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 درجت حطبُك يؼبَُر انجىدة انشبيهت نًرحهت رَبض األطفبل فٍ لصبت انًفرق يٍ وجهت َظر يذرائهى

 

 رائذة ضبنى انخرَشب

 

 انًهخص

دسؽز صطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز فٟ ِشفٍز س٠جع ثألؽفجي فٟ لظذز ثٌّفشق ِٓ ؽٙز  ٘ذفش ثٌذسثعز ثٌضؼشف ثٌٝ        

 ٔٛع ثٌّذسعزثٌّذسثء،  وّج ٘ذفش ثٌضؼشف إٌٝ ثٌفشٚق د١ٓ ثٌّضٛعطجس ثٌقغجد١ز ألفشثد ػ١ٕز ثٌذسثعز دجخضالف ِضغ١شثس ٔظش 

 ٚعٕٛثس ثٌخذشر. ٚثٌّؤً٘

ثالدثسر ٚثٌذ١ٕز : )  ٠ٓ ّ٘جٛسِق( فمشر ِٛصػز ػٍٝ  18ٌٚضقم١ك أ٘ذثف ثٌذسثعز صُ صط٠ٛش أدثر )ثعضذجٔٗ( صىٛٔش ِٓ )       

فٟ ِقجفظز  لظذز ثٌّفشقفٟ ِذثسط  ِذ٠شر ِذسعز (  241(. ٚصىْٛ ِؾضّغ ثٌذسثعز ِٓ )  ض٠ٛجس صطذ١ك ثٌؾٛدرِغ ثٌضقض١ز،

 .ِذ٠شر (  60ثٌّفشق، ٚصُ ثخض١جس ػ١ٕز ػشٛثة١ز دغ١طز صىٛٔش ِٓ ) 

عطز ػٍٝ ؽجءس دذسؽز ِضٛ ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز فٟ ِشفٍز س٠جع ثألؽفجي صطذ١ك دسؽز صٛطٍش ثٌذسثعز ثٌٝ أْ       

ٌظجٌـ ؽجءس ٚ ٔٛع ثٌّذسعزؽ١ّغ ثٌّقجٚس. ٚأظٙشس ثٌٕضجةؼ ٚؽٛد فشٚق دثٌز ثفظجة١ج ػٍٝ وجفز ثٌّقجٚس صؼضٜ ٌّضغ١ش 

عٕٛثس ثٌخذشر ٌظجٌـ ثألوغش عٕٛثس خذشر، ٚػذَ ٚؽٛد فشٚق دثٌز ٚؽٛد فشٚق دثٌز ثفظجة١ج صؼضٜ ٌّضغ١ش  ،ثٌّذثسط ثٌخجطز

 .ثفظجة١ج ٠ؼضٜ ٌّضغ١ش ثٌّؤً٘

 .لظذز ثٌّفشق،  ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ،ثٌؾٛدر، ، ِؼ١جسثٌىٍّجس ثٌّفضجف١ز : 

 

Abstract 

      The study aimed to identify the degree of application of the overall quality standards in the 

kindergarten stage in Kasbah Al Mafraq from the point of view of managers The aim of the 

study was to identify the differences between the mathematical averages of the sample of the 

study according to the variables of the type of school, qualification and years of experience. To 

achieve the objectives of the study was developed tool (questionnaire) consisted of (18) 

paragraphs distributed on two axes:  (Management and infrastructure, quality application levels 

The study population consists of (241) school principals in the schools of Kasbah Al Mafraq in 

Mafraq Governorate. A simple random sample was chosen from( 60) managers The study found 

that the degree of application of the comprehensive quality standards in the kindergarten stage 

came in a medium degree on all axes. The results showed that there were statistically significant 

differences on all axes due to the variable type of school and came in favor of private schools . 

The existence of statistically significant differences due to the variable years of experience in 

favor of the most years experience, and the absence of statistically significant differences due to 

the qualified variable.                                                                                                           .             

Keywords: Standard, The Quality, Comprehensive Quality, Rope of the divider.                   

 

 

 :يمذيت

ػٓ ِشثفً ثٌضؼ١ٍُ لذً ثٌضؼ١ٍُ ثإلٌضثِٟ، ِٓ ف١ظ أ١ّ٘ضٙج، أ٘ذثفٙج،  إْ ٌّشفٍز س٠جع ثألؽفجي خظٛط١ضٙج ثٌضٟ ص١ّض٘ج     

ٌال٘ضّجَ ؽذ١ؼز ثٌّضؼ١ٍّٓ دٙج، ِقضٜٛ ثٌذشٔجِؼ ثٌضؼ١ٍّٟ، أٔشطضٙج، أعج١ٌخ ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ، فٟٙ صؼضذش ثٌٍذٕز ثألعجع١ز ثألٌٚٝ 

 دجٌّٕٛ ثإلٔغجٟٔ) فىش٠ج، ؽغ١ّج، ٚؽذث١ٔج، ٚثؽضّجػ١ج(.

وّج ٚأطذقش ثٌؾٛدر فٟ ثٌضؼ١ٍُ ِٓ ثُ٘ ثألعج١ٌخ ثٌقج١ٌز ٌضقغ١ٓ ٔٛػ١ز ثٌضؼ١ٍُ فٟ ثألسدْ دذث٠ز ِٓ ِشفٍز س٠جع ثألؽفجي ) 

 ٌضشد١ز فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز.ِذخالس_ ػ١ٍّجس_ ِخشؽجس (، ٚثٌضٟ ِٓ خالٌٙج ٠ّىٓ ثٌقىُ ػٍٝ ِذٜ وفجءر ٚصمذَ ِٕظِٛز ث

 لظذ دجٌؼج١ٍِٓ ثٌخجطز ثٌّؼٍِٛجس ٚ ثٌذ١جٔجس صٛظ١ف ػٍٝ ٠ؼضّذ ٚ ثٌم١ُ ِٓ ِؾّٛػز ػٍٝ ٠شصىض إدثسٞ ٔظجَ ٟ٘ ثٌؾٛدر

، ٌٍّؤعغز ثٌّغضّش ثٌضقغٓ صقم١ك لظذ إدذثػٟ ٔقٛ ػٍٝ ثٌضٕظ١ُ ِغض٠ٛجس ِخضٍف فٟ ثٌفىش٠ز لذسثصُٙ ٚ ِؤ٘الصُٙ ثعضغّجس 

 ثٌّٕضؼ فٟ ثٌّغضّش ثٌضقغ١ٓ إٌٝ صٕف١ز٘ج ٠ٙذف ثإلؽشثءثس ٚ ثٌّؼج١٠ش ِٓ ِؾّٛػز إٌٝ ثٌضشدٛٞ ثٌّؾجي فٟ ثٌؾٛدر ٚصش١ش

 خالٌٙج ِٓ صضقمك ثٌضٟ ثألٔشطز ٚ ثٌؼ١ٍّجس فٟ ٚ ثٌّٕضؼ ٘زث فٟ ثٌّضٛلؼز ثٌخظجةضٚ ثٌّٛثطفجس إٌٝ وزٌه ٚصش١ش ضؼ١ٍّٟ،ثٌ

  ِشػ١ز. ٔضجةؼ صقم١ك ػٍٝ ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّؤعغجس صغجػذ ِضىجٍِز أعج١ٌخ ٚ أدٚثس صٛفش ِغ ثٌّٛثطفجس صٍه
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( عٕٛثس لذً 6-4س٠جع ثألؽفجي : ؽّغ سٚػز، ِؤعغز صشد٠ٛز رثس ِٛثطفجس خجطز، صؼٕٟ دضشد١ز ثٌطفٌٛز ثٌّذىشر ِٓ ) 

 (.2006ثٌّشفٍز ثٌضؼ١ّ١ٍز ثألعجع١ز ) ششث٠شٞ، 

 يفهىو انجىدة : 

صُ صأد٠ز ِج ػضَ ػٍٝ صٛف١شٖ ٌٍخذِز ثٌّمذِز أٚ ثٌغٍؼز ثٌّٕضؾز فٟ ثٌٛلش  ثٌؾٛدر ِؼ١جس ٌٍىّجي ٠ضُ ثٌقىُ ػ١ٍٙج دّؼشفز ِج ثرث

