، ويكون ذلك بتعزيز مفاهيم وقيم المواطنة وتقييمها في المناهج التربوية، إضافة إلى دور الأنشطة المشتركة مع المجتمع المحلي (Haela, 2006)
	ولكي تستطيع الجامعة القيام بوظائفها المتمثلة في تنمية قيم المواطنة لا بد من توافر وتجهيز بيئة تربوية تتناسب معها، لتحفز الطلاب على استيعاب هذه القيم وتطبيقها في سلوكياتهم على أن يكون المشرفون على العملية التعليمية مثالاً يحتذى به، كما يجب توفير أنشطة ...
	ولأهمية دور الجامعة في تنمية قيم الانتماء لطلبتها، جاءت هذه الدراسة خصوصاً في عصر العولمة الذي يساهم في غياب الوطنية المحلية من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي لعدم استخدامها بالشكل الأمثل.
	مفهوم المواطنة
	الوطن في اللغة هو الأرض التي ينشأ فيها الإنسان ويستقر فيها Ibn Manzour (1994) والمواطنة هي جملة من الخصائص التي تعطي الفرد القدرة على اتقان مهارات الحوار والتسامح والحرية وتطوير الفكر واتخاذ القرارات. هي "مجموعة من الخصائص و السمات التي تكسب الفرد الق...
	كما يراها Al Jubouri 11 :2010)) أنها: "شعور الفرد بالانتماء إلى جماعة اجتماعية، لها ثقافة وتاريخ ومصير مشترك، وينظم هذا الشعور اجتماعياً وقانونياً وسياسياً، ويساهم الفرد من خلال هذا الانتماء بشكل فاعل في الحياة الاجتماعية".
	دور الجامعات في تنمية قيم المواطنة
	تُعدّ الجامعات من أهم المؤسسات التي تعمل على تنشئة المواطن المعتز بوطنه، والمنتمي لعروبته وقوميته، والمتمتع بروح المسؤولية، والمثقف المطلع على تاريخه وتراثه، والمتابع لقضايا وطنه وأمته، والمشارك فيها. ومن هنا فإنه يمكن اعتبار أن الجامعات يقع على كاهل...
	الروح المعنوية:
	إن معنويات الأفراد لها أهمية كبيرة في مجال العمل انطلاقاً من كونها مقياساً لفاعلية العاملين وإفادتهم في المؤسسة. لذلك أصبح الاهتمام بدرجة الروح المعنوية ورضا العاملين من الاتجاهات الحديثة لقياس وردود أفعالهم وظروف عملهم المادية، والإدارية، والاجتماعية...
	إن للروح المعنوية الأثر الكبير في رفع معدلات الأداء وتحسين الإنتاجية وتنمية المهارات لدى العاملين فالعامل ذو الروح المعنوية المتدنية، يسعى للتغيب عن العمل واختلاق المشاكل داخل المؤسسة مما يؤثر بالسلب على تحقيق أهداف المؤسسة (Al Ajami, 2010). أما إذا ك...
	مشكلة الدراسة
	نظراً لأهمية قيم المواطنة في نفوس النشء وتعزيزها لديهم خصوصاً في ظل العولمة التي تهدد الهوية الوطنية و تصهر مفاهيم المواطنة، و تذيب الانتماء ونظراً لأهمية دور القيادات الأكاديمية التربوية في تنمية المواطنة لدى الطلبة وقد لاحظ الباحثان من خلال دراستهم ...
	1. ما دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المواطنة لدى الطلبة في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟
	2. ما مستوى الروح المعنوية لدى طلبة جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟
	3. هل هناك علاقة ارتباطية دالة إحصائيا عند المستوى (α=0.05) ما بين دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المواطنة و مستوى الروح المعنوية عند الطلبة في جامعة اليرموك؟
	أهمية الدراسة
	الأهمية النظرية:
	تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية موضوعها في الكشف عن دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المواطنة لدى الطلبة في جامعة اليرموك. والمتمثلة في تناولها لجانبين مهمين وهما الجانب النظري، حيث تبدوا الأهمية النظرية من خلال ما تقدمه الدراسة من معلومات جديدة...
	الأهمية التطبيقية:
	تبدو الأهمية التطبيقية فيما سيترتب على نتائج الدراسة من فوائد عملية في الميدان التربوي والنفسي متمثلاً في تزويد القائمين على الإدارة الجامعية بتغذية راجعة متعلقة بالظاهرة ودور أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك في تنمية المواطنة. للتركيز على جوانب ا...
