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هستىي الروح املعنىية يف عالقتها ببعض 
املتغريات لدي هعلوي وهعلوات التعلين العام 

مبدارس احلد اجلنىبي باملولكة العربية 
 السعىدية "دراسة هيدانية"

 *أخمد بن موس ى خنتول 

 

 

ت لدي مِلمي  امللخص_ ومِلماث الخِلُم الِام بمدازض الخد الجىىبي اطتهدٗذ الدزاطت الخالُت الخِٖس ُلى مظخىي السوح اإلاِىٍى

، ـ طىىاث الخبرة، اإلاسخلت الدزاطُت، اإلاظخىي الخِلُم  الخِٖس ُلى جإزحر ٠ل مً )الىَى
ً

ي، باإلامل١ت الِسبُت الظِىدًت، ٟما اطتهدٗذ ؤًلا

ت لدي مِلمي ومِلماث َرٍ  اإلاىاهٝ، ج٢ىهذ ُُىت الدزاطت مً اإلاظخىي الاحخماعي والاٛخـادي والثٜافي( ُلى مظخىي السوح اإلاِىٍى

 ومِلمت،  436
ً

ت مدازض مسخل٘ت، واطخسدم الباخث في َرٍ الدزاطت ؤداحي ُٛاض ألاولى هي:  206ذ٠ىز و 230مِلما بهار مً مجمُى

ت لدي مِلمي الخِ لُم الِام مُٜاض اإلاظخىي الاحخماعي والثٜافي والاٛخـادي لألطسة الظِىدًت، والثاهُت مُٜاض مظخىي السوح اإلاِىٍى

والتي جخلمً الىَى وطىىاث الخبرة واإلاسخلت الدزاطُت ومظخىي الخِلُم، ومً زال٤ بجباَ اإلاىهج الىؿ٘ي وألاطالُب ؤلاخـائُت 

اإلاىاطبت جىؿلذ الىخائج بلى جمخّ مِلمي ومِلماث الخِلُم الِام بمدازض الخد الجىىبي باإلامل١ت الِسبُت الظِىدًت بمظخىي زوح 

ت مسجّ٘،   للمخٔحراث اإلاظتهدٗت في َرٍ الدزاطتمِىٍى
ً

ت، ٟما  وؤن َىاٞ جإزحرا ت مً ُلى مظخىي السوح اإلاِىٍى جلمىذ الدزاطت مجمُى

 .الخىؿُاث

تالكلماث املفتاخيت  .مدازض الخد الجىىبي ،مِلمى ومِلماث الخِلُم الِام ،: السوح اإلاِىٍى
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 ومعلماث معلمي لدى املتغيراث ببعض عالقتها في املعنويت الزوح مستوى 

 دراست" السعودًت العزبيت باململكت الجنوبي الحد بمدارس العام التعليم

 "ميداهيت
 املقدمت. 1

اث ألاٗساد لها ؤَمُت ٟبحرة في مجا٤ الِمل        ال ػ٣ ؤن مِىٍى

 ل٘اُلُت الِاملحن وبٗادتهم في اإلاىٌىمت، لرل٣ 
ً
 مً ٠ىنها مُٜاطا

ً
اهوالٛا

ت وزكا الِاملحن مً الاججاَاث  ؤؿبذ الاَخمام بمظخىي السوح اإلاِىٍى

سوٖ ُملهم اإلاادًت  الخدًثت لُٜاض اججاَاتهم وزدود ؤِٗالهم ًو

ت  [، وفي بهاز مىٌىمت الخِلُم، اَخم 1والاحخماُُت والى٘ظُت ]وؤلاداٍز

ىن والى٘ظُىن باإلاِلم وبظماجه الصخـُت وبسوخه  الباخثىن التربٍى

س الِملُت الخِلُمُت  ُ٘ي باُخباٍز ًمثل حَى ت وزكاٍ الًى اإلاِىٍى

ت، باُخباٍز مىحه، ومادب، ومثٜٙ، وال ًـلح خا٤ الخِلُم وال  والتربٍى

ٙ الخِلُمي ،  اإلاٛى
ً
 وزٜاٗت

ً
لما  ُو

ً
 وزلٜا

ً
بال بذا ؿلح خا٤ اإلاِلم دًىا

ت ًىٌسون بلى  ، ِٗلماء الخىمُت البؼٍس
ً
 وشخـُا

ً
ا  وجسبٍى

ً
 ٗىُا

ً
وبُدادا

ت ُلى ؤهه اإلاـدز ألاو٤ للبىاء الخلازي  اإلاِلم في ُـس اٛخـاد اإلاِٗس

والاٛخـادي والاحخماعي لألمت، وذل٣ مً زال٤ بطهاماجه الخُُٜٜت في 

ت، بىاء الب ؼس والدجم الهائل الظىىي الري ًلاٖ بلى مسصون اإلاِٗس

ت "زؤض اإلاا٤ البؼسي" بإهه ٠لما هجح اإلاِلم في  الري ُبرث ُىه هٌٍس

اث  اث الخِلُمُت ألبىاء الىهً، ازجِ٘ذ مِها مظخٍى ادة اإلاظخٍى ٍش

اث ؤلاهخاج الِام، الري بدوزٍ  ت، ومً زم جسجّ٘ مظخٍى       اإلاِٗس

ادة مظ اَُت ًى١ِع ُلى ٍش اث دزل ؤبىاء الىهً، وجدُٜٝ الٗس خٍى

 ].2الاحخماُُت ]

وبذا ٠اهذ ٓاًت التربُت ألاولى وألازحرة هي ؿىّ اإلاىاهً الـالح        

 لى٘ظه وألمخه، ٗال بد مً بؿالح خا٤ 
ً
 هاِٗا

ً
الٜادز ُلى ؤن ٢ًىن مىاهىا

 اإلاِلم الري ٌِد الدُامت ألاطاطُت في البيُت الخِلُمُت، ٗاإلاِلم ًٜٙ

 في هلُِت الِىاؿس الىهىُت الؼاُسة بمظاولُاتها الاحخماُُت 
ً
دائما

ا، ٗهى  ـَس ت بىعي ٛلاًا مجخمِها ُو ت، واإلادٟز والظُاطُت والتربٍى

 
ً
ٜىال  ُو

ً
يش ئ ؤه٘ظا  ].3] زطى٤ الِلم والخِلُم ًبجي ٍو

ا         ت مً الِىامل ألاطاطُت التي ًجب جىاَٗس وحِخبر السوح اإلاِىٍى

لاء وللمان السكا للِاملحن وذل٣  للمان الخ٘اُل بحن الٜائد وألُا

ت الِالُت مً ؤَم  والداُِٗت هدى الِمل، خُث ؤن السوح اإلاِىٍى

الخىاٗص والدواّٗ التي جدّٗ الِاملحن بلى بر٤ حهد ؤٟبر في الِمل 

ِالت بحن الٜائد  وحظاُد ُلى ُٛام ُالٛاث بوظاهُت خُُٜٜت ٗو

لى َرا ألاطاض، ٗاإلاِ ت اإلاىس٘لت ال والِاملحن، ُو لم ذو السوح اإلاِىٍى

ًم١ً ؤن ًادي مهام ُمله بالؼ٢ل اإلاولىب وبالخالي ٗةن ذل٣ ًى١ِع 

لى الِملُت الخِلُمُت بسمتها ]  ].4ُلى جدـُل جالمُرٍ ُو

سي الباخث ؤن مـولح السوح اإلاِىىٍت ًدخل م٢اهت بازشة في       َرا ٍو

ت ب٢ا اتها اإلاسجِ٘ت دزاطاث ُلم الى٘ع، ذل٣ ألن السوح اإلاِىٍى ٗت مظخٍى

 اإلادـلت النهائُت اإلاِبرة ًُ مدي احظاٚ 
ً
ؤو اإلاىس٘لت حِد خُٜٜت

الصخـُت ؤلاوظاهُت، ٗهي حِبحر ِٗلي وواٛعي ًُ مدي خالت ازجُاح 

الٛاجه الاحخماُُت اإلاسخل٘ت،  ال٘سد في ُمله ومجزله وهسائٝ مِِؼخه ُو

ت لِظذ بالخإُٟد طمت ه٘ظُت مىخدة، ب ل بنها جىوىي ٗالسوح اإلاِىٍى

 .بال ػ٣ ُلى ١ٗسة جىاٗٝ ال٘سد مّ ذاجه ومّ مجخمِه ب٢ل م٢ىهاجه

ت مً اإلاؼاُس      ت هي مجمُى وجإطًِظا ُلى ذل٣، ٗالسوح اإلاِىٍى

الاًجابُت والظلبُت التي ًدملها ألاٗساد والتي جددد هَى اطخجاباتهم هدى 

ومخِلٝ ، وهي ػِىز مخـل  [5] ٠ل حاهب مً حىاهب خُاتهم اإلاسخل٘ت

ؼحر بلى الجى الِام اإلادُى بال٘سد ] [، ٟما ؤنها 2بالسوح ؤو الخماض َو

اطخِداد وحداوي ًيهئ لألٗساد ؤلاٛبا٤ بدماض ُلى مؼاهسة ؤٛسانهم في 

جِلهم ؤٛل ٛابلُت ٟمُل للمازساث الخازحُت ] [، 6ؤهىاَ وؼاههم ٍو

ت اإلاؼاُس الىحداهُت لدي ال٘سد واطخِ ت هي مجمُى دادٍ والسوح اإلاِىٍى

ما٤  لبر٤ ٛـازي حهدٍ بةؿساز ومثابسة وزباث مً ؤحل بهجاش ألُا

 مً ٠ىنها مظإلت 7بـىزة ٗاُلت ]
ً
[، ٟما ؤنها حِخجي باإلاؼاُس اهوالٛا

ذ لل٘سد ؤو مً  ت ٌظخد٤ ُليها مً زال٤ الظلٞى الـٍس ذاجُت جٜدًٍس

م١ً ؤن ٌظخد٤ ُلى خالت اهس٘اق  زال٤ الخِبحر وؤلادالء باآلزاء، ٍو

ت لدي ألاٗساد في ؤي مىٌىمت ٠اهذ مً زال٤ مظخىي  السوح اإلاِىٍى

 مً 
ً
م١ً ؤن ٌظخد٤ ُليها ؤًلا الخإزس والُٔاب واهس٘اق ؤلاهخاحُت، ٍو

ت والاهخٜاداث وآلازاء التي ًدلي بها  زال٤ الخِبحراث والخِلُٜاث الؼٍ٘ى

 ].1الِاملىن في اإلاىٌىمت ]

ت مً زال٤        م١ً الىٌس بلى السوح اإلاِىٍى اإلاىٌىز ال٘سدي الري ٍو

مله، بن َرا اإلا٘هىم ًسبى بحن السوح  ًددد مؼاُس ال٘سد ججاٍ بُئخه ُو

ت لل٘سد واخخُاحاجه ومدي بػباُها ومظخىي ج١ُٙ ال٘سد مّ  اإلاِىٍى

البِئت والِمل، ٟما ًم١ً الىٌس بليها مً زال٤ مىٌىز الجماُت خُث 

ص َرا اإلاىٌىز ُلى الُٜم الاحخماُُت ؤٟثر مً جإز حٍر ُلى الُٜم ًٟس

ت في  د ُلى مؼاُس الترابى بحن ؤُلاء الجماُت واإلاؼاٟز ٟا ال٘سدًت، ٍو

ت ]  ].8جدُٜٝ ؤَداٖ اإلاجمُى

ذ ُلى مداز طىىاث        وفي طُاٚ مخـل، ؤًهسث الدزاطاث التي ؤحٍس

 ما ج٢ىن في ؤدوى 
ً
ت للمِلمحن واإلاِلماث دائما ُدًدة ؤن السوح اإلاِىٍى

اتها، ٜٗد جم الخىؿل % مً اإلاِلمحن  50بلى ؤن ؤٟثر مً  مظخٍى

واإلاِلماث ًىٜوِىن ًُ ممازطت مهىت الخِلُم بظبب جدوى زوخهم 

ت وخماطهم ججاٍ الِملُت الخِلُمُت ، ألامس الري ُادة ما ًخم  [9]اإلاِىٍى

ج٘ظحٍر في كىء الخددًاث واللٔىن التي جّٜ ُلى ٠اَل اإلاِلمحن 

دزت  ].10هم ُلى الخدمل ]الرًً ٌؼِسون بإنها ؤٟثر مً هاٛاتهم ٛو

د ؤػاز الِدًد مً الباخثحن بلى وحىد بِم الِىامل التي        َرا ٛو

ت لدي ألاٗساد الِاملحن والتي ٛد جٜىد بلى  جازس في مظخىي السوح اإلاِىٍى

اث مىس٘لت، ومً كمً َرٍ الِىامل  اث مسجِ٘ت ؤو مِىٍى مِىٍى

 ].11] اطخٜساز ال٘سد في ُمله ؤو ًسوٖ الِمل التي ٌِمل ٗيها

 مشكلت الدراست. 2

ت        ًبٜى ؤلاوظان َى مدىز الخىمُت ب٢اٗت ؤهىاُها البؼٍس

خه بًُِدا ًُ  ت هاإلاا ؤهه ًخمخّ بدٍُى والاٛخـادًت والظُاطُت والتربٍى
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ت والتي حِد اإلادٞس   بسوخه اإلاِىٍى
ً
اللٔىهاث الخُاجُت مظخمخِا

