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 بعض سسات الذخرية الدائدة لدى أعزاء هيئة التدريس
 وعالقتها ببعض الستغيرات اآلداب بزليتنبكمية 

 

 *محسهد دمحم زريبيطو زهرة أشتيهي بن عثسان 

ٍلتت،، لتيياجامعة األال، يا قدم التربية وعمم الشفس، كمية اآل   مسسرةة اسإمسمامية، 
* 
Email: mhmwdizrypyat@gmail.com 

 سمخصال

بستغترات الجنشس هدف البحث إلى التعرف عمى مدتوى الدسات الذخرية وعماقتها  
ٌةس بفمينننة اآليا ، وكننن ل  معر نننة مدنننتوةات  والعسنننر ومسنننشوات الخينننرا لننندى لعزننناب هتةنننة التننند

، ومسنشوات الخينرا، لذخرية التي تعزى لستغترات الجنشس، والعسنرالفروق  ي مدتوى الدسفات ا
ٌتباةيننة يالننة منن، الدننسات الذخرننية لنندى عتشننة البحننث التنني ت و نن   وهن  هشنناك  ننروق عماقننة ا

ٌا وا ا،نا، وامسنتخدم البا انان السنشهف الوقنفي ومزيناَ ا ز ن  39م، ) ٌةس ًكنو ( عزو هتةة تند
ٌامسة خالد خسيس ي مان  م.  تنث قنام البا انان 2007لزياَ الدسات الذخرية السأخوً م، ي

بإعننايا تيشتتننى عمننى اليتةننة المتييننة قمسننتخراه قنندقى و،باتننى، ومنن، لهننم  تننا ف البحننث: لن مسننسات 
ٌج ٌتباةينة  الذخرية توجد بد ٌةس بفمينة اآليا ، ول نى توجند عماقنة ا ة عالية ألعزاب هتةة التند

ًات يقلنننة إ رنننا ية بنننت، الدنننسات الذخرنننية ومتغتنننرات الجنننشس والعسنننر ومسنننشوات الخينننرا عشننند 
، كسننا توجنند  ننروق ًات يقلننة إ رننا ية عمننى مزينناَ الدننسات الذخرننية  0.05مدننتوى يقلننة 

(، وتوجند  نروق ًات يقلنة إ رنا ية 0.05يقلنة ) لستغتر الجنشس لرنالا اسإ نان عشند مدنتوى 
 49-30عمننى مزينناَ الدننسات الذخرننية  دننع متغتننر العسننر لرننالا األعسنناٌ التنني لقنن  منن، 

 (.0.05عشد مدتوى يقلة )

ٌةس، كمية اآليا  بزلتت، الكمسات السفتاحية:   .مسسات الذخرية، لعزاب هتةة التد
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 السقدمة

تعننننند الدنننننسات الذخرنننننية التننننني تجسنننننص عنننننديا  مننننن، الرنننننفات والخرنننننا   
الجدنننسية والعيمينننة والشفدنننية واقجتساتينننة الاابتنننة  دنننييا  تذننندهسا قنننوا مننن، التنننراب ، 
وتذف   ي مجسوعها مسسة يدتشد عمتها الدموك الظاهري لمفنري، بحتنث ت نون هن   

 الدسة مستزا لمفري، وتستز  ع، غتر  م، األ راي اآلخرة،. 
تحيتنن  ةعنند عمننم الننشفس منن، العمننوم السهسننة التنني تدننعى لخدمننة  األ ننراي و و  

ٌامسنة الذخرنية من،  تنث  سوهنا الرا ة والرحة الشفدية لهم ، وعمم الشفس  هتم بد
ٌاتها ومتولهننننا واهتساماتهننننا  وت وةشهننننا والعوامنننن  السننننك،را  تهننننا، وكنننن ل  مسننننساتها وقنننند

ابات تعتنن  مسننموكى. ، اضنن ر ، إضننا ة إلننى مننا قنند يرننتع الذخرننية مننواتجاهاتهننا
 (9: 2002، )العيدوي 

ٌات  إّن ل ننن   نننري فخرنننية  رةننندا تزنننم و ننندا مت اممنننة مننن، الدنننسات واليننند
ٌاتنى وةييعنة السهشنة  والستول واقتجاهات تجعمى يختاٌ التخرن  الن ي  شامسنع قد
ٌتننى عمننى ت ننوة، عماقننات اجتساتيننة بفاعّميننة  التنني تما ننم مسننساتى، باسإضننا ة إلننى قد

 (280: 1999ى الذعٌو باق دجام واقمستيراٌ. )الهافسي، و جاو مّسا يحّي  ل
إّن الدسات التي تستز فخريات األ نراي بعزنهم عن، بعنس ليدن  مسنسات 
ٌضننة، بنن  تتوقننم عمننى السواقننم الخاقننة التنني  تعننر  لهننا الفننري،  هنني  عننابرا عا
مسسات ،ابتة  دييا ، لي  يدو ل،رها لديى  ي عدي كيتر م، السواقم السختمفنة. و ني 

الرنندي  ننإّن معر ننة مسننسة معتشننة لذننخ  تدنناعد عمننى التشيننك بدننموكى إلننى  ننّد  هنن ا
ٌاجا،  كيتر. (1986 :395 ) 

ٌامسننننات التنننني اهتسنننن  بسوضننننو  مسننننسات الذخرننننية  لجرةنننن  العد نننند منننن، الد
وعماقتهننا بستغتننرات لخننرى وهنني التف تننر الشاقنند واأل سننار الزياييننة والننروو السعشوةننة 

ٌبجي )فية ما : يٌ وبعس التغترات الديسوغرا ٌامسنة العتتيني م(2009امسة الذنو ، وي
ٌامسة عيدات )2008)  م(. 2002م(، وي

ٌامسننننات الدننننابية  جنننند لن مسننننسات الذخرننننية  النننن   ومنننن، خننننمال عننننر  الد
اهتساما  كيترا  م، قي  البا ات،  ي الفةات السختمفة ما : )السرفد التربوي، مند ري 
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ٌَ، ةمبننننة الجامعننننة( وةعننننوي هنننن ا إلننننى لهسيننننة مسننننسات الذخرنننن ية  نننني كا ننننة السنننندا
ٌبجي ) ٌامسة الذو م( إلى ل ى ق توجند عماقنة 2009مجاقت الحياا،  يد توقم  ي

ٌتباةية بت، التف تر الشاقد ومسسات الذخرية لدى السرفد ، التربوةت،، وليزا  ق  ا
توجنننند  ننننروق ًات يقلننننة إ رننننا ية تعننننزى إلننننى الستغتننننر الجننننشس ومسننننشوات الخيننننرا 

ٌامسننة العتتيننيوالسر مننة التعميسيننة ،  نني  ننت، توقننم   م( إلننى لن منند ري 2008) ي
ٌتباةيى قوةة بت، ل سنار  ٌَ لد هم مسسات فخرية عالية، ولن هشاك عماقة ا السدا

ٌامسننة عيننندات ) م( إلنننى لن معظنننم 2002الزيننايا والدنننسات الذخرنننية، وتوقنننم  ي
السعمسننننت، العنننناممت،  نننني مكمسدننننات التربيننننة الخاقننننة  تستننننزون بننننشس  الذخرننننية 

 ق توجد  روق ًات يقلة إ را ية بتشهم.السش وي السشفع ، ول ى 
وم، هشا جابت لهسية ه ا البحنث لتتشناول مدنتوى الدنسات الذخرنية لندى 

