
 5102يناير  -3العدد  -املجلد الثاتي  اجلربي عــــــــائض أمحد                            العريقي هائل امساعيل علي                  الشرجــيب منصور خليــــل

 

  96 

 أثر بعض اخلصائص الشخصية والوظيفية 
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 :امللخص

ت التال ددات الرددايث ا الددزراعي ا اليمنيدد ا يسددب مددد  شدد ل م للو ددا    هددد ا الدرا ددة إقددّ تقخددفا

فددي قدددراالم اوبا ددووية وعوامل ددا امللتلرددة  دداو   ة  إلاشددرا ية ولصا صدد م الة صددية والو يريددة  لددر ،

اترعدددددا الدرا دددددة املدددددن،  املسددددد ي الو دددددري، و معدددددا . واوبيدددددازة اوبا دددددووية، وتلليدددددئ   دددددر تلددددد  او صدددددا  

  035)الرياندددات مددددة العينددددة 
 
لددددا بطددددر  إيصدددا ية منا ددددرة(  دددردا

ا
ل كشددددرا . با ددددتلدام ا ددددصرانة لا دددة ، ويإ

عنددوي فددي متو ددطات  غلددت شددااغي وا دد  شددااغي الو ددا   إلاشددرا ية عددة و ددود الددتال  م( ت)نتددا ا الترددار 

فدددددي العمددددددر وامليهددددددئ التعليمدددددي والدر ددددددة العلميددددددة والل دددددة إلانجل  يددددددة، واوبيددددددازة اوبا دددددووية لصدددددداو  شددددددااغي 

لقيددداس التال دددات املت  ددد ات عديددددة الرغدددات، و دددود التال دددات "  نو دددا"و   دددر تلليدددئ . الو دددا   إلاشدددرا ية

يسدددددب امليهدددددئ التعليمدددددي  –مدددددا عددددددا التددددددريب اوبا دددددو ي  –وامدددددئ القددددددرة اوبا دددددووية معنويدددددة فدددددي  ا دددددة ع

 فددي متو ددطات . والدر ددة العلميددة والل ددة إلانجل  يددة
 
ولددم يددنجم عددة الددتال   مدد ة او دمددة فددي الرلددوس تراوتددا

ولددويو و ددود تردداية معنددوي فددي متو ددطات التدددريب اوبا ددو ي يسددب الددتال  . عوامددئ القدددرة اوبا ددووية

نددا نتددا ا الترددار . ات العمددر وم ددم   ددرة والل ددة إلانجل  يددةمتو ددط ملقارنددة املتو ددطات املتراينددة " تددو ي"وويا

وعغدددددّ .  ا متو ددددطات التدددددريب اوبا ددددو ي ارترطددددا بانلرددددام متو دددددطات مت  دددد ي العمددددر، وم ددددم   ددددرة

  يددة، ونجددم عندد  عكددذ كلدد ،   ددر   ددر ارتردداع متو ددطات املسددتو  التعليمددي والدر ددة العلميددة والل ددة إلانجل

لر ددا الدرا ددة ٍعددددمل مددة املقم يددات لتلسدد ا القدددرة . ارتردداع متو ددطات  ا ددة عوامددئ القدددرة اوبا ددووية

 
 
 . اوبا ووية للرايث ا الزراعي ا، ووما يساعد في تلس ا مستو   دائلم و داء مي ساالم مستقرال

 : كلمات مفتاحية

 .اليمة–عوامئ مي رة–ةقدرة يا ووي-تكنولو يا املعلومات–بايثوا زراعيوا 
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 :مقدمة

 في التنمية بملتل  قطاعاالدا فدي  ا دة  نلداء العدالم،
 
 بارزا

 
وال ديما  لعرا تكنولو يا املعلومات دورا

، والرلدددو العلمدددي الزراعدددي بو ددد  لدددا 
 
و ددداا عغدددّ ر س . فدددي  اندددب الرلدددو العلمدددي والتقددددم التقحدددت عمومدددا

 لعدد ها ئ مة التقاندات اللدت تتدد ل عغدّ ملتلد  
 
قا مة تل  التقانات   از اوبا وب الذي   رح ملورا

 . وانب يياة إلانساا في العصر الراهة عغّ نلو مم ايد ومذهئ

يات ا ددددتلدام اوبا ددددوب فددددي الدددديمة إقدددددّ  وا ددددي  ددددرعينيات القددددرا املا ددددفت فددددي عددددددد وتعددددود بدددددا

 لدددالل الرمددد ة 
 
وتشددد   . م0991 – 52ملددددود مدددة او  دددات، لكدددة كلددد    دددتلدام والتو دددل  يددد   دددئ  دددعيرا

ٍعدددمل املرا دددل املتدددو رة إقدددّ  ا    دددزة اوبا دددوب فدددي الرلدددد مدددل مطلدددل الصسدددعينيات مدددة القدددرا العشدددرية لدددم 

 .0"يا وب مة ملتل   نواع 0111ا يتجاوز عدده

وقدد  انددا هيغددة الرلددوس وإلارشدداد الزراعددي مددة بدد ا تلدد  او  ددات اللددت اقتنددا   دداز اوبا ددوب مددل 

 مددا عغددّ الصددعيد . بدايددة تسددعينيات القددرا املا ددفت عغددّ املسددتو  املي فددفت، وال دديما فددي مقددر إلادارة العامددة

ومددددد  تددددو ر اوبا ددددوب ،ي ملتلدددد  مرا ددددل و ددددروع ال يغةالرددددردي بالنسددددرة للرددددايث ا الددددزراعي ا العددددامل ا فدددد

 
 