اإلاجخمّ لها ألاطاس ي ليؼاهاجه زاؿت بذا ٠ان ًخِامل مّ ٗئت مً 

ا وزـىؿُتها وبهجاشاتها في ٠اٗت اإلاداٗل وزاؿت مجا٤ الخِلُم  ١َٗس

 
ً
 زاٛبا

ً
١سا  ٗو

ً
 مخىاؿال

ً
 .والري ًخولب برال

وال ػ٣ ؤن مِلمي ومِلماث مدازض الخِلُم الِام بٜسي       

 
ً
ومداٌٗاث الخد الجىىبي للمل١ت الِسبُت الظِىدًت ٌِِؼىن كٔىها

ء ٠اهذ جل٣ اللٔىن مخِلٜت بدُاتهم هاحمت ًُ ُاؿ٘ت الخصم، طىا

الصخـُت والاحخماُُت التي ؤحبرتهم ُليها الخالت الساَىت في اإلاىوٜت 

، ؤو جل٣ 
ً
ساَم بلى ؤماًٟ ؤٟثر ؤمىا واإلاخمثلت في الجزوح مً مىاشلهم ٛو

الىاحمت ًُ ؤلاحساءاث التي اجسرتها وشازة الخِلُم واإلاخمثلت في هٜل 

مدازض ؤزسي ٓحر مدازطهم ألاؿلُت ؤو  بِم اإلاِلمحن واإلاِلماث بلى

رل٣ جىًُٙ بدائل ال١تروهُت حدًدة لم   ٟو
ً
حِلُٝ الدزاطت ؤخُاها

 في ُملُت جىاؿلهم وحِلُمهم لوالبهم واإلاخمثلت 
ً
ٌِهدَا اإلاِلمىن طابٜا

مي واإلاٜسزاث الخ٘اُلُت والٜىىاث  في الدزوض الال١تروهُت واإلادخىي الٛس

حن بىابت الخِلُم  .الىهىُت...الخ الخ٘اُلُت ُو

د ؤن الىكّ الساًَ في الخد الجىىبي مً اإلامل١ت ٛد هخج        ٗمً اإلاٟا

 مً اإلاؼاُس اإلاسخلوت لدي الجمُّ ومً كمنهم اإلاِلمحن 
ً
جا ُىه مٍص

دم  ت اإلاسجِ٘ت، وما بحن خالت الٜلٝ ُو واإلاِلماث، ٗما بحن السوح اإلاِىٍى

االء اإلاِلمىن الاهمئىان والخٖى والخحرة مً اإلاظخٜبل، ٌِِؽ َ

ت مً اإلاؼ١الث التي جادي في  ت مخىُى واإلاِلماث في َرٍ اإلاىاهٝ مجمُى

ٟثحر مً ألاخُان بلى طىء الخىاٗٝ الى٘س ي والاحخماعي الىاحم ًُ 

 وخُاتهم الِملُت ُلى وحه 
ً
الخٔحراث الخاؿلت في خُاتهم الِامت ُمىما

ا مً ػإنها ؤن جازس ُلى ال حَر سوح الخـىؾ، ٠ل جل٣ الِىامل ٓو

ت ُلى مِلمي ومِلماث الخِلُم الِام بخل٣ اإلاىاهٝ، ألامس الري  اإلاِىٍى

بتهم ججاٍ ُملهم وهٜف  ٛد ًادي بلى ُىاٛب وزُمت جخمثل في جدوى ٓز

ّ منهم ألامس الري ٛد ًسل بإدائهم  الخاٗص هدى بر٤ الجهد اإلاخٛى

  .ألا٠ادًمي

 أ. أسئلت الدراست

ما َى  :الدظائ٤ السئِع الخالي جبلىزث مؼ٢لت الدزاطت الخالُت في     

ت لدي مِلمي ومِلماث الخِلُم الِام بمدازض  مظخىي السوح اإلاِىٍى

الخد الجىىبي باإلامل١ت الِسبُت الظِىدًت في ًل ألاوكاَ الساَىت؟ 

ُت ٟما ًلي ىبثٝ مً َرا الدظائ٤ حظائالث ُٗس  :ٍو

ت لدي مِلمي ومِلماث  - بلى ؤي مدي ًسخلٙ مظخىي السوح اإلاِىٍى

الخِلُم الِام بمدازض الخد الجىىبي باإلامل١ت الِسبُت الظِىدًت 

 بازخالٖ الىَى )ذٟس/ؤهثى(؟

ت لدي مِلمي ومِلماث  - بلى ؤي مدي ًسخلٙ مظخىي السوح اإلاِىٍى

الخِلُم الِام بمدازض الخد الجىىبي باإلامل١ت الِسبُت الظِىدًت 

 بازخالٖ ُدد طىىاث الخبرة؟

ت لدي مِلمي ومِلماث بلى ؤي مدي ًسخلٙ مظخىي ا - لسوح اإلاِىٍى

الخِلُم الِام بمدازض الخد الجىىبي باإلامل١ت الِسبُت الظِىدًت 

 بازخالٖ اإلاظخىي الخِلُمي؟

ت لدي مِلمي ومِلماث  - بلى ؤي مدي ًسخلٙ مظخىي السوح اإلاِىٍى

الخِلُم الِام بمدازض الخد الجىىبي باإلامل١ت الِسبُت الظِىدًت 

 خماعي والاٛخـادي والثٜافي؟بازخالٖ اإلاظخىي الاح

ت لدي مِلمي ومِلماث  - بلى ؤي مدي ًسخلٙ مظخىي السوح اإلاِىٍى

الخِلُم الِام بمدازض الخد الجىىبي باإلامل١ت الِسبُت الظِىدًت 

 بازخالٖ اإلاسخلت الدزاطُت؟

 أهداف الدراستب. 

 :تهدٖ الدزاطت الخالُت بلى     

ت لدي( 1 مِلمي ومِلماث الخِلُم الِام  الخِٖس ُلى واّٛ السوح اإلاِىٍى

بمدازض الخد الجىىبي باإلامل١ت الِسبُت الظِىدًت في ًل ألاوكاَ 

 .الساَىت

، طىىاث الخحرة، اإلاظخىي ( 2 ال١ؼٙ ًُ جإزحر مخٔحراث )الىَى

الخِلُمي، اإلاسخلت الدزاطُت، اإلاظخىي الاحخماعي والاٛخـادي والثٜافي( 

ت لدي مِلمي   .ومِلماث الخِلُم الِامُلى مظخىي السوح اإلاِىٍى

ت مً الخىؿُاث والتي مً ػإنها جدظحن السوح ( 3 جٜدًم مجمُى

ت لدي مِلمي ومِلماث الخِلُم الِام بمدازض الخد الجىىبي  اإلاِىٍى

باإلامل١ت الِسبُت الظِىدًت ألامس الري ًى١ِع ُلى مظخىي ؤدائهم في 

 .مدازطهم

 أهميت الدراستب. 

ت وألازسي جوبُُٜت، خُث للدزاطت الخالُت       ؤَمُخان، اخداَما هٌٍس

ت، ومً  ى السوح اإلاِىٍى ا ألاطاس ي َو ت مً مخٔحَر جخجلى ؤَمُتها الىٌٍس

م اإلاِلمحن واإلاِلماث ومالهم مً دوز  الُِىت اإلاظتهدٗت بالدزاطت َو

ت، ٗال ػ٣ ؤن اإلاِلم ذو السوح  ٌُُم في الِملُت الخِلُمُت والتربٍى

ت اإلاسجِ٘ت لدً ه داّٗ وخماض للُٜام بمهامه اإلاىىهت به، ألامس اإلاِىٍى

 .الري ًى١ِع ُلى مظخىي الوالب الرًً ًخِامل مِهم

ؤما ؤَمُتها الخوبُُٜت ٗخخمثل في الىخائج اإلاىبثٜت مً َرٍ الدزاطت      

ت لدي مِلمي  ٖى ُلى مظخىي السوح اإلاِىٍى والتي جيؼد الخِٖس والٛى

الجىىبي ألامس الري ٌظهل ُلى ومِلماث مدازض الخِلُم الِام بالخد 

ت  مخسري الٜساز في وشازة الخِلُم الاهاَل ُلى واّٛ السوح اإلاِىٍى

الخُُٜٜت لهاالء اإلاِلمحن بُٔت وكّ الخلى٤ اإلاىاطبت التي جدد مً 

ت لديهم  .اهس٘اق السوح اإلاِىٍى

 مصطلحاث الدراستج. 

 :جدبجى الدزاطت الخالُت اإلاـولخاث الخالُت    

ت لدي اإلاِلم / اإلاِلمتالسوح اإلا - ها الباخث ُلى  :Morale ِىٍى ِٗس َو

ؤنها: ػِىز اإلاِلم / اإلاِلمت بالسكا والساخت الى٘ظُت والٜىاُت والخماض 

وؤلاٛبا٤ ُلى اإلادزطت للُٜام باإلاهام اإلاى٠لت بليهم وطى ؤحىاء ٌظىدَا 

بت الخُٜٜت هدى  الخب والخِاون والاخترام اإلاخباد٤ بحن الصمالء والٓس

: الدزحت التي ًدـل ُليها به
ً
جاش اإلاهام بـىزة ٗائٜت، وبحسائُا

ت والري ؤُدٍ  اإلا٘دىؾ في َرٍ الدزاطت ُلى مُٜاض السوح اإلاِىٍى

 .الباخث لهرا الٔسق

ٜـد  Public Education Teachers مِلمى ومِلماث الخِلُم الِام - ٍو

ت مً مِلمي ومِلماث مدازض الخِلُم  بهم في َرٍ الدزاطت مجمُى

 لِام بٜسي ومداٌٗاث الخد الجىىبي للمل١ت الِسبُت الظِىدًتا

 مددداث الدراستد. 

ُت: جخددد الدزاطت الخالُت في كىء مخٔحراتها: السوح  الخدود اإلاىكُى

ت، طىىاث الخبرة، اإلاسخلت الدزاطُت، الىَى )ذٟس/ؤهثى( واإلاظخىي  اإلاِىٍى

اإلاظخىي الاحخماعي والاٛخـادي والثٜافي. ٟما جخددد و ، الخِلُمي
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ستها ؤدواث الدزاطت: مُٜاض مظخىي  ت التي ٗو بالخـائف الظ٢ُىمتًر

ت لدي مِلمي ومِلماث الخِلُم الِام ومُٜاض اإلاظخىي  السوح اإلاِىٍى

 الاحخماعي والثٜافي والاٛخـادي لألطسة الظِىدًت،

 /1437الِام الدزاس ي  الخدود الصمىُت: ال٘ـل الدزاس ي ألاو٤ مً

1438ٌ. 

ت مً مِلمي ومِلماث الخد الجىىبي طىاء  ت: مجمُى الخدود البؼٍس

 .الرًً جم هٜلهم مً مدازطهم ألاؿلُت بلى مدازض ؤزسي بدًلت

 إلاطار النظزي . 3

حز والخىحه بةؿساز هدى  Motivation "حِٖس "الداُِٗت       ُلى ؤنها التٟر

ت مً الِملُاث ، وال [12] جدُٜٝ ؤَداٖ مدددة داّٗ َى مجمُى

 [13]الدازلُت التي جل٘ي ُلى الظلٞى ؤلاوظاوي ؿ٘تي الواٛت والخىحه

Wei  والدواّٗ حؼخمل ُلى الخاحاث والخىاٗص واإلاثحراث والبىاُث ،

والِاداث وألاَداٖ والاهِ٘االث التي تهدٖ بلى بلْى ؤَداٖ 

دازلي جثحر ، ولرل٣ ٗالداّٗ َى خالت اطدثازة وجىجس  [14]شخـُت

الظلٞى ؤلاوظاوي وجدِٗه بلى جدُٜٝ َدٖ مِحن، ولرل٣ ٗهى خالت مً 

الخ٣١٘ ٛىامها جىجس ًد٘ص ال٢ائً الحي بلى َدٖ بُِىه ٢ًىن بالبلْى 

١را ]  ].15بلُه ز٘م ُازق لهرا الخىجس ُٗ٘سح اإلاظسح لخىجس حدًد َو

ُ٘ي       Job "وفي الـدد ه٘ظه، ًىؿٙ مـولح "السكا الًى

Satisfaction  اَُت بإهه خالت ُاهُ٘ت ممخِت، ٗهى هَى مً الٗس

خلمً الاججاَاث الاًجابُت هدى بِئت الِمل ب٢اٗت  الصخـُت ٍو

ا ىاؿَس ُ٘ت  [16]م٢ىهاتها ُو ُ٘ي اججاٍ بًجابي هدى الًى ، ٗالسكا الًى

التي ًٜىم بها ال٘سد خُث ٌؼِس ٗيها بالسكا ًُ مسخلٙ الِىامل 

ُ٘ت البُئُت والاحخماُُت والاٛخـا ت وال٘ىُت اإلاخِلٜت بالًى دًت وؤلاداٍز

ٙ الصخف ججاٍ الِمل الري ًادًه وذل٣ هدُجت 17] ى مٛى [، َو

ً في مجا٤ ُلم 18إلدزاٟه لِمله ] د زؤي الِدًد مً اإلاىٌٍس [، َرا ٛو

ُ٘ي ٌِد مً اإلاـولخاث التي ًـِب  الى٘ع ؤن مـولح السكا الًى

، ل
ً
 وػامال

ً
ٙ دُٛٝ لها ٢ًىن حامِا ُ٘ي جددًد حٍِس ٢ىن السكا الًى

ُت، ولرل٣ ًم١ً  ُاطها ب٢ل مىكُى خالت ه٘ظُت ًـِب مالخٌتها ٛو

ُ٘ي ُبازة ًُ ػِىز ٌؼِس به ال٘سد في ٛسازاث  الٜى٤ ؤن السكا الًى

 ].19ه٘ظه وبن ٠ان ًـِب وؿ٘ه ]