	أهداف الدراسة
	تهدف الدراسة الحالية إلى:
	1. التعرف إلى دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المواطنة لدى الطلبة في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة أنفسهم.
	2. تسهم في معرفة مستوى الروح المعنوية لدى طلبة جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة.
	3. معرفة العلاقة الارتباطية ما بين دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المواطنة ومستوى الروح المعنوية لدى الطلبة في جامعة اليرموك.
	تعريف المصطلحات
	الدور: يعرفه  Masahda, 2006, p.12)بأنه "جملة من النشاطات المتصلة والتي تساهم في تحقيق المتوقع من مواقف معينة وتوقع سلوكات الفرد في تلك المواقف".
	ويعرفه الباحثان إجرائيا أنه جملة من الأنشطة المتناسقة والتي تتعلق بالتنبؤ في سلوكات الأفراد في مختلف المواقف.
	المواطنة : وتعرفها Yousef, 2011, p.15) هي "عملية إنماء مجموعة من القيم والمبادئ والمثل لدى التلاميذ لتساعدهم على أن يكونوا مواطنين صالحين قادرين على المشاركة الفعالة والنشطة في كافة قضايا الوطن و مشكلاته". ويعرف الباحثان المواطنة إجرائياً: بالدرجة الك...
	الروح المعنوية: ويعرفها Nashwati, 1994, p.22)) هي" رد فعل الفرد الداخلية والوجدانية نحو إنجاز أعماله وتحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسة التي يعمل بها".
	ويعرفه الباحثان إجرائيا أنها حالة داخلية لدى الفرد يشعر فيها بالحماس والدافعية مما يساعده في تحقيق أهدافه المنشودة، فهي مجموع المشاعر الإيجابية والسلبية والمحايدة لدى طلبة جامعة اليرموك نحو جوانب تعلمهم وبيئتهم الجامعية، وتقاس هذه الدرجة من خلال استبا...
	حدود الدراسة ومحدداتها:
	تتحدد نتائج الدراسة بالحدود والمحددات الآتية:
	● الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على دراسة دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المواطنة لدى الطلبة في جامعة اليرموك، والتعرف على مستوى الروح المعنوية لدى طلبة جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟
	● الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على طلبة جامعة اليرموك.
	● الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على جامعة اليرموك.
	● الحدود الزمانية: تم إجراء الدراسة خلال العام الدراسي 2018/2019م.
	المحددات:
	اشتملت محددات الدراسة بالخصائص السيكومترية (الصدق والثبات) للأداة وموضوعية استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة.
	الدراسات السابقة
	يتضمن هذا الجزء الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة، مما يتناسب مع أهدافها ومتغيراتها، على النحو الآتي:
	الدراسات العربية:
	هدفت دراسة Bayrakdar (2004) التعرف إلى مستوى الروح المعنوية لطلاب كلية التربية الرياضية في جامعة الموصل ومن الصفين الأول والرابع للسنة الدراسية (2003-2004)، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي حيث تم اعتماد مقياس للروح المعنوية مكون من خمس مجالات (الثقة با...
	أما Amara (2010) دراسة هدفت إلى معرفة دور أستاذ الجامعة في تنمية قيم المواطنة لمواجهة تحديات الهوية الثقافية وطبقت الدراسة على طلبة جامعة الإسكندرية للعام الدراسي 2008-2009 وتم إعداد استبانة لتحقيق أهداف دراسته توصلت إلى قصور قيام الأستاذ الجامعي في ت...
	وقام Abu Hashis (2010) بدراسة هدفت التعرف إلى واقع الدور الذي تقوم به كليات التربية بمحافظات غزة في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمين، وكذلك الوقوف على الفروق بين استجابات الطلبة المعلمين باختلاف متغير الجامعة التي ينتسبون إليها، وقد استخدمت الدر...
	وهدفت دراسة Khawaldeh (2013) التعرف إلى مستوى دور عضو هيئة التدريس في الجامعات الأردنية في تنمية قيم المواطنة من وجهة نظر الطلبة، والتعرف إلى الفروق في مستوى الدور تبعًا لمتغيرات جنس الطالب، والجامعات، والكلية، ومستوى الدراسة. ولتحقيق هدف الدراسة أعدت...
