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االحتياجات التدريبية املهنية وبعض املتغريات 
الدميىغرافية لدي العاملني يف مؤسسات أرباب 

يف ضىء أهداف برنامج التحىل  الطىائف
  2020الىطني 

 *عبدهللا بن أحمد محمد الععاش
 

 

بُت اإلاهىُت لللاملين في ماؾؿاث ؤعباب الؼىاثف في طىء مخغيراث   امللخص_ هضفذ هظه الضعاؾت بلى الخلغف كلى الاخخُاحاث الخضٍع

بُت(، وجيىهذ كُىت  -ؾىىاث اللمل في اإلااؾؿت -ماؾؿاث ؤعباب الؼىاثف -)اإلاؿخىي الخللُمي كضص اإلاشاعهت في الضوعاث الخضٍع

ع 1437كام  ( مً اللاملين في حج186الضعاؾت مً ) لت اللشىاثُت اإلاخِؿغة، ولخدلُم ؤهضاف الضعاؾت ػىَّ هـ، جم ازخُاعهم بالؼٍغ

بُت اإلاهىُت لللاملين في ماؾؿاث ؤعباب الؼىاثف. واؾخسضمذ الضعاؾت ألاؾالُب   لخدضًض الاخخُاحاث الخضٍع
ً

 زاصت
ً

الباخث ؤصاة

ت اإلاخىؾؼاث الخؿابُت، الا  ت، جدلُل الخباًً ألاخاصي، ازخباع شُفُه(، وهشفذ ؤلاخصاثُت )الخىغاعاث، اليؿب اإلائٍى هدغافاث اإلالُاٍع

بُت اإلاهىُت،  ب بضعحت )هبيرة( في ملـم الاخخُاحاث الخضٍع هخاثج الضعاؾت ؤن اللاملين في ماؾؿاث ؤعباب الؼىاثف بداحت بلى الخضٍع

غ ؤلاصاعي، واخخُاحاث اإلا دافـت كلى هغامت اإلاهىت في الترجِب الثاوي، واخخُاحاث خُث حاء في الترجِب ألاٌو اخخُاحاث الخىـُم والخؼٍى

 ألامً والؿالمت في الترجِب الثالث، واخخُاحاث الخثلُف الصخي في الترجِب الغابم، واخخُاحاث حىصة اإلاهىت في الترجِب الخامـ، وحاء في

سُت كً مضًىتي مىت اإلاىغمت و  لُت، واخخُاحاث جاٍع اإلاضًىت اإلاىىعة في الترجِب الؿابم، وبلع الترجِب الؿاصؽ الاخخُاحاث الدؿٍى

الاخخُاحاث الىفؿُت في الترجِب الثامً، واخخُاحاث مىاؾً الدج في الترجِب الخاؾم، في خين حاء في اإلاغجبت ألازيرة اخخُاحاث شبياث 

 بلى ؤهه ال جىحض فغوق في الا 
ً

ب بضعحت )مخىؾؼت(. وجىصلذ الىخاثج ؤًظا بُت اإلاهىُت لضي الخىاصل الاحخماعي بلى الخضٍع خخُاحاث الخضٍع

ب اإلانهي للمؼىفين ؤهبر مً الىهالء،  جضٌ كلى الخاحت بلى الخضٍع
ً

لؼي بلى اإلاؿخىي الخللُمي، وجىحض فغوق صالت بخصاثُا
ُ

 ؤفغاص اللُىت ح

ب اإلانهي لألصالء بضعحت ؤهبر مً الىهالء، وكضم وحىص فغوق لضي ؤفغاص اللُىت حلؼ  ي بلى ؾىىاث اللمل في هما جىحض خاحت بلى الخضٍع

بُت مً ) ب اإلانهي للمشاعهين في الضوعاث الخضٍع  جضٌ كلى الخاحت بلى الخضٍع
ً

( صوعاث ؤهبر مً 4-3اإلااؾؿت، وجىحض فغوق صالت بخصاثُا

 مً الخىصُاث واإلالترخاث
ً

 .اإلاشاعهين في )صوعجين فإكل(. وفي طىء هظه الىخاثج وطم الباخث كضصا

بُت اإلاهىُت، ماؾؿاث ؤعباب الؼىاثف2020ج الخدٌى الىػني : بغهامالكلماث املفتاحيت  .، الاخخُاحاث الخضٍع
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 لدي الدًمىغرافيت املتغيراث وبعض املهىيت التدريبيت الاحتياحاث

 التحىل  برهامج أىداف ضىء في العىائف أرباب مؤصضاث في العاملين

 0202 الىظني
 لدمت. امل1

       
ً
الخمض هلل عب اللاإلاين، والصالة والؿالم كلى اإلابلىر عخمت

ىا وؾُِضها مدمِض بً كبضهللا  ِ
ِّ ى هللا كلُه وكلى آله -لللاإلاين، هب

َّ
صل

 .وصخِبه ؤفظَل الصالة والدؿلُم

 بلى       
ً
ما ٌشهضه اللالم الُىم مً حغيراث وجدىالث مخخابلت، هـغا

م هاثل في وؾاثل الاجصاٌ واإلاىاصالث وهـم هلل اإلاللىماث  وجلضُّ

 بظلً ول الخضوص الجغغافُت، بدُث ؤصبذ 
ً
الغكمُت بين الضٌو مستِركت

 واخضة
ً
 كاإلاُت

ً
ت ، وؤصبدذ الؿمت "Global village" اللالم وله كٍغ

هي اللضعة كلى بصاعة اإلالغفت وبىائها، وملالجتها  الغالبت كلى بِئت اللمل

بُت في اإلاىـماث  لت ؾلُمت، واؾخسضامها في زضمت اللملُت الخضٍع بؼٍغ

[ ؤصبذ البلاء فُه مً هصِب "اإلابضق"، ؤي: اللاصع كلى بكاصة 1,2]

 كضًمٍت في صىع غير مإلىفت ]
َ

[. وفي ؿل هظه الخدىالث 3صُاغت ملاعف

ذ اإلاملىت اللغبُت الؿلىصًت "عئٍت وما ًفغطه الىاكم اإلال
َّ
اصغ جبي

م لللمل الاكخصاصي والخىمىي في 2030  ػٍغ
َ
 وزاعػت

ً
" لخيىن مىهجا

اإلاملىت، وكض عؾمذ الغئٍت الخىحهاث والؿُاؾاث اللامت وألاهضاف 

 مم "عئٍت 
ً
" جمذ بكاصة 2030للمملىت اللغبُت الؿلىصًت، واوسجاما

ؾؿاث والهُئاث اللامت بما ًخىافم هُيلت بلع الىػاعاث وألاحهؼة واإلاا 

دلم الىفاءة والفاكلُت في مماعؾت ؤحهؼة  مم مخؼلباث اإلاغخلت، ٍو

غجلي بمؿخىي الخضماث اإلالضمت  الضولت إلاهامها كلى ؤهمل وحه، ٍو

 بلى مؿخلبل ػاهغ وجىمُت مؿخضامت ]
ً
 ].4للمؿخفُضًً وصىال

 بلى جدلُم ؤهض      
ً
اف بغهامج وحؿعى وػاعة الدج واللمغة حاهضة

-الظي ؾُـهغ وىاكم كملي بلض زالر ؾىىاث  2020الخدٌى الىػني 

م ؤن ًصل كضص الدجاج في -بمشِئت هللا
َّ
بلى هدى  2020، فمً اإلاخىك

اصة جصل هدى ملُىن خاج كً  ملُىهين وزمؿماثت ؤلف خاج، بٍؼ

الدجاج اللاصمين زالٌ الفترة الخالُت. ومما ال شً فُه ؤن ماؾؿاث 

ثف حؿعى بجهىٍص مسلصٍت بلى جدلُم ؤهضاف البرهامج ؤعباب الؼىا

، وحلخمض في طلً بصىعة مباشغة كلى اللىصغ ؤلاوؿاوي 2020الىػني 

 
ً
 وكملُا

ً
 كلمُا

ً
 .اإلااهل جإهُال

وحلخبر هىكُت اللالكاث والخضماث التي جلضمها هظه اإلااؾؿاث        

 ألاؾاؾُت لفاكلُتها واؾخمغاعها، والا 
َ
عجلاء لظُىف الغخمً الغهيزة

 مم ألاهضاف اإلاغؾىمت 
ً
بإصائها وفم ألاؾـ الللمُت ختى جإحي ميسجمت

، 2020لىػاعة الدج واللمغة؛ لخدلُم ؤهضاف بغهامج الخدٌى الىػني 

وجدلُم جؼللاث اإلاؿاولين في وػاعة الدج واللمغة. وبغغم الغغبت 

ض  الصاصكت وألاهُضة مً ِكبل اللاملين في هظه اإلااؾؿاث كلى ججٍى

غ اللمل، وجظلُل الصلىباث التي جلف في "صىا كت الظُافت" وجؼٍى

م جدلُم ؤهضاف "عئٍت  [؛ للىصٌى بلى ؤهضاف مشترهت 5" ]2020ػٍغ

 ".2030جدلم الغئٍت الاؾتراجُجُت 

ىضح خلبي ]       ـــج مىدصـــؽ والبرامــىن الخؼـــ[ بإهه ًخىكم ؤن ال جى6ٍو
ً
 غة

جخظمىه مً بغامج، وؤوشؼت زضمُت، في لىاثذ وهـم وبحغاءاث، بلضع ما 

ت جلض ي كلى البيروكغاػُت وؤلاحغاءاث الخللُضًت  وزؼىاث كملُت كٍى

خبلت، وجفخذ اإلاجاٌ ؤمام فغص كمل حُضة في مجاٌ الغفم مً 
ُ
اإلا

 .مؿخىي طُافت الدجاج

بُت الخؼىة ألاولى وألاؾاؾُت        لّض كملُت جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع
ُ
وح

بُت، وجازغ في حمُم اإلاغاخل الالخلت؛ التي جىؼلم منها  اللملُت الخضٍع

ب، والفئت اإلاؿتهضفت مىه، وحؿاكض كلى  ن ؤهضاف الخضٍع بّيِ
ُ
خُث ج

بُت الفغق  دّضص الاخخُاحاث الخضٍع
ُ
بُت، وج الخسؼُؽ الجُض للبرامج الخضٍع

لغف بإجها مجمىكت الخغيراث 
ُ
بين ألاصاء الخالي وألاصاء اإلاؿتهضف، وح

ها في الفغص، واإلاخلللت بمللىماجه، وزبراجه، وؤصاثه، اإلاؼلىب بخضاث

 ألصاء مهام الىؿُفت التي ٌشغلها، 
ً
وؾلىهه، واججاهاجه لجلله مىاؾبا

 
ً
ب وفلا وبىاًء كلى هظه الاخخُاحاث ًخم جدضًض الغغض مً الخضٍع

إلاخؼلباث ؤصاء الىؿاثف وجؼللاث اإلايشإة هدى جدؿين ألاصاء وكالج 

 ].7]مشىالث اللمل اللاثمت 

ف ]      [ كلى ؤهمُت جلُُم الخضماث التي 8وكض ؤهضث صعاؾت الشٍغ

لّضمها اإلااؾؿاث اللاملت في الدج، واهدشاف الاخخُاحاث اإلاخجضصة 
ُ
ج

 
ً
غ مهاعاث اللاملين، وزاصت للدجاج وجدؿين حىصة الخضماث، وجؼٍى

اإلاؿاولين كً الخلامل اإلاباشغ مم الدجاج وجلضًم الخضماث لهم، 

اث حضًضة مبيُت كلى ؤؾـ كلمُت ؾلُمت. بن كضم ألازظ وبصزاٌ زضم

في الخؿبان بمىاهبت هظه الخغيراث، وؤلازفاق في الخلضًغ الؿلُم 

 للىمى اإلانهي 
ً
بُت اإلاهىُت مً شإهه ؤن ًيىن كاثلا لالخخُاحاث الخضٍع

بُت ] سخلف ألافغاص فُما ًمخليىن 9وجدلُم ؤهضاف اللملُت الخضٍع [، ٍو

فىُت، واججاهاث، وؾماث شخصُت، وحىاهب مً ملغفت، ومهاعاث 

لخبر 
ُ
ؾلىهُت جخصل بمخؼلباث اللمل في اإلااؾؿت التي ٌلملىن بها، وح

جلً الفغوق الفغصًت هي ألاؾاؽ، والتي حهخم بها كلم الىفـ اإلانهي 

)الخىحُه وؤلاعشاص اإلانهي( إلاؿاكضتهم مً ؤحل اللُام بمهامهم وواحباتهم 

ىُت كلى الخلامل مم ول حضًض، وجالفي الىؿُفُت، وعفم هفاًتهم اإلاه

الصلىباث، واإلاشىالث التي كض جىاحههم في اللمل، وجبصيرهم بما ًؼغؤ 

ر، واإلاىاءمت بين مخؼلباث اللمل، وشخصُت  ع وحغيُّ كلى اإلاهىت مً جؼىُّ

بُت اإلاىاؾبت  الفغص، وجؼوٍضهم بمللىماث كً الفغص الخضٍع

.[10,11,12,13,14,15] 

فىغة هظه الضعاؾت لخدىاٌو هظا الجاهب اإلاهم إلاغاخل  لظا حاءث         

مً زالٌ بللاء الظىء كلى الاخخُاحاث  2020بغهامج الخدٌى الىػني 

بُت اإلاهىُت، والخلغف كليها وملالجتها وبكاصة حشىُلها همباصعاث  الخضٍع

بُت في ماؾؿاث ؤعباب  بُت كض حؿهم في جدؿين اللملُت الخضٍع جضٍع

 .الؼىاثف

 لدراصتمشكلت اب. 

ــا جلــمم          ت التي ًمىً صُاغتها في الؿااٌ ــضعاؾــت الــذ مشيلـــضم جخظـ
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بُت اإلاهىُت لضي اللاملين في  الغثِـ آلاحي: "ما الاخخُاحاث الخضٍع

ىبثم مً هظا الدؿاٌئ ألاؾئلت آلاجُت  :ماؾؿاث ؤعباب الؼىاثف؟ ٍو

 أ. أصئلت الدراصت

بُت   اإلاهىُت لضي اللاملين في ماؾؿاث ؤعباب ما الاخخُاحاث الخضٍع

 الؼىاثف )اإلاؼىفين، ألاصالء، الىهالء، الؼماػمت(؟

بُت اإلاهىُت لضي اللاملين في ماؾؿاث  • هل جسخلف الاخخُاحاث الخضٍع

 -ؤعباب الؼىاثف بازخالف اإلاخغيراث الخالُت: )اإلاؿخىي الخللُمي

ص اإلاشاعهت كض -ؾىىاث اللمل في اإلااؾؿت -ماؾؿاث ؤعباب الؼىاثف

بُت(؟  في الضوعاث الخضٍع

 أىداف الدراصتب. 

بُت اإلاهىُت في ماؾؿاث ؤعباب  -1 اإلاؿاكضة في جدؿين البرامج الخضٍع

  .الؼىاثف

بُت اإلاهىُت لللاملين في ماؾؿاث  -2 الخلغف كلى الاخخُاحاث الخضٍع

 .ؤعباب الؼىاثف

بازخالف ملغفت ؤزغ مخغيراث الضعاؾت الضًمىغغافُت التي جسخلف   -3

ؾىىاث اللمل في  -ماؾؿاث ؤعباب الؼىاثف -)اإلاؿخىي الخللُمي

بُت -اإلااؾؿت  (.كضص اإلاشاعهت في الضوعاث الخضٍع

 أىميت الدراصتج. 

حؿخمض هظه الضعاؾت ؤهمُتها مً وىجها حؿعى بلى اؾخىشاف        

بُت اإلاهىُت لضي اللاملين في ماؾؿاث ؤعباب  الاخخُاحاث الخضٍع

ب ًخىكف بشيل ؤؾاس ي كلى مضي  الؼىاثف، وخُث بن هجاح الخضٍع

بُت وبالخالي فةهه ًمىً  بُت لالخخُاحاث الخضٍع مالءمت البرامج الخضٍع

 :جىطُذ ؤهمُت الضعاؾت في الجىاهب آلاجُت

ت  :ألاهمُت الىـٍغ

بُت  - جىدؿب هظه الضعاؾت ؤهمُتها مً ؤهمُت جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت،  واإلاجاٌ الضكُم الظي جدىاوله في ؤلاعشاص في بىاء البرامج الخضٍع

 .الىفس ي في مجاٌ الخىحُه وؤلاعشاص اإلانهي

كض حؿاكض اللاملين في ماؾؿاث ؤعباب الؼىاثف كلى جدؿين ؤصاء  -

كملهم، وطلً مً زالٌ بهؿابهم اإلالغفت واإلاهاعاث والاججاهاث 

غها واللمل كلى جلضًم زضماث طاث   لخؼٍى
ً
الؿلىهُت الالػمت جمهُضا

مت لظُىف الغخمً  .حىصة مخميزة في صىاكت الظُافت اإلالضَّ

  :ألاهمُت الخؼبُلُت

بمضاص مخسظي اللغاع في وػاعة الدج والجهاث طاث اللالكت بيخاثج  -

بُت اإلاهىُت في حىصة بغامج  وجىصُاث كً صوع جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت لخىمُت اللاملين في ماؾؿاث ؤعباب الؼىاثف  .جضٍع

اصة مً هخاثج الضعاؾت بما ٌلىص بمغصوص بًجابي كلى هفاءة ؤصاء الاؾخف -

بُت فلالت  اللاملين في ماؾؿاث ؤعباب الؼىاثف مً جؼبُم بغامج جضٍع

بُت الفللُت لضحهم  .جفي باالخخُاحاث الخضٍع

 :مصعلحاث الدراصتد. 

لّغف بإجها: "مللىماث ؤو مهاعاث ؤو اججاهاث ًغاص 
ُ
بُت: ح الاخخُاحاث الخضٍع

جىمُتها في شخص ؤو كضص مً ألاشخاص، ؤو ًغاص صللها ؤو حغُيرها 

 لتركُت شخٍص ؤو مىاحهت حغيراث مخىكلت جىـُمُت 
ً
وحلضًلها؛ اؾخلضاصا

ؽ لها اإلا ِ
ّ
سؼ

ُ
غ التي ج ىـمت ؤو جىىىلىحُت، ؤو غير طلً مً هىاحي الخؼٍى

ِلّض اللّضة الؾخلبالها وؾالمت جىفُظها" ]
ُ
 بمجمىق 16وح

ً
[. وحلغف بحغاثُا

الضعحاث التي ًدصل كليها اإلاؿخجُبىن في ملُاؽ الاخخُاحاث 

بُت اإلاهىُت وؤبلاصه الفغكُت، وهي: )بلع الاخخُاحاث الىفؿُت  -الخضٍع

غ ؤلاصاعي  - اخخُاحاث مىاؾً الدج  -اخخُاحاث الخىـُم والخؼٍى

سُت كً مضًىتي  -احاث اإلادافـت كلى هغامت اإلاهىتاخخُ اخخُاحاث جاٍع

اخخُاحاث  -اخخُاحاث الخثلُف الصخي -مىت اإلاىغمت واإلاضًىت اإلاىىعة

لُت  -اخخُاحاث حىصة اإلاهىت -اخخُاحاث ألامً والؿالمت -حؿٍى

 (.اخخُاحاث شبياث الخىاصل الاحخماعي

ىن في الجهاث اإلايّىهت اللاملىن في ماؾؿاث ؤعباب الؼىاثف: هم اللامل

مً )اإلاؼىفين في مىت اإلاىغمت، وألاصالء في اإلاضًىت اإلاىىعة، والىهالء 

اإلاىخض في مضًىت حضة، والؼماػمت اإلاىخض في مىت اإلاىغمت( التي شّغفها 

بخلضًم ؤحىص الخضماث لظُىف الغخمً مً خين  -ؾبداهه وحلالى-هللا 

 بدىلالتهم 
ً
في اإلاضًيخين اإلالضؾخين كضومهم بلى هظه البالص، مغوعا

واإلاشاكغ اإلالضؾت، واهتهاًء بمغاصعتهم، وطلً جدذ بشغاٍف مباشٍغ مً 

 ].17وػاعة الدج واللمغة ]

: هى ؤخض بغامج عئٍت اإلاملىت اللغبُت 2020بغهامج الخدٌى الىػني 

، ٌؿاهم في بصعان الخدضًاث التي جىاحه الجهاث 2030الؿلىصًت 

ت في ؾبُل الخيىمُت اللاثمت كلى اللؼا كاث الاكخصاصًت والخىمٍى

 
ً
 اؾتراجُجُت

ً
جدلُلها. وخضصث الجهاث اإلاشاعهت في البرهامج ؤهضافا

اث بلى كام  2030لخدلُم ؤهضاف عئٍت  ًّ م 2020ومجابهت هظه الخدض

مَّ جدضًض اإلاباصعاث الالػمت لخدلُم 
َ
صة، وِمً ز بىاًء كلى مؿتهضفاث مدضَّ

ؽ جفصُلُت لها، حلخمض كلى هظه ألاهضاف بشيل ؾىىي، وبىاء زؼ

 ].4ماشغاث مغخلُت للُاؽ ألاصاء ومخابلخه ]

 حدود الدراصته. 