ت      بإنها الجى الِام  Moral "وفي طُاٚ مخـل، حِٖس "السوح اإلاِىٍى

مً اججاَاث ألاٗساد وآزائهم بالٌسوٖ الري ٌظىد اإلاىٌمت والىاجج 

ت ػِىز مخـل مخِلٝ بالسوح  اإلادُوت بالِمل، ٗالسوح اإلاِىٍى

ت مً 1والخماض ] ت هي ما ٌظُوس ُلى مجمُى [، ولرل٣ ٗالسوح اإلاِىٍى

ا مً جسابى ُٗما بُنها واوسجامها  حَر ألاٗساد في الخىٌُماث السطمُت ٓو

ساق الِامت ؤو ألاَداٖ ا لتي حظعى لخدُٜٜها اإلاىٌماث وج٢املها في ألٓا

 ].20التي ٌِملىن بها ]

ت ُلى ؤنها الاججاٍ        َرا وفي ذزحرة ُلم الى٘ع، حِٖس السوح اإلاِىٍى

ىة الداُِٗت لالطخمساز، الاوؼساح  ؤو السوح اإلامحزة بىحىد الثٜت ٛو

وحىدة الخىٌُم، مصاج ؤو زوح ٌظىدان ألاٗساد الرًً جخ٢ىن منها حماُت 

الى٘ع ُٗما ًخِلٝ بدوز اإلاسء في الجماُت، الىالء للجماُت، ما، الثٜت ب

[، ٟما حِبر السوح 21الاطخِداد للمجاَدة في طبُل ألاَداٖ الجماُُت ]

م مً  سة في ال٘سد ُلى الٓس ت ًُ مظخىي الخماض والثٜت اإلاخٗى اإلاِىٍى

اإلاؼا٠ل والـِاب التي ٛد جازس ُلى ج٘اُل ؤُلاء الجماُت لخدُٜٝ 

 
ً
 مؼتر٠ا

ً
[، 22مّ وحىد خىاٗص داِٗت إلاٜاومت الخددًاث ] َدٗا

ت هي ٟمُت اإلاؼاُس التي ًدملها  وباإلكاٗت بلى ما طبٝ، ٗالسوح اإلاِىٍى

 ُلى ُُٟ٘ت بدزاٟه لى٘ظه وللماطظت 
ً
الِامل هدى ُمله وذل٣ اُخمادا

ت ٌِخمد ُلى مدي بطهام  التي ٌِمل ٗيها، ومظخىي السوح اإلاِىٍى

ِاتهم ]اإلااطظت في الاطخجابت لخاح  ].23اث الِاملحن بها وجٛى

ت بإنها هبُِت اإلاؼاُس التي ًدملها ؤي ٗسد          ٟما جىؿٙ السوح اإلاِىٍى

ٌِمل في ؤي ماطظت، والتي جددد بـىزة ٟبحرة مدي ػِىزٍ بالخٜبل 

ت الِاملحن والدؼاٞز مِهم في ألاَداٖ والسئي ،  [24]والاهخماء إلاجمُى

 هي ذل٣ 
ً
ت ؤًلا الاطخِداد الىحداوي الري ًهيء للِاملحن والسوح اإلاِىٍى

جِلهم ؤٛل  ؤلاٛبا٤ بدماض ُلى مؼاهسة ؤٛسانهم في ؤهىاَ وؼاههم ٍو

ت مُل الجماُت  ٛابلُت للمازساث الخازحُت، ٗمً مٌاَس السوح اإلاِىٍى

لت الجزاُاث والـساَ بحن ؤُلائها وبالخالي  بلى الخماط٣ والخِاون ٛو

 ].6يهم ]ازج٘اَ مظخىي السكا ًُ الِمل لد

سي بحن           مما طبٝ، ًم١ً الٜى٤ بإن َىاٞ ٗٚس حَى
ً
واهوالٛا

ت، ٗاألو٤ ٛد ٌؼحر بلى خالت  ُ٘ي والسوح اإلاِىٍى مـولحي السكا الًى

ت  ت ؿ٘ت الاطخمساٍز خت ٓحر مظخمسة، بِىما جخولب السوح اإلاِىٍى مٛا

ٙ ما مً اإلام١ً ؤن  ُ٘ي ٛد ًددر هدُجت إلاٛى والدًمىمت، ٗالسكا الًى

ت ٗخٜخض ي اطخمساز َرا ً خٔحر بخٔحر ًسوٖ الِمل، ؤما السوح اإلاِىٍى

ٙ، و٠ليها بداحت بلى داّٗ هدى جدُٜٝ الهدٖ اإلايؼىد ،  [25]اإلاٛى

ُ٘ي، ٢ٗلما ٠اهذ دزحت  ت هاججت ًُ مظخىي السكا الًى ٗالسوح اإلاِىٍى

[ 
ً
ت مسجِ٘ت ؤًلا ُ٘ي مسجِ٘ت ٠اهذ السوح اإلاِىٍى [، ٟما َى 7السكا الًى

 :الؼ٢ل الخالي مىضح في
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ت السوح وحِد         اإلاِىٍى
ً
 مً لها إلاا الِاملحن ؤداء ٗاُلُت إلادي مُٜاطا

ادة في ؤَمُت ُت وجدظحن وبهخاحهم وؼاههم ٍش  وبزالؿهم، ُملهم، هُى

  ٌِِؽ الري ٗالِامل
ً
اث مدبوا  هدى بالخىحه ًبالي ال مىس٘لت وبمِىٍى

لت  الِمل في ٠الخباها ُدًدة خاالث زال٤ مً وبًٜاٗه الِمل ُٛس

 ].26] وؤلاَما٤ والخُٔب

ت وللسوح         ؤُلاء بحن الخِاون  زال٤ مً جبدو مٌاَس اإلاسجِ٘ت اإلاِىٍى

ت، دم اإلاجمُى  وػِىزَم بُنهم، واإلاؼاخىاث الـساُاث وحىد ُو

تهم ؤُلائها وجمظ٣ اإلااطظت بلى باالهخماء دزتهم ٗيها، بِلٍى  ُلى ٛو

ىة الِمل، في الراحي للخوىز  وطِيهم اإلاخٔحرة، والٌسوٖ الخ١ُٙ  ٛو

 ألاَداٖ، َرٍ لخدُٜٝ الدئوب وطِيهم الجماُت ألَداٖ جبىيهم

    الاطخمساز إلااطظتهم ١ً٘ل مما. وجدُُمها بٜائها ُلى وخسؿهم

 ].2] والىجاح

ت بالسوح ُٜٗـد للمِلم، باليظبتؤما        ت لدًه اإلاِىٍى  اإلاؼاُس مجمُى

 به ًٜىم الري الِمل هدى اإلاِلم بها ٌؼِس التي والِىاهٙ والاججاَاث

ى ع َو  هبُِت خظب اًجابُت ؤو طلبُت ج٢ىن  ٛد والتي وؤلازػاد، الخدَز

 ٗةن لل٘سد، البدهُت الخالت بلى حؼحر الِامت الصخت ؤن ١ٗما الِمل،

ت السوح  له الِامت والِـبُت والرَىُت الى٘ظُت الخالت بلى حؼحر اإلاِىٍى

ت ٗالسوح ،[28: ][27]  والٜىاُت بالسكا ػِىزٍ مدي هي للمِلم اإلاِىٍى

 والِالٛت ؤلادازة مّ والِالٛت اإلادزطت، في والِمل الخدَزع مهىت ججاٍ

ً، اإلاِلمحن وزكا شمالئه مّ ىاُاجه آلازٍس  والاخترام الخِاون  في ٛو

بت وػِىزَم الصمالء مّ والخِامل  مىار كمً الِمل بهجاش في بالٓس

 ].29] طلُم مدزس ي

د َرا       ت بالسوح اإلاهخمحن مً الِدًد بدث ٛو  اإلاِلمحن لدي اإلاِىٍى

ت السوح مظخىي  حؼ٢ل التي الِىامل ؤَم ًُ  وجم لهم، باليظبت اإلاِىٍى

ت السوح م٘هىم ؤن بلى الخىؿل   ٌِد اإلاِىٍى
ً
 ، [30] ألابِاد مخِدد م٘هىما

ت السوح ُٛاض ؤن ُلى الخإُٟد جم ولرل٣  واإلاِلماث اإلاِلمحن لدي اإلاِىٍى

ج ُٛاض ًخولب اإلادازض في  ٗالسوح ، [31]اإلاسخل٘ت اإلا٢ىهاث مً مٍص

ت  في اإلاخبّ ؤلادازة همى مً ٠ل ج٘اُل هخاج هي اإلاِلمحن لدي اإلاِىٍى

 الخىٌُمُت وألاَداٖ للمِلمحن الصخـُت والاخخُاحاث اإلادزطت

ت اإلاادًت الدُم وطبل واإلا٢اٗئاث والخىاٗص  جخإزس ؤنها ٟما ، [14]واإلاِىٍى

 ].25] الِٜالهُت ودزحت الاهخماء بمؼاُس

ٜت        ؤزىاء ًيخهجه الري وألاطلىب اإلادزطت مدًس بها ٌِمل التي ٗالوٍس

ت السوح جىمُت في ٟبحرة ؤَمُت له بِمله ُٛامه  في للمِلمحن اإلاِىٍى

ت اإلامازطاث ؤن ذل٣ اإلادزطت،  حظاُداإلادزاء ٛبل مً الظلُمت ؤلاداٍز

ص ُلى  ُلى حظاُد وبالخالي واإلاِلمحن اإلادزاء بحن الثٜت وبىاء الخِاون  حٍِص

ت ألاَداٖ جدُٜٝ  ].32] اإلادزطت في والخِلُمُت التربٍى

را مُِىت ألػُاء باخخُاج ؤلاوظان ٌؼِس ؤزسي، هاخُت ومً         َو

ه ُلى ًازس الاخخُاج  اإلاؼبِت ٓحر ٗالخاحاث ،"ماطلى َسم" طلٟى

  حظبب
ً
 الاخخُاحاث، َرٍ بػباَ ًُ للبدث ِٗظعى ال٘سد لدي جىجسا

 الالشمت ألاطاطُت باالخخُاحاث ًبدؤ َسم في الاخخُاحاث َرٍ وجخدزج

 الاخخُاحاث ؤَمُت مدي ١ٌِع طلم في جخدزج زم ال٘سد لبٜاء

 الاحخماُُت، الاخخُاحاث لألمان، الاخخُاج ال٘ظُىلىحُت، الاخخُاحاث)

 (.الراث جدُٜٝ بلى الاخخُاج الخٜدًس، بلى الاخخُاج

لى         الاخخُاحاث جلِب ألاطاض، َرا ُو
 
  دوزا

ً
 السوح مظخىي  في مهما

ت،  ٌظاُد ُنها الىاحم الخىجس وز٘م اإلاِلم اخخُاحاث ٗةػباَ اإلاِىٍى

ت، السوح مً مسجّ٘ بمظخىي  جمخِه في  َرٍ ججاَل بِىما اإلاِىٍى

د ًىلد ؤن ػإهه مً الاخخُاحاث  جادي والتي الخىجس مؼاُس مً اإلاٍص

ت السوح مظخىي  اهس٘اق بلى باللسوزة  ].33] لدًه اإلاِىٍى

ذ التي الدزاطاث مٌِم ججمّ ؤزسي، هاخُت ومً         مُدان في ؤحٍس

ت ًخإزس الِامل ؤن ُلى والخىٌُم الِمل ه٘ع ُلم  الؼسون مً بمجمُى

ت اإلاادًت  ٗالخد٘حز زازحها، ؤو الِمل بِئت في به جدُى والتي واإلاِىٍى

 ألاَداٖ جدُٜٝ في حظاَم التي اإلاىاكُّ ؤَم مً ٌِد واإلاِىىي  اإلاادي

 ،[6] ؤلاًجاب ؤو بالظلب طىاء الِمل وحهت للمىٌمت اإلاسطىمت وألابِاد

د ٟما ٝ ًٟا ت السوح ؤن ُلى الباخثحن مً ٍٗس  اإلاِلمحن لدي اإلاِىٍى

 في حؼ٢ل ؤطاطُت مخٔحراث بحن الخ٘اُل مٜداز زال٤ مً جخددد

ت السوح مجملها ِاث هي اإلاخٔحراث َرٍ للمِلمحن، اإلاِىٍى  الدوز، جٛى

 اإلاخٔحراث َرٍ وجخإزس الخىٌُمُت، وألاَداٖ الصخـُت الاخخُاحاث

ت الاهخماء بِىامل  الؼ٢ل في مىضح َى ٟما[. [25 والِٜالهُت والهٍى

 :الخالي
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ت السوح بإن الٜى٤  ًم١ً لرل٣        بمدي ٟبحر بؼ٢ل جخإزس اإلاِىٍى