	وهدفت دراسة Hayari and Oqel (2013) التعرف إلى دور الجامعات الأردنية في تدعيم قيم المواطنة. وتكونت عينة الدراسة من (371) عضو هيئة تدريس في الكليات العلمية والإنسانية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية. وأظهرت نتائج الدراسة أن أبرز قيم المواطنة الحالية التي...
	كما هدفت دراسة Alawamra & Zuboun (2014) التعرف إلى دور الجامعات الأردنية الرسمية في تعزيز تربية المواطنة وعلاقتها بتنمية الاستقلالية الذاتية لدى طلبة كليات العلوم التربية من وجهة نظرهم، وقد توصلت الدراسة إلى وجود دور للجامعات الأردنية الرسمية في تعزيز...
	وأجرى Garbo, A. Saad A. Ali; A., Fatima Mohd (2018) ورقة بعنوان المواطنة وعلاقتها بالقيم والتربية، حيث هدفت الورقة البحثية إلى إلقاء الضوء على المواطنة وعلاقتها بالقيم والتربية؛ حيث أن المواطنة من السبل المهمة لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين. ثم...
	الدراسات الأجنبية:
	هدفت دراسة Joyce, 2005)). التعرف إلى صور المواطنة بين الشباب ودور المعلمين في الجامعة ومعاهد التعليم في إكساب هؤلاء الشباب قيم المواطنة، وتوصلت الدراسة مجموعة من النتائج منها أن البرامج والأنشطة في الجامعة لها علاقة وتأثير إيجابي في مساعدة الشباب على ...
	وقام (2006) Robert بدراسة تناول فيها دور الجامعة في تعليم الطلاب الأمريكيين السياسة والديمقراطية والثقة بالنفس وتكوين العلاقات الطيبة والمشاركة الإيجابية في قضايا المجتمع وتنمية إحساسهم بالمواطنة وتحمل المسئولية, وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائ...
	وفي دراسة قام بها (2007) Harney. هدفت التعرف إلى تأثير الجامعة في تعليم الطلاب حقوق وواجبات المواطنة وأدوارهم في المجتمع, وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن ممارسة الطلاب للأنشطة المختلفة داخل الجامعة واشتراكهم في الحوارات والمناقشات مع ا...
	وقام (Zboon, 2018) بدراسة في العراق هدفت التعرف إلى مستوى تناول المساقات الجامعية لمفاهيم المواطنة والتربية المدنية. استخدمت الدراسة المنهجية النوعية المستندة إلى تحليل محتوى مجموعة من مساقات التربية المدنية المقدمة في الجامعة كمساقات إجبارية حيثُ تكو...
	قام (Navaro-Leal& Salinas-Escandon, 2018) بدراسة في المكسيك هدفت التعرف إلى تصورات أعضاء هيئة التدريس حول تدريس المواطنة في الجامعات. تكونت عينة الدراسة من (26) من أعضاء هيئة التدريس تم اختيارهم عشوائياً. ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام الاستبانة. بين...
	التعليق على الدراسات السابقة:
	هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك في تنمية المواطنة لدى الطلبة وعلاقتها بمستوى الروح المعنوية لديهم من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. وقد تشابهت الدراسة في العديد من المتغيرات والأهداف في بعض الدراسات السابقة مثل درا...
	الطريقة والإجراءات:
	يتضمن هذا الجزء وصفاً لمنهجية الدراسة ومجتمع الدراسة، وعينتها والطريقة التي تم فيها اختيار العينة والأدوات المستخدمة فيها، وطرق التحقق من صدقها وثباتها، وإجراءات الدراسة ومتغيراتها، والمعالجات الإحصائية التي استخدمت للوصول إلى نتائج الدراسة.
	منهج الدراسة:
	لتحقيق أهداف الدراسة وللإجابة عن أسئلتها تم استخدام المنهج المسحي الارتباطي، لملائمة المنهج لمشكلة الدّراسة والإجابة عن أسئلتها، ولتحقيق أهدافها.
	مجتمع الدراسة:
	يتكون مجتمع الدّراسة من جميع طلبة جامعة اليرموك للعام الدراسي 2018/2019م والبالغ عددهم (30000) طالباً وطالبة، منهم (10000) طالب و (20000) طالبة حسب إحصائيات القبول والتسجيل في جامعة اليرموك للعام الدراسي 2018-2019م.