ثٌّقذد ٚثٌّٛثطفجس ثٌضٟ صالةُ ثفض١جؽجس ثِغضف١ذ٠ٓ ِٓ ثٌخذِز أٚ ثٌغٍؼز أَ ال، دّؼٕٝ ثرث صُ ؽؼً ثٌّغضف١ذ٠ٓ عؼذثء دّج لذَ 

  (.٠2009ّىٓ ثٌمٛي ثْ ثٌؾٛدر لذ صقممش )ػط١ز، ِٓ خذِز أٚ ِٕضؼ عٍؼٟ ٚثٌطش٠مز ثٌضٟ لذِش دٙج صٍه ثٌخذِز أٚ رٌه ثٌّٕضؼ 

 يفهىو ادارة انجىدة انشبيهت: 

صؼذ ثدثسر ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ِٓ أوغش ثٌّفج١ُ٘ ثٌفىش٠ز ٚثٌفٍغف١ز ثٌشثةذر ثٌضٟ ثعضقٛرس ػٍٝ ثال٘ضّجَ ثٌٛثعغ ِٓ لذً ثالخضظجط١١ٓ 

ثالٔضجؽٟ ٚثٌخذِٟ فٟ ِخضٍف ثٌّٕظّجس  ثألدثء ٠ٓٚثٌذجفغ١ٓ ثالدثس١٠ٓ ٚثألوجد١١ّ٠ٓ ثٌز٠ٓ ٠ؼْٕٛ دشىً خجص دضط٠ٛش ٚصقغ١ٓ 

ع١ز ٌىً ثألفشثد ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌّٕظّز ٚال ٠مضظش دٚس٘ج ػٍٝ ثألفشثد ثٌؼج١ٍِٓ فٟ فمٛي ثٌٕٛػ١ز فمؾ، فٟٙ ِّٙز أعج ثإلٔغج١ٔز،

ثر أٔٙج صؼٕٟ ثالعٙجَ ثٌفؼجي ٌٍٕظجَ ثالدثسٞ ٚثٌضٕظ١ّٟ دىجفز ػٕجطشٖ فٟ صقم١ك ثٌىفجءر ثالعضغّجس٠ز ٌٍّٛثسد ثٌّضجفز ِٓ ِجدر 

ِج١ٌز ...ثٌخ دق١ظ أٔٙج صغُٙ ؽ١ّؼٙج فٟ ثٌغؼٟ ٌضقم١ك ٘ذف ثٌّٕظّز ثٌزٞ أ١ٌٚز ِٚؼذثس ِٚىجةٓ ٚلٜٛ دشش٠ز ِٚؼٍِٛجص١ز ٚ

٠ضشوض فٟ صقم١ك ثالشذجع ثألِغً ٌٍّغضٍٙه ثألخ١ش ِٓ خالي صمذ٠ُ ثٌخذِجس دجٌّٛثطفجس ثٌم١جع١ز رثس ثٌٕٛػ١ز ثٌؾ١ذر ) 

 (.2012ثٌغجِشثةٟ، 

 يفهىو انجىدة انشبيهت فٍ انخؼهُى :

ً ثالفض١جؽجس ٚثٌضٛلؼجس ثٌخجطز دجٌطٍذز ثٌٝ خظجةض صىْٛ فٟ ثٌخذِز ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌضشد٠ٛز ( ٟ٘ صق2010٠ٛ) ػشفٙج ثٌذجدٞ

 صؤدٞ فٟ ٔٙج٠ز ثألِش ثٌٝ إلفذثط ٔٛع ِٓ ثٌضٛثفك د١ٓ صطٍؼجس ثٌطالح ٚخظجةض ثٌخذِجس ثٌضؼ١ّ١ٍز.

ذر ٚإششثن وً أػؼجء ثٌّذسعز فٟ ٟٚ٘ صقغ١ٓ ثألعج١ٌخ ثٌم١جد٠ز ٚثإلدثس٠ز  ٚثٌؼًّ ػٍٝ ثدخجي ثٌضغ١شثس ثٌّالةّز ٚثٌؾذ٠    

إفذثط رٌه ثٌضغ١١ش ٚدشىً ؽّجػٟ ٚصؼجٟٚٔ دق١ظ ٠ىفً ثٌضقذ٠ظ ٚثٌضط٠ٛش ثٌّغضّش ِغ إروجء سٚؿ ثٌّٕجفغز ثٌشش٠فز د١ٓ 

 (. 2016ثٌّذثسط ٌٍضظذٞ ٌضقذ٠جس ثٌؼظش ٚثٌضطٛسثس ثٌّضالفمز )ثٌقش٠شٞ، 

 أهًُت حطبُك انجىدة انشبيهت فٍ انخؼهُى: 

ثٌضقذ٠جس ٚثٌمؼج٠ج ثٌضٟ صٛثؽٗ ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز ػشٚسر أْ ٠ىْٛ ٕ٘جن صٛؽٗ ؽذ٠ذ ٠ضٛثفك ٠ٚضؼجًِ ِغ ٘زٖ  فشػش ػذ٠ذ ِٓ

ثٌضقذ٠جس دجٌشىً ثٌزٞ ٠قمك ثٌضط٠ٛش فٟ ِخشؽجس ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز، ف١ظ ث٘ضّش ػذر ِٓ ثٌذٚي ػٍٝ ِغضٜٛ ثٌؼجٌُ دأ١ٌجس 

١ٍُ ٚلذ سوضس غجٌذز ثٌذٚي ػٍٝ صقم١ك ٔٙؼ ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز فٟ ثٌضؼ١ٍُ ٠ٚأصٟ ِضٕٛػز إلفذثط ٘زث ثٌضغ١١ش ٚثٌضط٠ٛش فٟ ِؾجي ثٌضؼ

رٌه ِٓ خالي ِٕطٍك أ١ّ٘ز ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ِٚج ٠ضشصخ ػٍٝ صطذ١مٙج ِٓ ٔٛثفٟ إ٠ؾجد١ز صخذَ ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز، ٠ٚغجػذ وغ١شث 

١ظ ٌٍؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٌضشد٠ٛز فقغخ، دً وزٌه ػٍٝ صق٠ًٛ ثٌفىش ثٌضؼ١ٍّٟ إٌٝ ثألفؼً ِٓ خالي ثٌضقغ١ٓ ٚثٌضط٠ٛش ثٌّغضّش ٌ

 (.2010ٌٍؾجٔخ ثإلدثسٞ) ثٌذجدٞ، 

 أركبٌ انجىدة انشبيهت: 

صمَٛ ثدثسر ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ػٍٝ أعجط ثألخالق ٚثٌٕضث٘ز ٚثٌغمز، ٚوً سوٓ ِٓ ٘زٖ ثألسوجْ ٠مذَ ش١تج ِخضٍفج ٌّفَٛ ثدثسر ثٌؾٛدر 

 (:2011ثٌشجٍِز. ٚف١ّج ٠أصٟ د١جٔٙج)ثدشث١ُ٘، 

ثٌغٍٛن ثألخاللٟ: صٙضُ دضقذ٠ذ ثٌظق١ـ ٚثٌخجؽب فٟ أٞ فجٌز وجٔش، ٟٚ٘ ػٍّز رثس ٚؽ١ٙٓ، ثٌٛؽٗ ثألٚي ٘ٛ أخالف١جس 1-

ثٌّؤعغز، ٚثٌٛؽٗ ثٌغجٟٔ ٘ٛ أخالل١جس ثٌفشد. أِج أخالل١جس ثٌّؤعغز فضضؼّٓ ثألِٛس ثٌّذٚٔز ٌمٛثػذ ثٌغٍٛن ٚثٌضٟ صقذد ثٌّذجدا 

 ثٌؼج١ٍِٓ ثٌضمٟ ددٙج ٚػٍّٙج، أِج ثألخالق ثٌفشد٠ز فضشًّ ِؼشفز وً فشد ٌقمٛلٗ ٚٚثؽذجصٗ. ثٌضٛؽ١ٙ١ز ثٌضٟ ػٍٝ ؽ١ّغ 

 ثٌٕضث٘ز: ٚصشًّ ثألِجٔز، ٚثٌم١ُ ثألخالل١ز ٚثٌؼذثٌز، ٚثٌضم١ذ دجٌقمجةك ٚثإلخالص.-2

ئدثسر ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز صؼضص ثٌغمز ثٌغمز: ٚصأصٟ وٕض١ؾز فض١ّز ٌٍٕضث٘ز ٚثٌغٍٛن ثألخاللٟ، فذْٚ ثٌغمز ٌٓ ٔغضط١غ دٕجء إؽجس ػًّ، ف3-

 ٚثٌّشجسوز ٌىجًِ ثألػؼجء، ٚصّٕقُٙ ثٌمٛر ثٌضٟ صشؾغ ثألفشثد ٚصشؼشُ٘ دجٌفخش دجٌٍّى١ز ٚثإلٌضضثَ.