 ؤن ٛبل حماُخه كمً الِمل ُلى ال٘سد وجـمُم والخىاٗٝ الاوسجام

 ذاحي ومُل اهدٗاَ ٗهي وألاوامس، والخِلُماث الخىحيهاث زال٤ مً جيبّ

ً مّ والخِاون  الىاحب ألداء  الجماُت، مّ الاهدماجي والخماض آلازٍس

 واخد اججاٍ ذاث دازلُت مخماط١ت ٛىة الجماُت ج١دظب السوح وبهرٍ

د  ].34] زازحُت ٛىة دون  الازخُاز بمدم واخدة ٍو

 السابقت . الدراساث4

 التي الدزاطاث بِم اطخٜساء الٜادمت ألاطوس في الباخث ًداو٤       

 دزاطخه مىكَى مً -ما خد بلى – جٜترب والتي بليها الخىؿل اطخواَ

 ألاداة وبُداد الدزاطت َرٍ ٗسوق ٗسق زاللها مً ًم١ً ختى الخالُت

 :ًلي ٟما ذل٣ وبُان لها، الالشمت الُٜاطُت

ظاٖ ُظاٖ دزاطت َدٗذ         السوح مظخىي  ًُ ال١ؼٙ[ 35] ُو

ت ا اإلاِىٍى  في الدهُا ألاطاطُت اإلاسخلت ومِلماث مِلمي لدي ومـادَز

، مخٔحراث كىء  الِلمُت، الدزحت الاحخماُُت، الخالت الِمس، الىَى

ذ ذل٣ ولخدُٜٝ الِملُت، والخبرة  ُؼىائُت ُُىت ُلى الدزاطت ؤحٍس

 مجخمّ مً% 33 وظبخه ما حِاد٤ يهو  ومِلمت مِلًما 121 ٛىامها

 مِلمي ُىد اإلاِىىٍت السوح مظخىي  ؤن ُلى الىخائج ودلذ الدزاطت،

، مىس٘م الدهُا ألاطاطُت اإلاسخلت
ً
 ٗسوٚ وحىد الىخائج بُيذ ٟما حدا

ت السوح في بخـائُت داللت ذاث  خُث اإلاِلم هَى إلاخٔحر حِصي  اإلاِىٍى

ت زوح اإلاِلمحن لدي ؤن جبحن  جىحد ال بِىما اإلاِلماث، مً ؤُلى مِىٍى

ت السوح في بخـائُت داللت ذاث ٗسوٚ  .ألازسي  للمخٔحراث حِصي  اإلاِىٍى

ازون وػاح دزاطت واطتهدٗذ        السوح مظخىي  ُلى الخِٖس[ 36] َو

ت  ج٢ىهذ ٗيها، اإلاازسة والِىامل ألازدهُت اإلادازض في اإلاِلمحن لدي اإلاِىٍى

  621 مً الدزاطت ُُىت
ً
 مِلمت، 311و مِلمحن 310 ومِلمت، مِلما

 الثاهُت، ُمان مىوٜت في خ٢ىمُت مدازض في ٌِملىن  وحمُِهم

 جِٜع ٜٗسة 30 مً م٢ىهت اطدباهت الدزاطت َرٍ في واطخسدمذ

ت السوح مظخىي  د اإلاِلمحن، ُىد اإلاِىٍى  اإلاِلمحن ؤن الىخائج بُيذ ٛو

ت زوح بمظخىي  ًخمخِىن  واإلاِلماث  الىخائج بُيذ ٟما مخىطى، مِىٍى

 
ً
  دالت ٗسوٛا

ً
ت السوح مظخىي  في بخـائُا  إلاخٔحر حِصي  للمِلمحن اإلاِىٍى

ل الىَى  ٗسوٚ جٌهس لم بِىما الخبرة، وطىىاث والخسـف الِلمي واإلاَا

ِها اإلادزطت مظخىي  إلاخٔحري  حِصي  دالت  .ومٛى

ت بلى[ 2] الظِاًدة دزاطت َدٗذ ٟما        ت السوح دزحت مِٗس  اإلاِىٍى

ا ألازدن، في اإلاهىُت التربُت إلاِلمي  وزـائف اإلاِلم بسـائف وجإزَس

س جم ذل٣ طبُل وفي اإلادزطت، ت السوح لُٜاض ؤداة جوٍى  ج٢ىهذ اإلاِىٍى

 والِمل اإلادزطت هدى الاججاٍ: مجاالث زمظت بلى ٛظمذ ٜٗسة 85 مً

ُٜت، والبِئت الِاملت، الراث هدى والاججاٍ ٗيها،  وؤلادازة ال٘حًز

ُاث، والخىاٗص والسواجب اإلادزطُت،  مً الدزاطت ُُىت وج٢ىهذ والتٛر

482  
ً
ا، ازخحروا مِلما ًُ د ُؼىائ ت السوح دزحت ؤن جبحن ٛو  إلاِلمي اإلاِىٍى

 في ٜٗى ُالُت ٠اهذ خُث مخىطوت، ٠اهذ ألازدن في اإلاهىُت التربُت

ً، اإلاجاالث في ومخىطوت ٗيها والِمل اإلادزطت هدى الاججاٍ مجا٤  ألازٍس

ت السوح دزحت في بخـائُت داللت ذاث ٗسوٚ وحىد جبحن ٟرل٣  اإلاِىٍى

 التي اإلاىوٜت ولوبُِت الِلمي، واإلااَل للخسـف، حِصي  للمِلمحن

رل٣ اإلاِلم، ٗيها ٌِمل داد ٟو  .اإلادزطت في الولبت أُل

د   ـــــت السوح مظخىي  ُلى الخِٖس[ 11] ال١ُالوي دزاطت َدٗذ ٛو  اإلاِىٍى

ت اإلادازض في ؤلاطالمُت التربُت إلاِلمي  مداٌٗت في الخ٢ىمُت الثاهٍى

الٛت ُمان ل الجيع، بمخٔحراث ذل٣ ُو  والخبرة الِلمي واإلاَا

 ؤلاطالمُت التربُت ومِلماث مِلمي مً الدزاطت مجخمّ ج٢ّىن  الخِلُمُت،

ت اإلادازض في  ُددَم والبالٕ باألزدن ُمان مداٌٗت في الخ٢ىمُت الثاهٍى

720  
ً
د ومِلمت، مِلما ٜت الُِىت ازخُاز جم ٛو  ُؼىائُت هبُٜت بوٍس

  411 الُِىت ٗبلٔذ الدزاطت مجخمّ مً%  27 بيظبت
ً
 ومِلمت، مِلما

د  ٠ان الدزاطت ُُىت ؤٗساد مً% 17 ؤن بلى الدزاطت هخائج ؤػازث ٛو

ت زوخهم مظخىي  %  25.5 ؤن بلى الىخائج ؤػازث ٟما مىس٘م، اإلاِىٍى

 مظخىي  ؤن ُلى جد٤ ُليها الُِىت ؤٗساد بحاباث ٠اهذ ألاداة ٜٗساث في

ت زوخهم   الدزاطت هخائج وؤػازث مىس٘لت، اإلاِىٍى
ً
 وحىد ُدم بلى ؤًلا

 السوح مظخىي  في الداللت مظخىي  ُىد بخـائُت داللت ذاث ٗسوٚ

ت  في بخـائُت داللت ذاث ٗسوٚ ووحىد الجيع، إلاخٔحر حِصي  اإلاِىٍى

ت السوح مظخىي  ل إلاخٔحر حِصي  اإلاِىٍى  ؤٟثر مظخىي  ولـالح الِلمي اإلاَا

رل٣ ض،ب٢الىزٍى  مً   الخا٤ ٟو
ً
 ولـالح الخِلُمُت الخبرة إلاخٔحر جبِا

 (.ٗإٟثر طيخحن) مظخىي 

رل٣       ت اطتهدٖ ٟو  السوح مظخىي  ُلى الخِٖس[ 3] وخدوغ ٗىاُز

ت ت اإلادازض في الِلمُت اإلاىاد إلاِلمي اإلاِىٍى  الخلُل، مداٌٗت في الثاهٍى

 البُاهاث، لجمّ ؤداة وهىزا الىؿ٘ي اإلاىهج الباخثان اطخسدم خُث

  159 مً الدزاطت ُُىت وج٢ىهذ
ً
 ؤن الىخائج وؤًهسث ومِلمت، مِلما

ت السوح مظخىي  ت للمسخلت الِلمُت اإلاىاد مِلمي لدي اإلاِىٍى  في الثاهٍى

، مسجِ٘ت ٠اهذ الخلُل مداٌٗت
ً
 وحىد ُدم الىخائج ؤًهسث ٟما حدا

ت السوح مظخىي  في بخـائُت داللت ذاث ٗسوٚ  الىَى إلاخٔحر حِصي  اإلاِىٍى

ل  .الدزاس ي واإلاَا

ت السوح م٢ىهاث ُلى الخِٖس Brion [25} اطتهدٖ ٟما        لدي اإلاِىٍى

رل٣ الثاهىي  الِام الخِلُم مِلمي ت السوح َرٍ مظخىي  ٟو  لدي اإلاِىٍى

١ُت، بيظُلُ٘يُا والًت مِلمي   22 مً الدزاطت ُُىت ج٢ىهذ ألامٍس
ً
 مِلما

ت باإلاسخلت   الباخث واطخسدم الىالًت، بهرٍ الثاهٍى
ً
 السوح إلاظخىي  مُٜاطا

ت  الخِلُمُت، للماطظت الاهخماء هي زئِظت ؤبِاد زالزت ُلى ٌِخمد اإلاِىٍى

 اإلاولىبت باألدواز ؤلاإلاام للمِلم، ألاطاطُت الاخخُاحاث بػباَ مظخىي 

 اإلاخِدد الخوي والاهدداز الخظابُت اإلاخىطواث وباطخسدام اإلاِلم، مً

 مً مسجّ٘ بمظخىي  الىالًت َرٍ مِلمي جمخّ بلى الدزاطت هخائج جىؿلذ

ت، السوح  ؤٟثر َى الخِلُمُت للماطظت الاهخماء ػِىز  وؤن اإلاِىٍى

 .ألاطاطُت الخاحاث بػباَ ًليها السوح َرٍ في ةاإلاازس  الِىامل

ت السوح مظخىي  ُلى الخِٖسWilson [37]  خاو٤  ٟما          لدي اإلاِىٍى

١ُت جِىِس ي والًت مِلمي ت السوح بمظخىي  ومٜازهتها ألامٍس  لدي اإلاِىٍى

  3023 مً ال٢لُت الدزاطت ُُىت ج٢ىهذ بدىام، والًت مِلمي
ً
 مِلما

،
ً
  الدزاطت طِذ ٟما ومِلمت

ً
 الِىامل جإزحر مً الخدٜٝ بلى ؤًلا

ساُٗت ت السوح مظخىي  ُلى الدًمٓى  ابخدائي،) اإلادزطت هَى مثل اإلاِىٍى

ع في الخبرة وطىىاث( زاهىي  مخىطى،  طىىاث، 10 طىىاث، 3) الخدَز

 ب٢الىزٍىض،) حِلُمُت دزحت وؤُلى ،(وؤهثى ذٟس) والىَى( ٗإٟثر طىت 20

 السوح إلاظخىي  مُٜاض ُلى الباخث اُخمد ،(دٟخىزاة ماحظخحر،

ت  ًُ السكا اإلادزطُت، الُٜادة همى: الخالُت ألابِاد مً ًخ٢ىن  اإلاِىٍى

 اإلاِلم، جدمل مظخىي  والخىاٗص، الساجب الصمالء، مّ الىئام اإلاهىت،

 وجىؿلذ. اإلاجخمُِت اللٔىن اإلادزطُت، والخدماث اإلاساٗٝ مظخىي 
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  ؤٟثر الابخدائُت اإلاسخلت مِلمي ؤن بلى الدزاطت هخائج
ً
ت زوخا  مٜازهت مِىٍى

ت اإلاخىطوت اإلاسخلت بمِلمي  بالسوح جمخّ ؤٟثر اإلاِلماث ؤن ٟما والثاهٍى

ت،   ؤٗلل جِىِس ي والًت مِلمي ؤن بلى باإلكاٗت اإلاِىٍى
ً
ت زوخا  مً مِىٍى

 .بدىام والًت مِلمي

 السوح مظخىي  ُلى الخِٖس  Marrs [10] خاو٤  ه٘ظه، الـدد وفي       

ت  الِىامل جإزحر مدي ُلى والخِٖس الابخدائُت اإلاسخلت مِلمي لدي اإلاِىٍى

ساُٗت اإلاخٔحراث وبِم الصخـُت ت، السوح مظخىي  ُلى الدًمٓى  اإلاِىٍى

  189 مً الدزاطت ُُىت ج٢ىهذ
ً
 الدزاطت هخائج وجىؿلذ ومِلمت، مِلما

ت السوح مظخىي  ؤن بلى  الخبرة وطىىاث الىَى بمخٔحراث ًخإزس ال اإلاِىٍى

 السوح مظخىي  ؤن بلى الدزاطت هخائج ؤٗادث ٟما اإلادزطت، ومظخىي 

ت  .مخىطى مظخىي  َى اإلاِلمحن لدي ُام بىحه اإلاِىٍى

 :السابقت الدراساث على التعقيب

ت السوح مىكَى بإن الٜى٤  ًم١ً جٜدم مما        خٌي ٛد اإلاِىٍى

 مً الِدًد مالخٌت ًم١ً ٟما وألاحىبُت الِسبُت الدزاطاث مً بالِدًد

 :ًلي ٟما طسدَا ًم١ً التي الىٜان

ظاٖ ُظاٖ ٟدزاطت الدزاطاث بِم جىؿلذ -  ؤن بلى[ 35] ُو

ت السوح مظخىي    مىس٘م الابخدائُت اإلاسخلت مِلمي لدي اإلاِىٍى
ً
 حدا

ت للسوح مظخىي  ؤُلى بإن Wilson [37]  دزاطت ؤٛسث بِىما  ٢ًىن  اإلاِىٍى

 .الابخدائُت اإلاسخلت مِلمي بحن

ازون وػاح ٟدزاطت الدزاطاث بِم بُيذ -   َىاٞ ؤن[ 36] َو
ً
 ٗسوٛا

  دالت
ً
ت السوح مظخىي  في بخـائُا  الىَى إلاخٔحر حِصي  للمِلمحن اإلاِىٍى

 .الخبرة وطىىاث والخسـف الخِلُمي واإلاظخىي 

 مظخىي  ؤن بلىMarrs [10]  ٟدزاطت الدزاطاث بِم هخائج جىؿلذ -

ت السوح  واإلاسخلت الخبرة وطىىاث الىَى بمخٔحراث ًخإزس ال اإلاِىٍى

 .الدزاطُت

 دزاطخه زال٤ مً الباخث ٌظعى بدثُت ٛلاًا بلى ًٜىد طبٝ ما       

 الدزاطاث بِم هخائج في الىاضح الخباًً ذل٣ خظم بلى الخالُت

  ًالخٍ ٟما الظابٜت،
ً
 ُُىاث ُلى اُخمادَا الدزاطاث َرٍ مً ؤًلا

 وباإلكاٗت الخِلُمُت، اإلاساخل ٠اٗت إلاِلمي وجبىيها مسخل٘ت ؤحجام ذاث

  ًالخٍ طبٝما  بلى
ً
 اإلا٢ىهت ألابِاد جىَى الظابٝ الِسق زال٤ مً ؤًلا

ت السوح مظخىي  ُٛاض في اطخسدامها جم التي للمٜاًِع  لدي اإلاِىٍى

 ُٛاض ؤداة بىاء في ذل٣ مً الاطخ٘ادة للباخث ًم١ً وبالخالي اإلاِلمحن،

 .الظابٜت الدزاطاث ُسق ؤزىاء طسدَا جم التي ألابِاد ل٢اٗت حامِت

 :الدزاطت ٗسوق

 :الخالُت ال٘سوق صخت مً الخدٜٝ الخالُت الدزاطت جداو٤ 

 واإلاخىطوت الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض ومِلماث مِلمي ًخمخّ( 1