	عينة الدراسة:
	تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية من طلبة جامعة اليرموك ممثلة لمجتمع الدراسة، خلال العام الدراسي (2018-2019) بما نسبته (5%) من مجتمع الدراسة، حيث تم توزيع (1500) استبانة، وتم استرجاع (1496) استبانة، بينما عدد الاستبانات الصالحة لغايات ...
	الجدول (1) توزع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغيراتها
	(الجنس، تخصص الكلية، المستوى الأكاديمي)
	أداة الدراسة:
	لغايات تطبيق أداة الدراسة تم الرجوع إلى الأدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بتنمية المواطنة والروح المعنوية  كدراسة ودراسة Hayary and Akil, 2014)) ودراسة (Navaro-Leal & Salinas-Escandon, 2018) ودراسة (Zboon, 2018) .
	صدق أداة تنمية المواطنة:
	الصدق الظاهري:
	تم التأكد من صدق أداة الدراسة وذلك بعرضهما على (11) محكمًا من ذوي الخبرة والاختصاص في جامعة اليرموك. وبناء على إجماع ما يزيد عن (80%) من المحكمين تم اعتماد أداة الدراسة المكونة من (57) فقرة تتعلق بمحور تنمية المواطنة. وبذلك أخرجت أداة الدراسة بصورتها ...
	ب. صدق البناء (المحتوى) لأداة تنمية المواطنة وأداة الروح المعنوية:
	تم تطبيق الاستبانة على عينة استطلاعية قوامها (50) طالباً وطالبة من مجتمع الدراسة من طلبة جامعة اليرموك، وتم استبعادهم من عينة الدراسة. وتم حساب معاملات ارتباط بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة حيث أظهرت النتائج أن قيم معا...
	أما أداة الروح المعنوية فقد أظهرت النتائج أن معاملات الارتباط بين فقرات الأداة ومجال الدراسة والأداة الكلية، كانت مناسبة، حيث تراوحت الارتباطات بين فقرات الأداة والأداة الكلية ما بين (0.374-0.69)، وهي ملائمة لأغراض لتحقيق أهداف الدراسة الحالية.
	ثبات أداة الدراسة:
	تمّ استخدام طريقتين للتحقق من ثبات أداة الدراسة، الطريقة الأولى هي الاختبار وإعادة الاختبار والطريقة الثانية هي حساب معامل كرونباخ لفقرات الاستبانة. حيث تم في الأولى تطبيق الاستبانة على العينة الاستطلاعية (50 طالباً وطالبة) مرتين بفارق زمني مدته أسبوع...
	الجدول (2): معامل ثبات الإعادة والاتساق الداخلي كرونباخ ألفا لأداة الدراسة ككل ومجالاتها
	أظهرت النتائج في الجدول (4) أن معامل ارتباط بيرسون بين درجات المفحوصين على الأداة في مرتي التطبيق بلغ معامل ثبات الإعادة الكلي لتنمية المواطنة (0.95). أما معامل ثبات الاتساق الداخلي "كرونباخ ألفا" (Cronbach’s Alpha) الكلي لتنمية المواطنة بلغ (0.94). أ...
	تصحيح أداة الدراسة:
	لأجل احتساب الدرجة الكلية للأداة، تم وضع خمسة بدائل يختار المستجيب أحد هذه البدائل التي تعبر عن رأيه، وأعطيت الدرجات (5، 4، 3، 2، 1) للبدائل الخمسة على التوالي للفقرات، إذ أعطيت الدرجة (5) على البديل مرتفعة جداً، والدرجة (4) للبديل مرتفعة، وأعطيت الد...
	مدى الفئة= (أعلى قيمة – أدنى قيمة) مقسومًا على عدد الخيارات
	مدى الفئة= 5-1=4 ÷3=1.33 وبذلك يصبح معيار الحكم على النحو الآتي:
	الجدول (3): المعيار الإحصائي لتحديد درجة دور أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك في تنمية المواطنة لدى الطلبة ومستوى الروح المعنوية
	نتائج الدراسة وتفسيرها:
	نتائج السؤال الأول الذي نص على: "ما دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المواطنة لدى الطلبة في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟
	للإجابة عن هذا السؤال؛ تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المواطنة لدى الطلبة في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، وكل محور من محاورها (تحمل المسؤولية، والولاء ...