 ولدددو بصدددورة ،ال دددتلداماالم امللتلرة، قدددد  دددئ ملددددودا

 
ولا دددة مدددل يلدددول السدددنوات بطيغة،ولكة متناميدددا

 .  وقّ مة  لرية او ديدة

 انا ٍعمل الصساؤالت قد بدد ت تطدرن نرسد ا يدول ملتلد  او واندب و ٍعداد اضوا كل ،وفي 

ة اوبا ددددددووية ومدددددد  و دددددود  ي التال ددددددات فدددددي القددددددر اوبا ددددددووية للردددددايث ا الزراعي ا  ةاللدددددت تشدددددكئ القددددددر 

شدد ئ الو ددا    شددرا ية مددة وما إكا  دداا للرددايث ا الزراعي ا و  ددراب مثددئ تلدد   لتال ددات،إا و دددت 

ومدددا هدددو   دددر املمكدددة لدددرعمل او صدددا   الة صدددية والو يريدددة ل دددم فدددي تلديدددد قددددراالم اوبا دددووية بينلا 

وقادت مثدددددئ هدددددذه   دددددغلة إقدددددّ القيدددددام بصنريدددددذ هدددددذه و دددددواء   اندددددا منردددددردة  و مجتمعدددددة  ٍعادها، بملتلددددد 

مل ا ددددتو ب إ راءهددددا 
الدرا ددددة، ال دددديما فددددي  ددددئ قلددددة الدرا ددددات املشدددداحلة تلددددا الرددددرو  اليمنيددددة وهددددو تلدددددا

ي لتكدددوا بمثابدددة لطدددوة  وقدددّ عغدددّ دريدددل مزيدددد مدددة الدرا دددات والرلدددوس التلصصدددية الترصددديلية املشددداحلة فددد

 للتقنيدددات اوبا دددووية والتقنيدددات  لكم ونيدددة واملعلوماتيدددة 
 
إددددار مواكردددة الرلدددوس الزراعيدددة والددديمة عمومدددا

 . بو   عام
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 : األهداف 
ــا  - درا دددددة   دددددر ٍعدددددمل العوامدددددئ الة صدددددية والو يريدددددة للردددددايث ا الدددددزراعي ا فدددددي قددددددراالم   :اهلـــــدف العـــ

 .اوبا ووية

 :األهداف الفرعية -

التال ات في عوامئ القدرة اوبا ووية ب ا املرلو  ا مة شااغي الو دا   إشدرا ية تلديد مد  و ود  .0

 (.1)وا   شااغي الو ا   إلاشرا ية ( 0)

تلليدددئ  ي التال دددات فدددي عوامدددئ القددددرة اوبا دددووية بددد ا الردددايث ا الدددزراعي ا يسدددب ٍعدددمل لصا صددد م  .5

 دمددة فددي الرلددوس، والدر ددة  و العمددر، م ددم   ددرة، امليهددئ التعليمددي، مدددة او)الة صددية والو يريددة 

 (. املرترة العلمية، وم ارة الل ة إلانجل  ية

معر ددة   ددر ٍعددمل او صددا   الة صددية والو يريددة للمرلددو  ا فددي عوامددئ قدددراالم اوبا ددووية منرددردة  .3

 .و لية

 . تقديم  ي مقم يات مة شأنلا  رتقاء بالقدرة اوبا ووية للرايث ا الزراعي ا اليمني ا .0

 : املنهجية
 :تعريفات إجرائية ألهم اصطالحات الدراسة. 1

  :الباحثون الزراعيون
الددددكتوراه )هدددم  عضددداء هيغدددة الرلدددو العلمدددي ومسددداعد لم مدددة يملدددة املددديهالت العلميدددة او امعيدددة والعليدددا 

املتلصصدددوا فدددي مجدددال الزراعدددة  و  ي مدددة اوبقدددول العلميدددة التلصصدددية كات ( واملا سدددت   والركدددالوريوس

مة العامل ا في هيغة الرلوس وإلارشداد الزراعدي  و  يدد  روع دا مدة امللطدات الرلثيدة إلاقليميدة  الصلة حلا

 تنصشر في ملتل   نلاء او م ورية 05 و املراكز الودنية التلصصية التاٍعة ل ا، وعددها 
 
 . رعا

 : الوظيفية اإلشرافية
،  و  ويقصددد حلددا

 
  م ال، إقددّ  انددب كوندد  بايثددا

 
 إشددرا يا

 
 و يريددا

 
  و موقعددا

 
مددا إكا  دداا املرلددوس يشدد ئ منصددرا

لشددااغي الو ددا   إلاشددرا ية  و ( 0)وقددد  عطيددا الدر ددة .  يددد الكددوادر الرلثيددة فددي ال يغددة  و  يددد  روع ددا

مواقدل قياديدة  و منا دب   ناك بدايثوا يشد لوا . ل    شااغي الو ا   إلاشرا ية( 1)املنا ب، والدر ة 

مددددديرو الرددددروع، مددددديروا  نيددددوا، رؤ دددداء  قسددددام، مددددديرو إدارات، منسددددقو مشددددروعات وشددددركات )اشددددرا ية 

وقدددددد تدددددم ا دددددتلدام (. بلثيدددددة، مسدددددغولو ويددددددات  نيدددددة وتلصصدددددية  دددددامللت  ات واملدددددزارع التجري يدددددة و دددددواها

، بددنرذ "  شد ئ و يرددة إشددرا يةمددد"ا دطالن املنصددب  و املوقددل الدو يري للمرلددو  ا بصددورة ترادليدة مددل 

 .املعحى في هذه الدرا ة
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 : الدرجة العلمية