ــبالخ(  تــوالثاهٍى  زوح بمظخىي  تـــىدًـــالظِ تــــالِسبُ تــممل١ــبال يــــىبـــالجى دــ

ت  .مسجّ٘ مِىٍى

ٚ  ًىحد( 2   دا٤ ٗس
ً
 ومِلماث مِلمي دزحاث مخىطواث بحن بخـائُا

 الجىىبي بالخد( والثاهىٍت واإلاخىطوت الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض

ت السوح مظخىي  مُٜاض ُلى الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت  ٌِصي  اإلاِىٍى

 (.ؤهثى/ذٟس) الىَى إلاخٔحر

ٚ  ًىحد ال( 3   دا٤ ٗس
ً
 ومِلماث مِلمي دزحاث مخىطواث بحن بخـائُا

 الجىىبي بالخد( والثاهىٍت واإلاخىطوت الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض

ت السوح مظخىي  مُٜاض ُلى الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت  ٌِصي  اإلاِىٍى

 .الخبرة طىىاث ُدد إلاخٔحر

ٚ  ًىحد ال( 4   دا٤ ٗس
ً
 ومِلماث مِلمي دزحاث مخىطواث بحن بخـائُا

 الجىىبي بالخد( والثاهىٍت واإلاخىطوت الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض

ت السوح مظخىي  مُٜاض ُلى الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت  ٌِصي  اإلاِىٍى

 .الخِلُمي اإلاظخىي  إلاخٔحر

ٚ  ًىحد( 5   دا٤ ٗس
ً
 ومِلماث مِلمي دزحاث مخىطواث بحن بخـائُا

 الجىىبي بالخد( والثاهىٍت واإلاخىطوت الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض

ت السوح مظخىي  مُٜاض ُلى الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت  ٌِصي  اإلاِىٍى

 .والثٜافي والاٛخـادي الاحخماعي اإلاظخىي  إلاخٔحر

ٚ  ًىحد ال( 6   دا٤ ٗس
ً
 ومِلماث مِلمي دزحاث مخىطواث بحن بخـائُا

 الجىىبي بالخد( والثاهىٍت واإلاخىطوت الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض

ت السوح مظخىي  مُٜاض ُلى الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت  ٌِصي  اإلاِىٍى

 .الدزاطُت اإلاسخلت إلاخٔحر

 وإلاجزاءاث . الطزيقت5

 الدراست أ. منهج

سوكها ؤَداٗها كىء وفي الخالُت، الدزاطت هبُِت كىء في       والتي ٗو

ت السوح مظخىي  جُُٜم جيؼد  الِام الخِلُم ومِلماث مِلمي لدي اإلاِىٍى

ت الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي الخد بمدازض  بِم جإزحر ومِٗس

ت، السوح ُلى اإلاخٔحراث  اجساذ بلى جيخهي وؤن بد ال الدزاطت ٗةن اإلاِىٍى

 الىؿ٘ي اإلاىهج ُلى الخالُت دزاطخه في الباخث اُخمد ولرل٣ ٛسازاث،

 مىكَى باإلاؼ٢لت اإلاخِلٝ الىاّٛ جدلُل ُلى ًٜىم والري الخدلُلي

ت بلى الىؿى٤  بُٔت واللِٙ الٜىة حىاهب وجددًد الدزاطت،  مجمُى

 .واإلاٜترخاث الخىؿُاث مً

 الدراست ب. عينت

  436 مً الخالُت الدزاطت ُُىت ج٢ىهذ     
ً
 ذ٠ىز  230 ومِلمت، مِلما

ت واإلاخىطوت الابخدائُت اإلاسخلت مِلمي مً بهار 206و  والثاهٍى

م جتراوح والرًً مسخل٘ت حىىبُت بمداٌٗاث   45 بلى 26 مً ؤُماَز
ً
 ُاما

 في مىضح َى ٟما 11.3 مُِازي  واهدساٖ طىت 31.4 ٛدٍز بمخىطى

م الجدو٤   (:1) ٛز

 1 جدول 

 الجنوبيت املدافظت وفق الدراست عينت أفزاد جوسيع

 عدد إلاهاث عدد الذكور  إجمالي العينت املدافظت

 31 38 69 مداٌٗت الوىا٤

 22 30 52 مداٌٗت الِازكت

 32 40 72 مداٌٗت اخد اإلاظازخت

 11 57 68 مداٌٗت ؿاموت
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َسؽ  61 28 89 مداٌٗت ؤبُى

 49 37 86 مداٌٗت ؿبُا

 206 230 436 اإلاجمَى

ساق         ٛام اإلاظتهدٗت مخٔحراتها كىء وفي الخالُت الدزاطت وأٓل

ٝ الُِىت ؤٗساد بخىشَّ الباخث ،: الدزاطت مخٔحراث ٗو  طىىاث الىَى

 الاحخماعي اإلاظخىي  الخِلُمي، اإلاظخىي  الدزاطُت، اإلاسخلت الخبرة،

م والجدو٤  والثٜافي، والاٛخـادي  :ًلي ٟما ذل٣ ًىضح( 2) ٛز

 2 جدول 

 املستهدفت الدراست متغيراث وفق الدراست عينت أفزاد جوسيع

 املجموع النسبت العدد مستوى املتغير املتغير م

 436 %52.8 230 ذ٠ىز  الىَى 1

 ومِلمت
ً
 %47.2 206 بهار مِلما

 طىىاث  2

 الخبرة

 436 %10.8 47 طىىاث 3ؤٛل مً 

 ومِلمت
ً
 %42.4 185 طىىاث 6 – 3مً  مِلما

 %46.8 204 طىىاث 6ؤٟثر مً 

 436 %9.40 41 دبلىم مِلمحن اإلاظخىي الخِلُمي 3

 ومِلمت
ً
 %72.9 318 ب٢الىزٍىض مِلما

 %17.7 77 دزاطاث ُلُا

 436 %48.9 213 ابخدائُت اإلاسخلت الدزاطُت 4

 ومِلمت
ً
 %23.9 104 مخىطوت مِلما

ت  %27.2 119 زاهٍى

 

5 

 436 %11.7 51 مسجّ٘ اإلاظخىي الاحخماعي والثٜافي والاٛخـادي

 ومِلمت
ً
 %78.4 342 مخىطى مِلما

 %9.9 43 مىس٘م

 الدراست أدواثج. 

 ؤدواث مً ؤداجحن الباخث اطخسدم الخالُت الدزاطت إلحساء       

ما الُٜاض ت السوح مُٜاض: َو  الخِلُم ومِلماث مِلمي لدي اإلاِىٍى

 لألطسة والثٜافي والاٛخـادي الاحخماعي اإلاظخىي  ومُٜاض الِام،

  ذل٣ وبُان الظِىدًت،
ً
 :ًلي ٟما ج٘ـُال

 
ً
ت السوح مُٜاض: ؤوال  بُداد. الِام الخِلُم ومِلماث مِلمي لدي اإلاِىٍى

 .الباخث/ 

دادو   :الخالُت بالخوىاث الباخث مس اإلاُٜاض َرا إُل

ى اإلاُٜاض مً الهدٖ جددًد( 1 ت السوح مظخىي  ُٛاض َو  لدي اإلاِىٍى

 .الِام الخِلُم ومِلماث مِلمي

 التي واإلاٜاًِع الظابٜت الدزاطاث مً الِدًد ُلى الاهاَل( 2

سدمذ ت السوح بُٜاض اإلاخِلٜت الدزاطاث بِم في اطخ   لدي اإلاِىٍى

 :ًلي ما الباخث ُليها اهلّ التي اإلاٜاًِع ومً اإلاِلمحن،

ت السوح مظخىي  لُٜاض[ 38] ؤبى الظمً مُٜاض  -  مِلمي لدي اإلاِىٍى

ت اإلاسخلت  .الثاهٍى

ت السوح لخُُٜم[ 2] الظِاًدة اطدباهت  -  .اإلاِلمحن لدي اإلاِىٍى

ت السوح مظخىي  لُٜاض[ 11] ال١ُالوي مُٜاض  -  مِلمي لدي اإلاِىٍى

 .ؤلاطالمُت التربُت

ت السوح لخٜدًس Brion [25] مُٜاض  -  .اإلاِلمحن لدي اإلاِىٍى

 .اإلاِىىٍت بالسوح اإلاِلمحن جمخّ إلاظخىي  Chambers [30] مُٜاض  -

ت ألاهس ٛساءة (3 سث التي الىٌٍس ت السوح خى٤  للباخث جٗى  لدي اإلاِىٍى

 ج٢ىن  ؤن اإلام١ً مً التي لألبِاد مبدئي جـىز  وجددًد اإلاِلمحن،

ت السوح مُٜاض  .الِام الخِلُم ومِلماث مِلمي لدي اإلاِىٍى

 ُلى هبٜذ اطخوالُُت دزاطت بةحساء الباخث ٛام ذل٣ بِد( 4

ت ت مجمُى  حاشان، بمىوٜت مسخل٘ت مداٌٗاث في اإلاِلمحن مً مخىُى

 وحهت مً: َى م٘خىح حظائ٤  ًُ ُبازة الاطخوالُُت الدزاطت َرٍ

صي  هٌٞس صحي/  اإلاِلم ٍُص  التي وألاطباب الِىامل ماهي: اإلاِلمت ٍُص

ت بسوح جخمخّ ججِل٣  في الِمل ُلى وبٛبا٤ وخماض مسجِ٘ت مِىٍى

 وماهي اإلايؼىد، بدوزٞ الُٜام هدى خُُٜٜت وزٓبت بةؿساز اإلادزطت

ع؟ مهىت هدى باإلخبان جـِب٣ ٛد التي ألاطباب  الخدَز

س ما كىء في( 5  اهلّ التي اإلاٜاًِع كىء وفي مِلىماث مّ للباخث جٗى

دٖ بمىكَى ؿلت ذاث مٜاًِع مً ٛساءجه جم ما ًل وفي ُليها  َو

 مِلمي لدي اإلاِىىٍت السوح مُٜاض بخـمُم الباخث ٛام الخالي اإلاُٜاض

 الىدى ُلى زئِظت ؤبِاد زمظت جلمً بدُث الِام الخِلُم ومِلماث

 :الخالي

ه: للمدزطت الخىٌُمي والىالء الاهخماء: ألاو٤  البِد  ٗس  ُلى الباخث ُو

ا والخىحه اإلادزطت بلى باالهدظاب اإلاِلمت/  اإلاِلم ػِىز : ؤهه  هدَى

مل بةزالؾ  بالظِادة والؼِىز  الِام الـالح ؤحل مً دئوب ُو

. ميظىبيها مّ الخ٘اُل زال٤ ومً بها الِمل ؤزىاء الى٘ظُت والساخت

خ٢ىن   .ُبازاث( 10) مً البِد َرٍ ٍو

ه: اإلادزطُت الُٜادة ؤهمان: الثاوي البِد  ٗس  مٜداز: ؤهه ُلى الباخث ُو

 اإلادزطُت الُٜادة ؤهمان مّ والخ١ُٙ بالخىاٗٝ اإلاِلمت/  اإلاِلم ػِىز 

خ٢ىن  ًلها، في الِمل ًخم التي  .ُبازاث( 10) مً البِد َرا ٍو

ه: وزدماتها اإلادزطت مساٗٝ: الثالث البِد  ٗس  ػِىز : ؤهه ُلى الباخث ُو

 مً اإلادزطت جدىيها التي واإلاساٗٝ الخدماث ًُ بالسكا اإلاِلمت/  اإلاِلم

ىاء دزاطُت ٗـى٤  ع لهُئت وم٢اجب ومٜـٙ ٗو  ومظخىي  الخدَز
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خ٢ىن  واإلا١خبت، اإلاِامل وحىدة وألامان الىٌاٗت ( 10) مً البِد َرا ٍو

 .ُبازاث

ت اإلاادًت والخىاٗص السواجب: السابّ البِد  ه: واإلاِىٍى ٗس  ُلى الباخث ُو

  ًخٜاكاٍ بما اإلاِلمت/  اإلاِلم زكا: ؤهه
ً
ا  وم٢اٗأث زواجب مً ػهٍس

خ٢ىن  اإلادزطت، دازل والترقي الِمل بِدالت وػِىزٍ  مً البِد َرا ٍو

 .ُبازاث( 10)