ت: ًخدضص مىطىق الضعاؾت مً زالٌ كُاؽ  الخضوص اإلاىطىكُت والبشٍغ

بُت اإلاهىُت لضي ؤفغاص كُىت الضعاؾت مً اللاملين  الاخخُاحاث الخضٍع

ألاصالء، الغؾمُين في ماؾؿاث ؤعباب الؼىاثف، وهم: )اإلاؼىفىن، 

الىهالء، الؼماػمت(، في طىء ألاهضاف الاؾتراجُجُت الخمؿت لبرهامج 

 .2020الخدٌى الىػني 

ّبلذ الضعاؾت في: مىت اإلاىغمت، واإلاضًىت 
ُ
الخضوص اإلاياهُت والؼماهُت: ػ

 .هـ1438اإلاىىعة، وحضة، في كام 

 إلاظار الىظري . 3

بُت ؤهضافها بىجاح، ال بض مً الخدضًض          دلم اللملُت الخضٍع
ُ
ختى ج

بُت اإلاهىُت في اإلالاعف، واإلاهاعاث،  الؿلُم لالخخُاحاث الخضٍع

بُت، وبالخالي  لّض ألاؾاؽ لىجاح البرامج الخضٍع ٌُ والاججاهاث، والظي 

 اهؼالكت مىطىكُت لخسؼُؽ 
َ
، وهلؼت

ً
 مىاؾبا

ً
جصبذ اللملُت مضزال

ىضح  وبىاء البرامج بُت اإلايسجمت مم ألاهضاف اإلاغؾىمت. ٍو الخضٍع

بُت مغخلت مهمت ألي وشاغ 17الؿياعهه ] [ ؤن جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

بُت اإلاهىُت  بي، وهي اإلاغخلت التي ًخم فيها جسؼُؽ البرامج الخضٍع جضٍع

ب وعفم الىفاًت اإلاهىُت  اإلاىاؾبت؛ فهي ألاؾاؽ اإلاهم في صىاكت الخضٍع

 .لللاملين

شير زان ومؿغن ]       ب الفلاٌ ٌلخمض كل18َو ى ـــ[ بلى ؤن الخضٍع

بُ       ي ــهم فــت، ومشاعهخـــــجدضًض اللماٌ الصخُذ لالخخُاحاث الخضٍع

مىً جلخُص ب اإلاىاؾبت لؼبُلت ؤكمالهم. ٍو     ازخُاع بغامج الخضٍع

ــبل بــخُــض الاخـــضًـدــت جـــمُــض ؤهــــاهــي جــــاب الخــــع ألاؾبـ   غاهــا ًــي همــاج الخضٍع
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 :في آلاحي  ,Zunke [20] [14] [؛ الـاهغ19اإلاشلان ]

ٌؿاكض كلى اهدؿاب وجىطُذ الاخخُاحاث الضافلت وػغق جدلُلها في  -

 .اإلااؾؿت

غ الىعي بضكم اإلااؾؿاث في ؾض  - ٌؿاكض كلى اهدؿاب وجؼٍى

 .الاخخُاحاث اإلاؼلىبت

غ  - الىعي باإلالىكاث الباعػة في اإلااؾؿاث، ٌؿاكض كلى اهدؿاب وجؼٍى

 .والتي جدٌى صون جدلُم ألاهضاف اإلاغؾىمت

ٌؿاكض كلى اهدؿاب جىمُت الىعي بالؼغق التي مً زاللها ًخصغف  -

  .اللاملىن، والؼغق التي مً زاللها ًاصون كملهم صازل اإلااؾؿاث

ٌؿاكض كلى اهدؿاب اإلااؾؿاث ؤؾالُب جدضًض ألافغاص اإلاؼلىب  -

ب اإلاؼلىب، والىخاثج اإلاخىكلت منهمجضٍع  .بهم، وهىق الخضٍع

غ  - غ زؼت لتركُت كملُت الخؼٍى ٌؿاكض كلى اهدؿاب اإلاؿاولين جؼٍى

ب كلى الخسؼُؽ الجُض  .والخضٍع

اإلاهىُت: ٌلخمض الخىحُه وؤلاعشاص االخخُاحاث الخضعًبُت  ضًضحتؤؾالُب 

ل ؤؾالُب كلمُت حؿاكض في ِ
ّ
مث

ُ
جدضًض  اإلانهي كلى كىاصغ ؤؾاؾُت ج

اإلاهىُت بشيل صكُم وؾلُم، هما ؤشاع االخخُاحاث الخضعًبُت 

 :في آلاحي  [10,13,15,21,22,23]بليها

 اللمل:  لُلحت -1
ً
حهضف بلى صعاؾت ول هىاحي اللمل، ؾىاء ؤوان كمال

؛ بغغض جدضًض ووصف واحباجه ومؿاولُاجه، وؿغوف 
ً
 ؤم كللُا

ً
خغهُا

  .زغي ؤصاثه، ومساػغه، وكالكاجه باألكماٌ ألا 

ؾىاء الجؿمُت، واللللُت،  -جلضًغ زصاثص الفغص الفغص:  لُلحت -2

لُت  -واإلالغفُت، والاهفلالُت
ُ
ل
ُ
ومؿخىي ػمىخه، وؾماجه الاحخماكُت والخ

ن مضي صالخُخه، ومىا ؾبخه اإلاسخلفت، وهظلً ؤؾلىب خُاجه؛ لُدبيَّ

به وجإهُله للمل ؤو وشاغ ملين الزخُاعه  .كلُه، ؤو جىحيهه بلُه، ؤو جضٍع

مً ؤفظل الاؾتراجُجُاث شاجلت  (SWOT Analysis) جدلُل ؾىاث -3

الاؾخسضام في الخدلُل الغباعي، وصعاؾت الىطم الغاهً، وجدلُله للبِئت 

الضازلُت )هلاغ اللىة والظلف( والخاعحُت )هلاغ الفغص 

والتهضًضاث(؛ فهى ًلىم كلى جدضًض حىاهب اللىة والظلف، والفغص 

 ].24ئت الضازلُت والخاعحُت للمىـمت ]واإلاساػغ في البِ

 اؾدثماع جسؼُؽ اإلاؿاع الفغصي اإلانهي لللاملين باؾخسضام جدلُل -4

(SWOT)  ًغهؼ همىطج ؾىاث الغباعي للبِئت الضازلُت والبِئت الخاعحُت

كلى زؼىة ؤبلض، مً زالٌ الخفىير في اللىامل الخاعحُت التي جازغ 

ص اإلاهىُت، مثل اإلاىكم الجغغافي، بشيل هبير في صخت واججاه خُاة الفغ 

والصىاكت، والشغواث اإلاهىُت، والتهضًضاث اإلادخملت، والتي ًمىً ؤن 

[. الخىحُه وؤلاعشاص اإلانهي ًىضح 12تهضص خُاة الفغص اإلاهىُت واججاهاجه ]

ؿاكضهم كلى جدضًض البرامج  لألفغاص هُفُت جسؼُؽ مؿاعهم اإلانهي، َو

بُت التي جدىاؾب مم كضعات  .هم وبمياهاتهمالخضٍع

بّين اإلاهام  -5 ًُ لني "حلٍغف ول كمل بشيل صكُم  الخىصُف الىؿُفي: َو

والىاحباث التي ٌشملها، مم جدضًض مىكله في الؿلم الفني للمهاعاث، 

اث اللامل الفني ] ؿاكض الخدلُل 21والظي ًدضص مؿخٍى [. َو

بُت اإلاىاؾبت في  والخىصُف الىؿُفي كلى جدضًض ؤفظل البرامج الخضٍع

 
ً
اللمل. وكض جم الاؾخفاصة مً الخىصُف الىؿُفي اإلاخفم كلُه كاإلاُا

لجمُم الىؿاثف التي جمذ لللمل اإلااؾس ي، مم بكاصة مغاحلخه 

ومىاءمخه بما ًخفم مم ػبُلت زصاثص اللمل في ماؾؿاث ؤعباب 

[. وكض كام الباخث بةحغاء جىصُف للىؿاثف الخاصت 25الؼىاثف ]

الؼىاثف ألاعبم )اإلاؼىفين، ألاصالء،  باللاملين في ماؾؿاث ؤعباب

( الىصف الىؿُفي ليل 4،3،2،1الىهالء، الؼماػمت(، وجىضح الجضاٌو )

 :وؿُفت في آلاحي

 1 حدول 

 الىصف الىظيفي للعاملين في مؤصضت العىافت

 معىف اصم الىظيفت

 الهُئت الخيؿُلُت ألعباب الؼىاثف – واللمغةوػاعة الدج  الجهت اإلاشغفت كلى الىؿُفت

ت  ماؾؿاث الؼىافت مؿمى الجهت ؤلاصاٍع

ت اإلااهل الللمي  الضعاؾاث الللُا – الشهاصة الجاملُت - الضبلىم -الثاهٍى

 مىت اإلاىغمت ميان الىؿُفت

اللاصمين مً زاعج اإلاملىت، جغعى شاون الدجاج  بخلضًم ؤفظل الخضماث للدجاج مهىت الؼىافت ماؾؿاث ًلىم اللاملىن في وصف كام للىؿُفت

الخابلين لها خؿب الخلؿُم الجغغافي للجيؿُاث، وجلضم لهم وافت الخضماث الالػمت في مىت اإلاىغمت، واإلاشاكغ اإلالضؾت، مً 

التي  اثاؾخلباٌ، وبًىاء، وجإمين ملِشت، وبكاهت للظاء اليؿً، وؤلاشغاف كلى مخؼلباث الدجاج وعاختهم، وجظلُل الصلىب

 ؤلاشغاف كلى جضٍعب وحؿهُل بحغاءاتهم مىظ وصىلهم بلى ألاعاض ي اإلالضؾت ختى مغاصعتهم بلى بالصهم، باإلطافت بلى جىاحههم،

ض صىاكت الظُافت اإلالضمت لظُىف الغخمً. الؼىافت؛ بهضف في ماؾؿاث اللاملين وجإهُل  ججٍى

 واحباث ومؿاولُاث الىؿُفت: ؤهم

لّض مً مهام اإلاؼىف وواحباجه.اللمل كلى جىفير ول  - ٌُ  ؾبل الغاخت الىفؿُت والجؿمُت للدجاج، وول ما ًدخاج بلُه الخاج مما 

 الخضماث به. في اإلاشاكغ اإلالضؾت، ومخابلت مؿخىي  مىت، واإلاسُماث في للدجاج الؿىً جىفير -

ضفم عؾىم ؤي صون  الللىص كلى الخصضًم -
ُ
 الشغهت الؿُاخُت. ؤو الدجاج شاون مىخب ؤو الضاع صاخب ِكبل مً ج

 إلخظاع الىلل شغهت للؿُاعاث، ومغاحلت اللامت الىلابت لخؿاب الخاج ًدملها التي ؤلاعواب وىبىهاث مً: بصزاٌ اإلاُضاهُت الخضماث ؤلاشغاف كلى مهام مياجب -

 اإلاىىعة، ؤو حضة. اإلاضهُت ؤو اإلالضؾت، اإلاشاكغ لغخلت ؾىاء الدجاج، لىلل الخافلت

م اإلااؾؿاث للخافالث للصلىص بلى -
ُّ
اإلاشاكغ، ؤو خين اإلاغاصعة بلى حضة ؤو اإلاضًىت اإلاىىعة، والخغص كلى بعواب حجاحهم ومغاصعتهم في ألاوكاث اإلادضصة مً خين  حؿل

م الخافلت، ختى ال جخلغكل خغهت اإلاغوع.
ُّ
 حؿل

 الصالخت للشغب. واإلاُاه والىـافت، ألامىُت، الخغاؾاث وجىفير زُم كغفاث ومنى، وفغشها، لخإمين اإلاىخض الىهالء الخيؿُم مم مىخب -
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 بؿىً الدجاج. ػمؼم مُاه للشغب، ومضي جىافغ الصالخت واإلاُاه ألامىُت، والخغاؾاث الىـافت، خُث الخضماث، مً مؿخىي  مخابلت -

 مخابلت خاالث الدجاج اإلاىىمين باإلاؿدشفُاث، وجىـُم زغوج -

 الخيؿُم الظي ًخم مم بصاعة الشاون الصخُت في اإلاشاكغ.منهم، وفم  اإلاشافين

ب وجإهُل اللاملين -  بما ًىاهب ؤهضاف الخىمُت الاحخماكُت والاكخصاصًت للمملىت اللغبُت الؿلىصًت. في ماؾؿاث الؼىافت جضٍع

 0 حدول 

 ألادالء مكاجب في للعاملين الىظيفي الىصف

 دليل اصم الىظيفت

 الهُئت الخيؿُلُت ألعباب الؼىاثف – وػاعة الدج واللمغة الىؿُفتالجهت اإلاشغفت كلى 

ت  ماؾؿاث الؼىافت مؿمى الجهت ؤلاصاٍع

ت اإلااهل الللمي  الضعاؾاث الللُا – الشهاصة الجاملُت - الضبلىم -الثاهٍى

 اإلاضًىت اإلاىىعة ميان الىؿُفت

الدجُج مً ػّواع اإلاسجض الىبىي الشٍغف، وجلضًم الخضماث الشاملت مىظ ًلىم اللاملىن في وؿُفُت ألاصالء بسضمت  وصف كام للىؿُفت

 ومخابلت الغكاًت الصخُت والخىحُه وؤلاعشاص، والخضماث اللامت، ختى مغاصعتهم، وؤلاشغاف كلى اإلاؿاهً، وصىلهم

  للدجاج، وجضاُوٌ وخفف الجىاػاث،
ً
ج طُىف الغخمً. مخابلت وؤًظا  مغاصعة وجفٍى

 لُاث الىؿُفت:واحباث ومؿاو  ؤهم

 مً وصىلهم بلى مغاهؼ الاؾخلباٌ وجىحيههم بلى ملغ بكامتهم باإلاضًىت اإلاىىعة. -
ً
 اؾخلباٌ الدجاج والترخُب بهم بضءا

اإلاىىعة مىظ كضومهم تهضف زضمت م جابلت الغكاًت الصخُت بلى الاهخمام بشاون الدجاج الصخُت، وجلضًم الغكاًت لهم مً زالٌ اإلاؿدشفُاث الخيىمُت باإلاضًىت  -

 وختى مغاصعتهم بلى بالصهم، ومخابلت خاالتهم اإلاغطُت، واللىاًت بشاون اإلاىحى مً الدجاج.

غت مؿاكضة الدجاج ؤو مً ًمثلهم باؾدئجاع مؿاهً لهم )كبر جلضًم كىاثم بإؾماء اللماثغ واإلاجمىكاث الؿىىُت(، وفم ؤهـمت وحللُماث طىابؽ ؤلا  -
َّ
ؾيان اإلابل

 الجهاث اإلالىُت، واؾخىماٌ ؤلاحغاءاث الالػمت لظلً.مً كبل 

 )وؿىُت، صخُت، مؿلىُت...(، وتهضف هظه الخضمت بلى الاهخمام ا -
ً
 شمىلُت

ً
لىبير بشاون الدجاج بعشاص الدجاج وشاون اللالكاث اللامت وؤلاكالم وجىكُتهم جىكُت

 مىظ كضومهم وختى مغاصعتهم بلى بالصهم.

بشيل ؤؾاس ي في صكم وبهجاػ اللضًض مً ؤكماٌ اإلااؾؿت ألاهلُت لألصالء بإؾلىب كلمي وكملي؛ وطلً لخىفير اإلاللىماث مً زالٌ مصضع  اؾخسضام الخاؾب آلالي -

 واخض بضكت وؾغكت مخىاهُخين.

ؼ باإلا - مها مً مىخب الىهالء اإلاىخض بمؼاع ألامير مدمض بً كبضاللٍؼ
ُّ
ضًىت اإلاىىعة وؾاثلي خافالث الىلابت اللامت جىـُم كملُاث مىاولت الجىاػاث ابخضاًء مً حؿل

 
ً
اج مً بلملُت حسجُل بُاهاتها في الخاؾب آلالي وهللها بلى مياجب الخضمت اإلاُضاهُت؛ ألعشفتها وحؿلُمها بلى ؾاثلي الخافالث كىض مغاصعة الدج للؿُاعاث، مغوعا

 في الىـام آلال
ً
 ي للدج.اإلاضًىت اإلاىىعة، كبر مىـىمت كمل صكُلت ومىزلت آلُا

-  
ُّ
م الخافالث وجىحيهها بجمام بحغاءاث مغاصعة الدجاج ؤو مً ًمثلهم لخدضًض )مىكض ووحهت اإلاغاصعة ووؾُلت الىلل(، والخيؿُم مم الىلابت اللامت للؿُاعاث لدؿل

 ىغمت ؤو بلى مىافظ اإلاغاصعة الضولُت.بلى مىاكم اإلاغاصعة ؤمام الىخضاث الؿىىُت، واؾخىماٌ وافت ؤلاحغاءاث واإلاغاخل إلاغاصعة الدجاج بلى مىت اإلا

 3 حدول 

 الىكالء مكاجب في للعاملين الىظيفي الىصف

 وكيل اصم الىظيفت

 الهُئت الخيؿُلُت ألعباب الؼىاثف – وػاعة الدج واللمغة الجهت اإلاشغفت كلى الىؿُفت

ت  مياجب الىهالء اإلاىخض مؿمى الجهت ؤلاصاٍع

ت اإلااهل الللمي  الضعاؾاث الللُا – الشهاصة الجاملُت - الضبلىم -الثاهٍى

 حضة ميان الىؿُفت

 كً اإلاؼىفين وألاصالء باؾخلباٌ مىخب الىهالء ًلىم اللاملىن في وصف كام للىؿُفت
ً
،  الدجاج اللاصمين هُابت

ً
 ؤو بغا

ً
 ؤو بدغا

ً
بلى حضة حىا

ًلىمىن بةشلاع اإلاؼىفين وألاصالء بلضوم  هماوجضبير وؾاثل الىلل بلى مىت اإلاىغمت.  والترخُب بهم، وجإمين الؿىً لهم،

 وجغجِب بحغاءاث كىصتهم بلى بالصهم. ؤو اإلاضًىت اإلاىىعة، الدجاج بلى مىت اإلاىغمت،

 واحباث ومؿاولُاث الىؿُفت: ؤهم

ازخاع ؤلاكامت بها بغغبخه، وهظلً ؤلاشغاف  وبمضن الدجاج إلاً الهخـاعهم، الدجاج بمىافظ الضزٌى وبعشاصهم بلى ؤماهً هؼولهم في اإلاىاكم اإلاسصصت اؾخلباٌ -

 كلى عاختهم وملاوهتهم كلى كظاء ما ًدخاحىن بلُه زالٌ فترة بكامتهم

ؼ الضولي باإلاضًىت  - ؼ الضولي بجضة ؤو مؼاع ألامير مدمض بً كبض اللٍؼ ههم مً مؼاع اإلالً كبض اللٍؼ م حىاػاث ؾفغ الدجاج كىض جىحُّ
ُّ
ؤو اإلاىىعة بلى مىت اإلاىغمت حؿل

 اإلاضًىت ؤو اإلاىىعة، وطلً كبل صلىصهم الخافالث اإلاللت لهم.