ويقصددد حلددا الرترددة  و املرترددة العلميددة اللددت تددرتري بلصددول الرايددو الزراعددي عغددّ لقددب علمددي تدددر ي فددي إدددار 

م در دددات تريدددي الردددايث ا الدددزراعي ا فدددي ال يغدددة  و  يدددد  روع دددا
ا
وتنلصدددر . تطدددوره الدددو يري وامل دددت  دددمة  دددل

م هذه في عدد مة او طوات اللت ترد  عند تعيد ا  دادر بل دت  ديدد مدة يملدة الركدالوريوس فدي د
ا
ر ات السل

، (در تدداا 5)و عطيددا ل ددا " بايددو"،  ددم يلالددا در ددة (در ددة وايدددة 0و عطيددا ل ددا " )بايددو مسدداعد"در ددة 

 و ل( در ددات 0)و عطيددا ل ددا " كر دد  بددايث ا"،  ددم (در ددات 3)و عطيددا ل ددا " بايددو  ول "و
 
"   ددتاك بايددو" دد ا

وهددذه الدر دة العلميددة  ل دد ة تقابدئ در ددة  و مرتردة برو اسددور  و   دتاك فددي نرددام (. در دات 2)و عطيدا ل ددا 

 .تريي  عضاء هيغة التدريذ في او امعات اليمنية

 : القدرة احلاسوبية

تي لكدددئمل مدددة ويقصدددد حلدددذا   دددطالن فدددي هدددذه الدرا دددة مدددد  تو دددي  املرلدددو  ا  نرسددد م  و تقيددديم م الدددذا

 :  ٍعاد امللتلرة التالية للتعامئ مل اوبا وب مثئ

 وقصد حلا عدد السنوات منذ  ول ا تلدام الرايو للبا وب، ": ل  ات ا تلدام اوبا وب" (0

يسدددددددتطيل  وقدددددددد ا دددددددتلدما بمعحدددددددى عددددددددد    دددددددزة املتايدددددددة للرايدددددددو واللدددددددت ": اوبيدددددددازة اوبا دددددددووية" (5

 ، (اوخ.. ا تلدام ا في العمئ واملن ل 

الدددذي يصدددئ  ويقصدددد بددد  مددددة  و  مددد ة التددددريب ":  مددد ة التددددريب اوبا دددو ي" و " التددددريب اوبا دددو ي" (3

 ، "باليوم"علي  املرلوس منذ بدء تعامل  مل اوبا وب يلى وقا تنريذ الدرا ة 

 .ويقصد حلا التقييم  و التقدير الذاتي ملستو  م ارة املرلوس ": امل ارة اوبا ووية" (0

مستويات هي مل الدر دة املعطداة لكدئمل  6او ا ة بالتعامئ مل اوبا وب، وكل  عغّ مقياس مكوا مة 

 3/ متو دددددددي"، و"در تدددددداا/ ددددددعي "، و"در ددددددة وايدددددددة 0/ مرتدددددددد "، " ددددددرر/ منعدددددددم امل ددددددارة: "منلددددددا

 ، "در ات 2/ ممتاز  و لر  "، و"در ات 0/  يد"، و"در ات

لرمددددد ة الزمنيدددددة اللدددددت يقضدددددالا املرلدددددوس فدددددي ا دددددتلدام ويقصدددددد بددددد  ا":   دددددتلدام اليدددددومي للبا دددددوب" (2

يدوم  و   دروع  و / يوم  و  داعة/دقيقة )اوبا وب،  و دول وقا   تلدام اليومي ل  في املتو ي 

 (. ش ر
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وقددد ا ددتلدما  الررعيددة  و  وليددة فددي الدرا ددة،" املت  دد ات التاٍعددة"ومثلددا تلدد  العوامددئ  و  ٍعدداد 

د  التداٍل الدر اذ  ئ فدي مجموع دا الدر دة املركردة للمت  ا
ا
الدر ات اللت ياز علالا  ئ مرلوس فدي  دئمل منلدا لصشدك

 . لكئا مرلوس مة   راد العينة" القدرة اوبا ووية الكلية"وهو 

 اللددددتال  ويدددددات قيدددداس املت  دددد ات امللتلرددددة،  قددددد 
 
تددددم مددددة   ددددة  انيددددة، تجدددددر إلاشددددارة إقددددّ  ندددد  نرددددرا

إلعددادة ترم  هددا، ولصسدد يئ تطريددل ( Standardized scoresاملعرو ددة بدددر ات )تلويل ددا إقددّ در ددات قيا ددية 

رل في مثئ هذه اوبالة 
ا
 . 5(Best, 1995)إلا راءات إلايصا ية املستلدمة في الدرا ة، كما هو مت

 : أسلوب وعينة الدراسة ومجع وحتليل البيانات. 2

ردداع   ددلوب امل دد  ومن
ا
وقددد ا ددتلدم نمددوكا ا ددصرانة لا ددة . ، يددة املقارنددة فددي هددذه الدرا ددةتددم ات

 قرددئ ا ددتلدام ا فددي  مددل املعلومددات مددة العينددة الرعليددة
 
ما والت  ت،و ددر  تطويرهددا  ز يددا والت دد ت . ُ ددما

ع هيغدددددددددة الرلدددددددددوس وإلارشددددددددداد عيندددددددددة الدرا دددددددددة بأ دددددددددلوب العيندددددددددة الطرقيدددددددددة ٍ دددددددددرم تمثيدددددددددئ ملتلددددددددد   دددددددددرو 