ه: ألاطاطُت الخاحاث بػباَ: الخامع البِد  ٗس : ؤهه ُلى الباخث ُو

ٍس ما مٜداز  مً اإلاِلمت/  اإلاِلم الخخُاحاث بػباَ مً اإلادزطت جٗى

خ٢ىن  اإلادزطت، دازل وألاَمُت بالُٜمت وػِىز  الراث وجدُٜٝ ؤمان  ٍو

 .ُبازاث( 10) مً البِد َرا

 مىشُت ُبازة( 50) مً الخالي للمُٜاض ألاولُت الـىزة ج٢ىهذ وبرل٣ 

ت السوح مظخىي  مجملها في حؼ٢ل زئِظت ؤبِاد( 5) ُلى  لدي اإلاِىٍى

ت الخـائف ولخظاب الِام، الخِلُم ومِلماث مِلمي  الظ٢ُىمتًر

 :ًلي بما الباخث ٛام للمُٜاض

 ؿدٚ اطخسدام جم اإلاُٜاض، ؿدٚ لخظاب: اإلاُٜاض ؿدٚ خظاب

ُت، اإلاٜازهت ؿدٚ الٌاَسي، الـدٚ اإلاد١محن،  اإلاد٣ وؿدٚ الوٗس

 ألاولُت ؿىزجه في اإلاُٜاض بِسق الباخث ٛام خُث ،(الخالشمي الـدٚ)

ت ُلى لم الى٘ظُت الصخت في واإلاخســحن ألاطاجرة مً مجمُى  ُو

 مدي جددًد: ًلي ما منهم وهلب حاشان، بجامِت التربُت ب٢لُت الى٘ع

ى اإلاُٜاض َدٖ بلى والِبازاث ألابِاد اهخماء ت السوح ُٛاض َو  اإلاِىٍى

 حدًدة ُبازاث ؤو ؤبِاد ؤي وبكاٗت الِام الخِلُم ومِلماث مِلمي لدي

 خرٗها، كسوزة ًسون ُبازاث ؤو ؤبِاد ؤي خرٖ ؤو بكاٗتها، ًسون

دزة وكىخا ؤٟثر لخـبذ للمُٜاض اإلا٢ىهت الِبازاث ؿُآت وبُادة  ٛو

 اإلاد١محن بحن الاج٘اٚ وظبت ُلى وبىاءً  لُٜاطه، وكِذ ما ُٛاض ُلى

  الِبازاث حمُّ ُلى ؤلابٜاء جم اإلاُٜاض، ُبازاث مً ُبازة ل٢ل
ً
 هٌسا

 .ٗإٟثر% 85 اج٘اٚ وظبت ُلى لخـىلها

 اطخوالُُت ُُىت ُلى اإلاُٜاض بخوبُٝ الباخث ٛام ذل٣ بِد       

  80 ٛىامها
ً
  مِلما

ً
 ؤن للباخث وؤجطح مسخل٘ت حِلُمُت مساخل في ومِلمت

 بالىكىح جخمحز الِبازاث وان مالئمت باإلاُٜاض الخاؿت الخِلُماث

 ُبازاث مً ُبازة ؤي خرٖ ًخم لم لرل٣ وهدُجت ال٘هم وطهىلت

 .خرٖ ؤي بدون  ُبازة 50 مً م٢ىها اإلاُٜاض ًل وبرل٣ اإلاُٜاض

ُت اإلاٜازهت ؿدٚ بدظاب الباخث ٛام ذل٣ ُٜب       وذل٣ الوٗس

ت الٜدزة مً للخدٜٝ  ًمحز اإلاُٜاض ٠ان بذا ما بمِجى للمُٜاض، الخمُحًز

 
ً
  جمُحزا

ً
ا حن بحن ٗاٛز  اإلاُٜاض ٛدزة ؤي واللُِٙ، الٜىي  اإلاحزاهُحن اإلاظخٍى

اء بحن الخمُحز ُلى  السوح) ًِٜظها التي الـ٘ت في واللِ٘اء ألاٍٛى

ت  في اإلاُٜاض جوبُٝ: الخالُت الخوىاث بجباَ جم ذل٣ ولخدُٜٝ( ، اإلاِىٍى

ددَا الخٜىحن ُُىت ؤٗساد ُلى ألاولُت ؿىزجه   80 ُو
ً
  مِلما

ً
 في ومِلمت

 اإلاُٜاض ُلى الُِىت ؤٗساد دزحاث جسجِب زم مسخل٘ت، حِلُمُت مساخل

، مً%  25و الخىاشلي الترجِب ؤو٤  مً%  25 ُص٤  زم جىاشلُا، جسجِبا  آزٍس

حن في ألاٗساد دزحاث مخىطى بدظاب الباخث ٛام ذل٣ بِد  اإلاظخٍى

ٚ  وخظاب واللُِٙ الٜىي  اإلاحزاهُحن  ألاٗساد دزحاث مخىطوي بحن ال٘س

حن في  مِادلت اطخسدام زال٤ مً واللُِٙ الٜىي  اإلاحزاهُحن اإلاظخٍى

خحن t – Test" ث"  ازخباز  للُِيخحن اإلاخجاوظخحن ٓحر للمجمُى

خحن خحن، بحن ال٘سوٚ داللت مدي ُلى للخِٖس اإلادظاٍو د اإلاجمُى  ٛو

 بخـائُا دالت وهي 0.499=  اإلادظىبت ث ُٛمت ؤن بلى الىخائج جىؿلذ

ى 0.001 داللت مظخىي  ُىد  ُالُت بدزحت ًخمخّ اإلاُٜاض ؤن ٌِجي ما َو

 .الـدٚ مً

ٜت اإلاُٜاض ؿدٚ بدظاب الباخث ٛام ذل٣ بِد       ؿدٚ بوٍس

 مىِم ومُٜاض ألاولُت ؿىزجه في الخالي اإلاُٜاض بخوبُٝ وذل٣ اإلاد٣،

ت السوح لخُُٜم[ 2] الظِاًدة  الخٜىحن، ُُىت ُلى اإلاِلمحن لدي اإلاِىٍى

 خُث اإلاُٜاطحن في الخٜىحن ُُىت دزحت بحن الازجبان مِامل وخظاب

ى 0.721 هي الازجبان مِامل ُٛمت ٠اهذ  ُىد دا٤ ازجبان مِامل َو

را 0.01 مظخىي   مِلمي لدي اإلاِىىٍت السوح مُٜاض ؿدٚ ُلى ًد٤ َو

 .الِام الخِلُم ومِلماث

 : اإلاُٜاض زباث

ٜخحن اإلاُٜاض زباث مً بالخدٜٝ الباخث ٛام     :ًلي ٟما مسخل٘خحن بوٍس

 ُُىت ؤٗساد ُلى اإلاُٜاض جوبُٝ جم خُث: اإلاُٜاض جوبُٝ بُادة -

 ٛدٍز شمجي ب٘اؿل ؤزسي  مسة اإلاُٜاض جوبُٝ ؤُُد زم الخٜىحن،

حن ى 0.87 اإلاُٜاض زباث مِامل و٠ان الخوبُٜحن بحن ؤطبُى  دا٤ َو

 
ً
 .0.01 مظخىي  ُىد بخـائُا

ٜت - ٜت اإلاُٜاض زباث خظاب جم: الىـُ٘ت الخجصئت هٍس  الخجصئت بوٍس

 الخٜىحن ُُىت ُلى اإلاُٜاض جوبُٝ: الخالُت الخوىاث بةجباَ الىـُ٘ت

 اإلا٘سداث ألاو٤  الٜظم ًخلمً ٛظمحن بلى اإلاُٜاض ججصئت وجصخُده،

 جم خدة، ُلى م٘دىؾ ل٢ل الصوحُت اإلا٘سداث الثاوي والٜظم ال٘سدًت

 مِامل ؤن ٗىحد اإلاُٜاض، هـ٘ي دزحاث بحن الازجبان مِامل خظاب

ى 0.69 َى الازجبان  خظاب جم ،0.01 مظخىي  ُىد بخـائُا دا٤ َو

 ُٛمت و٠اهذ وبساون  طبحرمان مِادلت باطخسدام اإلاُٜاض زباث مِامل

ى 0.861= الثباث مِامل د مما، 0.01 مظخىي  ُىد بخـائُا دا٤ َو  ًٟا

 .مىاطبت وزباث ؿدٚ بمِامالث ًخمخّ الخالُت ؿىزجه في اإلاُٜاض ؤن

د َرا       اإلا٘دىؾ ًسخاز ؤن جخلمً حِلُماث للمُٜاض وكّ ٛو

 ) ،(دائما) وهي مسخل٘ت اطخجاباث زالر بحن مً واخدٍ اطخجابت
ً
 ،(ؤخُاها

( 
ً
: الخالي الىدى ُلى اطخجابت ل٢ل زاؿت دزحاث وكّ وجم ،(هادزا

  الاطخجابت
ً
  الاطخجابت دزحاث، 3 جإزر دائما

ً
 دزحخحن، جإزر ؤخُاها

  والاطخجابت
ً
 واخدة. دزحت جإزر هادزا

 الـٔسي  والدزحت 150 هي للمُٜاض الٌِمى الدزحت ج٢ىن  وبالخالي     

٢ىن  دزحت، 50 هي ت السوح مظخىي  ٍو  خـل بذا مىس٘م اإلاِىٍى

ت السوح مظخىي  ٢ًىن  بِىما دزحت، 83 مً ؤٛل ُلى اإلا٘دىؾ  اإلاِىٍى

 116 مً وؤٛل 83 مً ؤُلى دزحت ُلى اإلا٘دىؾ خـل بذا مخىطى

خمخّ دزحت، ت زوح بمظخىي  اإلا٘دىؾ ٍو  ُلى خـل بذا مسجّ٘ مِىٍى

 .دزحت 116 مً ؤٟثر

 
ً
 لألطسة والثٜافي والاٛخـادي الاحخماعي اإلاظخىي  مُٜاض: زاهُا

 .الباخث/  بُداد. الظِىدًت

 والاٛخـادي الاحخماعي اإلاظخىي  جُُٜم بلى اإلاُٜاض َرا يهدٖ        

داد الظِىدًت، لألطسة والثٜافي  باالهاَل الباخث ٛام اإلاُٜاض َرا وإُل

 ُلى الاكواَل زال٤ ومً الٔسق، لهرا ؤُدث طابٜت مٜاًِع ُلى

 لُخ٢ىن  الخالي مُٜاطه بخـمُم الباخث ٛام الظابٜت، اإلاٜاًِع َرٍ

 :الخالي الىدى ُلى زئِظت ؤبِاد 3 مً

خلمً: الاحخماعي اإلاظخىي : ألاو٤  البِد   ٍو
ً
ب بىىدا   تــالــخ ًــــجخلم ازاثــُو
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ت الِالٛاث وهبُِت الاحخماُُت ألاطسة  ومظخىي  دازلها الظائدة ألاطٍس

دد حِلُمهم ُت ألاطسة ؤٗساد ُو حر الصوححن ُمل وهُى  .البىىد مً ذل٣ ٓو

داو٤ : الاٛخـادي اإلاظخىي : الثاوي البِد  مِِؼت مظخىي  ُلى الخِٖس ٍو

ُت الدزل وبحمالي ألاطسة ُه وطائل وهُى حر اإلاظخسدمت التٗر  مً ذل٣ ٓو

 .ألامىز 

خلمً: الثٜافي اإلاظخىي : الثالث البِد  هٌس وحهت جدىي  بىىد ُدة ٍو

 وآلازاء ال١٘سي  الىعي ودزحت والثٜاٗت الخِلُم خى٤  ألاطسة ؤٗساد

ت والاججاَاث ٘ها لألطسة ال١ٍ٘س  .والثٜاٗت الخِلُم مً ومٛى

ت الخـائف ولخظاب  بدظاب الباخث ٛام للمُٜاض الظ٢ُىمتًر

 ؤطسة 80 بلٔذ طِىدًت جٜىحن ُُىت ُلى والثباث الـدٚ مِامالث

 :الخالي الىدى ُلى طِىدًت

 : اإلاُٜاض ؿدٚ 

    ؤهىاَ باطخسدام اإلاُٜاض ؿدٚ مً بالخدٜٝ الباخث ٛام      

  :الخالُت الـدٚ

 ًُ الـدٚ مً الىَى َرا مً الخإٟد جم خُث: اإلاد١محن ؿدٚ( 1

ٝ ت ُلى اإلاُٜاض ُسق هٍس  والصخت الى٘ع ُلم ؤطاجرة مً مجمُى

 لالج٘اٚ مُِاز ازخُاز جم ولٜد حاشان بجامِت التربُت ب٢لُت الى٘ظُت

 .الِبازة ُلى ؤلابٜاء ؤو حِدًل ؤو لخرٖ%( 90)