ٌةس بفمية اآليا  بزلتت، وعماقتها ببعس الستغترات.  لعزاب هتةة التد
 مذكمة البحث

  ماقا  م، لّن الدنسات الذخرنية تتدنم بالابنات،  هني ق تتغتنر، جنابت إ
ٌةس بفمينة اآليا  م،  لهسية موضنو   الدنسات الذخرنية لندى لعزناب هتةنة التند

ٌا مذننفمة البحننث بالتدننا ل  بننزلتت، وعماقتهننا بننبعس الستغتننرات،  يننام البا اننان بيمننو
 الر يس اآلتي: 

ٌةس بفمية اآليا ؟   ما لهم الدسات الذخرية لدى لعزاب هتةة التد
الفرتينننة ولإلجابنننة عمنننى التدنننا ل النننر يس يجنننع اسإجابنننة عمنننى التدنننا قت 

 اآلتية:
ٌتباةيننة يالننة إ رننا يا  بننت، الدننسات الذخرننية وبعننس  (1 هن  توجنند عماقننة ا

 الخيرا(؟  –العسر –الستغترات )الجشس
هننن  توجننند  نننروق ًات يقلنننة إ رنننا ية عمنننى مزيننناَ الدنننسات الذخرنننية  (2

 تعزى إلى متغتر الجشس؟ 
هننن  توجننند  نننروق ًات يقلنننة إ رنننا ية عمنننى مزيننناَ الدنننسات الذخرنننية  (3

 متغتر العسر؟ تعزى إلى 
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هننن  توجننند  نننروق ًات يقلنننة إ رنننا ية عمنننى مزيننناَ الدنننسات الذخرنننية  (4
 تعزى إلى متغتر الخيرا؟

 أهداف البحث

 هدف البحث إلى تحيت  األهداف اآلتية:  
ٌةس بفمينة  (1 التعرف عمى مدتوى الدسات الذخرية لدى لعزاب هتةة التد

ٍلتت،.   اآليا  
ٌتباةينننة يالنننة  (2 بنننت، الدنننسات الذخرنننية لننندى التعنننرف عننن، وجنننوي عماقنننة ا

ٌةس بفمينة اآليا  وعماقتهنا بنبعس الستغتنرات )الجنشس  ،لعزاب هتةة التد
 العسر، الخيرا(.

ال ذم عن، الفنروق ًات الدقلنة اسإ رنا ية  ني الدنسات الذخرنية لندى  (3
ٌةس تعزى لستغتر الجشسلعزاب ه  .تةة التد

لندى  ال ذم عن، الفنروق ًات الدقلنة اسإ رنا ية  ني الدنسات الذخرنية (4
ٌةس تعزى لستغتر العسر.  لعزاب هتةة التد

ال ذم عن، الفنروق ًات الدقلنة اسإ رنا ية  ني الدنسات الذخرنية لندى  (5
ٌةس تعزى لستغتر الخيرا.  لعزاب هتةة التد

 أهسية البحث 

 ت س، لهسية البحث  ي اآلتي: 
 . األهسية الشظرية:1

لعزناب إلياب الزوب عمى الدسات الذخرية الدا دا لدى ك  عزنو من،  -
ٌةس بفمية اآليا  بزلتت،ه  .تةة التد

ٌةة ألجنن  اقهتسننام بالدننمامة  - ٌامسننة الدننسات الذخرننية مهسننة جنندا  وضننرو ي
ٌةس.         الشفدية خاقة عشد لعزاب هتةة التد
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 : هسية التطبيقية. األ2
ٌا التعمننننيم العننننالي  - ٍا يجننننع لخنننن   تننننا ف البحننننث  نننني اقعتبنننناٌ  تننننث تفتنننند و

ٌةس  ٍمة  ول لعزناب هتةنة التند ياخن  الجامعنات وتسدهم بالسعمومات الما
 . ألج  اقهتسام بهم

ٌةس  - ٌفنايية ألجن  اقهتسنام بأعزناب هتةنة التند اسإمسهام  ي وضص بنرامف إ
 .  دسات لد هملتخفيف لو محاولة تيوةم ال

ٌةس  دننع مسننساتهم  - معر ننة التعامنن  مننص كنن  عزننو منن، لعزنناب هتةننة التنند
 الذخرية. 

 حدود البحث

 : تذس   دوي ه ا البحث اآلتي
الذخرنننية  : ييترنننر البحننث عمنننى تشنناول بعنننس مسننسات نندوي موضننوتية -

ٌةس  . لدى لعزاب هتةة التد
ٌةس.  دوي بذرةة -  : تتسا   ي لعزاب هتةة التد
ٍما ية -  . م2020-2019عام الجامعي سا   ي التت : دوي 
 .  دوي مفا ية: تتسا   ي كمية اآليا  بزلتت، -

 مرطمحات البحث  

)يدننسى(  –الدننسات )الدننسة( لغننة: جنناب  نني السعجننم الومسنني : )ومسننم( الذننيب   -
ومسسا  ومِسسة: كنوا   نأ،ر فينى بعمامنة و)اتدنم( : م ناو  ومسنسى بسعشنى كنوا  

ختر لو الذننر. )ل ننيس بننال وجعنن  لشفدننى مسننسة يعننرف بهننا. وةيننال هننو متدننم
 ( 18: 1972وآخرون، 

ٌت( بأ هنننا:   - ٌا عمنننى اقننن ما ا : يعر هنننا )للينننو بشينننة عرنننيية  فدنننية لهنننا اليننند
امسنننتخمال الساتنننرات الست ا ةنننة عمنننى  حنننو لنننى معشنننى مشدننن  مننن، الدنننموك 

 (256: 1990 التوا يي والتعيتر . )جابر،
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ٌةس من، إجرا يا   - ٌجات التي  تحر  عمتها عزو هتةنة التند : هي مجسو  الد
 خمال اسإجابة ع، مزياَ مسسات الذخرية. 

 :الذخرتنة -
 لغننننة: هنننني الننن ات السخروقننننة، وتذننناخ  الينننوم اختمفنننوا وتفننناوتوا. )قامسنننم، 

2000 :76 ) 
، يستنز الفنري عن، : هي  س  مسموكي مركع ،اب  ويا م إلى  د كيتراق ما ا  

والدسات ، وةت ون م، تشظيم  رةد لسجسوعة م، الوظا م الشاَغتر  م، 
ٌات العيمية والوجندانواألجهزا الستفاعمة معا   لو اق فعنال  ، والتي تزم اليد

ٌايا  . والشزو  لو اسإ
التي تستز األ نراي بعزنهم عن،  : هي مجسوعة م، الدسات والخرا  إجرا يا  

 . بعس
ٌةس - أل ننراي الحاقننمون عمننى فننهايات : هننم مجسوعننة منن، العزنناب هتةننة التنند

ٌا (  ننني جسينننص التخررنننات العمسينننة والسمتحينننون  ،عالينننة )ماجدنننتتر يكتنننو
 بال ميات والجامعات.