ت. - ت والبًر ت والبدٍغ  ًخىلى مىخب الىهالء اإلاىخض هلل ؤمخلت الدجاج وجىفير اللمالت الالػمت لظلً في وافت مىافظ صزٌى الدجاج الجٍى

ج وماؾؿت ألاصالء؛الخيؿُم والخلاون مم بلثاث الدج الغؾمُت، وماؾؿاث الؼىافت اإلالىُت،  - حجاحهم بمىافظ الضزٌى كلى مجمىكاث الخضماث اإلاُضاهُت  لخفٍى

 الخابلين لها.
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 الخيؿُم مم الىلابت اللامت للؿُاعاث إلخظاع الخافالث اإلاسصصت لىللهم بلى مىت اإلاىغمت ؤو اإلاضًىت اإلاىىعة. -

 ا ًخماش ى وألاحىع اإلالغعة لظلً.اؾدُفاء ؤحىع زضماث ؤعباب الؼىاثف وؤحىع الخُام وؤحىع الىلل بم -

ض ؤخىاٌ الدجاج بصىعة مؿخمغة، وملاوهتهم كلى بجهاء ملامالتهم لضي الضواثغ الخيىمُت، وبزؼاع الجهاث اإلاسخصت بالدجاج الخائهين  - في مىافظ اللضوم ؤو جفلُّ

 اإلاغاصعة.

به ؤهه مً ألامغاض اإلالضًت، مم مؿاكضة الخاج في جبلُغ ؤكغب مغهؼ صخي كىض بصابت ؤّيٍ مً الدجاج بمغٍض ما في مىافظ  -
ُ
 بطا اشد

ً
اللضوم واإلاغاصعة، زاصت

 مغاحلت اإلاؿدشفُاث ؤو اإلاؿخىصفاث وؤزظ اللالج الالػم.

 4 حدول 

 العىافت مؤصضت في للعاملين الىظيفي الىصف

 زمسمي اصم الىظيفت

 الخيؿُلُت ألعباب الؼىاثفالهُئت  – وػاعة الدج واللمغة الجهت اإلاشغفت كلى الىؿُفت

ت  مىخب الؼماػمت مؿمى الجهت ؤلاصاٍع

ت اإلااهل الللمي  الضعاؾاث الللُا – الشهاصة الجاملُت - الضبلىم -الثاهٍى

 مىت اإلاىغمت ميان الىؿُفت

يىن طلً وفم ما  ًلىم اللاملىن في مىخب الؼماػمت بؿلُا حجاج بِذ هللا الخغام ػُلت فترة بكامتهم بالضًاع  وصف كام للىؿُفت اإلالضؾت، ٍو

 حاء في الخللُماث اإلاىـمت لشاون الدج.

 واحباث ومؿاولُاث الىؿُفت:

صة ليل خاج ؾلت ) -  ( ملل ملبإة بماء ػمؼم اإلاباعن.300ؾلُا الدجاج في مغاهؼ جىحُه الدجاج كىض كضومهم بلى مىت اإلاىغمت، وجىػَم كبىة مبرَّ

 مً ماء ػمؼم اإلاباعن.ؾلُا الدجاج في ملغ بكامتهم  -
ً
 بمىت اإلاىغمت )ؤًىما ُوِحضوا( بىاكم لتر واخض ًىمُا

ج الدجاج كىض مغاصعتهم مىت اإلاىغمت وجىػَم كبىة بالؾدُىُت ؾلت ) -  ( لتر ملبإة بماء ػمؼم اإلاباعن.1.5ؾلُا الدجاج في مغاهؼ مغاكبت جفٍى

ٌ  بغهامج      ػلم: 2020 الىػني الخدى
ُ
ٌ  بغهامج ؤ  الىػني الخدّى

 وبصعان ،2030 الؿلىصًت اللغبُت اإلاملىت عئٍت جدلُم في للمؿاهمت

 اللؼاكاث كلى اللاثمت الخيىمُت الجهاث جىاحه التي الخدضًاث

 بغهامج مالمذ ؤبغػ  وجخمدىع . جدلُلها ؾبُل في والخىمىٍت الاكخصاصًت

 ٌ  ماشَغ  551 زالٌ مً الخيىمُت ألاحهؼة ؤصاء للُاؽ الىػني الخدى

ٌ  كُاٍؽ،   17 خى
ً
، ميىها

ً
  م2020 كام وخضص عثِؿا

ً
 ؤصاء للُاؽ مىكضا

 الخيىمُت ألاحهؼة في اإلاؿاولين مً اإلاؼغوخت والبرامج الخؼؽ جىفُظ

ٌ  بغهامج ؤهضاف وحشير[. 4]  ألاصاء ماشغاث بلى[ 4] الىػني الخدى

 :وهي واللمغة، الدج باؾتراجُجُت الخاصت اإلالخمضة

 واللمغة الدج مىاؾً ألصاء اإلاؿلمين مً هبير للضص الفغصت بجاخت -

 كام في ملخمغ ملُىن ( 15)و خاج ملُىن ( 2.5) بلى ًصل ؤصاء بماشغ

 .م2020

 ؤصاء بماشغ الخاص، اللؼاق مم فّلالت اؾتراجُجُت شغاواث جىفُظ -

 .م2020 كام في ملُاع( 19) بلى ًصل

ً، الدجاج لضي الىعي مؿخىي  عفم -  بلى ًصل ؤصاء بماشغ واإلالخمٍغ

 في لغاث وبؿبم وملخمغ، خاج ملُىن ( 10) بلى الخىكُت عؾاثل بعؾاٌ

 .م2020 كام

 بماشغ واللمغة، الدج مىـىمتي في اللاملين لضي الىعي مؿخىي  عفم -

ب بغامج مً مؿخفٍُض ( 80.000) بلى ًصل ؤصاء  مً والخىكُت الخضٍع

 .م2020 كام في واللمغة الدج مىـىمتي في اللاملين

 اللغاعاث في اإلالىُت الجهاث بين الخيؿُم مؿخىي  لغفم آلُت بًجاص -

 بلى ًصل ؤصاء بماشغ واللمغة، الدج بمىـىمتي الخاصت وؤلاحغاءاث

 ].4] م2020 كام في آلُت( 100)

 الضابلت الدراصاث. 4

بُت الاخخُاحاث جىاولذ التي الضعاؾاث حلضصث        في اإلاهىُت الخضٍع

 جىاولذ صعاؾاث ؤي كلى الباخث ٌلثر ولم واإلاهً، ألاكماٌمسخلف 

بُت الاخخُاحاث  الؼىاثف، ؤعباب ماؾؿاث في لللاملين اإلاهىُت الخضٍع

 واللمغة الدج في اللاملين مىطىق جىاولذ مخلضصة صعاؾاث وحىص عغم

 . ؤزغي  حىاهب مً
ً
 الضعاؾت مدل اإلاىطىق في الضعاؾاث شح بلى وهـغا

ٌ  -الباخث اػالق خؿب– الخالُت  في جخمثل التي اللُىت هظه جىاو

بُت الاخخُاحاث كً الىشف  ؤعباب ماؾؿاث في لللاملين اإلاهىُت الخضٍع

 .الؼىاثف

 الاخخُاحاث كلى الخلغف بلى هضفذ بضعاؾت[ 26] البلمي كام       

بُت ت لللُاصاث الخضٍع  اإلاىغمت، مىت مىؼلت حىاػاث طباغ لضي ؤلاصاٍع

بُت الخاحت ؤهمُت صعحت اعجفاق الىخاثج وؤؿهغث  ؤبلاص كلى الخضٍع

ـت وؤلاوـؿاهُت الفىُت) اللُاصًت اإلاهاعاث اث لجمُم( وؤلاصاٍع  اإلاؿخٍى

 اليـؿبي الخفاوث مم اإلاىغمت، مىت بمىؼلت الجىاػاث لظباغ اللُاصًت

  اإلاهاعاث بلـع ؤهمُـت لضعحـت
ً
 هما اللُاصي، اإلاؿخىي  الزخالف جبلا

 مخىؾؼاث بين بخصاثُت صاللت طاث فغوق جىحض ؤهه الىخاثج ؤوضخذ

 وؤلاوؿاهُت الفىُت) اللُاصًت اإلاهـاعاث في اللُىت ؤفغاص اؾخجاباث

ت   ،(وؤلاصاٍع
ً
ت الغجبـت إلاخغيراث وفلا  ألاكلى، الغجبت طوي  لصالح اللـؿىٍغ

 الخبـغة ؾـىىاث وكضص ألاكلى، اإلااهل طوي  لصالح الللمي واإلااهل

بُت والضوعاث ب الخبرة طوي  لصالح الخضٍع  ؤلاصاعة وهـىق ألاكلى، والخضٍع

 كلى واإلاُىاء واإلاؼاع باإلادافـاث الجىاػاث بصاعاث لـصالح لهـا الخـابم

 .بالسجىن  الجىاػاث ومىخب والضوعٍاث التزوٍغ بصاعة

بُت الاخخُاحاث جدضًض بلى[ 27] اللصُمي صعاؾت وؾلذ        الخضٍع

ب ومغاهؼ ملهض في اللاملين للمضعبين  اإلاملىت في اإلاضوي الضفاق جضٍع

 اخخُاحاٍث  هىان ؤن بلى الضعاؾت هخاثج وجىصلذ الؿلىصًت، اللغبُت

 
ً
بُت  اإلاهاعي، واإلاجاٌ اإلالغفي، اإلاجاٌ في للمضعبين كالُت بضعحت جضٍع

ٌ  ملىكاٍث  هىان وؤن الؿلىوي، واإلاجاٌ  الاخخُاحاث جدضًض صون  جدى

بُت  بخدضًض لللُام اإلااهلت اليىاصع كلت: منها للمضعبين، الخضٍع

بُت، الاخخُاحاث  .الضكُم الىؿُفي الىصف وغُاب الخضٍع
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بُت الاخخُاحاث كً صعاؾت[ 28] اإلابلىر وؤحغي        لغحاٌ الخضٍع

 كً والىهي باإلالغوف ألامغ هُئت بفغق اللاملين هـغ وحهت مً الخؿبت

 ؤهمُت صعحت ؤن: الىخاثج وؤؿهغث اإلاىغمت، مىت بمىؼلت اإلاىىغ

بُت الاخخُاحاث  واهذ اإلاىغمت مىت بمىؼلت اللُىت ؤفغاص لضي الخضٍع

، مهمت بضعحت
ً
 اللُىت ؤفغاص بين فغوق جىحض ال ؤهه ؤؿهغث هما حضا

 
ً
 واإلاؿمى اللمل، وحهت اللمل، وػبُلت اللمل، ميان إلاخغير وفلا

  الاحخماكُت، والخالت الىؿُفي،
ً
 صالت فغوق جىحض ؤهه بلى بطافت

 
ً
  اللُىت ؤفغاص بين بخصاثُا

ً
 ؾىىاث وكضص الللمي، اإلااهل إلاخغير وفلا

بُت والضوعاث واللمغ، الخبرة،  .الخضٍع

ضاوي صعاؾت وهضفذ        الخاحاث كلى الخلغف بلى[ 29] الؿٍى

بُت اصة في وصوعها لللماٌ الخضٍع  في الفغوق كلى الخلغف وبلى ؤلاهخاج، ٍػ

بُت الخاحاث   الخضٍع
ً
بُت والضوعاث الخبرة،) الضعاؾت إلاخغيراث جبلا (. الخضٍع

 اللماٌ لصالح فغوق وحىص الضعاؾت بليها جىصلذ التي الىخاثج وؤهم

بُت صوعاث لضحهم الظًً  مً اللماٌ لصالح فغوق ووحىص ؾابلت، جضٍع

 .ألاكضم الخبرة طوي 

ب اخخُاحاث جلُُم كً بضعاؾت[ 30] وعٍاػم مغػا وكام         الخضٍع

 هخاثج وؤشاعث باهؿخان، في ؤلاؾالمي اإلاصغفي اللؼاق في لللاملين

ب اخخُاحاث جلُُم ؤن بلى الضعاؾت   ؤهثر هى الخضٍع
ً
 ألاصاء لخدلُل ؤهمُت

  هىان وؤن اإلاىؿف، لضي الىؿاثف وجدلُل
ً
 في اللُىت ؤفغاص بين كالكت

بُت الاخخُاحاث ب في مهمت بضعحت الخضٍع  ألاصاء، جدلُل كلى الخضٍع

يذ هما واللضعاث، واإلاهاعاث واإلالغفت الىؿاثف، وجدلُل َُّ  هخاثج ب

 الاخخُاحاث جلُُم في اللُىت ؤفغاص بين فغوق وحىص كضم الضعاؾت

بُت غ كلى الخضٍع  واإلاؿخىي  الىىق مخغيري  بلى حلؼي  الىؿُفي الخؼٍى

 .الخللُمي

 الخلغف بلى هضفذ صعاؾت[ 31] والؿغاج وبضًغ، الخلباوي، وؤحغي         

بُت الاخخُاحاث جدضًض واكم كلى  الخيىمُت غير اإلاىـماث في الخضٍع

ً هـغ وحهت مً غؼة بلؼاق  ؤن الىخاثج وؤبغػث الخىفُظًين، اإلاضًٍغ

بُت، الاخخُاحاث جدضًض للملُت ملىكاٍث  هىان  وحىص كضم: ؤهمها الخضٍع

بُت، الاخخُاحاث جدضًض كملُت جضكم وافُت مالُت مىاعص  وكضم الخضٍع

بُت، الاخخُاحاث لخدضًض واضخت زؼؽ وحىص  هـام وحىص وكضم الخضٍع

بُت، الاخخُاحاث لخدضًض مىخـم بشيل  الضكُم الخدضًض وكضم الخضٍع

 جدضًض كلى اللاثمين وافخلاع باإلاىـمت، لللاملين الىمىطجي ألاصاء إلالاًير

بُت الاخخُاحاث  وجدضًض اإلاسخلفت ألاؾالُب بخؼبُم الخبرة بلى الخضٍع

بُت الاخخُاحاث  الخلغف بلى هضفذ بضعاؾت[ 32] فغخان وكام. الخضٍع

بُت الاخخُاحاث كلى ـ هُئت ألكظاء الخضٍع  بجاملت التربُت بيلُت الخضَع

 الىخاثج هشفذ وكض. هـغهم وحهت مً اإلاهىُت ؤصواعهم ؿل في اللغي  ؤم

بُت الاخخُاحاث صعحت ؤن  هما كالُت، واهذ الضعاؾت كُىت ألفغاص الخضٍع

بُت الاخخُاحاث في فغوق وحىص كضم بلى ؤشاعث  كُىت ألفغاص الخضٍع

ٌ  وميان واللؿم، الللمُت، الغجبت) مخغيراث بلى حلؼي  الضعاؾت  الخصى

يذ ،(ماهل آزغ كلى َُّ  في بخصاثُت صاللت طاث فغوق وحىص الىخاثج وب

بُت الاخخُاحاث ـ هُئت ألكظاء الخضٍع  كضص مخغيراث بلى حلؼي  الخضَع

 .الخبرة وؾىىاث الضوعاث،

ا، حُىهجي، ماعي، صعاؾت وؾلذ        بلى[ 33] واؾنهىف ؤلين، ؤهضٍع

 ؤلاوؿاهُت، اللىحؿدُت الخضماث مجاٌ في الىؿاثف جىصُف جلُُم

اث وجلُُم بُت، الاخخُاحاث طىء في اإلاهمت ألاولٍى  هخاثج وؤؿهغث الخضٍع

ب بلى اللُىت ؤفغاص بين هبيرة خاحت جىحض ؤهه الضعاؾت  كلى الخضٍع

 بين كالكت جىحض بإهه ؤلاوؿاهُت، اللىحؿدُت الخضماث بصاعة مهاعاث

 واإلاهاعاث كام، بشيل الىؿُفي والخخابم اللىحؿدُت اإلاهاعاث هماطج

 وبصاعة ؤلاصاعي، والضكم الخسؼُؽ مجاٌ في ؤلاوؿاهُت اللىحؿدُت

م، ب اإلاشاَع  ؤؿهغث هما الخلىُت، اللىحؿدُت اإلاهاعاث كلى والخضٍع

 اإلاؿاولُاث بازخالف ؤلاوؿاهُت اللىحؿدُت اإلاهاعاث ازخالف الىخاثج

ت،  .الخىـُم وهىق الىؿُفي، واإلاؿمى ؤلاصاٍع

 كلى الخلغف بلى هضفذ صعاؾت بةحغاء[ 34] اللمغان وكام      

بُت الاخخُاحاث  اللغبُت باإلاملىت الؼالبي وؤلاعشاص الخىحُه إلاشغفي الخضٍع

  هىان ؤن بلى الضعاؾت هخاثج وزلصذ الؿلىصًت،
ً
 ؤفغاص بين مىافلت

بُت الاخخُاحاث كلى الضعاؾت  واإلاخلللت وؤلاعشاص الخىحُه إلاشغفي الخضٍع

ت، اإلالغفُت، بالجىاهب  ؤن كلى الىخاثج صلذ هما والاججاهاث، واإلاهاٍع

بُت الاخخُاحاث  بين ألاولى باإلاغجبت حاءث باالججاهاث اإلاخلللت الخضٍع

بُت، الاخخُاحاث بُت الاخخُاحاث وجليها الخضٍع  بالجاهب اإلاخلللت الخضٍع

بُت الاخخُاحاث جإحي ألازير وفي اإلالغفي،  .اإلاهاعي  بالجاهب اإلاخلللت الخضٍع

بُت الاخخُاحاث جدضًض كً[ 35] الجهىعي صعاؾت وهشفذ        الخضٍع

ين لللاصة اث في التربٍى  كمان ؾلؼىت في والخللُم للتربُت اللامت اإلاضًٍغ

ب ت، اإلاهاعاث مً مجمىكت كلى للخضٍع  ؤن الضعاؾت هخاثج وؤؿهغث ؤلاصاٍع

ت اللُاصاث اث في التربٍى  بلى كالُت بداحت والخللُم للتربُت اللامت اإلاضًٍغ

ب غ الخىـُم الاؾتراجُجي، الخسؼُؽ) مجاالث في الخضٍع  ؤلاصاعي، والخؼٍى

ت، اللُاصة غ ألاصاء، جلُُم الجىصة، طبؽ ألاػماث، بصاعة ؤلاصاٍع  الخؼٍى

 (.الاجصاٌ لللاملين، اإلانهي

 ٌ  [ 7] اللغوي وجىاو
ً
بُت الاخخُاحاث جدلُل بلى هضفذ صعاؾت  الخضٍع

 في اإلاىىغ كً والىهي باإلالغوف ألامغ هُئت في اإلاُضاوي اللظى لىؿُفت

 بداحت اللُىت ؤفغاص ؤن بلى الىخاثج وؤشاعث ؤلاوؿاوي، الاجصاٌ مجاٌ

ب بلى هبيرة  الاؾخماق ومهاعاث الشباب، مم الخدضر مهاعاث في الخضٍع

 مم الفلاٌ الخلامل وؤؾالُب وؤلاكىاق، الخىاع ومهاعاث للشباب،

 .اإلاؿلم غير مم الخلامل وِفله الشباب،

 الاخخُاحاث جدضًض وؤصواث آلُاث[ 36] البىاعي  صعاؾت جىاولذ هما     

بُت  وهشفذ الؿلىصًت، اللغبُت اإلاملىت في الخيىمُت ألاحهؼة في الخضٍع

 كُىت هـغ وحهت مً مهمت آلُت كشغة بخضي كً الضعاؾت هخاثج ؤهم

بُت الاخخُاحاث لخدضًض الضعاؾت  الخيىمُت ألاحهؼة في اإلاؿخسضمت الخضٍع

ت اإلاىؿف بكؼاء آلُت ملضمتها في حاءث باإلاملىت،  ازخُاع في الخٍغ

بُت البرامج ضها التي الخضٍع  آلالُت وواهذ ؤلاصاعة، مً جضزل بضون  ًٍغ

ب زؼت بكضاص في مشاعهخه ألازيرة  هخاثج ؤؾفغث هما. به الخاصت الخضٍع

بي الاخخُاج جدضًض زاللها مً ًخم ؤصواث ؾذ وحىص كً البدث  الخضٍع

 الىؿُفت مهام جدضًض ؤصاة حاءث: الخالي بالترجِب واهذ ألاحهؼة، هظه في

، اإلاغهؼ في م الثاوي، الترجِب في والاؾدباهت ألاٌو  الىؿُفي ألاصاء وجلٍى

،
ً
 وآعاء اإلالابلت ؤصاجا وحاءث الغابلت، اإلاغجبت اإلاالخـت ؤصاة واخخلذ زالثا

 .الخامؿت اإلاغجبت في اللمالء

بُت الاخخُاحاث كلى الخلغف بلى[ 37] حؼع  صعاؾت وهضفذ         الخضٍع

ـ هُئت ألكظاء ٌ  مخؼلباث طىء في اإلاجملت بجاملت الخضَع  الخصى

 ؤن كً الضعاؾت هخاثج ؤؾفغث وكض الىػني، ألاواصًمي الاكخماص كلى
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بُت الجضاعاث حمُم  ألاواصًمي الاكخماص ملاًير لخدلُم الػمت الخضٍع