ُت اإلاٜازهت ؿدٚ ( 2 بُت"  ث"  ُٛمت ٠اهذ خُث: الوٗس  حظاوي  الخجٍس

  دالت وهي 8.67
ً
 بدظاب الباخث ٛام خُث. 0.01 مظخىي  ُىد بخـائُا

ُت اإلاٜازهت ؿدٚ ت الٜدزة مً للخدٜٝ وذل٣ الوٗس  للمُٜاض، الخمُحًز

ا جمُحًزا ًمحز اإلاُٜاض ٠ان بذا ما بمِجى
ً
حن بحن ٗاٛز  اإلاحزاهُحن اإلاظخٍى

اء بحن الخمُحز ُلى اإلاُٜاض ٛدزة ؤي واللُِٙ، الٜىي   واللِ٘اء ألاٍٛى

 .والاٛخـادي والثٜافي الاحخماعي اإلاظخىي  وهي ًِٜظها التي الـ٘ت في

 مِامالث بدظاب الباخث ٛام خُث: الدازلي الاحظاٚ ؿدٚ( 3

 ٠ل بحن الازجبان مِامل خظاب زال٤ مً للمُٜاض الدازلي الاحظاٚ

 لإلبٜاء 0.02 مُِاز ازر وجم ال٢لُت، والدزحت اإلاُٜاض ُبازاث مً ُبازة

 مً ؤٛل ازجباهها مِامل ٢ًىن  التي الِبازاث ؤن خحن في الِبازاث، ُلى

 الِبازاث حمُّ ؤن جبحن ذل٣ جىُ٘ر وبِد خرٗها، ًخم الُٜمت َرٍ

 الُٜمت ًُ ًٜل وال ٛىي  ازجباهها مِامل ٠ان اإلاُٜاض في اإلاظخسدمت

  ُبازة، والبىىد الِبازاث حمُّ ُلى ؤلابٜاء ٗخم اإلاولىبت

ٜت اإلاُٜاض زباث بدظاب الباخث ٛام: اإلاُٜاض زباث   بُادة بوٍس

 ومً الخٜىحن، ُُىت ؤٗساد ُلى اإلاُٜاض جوبُٝ جم خُث اإلاُٜاض، جوبُٝ

حن ٛدٍز شمجي ب٘اؿل ؤزسي  مسة اإلاُٜاض جوبُٝ ؤُُد زم  بحن ؤطبُى

ى 0.842 َى اإلاُٜاض زباث مِامل و٠ان الخوبُٜحن ا دا٤ّ  َو ًُّ  بخـائ

د ،0.01 مظخىي  ُىد ٜت بهرٍ الباخث اٟخ٘ى ٛو  ٠ىن  ٜٗى الوٍس

 ال والاٛخـادي والثٜافي الاحخماعي اإلاظخىي ) الُٜاض مىكَى اإلاخٔحراث

ٚ  ُدة بلى جدخاج ال وبالخالي طىىاث بِد بال جخٔحر  مً للخدٜٝ هس

 (.زباتها

 نتائجال. 6

  :ألاو٤  ال٘سق هدُجت 

 الخِلُم مدازض ومِلماث مِلمي ًخمخّ: ُلى ألاو٤  ال٘سق هف      

 الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي بالخد( والثاهىٍت واإلاخىطوت الابخدائُت) الِام

ت زوح بمظخىي  الظِىدًت  صخت مً الخدٜٝ ؤحل مً مسجّ٘، مِىٍى

ت والاهدساٗاث اإلاخىطواث باطخسدام الباخث ٛام ال٘سق َرا  اإلاُِاٍز

اث ت السوح إلاظخٍى  بالخِلُم الِامت اإلادازض ومِلماث مِلمي لدي اإلاِىٍى

م والجدو٤  الجىىبي، بالخد الِام  الخىؿل جم التي الىخائج ًىضح( 3) ٛز

 :ًلي ٟما بليها

 3 جدول 

 الجنوبي بالحد العام بالتعليم العامت املدارس ومعلماث معلمي لدى املعنويت الزوح ملستوى  املعياريت والاهدزافاث الحسابيت املتوسطاث ًوضح

املتوسط الحسابي للدرجت على مقياس  عينت الدراست

 الزوح املعنويت

للدرجت على مقياس الاهدزاف املعياري 

 الزوح املعنويت

 مستوى الزوح املعنويت

 مسجّ٘ 4.60 140.39 مِلمي اإلادازض الِامت

 مسجّ٘ 7.59 123.64 مِلماث اإلادازض الِامت

 مسجّ٘ 10.41 132.47 بحمالي الُِىت

م الجدو٤  مً ًخطح       ومِلماث مِلمي مً الدزاطت ُُىت( 4) ٛز

ت زوح بمظخىي  ًخمخِىن  الجىىبي الخد بمدازض الِام الخِلُم  مِىٍى

ى مسجّ٘  .للدزاطت ألاو٤  ال٘سق بخدٜٝ ًُ٘د ما َو

 :الثاوي ال٘سق هدُجت 

ٚ  ًىحد: ُلى الثاوي ال٘سق هف           دا٤ ٗس
ً
 مخىطواث بحن بخـائُا

 واإلاخىطوت الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض ومِلماث مِلمي دزحاث

ت  مُٜاض ُلى الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي بالخد( والثاهٍى

ت السوح مظخىي   مً للخدٜٝ ،(ؤهثى/ذٟس) الىَى إلاخٔحر ٌِصي  اإلاِىٍى

 دزحاث مخىطى بحن" ث" ازخباز الباخث اطخسدم ال٘سق َرا صخت

ت السوح مُٜاض ُلى اإلاِلماث دزحاث ومخىطى اإلاِلمحن  اإلاِىٍى

م والجدو٤   :ًلي ٟما الباخث بليها جىؿل التي الىخائج ًىضح( 4) ٛز

 4 جدول 

 املعنويت الزوح مقياس على املعلماث درجاث ومتوسط املعلمين درجاث متوسط بين" ث" اختبار هتائج

 مستوى الداللت قيمت )ث( الاهدزاف املعياري  املتوسط الحسابي عدد ألافزاد العينت

 4.60 140.39 230 اإلاِلمىن 
6.593 

 ُىد مظخىي 
ً
 0.01دا٤ بخـائُا

 7.59 123.47 206 اإلاِلماث

م الجدو٤  مً ًخطح        مظخىي  ُلى الىَى إلاخٔحر جإزحر وحىد( 4) ٛز

ت السوح  الخد بمدازض الِام الخِلُم ومِلماث مِلمي لدي اإلاِىٍى

 ُٛمت ؤن خُث الر٠ىز  لـالح وذل٣ الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي

ــالج( ث) تـــُٛمً ـــم ؤٟبر  تـــاإلادظىب( ث)   َى ألاٟبر ىـىطــمخــال وؤن تــــدولُـ
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را ن،حاإلاِلم مخىطى  .للدزاطت الثاوي ال٘سق بخدٜٝ ًُ٘د َو

ٚ  ًىحد ال: ُلى الثالث ال٘سق هف :الثالث ال٘سق هدُجت   دا٤ ٗس

 
ً
 الِام الخِلُم مدازض ومِلماث مِلمي دزحاث مخىطواث بحن بخـائُا

ت واإلاخىطوت الابخدائُت)  الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي بالخد( والثاهٍى

ت السوح مظخىي  مُٜاض ُلى الظِىدًت  طىىاث ُدد إلاخٔحر ٌِصي  اإلاِىٍى

 الخباًً جدلُل الباخث اطخسدم ال٘سق َرا صخت مً للخدٜٝ الخبرة،

اث دزحاث مخىطواث بحن  اإلاِىىٍت، السوح مُٜاض ُلى الدزاطت مجمُى

م والجدو٤   :ًلي ٟما الباخث بليها جىؿل التي الىخائج ًىضح( 5) ٛز

 5 جدول 

 العام التعليم ومعلماث معلمي لدى املعنويت الزوح مقياس على الخبرة سنواث متغير وفق الدراست مجموعاث درجاث متوسط بين التباًن جدليل هتائج

املتوسط  العدد مجموعاث الدراست

 الحسابي

الاهدزاف 

 املعياري 

مجموع  مصدر التباًن

 املزبعاث

متوسط 

 املزبعاث

 قيمت

 ف

الداللت 

 إلاخصائيت

اث 5.98 123.25 47 طىىاث 3ؤٛل مً   بحن اإلاجمُى

اث  دازل اإلاجمُى
4221.5 

 

3215.5 

325.3 

 

452.6 

0.621 
 
ً
 6.09 126.17 185 طىىاث 6 – 3مً  ٓحر دالت بخـائُا

 6.95 122.20 204 طىىاث 6ؤٟثر مً 

م الجدو٤  مً ًخطح      ٚ  وحىد ُدم( 5) ٛز   دا٤ ٗس
ً
 بحن بخـائُا

 الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض ومِلماث مِلمي دزحاث مخىطواث

ت واإلاخىطوت  ُلى الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي بالخد( والثاهٍى

ت السوح مظخىي  مُٜاض ى الخبرة طىىاث ُدد إلاخٔحر ٌِصي  اإلاِىٍى  ما َو

 .للدزاطت الثالث ال٘سق بخدٜٝ ًُ٘د

 :السابّ ال٘سق هدُجت 

ٚ  ًىحد ال: ُلى السابّ ال٘سق هف           دا٤ ٗس
ً
  مخىطواث بحن بخـائُا

 واإلاخىطوت الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض ومِلماث مِلمي دزحاث

ت  مُٜاض ُلى الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي بالخد( والثاهٍى

ت السوح مظخىي   مً للخدٜٝ الخِلُمي، اإلاظخىي  إلاخٔحر ٌِصي  اإلاِىٍى

 بحن الخباًً جدلُل الباخث اطخسدم للدزاطت السابّ ال٘سق صخت

اث دزحاث مخىطواث ت، السوح مُٜاض ُلى الدزاطت مجمُى  اإلاِىٍى

م والجدو٤   :ًلي ٟما الباخث بليها جىؿل التي الىخائج ًىضح( 6) ٛز

 6 جدول 

 العام التعليم ومعلماث معلمي لدى املعنويت الزوح مقياس على التعليمي املستوى  متغير وفق الدراست مجموعاث درجاث متوسط بين التباًن جدليل هتائج

مجموعاث 

 الدراست

املتوسط  العدد

 الحسابي

الاهدزاف 

 املعياري 

مجموع  مصدر التباًن

 املزبعاث

متوسط 

 املزبعاث

 قيمت

 ف

الداللت 

 إلاخصائيت

اث 6.51 128.14 41 دبلىم مِلمحن  بحن اإلاجمُى

اث  دازل اإلاجمُى
4205.1 

 

3954.6 

392.5 

 

401.9 

0.335 

ٓحر دالت 

 
ً
 بخـائُا

 7.02 122.17 318 ب٢الىزٍىض

 6.32 125.09 77 دزاطاث ُلُا

م الجدو٤  مً ًخطح       ٚ  وحىد ُدم( 6) ٛز   دا٤ ٗس
ً
 بحن بخـائُا

 الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض ومِلماث مِلمي دزحاث مخىطواث

ت واإلاخىطوت  ُلى الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي بالخد( والثاهٍى

ت السوح مظخىي  مُٜاض ى الخِلُمي اإلاظخىي  إلاخٔحر ٌِصي  اإلاِىٍى  ما َو

 .للدزاطت السابّ ال٘سق بخدٜٝ ًُ٘د

 :الخامع ال٘سق هدُجت 

ٚ  ًىحد: ُلى الخامع ال٘سق هف           دا٤ ٗس
ً
  مخىطواث بحن بخـائُا

 واإلاخىطوت الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض ومِلماث مِلمي دزحاث

ت  مُٜاض ُلى الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي بالخد( والثاهٍى

ت السوح مظخىي   والاٛخـادي الاحخماعي اإلاظخىي  إلاخٔحر ٌِصي  اإلاِىٍى

 الباخث اطخسدم للدزاطت الخامع ال٘سق صخت مً للخدٜٝ والثٜافي،

اث دزحاث مخىطواث بحن الخباًً جدلُل  مُٜاض ُلى الدزاطت مجمُى

ت، السوح م والجدو٤  اإلاِىٍى  بليها جىؿل التي الىخائج ًىضح( 7) ٛز

 :ًلي ٟما الباخث

 7 جدول 

 معلمي لدى املعنويت الزوح مقياس على والثقافي والاقتصادي الاجتماعي املستوى  متغير وفق الدراست مجموعاث درجاث متوسط بين التباًن جدليل هتائج

 العام التعليم ومعلماث

مجموعاث 

 الدراست

املتوسط  العدد

 الحسابي

الاهدزاف 

 املعياري 

مجموع  مصدر التباًن

 املزبعاث

متوسط 

 املزبعاث

 قيمت

 ف

الداللت 

 إلاخصائيت

اث 4.52 125.2 51 مسجّ٘  بحن اإلاجمُى

اث  دازل اإلاجمُى
5201.1 

 

2698.6 

421.3 

 

209.2 

4.25 
 
ً
 دالت بخـائُا

ُىد مظخىي 

0.01 

 6.69 100.10 342 مخىطى

 6.38 105.17 43 مىس٘م

م الجدو٤  مً ًخطح      ٚ  وحىد( 7) ٛز   دا٤ ٗس
ً
 بحن بخـائُا

 الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض ومِلماث مِلمي دزحاث مخىطواث

ت واإلاخىطوت        الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي بالخد( والثاهٍى

  الاحخماعي اإلاظخىي  ســـإلاخُٔ صي ـــٌِ تــٍىـــاإلاِى سوحـــال ىي ــــمظخ اضـــــمُٜ ىــــُل
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ى والثٜافي والاٛخـادي  .للدزاطت الخامع ال٘سق بخدٜٝ ًُ٘د ما َو

   :الظادض ال٘سق هدُجت 

ٚ  ًىحد ال: ُلى الظادض ال٘سق هف            دا٤ ٗس
ً
 بحن بخـائُا

 الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض ومِلماث مِلمي دزحاث مخىطواث

ت واإلاخىطوت  ُلى الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي بالخد( والثاهٍى

ت السوح مظخىي  مُٜاض  للخدٜٝ الدزاطُت، اإلاسخلت إلاخٔحر ٌِصي  اإلاِىٍى

 الخباًً جدلُل الباخث اطخسدم للدزاطت الظادض ال٘سق صخت مً

اث دزحاث مخىطواث بحن  اإلاِىىٍت، السوح مُٜاض ُلى الدزاطت مجمُى

م والجدو٤   :ًلي ٟما الباخث بليها جىؿل التي الىخائج ًىضح( 8) ٛز

  