 الدراسات الدابقة

ٌامسننننة عينننندات (1 ( بعشننننوان: العماقننننة بننننت، الدننننسات الذخرننننية والننننروو 2002) ي
 .  مد ت،السعشوةة لدى معمسي مكمسدات التربية الخاقة  ي الزفة الغربية/

ٌامسننننة إلننننى معر ننننة الدننننسات الذخرننننية التنننني  تستننننز بهننننا معمسننننو  هنننند   الد
ٌو هنننم  مكمسدنننات التربينننة الخاقنننة  ننني الزنننفة الغربينننة ومننندى عماقتهنننا بسدنننتوى 

مسشوات  –السعشوةة باسإضا ة إلى معر ة ل،ر الستغترات اآلتية: )الحالة اقجتساتية 
لذخرننية ومدننتوى والراتننع ... إلنني(  نني مسننساتى ا –السدننتوى التعميسنني  –الخيننرا 

ٌامسنة من، ) ( معمسنا  ومعمسنة من، معمسني 250ٌو هم السعشوةة وقد ت و   عتشنة الد
 .اختياٌ العتشة بال رةية اليردية مكمسدات التربية الخاقة ، وقد تم
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وقد تنم امسنتخدام السنشهف الوقنفي التحمتمني وامسنتخدام البا نث اختبناٌ ل ز ن  
، السعشوةننننننة منننننن، إعننننننداي مسننننننمامةة الننننننروو ( وامسننننننتخدام امسننننننتبا E.P.Iالذخرننننننية )

ٌامسة كاآلتي1995  : م. وجابت  تا ف الد
يستننن  معظنننم السعمسنننت، العننناممت،  ننني مكمسدنننات التربينننة الخاقنننة  حنننو  سننن  
الذخرنننية )السش نننوي السشفعننن (  ننني  نننت، تستننن   دنننبة قمتمنننة  حنننو  سننن  )السشبدننن  
ٍن(، كسا ق توجد  روق  ي ل سار الذخرية لندى معمسني مكمسدنات التربين ة الستوا

ٌامسننة إلننى تنند ي مدننتوى  ٌت  تننا ف الد الخاقننة تعننزى إلننى كنن  الستغتننرات. كسننا لفننا
النننروو السعشوةنننة بذنننف  عنننام لننندى معمسننني مكمسدنننات التربينننة الخاقنننة  ننني الزنننفة 

 الغربية.
ٌامسنننننة العتتيننننني ) (2 م( بعشنننننوان: األ سنننننار الزيايينننننة والدنننننسات الذخرنننننية 2008ي

ٌَ وعماقتهنننننا بنننننالروو السعشوةنننننة لمسع سنننننت،  ننننني محا ظنننننة ال نننننا م ملسننننند ري السننننندا
 .التعميسية

ٍةص الدسات الذخرية  ٌامسة إلى التعرف عمى األ سار الزيايية وتو هد   الد
ٌَ الستومسنننن ة بسحا ظننننة ال ننننا ملسنننند ري  ، باسإضننننا ة إلننننى التعننننرف عمننننى السنننندا

مدننتوى الننروو السعشوةننة لنندى السعمسننت،  نني السر مننة الستومسنن ة والتحينن  منن، وجننوي 
ٍةص الدنسات الذخرنية التني  روق ًات يقلة إ را ية   ول األ سار الزيايية وتو

ٌامسنننة  ٌَ الستومسننن ة بسحا ظنننة ال نننا م و ينننا  لستغتنننرات الد مسنننها مننند رو السننندا يسا
الحالننة اقجتساتيننة(، كسننا تهنندف إلننى  - ننو  السكهنن  -السكهنن  –الخيننرا  -)العسننر

ٌتباةينة يالنة بنت، األ سنار الزيايينة والدنسات الذخرن ية التحي  من، وجنوي عماقنة ا
ٌَ وبنت، الننروو السعشوةنة لنندى السعمسنت،  نني السر منة الستومسنن ة  لندى مند ري السنندا

ٌامسننننة منننن، ) ( معمننننم منننن، معمسنننني السر مننننة 300بال ننننا م ، وقنننند ت و نننن  عتشننننة الد
ٌةننة بسحا ظننة ال ننا م، وقنند تنن ٌَ الحفوميننة الشها م مسننحع العتشننة الستومسنن ة بالسنندا

 . بال رةية العذوا ية
لسدحي والتحمتمي ، كسا تنم امسنتخدام مزيناَ وتم امستخدام السشهف الوقفي ا

مسنننننسي،  ٌهنننننالي،( وترجسنننننى ) م( 2004وقنننننم الدنننننموك الزينننننايي الننننن ي قنننننسسى )
ٌيون( لمدنننسات الذخرنننية وترجسنننى كننن  مننن، )جنننابر ولبنننو   نننع،  ومزيننناَ )جنننو
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لمسعمسنننننننت، إعنننننننداي )اليمييدننننننني، م( ولياا لزيننننننناَ مدنننننننتوى النننننننروو السعشوةنننننننة 1973
2003). 

ٌامسة كاآلت  ي : وجابت  تا ف الد
مسنة بعندي السبنايلا والعسن  واقهتسنام بالعماقنات اسإ دنا ية من،  ٌجة مسا إن ي
ٌجنننة  ٌَ الستومسننن ة مننن، وجهنننة  ظنننر السعمسنننت، بد األ سنننار الزيايينننة لسننند ري السننندا

ٌَ  ترننننفون بالدننننينننةعال ٌجننننة ، كسننننا لن منننند ري السنننندا ٌبعننننة بد سات الذخرننننية األ
ٌتباةيننة موجبننة وقوةننة بننت، األعاليننة  سننار الزياييننة والدننسات ، كسننا توجنند عماقننة ا
 . خرية وبتشها وبت، الروو السعشوةةالذ
ٌبجي ) (3 ٌامسنننة الذنننو : التف تنننر الشاقننند لننندى السرفننند ، التربنننوةت، ( بعشنننوان2009ي

 . ساتهم الذخريةوعماقتى بد
ٌامسنننة إلنننى التعنننرف عمنننى مدنننتوى التف تنننر الشاقننند لننندى السرفننند ،  هننند   الد

وى لبعنناي الذخرننية لنندى السرفنند ،، التربننوةت، باسإضننا ة إلننى التعننرف عمننى مدننت
ومعر ننة عماقننة التف تننر الشاقنند بدننسات الذخرننية لنندى السرفنند ، التربننوةت، ، كسننا 

ية تبعنننا  تهننندف إلنننى التعنننرف عمنننى الفنننروق الجوهرةنننة  ننني مدنننتوى مسنننسات الذخرننن
ٌامسنلستغترات كما م، )الجشس، السر مة التعميسينة، الخينرا( ة ، وقند ت و ن  عتشنة الد

ٌامسننة ب رةيننة ، وتننم مسننحع العتشننة  نني فنند ، التربننوةت،( منن، السر 83منن، ) هنن   الد
، وامسنننتخدم البا نننث امسنننتخدام السنننشهف الوقنننفي التحمتمننني ، وقننند تنننمالسدنننا الذنننام 

( E.P.Qاختباٌ التف تر الشاقد  وتيشنت، )عنزو عفا نة( واختبناٌ ا ز ن  لمذخرنية )
  .تعرةع وتيشت، )قماو الد ، لبو  اهية(

ٌامسة كاآلت  : يوجابت  تا ف الد
ٌتباةينننننة بنننننت، التف تنننننر الشاقننننند ومسنننننسات الذخرنننننية لننننندى  ق توجننننند عماقنننننة ا

، كسنا ق توجند  نروق ًات يقلنة إ رنا ية  ني اختبناٌ التف تنر السرفد ، التربوةت،
 ، التربنوةت، تعنزى لستغتنر )الجنشس، مسنشوات الشاقد ومسسات الذخرية لدى السرفند

 . 0.05التعميسية( عشد مدتوى يقلة ، السر مة الخيرا
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 :تعقيب ومشاقذة الدراسات الدابقة

ٌامسات الدابية و يا  لميشوي اآلتية :   هشا مستتم مشاقذة الد
ٌامسننة ٌةي إجننراب الد  –األياا السدننتخدمة  – وتيننة العتشننة  – األهننداف – تننا