 . ووما يلقل  هدا  الدرا ة،الرايث ا الزراعي اوملتل   غات الزراعي،

 مدددة إ مددداقي  035وقدددد شدددارك فدددي عيندددة الدرا دددة 
 
 زراعيدددا

 
  381بايثدددا

 
يشدددكلوا املجتمدددل   دددغي ) بايثدددا

رددل ومنصددون بدد  %(30.5)، وونسددرة تمثيددئ بل ددا (3للدرا دة وقددا تنريددذها
ا
، وهددي نسددرة ترددو  بكث دد  مددا هددو مت

، ال ددديما و ا مجتمدددل الدرا ددددة 0مثدددئ هدددذا الندددوع مدددة الرلدددوس والدرا ددداتفدددي %( 02 – 01ويتمثدددئ عدددادة بدددد )

،معرو ،ويصردددل   ددد
 
 و نيدددا

 
 وماليدددا

 
وهو مدددة ،وتتو ر عنددد  معلومدددات  ا يدددة لدددد   ريدددل الدرا دددةة وايددددة إداريدددا

 .  هم العوامئ اللت  اعدت عغّ تس يئ تنريذها

مدددددددة امللتصددددددد ا واو  ددددددد اء  تجددددددددر إلاشدددددددارة إقدددددددّ  ا عدددددددرم ومناقشدددددددة  داة  مدددددددل املعلومدددددددات مدددددددل عدددددددددمل 

كمددددا    ددددرت نتددددا ا . إ دددا ة إقددددّ  لترددددار  وقددددي لال ددددتمارة،قد اعت دددد  بمثابددددة الترددددار ملددددد   دددددقي لااملللي ا،

، وهددو ميشدر عغددّ  دب لا و ددالم لا (1.5925)قددد بل دا ( r)التردار  رددات  داة املسدتلدمة  ا قيمددة املعامدئ 

ما     . ل وقدرالا عغّ الو اء بال رم الذي ُ ما

وقدددددد تدددددم (. SPSS)تم ا دددددتلدام برنددددداما اوبزمدددددة إلايصدددددا ية للعلدددددوم   تماعيدددددة ولتلليدددددئ الرياندددددات،

وكلدددددددددد  وبسدددددددددداب مدددددددددد  الددددددددددتال  متو ددددددددددطات (  نو دددددددددا)وتلليدددددددددئ الرددددددددددرو   يددددددددددادي ( ت)ايسددددددددداب الترددددددددددار 

كمدا . املجموعات،وتأ    او صا   الة صية والو يرية عغّ مت   ات القدرة اوبا ووية الررعية والكليدة

 . للمقارنات املتعددة ملتو طات املت   ات املدرو ة" تو ي"تم ا تلدام الترار 
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 : النتائج واملناقشة

  :اختالفات الباحثني الزراعيني يف املتغريات املدروسة. 1

إقّ و ود التال ات معنوية فدي متو دطات عددد قليدئ مدة  (0)تش   النتا ا املدر ة في او دول رقم 

املنا دددب  و املواقدددل ( 0)وشدددااغي ( 1)عددددم شدددااغي "املت  ددد ات الة صدددية والو يريدددة للمرلدددو  ا مدددة  غلدددت 

، وامليهددددددئ التعليمددددددي، والدر ددددددة العلميددددددة، (1.12عنددددددد مسددددددتو  داللددددددة )شددددددملا  ددددددئ مددددددة العمددددددر " إلاشددددددرا ية

 مدددا  يمدددا يتعلدددل ٍعوامدددئ مت  ددد  القددددرة اوبا دددووية، (. 1.10مسدددتو  داللدددة عندددد )ومسدددتو  الل دددة إلانجل  يدددة 

/  لدددم ير دددر مثدددئ هدددذا  لدددتال  املعندددوي بددد ا متو دددطات  غلدددت شدددااغي وعددددم شدددااغي الو دددا   إلاشدددرا ية 

 . 1.12، وعند مستو  داللة "اوبيازة اوبا ووية"املنا ب،  و  في مت    وايد هو 

شدددااغي " ا  غدددة   دددراد العيندددة مدددة الردددايث ا الدددزراعي ا ( 0)دول رقدددم وتيكدددد النتدددا ا املراندددة فدددي او ددد

قددددد يققددددوا متو ددددطات مرترعدددة كات داللددددة إيصددددا ية مقارنددددة بددددزمالئلم ا دددد  " املواقددددل إلاشددددرا ية/ املنا دددب 

شدددددددااغي املنا دددددددب فدددددددي  دددددددئمل مدددددددة العمدددددددر وامليهدددددددئ التعليمدددددددي والدر دددددددة العلميدددددددة والل دددددددة إلانجل  يدددددددة واوبيدددددددازة 

 . اوبا ووية

  ا متو دددطات هدددذه الرغدددة  بدددئ
 
فدددي (  ي شدددااغي املنا دددب  و الو دددا   إلاشدددرا ية)وقدددد لدددويو  يضدددا

كح دم " ا   شدااغي املنا دب "بايي املت   ات املدرو ة،  انا  عغّ مة تل  اللت يقق ا نررائلم   راد  غة 

 ددددتلدام اليددددومي   ددددرة، و مدددد ة او دمددددة فددددي الرلددددوس، واو  دددد ة اوبا ددددووية، وامل ددددارة اوبا ددددووية، ومددددد    

لكددة هددذه املتو ددطات لددم ترلددد مسددتو  الداللددة إلايصددا ية عنددد . للبا ددوب، بددئ والقدددرة اوبا ددووية الكليددة

 مة املستوي ا 
 
 (.  0 دول رقم ) 1.2، 1.10 يا

للرددددرو  فدددي متو ددددطات در دددات   ددددراد العيندددة مددددة الردددايث ا الددددزراعي ا " ت " نتددددا ا التردددار ( 0) ددددول رقدددم 