 يؼبَُر انجىدة انشبيهت فٍ انخربُت: 
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ثٌضشد٠ٛز دً أ٠ؼج د١ٓ  ٚػغ ِؼج١٠ش ٌٍؾٛدر فٟ ثٌضشد١ز ٠ؼٕٟ أْ ٕ٘جن ِؼج١٠ش دّغجدز ػمذ إؽضّجػٟ ١ٌظ فمؾ د١ٓ ثٌّؼ١ٍّٓ ٚثٌغٍطجس

 ( ِٕٚٙج ث٢صٟ:2015ثألدجء ٚثٌطٍذز ِٓ ؽٙز ٚثٌغٍطجس ثٌضشد٠ٛز ٚثٌّؼ١ٍّٓ ِٓ ؽٙز عج١ٔز) ؽؼ١ّز، 

 ٚػغ ِغض٠ٛجس ِؼ١جس٠ز ِضٛلؼز ِٚشغٛدز ِٚضفك ػ١ٍٙج ٌألدثء ثٌضشدٛٞ دىً ؽٛثٔذٗ. 1-

 صمذ٠ُ ٌغز ِشضشوز ٚ٘ذف ِشضشن ٌّضجدؼز ٚصغؾ١ً صقظ١ً ثٌطٍذز. 2-

 إظٙجس لذسر ثٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ صقم١ك ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌٕٛثصؼ ثٌّقذدر ِغذمج.3- 

 ٚؽٛد ِؼٍِٛجس صشخ١ظ١ز ٌضمذ٠ُ ثٌذشٔجِؼ ثٌضذس٠غٟ ألػؼجء ١٘تز ثٌضذس٠ظ. -4

 صّى١ٓ ١٘تز ثٌضذس٠ظ ِٓ صقذ٠ذ ثٌّغض٠ٛجس ثٌقج١ٌز ٌضقظ١ً ثٌطٍذز ٚثٌضخط١ؾ ٌٍضؼٍُ ثٌّغضمذٍٟ دىً عمز.5- 

 ٝ ػمذ ِمجسٔز ٌّغض٠ٛجس ثٌطٍذز.إظٙجس لذسر ثٌّؼ١ٍّٓ ػٍ -6

 صذػ١ُ إ٠ؾجد١ز ثٌّؼ١ٍّٓ ٔقٛ أعج١ٌخ ثٌضؼٍُ ثٌّطٛسر ٚخشثةؾ ثٌضمذَ ثٌشأع١ز. 7-

 صمذ٠ُ إؽجس عجدش ِٚغضمش إلػذثد ثٌضمجس٠ش. -8

 صٛف١ش عذً ِغجةٍز ثٌّؾضّغ ٌٍّذسعز.9- 

 إوضغجح ثٌّؼ١ٍّٓ ٌفىش ِضؾذد ػٓ و١ف١ز صفى١ش ٚصؼٍُ ثٌطٍذز. -10

 .دسؽز صطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز فٟ ثٌضؼ١ٍُ ِٚشفٍز س٠جع ثألؽفجيٚلذ صٕجٌٚش ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس  

 

 انذراضبث انؼربُت:

( إٌٝ دٕجء صظٛس ِمضشؿ ٌضطذ١ك ثدثسر ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز فٟ ثٌّذثسط ثٌقى١ِٛز فٟ ثألسدْ فٟ ػٛء 2006ٚ٘ذفش دسثعز ثٌذٛث١ٌض)

ف ثٌذسثعز صُ ثعضخذثَ ثٌّٕٙؼ ثٌّغقٟ ثٌضط٠ٛشٞ ٌضط٠ٛش أدر ثٌذسثعز ٚثٌضأوذ ِٓ طذلٙج ٚعذجصٙج ثٌم١جدر ثٌفؼجٌز، ٌٚضقم١ك أ٘ذث

( ِذ٠شث ِٚذ٠شر ِذسعز، ٚٔضؼ ػٕٙج أْ صطذ١ك ثدثسر ثٌؾٛدر 629دجٌطشق ثٌؼ١ٍّز ِٚٓ عُ صٛص٠ؼج ػٍٝ ػ١ٕز ثٌذسثعز ثٌّىٛٔز ِٓ )

 ثسط ِشصفؼز.ثٌشجٍِز فٟ ثٌّذثسط ثٌقى١ِٛز ِٓ لذً ِذ٠شٞ ِٚذ٠شثس ثٌّذ

( دؼٕٛثْ ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز فٟ س٠جع ثألؽفجي ) ثٌٛثلغ ٚثٌّأِٛي ( ف١ظ أشجسس ٔضجةؼ ثٌذسثعز 2008ٚ٘ذفش دسثعز عؼفجْ)

إٌٝ ػذَ ِالةّز ث١ٌٙجوً ثٌضٕظ١ّ١ز ٌّؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز، ٚػذَ ٚؽٛد أٔظّز ِضطٛسر ٌالصظجالس ٚؽّغ ثٌّؼٍِٛجس، ٚثالػضّجد 

ثٌخجص دضط٠ٛش ثدثسر ثٌشٚػز، ٚؽٛد خًٍ فٟ وغ١ش ِٓ ثٌؾٛثٔخ ػٍٝ ثٌّشوض٠ز ٚػذَ صف٠ٛغ ثٌغٍطز، ٚلظٛس فٟ ثٌضخط١ؾ 

ثٌّضؼٍمز دئدثسر ِؤعغجس س٠جع ثالؽفجي صجع١غج ػٍٝ ِمجسٔز ثٌٛثلغ ثٌقجٌٟ ٌٙج دّؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ثٌّضؼجسف ػ١ٍٙج ٚثٌّضفك 

جفز ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز فٟ إدثسر ػ١ٍٙج ػ١ٍّج. ٚأُ٘ صٛط١جس ثٌذسثعز ثال٘ضّجَ دفٍغفز ٚأ٘ذثف ِؤعغز س٠جع ثألؽفجي، ٚٔشش عم

 ٌؼج١ٍِٓ ف١ٙج .ثٌّؤعغجس دجٔٛثػٙج ٚد١ٓ ؽ١ّغ ث

( ثٌٝ ِؼشفز دسؽز صطذ١ك ثدثسر ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز فٟ ثٌّذثسط ثٌغج٠ٛٔز ثٌخجطز فٟ ػّجْ ِٓ ٚؽٙز 2008وّج ٚ٘ذفش دسثعز فّٛدر)

ز ِٓ ِذ٠شٞ ِٚذ٠شثس ثٌّذثسط ثٌخجطز ٔظش ِذ٠ش٠ٙج، ٚأعضخذِش ثٌذسثعز ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٟ، ٚصىْٛ ِؾضّغ ثٌذسثعز ِٓ ػ١ٕ

 ( ِذ٠شث ِٚذ٠شر. ٚصُ ثعضخذثَ ثالعضذجٔز أدثر ٌٍذسثعز. 50ثٌغج٠ٛٔز فٟ ثٌؼجطّز ) ػّجْ (، ٚدٍغ ػذد أفشثد ثٌؼ١ٕز ) 