 مجاٌ والخللم، الخللُم حىصة اإلااؾس ي، الؿُاق) مجاالث في الىػني

( الاحخماكُت ؤلاؾهاماث مجاٌ الخدخُت، البيُت صكم مجاٌ الؼالب، صكم

بي الاخخُاج مً كالُت صعحت جدخل  .الخضٍع

م وكام        الاخخُاحاث كلى الخلغف بلى ؾلذ بضعاؾت[ 38] هللا ٍع

بُت ين للمؿاكضًً الخضٍع  في اإلاىغمت مىت بمضًىت اإلاضاعؽ في ؤلاصاٍع

ت واإلاهاعاث ؤلاوؿاهُت اللالكاث مً وّلٍ  مجاٌ  اإلاللىماث، وجلىُت ؤلاصاٍع

ين اإلاؿاكضًً ؤن بلى الضعاؾت هخاثج وزلصذ ٍب  بلى بداحت ؤلاصاٍع  جضٍع

ت، اإلاهاعاث ومجاٌ ؤلاوؿاهُت، اللالكاث مجاٌ في( كالُت) بضعحت  ؤلاصاٍع

ٍب  بلى وبداحت   كالُت) بضعحت جضٍع
ً
 هما اإلاللىماث، جلىُت مجاٌ في( حضا

 اللمل) الضعاؾت مخغيراث حمُم في صالت فغوق وحىص الىخاثج ؤوضخذ

بُت الضوعاث الخضمت، ؾىىاث كضص الللمي، اإلااهل الخالي،  (.الخضٍع

ىهج حىِـ، وجىاولذ       [ 39] ٍو
ً
ب اخخُاحاث جلُُم كً صعاؾت  الخضٍع

 الىامُت، البلضان في الصخُت الغكاًت مجاٌ في اإلاهىُين اللاملين مً

 اإلاؿخمغ اإلانهي الخللُم بلى الخاحت جلُُم ؤن كً الضعاؾت هخاثج وؤؾفغث

ت اخخل كض اللُىت ؤفغاص بين  مً الخضكُم،/ البدىر جليها كصىي، ؤولٍى

ت، واإلاهاعاث الجماعي، اللمل خاحاث بين ٍغ ت واإلاهاعاث الؿٍغ  ؤلاصاٍع

 ؤفغاص ملـم ؤن بلى الىخاثج ؤشاعث هما البدث، وػغق  والخىـُمُت،

ب بلى بداحت اللُىت  واإلاهاعاث وؤلاصاعة، الاجصاٌ، مهاعاث في الخضٍع

ت، ٍغ  .البدث وػغق  الؿٍغ

 :الضابلت الدراصاث على تعليبال

 الؿابلت الضعاؾاث حمُم ؤن بلى الباخث ًسلص كغطه ؾبم مما      

بُت الاخخُاحاث بخدضًض اللُام وطغوعة ؤهمُت كلى جاهض  اإلاهىُت الخضٍع

غاص مً لجمُم مضعوؾت وزؼىاث كلمي بإؾلىب بهم ًُ  كبل وصللهم جضٍع

بُت البرامج وبىاء جصمُم في البضء  البرامج جىفُظ وؤن اإلاهىُت، الخضٍع

بُت  وؤؾالُب ػغق  اؾخسضام وصون  وصعاؾت، مالخـت صون  الخضٍع

بُت الاخخُاحاث ٌ  كضم ؤو الخلثر، ٌؿبب كض الخضٍع  الىخاثج بلى الىصى

 .اإلاىفظة البرامج جلً مً اإلاغحىة

 جىاولها في الؿابلت الضعاؾاث مً الخالُت الضعاؾت واؾخفاصث      

بُت الاخخُاحاث مفهىم  ؤلاػاع في الضعاؾت هظه وبزغاء اإلاهىُت، الخضٍع

 ملُاؽ وبىاء ومخغيراتها، الضعاؾت وحؿائالث والخؼبُلي، الىـغي 

 هخاثج مً الاؾخفاصة جمذ هما وزباِجه، صضِكه وخؿاب الضعاؾت

 ؤوحه وملغفت الخالُت، الضعاؾت هخاثج مم بملاعهتها الؿابلت الضعاؾاث

 .بُنها الازخالف ؤو الاجفاق

 جىاولذ وىجها في الؿابلت الضعاؾاث كً الخالُت الضعاؾت وجميزث      

بُت الاخخُاحاث  الضعاؾاث كُىت كً جسخلف للُىت اإلاهىُت الخضٍع

 هظه جميزث هما الؼىاثف، ؤعباب ماؾؿاث في اللاملىن  وهم الؿابلت

  الضعاؾت
ً
 خُث الىمي؛ واإلاىهج الىُفي، اإلاىهج باؾخسضام ؤًظا

 .الىصفي اإلاىهج الؿابلت الضعاؾاث ؤغلب اؾخسضمذ

 وإلاحراءاث . العريلت5

 الدراصت أ. مىهج

 اإلاؿخي،) الىصفي الىمي واإلاىهج الىُفي، اإلاىهج الباخث اؾخسضم      

 .الخالُت الضعاؾت ؤهضاف إلاالءمخه( اإلالاعن 

 الدراصت ب. مجتمع

ن         ماؾؿاث في الغؾمُين اللاملين حمُم مً الضعاؾت مجخمم جيىَّ

 والبالغ وحضة، اإلاىىعة، واإلاضًىت اإلاىغمت، مىت مضن في الؼىاثف ؤعباب

 ( 372) كضصهم
ً
 مً الباخث كليها خصل التي ؤلاخصاثُت للبُاهاث وفلا

 ؤعبم كلى ًخىػكىن  ،*الؼىاثف ؤعباب إلااؾؿاث الخيؿُلُت الهُئت

 ما خؿب ،(الؼماػمت الىهالء، ألاصالء، اإلاؼىفىن،) :وهي ماؾؿاث،

ٌ  ًىضخه  (.5) الجضو

 5 حدول 

 املجتمع أفراد جىزيع

 رصميىن  العاملىن في مؤصضاث أرباب العىائف

 259 اإلاؼىفىن 

 58 ألاهلُت لألصالء

 43 الىهالء اإلاىخض

 12 مىخب الؼماػمت اإلاىخض

 372 اإلاجمىق

  الدراصت عيىتج. 

 ؤعباب ماؾؿاث في اللاملين مً( 191) مً الضعاؾت كُىت جيىهذ      

 حج إلاىؾم ،(الؼماػمت الىهالء، ألاصالء، اإلاؼىفين،) الغؾمُين الؼىاثف

 % 51) وؿبخه ما ٌشيلىن  وهم هـ،1437
ً
با  جم الضعاؾت، مجخمم مً( جلٍغ

لت ازخُاعهم  اؾخجاب اإلالُاؽ جىػَم وبلض البؿُؼت، اللشىاثُت بالؼٍغ

(186 )،
ً
لىن  مشاعوا

ّ
شي  جصبذ وبظلً الضعاؾت، مجخمم مً% 50 َو

 ؤعباب ماؾؿاث في اللاملين مً( 186) ألاؾاؾُت الضعاؾت كُىت

ٌ . الؼىاثف  .مخغيراتها خؿب الضعاؾت كُىت جىػَم ًبين( 2) والجضو

 6 حدول 

 متغيراتها حضب الدراصت عيىت جىزيع

 % التكرار املضتىي   املتغير املضتلل

ت اإلاغخلت اإلاؿخىي الخللُمي  % 17.7 33 الثاهٍى

 % 22.0 41 مغخلت الضبلىم

 % 41.9 78 اإلاغخلت الجاملُت

 % 18.3 34 مغخلت الضعاؾاث الللُا

 % 62.9 117 اإلاؼىفىن  ماؾؿاث ؤعباب الؼىاثف
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 % 20.4 38 ألاصالء

 % 11.8 22 الىهالء

 % 4.8 9 الؼماػمت

 % 22.6 42 10ؤكل مً   -5 ؾىىاث اللمل في ماؾؿت الؼىافت

11- 20 62 33.3 % 

21-30 52 28.0 % 

 % 16.1 30 فإهثر 30

 كضص اإلاشاعهت في الضوعاث

 

 % 22.6 48 صوعجان فإكل

3-4 26 33.3 % 

5-6 17 28.0 % 

 % 16.1 95 فإهثر 6

 %  100 186 اإلاجمىق    

 الدراصت أداةد. 

بُت الاخخُاحاث ملُاؽ الباخث اؾخسضم         بكضاص) اإلاهىُت الخضٍع

غه جم والظي ،(الباخث  ؤلاحغاءاث، مً بمجمىكت اللُام زالٌ مً جؼٍى

 كلى اشخمل والظي للضعاؾت، الؿابم الىـغي  ؤلاػاع بمغاحلت جمثلذ

 مدل باإلاىطىق الصلت طاث الؿابلت والضعاؾاث اإلاىطىق، ؤصبُاث

ضا: صعاؾاث مثل الضعاؾت،  الؿياعهه، ؛[35] الجهىعي، ؛[29] وي،الؿٍى

 للخلغف الباخث بها كام التي الاؾخؼالكُت الضعاؾت بلى باإلطافت. [40]

بُت الاخخُاحاث كلى  ؤعباب ماؾؿاث في لللاملين اإلاهىُت الخضٍع

 كضصها بلغ اؾخؼالكُت كُىت كلى اإلالُاؽ جؼبُم جم خُث الؼىاثف،

( 86) مً النهاثُت بصىعجه اإلالُاؽ بىاء جم فلض طلً كلى وبىاءً  ،(30)

 
ً
  كباعة

ً
 لخلضًغ زماس ي جضعُّج كباعة ول ؤمام ؤبلاص، كشغة طمً مىػكت

 الخدلُالث بحغاء وجم الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث في اللاملين اخخُاحاث

( لُىغث) الخماس ي الخضعج كلى باالكخماص اللُىت ؤفغاص اؾخجاباث كلى

بُتالخض اإلاجاالث في الاخخُاج مضي للُاؽ   الضعاؾت، مً اللشغة ٍع
ً
 بضءا

، كلُلت خاحت( 1) مً
ً
( 4) مخىؾؼت، خاحت( 3) كلُلت، خاحت( 2) حضا

  هبيرة خاحت( 5) هبيرة، خاحت
ً
ىضح. حضا ٌ  ٍو  اإلالُاؽ ؤبلاص( 7) الجضو

 .ُبلض ول كلى اللباعاث وجىػَم

 7 حدول 

 ُبعد كل على العباراث وجىزيع امللياش أبعاد

 العباراث عدد العباراث ألابعاد الركم

 6-1 6 بلع الاخخُاحاث الىفؿُت 1

 13-7 7 اخخُاحاث مىاؾً الدج 2

غ ؤلاصاعي  3  20-14 7 اخخُاحاث الخىـُم والخؼٍى

 25-21 5 اخخُاحاث اإلادافـت كلى هغامت اإلاهىت 4

سُت كً مضًىتي مىت اإلاىغمت واإلاضًىت  5  32-26 7 اإلاىىعةاخخُاحاث جاٍع

 39-33 7 اخخُاحاث الخثلُف الصخي 6

لُت 7  46-40 7 اخخُاحاث حؿٍى

 52-47 6 اخخُاحاث ألامً والؿالمت 8

 60-53 8 اخخُاحاث حىصة اإلاهىت 9

 68-61 8 اخخُاحاث شبياث الخىاصل الاحخماعي 10

 68-1 68 الضعحت اليلُت                      

 :ألاصاة صضق

 بلغض الباخث كام الضعاؾت ألصاة اإلادخىي  صضق مً للخإهض       

 ( 12) كلى اإلالُاؽ
ً
 عؤحهم إلبضاء وطلً اإلاجاٌ؛ في اإلاسخصين مً مدىما

 اللباعاث ووطىح بلُه، جيخمي الظي للبلض اللباعاث اهخماء خُث مً

ت، وؾالمتها وصكتها، ٌ  مضي بلى باإلطافت اللغٍى  لألبلاص، اللباعاث شمى

 اإلادىمىن  ؤحمم التي باللباعاث الاخخفاؾ زالٌ مً بغؤحهم ألازظ جم وكض

 خظف وجم ،% 80 بيؿبت الضعاؾت ألهضاف ومىاؾبتها صختها كلى

. اللباعاث بلع حلضًل جم هما اإلالُاع، هظا جدلم لم التي اللباعاث

 خُث: البىاء صضق خؿاب زالٌ مً ألاصاة صضق مً الخإهض جم وهظلً

 خُث للبلض، الىلي واإلاجمىق كباعة ول بين الاعجباغ ملامل بًجاص جم

 صالت اللباعاث وحمُم ،(0.964 -0.306) بين الاعجباغ ملامالث جغاوخذ

 
ً
ٌ  البلض كباعاث بلغذ بِىما ،(0.01) مؿخىي  كىض بخصاثُا ( 3 ،2) ألاو

ٌ  ،(0.328 ،0.306) الخىالي كلى .الاعجباػاث ًىضح( 8) والجضو

 

 

 

 



249 

 8 حدول 

 ُبعد كل ومجمىع عبارة كل بين الارجباط معامل

 عدد العباراث ألابعاد

 ٌ    6 5 4 3 2 1 البلض ألاو

   0.791** 0.714** 0.491** 0.328 0.306 0.835** ملامل الاعجباغ

  13 12 11 10 9 8 7 البلض الثاوي

  0.932** 0.947** 0.815** 0.884** 0.840** 0.837** 0.964** الاعجباغ ملامل

  20 19 18 17 16 15 14 البلض الثالث

  0.866** 0.823** 0.685** 0.707** 0.773** 0.784** 0.922** ملامل الاعجباغ

    25 24 23 22 21 البلض الغابم

    0.834** 0.729** 0.549** 0.546** 0.846** ملامل الاعجباغ

  32 31 30 29 28 27 26 البلض الخامـ

  0.917** 0.857** 0.857** 0.885** 0.891** 0.866** 0.949** ملامل الاعجباغ

  39 38 37 36 35 34 33 البلض الؿاصؽ

  0.886** 0.846** 0.708** 0.910** 0.714** 0.770** 0.933** ملامل الاعجباغ

  46 45 44 43 42 41 40 البلض الؿابم

  0.868** 0.801** 0.746** 0.834** 0.409** 0.453** 0.873** ملامل الاعجباغ

   52 51 50 49 48 47 البلض الثامً

   0.944** 0.914** 0.887** 0.764** 0.646** 0.936** ملامل الاعجباغ

 60 59 58 57 56 55 54 53 البلض الخاؾم

 0.868** 0.879** 0.879** 0.852** 0.830** 0.646** 0.693** 0.916** ملامل الاعجباغ

 68 67 66 65 64 63 62 61 البلض اللاشغ

 0.524** 0.320 0.692** 0.804** 0.784** 0.791** 0.686** 0.798** ملامل الاعجباغ

 الىلي واإلاجمىق ألابلاص بين الاعجباغ ملامل خؿاب جم هما     

ٌ  ،(879 -0.588) بين الاعجباغ ملامالث وجغاوخذ للملُاؽ، ( 9) والجضو

 .الاعجباغ ملامالث كُم ًىضح

 9 حدول 

 (32 = ن) للملياش الكلي واملجمىع املهىيت التدريبيت الاحتياحاث شمليا دبعاأ بين الارجباط معامالث

 معامل ارجباط بيرصىن  البعد

 0.588** الاخخُاحاث الىفؿُت بلع

 0.514** اخخُاحاث مىاؾً الدج

غ ؤلاصاعي   0.853** اخخُاحاث الخىـُم والخؼٍى

 0.840** اخخُاحاث اإلادافـت كلى هغامت اإلاهىت

سُت كً مضًىتي مىت اإلاىغمت واإلاضًىت اإلاىىعة  0.711** اخخُاحاث جاٍع

 0.821** اخخُاحاث الخثلُف الصخي

لُتاخخُاحاث   0.569** حؿٍى

 0.867** اخخُاحاث ألامً والؿالمت

 0.870** اخخُاحاث حىصة اإلاهىت

 0.779** اخخُاحاث شبياث الخىاصل الاحخماعي

 (0.01) =  مؿخىي  كىض صالت ألابلاص حمُم **

لخين اكخماص جم ألاصاة زباث مً للخإهض: ألاصاة زباث لت: ػٍغ  ملامل ػٍغ

 خؿاب جم هما ،(0.98) كُمخه وواهذ هيل، لألصاة هغوهبار ؤلفا زباث

 الفغصًت، اللباعاث طاث الفلغاث صعحاث مجمىق بين الىصفُت الخجؼثت

 جصخُده وبلض ،(0.730) ٌؿاوي  ووان الؼوحُت، اللباعاث ومجمىق

 بلى ٌشير وهى ،(0.844) الثباث ملامل ؤصبذ وبغاون  ؾبيرمان بملاصلت

 .الخالُت الضعاؾت في باػمئىان اؾخسضامه بمياهُت

  :آلاحي اإلالُاع الباخث اؾخسضم الضعحاث لخفؿير: ألاصاة جصخُذ

بي الاخخُاج فضعحت( 1.80 -1) اإلاضي في اإلاخىؾؽ -   كلُلت الخضٍع
ً
 .حضا

بي الاخخُاج فضعحت( 2.60 -1.81) اإلاضي في خىؾؽاإلا -  .كلُلت الخضٍع

بي الاخخُاج فضعحت( 3.40 -2.61) اإلاضي في اإلاخىؾؽ -  .مخىؾؼت الخضٍع

بي الاخخُاج فضعحت( 4.20 -3.41) اإلاضي في اإلاخىؾؽ -  .هبيرة الخضٍع

بي الاخخُاج فضعحت( 5.00 -4.21) اإلاضي في اإلاخىؾؽ -     هبيرة الخضٍع

 
ً
 .حضا
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 ومىاكشتها ىتائجال. 6

ٌ  الؿااٌ هخاثج بُت الاخخُاحاث ما: ألاو  في اللاملين لضي اإلاهىُت الخضٍع

 اؾخسغاج جم الؿااٌ هظا كلى لإلحابت الؼىاثف؟ ؤعباب ماؾؿاث

ت، والاهدغافاث الخؿابُت، اإلاخىؾؼاث  كُىت ؤفغاص لخلضًغاث اإلالُاٍع

ٌ  هيل، ألاصاة وكلى الضعاؾت ؤبلاص مً بلض ول كلى الضعاؾت  والجضو

 .الىدُجت ًىضح( 10)

 12 حدول 

  مرجبت الكليت والدرحت الدراصت أداة أبعاد من بعد كل على الدراصت عيىت أفراد الصتجاباث املعياريت والاهحرافاث الحضابيت املتىصعاث
 
 حضب جىازليا

 (186=  ن) الحضابيت املتىصعاث

 الاحتياج التدريبي درحت الرجبت الاهحراف املعياري  املتىصغ الحضابي ألابعاد الركم

غ ؤلاصاعي اخخُاحاث  3  هبيرة ألاولى 0.90 3.97 الخىـُم والخؼٍى

 هبيرة الثاهُت 1.01 3.96 اخخُاحاث اإلادافـت كلى هغامت اإلاهىت 4

 هبيرة الثالثت 1.00 3.85 اخخُاحاث ألامً والؿالمت 8

 هبيرة الغابلت 0.90 3.82 اخخُاحاث الخثلُف الصخي 6

 هبيرة الخامؿت 1.01 3.78 اخخُاحاث حىصة اإلاهىت 9

لُت 7  هبيرة الؿاصؾت 0.91 3.77 اخخُاحاث حؿٍى

 هبيرة الثامىت 0.89 3.74 بلع الاخخُاحاث الىفؿُت 1

سُت كً مضًىتي مىت اإلاىغمت واإلاضًىت اإلاىىعة 5  هبيرة الؿابلت 1.13 3.73 اخخُاحاث جاٍع

 هبيرة الخاؾلت 1.09 3.55 اخخُاحاث مىاؾً الدج 2

 مخىؾؼت اللاشغة 1.10 3.23 الاحخماعي اخخُاحاث شبياث الخىاصل 10

 هبيرة - 0.75 3.75 الضعحت اليلُت

ٌ  مً ًخطح        لخلضًغ الىلي الخؿابي اإلاخىؾؽ ؤن الؿابم الجضو

لم ،(3.75) بلغ اللشغة الضعاؾت ألبلاص اللُىت ؤفغاص  اإلاضي طمً ٍو

شير ،(4.20 -3.41) بي الاخخُاج ؤن بلى َو  بصفت الضعاؾت ألبلاص الخضٍع

 اخخل خُث. الضعاؾت كُىت ؤفغاص هـغ وحهت مً هبيرة بضعحت حاء كامت

بي الاخخُاج  بمخىؾؽ ألاولى اإلاغجبت( ؤلاصاعي  والخؼىٍغ الخىـُم) الخضٍع

بي الاخخُاج وحاء ،(3.97) خؿابي  في( اإلاهىت هغامت كلى اإلادافـت) الخضٍع

بي والاخخُاج ،(3.96) بمخىؾؽ الثاهُت اإلاغجبت ( والؿالمت ألامً) الخضٍع

 الاخخُاحاث وحاءث ،(3.85) خؿابي بمخىؾؽ الثالث الترجِب في

بُت  وحىصة الصخي، الخثلُف) الخاؾم بلى الغابم مً الترجِب في الخضٍع

لُت، واخخُاحاث اإلاهىت، سُت واخخُاحاث حؿٍى  مىت مضًىتي كً جاٍع

 واخخُاحاث الىفؿُت، الاخخُاحاث وبلع اإلاىىعة، واإلاضًىت اإلاىغمت

 الاحخماعي الخىاصل شبياث اخخُاحاث حاءث خين في ،(الدج مىاؾً

بي اخخُاج بضعحت  خؿابي بمخىؾؽ ألازيرة اإلاغجبت في مخىؾؼت جضٍع

(3.23.) 