 الشتا ف.
ٌامسننننات (1 ٌةي إجننننراب هنننن   الد ٌامسننننات التنننني تشاولنننن  موضننننو  تننننا : لينننند امتنننندت الد

 (.2009-2002الدشوات الساضية )الدسات الذخرية خمال 
ٌامسة عيدات )م،  تث األهداف (2  م( 2002: ليد تعديت األهداف وتشوع ،  د

هنننند   إلننننى معر ننننة الدننننسات الذخرننننية لنننندى معمسنننني مكمسدننننات التربيننننة 
ٌامسنة العتتيني سعشوةة ول،ر الستغترات  ي مسساتهمالخاقة وعماقتها بالروو ال ، لما ي

ٍةنننننص الدنننننسات الذخرنننننية لسننننند ري م(  هننننند   لسعر نننننة ل سنننننار ال2008) زينننننايا وتو
ٌَ الستومسنن ة، إضننا ة إلننى التعننرف عمننى وجننوي  ننروق  ننول ل سننار الزيننايا  السنندا

ٍةننص الدننسات الذخرننية  ٌامسننية )العسننر، الخيننرا، السكهنن ،  ننو  وتو و يننا  لستغتننرات الد
ٌتباةينة بنت، السكه  ، الحالة اقجتساتية( إضا ة إلنى التعنرف عمنى وجنوي عماقنة ا

ٌبجي )الزياييننة  والدننسات الذخرننية سننار األ ٌامسننة الذننو م(  هنند   2009، لمننا ي
لمتعرف عمى مدتوى التف تر الشاقد ومدتوى لبعاي الذخرية وعماقة التف تر الشاقد 

 ، السر مة التعميسة(. ة والفروق و يا  لستغترات )الجشسبالدسات الذخري
خرننية لمنا البحننث الحننالي  تهندف إلننى التعننرف عمنى مدننتوى الدننسات الذ

ٌتباةية يالة  ٌةس بفمية اآليا  والتعرف عمى وجوي عماقة ا لدى لعزاب هتةة التد
 بت، الدسات الذخرية وعماقتها ببعس الستغترات )الجشس، العسر(.

كسا  هدف ه ا البحث إلنى ال ذنم عمنى الفنروق ًات الدقلنة اسإ رنا ية 
 . ات الذخرية تعزى إلى متغتر الجشس، العسرعمى مزياَ الدس

ٌامسنننات الدنننابية (3 التننني تحرننن  - مننن،  تنننث  وتينننة العتشنننة:  ليننند امسنننتخدم  الد
ٌامسنننات تشاولننن  معمسننني السكمسدنننات  -عمتهنننا البا انننان مدنننتوةات مختمفنننة  هشننناك ي

ٌامسة عيدات )التربية ا ٌامسنة العتتينيم(2002لخاقة، ما : ي  ،  ي  نت، تشاولن  ي
ٌَ الستومس ة2008) ٌبجي )م( مد ري السدا ٌامسنة الذنو م( تشاولن  2009، بتشسنا ي
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السرفنند ، التربننوةت، ، لمننا عتشننة البحننث الحنننالي  تشاولنن  العتشننة ال بيتنننة ألعزننناب 
ٌةس بفمية اآليا  بزلتت،.   هتةنة التد

ٌامسننننننة عينننننندات  (4 منننننن،  تننننننث السننننننشهف واأليوات السدننننننتخدمة: قنننننند امسننننننتخدم  ي
م( السنننشهف الوقنننفي التحمتمننني واختبننناٌ إ زةننن  لمذخرنننية وامسنننتبا ة النننروو 2002)

م( السنننشهف الوقنننفي التحمتمننني ومزيننناَ 2008وةنننة ، كسنننا امسنننتخدم العتتيننني )السعش
ٌبجي  ٌامسننة الذننو ٌيون( لمدننسات الذخرننية وامسننتبا ة الننروو السعشوةننة، بتشسننا ي )جننو

لمذخرننننية واختبننناٌ التف تننننر  م السنننشهف الوقنننفي التحمتمنننني واختبننناٌ إ ز ننن 2009
ٌامسنة خالند خسنيس . لما البحث الحنالي امسنتخدم مزيناَ ا ز ن  السنأخًو من، يالشاقد

  .م(2007ي مان )
ٌامسة (5 ٌامسات الدابية مسالفة ال كر التي م،  تث  تا ف الد : م، خمال عر  الد

 : ات الذخرية لظهرت الشتا ف اآلتيةتشاول  الدس
ٌامسننات لظهننرت ل ننى ق توجنند  ننروق ًات يقلننة إ رننا ية  هشنناك بعننس الد

 –مسنشوات الخينرا  –بت، مسسات الذخرية وبعس الستغترات األخرى مان  الجنشس 
ٌامسنننننة عيننننندات ) –السر منننننة التعميسنننننة  ٌامسننننني ماننننن  ي ٌامسنننننة 2002السكهننننن  الد م( وي

ٌبجي ) ٌتباةية بت، 2009فو ٌامسات الدابية وجوي عماقة ا م(  ي  ت، لظهرت الد
ٌامسة العتتيي )  م(.2008مسسات الذخرية واأل سار الزيايية كد

 :تفادة البحث من الدراسات الدابقةأوجه اس
 قياغة مذفمة البحث . اسإمسهام  ي  (1
لحيننا    ننول موضننو  الدننسات تزوةنند البننا ات، بالعد نند منن، السعمومننات وا (2

 .الذخرية
 اختباٌ األياا السشامسبة واقمستفايا مشها  ي ه ا البحث. (3

 إجراءات البحث

 : : مشهج البحثأولا 
لن  لسشامسنيتى لسوضنو  هن ا  امستخدم البا اان السنشهف الوقنفي التحمتمني ًو

 البحث. 
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 : مجتسع البحثثانياا 
ٌةس بفمينننة اآليا  بنننزلتت،   ت نننون مجتسنننص البحنننث مننن، لعزننناب هتةنننة التننند

(،  تنث بمن  عندي الن كٌو 196م، والبنال  عنديهم )2020-2019لمعام الجنامعي 
ٍعت، عمننننى األقدننننام اآلتيننننة: )اسإعننننمام 61( واسإ ننننان )135مننننشهم ) عمننننم  –( مننننو

ٌةي  –السفتبات والسعمومات  –ا جغرافي – مدفة  –المغة اسإ جمتزةة  –اقجتسا   تا
  .(1لغة عربية( كسا هو موضا  ي الجدول ) –اآل،اٌ  -التربية وعمم الشفس–

 

( يهضح تهزيع أعزاء هيئة التدريس وفق التخرص والجشس1جدول )  

 القدم ت
 الجشس

 مجسهع
 إناث ذكهر

1.  11 90 97 اسإعمام 
0.  14 91 11 عمم اقجتسا  
1. اسإ جمتزةةالمغة    16 92 00 
2.  13 94 97  مدفة 
3.  00 94 14 جغرافيا 
4.  92 9 92 السفتبات والسعمومات 
5. ٌةي   02 96 14 التا
6.  07 14 11 التربية وعمم الشفس 
 94 91 93 اآل،اٌ 7
 25 13 10 لغة عربية 19

 196 61 135 السجسهع

 
 :عيشة البحث

اعتسنند البا اننان عمننى ةرةيننة العتشننة العذننوا ية ال بزيننة  نني اختينناٌ عتشننة البحننث،  
( 10%( م، مجتسنص البحنث السفنون من، )20وقد تم اختياٌ عتشة البحث بشدبة )