( إٌٝ ِؼشفز دسؽز صطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ٌذٜ ِذ٠شٞ ثٌّذثسط ثٌّضٛعطز فٟ ِقجفظز 2015٘ذفش دسثعز ثٌّط١شٞ ) 

( ِؼٍّج 767ٞ فٟ دٌٚز ثٌى٠ٛش ِٓ ٚؽٙز ٔظش ثٌّؼ١ٍّٓ، صُ صٛص٠غ ثعضذجٔز ٌضقم١ك أ٘ذثف ثٌذسثعز ػٍٝ ػ١ٕز صىٛٔش ِٓ )ثألفّذ

ِٚؼٍّز دطش٠مز ػشٛثة١ز دغ١طز، ٚلذ صٛطٍش ثٌذسثعز إٌٝ أْ دسؽز صطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ٌذٜ ِذ٠شٞ ثٌّذثسط ثٌّضٛعز 

 ٚؽٙز ٔظش ثٌّؼ١ٍّٓ ِشصفؼز.فٟ ِقجفظز ثألفّذٞ فٟ دٌٚز ثٌى٠ٛش ِٓ 

 

                                                                                                     انذراضبث األجُبُت: 

ثٌّضغ١شثس ( : أوذس ثٌذسثعز أْ صطذ١ك ثدثسر ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ٠غّـ ٌٍّٕظّجس دجٌضى١ف ِغ .Javier et، 2003دسثعز ؽجف١ش )    

ثٌذ١ت١ز. وّج أوذس ػٍٝ ػشٚسر صغ١١ش عمجفز ثٌّٕظّز دّج ٠غّـ دأفؼً صطذ١ك ألدؼجد ثدثسر ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ٌٍّغجّ٘ز دضقم١ك ِغضٜٛ 

 ثألدثء ثألفؼً.

لضٙج ِذٜ ثعضخذثَ ِذجدا إدثسر ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز فٟ ِٕطمز ٠ٛ١ٔٛسن ثٌضؼ١ّ١ٍز، ٚػال"  (، دؼٕٛثْ :Cornin,2004 وٛس١ٔٓ)  دسثعز 

دجٌّٕطمز، ٚثٌضخط١ؾ ثالعضشثص١ؾٟ، ٚصشو١ض ثٌطٍذز ٚثٌّٙض١ّٓ ِٓ ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٟ" . ٘ذفش إٌٝ صؼشف ِذٜ ثعضخذثَ ِذجدا إدثسر 

ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز فٟ ِٕطمز ٠ٛ١ٔٛسن ثٌضؼ١ّ١ٍز، ٚثعضخذِش ثٌذسثعز ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٟ، ٚصىْٛ ِؾضّغ ثٌذسثعز ِٓ شجغٍٟ ثٌٛظجةف 

ثعز صُ ثعضخذثَ ثالعضذ١جْ إدثس٠جً، ٌٚضقم١ك أغشثع ثٌذس )116ن ثٌضؼ١ّ١ٍز، ٚدٍغ ػذد أفشثد ثٌؼ١ٕز )ثإلدثس٠ز فٟ ِٕطمز ٠ٛ١ٔٛس
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 ثٌذسثعز إٌٝ ٚؽٛد أٔظّز ؽٛدر ِطٛسر دشىً ؽ١ذ فٟ ثٌّٕطمز ثٌضؼ١ّ١ٍز.ٚصٛطٍش 

 

  يشكهت انذراضت:

ِٓ ٚؽٙز  س٠جع ثألؽفجي فٟ لظذز ثٌّفشقدسؽز صطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ٌّشفٍز ِشىٍز ثٌذسثعز فٟ ثٌىشف ػٓ  شصّغٍ

 . ثٌّذسثءٔظش 

 أضئهت انذراضت :

 ؟ دسؽز صطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ٌّشفٍز س٠جع ثألؽفجي فٟ لظذز ثٌّفشق ِٓ ٚؽٙز ٔظش ثٌّذسثءِج  1-

ثألؽفجي فٟ لظذز دسؽز صطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ٌّشفٍز س٠جع فٟ  (=0.05)_  ً٘ صٛؽذ فشٚق رثس دالٌز إفظجة١ز2

 ٚعٕٛثس ثٌخذشر؟ ٚثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ ٔٛع ثٌّذسعزصؼضٜ ٌّضغ١شثس  ثٌّفشق ِٓ ٚؽٙز ٔظش ثٌّذسثء

 أهذاف انذراضت:

 ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز إٌٝ صقم١ك ثأل٘ذثف ث٢ص١ز: ٘ذفش

ثٌىشف ػٓ  ٚوزٌه، دسؽز صطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ٌّشفٍز س٠جع ثألؽفجي فٟ لظذز ثٌّفشق ِٓ ٚؽٙز ٔظش ثٌّذسثء  د١جْ

 .ػ١ٕز ثٌذسثعز دأفشثد ثٌّضؼٍمز أعش ثٌّضغ١شثس

 أهًُت انذراضت:

 ٠ؤًِ ِٓ ثٌذسثعز أْ صىْٛ ِف١ذر ٌٍؾٙجس ث٢ص١ز:         

 .صطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ٌّشفٍز س٠جع ثألؽفجي ثإلدثسثس ثٌّخضظز فٟ ٚصثسر ثٌضشد١ز ِٚذ٠ش٠جصٙج ِٓ أؽً صؼض٠ض  -

، ٚصقم١ك ثأل٘ذثف صطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ٌّشفٍز س٠جع ثألؽفجي  دّٛثؽٓ ثٌمٛر ٚثٌؼؼف فٟصذظ١ش ثٌّذسثء    -

 ثٌّشؽٛر.

 ٌذجفغ١ٓ ثٌضشد١٠ٛٓ ِٓ خالي إعشثء ثٌذسثعجس ثٌضشد٠ٛز فٟ ٘زث ثٌّؾجي.ث   -

 :يصطهحبث انذراضت

ٟ٘ ِؾّٛػز ِٓ ثٌّٛثطفجس ثٌضٟ صؤعظ ثٌّضطٍذجس ثٌخجطز دأٔظّز ثٌؾٛدر فٟ ثٌّؤعغجس ثٌّخضٍفز، ِٚٓ  يؼبَُر انجىدة:

ثٌؼشٚسٞ ٚػؼٙج فٟ دذث٠ز ِشثفً صطذ١ك ِٕٙؾ١ز إدثسر ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز، ٚرٌه ٌّغجػذر ثإلدثسر فٟ ل١جط ثٌٕضجةؼ ثٌفؼ١ٍز ػٍٝ 

رٌه أعٕجء ِشفٍز ثٌضطذ١ك أَ ُ ػٍٝ أدثةٙج ٚإٔؾجص٘ج، عٛثء أوجْ أعجعٙج، فذذْٚ ٘زٖ ثٌّٛثطفجس ٌٓ صضّىٓ ثٌّؤعغز ِٓ ثٌقى

 (. 2004)ؽٛدر،  دؼذٖ

ٟ٘ فٍغفز إدثس٠ز ٌم١جدر ثٌؾجِؼجس صشصىض ػٍٝ إشذجع فجؽـجس ثٌطٍذـز ٚثٌّؾضّغ ثٌّق١ؾ، ٚصقمك ٌٍؾجِؼز  إدارة انجىدة انشبيهت:

ثٌّٕٛ ٚثٌضطٛس ثٌّغضّش٠ٓ، ٚصٛطٍٙج إٌٝ صقم١ـك أ٘ـذثفٙج، ٟٚ٘ صؼّٓ ثٌفؼج١ٌز ثٌؼظّٝ ٚثٌىفجءر ثٌّشصفؼز فٟ ثٌقم١ٍٓ ثٌؼٍّٟ 

ثٌّٕجفغز، ٚصشًّ ثٌؾٛدر ثٌشـجٍِز ثٌؾجِؼ١ـز ؽ١ّـغ ثٌى١ٍـجس ٚثإلدثسثس ٚثٌذقغٟ، ٚصؤدٞ فٟ ثٌٕٙج٠ـزإٌٝ ثٌضفٛق ٚثٌض١ّض ٚ