لؼو         هبيرة بضعحت الضعاؾت كُىت ؤفغاص جلضًغاث ؾبب الباخث َو

بُت الاخخُاحاث إلالـم  هظه بإهمُت اكخىاكهم ؤهمُت بلى الخضٍع

بُت الاخخُاحاث  اإلاؿخمغ والخدؿين اإلانهي الىمى ألن بها؛ ووكيهم الخضٍع

. مخلً بشيل الغخمً لظُىف الظُافت بمهام كُامهم بمضي مغجبؽ

غحم وكض  شبياث اخخُاحاث اللُىت ؤفغاص ازخُاع ؾبب الباخث ًُ

 الىفاًاث هظه بإن اكخلاصهم بلى ألازير الترجِب في الاحخماعي الخىاصل

 في بلظهم مم اإلاشترن والخلاون  الخبرة زالٌ مً اهدؿابها ٌؿخؼُلىن 

بُت الاخخُاحاث جدضًض ؤن الباخث هـغ وحهت ومً. اللمل  اإلاهىُت الخضٍع

بُت البرامج وجصمُم لخىحُه الاعجياػ مدىع  ًمثل وخصغها  لخلبُت الخضٍع

 مباصعاث بمثابت هي( اللشغة) الاخخُاحاث هظه ألن الاخخُاحاث؛ هظه

ٌ  بغهامج ؤهضاف مم لخيسجم جلبُتها بلى الخالُت الضعاؾت حؿعى  الخدى

 .واللمغة الدج بىػاعة اإلاغجبؽ 2020 الىػني

  الؿابلت الضعاؾاث ملـم اجفلذ وكض       
ً
 جدضًض ؤهمُت كلى حؼثُا

بُت الاخخُاحاث : ومنها اإلاسخلفت، اإلاهً في اللاملين لخإهُل اإلاهىُت الخضٍع

 صعاؾت مم وازخلفذ [7,26,27,28,32,33.34,35,36,37,38,39]  صعاؾاث

[31.[ 

 ؤبلاص مً ُبلض ليل والضهُا الللُا لللباعاث جفؿير ًلي وفُما       

بُت الاخخُاحاث كباعاث ؤهمُت مضي لخىطُذ وطلً الضعاؾت،  الخضٍع

 هما الؼىاثف، ؤعباب ماؾؿاث في اللاملين هـغ وحهت مً اإلاهىُت

ٌ  جىضخه  .الخالُت الجضاو

 
ً
بُت الاخخُاحاث صعحت: ؤوال  الاخخُاحاث بلع مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع

 :الىفؿُت

 11 حدول 

 (186 = ن) ألاول  البعد عباراث على الدراصت عيىت أفراد لتلدًراث التدريبي الاحتياج ودرحت والرجبت، املعياريت، والاهحرافاث الحضابيت، املتىصعاث

 الاحتياج التدريبي درحت الرجبت الاهحراف املعياري  املتىصغ الحضابي ألابعاد الركم

 هبيرة الغابلت 1.12 3.75 اؾتراجُجُاث الثلت بالىفـ 1

 هبيرة الثالثت 1.10 3.83 ؤؾالُب جلضًغ الظاث 2

 مخىؾؼت الؿاصؾت 1.19 3.34 ؤؾالُب الخلامل مم الخىف الاحخماعي 

 هبيرة الثاهُت 1.17 3.89 ؤؾالُب الخدىم في الغظب 4

 هبيرة ألاولى 1.13 3.97 ؤؾالُب مىاحهت طغىغ اللمل 5

 هبيرة الخامؿت 1.10 3.61 وؾاثل الخغلب كلى الللم اللام 6
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ٌ ال مً بيندً        ٌ  البلض كباعاث حمُم ؤن( 11) جضو  اإلاخلللت ألاو

بُت باالخخُاحاث  كض الىفؿُت الاخخُاحاث بلع مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع

 ؤن بلى ٌشير وهظا ،(٤.34 - ٤.97) بين الخؿابُت مخىؾؼاتها جغاوخذ

بي الاخخُاج صعحت في اإلاجاٌ هظا كباعاث ( 3) اللباعة كضا هبيرة الخضٍع

 خُث ؛(3.34) خؿابي بمخىؾؽ اإلاخىؾؽ اإلاؿخىي  في جىضعج فةجها

 بمخىؾؽ والثاهُت ألاولى اإلاغجبت كلى والغابلت الخامؿت اللباعة خصلذ

 اإلاخلللت( 3) اللباعة حاءث بِىما ،(3.89 ،3.97) الخىالي كلى خؿابي

 بمخىؾؽ ألازيرة اإلاغجبت في الاحخماعي الخىف مم الخلامل بإؾالُب

 (.3.34) خؿابي

 
ً
بُت الاخخُاحاث صعحت: زاهُا  مىاؾً اخخُاحاث مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع

 :الدج

 10 حدول 

 (186 = ن) الثاوي البعد عباراث على الدراصت عيىت أفراد لتلدًراث التدريبي الاحتياج ودرحت والرجبت، املعياريت، والاهحرافاث الحضابيت، املتىصعاث

 الاحتياج التدريبي درحت الرجبت الاهحراف املعياري  املتىصغ الحضابي ألابعاد ركم

 هبيرة ألاولى 1.02 4.07 والدشغُلُت للماؾؿت بىطىح جدضًض ألاهضاف الاؾتراجُجُت 1

بُت لللاملين في اإلااؾؿت 2  هبيرة الؿاصؾت 1.04 3.94 جسؼُؽ البرامج الخضٍع

ت واإلااصًت 3 بُت مً اإلاىاعص البشٍغ  هبيرة الخامؿت 0.99 3.95 جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

غ الهُيل الخىـُمي اإلاىاؾب 4  هبيرة الثالثت 1.02 3.97 بكضاص وجؼٍى

 هبيرة الثاهُت 1.09 4.01 مهاعة اجساط اللغاع 5

ت 6 غ ؤلاصاٍع  هبيرة الؿابلت 1.08 3.88 هخابت الخلاٍع

ت 7  هبيرة الغابلت 1.05 3.96 اؾخسضام ألاؾلىب الللمي في خل اإلاشىالث ؤلاصاٍع

ىضح      ٌ  ٍو  اإلاخلللت الثاوي البلض كباعاث حمُم ؤن( 12) حضو

بُت الاخخُاحاث باالخخُاحاث  مىاؾً اخخُاحاث مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع

 ٌلني وهظا ،(٤.52 - ٤.62) بين الخؿابُت مخىؾؼاتها جغاوخذ كض الدج

بي الاخخُاج صعحت في حاءث اإلاجاٌ هظا كباعاث حمُم ؤن . الىبيرة الخضٍع

 بمخىؾؽ ألاولى اإلاغجبت في الغمي بإخيام اإلاخلللت( 7) اللباعة حاءث خُث

 للخاج الخعجل بإخيام اإلاخلللت( 6) اللباعة حاءث بِىما ،(3.62) خؿابي

 (.3.52) خؿابي بمخىؾؽ ألازيرة اإلاغجبت في

 
ً
بُت الاخخُاحاث صعحت: زالثا  الخىـُم اخخُاحاث مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع

غ  :ؤلاصاعي  والخؼٍى

 13 حدول 

 (186 = ن) الثالث البعد عباراث على الدراصت عيىت أفراد لتلدًراث التدريبي الاحتياج ودرحت والرجبت، املعياريت، والاهحرافاث الحضابيت، املتىصعاث

 الاحتياج التدريبي درحت الرجبت املعياري الاهحراف  املتىصغ الحضابي ألابعاد الركم

 هبيرة ألاولى 1.02 4.07 والدشغُلُت للماؾؿت بىطىح جدضًض ألاهضاف الاؾتراجُجُت 1

بُت لللاملين في اإلااؾؿت 2  هبيرة الؿاصؾت 1.04 3.94 جسؼُؽ البرامج الخضٍع

ت واإلااصًت 3 بُت مً اإلاىاعص البشٍغ  هبيرة الخامؿت 0.99 3.95 جدضًض الاخخُاحاث الخضٍع

غ الهُيل الخىـُمي اإلاىاؾب 4  هبيرة الثالثت 1.02 3.97 بكضاص وجؼٍى

 هبيرة الثاهُت 1.09 4.01 مهاعة اجساط اللغاع 5

ت 6 غ ؤلاصاٍع  هبيرة الؿابلت 1.08 3.88 هخابت الخلاٍع

ت 7  هبيرة الغابلت 1.05 3.96 اؾخسضام ألاؾلىب الللمي في خل اإلاشىالث ؤلاصاٍع

ىضح       ٌ  ٍو  اإلاخلللت الثالث البلض كباعاث حمُم ؤن( 13) حضو

بُت باالخخُاحاث غ الخىـُم اخخُاحاث مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع  والخؼٍى

 وهظا ،(3.88 - 4.07) بين الخؿابُت مخىؾؼاتها جغاوخذ كض ؤلاصاعي 

بي الاخخُاج صعحت في حاءث اإلاجاٌ هظا كباعاث حمُم ؤن بلى ٌشير  الخضٍع

 ألاهضاف بخدضًض اإلاخلللت( 1) اللباعة خصلذ خُث الىبيرة؛

 بمخىؾؽ ألاولى اإلاغجبت في بىطىح للماؾؿت والدشغُلُت الاؾتراجُجُت

غ بىخابت اإلاخلللت( 7) اللباعة حاءث بِىما ،(4.07) خؿابي  الخلاٍع

ت  (.3.88) خؿابي بمخىؾؽ ألازيرة اإلاغجبت في ؤلاصاٍع

 
ً
بُت الاخخُاحاث صعحت: عابلا  اإلادافـت اخخُاحاث مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع

 :اإلاهىت هغامت كلى

 14 حدول 

 (186ب = ن) الرابع البعد عباراث على الدراصت عيىت أفراد لتلدًراث التدريبي الاحتياج ودرحت والرجبت، املعياريت، والاهحرافاث الحضابيت، املتىصعاث

املتىصغ  ألابعاد الركم

 الحضابي

الاهحراف 

 املعياري 

 الاحتياج التدريبي درحت الرجبت

للي للمهىت التي ًيخمي بليها 1
ُ
 هبيرة الغابلت 1.23 3.89 مُثاق الؿلىن الخ

 هبيرة الخامؿت 1.15 3.88 ملاًير كُم اللمل الصخُدت في الدج واللمغة 2

 هبيرة الثالثت 1.11 3.93 اإلااؾؿتخلىق وواحباث اللامل في  3

 هبيرة الثاهُت 1.06 4.00 خلىق وواحباث الخاج واإلالخمغ 4

 هبيرة ألاولى 1.12 4.06 عفم مؿخىي وعي حلـُم شلاثغ هللا 5
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ىضح       ٌ  ٍو  اإلاخلللت الغابم البلض في هيل اللباعاث ؤن( 14) حضو

بُت باالخخُاحاث  هغامت كلى اإلادافـت اخخُاحاث مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع

 ٌلني وهظا ،(3.88 - 4.06) بين الخؿابُت مخىؾؼاتها جغاوخذ كض اإلاهىت

بي الاخخُاج صعحت في حاءث اإلاجاٌ هظا كباعاث حمُم ؤن  . الىبيرة الخضٍع

 هللا شلاثغ مـحلـُ يــوك مؿخىي  بغفم اإلاخلللت( 5) اللباعة خصلذ خُث

( 2) اللباعة حاءث بِىما ،(4.06) خؿابي بمخىؾؽ ألاولى اإلاغجبت في

 اإلاغجبت في واللمغة الدج في الصخُدت اللمل كُم بملاًير اإلاخلللت

 (.3.88) خؿابي بمخىؾؽ ألازيرة

 
ً
بُت الاخخُاحاث صعحت: زامؿا  الاخخُاحاث مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع

سُت  :اإلاىىعة واإلاضًىت اإلاىغمت مىت مضًىتي كً الخاٍع

 15 حدول 

 (186 = ن) الخامط البعد عباراث على الدراصت عيىت أفراد لتلدًراث التدريبي الاحتياج ودرحت والرجبت، املعياريت، والاهحرافاث الحضابيت، املتىصعاث

 الاحتياج التدريبي درحت الرجبت الاهحراف املعياري  املتىصغ الحضابي ألابعاد الركم

فين 1 ش كماعة الخغمين الشٍغ  هبيرة الثالثت 1.09 3.77 جاٍع

ش بىاء الىلبت اإلاشغفت 2  هبيرة الثاهُت 1.17 3.78 جاٍع

 هبيرة ألاولى 1.24 3.86 ماء ػمؼم 3

ش ومىكم غاع خغاء 4  هبيرة الخامؿت 1.26 3.69 جاٍع

ش ومىكم حبل زىع  5  هبيرة الغابلت 1.22 3.70 جاٍع

ش ومىكم حبل الغخمت 6  هبيرة الؿابلت 1.30 3.64 جاٍع

ش ومىكم حبل ؤخض 7  هبيرة الؿاصؾت 1.28 3.68 جاٍع

بين ٌ  ٍو  اإلاخلللت الخامـ البلض في اللباعاث حمُم ؤن( 15) الجضو

بُت باالخخُاحاث سُت الاخخُاحاث مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع  كً الخاٍع

 الخؿابُت مخىؾؼاتها جغاوخذ كض اإلاىىعة واإلاضًىت اإلاىغمت مىت مضًىتي

 في حاءث اإلاجاٌ هظا كباعاث حمُم ؤن ٌلني وهظا ،(٤.64 - 3.86) بين

بي الاخخُاج صعحت  بماء اإلاخلللت( 3) اللباعة خصلذ خُث الىبيرة؛ الخضٍع

 اللباعة حاءث بِىما ،(4.86) خؿابي بمخىؾؽ ألاولى اإلاغجبت كلى ػمؼم

ش اإلاخلللت( 6)  بمخىؾؽ ألازيرة اإلاغجبت في الغخمت حبل ومىكم بخاٍع

 (.3.64) خؿابي

 
ً
بُت الاخخُاحاث صعحت: ؾاصؾا  الخثلُف اخخُاج مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع

 :الصخي

 16 حدول 

 (186=ن) الضادش البعد عباراث على الدراصت عيىت أفراد لتلدًراث التدريبي الاحتياج ودرحت والرجبت، املعياريت، والاهحرافاث الحضابيت، املتىصعاث

 الاحتياج التدريبي درحت الرجبت الاهحراف املعياري  املتىصغ الحضابي ألابعاد الركم

 هبيرة الثالثت 0.96 3.89 ألاغظًت الصخُت اإلاخىاػهت 1

 هبيرة الثاهُت 1.02 3.90 آلُاث الخلامل مم مغض ى الؿىغي مً الدجاج 2

اث طغؽ الضم اإلاغجفم واإلاىسفع 3 لت كغاءة مؿخٍى  هبيرة الؿابلت 1.10 3.74 ػٍغ

 هبيرة الؿاصؾت 1.06 3.75 غير الصخُت ألاغظًت 4

 هبيرة الغابلت 1.09 3.81 ؤلاؾلافاث ألاولُت لخاالث ؤلاغماء والىؿىع  5

 هبيرة ألاولى 1.03 3.91 ؤلاؾلافاث ألاولُت لخاالث طغباث الشمـ 6

 هبيرة الخامؿت 1.15 3.76 مصاصع اللضوي  7
     

ٌ  هخاثج ؤؿهغث  الؿاصؽ البلض في اللباعاث حمُم ؤن( 16) الجضو

بُت باالخخُاحاث اإلاخلللت  كض الصخي الخثلُف مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع

 حمُم ؤن ٌلني وهظا ،(٤.74 - 3.91) بين الخؿابُت مخىؾؼاتها جغاوخذ

بي الاخخُاج صعحت في حاءث اإلاجاٌ هظا كباعاث  وخصلذ. الىبيرة الخضٍع

 كلى الشمـ طغباث لخاالث ألاولُت باإلؾلافاث اإلاخلللت( 6) اللباعة

 اإلاخلللت( 3) اللباعة حاءث بِىما ،(3.91) خؿابي بمخىؾؽ ألاولى اإلاغجبت

لت اث كغاءة بؼٍغ  اإلاغجبت في واإلاىسفع اإلاغجفم الضم طغؽ مؿخٍى

 (.3.74) خؿابي بمخىؾؽ ألازيرة

 
ً
بُت الاخخُاحاث صعحت: ؾابلا  الاخخُاحاث مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع

لُت  :الدؿٍى

 17 حدول 

 (186 = ن) الضابع البعد عباراث على الدراصت عيىت أفراد لتلدًراث التدريبي الاحتياج ودرحت والرجبت، املعياريت، والاهحرافاث الحضابيت، املتىصعاث

 الاحتياج التدريبي درحت الرجبت الاهحراف املعياري  املتىصغ الحضابي ألابعاد م

لُت اإلاخياملت 1  هبيرة الثاهُت 0.960 3.80 ؤؾـ وكىاصغ هـام كملُت الاجصاالث الدؿٍى

لُت والتروٍج 2  هبيرة الثالثت 0.970 3.79 جىمُت الخسؼُؽ لالجصاالث الدؿٍى

ت اإلاهىُت 3  هبيرة الغابلت 1.12 3.77 بكالهاث ماؾؿاث ؤعباب الؼىاثف كً الهٍى

م ؤلالىترووي للخضماث 4  هبيرة الخامؿت 1.08 3.75 مجاالث الدؿٍى

م ؤلالىترووي للبرامج 5  هبيرة الؿابلت 1.13 3.70 التروٍج والدؿٍى

 هبيرة الؿاصؾت 1.04 3.74 اللالكتبكضاص مظهغة الشغاواث الضازلُت والخاعحُت مم الجهاث طاث  6