 8 جدول 

 العام التعليم ومعلماث معلمي لدى املعنويت الزوح مقياس على الدراسيت املزخلت متغير وفق الدراست مجموعاث درجاث متوسط بين التباًن جدليل هتائج

مجموعاث 

 الدراست

املتوسط  العدد

 الحسابي

الاهدزاف 

 املعياري 

مجموع  مصدر التباًن

 املزبعاث

متوسط 

 املزبعاث

 قيمت

 ف

الداللت 

 إلاخصائيت

مِلمي مسخلت 

 ابخدائُت

اث 5.51 105.25 213  بحن اإلاجمُى

اث  دازل اإلاجمُى
4328.9 

 

3551.6 

411.6 

 

319.6 

0.851 

 

ٓحر دالت 

 
ً
 بخـائُا

مسخلت مِملي 

 مخىطوت

104 102.18 5.02 

مِلمي مسخلت 

ت  زاهٍى

119 109.23 4.22 

م الجدو٤  مً ًخطح      ٚ  وحىد ُدم( 8) ٛز   دا٤ ٗس
ً
 بحن بخـائُا

 الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض ومِلماث مِلمي دزحاث مخىطواث

ت واإلاخىطوت  ُلى الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي بالخد( والثاهٍى

ت السوح مظخىي  مُٜاض ى اإلادزطت هَى إلاخٔحر ٌِصي  اإلاِىٍى  ًُ٘د ما َو

 .للدزاطت الظادض ال٘سق بخدٜٝ

 :الدزاطت هخائج بحمالي

 :الخالُت الىخائج بلى الخالُت الدزاطت جىؿلذ 

 واإلاخىطوت الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض ومِلماث مِلمي ًخمخّ( 1

ت  زوح بمظخىي  الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي بالخد( والثاهٍى

ت  .مسجّ٘ مِىٍى

ت السوح مظخىي  ُلى الىَى إلاخٔحر جإزحر وحىد( 2  مِلمي لدي اإلاِىٍى

 الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي الخد بمدازض الِام الخِلُم ومِلماث

 .الر٠ىز  لـالح وذل٣ الظِىدًت

ٚ  وحىد ُدم( 3   دا٤ ٗس
ً
 مِلمي دزحاث مخىطواث بحن بخـائُا

ت واإلاخىطوت الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض ومِلماث  بالخد( والثاهٍى

ت السوح مظخىي  مُٜاض ُلى الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي  اإلاِىٍى

 .الخبرة طىىاث ُدد إلاخٔحر ٌِصي 

ٚ  وحىد ُدم( 4   دا٤ ٗس
ً
 مِلمي دزحاث مخىطواث بحن بخـائُا

ت واإلاخىطوت الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض ومِلماث  بالخد( والثاهٍى

ت السوح مظخىي  مُٜاض ُلى الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي  اإلاِىٍى

 .الخِلُمي اإلاظخىي  إلاخٔحر ٌِصي 

ٚ  وحىد( 5   دا٤ ٗس
ً
 ومِلماث مِلمي دزحاث مخىطواث بحن بخـائُا

 الجىىبي بالخد( والثاهىٍت واإلاخىطوت الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض

ت السوح مظخىي  مُٜاض ُلى الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت  ٌِصي  اإلاِىٍى

 .والثٜافي والاٛخـادي الاحخماعي اإلاظخىي  إلاخٔحر

ٚ  وحىد ُدم( 6   دا٤ ٗس
ً
 مِلمي دزحاث مخىطواث بحن بخـائُا

ت واإلاخىطوت الابخدائُت) الِام الخِلُم مدازض ومِلماث  بالخد( والثاهٍى

ت السوح مظخىي  مُٜاض ُلى الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي  اإلاِىٍى

 .الدزاطُت اإلاسخلت إلاخٔحر ٌِصي 

 نتائجال مناقشت. 7

ت السوح مظخىي  ب٘دف اإلاخِلٝ البدثي للترار اإلاخدبّ بن      لدي اإلاِىٍى

 ًم١ىه اإلاسخل٘ت الخِلُمُت اإلاساخل مسخلٙ في واإلاِلماث اإلاِلمحن

ت السوح بدزاطت اَخمام مالخٌت  السوح مظخىي  ألن لديهم، اإلاِىٍى

ت   الِاملحن لدي اإلاِىٍى
ً
ام ٛىي  ماػس َى ُمىما  جمخِهم إلادي َو

ت السوح ٗمظخىي  الِمل، هدى الاًجابي والاهدٗاَ بالخماطت  َى اإلاِىٍى

 ؤَداٖ ومّ هاخُت مً الِمل ؤَداٖ مّ ألاٗساد جىخد إلادي ٛىي  ماػس

 احظاٚ مً الىاجج للخ٘اُل هخاج وهي ؤزسي، هاخُت مً الِمل حماُت

 .الىاخُخحن َاجحن ؤَداٖ

 مظخىي  ُلى الخِٖس الخالُت دزاطخه في الباخث اطتهدٖ لٜد     

ت السوح  الخد بمدازض الِام الخِلُم ومِلماث مِلمي لدي اإلاِىٍى

 بِم ؤزس ُلى الخِٖس و٠ل٣ الظِىدًت، الِسبُت باإلامل١ت الجىىبي

،) اإلاخٔحراث  الاحخماعي اإلاظخىي  الخبرة، طىىاث الخِلُمي، اإلاظخىي  الىَى

 الِدًد ػإن ذل٣ في ػإهه ،(الدزاطُت اإلاسخلت والثٜافي، والاٛخـادي

ذ التي الظابٜت الدزاطاث مً  ُظاٖ ٟدزاطت اإلاجا٤ َرا في ؤحٍس

ظاٖ ت ودزاطت[ 35] ُو ا[ 3] وخدوغ ٗىاُز حَر  الدزاطاث مً ٓو

 الدزاطت جىؿلذ ولٜد َرا ، Marrs [10]ودزاطت Wilson [37] ٟدزاطت

 الجىىبي الخد بمدازض الِام الخِلُم ومِلماث مِلمي ؤن بلى الخالُت

ت زوح بمظخىي  ًخمخِىن  الظِىدًت الِسبُت باإلامل١ت  في مسجّ٘ مِىٍى

٘ظس اإلاىاهٝ، جل٣ حِِؼها التي الساَىت ألاوكاَ ًل  جل٣ الباخث ٍو

 التي الاهخماء مؼاُس هي ألاولى ؤطاطِخحن، هٜوخحن كىء في الىدُجت

 ؤن ٛبل للىهً اهخماء الظِىدًت، واإلاىاهىت الظِىدي اإلاىاهً بها ًخمخّ

  ًدز٠ىن  اإلاِلمحن َاالء بن بها، ٌِملىن  التي للمدزطت اهخماء ٢ًىن 
ً
 جماما

اًت لهم ًٜدم وهنهم ؤن  والى٘ظُت الصخُت ؤػ٢الها بمسخلٙ الُس

س والاٛخـادًت، والخِلُمُت والاحخماُُت ٗى مت الخُاة ٗسؾ لهم ٍو  ال١ٍس

ُ٘ت ؤن هي واإلاهمت الثاهُت الىٜوت الراث، ًُ الخِبحر وخسبت  اإلاِلم ًو

ائٙ ؤولى مً حِد الظِىدًت الِسبُت اإلامل١ت في   الًى
ً
 اإلامل١ت، في اَخماما

ٚ  الظِىدي اإلاِلم بها ًخمخّ التي اإلاادًت ٗاإلاصاًا  مً الِدًد مصاًا ج٘ى

 ؤطىة ؤلاحاشاث مً بالِدًد اإلاِلم جمخّ ؤن ٟما اإلامل١ت، في اإلاهً



101 

ً، ومدببت حاذبت مهىت الخِلُم مهىت مً ًجِل بالوالب  ُالوة لل١ثحًر

 هالبي مسػد بلى مِلم مً الخِلُمي الىٌام دازل الترقي هٌام ؤن ُلى

ُل ؤو  والؼ٘اُٗت الِد٤ ٌظىدَا ؤمىز  هي مدزطت ٛائد ؤو مدزطت ٟو

 ألامً ؤزسي  بـىزة ؤو الى٘ظُت بالساخت اإلاِلمحن ٗئت ٌؼِس مما

  الدزاطت جىؿلذ ٟما الى٘س ي،
ً
  ؤٟثر اإلاِلمحن ؤن بلى ؤًلا

ً
 بالسوح ػِىزا

ت رٍ اإلاِلماث مً اإلاِىٍى ا ًم١ً الىدُجت َو  كىء في ج٘ظحَر

 ًىاحهان شخـان ًىحد ال ؤهه اإلاِلىم ٗمً واإلاسؤة، السحل ط٢ُىلىحُت

ٜت بى٘ع والخىجس الخصن    الوٍس
ً
 بلى ًمُلىن  واليظاء ٗالسحا٤  [39] جماما

م مِالجت ٚ  زظائَس   السحا٤ مسخل٘ت، بوس
ً
 اإلادً ًخجاَلىن  ُمىما

داولىن  وألاشماث  ُىاه٘هم، ًُ ؤه٘ظهم لـٖس طبل بًجاد ٍو

ظخسدمىن  ت َو ت مجمُى  لخ١٘حر اإلاؼدخت الاطتراجُجُاث مً مخىُى

ً ممازطت مثل الخصن  اكُت الخماٍز حز ؤو اإلاىاد واطخٔال٤ الٍس  التٟر

 
ً
ا  بلى ألاخُان مً ٟثحر في ًملً ٗهً اليظاء ؤما [40] ُملهم ُلى خـٍس

 ًُ مظئىالث ًٟ بذا ما جددًد برل٣ مداوالث مؼا٠لهً احتراز

جاَدن ال، ؤم الخظائس   ٍو
ً
 وؤط٘س باللبى خدر ما جددًد بلى دوما

 مظاُدة لولب مُاالث ٗاليظاء ذل٣، بلى باإلكاٗت الخظازة، ًُ

ً  والخىجس الخصن  مؼ٢لت لخل مداولت في ؤخصانهً ومىاٛؼت آلازٍس

 ].41] الىاحمت والخظازة

 إلاخٔحر جإزحر وحىد بلى الدزاطت هخائج جىؿلذ ؤزسي، هاخُت ومً      

ت السوح مظخىي  ُلى والثٜافي والاٛخـادي الاحخماعي اإلاظخىي   اإلاِىٍى

 باإلامل١ت الجىىبي بالخد الِام الخِلُم مدازض ومِلماث مِلمي لدي

٘ظس الظِىدًت، الِسبُت  م٢ىهاث كىء في الىدُجت َرٍ الباخث ٍو

ت، السوح ت ٗالسوح اإلاِىٍى  بةػباَ ال٘سد ػِس ٠لما جصداد اإلاِىٍى

ت، اإلاادًت اخخُاحاجه حر ُلى الٜادزون واإلاِلمت ٗاإلاِلم واإلاِىٍى  جٗى

م ومخولباث اخخُاحاتهم  ومإ٠ل وملبع مظ١ً مً الصخـُت ؤطَس

ت السوح مً مىاطب مظخىي  بلْى ٌظخوُِىن  ومؼسب  ألنهم ذل٣ اإلاِىٍى

م حل ًدزسون ادوهه ُملهم في ومجهىدَم ج١٘حَر  اإلاولىبت، بالـىزة ٍو

 الصخـُت اخخُاحاجه جلبُت ُلى ٛادز ٓحر بإهه ال٘سد ٌؼِس خُىما ؤما

ُخه واخخُاحاث  ًىـٖس وبالخالي الخ١٘حر حؼدذ مً ٌِاوي ٗةهه ُز

ت بسوح ُمله ُلى ُٜٗبل ؤزسي  ؤمىز  بلى ووؼاهه اَخمامه  مِىٍى

 .مىس٘لت

 التوصياث. 8

 الباخث ًىص ي الخالُت الدزاطت بليها جىؿلذ التي الىخائج كىء في    

 :ًلي بما

بُت دوزاث جبجى الخِلُم وشازة ُلى اللسوزي  مً( 1  مظخىي  لخىمُت جدٍز

ت السوح  الِسبُت باإلامل١ت الِام الخِلُم ومِلماث مِلمي لدي اإلاِىٍى

 ُلى باإلًجاب ًى١ِع مما ؤدائهم مظخىي  ُلى للخ٘اي الظِىدًت
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THE LEVEL OF MORALE IN ITS 

RELATIONSHIP WITH SOME VARIABLES 

AMONG TEACHERS IN PUBLIC 

EDUCATION SCHOOLS OF THE 

SOUTHERN BOUNDARY OF THE 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA "FIELD 

STUDY 

AHMED M. HANTOUL 
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ABSTRACT_ The current study aimed to identify the level of morale among teachers in general 

education schools of the southern boundary of the Kingdom of Saudi Arabia, it is also aimed at 

identifying the impact of each of the (gender, years of experience, school type, educational level, 

socio-economic and cultural level) at the level of morale for the teachers in these areas, study 

sample consisted of 436 male and female teachers, 230 males and 206 females from different 

schools group, and researcher used in this study, the two tools first measure: A measure of social, 

cultural and economic Saudi family level, and the second is a measure of the level of morale 

among teachers public education, and by following the descriptive approach appropriate 

statistical methods found the results to the enjoyment of teachers of general education schools of 

the southern boundary of the Kingdom of Saudi Arabia a high level of morale, and that there is the 

influence of the target variables in this study on the level of morale. the study also includes a set of 

recommendations. 

KEY WORDS: Morale, teachers of public education, the southern boundary schools. 

 

 

 

 

 

 

 