( وعميننى  عتشننة البحننث ت ننون 196لقدننام مسنني  ًكرهننا  نني مجتسننص البحننث البننال  )
 كاآلتي: 

ً ا و  17=  9209×  174 =العتشة ال مية لمستاًالمستا  
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 ( يهضح تهزيع عيشة البحث2جدول )

 القدم ت
 الجشس

 مجسهع
 إناث ذكهر

1.  02 0 02 اسإعمام 
2.  03 0 03 اسإعمام 
3.  05 01 04 عمم اقجتسا  
4.  03 01 02 المغة اسإ جمتزةة 
5.  04 01 03  مدفة 
6.  01 0 01 جغرافيا 
7.  05 02 03 السفتبات والسعمومات 
8. ٌةي   06 03 03 التا
 01 0 01 التربية وعمم الشفس 9
 09 03 06 اآل،اٌ 10

 39 11 28 السجسهع

 
  :أداوت البحث

ٌامسنة خالند خسنيس  مزياَ ا ز   لزياَ الدسات الذخرية السنأخًو من، ي
 م(. 2007ي مان )

لنننن  لغنننر    ينننناَ وقنننام البا اننننان بإعنننايا تيشتشننننى عمنننى اليتةننننة المتيينننة، ًو
 ، ألج  امستخراه الردق والابات.لمسزياَ الخرا   الديفومترةة

ٌاب السحفسنت،  ني مندى ممابمنة الفينرات لزيناَ الدنسة  الردق الظاهري: لسعر ة آ
السننراي  يامسننها لميتةننة المتييننة  إً تعنند هنن   ال رةيننة منن، لكاننر ال ننرق امسننتخداما   نني 
ٌات التنننني  ننننراي معر ننننة قنننندق مزننننسو ها ومعر ننننة منننندى ممابمننننة  يننننرات  اقختبننننا

ٌامسة. السزياَ ل  سجتسص الد
هننو السنندى الن ي يسفنن، فيننى التحينن  لو ا تننرا  لن السزينناَ يع نني  فننس  :الثبااات

( لمرندق والابنات من، α)الشتيجة إًا لعتد إجرا   مرا ،ا ينة. واختبناٌ للفنا كرو بناى 
ٌات اسإ را ية السهسة لتحمت  بيا ات اقمستبا ة ولمزيام بأي تحمت  لييا ات  اقختبا

( وهننو اختبنناٌ  يننت، منندى مرنندا ية α)ب اختبنناٌ للفننا كرو بنناى )اقمسننتييان تننم إجننرا
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ٌجننة الابننات ال ميننة  إجابننات مفننريات العتشننة، ومنن، خننمال هنن ا اقختبنناٌ تيننت، لن ي
 ( وهي مرتفعة، وه ا  دل عمى لن لياا البحث ،ابتة.0.930لمامستييان كا   )

 : األساليب اإلحرائية
 تم امستخدام األمسالتع اسإ را ية اآلتية: 

ٌي  –الستومس  الحدابي  –الشدبة السةوةة  ( Tاختباٌ ) –اق حراف السعيا
ٌتبار  –سإيجاي الفروق   .تحمت  التبا ، األ ايي -(  Fاختباٌ ) –معام  اق

 نتائج البحث

 ال ي  ش  عمى اآلتي: أولا: عرض ومشاقذة الشتائج الستعمقة بالتداؤل األول
ٌةس بفمينننة  منننا لهنننم الدنننسات الذخرنننية الدنننا دا لننندى لعزننناب هتةنننة التننند

 اآليا ؟. 
، ولإلجابنننننة عمنننننى هننننن ا التدنننننا ل امسنننننتخدم البا انننننان الستومسننننن  الحدنننننابي

ٌي  ( و ننني منننا  مننني 0.05، الشدنننبة السةوةنننة، عشننند مدنننتوى يقلنننة )اق حنننراف السعينننا
 .   (  وضا ًل3األول والجدول ) عر  لشتا ف البحث الستعمية بالتدا ل

 

(3جدول )  

 حجم العيشة السقياس
الستهسط 
 الحدابي

النحراف 
 مدتهى الدللة الشدبة السئهية السعياري 

الدسات 
 الذخرية

12 56291 0025 5520 92999 

 
لظهرت الشتا ف السوضحة  ني الجندول الدناب  لن مسنسات الذخرنية لندى 

ٌةس عالينننة،  تنننث بمغننن  الشدنننبة السةوةنننة ) عمنننى هننن ا ( 77.2لعزننناب هتةنننة التننند
ٌتفننا  60السزينناَ، وهنني لعمننى منن، الشدننبة السةوةننة ) %( وقنند يعننوي الدننيع  نني ا

الدنننسات الذخرنننية إلنننى وجنننويهم  ننني بتةنننة اجتساتينننة وا ننندا، وأل هنننم مننن،  فنننس 
السجتسننص، و فننس مفنننان العسنن    زنننغور العسنن  وا نندا، والدنننمع واسإيجننا  وا ننند 

 لهم.
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 ال ي  ش  عمى اآلتي:  الثاني: عرض ومشاقذة الشتائج الستعمقة بالتداؤل ثانياا 
ٌتباةيى يالة بت، الدنسات الذخرنية وبعنس الستغتنرات ه   توجد عماقة ا
 مسشوات الخيرا(؟.  –العسر  –)الجشس 

اق حنننننراف  –لإلجابنننننة عمنننننى هننننن ا التدنننننا ل امسنننننتخدم البا انننننان الستومسننننن  
ٌتبار وف ٌي ومعاممات اق  . يسا  مي عر   تا ف كسا  ي الجدولالسعيا

(4جدول )  

لسقياسا  الستهسط أقدام الستغيرات الستغير 
النحراف 
 السعياري 

معامل 
 الرتباط

مدتهى 
 الدللة

الدسات 
 الذخرية

 الجشس
 إ ان ًكٌو

12.5 4.8 0.229 0.03 
28 11 

 العسر
30لق  م،   13.1 

1.8 0.265 0.03 30-49  12.8 
 10.7  أكار -50

مسشوات 
 الخيرا

مسشوات 5-مسشة  1  14.2 
مسشوات 10-مسشوات  5 0.04 0.342 3.9  13.6 

مسشوات  أكار  10  10.9 
ٌجة  رةة )  (92023يداوي ) 9293( ومدتوى يقلة 50 يسة السحدوبة عشد ي

ٌتباةيننة   لظهننرت  الشتننا ف السوضننحة  نني الجنندول الدنناب  وجننوي عماقننة ا
مسننشوات الخينننرا(  –العسننر  –بننت، الدننسات الذخرنننية وبعننس الستغتننرات )الجنننشس 

وهنن ا يلتنن  عمننى لن الدننسات الذخرننية هنني قننفة يا سننة  نني الفننري وق يسفنن، لن 
 . لو تيدم العسر لو مسشوات الخيراتتغتر بتغتر الجشس 

الننن ي  نننش  عمنننى   ومشاقذاااة الشتاااائج الستعمقاااة بالتدااااؤل الثالاااث: عااارض ثالثااااا 
 اآلتي: 

لدنننسات الذخرنننية هنن  توجننند  نننروق ًات يقلننة إ رنننا ية عمنننى مزينناَ ا
 ؟ تعزى لستغتر الجشس
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اق حنننننراف  ،ولإلجابنننننة عمنننننى هننننن ا التدنننننا ل امسنننننتخدم البا انننننان الستومسننننن 
ٌي ن  السعيا