 هبيرة ألاولى 990. 3.85 آلُاث حظب اإلااؾؿاث واإلاياجب الخاعحُت الفاكلت في زضمت الدجاج 7
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ىضح      ٌ  ٍو  اإلاخلللت الؿابم البلض في اللباعاث حمُم ؤن( 17) الجضو

بُت باالخخُاحاث لُت الاخخُاحاث مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع  كض الدؿٍى

 حمُم ؤن ٌلني وهظا ،(٤.70 - 3.85) بين الخؿابُت مخىؾؼاتها جغاوخذ

بي الاخخُاج صعحت في حاءث اإلاجاٌ هظا كباعاث  خُث الىبيرة؛ الخضٍع

 الخاعحُت واإلاياجب اإلااؾؿاث حظب بألُاث اإلاخلللت( 7) اللباعة خصلذ

 ،(3.85) خؿابي بمخىؾؽ ألاولى اإلاغجبت كلى الدجاج زضمت في الفاكلت

م بالتروٍج اإلاخلللت( 5) اللباعة حاءث بِىما  في ؤلالىترووي والدؿٍى

 (.3.70) خؿابي بمخىؾؽ ألازيرة اإلاغجبت

 
ً
بُت الاخخُاحاث صعحت: زامىا  ألامً اخخُاحاث مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع

 :والؿالمت

 18 حدول 

 (186 = ن) الثامن البعد عباراث على الدراصت عيىت أفراد لتلدًراث التدريبي الاحتياج ودرحت والرجبت، املعياريت، والاهحرافاث الحضابيت، املتىصعاث

 التدريبيالاحتياج  درحت الرجبت الاهحراف املعياري  املتىصغ الحضابي ألابعاد الركم

 هبيرة الخامؿت 1.07 3.83 ججمم الدجاج في ؤماهً وؾاثل جىـُم خمالث الخىكُت 1

 هبيرة الؿاصؾت 1.11 3.71 بحغاء ججاعب افتراطُت للخلامل مم ألازؼاع اإلادخملت 2

ج اإلاىـم 3  هبيرة ألاولى 1.066 3.95 هـام الخفٍى

 هبيرة الثاهُت 1.09 3.91 وؾاثل جىحُه الخشىص 4

م 5  هبيرة الغابلت 1.16 3.85 وؾاثل ميافدت الخٍغ

 هبيرة الثالثت 1.14 3.88 بغامج بصاعة ألاػماث 6

ىضح       ٌ  ٍو  اإلاخلللت الؿابم البلض في اللباعاث حمُم ؤن( 18) الجضو

بُت باالخخُاحاث لُت الاخخُاحاث مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع  كض الدؿٍى

 حمُم ؤن ٌلني وهظا ،(3.70 - 3.85) بين الخؿابُت مخىؾؼاتها جغاوخذ

بي الاخخُاج صعحت في حاءث اإلاجاٌ هظا كباعاث  خُث الىبيرة؛ الخضٍع

 الخاعحُت واإلاياجب اإلااؾؿاث حظب بألُاث اإلاخلللت( 7) اللباعة حاءث

 ،(3.85) خؿابي بمخىؾؽ ألاولى اإلاغجبت في الدجاج زضمت في الفاكلت

م بالتروٍج اإلاخلللت( 5) اللباعة حاءث بِىما  في ؤلالىترووي والدؿٍى

 (.3.70) خؿابي بمخىؾؽ ألازيرة اإلاغجبت

 
ً
بُت الاخخُاحاث صعحت: جاؾلا  حىصة اخخُاحاث مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع

 :اإلاهىت

 19 حدول 

 (186 = ن) التاصع البعد عباراث على الدراصت عيىت أفراد لتلدًراث التدريبي الاحتياج ودرحت والرجبت، املعياريت، والاهحرافاث الحضابيت، املتىصعاث

 الاحتياج التدريبي درحت الرجبت الاهحراف املعياري  املتىصغ الحضابي ألابعاد الركم

 هبيرة الثاهُت 1.08 3.81 جدلُم اللمل وفم اؾتراجُجُت مدضصة 1

 هبيرة الثامىت 1.13 3.74 آلُاث جؼبُم هـام الجىصة 2

م كمل واخض 3  هبيرة الثالثت 1.14 3.80 آلُاث ؤصاء الخضمت هفٍغ

4  
ً
 وكملُا

ً
 هبيرة الغابلت 1.16 3.79 ػغق اهخلاء ؤفظل ألافغاص اإلااهلين كلمُا

 هبيرة الؿابلت 1.12 3.75 بكامت شغاواث كمل خلُلُت مم الجهاث طاث اللالكت 5

ب اإلاىاؾبت 6  هبيرة الؿاصؾت 1.11 3.76 ؤؾالُب الخضٍع

 هبيرة الخامؿت 1.09 3.77 اللالكت بين حىصة اإلاهىت والهُيل الخىـُمي 7

 هبيرة ألاولى 1.12 3.84 كُاؽ ماشغاث ألاصاء 8

ىضح       ٌ  ٍو  اإلاخلللت الخاؾم البلض في اللباعاث حمُم ؤن( 19) الجضو

بُت باالخخُاحاث  كض اإلاهىت حىصة اخخُاحاث مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع

 حمُم ؤن ٌلني وهظا ،(٤.74 - 3.84) بين الخؿابُت مخىؾؼاتها جغاوخذ

بي الاخخُاج صعحت في حاءث اإلاجاٌ هظا كباعاث  خُث الىبيرة؛ الخضٍع

 ألاولى اإلاغجبت في ألاصاء ماشغاث بلُاؽ اإلاخلللت( 8) اللباعة حاءث

 بألُاث اإلاخلللت( 2) اللباعة حاءث بِىما ،(3.84) خؿابي بمخىؾؽ

 (.3.74) خؿابي بمخىؾؽ ألازيرة اإلاغجبت في الجىصة هـام جؼبُم

 
ً
بُت الاخخُاحاث صعحت :كاشغا  شبياث اخخُاحاث مجاٌ في اإلاهىُت الخضٍع

 :الاحخماعي الخىاصل

 02 حدول 

 (186=ن) العاشر البعد عباراث على الدراصت عيىت أفراد لتلدًراث التدريبي الاحتياج ودرحت والرجبت، املعياريت، والاهحرافاث الحضابيت، املتىصعاث

 الاحتياج التدريبي درحت الرجبت الاهحراف املعياري  املتىصغ الحضابي ألابعاد الركم

 مخىؾؼت الثالثت 1.29 3.33 اؾدثماع زضماث الفِـ بىن 1

تر 2  مخىؾؼت الغابلت 1.27 3.27 اؾدثماع زضماث جٍى

 مخىؾؼت الخامؿت 1.28 3.25 اؾدثماع زضماث بوؿخلغام 3

 مخىؾؼت الثامىت 1.35 2.89 اؾدثماع زضماث ؾياي بي 4

 مخىؾؼت الؿاصؾت 1.30 3.10 اؾدثماع زضماث ؾىاب شاث 5

 هبيرة ألاولى 1.37 3.56 اؾدثماع زضماث واحـ ؤب 6

 مخىؾؼت الثاهُت 1.32 3.39 اؾدثماع زضماث ًىجُىب 7

 مخىؾؼت الؿابلت 1.34 3.08 اؾخسضام شبىت الخىاصل اإلانهي مثل لُىىض بن 8
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ٌ  هخاثج ؤشاعث        اإلاخلللت اللاشغ البلض كباعاث ؤن بلى( 20) الجضو

بُت باالخخُاحاث  الاحخماعي الخىاصل شبياث اخخُاحاث مجاٌ في الخضٍع

 ؤن ٌلني وهظا ،(3.08 - 3.56) بين الخؿابُت مخىؾؼاتها جغاوخذ كض

بي الاخخُاج صعحت في حاءث كض اإلاجاٌ هظا كباعاث حمُم  الخضٍع

بي اخخُاج كلى خصلذ( 6) اللباعة كضا اإلاخىؾؼت،  هبيرة؛ بضعحت جضٍع

 .ألاولى اإلاغجبت في وحاءث ،(3.56) الخؿابي اإلاخىؾؽ بلغ خُث

بُت الاخخُاحاث جسخلف هل: الثاوي الؿااٌ هخاثج  لضي اإلاهىُت الخضٍع

 الضًمىغغافُت اإلاخغيراث بازخالف الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث في اللاملين

 اللمل ؾىىاث -الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث -الخللُمي اإلاؿخىي : )الخالُت

بُت الضوعاث في اإلاشاعهت كضص -اإلااؾؿت في  صخت كً ولإلحابت ؟(الخضٍع

ٌ  هظا ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث خؿاب جم الدؿائ  اإلالُاٍع

ت الفغوق وحىص مضي كلى للخلغف  جلضًغاث مخىؾؼاث بين الـاهٍغ

 ؤخاصي الخباًً جدلُل الخالُت الضعاؾت واؾخسضمذ اللُىت، ؤفغاص

ت الفغوق هظه واهذ ما بطا إلالغفت الاججاه  بخصاثُت، صاللت طاث الـاهٍغ

  الفغوق، هظه اججاه إلالغفت" شُفُه" وازخباع
ً
 :آلاجُت للمخغيراث جبلا

 :الخللُمي اإلاؿخىي  مخغير خؿب -

 01 حدول 

  الدراصت ألبعاد املعياريت والاهحرافاث الحضابيت املتىصعاث بين الفروق
 
 التعليمي املضتىي  ملتغير وفلا

املتىصعاث  العدد الفئاث املتغيراث

 والاهحرافاث

البعد 

 ألاول 

البعد 

 الثاوي

البعد 

 الثالث

البعد 

 الرابع

البعد 

 الخامط

البعد 

 الضادش

البعد 

 الضابع

البعد 

 الثامن

البعد 

 التاصع

البعد 

 العاشر

اإلاؿخىي 

 الخللُمي

اإلاغخلت 

ت  الثاهٍى

 3.56 3.93 4.07 3.87 3.93 4.06 4.26 4.17 3.74 3.98 اإلاخىؾؽ 33

 1.12 0.91 0.85 0.99 0.85 1.10 0.81 0.89 1.07 0.70 الاهدغاف

 3.21 3.96 3.86 3.65 3.75 3.93 3.98 3.93 3.88 3.89 اإلاخىؾؽ 41 مغخلت الضبلىم

 0.99 0.91 0.98 0.96 0.91 1.09 0.99 0.86 970. 0.74 الاهدغاف

اإلاغخلت 

 الجاملُت

 3.00 3.69 3.79 3.79 3.90 3.59 3.87 3.95 3.36 3.63 اإلاخىؾؽ 77

 1.16 1.07 1.10 0.90 0.86 1.11 1.05 0.90 1.14 1.00 الاهدغاف

مغخلت 

الضعاؾاث 

 الللُا

 3.49 3.63 3.78 3.80 3.62 3.52 3.82 3.85 3.42 3.56 اإلاخىؾؽ 34

 1.00 1.05 0.91 0.79 1.03 1.17 1.09 0.93 1.07 0.93 الاهدغاف

الَخف      ٌ  مً ًُ ت ازخالفاث وحىص( 21) الجضو  للصضفت لِؿذ ؿاهٍغ

ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث في  كُىت ؤفغاص لخلضًغاث اإلالُاٍع

بُت لالخخُاحاث الضعاؾت  مخغيراث فئاث ازخالف بؿبب اإلاهىُت، الخضٍع

ت، اإلاغخلت) الخللُمي اإلاؿخىي   الجاملُت، اإلاغخلت الضبلىم، مغخلت الثاهٍى

ت الفغوق وحىص مً الخدلم وبهضف ،(الللُا الضعاؾاث مغخلت  الجىهٍغ

 اللُىت، ؤفغاص بين الؼبُلُت والفغوق للصضفت ولِـ" الخلُلُت"

اث ولخدضًض  اؾخسضام جم الفغوق لخلً ؤلاخصاثُت الضاللت مؿخٍى

 هما. اليلُت والضعحت اإلالُاؽ ألبلاص ألاخاصي الخباًً جدلُل( ف) ازخباع

ٌ  في مىضح هى  (.22) الجضو

 00حدول 

  للملياش الكلي واملجمىع ألابعاد على العيىت أفراد الصتجاباث( ANOVA) ألاحادي التباًن جحليل
 
 (186= ن) التعليمي املضتىي  ملتغير وفلا

مضتىي  كيمت ف متىصغ املربعاث درحاث الحريت مجمىع املربعاث مصدر التباًن ألابعاد

 الداللت

بلع الاخخُاحاث 

 الىفؿُت

 2.043 1.613 3 4.840 بين اإلاجمىكاث

 

0.1100 

 0.7900 182 143.763 صازل اإلاجمىكاث 

  185 148.603 اإلاجمىق

 0.0540 2.592 3.034 3 9.102 بين اإلاجمىكاث اخخُاحاث مىاؾً الدج

 1.171 182 213.033 صازل اإلاجمىكاث

  185 222.135 اإلاجمىق

 اخخُاحاث الخىـُم

غ ؤلاصاعي   والخؼٍى

 0.4980 7950. 0.6420 3 1.925 بين اإلاجمىكاث

 0.8070 182 146.859 صازل اإلاجمىكاث

  185 148.784 اإلاجمىق

 اخخُاحاث اإلادافـت

 كلى هغامت اإلاهىت

 0.2540 1.367 1.404 3 4.213 بين اإلاجمىكاث

 1.028 182 187.020 صازل اإلاجمىكاث

  185 191.233 اإلاجمىق

سُت  كً اخخُاحاث جاٍع

 مضًىتي مىت اإلاىغمت

 واإلاضًىت اإلاىىعة

 0.0920 2.183 2.746 3 8.238 بين اإلاجمىكاث

 1.258 182 228.902 صازل اإلاجمىكاث

  185 237.139 اإلاجمىق
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اخخُاحاث الخثلُف 

 الصخي

 1.020 0.8380 3 2.514 بين اإلاجمىكاث

 

0.38500 

 0.8210 182 149.497 صازل اإلاجمىكاث 

  185 152.011 اإلاجمىق

لُت  3730. 0.3130 3 938. بين اإلاجمىكاث اخخُاحاث حؿٍى

 

0.7720 

 0.8380 182 152.490 صازل اإلاجمىكاث 

  185 153.428 اإلاجمىق

 6410. 0.64900 3 1.946 بين اإلاجمىكاث اخخُاحاث ألامً والؿالمت

 

0.5900 

 1.013 182 184.345 صازل اإلاجمىكاث 

  185 186.291 اإلاجمىق

 0.3530 1.094 1.117 3 3.350 بين اإلاجمىكاث اخخُاحاث حىصة اإلاهىت

 1.020 182 185.705 صازل اإلاجمىكاث

  185 189.055 اإلاجمىق

 اخخُاحاث شبياث

 الخىاصل الاحخماعي

 0.0510 2.809 3.346 3 10.039 بين اإلاجمىكاث

 1.191 182 216.814 صازل اإلاجمىكاث

  185 226.853 اإلاجمىق

 1.479 0.8370 3 2.512 بين اإلاجمىكاث الضعحت اليلُت

 

0.2220 

 0.5660 182 103.035 صازل اإلاجمىكاث 

  185 105.546 اإلاجمىق

 (.0.05) الضاللت مؿخىي  *

ٌ  بُاهاث حشير         آعاء مخىؾؼاث بين فغوق جىحض ال بإهه( 22) الجضو

اتهم ازخالف كلى الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث في اللاملين  مؿخٍى

ت اإلاغخلت) ألاعبم الخللُمُت  -الجاملُت اإلاغخلت -الضبلىم مغخلت -الثاهٍى

ب بلى الخاحت مضي في( الللُا الضعاؾاث مغخلت  كلى اإلانهي الخضٍع

بُت الاخخُاحاث بُت الاخخُاحاث ؤبلاص حمُم كلى الخضٍع  اإلاهىُت، الخضٍع

 ماؾؿاث في اللاملين آعاء ازخالف كضم ٌلني وهظا اليلُت، والضعحت

ٌ  الؼىاثف ؤعباب ب بلى الخاحت مضي خى  حمُم كلى اإلانهي الخضٍع

بُت الاخخُاحاث  بلى جصل لم" ف" كُمت ألن اللشغة؛ اإلاهىُت الخضٍع

 ازخالف كضم ٌلني مما فإكل،( 0.05) =  ؤلاخصاثُت الضاللت مؿخىي 

بُت اخخُاحاتهم لضعحت جلضًغهم في اللُىت ؤفغاص هـغ  اإلاهىُت الخضٍع

لؼو . الخللُمي اإلاؿخىي  بازخالف  ؤفغاص ؤن بلى الىدُجت هظه الباخث َو

اتهم ازخالف كلى اللُىت ب بلى بداحت الخللُمُت مؿخٍى  كلى اإلانهي الخضٍع

بُت الاخخُاحاث هظه  هظه اشباق الباخث ٌلؼو  وكض. ؤهبر بصىعة الخضٍع

بُت الخاحاث  اللاملين هـغ وحهت مً الاخخُاحاث هظه ؤهمُت بلى الخضٍع

. الخللُمي اإلاؿخىي  كً الىـغ بصغف الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث في

  الضعاؾت هظه هخاثج وجخفم
ً
 صعاؾاث بلُه جىصلذ ما مم حؼثُا

 [30,38]. صعاؾاث مم الخالُت الضعاؾت وازخلفذ. [26,28,30]

 :الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث مخغير خؿب -

 23 حدول 

  الدراصت ألبعاد املعياريت والاهحرافاث الحضابيت املتىصعاث بين الفروق
 
 العىائف أرباب مؤصضاث ملتغير وفلا

املتىصعاث  العدد الفئاث املتغيراث

 والاهحرافاث

البعد 

 ألاول 

البعد 

 الثاوي

البعد 

 الثالث

البعد 

 الرابع

البعد 

 الخامط

البعد 

 الضادش

البعد 

 الضابع

البعد 

 الثامن

البعد 

 التاصع

البعد 

 العاشر

ماؾؿاث 

ؤعباب 

 الؼىاثف

 3.37 3.91 3.99 3.89 3.89 3.79 4.05 4.09 3.64 3.81 اإلاخىؾؽ 117 اإلاؼىفىن 

 1.01 0.89 0.93 0.83 0.87 1.08 0.95 0.80126 1.04 0.830 الاهدغاف

 3.26 3.80 3.92 3.84 3.87 3.95 4.20 4.09 3.82 3.83 اإلاخىؾؽ 38 ألاصالء

 1.26 1.16 0.98 0.91 0.91 1.00 0.75 0.82 1.09 0.87 الاهدغاف

 2.52 3.32 3.24 3.27 3.40 3.11 3.30 3.35 2.73 3.14 اإلاخىؾؽ 22 الىهالء

 0.96 1.12 1.12 0.96 1.03 1.41 1.37 1.19 1.14 1.03 الاهدغاف

 3.06 3.16 3.31 3.22 3.73 3.60 3.31 3.44 3.25 3.81 اإلاخىؾؽ 9 الؼماػمت

 1.35 1.09 1.11 1.19 0.85 1.14 1.07 0.90 0.78 1.04 الاهدغاف

ٌ  مً ًدبين       ت ازخالفاث وحىص( 22) الجضو  للصضفت لِؿذ ؿاهٍغ

ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث في  كُىت ؤفغاص لخلضًغاث اإلالُاٍع

بُت لالخخُاحاث الضعاؾت  مخغيراث فئاث ازخالف بؿبب اإلاهىُت، الخضٍع

 ،(الؼماػمت الىهالء، ألاصالء، اإلاؼىفين،) الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث

اث ولخدضًض  اؾخسضام جم الفغوق لخلً ؤلاخصاثُت الضاللت مؿخٍى

 هما. اليلُت والضعحت اإلالُاؽ ألبلاص ألاخاصي الخباًً جدلُل( ف) ازخباع

ٌ  في مىضح هى  (.24) الجضو
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 04 حدول 

  للملياش الكلي واملجمىع ألابعاد على العيىت أفراد الصتجاباث( ANOVA)  ألاحادي التباًن جحليل
 