 (.1999ٚثٌؼج١ٍِٓ ٚثٌطالح ثٌّغضف١ذ٠ٓ ِٓ ػ١ٍّجس ثٌضقغ١ٓ ثٌّغضّشر، ٚثٌّغضف١ذ٠ٓ ِٓ ِخشؽـجس ٘ـزث ثٌمطجع )ثٌٕؾجس، 

 صّغٍش فذٚد ثٌذسثعز ف١ّج ٠ٍٟ:: حذود انذراضت ويحذداحهب

 .صطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ٌّشفٍز س٠جع ثألؽفجيألضظش ِٛػٛع ثٌذسثعز ػٍٝ  حذود انذراضت انًىضىػُت: (1

 .لظذز ثٌّفشقفٟ ٚثٌخجطز ثٌّذثسط ثٌقى١ِٛز  ِذسثء حذود انذراضت انبشرَت: (2

 .ثٌّفشق لظذزفٟ ٚثٌخجطز ثٌّذثسط ثٌقى١ِٛز حذود انذراضت انًكبَُت:  (3

 (.2018/2019)ِٓ ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ  ثٌغجٟٔثٌذسثعٟ ثٌفظً  حذود انذراضت انسيبَُت: (4

 .ثٌذسثعز ٚطذق ثعضؾجدجس ثٌّفقٛط١ٓٚصضقذد دذسؽز طذق أدثر 

 يُهجُت انذراضت:

 أصذؼش ثٌذسثعز ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٟ ثٌّغقٟ ٔظشث ٌّالءِضٗ ٌطذ١ؼز ٚأ٘ذثف ثٌذسثعز ثٌقج١ٌز.        

 

   يجخًغ انذراضت :

ّقجفظز ثٌّفشق ٌٍفظً ثٌذسثعٟ دلظذز ثٌّفشق، فٟ ٚثٌخجطز ثٌّذثسط ثٌقى١ِٛز  ِذسثءصىْٛ ِؾضّغ ثٌذسثعز ِٓ ؽ١ّغ   

فىِٟٛ ٚخجص ِذسعز  (241)ِٛصػ١ٓ ػٍٝ ِٚذ٠ش  ِذ٠شر( 241 (، ٚثٌذجٌغ ػذدُ٘ (2018/2019) ِٓ ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ  ثٌغجٟٔ

 (.2019، لظذز ثٌّفشق) لغُ ثٌضخط١ؾ، ِذ٠ش٠ز صشد١ز  لظذز ثٌّفشقفٟ 

 ػُُت انذراضت:    

لظذز فٟ ٚثٌخجطز فٟ ثٌّذثسط ثٌقى١ِٛز  ِذ٠شر (60)صُ ثخض١جس ػ١ٕز ثٌذسثعز دجٌطش٠مز ثٌؼشٛثة١ز ثٌذغ١طز، ف١ظ صىٛٔش ِٓ 

 ( ٠ذ١ٓ صٛص٠غ أفشثد ػ١ٕز ثٌذسثعز فغخ ِغض٠ٛجس ِضغ١شثصٙج.1ِذسعز،  ٚثٌؾذٚي ) 241) (، ِٛصػ١١ٓ ػٍٝ ثٌّفشق

 يخغُراث انذراضتحطب  انخكراراث وانُطب انًئىَت  (1جذول )
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 ثٌٕغذز ثٌضىشثس ثٌفتجس 

 58.3 35 فىِٟٛ ٔٛع ثٌّذسعز

 41.7 25 خجص 

 35.0 21 عٕٛثس فألً 10 عٕٛثس ثٌخذشر

 65.0 39 عٕٛثس 10ثوغش ِٓ  

 73.3 44 ِجؽغض١ش فّج دْٚ ثٌّؤً٘

 26.7 16 دوضٛسثر 

 100.0 60 ثٌّؾّٛع 

 

 أداة انذراضت: 

(.  ِغض٠ٛجس صطذ١ك ثٌؾٛدر ،ثالدثسر ٚثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز)  ٠ٓ ّ٘جٛسِق( فمشر ِٛصػز ػٍٝ 18ثعضذجٔز صىٛٔش ِٓ ) صُ صط٠ٛش

 2015) ثٌّط١شٞ ذسثعزوِؼضّذ٠ٓ ػٍٝ ثألدح ثٌٕظشٞ ٚثٌذسثعجس ثٌغجدمز ثٌّضؼّٕز ٌٍّمج١٠ظ رثس ثٌؼاللز دّٛػٛع ثٌذسثعز 

). 

 صذق أداة انذراضت: 

ِٓ خالي ػشػٙج ػٍٝ رٚٞ ثٌخذشر ٚثالخضظجص ١٘ٚتز ِقى١ّٓ ِٓ أعجصزر صُ ثٌضقمك ِٓ طذق أدثر ثٌذسثعز ثٌظج٘شٞ ٚرٌه 

. ٚدؼذ ثألخز دّالفظجصُٙ، أطذقش ثألدثر دظٛسصٙج أطٛي ثٌضشد١ز ٚػٍُ ثٌٕفظ ثٌضشدٛٞثإلدثسر ثٌضشد٠ٛز ٚثٌم١جط ٚثٌضم٠ُٛ ٚ

سثةُٙ ٚفك ِج ٠ٕجعخ ثٌذ١تز %( ِٓ ثٌّقى١ّٓ، ف١ظ ثعضمشس غجٌذ١ز آ80ثٌٕٙجة١ز دؼذ إػجدر ط١جغضٙج ٚفك ِج ٚثفك ػ١ٍٗ )

 ( فمشر. 18ثٌضؼ١ّ١ٍز، ف١ظ وجٔش ػذد فمشثس ثالعضذجٔز )

 ثببث أداة انذراضت: 

 ( ٠ذ١ٓ رٌه.2ٌٍضقمك ِٓ عذجس ثألدثر صُ فغجح ِؼجِالس ثٌغذجس دطش٠فز ثالصغجق ثٌذثخٍٟ، ٚثٌؾذٚي )

 

 أنفب وثببث اإلػبدة نهًحبور وانذرجت انكهُت ( يؼبيم االحطبق انذاخهٍ كروَببخ2جذول )

 ثالصغجق ثٌذثخٍٟ عذجس ثإلػجدر ثٌّؾجي

 0.84 0,89 ِقٛس ثالدثسر ٚثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز

 0.82 0.92 ِقٛس ِغض٠ٛجس صطذ١ك ثٌؾٛدر

 0.88 0,90 ثٌذسؽز ثٌى١ٍز

 

 انًؼبنجت اإلحصبئُت

 SPSS Statistical Package forصُ ثالعضؼجٔز دجألعج١ٌخ ثإلفظجة١ز ػّٓ ثٌشصِز ثإلفظجة١ز ٌٍؼٍَٛ ثالؽضّجػ١ز )      

Social Science:ٚدجٌضقذ٠ذ فجْ ثٌذجفغز ثعضخذِش ثألعج١ٌخ ثإلفظجة١ز ثٌضج١ٌز ) 

 ثٌّضٛعطجس ثٌقغجد١ز ٚثالٔقشثفجس ثٌّؼ١جس٠ز  ٌإلؽجدز ػٓ ثٌغؤثي ثألٚي (1

 ( ٌإلؽجدز ػٓ ثٌغؤثي ثٌغجOne Way ANOVAٟٔ( ٚصق١ًٍ ثٌضذج٠ٓ ثألفجدٞ )t-test) )س( ثإلفظجةٟثخضذجس   (2

 :ويُبلشخهب انذراضت  َخبئج

يب درجت حطبُك يؼبَُر انجىدة انشبيهت فٍ يرحهت رَبض االطفبل فٍ لصبت انًفرق يٍ وجهت َظر  األول:َخبئج انطؤال 

 انًذراء؟
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ذسؽز صطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌّؼ١جس٠ز ٌٌإلؽجدز ػٓ ٘زث ثٌغؤثي صُ ثعضخشثػ ثٌّضٛعطجس ثٌقغجد١ز ٚثالٔقشثفجس  