 .(5 ي جدول )سإيجاي الفروق وفيسا  مي عر   تا ف كسا  tاختباٌ 
 

 (5جدول )
الدسات 
 الستهسط العدد الجشس الذخرية

النحراف 
 tاختبار  السعياري 

مدتهى 
 الدللة

اق بدار 
 اق  واب

 3.3 13.6 28 ًكر
0.32 

0.73 
 3.2 13.2 11 ل اى غتر يالة

 العرابية
 4.1 12.4 28 ًكر

1.41 
0.13 

 3.5 11.3 11 ل اى غتر يالة

 ال ها ية
 3.8 10.2 28 ًكر

1.01 
0.22 

 1.6 9.8 11 ل اى غتر يالة
ال    

)الجاًبية 
 اقجتساتية(

 3.8 10.6 28 ًكر
5.18 

0.001 
 1.8 12.8 11 ل اى يالة

ٌجة  رةة  t يسة   (1.96( تداوي )0.05ومدتوى يالة ) 448الجدولية عشد ي
 

السحدننوبة ( tلظهننرت  الشتننا ف السوضننحة  نني الجنندول الدنناب  لن  يسننة )
( 1.96( الجدولينة )t( وهني لقنغر من،  يسنة )0.32اق  نواب ) –لبعد اق بدار 

( بسعشننننى ل ننننى ق توجنننند  ننننروق جوهرةننننة ًات  يقلننننة 0.05عشنننند مدننننتوى الدقلننننة )
( وهننني 1.41(  لبعننند العرنننابية )tإ رنننا ية بنننت، الجشدنننت،،  ننني  نننت، لن  يسنننة )

( لي ل نننى ق 0.05لنننة )( عشننند مدنننتوى يق1.96( الجدولينننة )tلقنننغر مننن،  يسنننة )
 توجد  روق ًات يقلة إ را ية بت، الجشدت،. 

(  t( وهنننننني لكيننننننر منننننن،  يسننننننة )1.01( لبعنننننند ال ها يننننننة )t) كسننننننا لن  يسننننننة
ق ًات يقلنننة ( لي ل نننى توجننند  نننرو 0.05( عشننند مدنننتوى يقلنننة )1.96الجدولينننة )

 . إ را ية بت، الجشدت،
( وهني 5.18اقجتساتينة( هني )( لبعد ال ن   )الجاًبينة tكسا لن  يسة  )

( لي ل ننى توجنند 0.05( عشنند مدننتوى الدقلننة )1.96( الجدوليننة )tلكيننر منن،  يسننة )
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 ننروق ًات يقلننة إ رننا ية بننت، الجشدننت،، وهنن ا  نندل لن اسإ ننان لنند ه، فخرننية 
ٌجننننات ًبيننننة اقجتساتيننننة  لكاننننر منننن، النننن كٌو)ال ننن  ( الجا ،  تننننث بمنننن  متومسنننن  ي

( 2.8(  نني  ننت، بمنن  متومسنن  اسإ ننان )3.8ي )( وبننا حراف معينناٌ 10.6النن كٌو )
ٌي )  . لن اسإ ان لكار ك با  م، ال كٌو ( معشى ًل 1.8وبا حراف معيا

 ال ي  ش  عمى:  عرض ومشاقذة الشتائج الستعمقة بالتداؤل الرابع :رابعاا 
هنن  توجننند  نننروق ًات يقلننة إ رنننا ية عمنننى مزينناَ الدنننسات الذخرنننية 

 ؟ أكار( 50م،  – 40 -30م،  -30ق  تعزى إلى متغتر العسر)ل
لإلجابننننة عمننننى هنننن ا التدننننا ل امسننننتخدم البا اننننان لمسننننمو  تحمتنننن  التبننننا ،  

 (.6( وفيسا  مي عر  الشتا ف كسا  ي جدول )Fاأل ايي واختباٌ )
 (6جدول )

 مردٌ التبا ، الدسات الذخرية
مجسو  
 السربعات

ٌجة  ي
 الحرةة

متومس  
 السربعات

  يسة
F 
 

مدتوى 
 الدقلة

اق  واب اق بدار  
 2127 1 11925 بت، السجسوعات

 يالة 129
 1129 222 7529 ياخ  السجسوعات 9291

  227 00525 السجسو 

 العرابية
 3621 1 5221 بت، السجسوعات

 يالة 122
 1522 227 54421 ياخ  السجسوعات 9291

  227 62922 السجسو 

 ال ها ية
 10929 1 14921 بت، السجسوعات

 يالة 724
 1120 222 24324 ياخ  السجسوعات 9291

  227 60325 السجسو 

ال    )الجاًبية 
 اقجتساتية(

 3123 1 13423 بت، السجسوعات
 يالة 1021

 1124 222 7625 ياخ  السجسوعات 9291
  227 23420 السجسو 

ٌجنننة  رةنننة )0.05( الجدولينننة عشننند مدنننتوى الدقلنننة )F يسنننة ) والزيسنننة الجدولينننة  (446-3( بد
(2.60). 

(  السحدنوبة Fلظهرت الشتا ف السوضنحة  ني الجندول الدناب  لن  يسنة ) 
(  الجدولينة التني تدناوي F( وهي لكير من،  يسنة )3.0لبعد اق بدار اق  وا ية )

(، وهنننننن ا يعشنننننني وجننننننوي  ننننننروق ًات يقلننننننة 0.05عشنننننند مدننننننتوى يقلننننننة ) (2.60)
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تعنننزى إلنننى متغتنننر العسنننر، ولسعر نننة إ رنننا ية عمنننى مزيننناَ الدنننسات الذخرنننية 
ٌ نننات البعدينننة لتجنننا س  الفنننروق بنننت، السجسوعنننات تنننم إجنننراب اختبننناٌ )فنننيفيى( لمسيا

ٌهم )لقنن  منن،  ٌةس النن  ، لعسننا مسننشة(  30التبننا ،،  ينند تيننت، لن لعزنناب هتةننة التنند
ٌهم بت،)  50( وم، )49-30لد هم فخرية ا بداةية لكار م، ال  ، تتراوو لعسا

  أكار( .
( وهنني لكيننر مننن، 3.4) ( السحدننوبة لبعنند العرننابية  تدنناوي F)وان  يسننة

(، وهن ا يعشني 0.05( عشد مدتوى يقلنة )2.60( الجدولية التي تداوي )F يسة )
وجنننوي  نننروق ًات يقلنننة إ رنننا ية عمنننى مزيننناَ الدنننسات الذخرنننية تعنننزى إلنننى 

ٌ نا ت متغتر العسر، ولسعر ة الفروق بت، السجسوعات تم إجراب اختباٌ فنيفيى لمسيا
ٌهم  ٌةس ال  ، تتراوو لعسا البعدية لتجا س التبا ، ،  يد تيت، لن لعزاب هتةة التد

ٌهم )49-30بت،)   أكار(.  50( لد هم فخرية عريية لكار م، ال  ، لعسا
( وهي لكينر من، 9.6( السحدوبة لبعد ال ها ية )Fإضا ة إلى لن  يسة ) 

(، وهن ا يعشني 0.05لنة )عشد مدتوى يق (2.60( الجدولية التي تداوي )F يسة )
وجنننوي  نننروق ًات يقلنننة إ رنننا ية عمنننى مزيننناَ الدنننسات الذخرنننية تعنننزى إلنننى 
ٌ نات  متغتر العسر، ولسعر ة الفروق بت، السجسوعات تم إجراب اختباٌ فنيفيى لمسيا