	الجدول (4): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على محاور أداة دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المواطنة لدى الطلبة في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة أنفسهم والدرجة ككل مرتبة تنازلياً
	يبين الجدول (4) أن محاور تنمية المواطنة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ككل جاءت بدرجة (متوسطة) بمتوسط حسابي (3.59) بانحراف معياري (.685). حيث جاء المحور الثاني تحمل المسؤولية في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.63) بدرجة (متوسطة) بانحراف معياري (.704)، تلاه ...
	بمتوسط حسابي (3.56) وانحراف معياري (.729) وبدرجة متوسطة. ويعزو الباحثان هذه النتيجة المتوسطة إلى أن أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك إلى حد ما يعملون على تعزيز المواطنة لدى الطلبة من خلال المشاركة في الأنشطة الجامعية، حيث أن أعضاء هيئة التدريس والق...
	كما تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات كل محور من محاور دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز المواطنة لدى الطلبة في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، وفيما يلي عرض لذلك:
	المحور الأول: الولاء والانتماء :
	تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور الولاء والانتماء وكانت النتائج كما في الجدول (5):
	الجدول (5): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال الأول (المحور الأول: الولاء والانتماء)، مرتبة تنازلياً
	يبين الجدول (5) أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الأول تراوحت بين (3.17) و(3.99) بدرجة (متوسطة إلى كبيرة). حيث جاءت الفقرة (3) في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (3.99) وبدرجة (كبيرة)، في حين جاءت الفقرة (12) في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.17) و بد...
	المحور الثاني: : تحمل المسؤولية
	تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور تحمل المسؤولية وكانت النتائج كما في الجدول (6):
	الجدول (6): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات المحور الثاني (تحمل المسؤولية)، مرتبة تنازلياً
	يبين الجدول (6) أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الأول تراوحت بين (3.38) و(4.03) بدرجة (متوسطة إلى كبيرة). حيث جاءت الفقرة (18) بمتوسط حسابي (4.03) وبدرجة (كبيرة)، ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن أعضاء هيئة التدريس يعملون على غرس قيم المواطنة في...
	نتائج السؤال الثاني الذي نص على: "ما مستوى الروح المعنوية لدى طلبة جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ؟
	تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات كل مستوى الروح المعنوية لدى طلبة جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، وكانت النتائج كما في الجدول (7):
	الجدول (7): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال الثاني (المحور الأول: درجة الروح المعنوية لدى الطلبة)، مرتبة تنازلياً
	يبين الجدول (7) أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال الأول تراوحت بين (3.14) و(3.87) بدرجة (متوسطة إلى كبيرة). حيث جاءت الفقرة (8) بدرجة (كبيرة)، في حين جاءت الفقرة (4) في المرتبة الأخيرة بدرجة (متوسطة). ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى المناخ القائم في ...
	نتائج السؤال الثالث الذي نص على: هل هناك علاقة ارتباطية دالة إحصائيا عند المستوى (α=0.05) ما بين دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المواطنة و مستوى الروح المعنوية عند الطلبة في جامعة اليرموك؟
	للإجابة عن هذا السؤال؛ تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المواطنة و مستوى الروح المعنوية عند الطلبة في جامعة اليرموك، ويبين الجدول (8) ذلك.
	الجدول (8) معامل ارتباط بيرسون بين تقديرات أفراد عينة الدراسة بين دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المواطنة و مستوى الروح المعنوية عند الطلبة في جامعة اليرموك
	** ذو دلالة إحصائية عند (α = 0.01)
	يبين الجدول (8) وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (α=0.05) بين تقديرات أفراد عينة الدراسة بين دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المواطنة و مستوى الروح المعنوية عند الطلبة في جامعة اليرموك، حيث بلغ معامل الارتباط بينهما (0.64...
	التوصيات:
	في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثان يوصيان بما يلي:
	1. تنمية القيم الوطنية لدى طلبة الجامعات، من خلال تشجيع أعضاء هيئة التدريس على ذلك.
	2. وضع برامج جامعية تلبي حاجات الطلبة من خلال تنمية القيم الوطنية لديهم.
	3. إثراء المساقات الجامعية بأنشطة تعزز القيم الوطنية وترفع الروح المعنوية لدى الطلبة.
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