يشدد ئ "/1"ال يشدد ئ موقددل إشددرافي )الو يرددة إلاشددرا ية / اوبا ددووية يسددب مت  دد  املنصددبلعوامددئ القدددرة 

 "( 0" موقل إشرافي
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 املت   ات

 

 

 

مد  ش ئ 

 منصب
 الداللة قيمة ت انلرا  معياري  متو ي تكرار

 0.014 2.508 8.1440 41.3488 86 ال يشغل منصب العمر

 8.7418 45.2609 46 يشغل منصب

 0.582 552. 2.0844 3.2791 86 يشغل منصبال  حجم ألاسرة

 1.5593 3.4565 46 يشغل منصب

 0.004 2.985 6224. 1.4186 86 ال يشغل منصب املؤهل التعليمي

 7489. 1.8043 46 يشغل منصب

 0.175 1.368 8.4613 16.4767 86 ال يشغل منصب فترة الخدمة في البحوث

 8.5647 18.6087 46 يشغل منصب

 0.003 3.076 73014. 1.4535 86 ال يشغل منصب العلميةالدرجة 

 96208. 1.9130 46 يشغل منصب

 0.002 3.214 6707. 1.7907 86 ال يشغل منصب اللغة إلانجليزية

 6431. 2.1739 46 يشغل منصب

 519. 647. 4.33301 5.7558 86 ال يشغل منصب الخبرة الحاسوبية

 5.06427 6.3261 46 يشغل منصب

 0.049 1.999 75799. 8837. 86 ال يشغل منصب الحيازة الحاسوبية

 98687. 1.2174 46 يشغل منصب

 0.188 1.324 5.801 7.62 86 ال يشغل منصب التدريب الحاسوبي

 6.259 6.17 46 يشغل منصب

 0.592 538. 1.29911 2.5233 86 ال يشغل منصب املهارة الحاسوبية

 1.32023 2.6522 46 يشغل منصب

 0.381 881. 1.03885 1.2907 86 ال يشغل منصب الاستخدام الحاسوبي اليومي

 1.02646 1.4565 46 يشغل منصب

 0.870 0.164 13.19048 23.8488 86 ال يشغل منصب القدرة الحاسوبية

 14.85700 24.2609 46 يشغل منصب
 

 

إقدددّ  ا  لتيددددار والم شددديح والتعيددد ا مددددة بددد ا الردددايث ا الددددزراعي ا ( 0  دددددول رقدددم)تشددد   هدددذه النتدددا ا 

مركدز،  و مددير  حدت،  و مددير , كمددير ملطدة  ) عغدّ مسدتو  ال يغدة و روع دا " املواقل الو يرية إلاشرا ية"لد
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إدارة  و ر ددددداذ قسدددددم  و مسدددددغول ويددددددة  و منسدددددل مشدددددروع  و شدددددركة بلثيدددددة  و مشدددددر  ملت ددددد   و مزرعدددددة  و 

 لرعمل او صا    و املت   ات  امليهئ التعليمي ومستو  الل ة إلانجل  ية ،(ا  ها
 
 . يتم و قا

مكت يددة  و )ورومددا يدديدي كلدد   لتيددار والتعيدد ا إقددّ اوبصددول عغددّ    ددزة يا ددووية مددة   ددة العمددئ 

وكلدد  ملددا قددد يتطلردد  القيددام مددة تنريددذ م ددام  و مسددغوليات املوقددل الددو يري  و  ،(ش صددية من ليددة  ددامللمول 

كمددددددا  ا كوي املدددددديهالت التعليميددددددة والل ددددددة إلانجل  يددددددة  عغددددددّ . املنصددددددب إلاشددددددرافي الددددددذي  ددددددر  تعييددددددنلم  يدددددد 

إ دا ة إقددّ  ي عددالوات وامتيددازات قدد تددنجم عددة شدد ئ  –يلضدوا برددر مل   ضددئ مدة ييددو العمددئ والدددلئ 

وهددذا يترددل مددل . ممددا يصدديح ل ددم شددراء    ددزة يا ددووية ش صددية  و عغددّ نرقدد لم او ا ددة –را ية مواقددل إشدد

الدددذي  كدددد انلردددام " ا دددتلدام اوبا دددوب فدددي  و دددال   دددراد فدددي الددديمة"تو دددئ إليددد  امل ددد  الدددودحت يدددول 

 .2(5116 كتوور،  00 بيرة )و( 5113ملمد، )ملكية اوبا وب في املنازل 

شدددااغي وا ددد  )لدددم تر دددر  ي التال دددات  وهريدددة فدددي متو دددطات  لتدددا الرغتددد ا  لكدددة الال دددا لالنصرددداه  نددد 

فدددي ٍعدددمل املت  ددد ات الة صدددية والو يريدددة  و اوبا دددووية الررعيدددة  لدددر  كدددد ( شدددااغي الو دددا   إلاشدددرا ية

، واو   ة اوبا ووية، وامل دارة اوبا دووية، ومدد    دتلدام اوبا دو ي اليدومي، "مدة او دمة في الرلوس"

 متقاروة، ومنلرضة بو   عاموالقدر 
 
وتتردل النصيجدة او ا دة ٍعددم . ة اوبا ووية الكلية اللت   رت االرا

 . 6(5111)  ور التال  نا م عة مدة او دمة مل ما تو ئ إلي  امللاسة 

 :خصائص املبحوثني الشخصية والوظيفية وتأثريها يف القدرة احلاسوبية. 2

 إق
 
 عغّ ما تقدم عر  ، و عيا

 
ّ اوبصول عغّ  ورة  وض  يدول التال دات املتو دطات فدي تأ اسا

ٍعدمل املت  دد ات املدرو ددة، وال ديما املت  دد ات التاٍعددة فددي  و دال العينددة، تددم إ دراء تلليددئ التردداية  يددادي 