 ٚثٌؾذٚي أدٔجٖ ٠ٛػـ رٌه. ، ثٌشجٍِز فٟ ِشفٍز س٠جع ثالؽفجي فٟ لظذز ثٌّفشق ِٓ ٚؽٙز ٔظش ثٌّذسثء

يرحبت حُبزنُبً حطب ذرجت حطبُك يؼبَُر انجىدة انشبيهت نانًخىضطبث انحطببُت واالَحرافبث انًؼُبرَت  ((3جذول 

 انًخىضطبث انحطببُت

 ثٌّؾجي ثٌشلُ ثٌشصذز
ثٌّضٛعؾ 

 ثٌقغجدٟ

ثالٔقشثف 

 ثٌّؼ١جسٞ
 ثٌذسؽز

 ِضٛعطز 597. 3.64 ِقٛس ثالدثسر ٚثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز 1 1

 ِضٛعطز 610. 3.43 ِقٛس ِغض٠ٛجس صطذ١ك ثٌؾٛدر 2 2

 ِضٛعطز 573. 3.54 ثٌذسؽز ثٌى١ٍز  

 ِقٛس ثالدثسر ٚثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ف١ظ ؽجء، (3.64-3.43ثٌّضٛعطجس ثٌقغجد١ز لذ صشثٚفش ِجد١ٓ )أْ  3))٠ذ١ٓ ثٌؾذٚي  

فٟ ثٌّشصذز ثألخ١شر ٚدّضٛعؾ  ِقٛس ِغض٠ٛجس صطذ١ك ثٌؾٛدر، د١ّٕج ؽجء (3.64)ِضٛعؾ فغجدٟ دٍغ دأػٍٝ فٟ ثٌّشصذز ثألٌٚٝ 

٠ٚؼضٜ فظٛي ِقٛس ثالدثسر ٚثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ػٍٝ ثٌّشوض (.3.54) وىً ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ ٌألدثر(، ٚدٍغ 3.43فغجدٟ دٍغ )

ثألٚي ألْ ثالدثسر ٟ٘ ثألعجط فٟ صى٠ٛٓ ِشفٍز س٠جع ثألؽفجي ٚوزٌه ِغجّ٘ضٙج فٟ ثٔؾجؿ ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚعُ ثٔؾجؿ صطذ١ك 

 ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز .

وً ِقٛس ػٍٝ ثالٔقشثفجس ثٌّؼ١جس٠ز ٌضمذ٠شثس أفشثد ػ١ٕز ثٌذسثعز ػٍٝ فمشثس ٚلذ صُ فغجح ثٌّضٛعطجس ثٌقغجد١ز ٚ 

           ، ف١ظ وجٔش ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ:فذر

 االدارة وانبُُت انخحخُتانًحىر األول: 

انًخىضطبث يرحبت حُبزنُبً حطب  بالدارة وانبُُت انخحخُتانًخؼهمت بانًخىضطبث انحطببُت واالَحرافبث انًؼُبرَت  (4جذول )

 انحطببُت

 ثٌفمشثس ثٌشلُ ثٌشصذز
ثٌّضٛعؾ 

 ثٌقغجدٟ

ثالٔقشثف 

 ثٌّؼ١جسٞ
 ثٌذسؽز

 ِشصفؼز 856. 3.75 ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ٚثػقز ِٚؼٍٓ ػٕٙج 5 1

 ِشصفؼز 972. 3.73 صٛفش ٚعجةً ثٌغالِز ثٌؼج١ِز 3 2

 ِشصفؼز 1.010 3.72 صٛفش ثإلِىجٔجس ثٌالصِز ٌقذٚط ثٌضؼٍُ ثٌؾ١ذ 4 3

 ِشصفؼز 1.046 3.70 صٛفش عجفجس ٌطفً ثٌشٚػز ٚأٌؼجح خجطز 6 4

 ِشصفؼز 997. 3.70 ع١زسصؼجْٚ ِؼٍّجس ِغ ثإلدثسر ثٌّذ 7 4

4 9 

صٛفش أدٌز ٚثػقز فٟ ؽ١ّغ ثٌظفٛف ػٍٝ ٚؽٛد 

ِشجسوز ِٕضظّز ِٓ ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٟ فٟ أٔشطز 

 ثٌضؼٍُ

 ِشصفؼز 1.030 3.70

 ِضٛعطز 1.061 3.60 ٌطفً ثٌشٚػزِذٕٝ س٠جع ثألؽفجي ِالةُ  1 7

 ِضٛعطز 926. 3.58 صٛفش ٚعجةً ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌقذ٠غز 2 8

 ِضٛعطز 1.166 3.28 ثعضخذثَ ثٌذ١تز ثٌذثخ١ٍز ٚثٌخجسؽ١ز ٌٍضؼٍُ ثٌؾذ٠ذ 8 9

 ِضٛعطز 597. 3.64 ِقٛس ثالدثسر ٚثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  
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ٚثٌضٟ ( 5سلُ ) ر، ف١ظ ؽجءس ثٌفمش(3.75-3.28ِجد١ٓ )ثٌّضٛعطجس ثٌقغجد١ز لذ صشثٚفش ثْ (  ٠4ذ١ٓ ثٌؾذٚي ) 

٠ٚؼضٜ رٌه ٌذ١جْ ، (3.75فٟ ثٌّشصذز ثألٌٚٝ ٚدّضٛعؾ فغجدٟ دٍغ )" ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ٚثػقز ِٚؼٍٓ ػٕٙج" صٕض ػٍٝ

ؾز فؼجٌز ٝ ٔض١ٚدثةّج ٚػٛؿ ثٌٙذف ٠ٛطً ثٌس٠جع ثألؽفجي شفٍز ِّؼج١٠ش ثٌّطذمز فٟ ػٓ ٘زٖ ثٌ ٚثإلػالْأ١ّ٘ز ثٌٛػٛؿ 

دجٌّشصذز ثألخ١شر ٚدّضٛعؾ " ثعضخذثَ ثٌذ١تز ثٌذثخ١ٍز ٚثٌخجسؽ١ز ٌٍضؼٍُ ثٌؾذ٠ذ"ٚٔظٙج ( 8)سلُ  رد١ّٕج ؽجءس ثٌفمشٚٔجؽقز.  

، ٚسدّج ٠ؼٛد رٌه ٌؼذَ ثعضخذثَ ثٌّؼٍُ (3.64وىً ) ّقٛس ثالدثسر ٚثٌذ١ٕز ثٌضقض١زٚدٍغ ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ ٌ .(3.28فغجدٟ دٍغ )

ثٌذ١تز ثٌذثخ١ٍز ٚثٌخجسؽ١ز فٟ دػُ ثٌضؼٍُ ٚوّج ٔؼشف أْ ثٌضؼٍُ دجٌٍؼخ خجسػ ثٌغشفز ثٌظف١ز ِٓ أفؼً ثٌطشق ٌضؼٍُ ؽفً 

 ثٌشٚػز ٚصغجُ٘ فٟ ثٌضفٛق ٚثإلدذثع. 