ٌهم )لق  م،  ( والن  ، تتنراوو 30البعدية لتجا س التبا ،،  يد تيت، لن  ال  ، لعسا
ٌهم بت، ) ٌهم )( لد49-30لعسا مسشة  50 هم فخرية ًها ية لكار م، ال  ، لعسا

  أكار(. 
( السحدننننننوبة لبعنننننند ال نننننن   الجاًبيننننننة اقجتساتيننننننة تدنننننناوي Fوان  يسننننننة )

عشنند مدننتوى  (2.60( الجدوليننة التنني تدنناوي )F( وهنني لكيننر منن،  يسننة )12.3)
(، وهننننن ا يعشنننني وجنننننوي  ننننروق ًات يقلنننننة إ رننننا ية عمنننننى مزيننننناَ 0.05يقلننننة )

تعزى إلى متغتنر العسنر، ولسعر نة الفنروق بنت، السجسوعنات تنم  الدسات الذخرية
ٌهم )لقنن   ٌةس النن  ، لعسننا إجننراب اختبنناٌ فننيفيى،  تننث تيننت، لن لعزنناب هتةننة التنند

ٌهم تتنننراوو بنننت، ) 30مننن،  ( لننند هم جاًبينننة اجتساتينننة 40-30مسنننشة( والننن  ، لعسنننا
ٌهم ٌةس ال  ، لعسا وجندول مسنشة  نأكار(  50) )ال   ( لكار م، لعزاب هتةة التد

 (  وضا ًل :7)
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 (7جدول )
الدسات 
 الذخرية

19لق  م،  الستومس  العسر مسشة  أكار  39  أكار 19-27   

 اق بدار اق  واب
19لق  م،   1227 

 
9246 9203 

 9241 9215 1226  أكار 19-27
مسشة  أكار  39  1021  9291 

 العرابية
19لق  م،   1224 

974 
 9210 

 9211 9259 1121  أكار 19-27
مسشة  أكار  39  1925 9241 9211 

 ال ها ية
19لق  م،   1221 

9204 
  

 92991 92990 1129  أكار 19-27
مسشة  أكار  39  1120 92990 92991 

ال    )الجاًبية 
 اقجتساتية(

19لق  م،   1226 
9221 

 92991 
 92991 9221 1123  أكار 19-27
مسشة  أكار  39  1125  9244 

 (0.05(                        ويالة عشد مدتوى )0.01يالة عشد مدتوى )  
 

ات تفدتر الشتا ف ل ى توجد  روق ًات يقلة إ رنا ية عمنى مزيناَ الدنس
ٌةس األقن  الذخرية تعزى إلنى متغتنر العسنر لن   تيجنة لن لعزناب هتةنة التند ، ًو

ٌهم ) 30منن،  ها يننة 49-30والنن  ، تتننراوو لعسننا ( هننم لكاننر ا بدنناةية وعرننيية ًو
ٌهم  مسشة  أكار، وةعنوي ًلن  إلنى لن  50وك   وجاًبية اجتساتية لكار مس، لعسا

ٌبها كسا  عم  مص فرةحة   مسشة  أكار.  50الحياا لم تريمهم بتجا
الن ي  نش  عمنى  ة الشتاائج الستعمقاة بالتدااؤل الخاامسعرض ومشاقذا خامداا:
 اآلتي: 

هنن  توجننند  نننروق ًات يقلننة إ رنننا ية عمنننى مزينناَ الدنننسات الذخرنننية 
لقن  من،  -مسشوات 5، )مسشوات( 5لق  م،   -1))تعزى إلى متغتر مسشوات الخيرا 

 مسشوات  أكار((؟. 10، )مسشوات( 10
تحمت  التبا ، واختباٌ  لإلجابة عمى ه ا التدا ل امستخدم البا اان لمسمو 

(F( وفيسا  مي عر   تا ف الجدول )8). 
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 (8جدول )

 مردٌ التبا ، الدسات الذخرية
مجسو  
 السربعات

ٌجة الحرةة  ي
متومس  
 السربعات

  يسة
F 
 

مدتوى 
 الدقلة

 اق بدار اق  واب
 12237 0 4520 بت، السجسوعات

 يالة 1219
 19297 225 263223 ياخ  السجسوعات 9292

  227 270125 السجسو 

 العرابية
 101226 0 02429 بت، السجسوعات

 يالة 5297
 15200 225 557322 ياخ  السجسوعات 9291

  227 692122 السجسو 

 ال ها ية
 003253 0 23123 بت، السجسوعات

 يالة 1424
 10290 225 305221 ياخ  السجسوعات 9291

  227 350323 السجسو 

ال    )الجاًبية 
 اقجتساتية(

 173296 0 17921 بت، السجسوعات
 يالة 1321

 10246 225 334429 ياخ  السجسوعات 9291
  227 373420 السجسو 

ٌجنننة  رةنننة )0.05( الجدولينننة عشنننند مدنننتوى الدقلنننة )F يسنننة ) ( والزيسنننة الجدولينننة 44792( بد
(2.21). 

( السحدنننوبة Fالدنناب  لن  يسننة )لظهننرت الشتننا ف السوضننحة  نني الجنندول 
(  الجدوليننننة التنننني F( وهنننني لكيننننر منننن،  يسننننة )3.10اق  ننننواب ) -لبعنننند اق بدننننار

(، وهن ا يعشني وجنوي  نروق ًات يقلنة 0.05( عشند مدنتوى يقلنة )2.60تداوي )
ٌةس، ولسعر نة يقلنة الفنروق بنت،  إ را ية بت، مسنشوات الخينرا ألعزناب هتةنة التند

ٌ ات البعدينة لتجنا س التبنا ، ،  يند تينت، السجسوعات تم إجراب اختب اٌ فيفيى لمسيا
ٌةس النن  ، لنند هم مسننشوات خيننرا منن، ) مسننشوات(  5مسننشة إلننى 1لن لعزنناب هتةننة التنند

 10-5لنننند هم فخرننننية ا بدنننناةية  لكاننننر منننن، النننن  ، لنننند هم مسننننشوات خيننننرا منننن، )
مسنننشوات(، وهننن   الفنننروق ًات يقلنننة إ رنننا ية، بتشسنننا ق توجننند  نننروق  ننني بالشدنننبة 

 مسشوات  أكار(.  10ت الخيرا م، )لدشوا
( وهنني لكيننر منن،  يسننة 7.09( السحدننوبة لبعنند األعرننا  )Fوان  يسننة )

(F( الجدولينننة التننني تدننناوي  )وهننن ا يعشننني 0.05( عشننند مدنننتوى يقلنننة )2.60 ،)
ٌةس لبعند  وجوي  روق ًات يقلة إ را ية بت، مسنشوات الخينرا ألعزناب هتةنة التند
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بننننت، السجسوعننننات تننننم إجننننراب اختبنننناٌ فننننيفيى األعرننننا ، ولسعر ننننة يقلننننة الفننننروق 
ٌةس الننن  ، لننند هم  ٌ نننات البعدينننة،  تنننث بتشننن  الشتنننا ف لن لعزننناب هتةنننة التننند لمسيا

مسنشوات( لند هم فخرنية عرنابية لكانر من، الن  ،  5مسشة إلى 1مسشوات خيرا م، )
مسشوات(  وك ل  م، ال  ، لد هم مسشوات خيرا م،  10-5لد هم مسشوات خيرا م، )

 (.مسشوات  أكار 10)
( وهنني لكيننر منن، 18.6( السحدننوبة لبعنند ال ها يننة تدنناوي )Fوان  يسننة )