 و املت  دددد ات )ملعر ددددة تددددأ    لصددددا   املرلددددو  ا فددددي قدددددراالم اوبا ددددووية الكليددددة وعوامل ددددا امللتلرددددة (  نو ددددا)

و شدارت النتدا ا إقدّ و دود التال دات كات (. 5) رت النتا ا عغدّ النلدو املرد ا فدي او ددول رقدم ، و (الررعية

، وودد ا متو ددطات (1.10)داللددة إيصددا ية معنويددة بدد ا متو ددطات العمددر والتدددريب اوبا ددو ي عنددد مسددتو  

 (.5 دول رقم ( )1.12)م م   رة، والتدريب اوبا و ي عند مستو  
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 التراية  يادي   ر  ٍعمل او صا   الة صية والو يرية عغّ العوامئ امللتلرةتلليئ (  5)  دول رقم 

  قدرة اوبا ووية   راد العينة مة الرايث ا الزراعي املت    ال 

 املت   ات

 امليهئ التعليمي م م   رة العمر
او دمة في 

 الرلوس
 الل ة إلانجل  ية الدر ة العلمية

ة 
يم

ق
(

 ) 

لة
دال

ال
 

ة 
يم

ق
(

 ) 

لة
دال

ال
 

ة 
يم

ق
(

 ) 

لة
دال

ال
 

ة 
يم

ق
(

 ) 

لة
دال

ال
 

ة 
يم

ق
(

 ) 

لة
دال

ال
 

ة 
يم

ق
(

 ) 

لة
دال

ال
 

 000. 8.549 000. 8.137 105. 2.290 000. 11.728 999. 001. 752. 286. يةخبرة الحاسوبال

حيازة ال

 وبيةالحاس
.260 .771 .035 .966 13.242 .000 .489 .614 8.762 .000 5.607 .005 

التدريب 

 الحاسوبي
3.809 .025 3.360 .038 .136 .873 2.389 .096 .651 .584 3.998 .021 

 000. 9.855 001. 6.232 142. 1.985 000. 9.385 805. 217. 257. 1.372 املهارة الحاسوبي

الاستخدام اليومي 

 للحاسوب
.290 .748 .347 .708 7.776 .001 .243 .785 4.508 .005 5.654 .004 

قدرة الحاسوبية ال

 "الكلية"
1.328 .269 .528 .591 7.079 .001 1.159 .317 4.886 .006 9.691 .000 

 

باملثددئ، لددويو و ددود التال ددات معنويددة بدد ا متو ددطات امليهددئ التعليمددي وودد ا  ا ددة عوامددئ القدددرة 

، ييدو لدم تصدئ قيمدة "التددريب اوبا دو ي"با دتنناء ( 1.10)اوبا ووية الكلية   راد العينة عند مسدتو  

تو ددددلا درا ددددة فددددي نيج  يددددا إقددددّ نتددددا ا مشدددداحلة ٍشددددأا   ددددر امليهددددئ وقددددد . إقددددّ مسددددتو  الداللددددة املعنويددددة"  "

التعليمي فدي مدد  ييدازة وا دتلدام  و الو دول إقدّ تقاندات  تصدال واملعلومدات، ومنلدا اوبا دوب، بصدورة 

 . 5(Omotesho et. al., 2012)إيجابية 

  نددد  لدددم ير دددر  ي  دددر  معندددوي ( 5)وياليدددو مدددة لدددالل النتدددا ا فدددي او ددددول رقدددم 
 
بددد ا متو دددطات  يضدددا

 ووددد ا متو دددطات العوامدددئ امللتلردددة للقددددرة اوبا دددووية للمرلدددو  ا، والنصيجدددة"  مددد ة او دمدددة فدددي الرلدددوس"
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مدددة ( 5111) اندددا متطابقدددة مدددل مدددا تو دددئ إليددد  امللاسدددة " او  ددد ة امل نيدددة" ل ددد ة او ا دددة برمددد ة او دمدددة 

 .بييو عدم و ود  رو  كات داللة إيصا ية في متو طات ا تلدام اوبا و 

ددددددد   ددددددد  " الدر دددددددة العلميدددددددة"كمدددددددا  اندددددددا النتدددددددا ا املتعلقدددددددة بمت  ا امليهدددددددئ "مشددددددداحلة لتلددددددد  او ا دددددددة بمت  ا

مددة ييددو إ  ددار متو ددطاالا اللتال ددات معنويددة مقابددئ  ا ددة عوامددئ القدددرة اوبا ددووية املنرددردة " التعليمددي

د  1.10والكليدة، عندد مسددتو    با ددتنناء مت  ا
 
ددل  يد  قيمددة ، الددذي لد"التدددريب اوبا دو ي"، و يضدا

ا
لق

ُ
"  "م ت

 ,Al-Amriوقد اترقا هدذه النصيجدة مدل مدا تو دئ إليد  العمدري فدي درا دة  دابقة . مستو  الداللة املعنوية

ددددد  الددددا و ددددود  ددددرو  فددددي در ددددة ا ددددتلدام اوبا ددددوب كات داللددددة إيصددددا ية تعددددود إقددددّ 8( (1993
ا
الدر ددددة "و ك

 .لصاو  كوي الدر ة العلمية  عغّ" العلمية

، بد ا متو دطات مسدتو  م دارة (1.10)رو  كات داللة إيصا ية معنوية عند مستو  بانما   رت  