 

 يطخىَبث حطبُك انجىدةانًحىر انثبٍَ: 

يرحبت حُبزنُبً حطب انًخىضطبث  يطخىَبث حطبُك انجىدةانًخؼهمت انًخىضطبث انحطببُت واالَحرافبث انًؼُبرَت ( 5)جذول 

 انحطببُت

 ثٌفمشثس ثٌشلُ ثٌشصذز
ثٌّضٛعؾ 

 ثٌقغجدٟ

ثالٔقشثف 

 ثٌّؼ١جسٞ
 ثٌذسؽز

1 12 
صؼضّذ ثإلدثسر ػٍٝ ِمج١٠ظ ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز فٟ 

 ثٔؾجص ثٌّٙجَ ِٚشثلذضٙج
 ِشصفؼز 965. 3.68

 ِضٛعطز 799. 3.65 صغضخذَ أدٚثس ثٌؾٛدر فٟ فً ثٌّشىالس 10 2

 ِضٛعطز 976. 3.62 ٚثالٌضضثَ دٙج ٌٍضط٠ٛشدػُ فٍغفز ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز  15 3

 ِضٛعطز 962. 3.58 صغضف١ذ ثإلدثسر ِٓ صٕف١ز أٔظّز ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر 11 4

5 14 
ثٌمذسر ػٍٝ صقذ٠ذ ثأل٘ذثف ثٌضٟ ٠ّىٓ ثْ صضقمك 

 دضطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز
 ِضٛعطز 1.031 3.57

 ِضٛعطز 1.064 3.55 صفُٙ ثٌّؼٍّجس ٌّؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ٚصطذ١مٙج 13 6

7 17 
ثعضخذثَ خذشثس ِغضّذر ِٓ ثٌقٛثط ثٌّضؼذدر فٟ 

 ثٌضؼٍُ
 ِضٛعطز 892. 3.53

 ِضٛعطز 983. 3.52 ثٌضقغ١ٓ ثٌّغضّش فٟ ِٕج٘ؼ س٠جع ثالؽفجي 18 8

9 16 
ؼج١٠ش ثٌّذ٠ش ِٓ ػذَ ثٌمذسر ػٍٝ صطذ١ك ِخٛف 

 ثٌؾٛدر دشىً فؼجي
 ِضٛعطز 1.122 2.17

 ِضٛعطز 610. 3.43 ِقٛس ِغض٠ٛجس صطذ١ك ثٌؾٛدر  

ٚثٌضٟ ( 12سلُ ) ر، ف١ظ ؽجءس ثٌفمش(3.68-2.17ثٌّضٛعطجس ثٌقغجد١ز لذ صشثٚفش ِجد١ٓ )ثْ  (5)٠ذ١ٓ ثٌؾذٚي  

فٟ ثٌّشصذز ثألٌٚٝ ٚدّضٛعؾ فغجدٟ دٍغ " ِمج١٠ظ ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز فٟ ثٔؾجص ثٌّٙجَ ِٚشثلذضٙجصؼضّذ ثإلدثسر ػٍٝ " صٕض ػٍٝ

د١ّٕج ٠ٚؼضٜ رٌه ثٌٝ ثٌّذجشش ػٍٝ ِمج١٠ظ ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز الٔؾجص ؽ١ّغ ثٌّٙجَ ثٌّضؼٍمز دجٌضؼ١ٍُ ٚثٌّضجدؼز ٚثٌّشثلذز. ، (3.68)

دجٌّشصذز ثألخ١شر " ثٌؾٛدر دشىً فؼجي ِؼج١٠شر ػٍٝ صطذ١ك خٛف ثٌّذ٠ش ِٓ ػذَ ثٌمذس"ٚٔظٙج ( 16)سلُ  رؽجءس ثٌفمش

(، ٠ٚؼضٜ رٌه ثٌٝ ٚؽٛد 3.43وىً ) ّقٛس ِغض٠ٛجس صطذ١ك ثٌؾٛدرٚدٍغ ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ ٌ .(2.17ٚدّضٛعؾ فغجدٟ دٍغ )

جدثس ػذَ ثٌخٛف ثٌخٛف ػٕذ ثٌمجدر ٚثإلدثس١٠ٓ ٚ٘ٛ عذخ سة١غٟ ٌٍضأخش أٚ ػذَ ثٌٛطٛي ثٌٝ ثٌٙذف ثٌّشثد صقم١مٗ، فؼٍٝ ثٌم١

 ِٓ أؽً صقم١ك ٚصطذ١ك ثٌؾٛدر فٟ ثٌضؼ١ٍُ .فٟ ثصخجر ثٌمشثسثس ثٌّٕجعذز 

درجت حطبُك يؼبَُر انجىدة  فٍ  (=0.05)حىجذ فروق راث دالنت احصبئُت ػُذ يطخىي انذالنت هم  انطؤال انثبٍَ: "َخبئج 

 "؟انًذرضت، وانخبرة، وانًؤهمحؼسي نًخغُراث َىع انشبيهت فٍ يرحهت رَبض االطفبل فٍ لصبت انًفرق 
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ذسؽز صطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ٌ ٌإلؽجدز ػٓ ٘زث ثٌغؤثي صُ ثعضخشثػ ثٌّضٛعطجس ثٌقغجد١ز ٚثالٔقشثفجس ثٌّؼ١جس٠ز 

، ٚثٌؾذٚي أدٔجٖ ٠ٛػـ فغخ ِضغ١شثس ٔٛع ثٌّذسعز، ٚثٌخذشر، ٚثٌّؤً٘ ثٌشجٍِز فٟ ِشفٍز س٠جع ثالؽفجي فٟ لظذز ثٌّفشق

 رٌه.

 

حطب يخغُراث َىع انًذرضت،   ذرجت حطبُك يؼبَُر انجىدة انشبيهتن انًخىضطبث انحطببُت واالَحرافبث انًؼُبرَت( 6)جذول 

 وانخبرة، وانًؤهم

 

   

ِقٛس ثالدثسر 

 ٚثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز

ِقٛس ِغض٠ٛجس 

 ثٌذسؽز ثٌى١ٍز صطذ١ك ثٌؾٛدر

ٔٛع 

 ثٌّذسعز

 3.38 3.28 3.48 ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ فىِٟٛ

 538. 574. 563. ثٌّؼ١جسٞثالٔقشثف  

 3.75 3.64 3.86 ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ خجص

 560. 609. 584. ثالٔقشثف ثٌّؼ١جسٞ

عٕٛثس 

 ثٌخذشر

عٕٛثس  10

 فألً

 3.18 3.06 3.29 ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ

 528. 569. 559. ثالٔقشثف ثٌّؼ١جسٞ

 10ثوغش ِٓ 

 عٕٛثس

 3.73 3.63 3.83 ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ

 504. 541. 534. ثٌّؼ١جسٞثالٔقشثف  

ِجؽغض١ش فّج  ثٌّؤً٘

 دْٚ

 3.57 3.46 3.67 ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ

 581. 577. 640. ثالٔقشثف ثٌّؼ١جسٞ 

 3.45 3.33 3.57 ثٌّضٛعؾ ثٌقغجدٟ دوضٛسثر 

 559. 704. 471. ثالٔقشثف ثٌّؼ١جسٞ 

 

ذسؽز صطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز ٌصذج٠ٕجً ظج٘ش٠جً فٟ ثٌّضٛعطجس ثٌقغجد١ز ٚثالٔقشثفجس ثٌّؼ١جس٠ز (  6)٠ذ١ٓ ثٌؾذٚي  

 .ٔٛع ثٌّذسعز، ٚثٌخذشر، ٚثٌّؤً٘دغذخ ثخضالف فتجس ِضغ١شثس   فٟ ِشفٍز س٠جع ثالؽفجي فٟ لظذز ثٌّفشق

 (7)١ً ثٌضذج٠ٓ ثٌغالعٟ  ػٍٝ ثٌّؾجالس ؽذٚي ٌٚذ١جْ دالٌز ثٌفشٚق ثإلفظجة١ز د١ٓ ثٌّضٛعطجس ثٌقغجد١ز صُ ثعضخذثَ صقٍ 

 

  درجت حطبُك يؼبَُر انجىدة انشبيهتَىع انًذرضت، وانخبرة، وانًؤهم ػهً  ألثرانثالثٍ  ححهُم انخببٍَ( 7)جذول 

 ثٌّؾجالس ِظذس ثٌضذج٠ٓ
ِؾّٛع 

 ثٌّشدؼجس

دسؽجس 

 ثٌقش٠ز

ِضٛعؾ 

 ثٌّشدؼجس
 ل١ّز ف

ثٌذالٌز 

 ثإلفظجة١ز

 014. 6.488 1.756 1 1.756 ثالدثسر ٚثٌذ١ٕز ثٌضقض١زِقٛس  ٔٛع ثٌّذسعز

 027. 5.190 1.468 1 1.468 ِقٛس ِغض٠ٛجس صطذ١ك ثٌؾٛدر  
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 ثٌّؾجالس ِظذس ثٌضذج٠ٓ
ِؾّٛع 