 (186= ن) العىائف أرباب مؤصضاث ملتغير وفلا

مضتىي  كيمت ف متىصغ املربعاث درحاث الحريت مجمىع املربعاث مصدر التباًن ألابعاد

 الداللت

بلع الاخخُاحاث 

 الىفؿُت

 3.846 2.953 3 8.860 بين اإلاجمىكاث

 

0.0110 

 0.7680 182 139.744 صازل اإلاجمىكاث 

  185 148.603 اإلاجمىق

 5.791 6.452 3 19.355 بين اإلاجمىكاث الدجاخخُاحاث مىاؾً 

 

0.001 

 1.114 182 202.780 صازل اإلاجمىكاث 

  185 222.135 اإلاجمىق

 اخخُاحاث الخىـُم

غ ؤلاصاعي   والخؼٍى

 5.821 4.342 3 13.026 بين اإلاجمىكاث

 

0.001 

 0.746 182 135.758 صازل اإلاجمىكاث 

  185 148.784 اإلاجمىق

 اخخُاحاث اإلادافـت

 كلى هغامت اإلاهىت

 5.643 5.425 3 16.274 بين اإلاجمىكاث

 

0.001 

 0.961 182 174.959 صازل اإلاجمىكاث 

  185 191.233 اإلاجمىق

سُت  كً اخخُاحاث جاٍع

 مضًىتي مىت اإلاىغمت

 واإلاضًىت اإلاىىعة

 2.899 3.606 3 10.817 بين اإلاجمىكاث

 

0.036 

 1.244 182 226.323 صازل اإلاجمىكاث 

  185 237.139 اإلاجمىق

اخخُاحاث الخثلُف 

 الصخي

 1.929 1.561 3 4.684 بين اإلاجمىكاث

 

.1260 

 0.8090 182 147.326 صازل اإلاجمىكاث 

  185 152.011 اإلاجمىق

لُت  4.213 3.321 3 9.963 بين اإلاجمىكاث اخخُاحاث حؿٍى

 

0.0070 

 0.7880 182 143.464 صازل اإلاجمىكاث 

  185 153.428 اإلاجمىق

 4.687 4.454 3 13.361 بين اإلاجمىكاث اخخُاحاث ألامً والؿالمت

 

0.0040 

 0.9500 182 172.930 صازل اإلاجمىكاث 

  185 186.291 اإلاجمىق

 3.448 3.389 3 10.168 بين اإلاجمىكاث اخخُاحاث حىصة اإلاهىت

 

0.0180 

 0.9830 182 178.887 اإلاجمىكاثصازل  

  185 189.055 اإلاجمىق

 اخخُاحاث شبياث

 الخىاصل الاحخماعي

 3.886 4.552 3 13.657 بين اإلاجمىكاث

 

0.0100 

 1.171 182 213.197 صازل اإلاجمىكاث 

  185 226.853 اإلاجمىق

 6.932 3.608 3 10.824 بين اإلاجمىكاث الضعحت اليلُت

 

0.0000 

 0.5200 182 94.723 صازل اإلاجمىكاث 

  185 105.546 اإلاجمىق

 (0.05) =  الضاللت مؿخىي (     ** 0.01) الضاللت مؿخىي  * 

ٌ  بلى بالىـغ  :آلاحي ًدبين( 24) الجضو

  صالت فغوق جىحض -
ً
 فئاث في اللاملين آعاء مخىؾؼاث بين بخصاثُا

( الؼماػمت -الىهالء -ألاصالء -اإلاؼىفين) ألاعبم الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث

 ٌ ب بلى الخاحت مضي خى بُت، الاخخُاحاث كلى اإلانهي الخضٍع  الخضٍع

بُت الاخخُاحاث في اليلُت والضعحت غ الخىـُم) آلاجُت الخضٍع  والخؼٍى

 اإلاهىت، حىصة والؿالمت، ألامً اإلاهىت، هغامت كلى اإلادافـت ؤلاصاعي،

لُت،  الخىاصل شبياث الدج، مىاؾً الىفؿُت، الاخخُاحاث بلع حؿٍى

 كام ألازغي، كً جسخلف الفئاث ؤّي  بين الفغوق ولخدضًض ،(الاحخماعي

 :واآلحي الىخاثج وحاءث ،(شُفُه) ازخباع بةحغاء الباخث
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 05 حدول 

 العىائف أرباب مؤصضاث متغير حضب الاحتماعي التىاصل شبكاث احتياحاث على العيىت أفراد جلدًراث بين الفروق مكان ملعرفت شيفيه اختبار هتائج

اججاو الفروق عىد  مضتىي الداللت الداللت إلاحصائيت الفرق بين املتىصعاث امللارهاث الثىائيت ألابعاد

 الداللت

 - غير صاٌ 0.999 -02433.- ألاصالء×  اإلاؼىفىن  بلع الاخخُاحاث الىفؿُت

 لصالح اإلاؼىفين صاٌ 0.015 *66945. الىهالء × اإلاؼىفىن 

 - غير صاٌ 1.000 -00142.- الؼماػمت×  اإلاؼىفىن 

 لصالح ألاصالء صاٌ 0.0360 *69378. الىهالء×  ألاصالء

 - غير صاٌ 1.000 02290. الؼماػمت×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.294 -67088.- الؼماػمت×  الىهالء

 - غير صاٌ 8470. 17740. ألاصالء×  اإلاؼىفىن  مىاؾً الدجاخخُاحاث 

 لصالح اإلاؼىفين صاٌ 0.004 *1.08954 الىهالء × اإلاؼىفىن 

 - غير صاٌ 0.765 56934. الؼماػمت×  اإلاؼىفىن 

 لصالح ألاصالء صاٌ 0.003 *1.08954 الىهالء×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.550 0.56934 الؼماػمت×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.671 52020. الؼماػمت×  الىهالء

اخخُاحاث الخىـُم 

غ ؤلاصاعي   والخؼٍى

 - غير صاٌ 1.000 -00363.- ألاصالء×  اإلاؼىفىن 

 لصالح اإلاؼىفين صاٌ 0.0050 *73321. الىهالء × اإلاؼىفىن 

 - غير صاٌ 0.2010 64591. الؼماػمت×  اإلاؼىفىن 

 لصالح ألاصالء صاٌ 0.0190 *-73684.- الىهالء×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.253 64954. الؼماػمت×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.9960 -08730.- الؼماػمت×  الىهالء

اخخُاحاث اإلادافـت كلى 

 هغامت اإلاهىت

 - غير صاٌ 0.8820 -14872.- ألاصالء×  اإلاؼىفىن 

 لصالح اإلاؼىفين صاٌ 0.016 0*74219. الىهالء × اإلاؼىفىن 

 - غير صاٌ 0.194 0.74017 الؼماػمت×  اإلاؼىفىن 

 لصالح ألاصالء صاٌ 0.0110 *0.89091 الىهالء×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.1170 0.88889 الؼماػمت×  ألاصالء

 - غير صاٌ 1.000 -0.00202- الؼماػمت×  الىهالء

سُت كً  اخخُاحاث جاٍع

مىت اإلاىغمت  مضًىتي

 واإلاضًىت اإلاىىعة

 - غير صاٌ 0.898 -0.16002- ألاصالء×  اإلاؼىفىن 

 - غير صاٌ 0.081 0.67799 الىهالء × اإلاؼىفىن 

 - غير صاٌ 0.970 0.19170 الؼماػمت×  اإلاؼىفىن 

 - غير صاٌ 0.052 0.83800 الىهالء×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.867 0.35171 الؼماػمت×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.7500 -0.48629- الؼماػمت×  الىهالء

لُت  - غير صاٌ 0.9940 0.04669 ألاصالء×  اإلاؼىفىن  اخخُاحاث حؿٍى

 لصالح اإلاؼىفين صاٌ 0.0340 0*61333. الىهالء × اإلاؼىفىن 

 - غير صاٌ 0.194 0.67033 الؼماػمت×  اإلاؼىفىن 

 - غير صاٌ 0.1330 56664. الىهالء×  ألاصالء

 - صاٌغير  0.312 62364. الؼماػمت×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.999 05700. الؼماػمت×  الىهالء

 - غير صاٌ 0.989 06448. ألاصالء×  اإلاؼىفىن  اخخُاحاث ألامً والؿالمت

 لصالح اإلاؼىفين صاٌ 0.013 *75188. الىهالء × اإلاؼىفىن 

  غير صاٌ 0.259 67949. الؼماػمت×  اإلاؼىفىن 

 - غير صاٌ 0.078 68740. الىهالء×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.410 61501. الؼماػمت×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.998 -07239.- الؼماػمت×  الىهالء
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 - غير صاٌ 0.953 -10746.- ألاصالء×  اإلاؼىفىن  اخخُاحاث حىصة اإلاهىت

 - غير صاٌ 0.345 48535. الىهالء × اإلاؼىفىن 

 - غير صاٌ 0.386 64254. الؼماػمت×  اإلاؼىفىن 

 - غير صاٌ 0.345 48535. الىهالء×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.953 64254. الؼماػمت×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.984 15720. الؼماػمت×  الىهالء

اخخُاحاث شبياث 

 الخىاصل الاحخماعي

 - غير صاٌ 0.955 11505. ألاصالء×  اإلاؼىفىن 

 لصالح اإلاؼىفين صاٌ 0.011 *84980. الىهالء × اإلاؼىفىن 

 - غير صاٌ 0.878 30876. الؼماػمت×  اإلاؼىفىن 

 - غير صاٌ 0.097 73475. الىهالء×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.972 19371. الؼماػمت×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.661 -54104.- الؼماػمت×  الىهالء

 - غير صاٌ 1.000 01564. ألاصالء×  اإلاؼىفىن  الضعحت اليلُت

 لصالح اإلاؼىفين صاٌ 0.004 *71928. الىهالء × اإلاؼىفىن 

 - غير صاٌ 0.381 46993. الؼماػمت×  اإلاؼىفىن 

 لصالح ألاصالء صاٌ 0.004 *-71928.- الىهالء×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.381 -24935.- الؼماػمت×  ألاصالء

 - غير صاٌ 0.858 -24935.- الؼماػمت×  الىهالء

 (0.05) =  الضاللت مؿخىي  **

  صالت فغوق جىحض -
ً
 مً اللاملين بين( 0.05) مؿخىي  كىض بخصاثُا

اصة بلى جغحم اإلاؼىفين، لصالح والىهالء اإلاؼىفين  آعاء مخىؾؼاث ٍػ

بُت الاخخُاحاث في اإلاؼىفين  الىفؿُت الاخخُاحاث بلع: آلاجُت الخضٍع

 ،(3.64) بمخىؾؽ الدج مىاؾً اخخُاحاث ،(3.81) بمخىؾؽ

غ الخىـُم اخخُاحاث  اخخُاحاث ،(4.09) بمخىؾؽ ؤلاصاعي  والخؼٍى

لُت اخخُاحاث ،(4.05) بمخىؾؽ اإلاهىت هغامت كلى اإلادافـت  حؿٍى

 شبياث ،(3.99) بمخىؾؽ والؿالمت ألامً اخخُاحاث ،(3.89) بمخىؾؽ

 بمخىؾؽ اليلُت الضعحت وفي ،(3.37) بمخىؾؽ الاحخماعي الخىاصل

 في اللاملين مً اللُىت ؤفغاص بلُت بين فغوق جىحض وال ،(3.84)

 خاحاتهم بلى اإلاؼىفىن  ؤشاع خُث. ألازغي  الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث

ب  جىحض ال هما اإلاىخض، الىهالء مياجب في اللاملين مً ؤهبر اإلانهي للخضٍع

. الؼماػمت ومىخب ألاصالء، مىخب في اللاملين اللُىت ؤفغاص بين فغوق

لؼو   بدىم اإلاؼىفين مً اللاملين بصعان بلى الىدُجت هظه الباخث َو

ب صافم بشباق طغوعة اإلاُضاهُت وججاعبهم زبرتهم  لهظه اإلانهي الخضٍع

 .الاخخُاحاث

  صالت فغوق جىحض -
ً
 مً اللاملين بين( 0.05) =  مؿخىي  كىض بخصاثُا

اصة بلى جغحم ألاصالء، لصالح والىهالء ألاصالء  في ألاصالء آعاء مخىؾؽ ٍػ

بُت الاخخُاحاث  بمخىؾؽ الىفؿُت الاخخُاحاث بلع: آلاجُت الخضٍع

 الخىـُم اخخُاحاث ،(3.82) بمخىؾؽ الدج مىاؾً اخخُاحاث ،(3.83)

غ  هغامت كلى اإلادافـت اخخُاحاث ،(4.09) بمخىؾؽ ؤلاصاعي  والخؼٍى

 جىحض وال ،(3.86) بمخىؾؽ اليلُت الضعحت وفي ،(4.20) بمخىؾؽ اإلاهىت

 الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث في اللاملين مً اللُىت ؤفغاص بلُت بين فغوق

 اخخُاحهم كً ألاصالء في اللاملين مً اللُىت ؤفغاص كّبر خُث. ألازغي 

بي   هبيرة بضعحت الخضٍع
ً
 اإلاىخض، الىهالء مياجب في اللاملين بأعاء ملاعهت

غحم وكض  صوع  ألاصالء مً اللاملين بصعان بلى طلً في الؿبب الباخث ًُ

بُت الاخخُاحاث هظه  مىخب في اللاملين ؾعي ؾبُل في كملهم في الخضٍع

 حجاج الغخمً لظُىف ًلضمىجها التي بالخضماث الاعجلاء بلى ألاصالء

ٌ  مسجض وػّواع الخغام هللا بِذ  وجخفم. وؾلم كلُه هللا صلى هللا عؾى

  الىدُجت هظه
ً
ضاوي، ؛[26] البلمي،) صعاؾاث مم حؼثُا  ؛[29] الؿٍى

لَؼي  صالت فغوق وحىص بلى ؤشاعث التي[( 32] فغخان،
ُ
 اإلاؿمى ػبُلت بلى ح

 .الىؿُفي

ٌ  بُاهاث ؤؿهغث هما -  مخىؾؼاث بين فغوق وحىص كضم( 24) الجضو

 فئاتهم ازخالف كلى الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث في اللاملين آعاء

ب بلى الخاحت مضي في الىؿُفُت  الاخخُاحاث جدضًض كلى اإلانهي الخضٍع

بُت  بلغ خُث ،(الصخي الخثلُف اخخُاحاث) ُبلض في اإلاهىُت الخضٍع

 الاخخُاحاث حشابه ٌلني مما(. 0.05) =  كُمت مً ؤهبر الضاللت مؿخىي 

بُت  التي اإلااؾؿت كً الىـغ بغّع  الاخخُاج، هظا في اإلاهىُت الخضٍع

 والىهالء، وألاصالء، اإلاؼىفين، بين الفغوق ؤن ؤي فيها، ٌلملىن 

  خضزذ كض بلضال هظا كلى والؼماػمت
ً
. الؼبُلُت وللفغوق للصضفت هدُجت

 اخخُاحاتهم لضعحت جلضًغهم في اللُىت ؤفغاص هـغة جسخلف ال وبالخالي

بُت  .الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث بازخالف اإلاهىُت الخضٍع

لؼو          والىهالء، وألاصالء، اإلاؼىفين، ؤن بلى الىدُجت هظه الباخث َو

ب ؤهمُت مضعوىن  والؼماػمت  الصخي، الخثلُف اخخُاحاث كلى الخضٍع

مىً   الؿبب بعحاق ٍو
ً
 ؤعباب ماؾؿاث في اللاملين ؤن بلى ؤًظا

  صوعاٍث  ًخللىا لم كض الؼىاثف
ً
بُت  لظا الصخي؛ الخثلُف مجاٌ في جضٍع

  اؾخجاباتهم جيىن  ؤن الؼبُعي فمً
 
 كً الىـغ بغّع  مخلاعبت

 بلُه جىصلذ ما مم الىدُجت هظه جخفم ولم. فيها ٌلملىن  التي اإلااؾؿاث

  الىدُجت هظه واجفلذ. الضعاؾت كُىت الزخالف الؿابلت الضعاؾاث
ً
 حؼثُا

 [28,33]. صعاؾاث مم

 :اإلااؾؿت في اللمل ؾىىاث مخغير خؿب -
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 26 حدول 

  الدراصت ألبعاد املعياريت والاهحرافاث الحضابيت املتىصعاث بين الفروق
 
 املؤصضت في العمل صىىاث ملتغير وفلا

املتىصعاث  العدد الفئاث املتغيراث

 والاهحرافاث

البعد 

 ألاول 

البعد 

 الثاوي

البعد 

 الثالث

البعد 

 الرابع

البعد 

 الخامط

البعد 

 الضادش

البعد 

 الضابع

البعد 

 الثامن

البعد 

 التاصع

البعد 

 العاشر

ؾىىاث 

اللمل في 

 اإلااؾؿت

ؤكل   -5

 10مً 

 3.28 3.75 3.76 3.65 3.75 3.74 3.90 3.92 3.59 3.69 اإلاخىؾؽ 42

 1.13 1.02 1.12 0.95 1.04 1.15 1.14 1.01 1.13 0.90 الاهدغاف

 3.24 3.80 3.99 3.74 3.90 3.85 4.06 4.08 3.51 3.90 اإلاخىؾؽ 62 20 -11

 1.16 1.00 0.88 0.93 0.79 1.09 0.95 0.87 1.01 0.72 الاهدغاف

 3.24 3.76 3.75 3.84 3.78 3.79 4.03 3.95 3.76 3.73 اإلاخىؾؽ 52 21-30

 1.08 1.07 1.08 0.92 0.89 0.97 0.88 0.82 0.95 0.99 الاهدغاف

30 

 فإهثر

 3.15 3.84 3.88 3.90 3.84 3.38 3.68 3.83 3.20 3.47 اإلاخىؾؽ 30

 1.03 0.91 0.93 0.79 0.97 1.38 1.15 0.90 1.37 0.99 الاهدغاف

ٌ  بُاهاث مً ًخطح       ت ازخالفاث وحىص( 26) الجضو  لِؿذ ؿاهٍغ

ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث في للصضفت  ؤفغاص لخلضًغاث اإلالُاٍع

بُت لالخخُاحاث الضعاؾت كُىت  فئاث ازخالف بؿبب اإلاهىُت، الخضٍع

 ،30-21 ،20 -11 ،10 مً ؤكل -5) اإلااؾؿت في اللمل ؾىىاث مخغيراث

اث ولخدضًض ،(فإهثر 30  جم الفغوق لخلً ؤلاخصاثُت الضاللت مؿخٍى

 والضعحت اإلالُاؽ ألبلاص ألاخاصي الخباًً جدلُل ازخباع اؾخسضام

ٌ  في مىضح هى هما. اليلُت  (.27) الجضو

 07 حدول 

  للملياش الكلي واملجمىع ألابعاد على العيىت أفراد الصتجاباث( ANOVA)  ألاحادي التباًن جحليل
 
 (186= ن) املؤصضت في العمل صىىاث ملتغير وفلا

مضتىي  كيمت ف متىصغ املربعاث درحاث الحريت مجمىع املربعاث مصدر التباًن ألابعاد

 الداللت

بلع الاخخُاحاث 

 الىفؿُت

 1.662 1.321 3 3.963 بين اإلاجمىكاث

 

0.1770 

 0.7950 182 144.641 صازل اإلاجمىكاث 

  185 148.603 اإلاجمىق

 1.753 2.080 3 6.240 بين اإلاجمىكاث اخخُاحاث مىاؾً الدج

 

0.1580 

 1.186 182 215.895 صازل اإلاجمىكاث 

  185 222.135 اإلاجمىق

 اخخُاحاث الخىـُم

غ ؤلاصاعي   والخؼٍى

 0.6420 0.5190 3 1.557 بين اإلاجمىكاث

 

0.5890 

 0.8090 182 147.227 صازل اإلاجمىكاث

  185 148.784 اإلاجمىق

 اخخُاحاث اإلادافـت

 كلى هغامت اإلاهىت

 1.135 1.171 3 3.512 بين اإلاجمىكاث

 