الل ددددة إلانجل  يددددة وودددد ا متو ددددطات  ا ددددة عوامددددئ القدددددرة اوبا ددددووية املنرددددردة والكليددددة، ووصددددورة مما لددددة ملددددا 

، وومددددا يشددددمئ 
 
لددددويو فددددي يالددددة امليهددددئ التعليمددددي للمرلددددو  ا مددددة ييددددو و ددددود الرروقددددات الدالددددة إيصددددا يا

دددددد   – 1.12عنددددددد مسددددددتو   –" دريب اوبا ددددددو يالتدددددد" امليهددددددئ "الددددددذي لددددددم ير ددددددر عالقددددددة مما لددددددة فددددددي يالددددددة مت  ا

 ".التعليمي

م دددددم "، و"املرلدددددوس" عمدددددر" ا  لدددددتال  فدددددي ( 5 ددددددول رقدددددم )وتعحدددددت النتدددددا ا السدددددابقة املشدددددار إلالدددددا 

 في "  رت 
 
 . اللت تلقاها"  م ة التدريب اوبا و ي"، قد نتا عن  التال ا

  ا الدددتال  امليهددئ التعليمددي ومسدددتو  امل ددارة فددي الل دددة إلانجل  يددة، قدددد  كمددا تعحددت
 
هدددذه النتددا ا  يضددا

، "القدددرة اوبا ددووية الكليددة"منرددردة، والددتال  فددي " القدددرة اوبا ددووية"نجددم عندد  الددتال  فددي  ا ددة عوامددئ 

د  بتدأ    امليهدئ التعليمدي"التدريب اوبا و ي"و اا ال تنناء هو  ا الترداية فدي  مد ة او دمدة  مد. ، الذي لم يت  ا

القددددددرة "فدددددي الرلدددددوس،  لدددددم يدددددنعكذ بصدددددورة معنويدددددة عغدددددّ  ي مدددددة عوامدددددئ القددددددرة اوبا دددددووية منردددددردة  و 

 (. 5 دول رقم " )اوبا ووية الكلية

لدددذل ،  ددداا ال بدددد  ا يدددتم إ دددراء مزيدددد مدددة التلليدددئ إلايصددداىي لنتدددا ا الدرا دددة للوقدددو  عغدددّ دريعدددة 

د العيندة املدرو ددة، وال ديما تلدد  اللدت    ددرت متو دطاالا  روقددات كات داللددة  لتال دات القا مددة بد ا   ددرا

. إيصدددا ية معنويدددة، وتلديدددد املجموعدددات  و الرغدددات اللدددت  اندددا متو دددطاالا وراء   دددور مثدددئ تلددد  الترايندددات

ملعر دددة ترا ددديئ تلددد  الرروقدددات الدالدددة، وتدددم تل دددي  النتدددا ا فدددي " تدددو ي"ول دددذا ال دددرم، تدددم تطريدددل التردددار 

 (. 3)دول رقم او 
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 لد    راد العينة  مت   ي العمر وم م   رةمقارنة متو طات ( 3) دول رقم 
 
 لتلديد التراينات الدالة إيصا يا

  قدرة اوبا ووية الكلية و ٍعادها الررعية اع دريقة تو ي بالنسرة ملت    الباتر

 

 املت    التاٍل
املت    

 املستقئ

 غات املت    

 املستقئ
 املتو ي

املقارنات 

 الدالة

 ر  متو طي 

 املقارنة

مستو  

 الداللة

 العمر التدريب الحاسوبي

 44.8462 شباب( 1

3 و    23.1646 متوسطي عمر( 2 021. 33.51282 1

 11.3333 كبار( 3

 حجم ألاسرة التدريب الحاسوبي

 39.2195 أسرة صغيرة( 1

3 و    21.5873 أسرة متوسطة( 2 040. 27.29094 1

 11.9286 أسرة كبيرة( 3

  

يققددوا (  ددنة 33 قددئ مددة ) ا الرددايث ا الشددراب  و  دد ار العمددر ( 3 دددول رقددم )ويصردد ا مددة النتددا ا 

ومتو ددي الرددايث ا ( در ددة 00.8065)متو ددطات  عغددّ فددي التدددريب اوبا ددو ي، و دداا الرددر  بدد ا متو ددط م 

 
 
  20 ي  كث  مة ) ك   عمرا

 
 . 1.12، ووداللة معنوية عند مستو  (در ة 00.333 ( )عاما

  عغّ 
 
فدي ( در دة 39.5092)باملثئ،  قد   ر  ا   راد العينة مة كوي   ر الص   ة يققوا متو طا

، وكوي   دددر ( دردددال 2 – 3 ي )مت  ددد  التددددريب اوبا دددو ي مقارندددة بنردددرائلم كوي   دددر متو دددطة او  دددم 

  1.12ووداللة إيصا ية عند مستو   ( والد  أكث  6)الكر  ة 
 
 .  يضا

وروما يعز  تأ    العمر وم م   رة في التدريب اوبا و ي، الواض  مة لدالل ارترداع متو دي  غدة 

الشددددراب وكوي   ددددر الصدددد   ة، إقددددّ  ا مثددددئ هدددديالء املرلددددو  ا تسددددمح ل ددددم  ددددرو  م بتلصددددي  وقددددا  ددددا مل 

 تلصددي  نرقددات 
 
معينددة مقارنددة مددة نرددرائلم كرددار السددةا و  ددباب   ددر للتدددريب اوبا ددو ي، ورومددا  يضددا

ددة يكونددوا عددادة كوي الم امددات ومسددغوليات  كثدد  فددي إلادددار   ددري و  تمدداعي ورومددا الددو يري  و  الكر دد ة مما

 
 