 ثٌّشدؼجس

دسؽجس 

 ثٌقش٠ز

ِضٛعؾ 

 ثٌّشدؼجس
 ل١ّز ف

ثٌذالٌز 

 ثإلفظجة١ز

 012. 6.740 1.609 1 1.609 ثٌذسؽز ثٌى١ٍز 

 000. 13.749 3.721 1 3.721 ِقٛس ثالدثسر ٚثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز  عٕٛثس ثٌخذشر

 000. 14.630 4.137 1 4.137 ِقٛس ِغض٠ٛجس صطذ١ك ثٌؾٛدر

 000. 16.452 3.926 1 3.926 ثٌذسؽز ثٌى١ٍز

 496. 469. 127. 1 127. ِقٛس ثالدثسر ٚثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ثٌّؤً٘

 367. 826. 234. 1 234. ِقٛس ِغض٠ٛجس صطذ١ك ثٌؾٛدر 

 394. 738. 176. 1 176. ثٌذسؽز ثٌى١ٍز 

   271. 56 15.155 ِقٛس ثالدثسر ٚثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ثٌخطأ

   283. 56 15.837 ِقٛس ِغض٠ٛجس صطذ١ك ثٌؾٛدر 

   239. 56 13.365 ثٌذسؽز ثٌى١ٍز 

    59 21.046 ِقٛس ثالدثسر ٚثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ثٌىٍٟ

    59 21.937 ِقٛس ِغض٠ٛجس صطذ١ك ثٌؾٛدر 

    59 19.352 ثٌذسؽز ثٌى١ٍز 

 ث٢صٟ: 7))٠ضذ١ٓ ِٓ ثٌؾذٚي  

ثٌّقجٚس ٚفٟ ثالدثر وىً ٚؽجءس فٟ ؽ١ّغ  ٔٛع ثٌّذسعزصؼضٜ ألعش  (=0.05)ٚؽٛد فشٚق رثس دالٌز إفظجة١ز  -

٠ٚؼضٜ رٌه ثٌٝ ث٘ضّجَ ثٌّذثسط ثٌخجطز دجٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ٚثخض١جس ثدثسر رثس  ثٌفشٚق ٌظجٌـ ثٌّذثسط ثٌخجطز.

 ِؤ٘الس ػج١ٌز ٚثٌضشو١ض ػٍٝ ِالػخ صشف١ٙ١ز ٌش٠جع ثألؽفجي.

ثٌّقجٚس ٚفٟ ثالدثر وىً ٚؽجءس فٟ ؽ١ّغ  عٕٛثس ثٌخذشرصؼضٜ ألعش  (=0.05)ٚؽٛد فشٚق رثس دالٌز إفظجة١ز  -

 ٠ٚؼضٜ رٌه ٌٍخذشر فٟ ِؾجي صذس٠ظ س٠جع ثألؽفجي وغٕٛثس أوغش .عٕٛثس. 10ثٌفشٚق ٌظجٌـ ثوغش ِٓ 

  ثٌّقجٚس ٚفٟ ثالدثر وىً.فٟ ؽ١ّغ  ثٌّؤً٘صؼضٜ ألعش  (=0.05)ٚؽٛد فشٚق رثس دالٌز إفظجة١ز ػذَ  -

 انخىصُبث 

 ػٛء ٔضجةؼ ثٌذسثعز فئٔٙج صٛطٟ دج٢صٟ: فٟ

 .ثال٘ضّجَ دجٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ٌّذجٟٔ س٠جع ثألؽفجي فٟ ثٌّذثسط ثٌقى١ِٛز ٚثٌخجطز1-

 فٟ ؽ١ّغ ثٌّذثسط . ثٌشجٍِز  ثٌؾٛدرصفؼ١ً ٔظجَ -2

 دػُ ِٕٙجػ س٠جع ثألؽفجي فٟ ثٌّذثسط ثٌقى١ِٛز ٚثٌخجطز.3-

 س٠جع ثألؽفجي ِغ ثالدثسر ٚثٌّؼٍّجس. ٌٍّشجسوز ثٌّؾضّؼ١ز أل٘جٌٟ ثٌّغضّش ثٌذػ4ُ-

ػٍٝ ثٌضطٛس  جأعش٘د١جْ ٚ صطذ١ك ِؼج١٠ش ثٌؾٛدر ثٌشجٍِز أل١ّ٘ز فىِٟٛ ٚخجص ػشٚسر صٛؽ١ٗ ِذسثء ثٌّذثسط    - 5

 ثٌؼٍّٟ ٚثٌضؼ١ٍّٟ.

 

 

 انًراجغ انؼربُت:

 ث١ٌجصٚسٞ ثٌؼ١ٍّز ٌٍٕشش ٚثٌضٛص٠غ. ػّجْ:دثس. انجىدة انشبيهت فٍ انخؼهُى وحطبُمبث اَِسو.( 2010ثٌذجدٞ، ٔٛثف )

 .ثٌّؾضّغ ثٌؼشدٟ ِىضذزػّجْ:  انشبيهت فٍ انخؼهُى. انجىدة(.١ٌ2011ٕج)، ثدشث١ُ٘
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حصىر يمخرح نخطبُك ادارة انجىدة انشبيهت فٍ انًذارش انحكىيُت فٍ األردٌ فٍ ضىء انمُبدة  .(2016) ٚثطً ،ثٌذٛث١ٌض

 األردٌ. ثٌؾجِؼز ثألسد١ٔز، ػّجْ،) دسثعز ِجؽغض١ش غ١ش ِٕشٛسر (،  انفؼبنت.

 . ػّجْ: دثس ثٌّغ١شر.انجىدة انشبيهت فٍ انًُبههج وطرق انخذرَص (.2016فش٠شٞ، سثفذر )

انخبصت فٍ انؼبصًت ػًبٌ يٍ وجهت درجت حطبُك ادارة انجىدة انشبيهت فٍ انًذارش انثبَىَت  (.2008فّٛدر، طذجؿ ع١ٍُ )

 ) سعجٌز ِجؽغض١ش غ١ش ِٕشٛسر ( ؽجِؼز ثٌششق ثألٚعؾ، ػّجْ، ثألسدْ. َظر انًذَرٍَ.

 .. ػّجْ: ثألسدْ، دثس ٚثةـً ٌٍٕشش ٚثٌضٛص٠غإدارة انجىدة انشبيهت يفبهُى وحطبُمبث( .2004ِقفٛظ )، ؽٛدر

 ػّجْ: دثس ثالدضىجس. انجىدة انخؼهًُُت انحذَثت. (.2012ثٌغجِشثةٟ، ؽجسق )

، سعجٌز ِجؽغض١ش، و١ٍز س٠جع يؼبَُر انجىدة انشبيهت فٍ رَبض األطفبل ) انىالغ وانًأيىل ((. 2008عؼفجْ، أِجٟٔ )

 ثألؽفجي، ثالعىٕذس٠ز، ِظش. 

 ػّجْ: ثألسدْ. والغ رَبض األطفبل فٍ انًًهكت األردَُت انهبشًُت. (.2006ثٌششث٠شٞ، خجٌذ ص١غ١ش )

 . ػّجْ: دثس ثٌّغ١شر.يؤشراث انخًُس ويؼبَُر االػخًبد انجىدة انشبيهت فٍ انخؼهُى بٍُ(. 2015ؽؼ١ّز، سشذٞ أفّذ )

 . ػّجْ: دثس طفجء.انجىدة انشبيهت وانجذَذ فٍ انخذرَص (.2009ػط١ز، ِقغٓ )

 

درجت حطبُك يؼبَُر انجىدة انشبيهت نذي يذَرٌ انًذارش انًخىضطت فٍ يحبفظت األحًذٌ  (.2015ثٌّط١شٞ، ػذذ ثٌشفّٓ )

 ِجؽغض١ش غ١ش ِٕشٛسر، ؽجِؼز آي ثٌذ١ش، ػّجْ، ثألسدْ.. سعجٌز فٍ دونت انكىَج

  .،ثٌمج٘شر: ِظش ث٠ضشثن ٌٍٕشـش ٚثٌضٛص٠غ 1. ؽإدارة انجبيؼبث ببنجىدة انشبيهت( .1999ثٌٕؾجس، فش٠ذ. )
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