0.3360 

 1.031 182 187.721 صازل اإلاجمىكاث 

  185 191.233 اإلاجمىق

سُت  كً اخخُاحاث جاٍع

 مىت اإلاىغمتمضًىتي 

 واإلاضًىت اإلاىىعة

 1.240 1.584 3 4.751 بين اإلاجمىكاث

 

0.2970 

 1.277 182 232.389 صازل اإلاجمىكاث 

  185 237.139 اإلاجمىق

اخخُاحاث الخثلُف 

 الصخي

 2740. 0.2280 3 6840. بين اإلاجمىكاث

 

0.8440 

 0.831 182 151.326 صازل اإلاجمىكاث 

  185 152.011 اإلاجمىق

لُت  5460. 0.4560 3 1.368 بين اإلاجمىكاث اخخُاحاث حؿٍى

 

0.6520 

 0.835 182 152.060 صازل اإلاجمىكاث 

  185 153.428 اإلاجمىق

 0.645 0.654 3 1.961 بين اإلاجمىكاث اخخُاحاث ألامً والؿالمت

 

0.5870 

 1.013 182 184.330 صازل اإلاجمىكاث 

  185 186.291 اإلاجمىق

 0680. 0.0700 3 211. بين اإلاجمىكاث اخخُاحاث حىصة اإلاهىت

 

0.977 

 1.038 182 188.844 صازل اإلاجمىكاث 
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  185 189.055 اإلاجمىق

 اخخُاحاث شبياث

 الخىاصل الاحخماعي

 0.081 0.100 3 301. بين اإلاجمىكاث

 

0.970 

 1.245 182 226.552 صازل اإلاجمىكاث 

  185 226.853 اإلاجمىق

 0.485 0.279 3 837. بين اإلاجمىكاث الضعحت اليلُت

 

0.693 

 0.5750 182 104.709 صازل اإلاجمىكاث 

  185 105.546 اإلاجمىق

ٌ  مً ًخطح        آعاء مخىؾؼاث بين فغوق وحىص كضم( 27) الجضو

 في اللمل ؾىىاث ازخالف كلى الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث في اللاملين

 30 مً ؤهثر -ؾىت30 -21 -ؾىت20-11 -ؾىىاث 10 ؤكل -5) اإلااؾؿت

ب بلى الخاحت مضي في( ؾىت  الاخخُاحاث حمُم كلى اإلانهي الخضٍع

بُت،  هـغ وحهت ازخالف كضم ٌلني وهظا اليلُت، الضعحت وفي الخضٍع

ٌ  الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث في اللاملين ب بلى الخاحت مضي خى  الخضٍع

بُت الاخخُاحاث حمُم في اإلانهي  الىدُجت هظه وؤن. اللشغة اإلاهىُت الخضٍع

 في اللمل ؾىىاث لللت ًيىن  ؤن اإلاخىكم مً وان بط مخىكلت؛ غير حاءث

 الخخُاحاتهم اللُىت ؤفغاص لخلضًغاث واضح بًجابي ؤزغ اإلااؾؿت

بُت؛   الخضٍع
ً
  ؤهثر اإلااؾؿت في اللمل ؾىىاث كلت ؤن بلى هـغا

ً
 بلى خاحت

بُت الضوعاث  فُه، وزبرتهم اللمل لؼبُلت مماعؾتهم ِكصغ بدىم الخضٍع

 وكض اإلااؾؿت، في ألاهثر اللمل ؾىىاث ؤصخاب كً جميزهم وبالخالي

بي الاخخُاج جدضًض ؤن بلى طلً في الؿبب الباخث ٌلؼو   هضف الخضٍع

ب للملُت مهمت وزؼىة ؤؾاس ي  بالىؿُفت، الالخداق بضاًت مىظ الخضٍع

لَؼي  كض هظلً اللمل، ؾىىاث كضص كً الىـغ بصغف  الفغوق اهخفاء ٌُ

بُت الـغوف ؤن بلى  طوي  مً اللُىت ؤفغاص حمُم بها مغَّ  التي الخضٍع

ت اإلاسخلفت اللمل ؾىىاث  جيىن  ؤن الؼبُعي فمً لظا. مدؿاٍو

، اؾخجاباتهم
ً
 .اإلااؾؿت في اللمل ؾىىاث كضص كً الىـغ بغّع  مخلاعبت

م صعاؾت هدُجت مم الضعاؾت هظه واجفلذ   وحىص ؤؿهغث التي[ 38] هلل ٍع

لَؼي  بخصاثُت صاللت طاث فغوق
ُ
 وازخلفذ. اللمل ؾىىاث مخغير بلى ح

 ؛[28] اإلابلىر، ؛[26] البلمي،) صعاؾاث مم الخالُت الضعاؾت هخاثج

ضاوي،  ]).37] حؼع، ؛[32] فغخان، ؛[29] الؿٍى

بُت الضوعاث في اإلاشاعهت كضص مخغير خؿب -  :الخضٍع

 28 حدول 

  الدراصت ألبعاد املعياريت والاهحرافاث الحضابيت املتىصعاث بين الفروق
 
 التدريبيت الدوراث في املشاركت عدد ملتغير وفلا

املتىصعاث  العدد الفئاث املتغيراث

 والاهحرافاث

البعد 

 ألاول 

البعد 

 الثاوي

البعد 

 الثالث

البعد 

 الرابع

البعد 

 الخامط

البعد 

 الضادش

البعد 

 الضابع

البعد 

 الثامن

البعد 

 التاصع

البعد 

 العاشر

كضص 

اإلاشاعواث في 

 الضوعاث

صوعجان 

 فإكل

 3.23 3.59 3.72 3.46 3.72 3.54 3.77 3.69 3.44 3.69 اإلاخىؾؽ  48

 1.21 1.11 1.13 1.01 1.02 1.30 1.22 1.11 1.16 1.02 الاهدغاف 

3-4 

 صوعاث

26 

 

 3.52 3.95 3.76 3.80 3.98 4.15 4.27 4.37 3.92 3.94 اإلاخىؾؽ 

 1.17 0.84 1.18 0.80 0.81 0.94 0.74 0.69 0.82 0.69 الاهدغاف 

5-6 

 صوعاث

17 

 

 2.94 3.58 3.93 3.84 3.56 3.79 3.64 3.96 3.56 3.45 اإلاخىؾؽ 

 1.15 1.05 0.81 1.00 0.67 0.86 1.20 0.71 1.07 0.74 الاهدغاف 

6 

صوعاث 

 فإهثر

95 

 

 3.21 3.87 3.94 3.91 3.87 3.70 4.01 4.00 3.50 3.75 اإلاخىؾؽ 

 1.02 0.98 0.90 0.83 0.90 1.10 0.90 0.80 1.12 0.89 الاهدغاف 

ٌ  مً ًدبين      ت ازخالفاث وحىص( 28) الجضو  في للصضفت لِؿذ ؿاهٍغ

ت والاهدغافاث الخؿابُت اإلاخىؾؼاث  كُىت ؤفغاص لخلضًغاث اإلالُاٍع

بُت لالخخُاحاث الضعاؾت  مخغيراث فئاث ازخالف بؿبب اإلاهىُت، الخضٍع

بُت الضوعاث في اإلاشاعهت كضص  6 ،6-5 ،4-3 فإكل، صوعجان: )الخضٍع

اث ولخدضًض(. فإهثر  جم الفغوق لخلً ؤلاخصاثُت الضاللت مؿخٍى

 اإلالُاؽ ألبلاص الاججاه ؤخاصي الخباًً جدلُل( ف) ازخباع اؾخسضام

ٌ  في مىضح هى هما. اليلُت والضعحت  (.29) الجضو

 09 حدول 

  للملياش الكلي واملجمىع ألابعاد على العيىت أفراد الصتجاباث( ANOVA) ألاحادي التباًن جحليل
 
 (186=  ن) التدريبيت الدوراث في املشاركت عدد ملتغير وفلا

مضتىي  كيمت ف متىصغ املربعاث درحاث الحريت مجمىع املربعاث مصدر التباًن ألابعاد

 الداللت

بلع الاخخُاحاث 

 الىفؿُت

 1.086 0.871 3 2.614 بين اإلاجمىكاث

 

0.3560 

 0.8020 182 145.989 صازل اإلاجمىكاث

  185 148.603 اإلاجمىق

 1.231 1.472 3 4.416 بين اإلاجمىكاث مىاؾً الدجاخخُاحاث 

 

0.3000 

 1.196 182 217.719 صازل اإلاجمىكاث
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  185 222.135 اإلاجمىق

 اخخُاحاث الخىـُم

غ ؤلاصاعي   والخؼٍى

 3.468 2.682 3 8.046 بين اإلاجمىكاث

 

0.0170 

 0.7730 182 140.738 صازل اإلاجمىكاث

  185 148.784 اإلاجمىق

 اخخُاحاث اإلادافـت

 كلى هغامت اإلاهىت

 2.049 2.083 3 6.249 بين اإلاجمىكاث

 

0.1090 

 1.016 182 184.984 صازل اإلاجمىكاث

  185 191.233 اإلاجمىق

سُت  كً اخخُاحاث جاٍع

 مضًىتي مىت اإلاىغمت

 واإلاضًىت اإلاىىعة

 1.723 2.183 3 6.548 بين اإلاجمىكاث

 

0.164 

 1.267 182 230.592 صازل اإلاجمىكاث

  185 237.139 اإلاجمىق

اخخُاحاث الخثلُف 

 الصخي

 1.056 0.867 3 2.602 بين اإلاجمىكاث

 

0.3690 

 0.8210 182 149.409 صازل اإلاجمىكاث 

  185 152.011 اإلاجمىق

لُت  2.701 2.1800 3 6.539 بين اإلاجمىكاث اخخُاحاث حؿٍى

 

0.0470 

 0.8070 182 146.889 صازل اإلاجمىكاث

  185 153.428 اإلاجمىق

 0.5960 0.6040 3 1.811 بين اإلاجمىكاث اخخُاحاث ألامً والؿالمت

 

0.6190 

 1.014 182 184.480 صازل اإلاجمىكاث

  185 186.291 اإلاجمىق

 1.273 1.295 3 3.884 بين اإلاجمىكاث اخخُاحاث حىصة اإلاهىت

 

0.2850 

 1.017 182 185.171 اإلاجمىكاثصازل 

  185 189.055 اإلاجمىق

 اخخُاحاث شبياث

 الخىاصل الاحخماعي

 0.9960 1.221 3 3.663 بين اإلاجمىكاث

 

0.396 

 1.226 182 223.190 صازل اإلاجمىكاث

  185 226.853 اإلاجمىق

 1.677 0.947 3 2.840 بين اإلاجمىكاث الضعحت اليلُت

 

0.173 

 0.5640 182 102.707 اإلاجمىكاثصازل 

  185 105.546 اإلاجمىق

 (.0.05) =  الضاللت مؿخىي  *

ٌ  بلى بالىـغ   :آلاحي ًدبين( 29) الجضو

 ؤعباب ماؾؿاث في اللاملين آعاء مخىؾؼاث بين فغوق جىحض ال -

 ،4-3 فإكل، صوعجان: )الضوعاث في اإلاشاعهت كضص ازخالف كلى الؼىاثف،

ب بلى الخاحت مضي في( فإهثر 6 ،-5-6  الاخخُاحاث كلى اإلانهي الخضٍع

بُت  -الىفؿُت الاخخُاحاث بلع: )وهي اخخُاحاث، ؾبم في الخضٍع

 -اإلاهىت هغامت كلى اإلادافـت اخخُاحاث -الدج مىاؾً اخخُاحاث

سُت اخخُاحاث  اخخُاحاث -اإلاىىعة واإلاضًىت اإلاىغمت مىت مضًىتي كً جاٍع

 الخىاصل شبياث اخخُاحاث -اإلاهىت حىصة اخخُاحاث -والؿالمت ألامً

 ألابلاص لهظه الضاللت مؿخىي  بلغ خُث اليلُت، والضعحت ،(الاحخماعي

 ازخالف كضم ٌلني وهظا(. 0.05) =  كُمت مً ؤهبر اليلُت والضعحت

ٌ  الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث في اللاملين هـغ وحهت  الخاحت مضي خى

ب بلى بُت الاخخُاحاث حمُم في اإلانهي الخضٍع . اإلادضصة اإلاهىُت الخضٍع

فؿغ  ؤعباب ماؾؿاث في اللاملين حمُم بإن الىدُجت هظه الباخث ٍو

بُت الضوعاث في اإلاشاعهت كضص ازخالف كلى الؼىاثف  بلى بداحت الخضٍع

ب بُت الاخخُاحاث في الخضٍع  هظه ألهمُت وطلً الؿابلت؛ الخضٍع

بُت، اللملُت الاخخُاحاث  صىاكت في اإلاهىُت الىفاًت ولغفم الخضٍع

ضها الظُافت  ازخلفذ وكض. الغخمً طُىف مم الخلامل كىض وججٍى

ضاوي،) صعاؾاث هدُجت مم الخالُت الضعاؾت  ؛[32] فغخان، ؛[29] الؿٍى

م   صالت فغوق وحىص ؤؿهغث التي[( 38] هللا، ٍع
ً
 مخغير بلى حلؼي  بخصاثُا

بُت الضوعاث  .الخضٍع

  صالت فغوق جىحض -
ً
 آعاء مخىؾؼاث بين( 0.05) =  مؿخىي  كىض بخصاثُا

 في اإلاشاعهت كضص فئاث بين الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث في اللاملين

بُت الضوعاث ٌ ( فإهثر 6 ،-6-5 ،4-3 فإكل، صوعجان) ألاعبم الخضٍع  خى

ب بلى الخاحت مضي بُت الاخخُاحاث كلى اإلانهي الخضٍع  اخخُاحاث في الخضٍع

غ الخىـُم لُت، والاخخُاحاث ؤلاصاعي، والخؼٍى  كُمت بلغذ خُث الدؿٍى

 -0.017) صاللت بمؿخىي ( 2.701 -3.468) الخىالي كلى للبلضًً( ف)

 باؾخسضام الباخث كام ألازغي  كً جسخلف الفئاث ؤي ولخدضًض ،.(047

 :آلاحي الىدى كلى الىخاثج وحاءث ،(شُفُه) ازخباع
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 32 حدول 

 الدوراث في املشاركت عدد متغير حضب الاحتماعي التىاصل شبكاث احتياحاث على العيىت أفراد جلدًراث بين الفروق مكان ملعرفت شيفيه اختبار هتائج

الفرق بين  امللارهاث الثىائيت ألابعاد

 املتىصعاث

الداللت 

 إلاحصائيت

 اججاو الفروق عىد الداللت مضتىي الداللت

اخخُاحاث 

 الخىـُم

غ  والخؼٍى

 ؤلاصاعي 

 ( صوعاث4-3لصالح اإلاشاعهين في ) صاٌ 0.0190 *-0.68269- 4-3×  فإكل صوعجان

 - غير صاٌ 0.757 -0.26996- 6-5×  فإكل صوعجان

 - غير صاٌ 0.279 -0.30658- فإهثر 6 × فإكل صوعجان

 - غير صاٌ 0.521 412730. 5-6×  3-4

 - غير صاٌ 0.295 376110. فإهثر 6 × 3-4

 - غير صاٌ 0.999 -0.03662 فإهثر 6 ×  5-6

اخخُاحاث 

لُت  حؿٍى

 - غير صاٌ 0.708 -0.26030- 4-3×  فإكل صوعجان

 - غير صاٌ 0.942 0.16019 6-5×  فإكل صوعجان

  غير صاٌ 0.813 -0.15648- فإهثر 6 × فإكل صوعجان

 - غير صاٌ 0.531 0.42049 5-6×  3-4

 - غير صاٌ 0.966 0.10382 فإهثر 6 × 3-4

 - غير صاٌ 0.624 -0.31667- فإهثر 6 ×  5-6

 (0.05) الضاللت مؿخىي  *

ٌ  هخاثج صلذ           هىان ؤن كلى( 30) الجضو
ً
  صالت فغوكا

ً
 جغحم بخصاثُا

اصة بلى  اإلاشاعهين الؼىاثف ؤعباب ماؾؿاث في اللاملين آعاء مخىؾؽ ٍػ

 اللاملين هاالء ؤن ٌلني وهظا ،(4.38) ملضاعه بمخىؾؽ صوعاث( 4-3) في

ب بلى خاحت ؤهثر صوعاث( 4-3) في شاعوىا ممً  كلى اإلانهي الخضٍع

بُت الاخخُاحاث  بلُت في غيرهم كً الاخخُاحين هظًً في اإلاهىُت الخضٍع

غحم وكض. ألازغي  الفئاث  في اإلاشاعهين وعي بلى طلً في الؿبب الباخث ًُ

بُت صوعاث بُت الاخخُاحاث هظه بإزغ( 4-3) جضٍع  حؿاكضهم كض التي الخضٍع

غ الخىـُم كلى م صوع  بلى باإلطافت كملهم، في ؤلاصاعي  والخؼٍى  الدؿٍى

اعة؛ للدج الغخمً لظُىف حظب هلامل ض كض مما والٍؼ  جدؿين في ًٍؼ

  الىدُجت هظه وجخفم. الظُافت صىاكت وحىصة
ً
 مم حؼثُا

 صالت فغوق وحىص بلى ؤشاعث التي  [26,28,29,32,38,39]صعاؾاث

 
ً
بُت الضوعاث مخغير بلى حلَؼي  بخصاثُا  .الخضٍع

 تىصياثال. 7

 :باآلحي الباخث ؤوص ى الضعاؾت هخاثج كىه ؤؾفغث ما طىء في      

بُت الاخخُاحاث جغحمت بلى الخىحُه - بُت مباصعاث بلى اإلاهىُت الخضٍع  .جضٍع

ب بعشاصًت بغامج جصمُم بلى الخىحُه -   كُىت ؤفغاص وجإهُل لخضٍع

 ؤعباب ماؾؿاث في اللاملىن  ؤؿهغ التي الاخخُاحاث مسخلف في الضعاؾت

 .كليها الخضعب بلى اخخُاحاتهم الؼىاثف

ض إلحغاء الخىحُه -  اللالكت طاث الجهاث لدشمل الضعاؾاث؛ مً اإلاٍؼ

 ومياجب الضازل، حجاج شغواث: مثل الؼىاثف، ؤعباب بماؾؿاث

 اللامت والىلابت ،(اإلاىـم) الؿُاخُت والىواالث الدجاج، شاون

 .للؿُاعاث

 ؤعباب ماؾؿاث في لللاملين ألازالقي للمُثاق وزُلت إلكضاص الخىحُه -

 .الؼىاثف
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ABSTRACT _ This study aimed to identify the professional training needs for the works of Arbab 

Al-Tawaif Establishments in the light of the variations and changes of (the academic level-Arbab 

Al-Tawaif Establishments- years of work at the Establishment-numbers of participation in training 

courses).The study sample consisted of 186 of those who worked in Hajj season 1437AH. This 

sample has been chosen randomly. In order to achieve the objectives of the study, the researcher 

developed a special tool to identify the professional training needs for the works of Arbab Al-

Tawaif Establishments. The study used the statistical methods (frequencies-percentages-average- 

Standard Deviations- One Way ANOVA-Scheffi’ Test). The results of the study showed that the 

workers of Arbab Al-Tawaif Establishments need considerable training in most of professional 

training needs. The needs of the administrative development and organization came at first level, 

maintaining the dignity of profession needs in came at second level, safety and security needs 

came at third level, health education came at fourth level, profession quality came at the fifth level, 

the marketing needs came at level six, historical needs an information about the cities of Makkah 

and Madinah came at seventh level, some psychological needs came at level eight, needs of Hajj 

rituals came nine, while Social Media needs to training came last with an average degree. There 

were no differences in professional training needs of the cases of the sample regarding the 

academic level and there were statistically differences show that the need for professional training 

regarding Muttawifs is greater than the need for professional training regarding agents and the 

need for professional training regarding guiders is greater than the need for professional training 

regarding agents, and there are no differences for cases of the sample regarding years of work at 

the Establishment. There are statistically differences shows that the need for professional training 

for the participants in 3 to 4 training courses is greater than the participants in two courses and 

less. The researcher put some recommendations and suggestions regarding the results of this 

study. 

KEY WORDS: National Transformation Program 2020-professional training needs-Arbab Al-

Tawaif Establishments. 

 

 