(، وهن ا يعشني 0.05( عشد مدتوى يقلنة )2.60( الجدولية التي تداوي )F يسة )
ٌةس لبعند  وجوي  روق ًات يقلة إ را ية بت، مسنشوات الخينرا ألعزناب هتةنة التند

ب اختبننننناٌ فنننننيفيى ال ها ينننننة، ولسعر نننننة يقلنننننة الفنننننروق بنننننت، السجسوعنننننات تنننننم إجنننننرا
ٌةس الننن  ، لننند هم  ٌ نننات البعدينننة ،  تنننث بتشننن  الشتنننا ف لن لعزننناب هتةنننة التننند لمسيا

مسننشوات( لنند هم فخرننية ًها يننة لكاننر منن، النن  ،  5مسننشة إلننى 1مسننشوات خيننرا منن، )
 10مسننشوات(  وكنن ل  النن  ، لنند هم مسننشوات خيننرا ) 10-5لنند هم مسننشوات خيننرا منن، )

 مسشوات  أكار(.
( وهي لكير من،  يسنة 15.3لبعد ال    تداوي)( السحدوبة Fوان  يسة )

(F( الجدولية التي تداوي )وه ا يعشي وجوي 0.05( عشد مدتوى يقلة )2.60 ،)
ٌةس لبعند ال ن     روق ًات يقلة إ را ية بت، مسشوات الخيرا ألعزاب هتةة التد
)الجاًبينة اقجتساتينة(، ولسعر نة يقلنة الفنروق بنت، السجسوعنات تنم إجنراب اختبناٌ 

ٌةس الننن  ، فننن ٌ نننات البعدينننة،  تنننث بتشننن  الشتنننا ف لن لعزننناب هتةنننة التننند يفيى لمسيا
-5مسنشوات( والن  ، لهنم مسنشوات خينرا من، ) 5مسنشة إلنى 1لد هم مسشوات خيرا من، )

مسننننشوات( لنننند هم فخرننننية جاًبيننننة اجتساتيننننة لكاننننر منننن، األ ننننراي النننن  ، لنننند هم  10
 (  وضا ًل .9)مسشوات  أكار( والجندول  10ا م، )مسشوات خير 
 

 
 
 
 



 
 
 

ومحمود دمحم زريبيط  زهرة أشتيوي بن عثمان   
 

(0202( العدد الثاني )ديسمبر 33المجلد )  
405 

 (9)جدول 
33أقل من  الستهسط العسر الدسات الذخرية فأكثر 33-49  سشة فأكثر  53   

 اق بدار اق  واب
مسشوات 5-مسشة  1   

 
 0.04 

مسشوات 5-10   0.51 0.44 
مسشوات  أكار  10     

 العرابية
مسشوات 5-مسشة  1   

 
 0.002 

مسشوات 5-10   0.04 0.62 
مسشوات  أكار  10     

 ال ها ية
مسشوات 5-مسشة  1   

 
0.03 0.0001 

مسشوات 5-10    0.005 
مسشوات  أكار  10     

ال    )الجاًبية 
 اقجتساتية(

مسشوات 5-مسشة  1   
 

0.08 0.009 
مسشوات 5-10    0.001 
مسشوات  أكار  10     

 
تفدنننر الشتنننا ف لّن العامننن  الزمشننني ومسنننشوات الخينننرا لهنننا آ،ننناٌ مسنننميية عمنننى  

ٌةس، وهن ا يعنوي لضوضنا  السعيذنة الدنتةة  الدسات الذخرية ألعزاب هتةة التد
ٍات.   ي ظ  ما تسر بى بماي ا وظروف اسإ بار وقمة الحوا ز واقمتيا

 نتائج البحث

ٌجننننة عاليننننة ألعزنننناب هتةننننة التنننندٌ  (1 ةس بفميننننة توجنننند مسننننسات الذخرننننية بد
 اآليا .

ٌتباةيننة يالننة ًات يقلننة إ رننا ية بننت، الدننسات الذخرننية  (2 وجننوي عماقننة ا
ات الخينرا( عشند مدنتوى يقلنة مسنشو  –العسنر  –وبعس الستغترات )الجشس 

0.05 . 
توجد  روق ًات يقلة إ را ية عمنى مزيناَ الدنسات الذخرنية لستغتنر  (3

 .(0.05الجشس لرالا اسإ ان عشد مدتوى يقلة )
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 نروق ًات يقلنة إ رنا ية عمنى مزيناَ الدنسات الذخرنية  دنع توجند  (4
عشنند مدننتوى يقلننة  49-30متغتنر العسننر لرننالا األعسنناٌ التنني لقن  منن، 

(0.05). 
 تهصيات البحث

ٌةس  ظرا  لوجنوي ضنغوةات  فدنية  تعرضنون  (1 اقهتسام بأعزاب هتةة التد
 لها ل،شاب العس .

ٌةس التوقتنننن  السشامسننننع سإ (2 ع نننناب محاضننننراتهم اختينننناٌ لعزنننناب هتةننننة التنننند
  دع ما  تشامسع مص مسساتهم الذخرية. 

ٌفنننايية مننن، قيننن  السرفننند ، الشفدنننتت، ألجننن  تخفينننف  ننندا  (3 إعنننداي بنننرامف إ
ال ننننن   )الجاًبينننننة  –بعنننننس الدنننننسات الذخرنننننية مننننن، بتشهنننننا العرنننننابية 

 اقجتساتية(.   
 مقترحات البحث 

ٌامسننننة مسا،مننننة لبحننننث مدننننتوى الدننننسات الذخرننننية لنننندى معمسنننني  (1 إجننننراب ي
 السر مة الاا وةة.

ٌامسننننة  ننننول الزننننغوةات الشفدننننية والرننننعوبات التنننني تننننك،ر عمننننى  (2 إجننننراب ي
ٌةس.   الدسات الذخرية ألعزاب هتةة التد

ٌامسنننننة  نننننول الدنننننسات الذخرنننننية وعماقتهنننننا بننننناقتزان اق فعنننننالي  (3 إجنننننراب ي
ٌةس.  ألعزاب هتةة التد

 قائسة السرادر والسراجع

 : الكتب     أولا 
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 م.2000ع ّسان،  . ياٌ الف ر العربي،خرية، امستراتيجياتها،  ظرةاتهاعيد هللا دمحم قامسم : الذ
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Abstract 
The research aims to identify the level of personality traits and its 
relationship with the variables of, gender, age, and years of 
experience among the faculty members of the College of Arts at 
Alasmarya Islamic University. Also, it studies whether there is a 
correlation relationship between the personality traits of the study 
sample and the variables of, gender, age, and years of experience. 
The sample size consists of 39 teaching members. The descriptive 
approach was used to achieve the research goals. Eysenck’s 
Personality Traits Scale has been quoted from Dahlan K. K. (2007) 
and adapted to meet the Libyan environment as well as it has been 
tested for reliability and validity. The study revealed that teaching staff 
at Arts Faculty experiences a high level of personality traits. Besides, 
the findings showed that there is a statistically significant correlation at 
the level of (α ≤ 0.05) between personality traits and variables of sex, 
age, and years of experience. In addition, there are statistically 
significant differences between males and females on the scale of 
personality traits in favor of females at a significance level (α ≤ 0.05). 
Moreover, there are statistically significant differences between ages 
on the scale of personality traits in favor of the ages less than 30 - 49 
at a significance level (α ≤ 0.05). 
Keywords:  Personality traits; Faculty Members; Faculty of Arts, Zliten 