إ دا ة إقدّ كلد ،  داملعرو   ا  غدة الشدراب يكدوا لدد لم   دتعداد والددا ل الدذاتي لدتعلم . املي ففت  يضا

عليدددددد  بددددددوت  ة  ك دددددد ، ويسدددددداعدهم عغددددددّ كلدددددد  داقدددددداالم وييددددددوي لم و ددددددرو  م   تماعيددددددة  او ديددددددد وإلاقرددددددال

 . والصبية والتطلعات املستقرلية  كث  موا مة
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وعغّ  ية يال،  عدا هذا  لتال  الواض  في متو ي التدريب اوبا دو ي، لدم يدنجم عدة  لدتال  

فددي متو ددطات بددايي عوامددئ املت  دد  التدداٍل قيددد  يا التال ددات " م ددم   ددرة"و" العمددر"فددي متو ددطات مت  دد ي 

كمدددددا لدددددويو ايددددداب  ي ترددددداية معندددددوي فدددددي الردددددرو  يددددد ا متو دددددطات  غدددددات ". القددددددرة اوبا دددددووية"الدرا دددددة 

وود ا متو ددطات  ا ددة املت  د ات اوبا ددووية املدرو ددة كمددا "  مد ة او دمددة فددي الرلددوس"املرلدو  ا او ا ددة بددد 

، ورومدا  كثد  "مدة او دمة"  كات  لة مراشرة  و ا   مراشرة بد وقد تكوا هناك عوامئ  لر .  رل إلاشارة

ا يجعئ   ر  م ة او دمة في الرلوس يتضاءل ويلرا لصاوب ا  عغّ العوامئ املدرو ة، مما
 
 وانعكا ا

 
 .تأ   ا

وهددذه النصيجددة اللددت تو ددلا إلالددا الدرا ددة اوباليددة ٍشددأا عدددم و ددود  ددرو  كات داللددة إيصددا ية فددي 

لقددددرة اوبا دددووية قدددد تعدددز  لرمددد ة او دمدددة فددي الرلدددوس، تتردددل مدددل مدددا تو دددال إليددد  إبدددراهيم  ي مددة عوامدددئ ا

اللدذاا لدم يجدددا  ي  درو  كات داللددة إيصدا ية فدي ا ددتلدام اوبا دوب يسددب مددة لدمددة  9(5110)ود ود 

الدددذي لدددم 01( 5115)كمدددا اترقدددا نتدددا ا هدددذه الدرا دددة مدددل نتدددا ا  دددالمة . املعلمددد ا فدددي مددددارس ناندددو  بدددالعرا 

 و  دنوات او دمدة فدي  و دال   داديمي ا  دعودي ا، " او  د ة"جد  ي التال ات كات داللة إيصدا ية ملت  د  ي

في درا ة  لر  يول واقدل ومعوقدات ا دتلدام اوبا دوب فدي 00(5111)وكذل  مل ما تو ئ إلي  امللاسة 

  . ليات الم بية باو امعات السعودية

 و ددددود الددددتال  فددددي م
 
يسددددب  غدددددات " التدددددريب اوبا ددددو ي"تو دددددطات مددددة   ددددة  لددددر ، ياليددددو  يضدددددا

، ييددو  دداا متو ددي كوي "الل ددة إلانجل  يددة"لصدداو  كوي املتو ددطات  عغددّ فددي " الل ددة إلانجل  يددة"مسددتو  

و ددداا الردددر  بددد ا هدددذا املتو دددي ". التددددريب اوبا دددو ي"هدددو  دنددد  فدددي " الل دددة إلانجل  يدددة املدددنلرمل"مسدددتو  

 عندددد مسدددتو  " ل دددة إلانجل  يدددة غدددة املسدددتو  املتو دددي بال"ووددد ا متو دددي 
 
ولدددم ياليدددو  ي  دددر  . 1.12معنويدددا

، "املتو ددي"و" املرترددل"، مددل متو ددطات مسددتويي الل ددة إلانجل  يددة "معنددوي فددي متو ددي التدددريب اوبا ددو ي

 ". املنلرمل"و" املرترل" و ب ا املستوي ا 

د املرلدددو  ا عغددّ تلقدددي بالل ددة إلانجل  يدددة يسدداع" املتو ددي"وقددد يعددز  كلددد  إقددّ كدددوا املسددتو   عغدددّ 

 با لردددددددددا  
 
تدددددددددريب   ضددددددددئ فددددددددي مجددددددددال اوبا دددددددددوب، لا ددددددددة و ا هددددددددذا النددددددددوع مدددددددددة التدددددددددريب يددددددددرتري كث دددددددد ا

، وال ددديما  ا كث ددد  مدددة مسدددميات   دددزاء 
 
، وإ دددادة الل دددة إلانجل  يدددة لصو دددا

 
و  دددطاليات   ن يدددة عمومدددا

 مددا اوبا ددوب والتطريقددات امللتلرددة مددا زالددا حلددذه الل ددة، بددئ يلددى  دلددة تشدد
 
 يئ اوبا ددوب وملبقاتدد  االرددا

 . تكوا حلذه الل ة

 
 
، (الل دددة إلانجل  يدددة والقددددرة اوبا دددووية)كمدددا  ا هنددداك ايتمدددال و دددود تدددرابي بددد ا كدددال املت  ددد ية معدددا

ووددد ا اايدددات ودوا دددل  لدددر  للمرلدددو  ا، وهدددو  ا مدددة بددد ا املرلدددو  ا مدددة يعمدددئ عغدددّ ر دددل قدراتددد  فدددي  دددئمل مدددة 

فددي نرددذ الوقدا، ووالددذات مدة يسددىّ مددنلم إقدّ موا ددلة الدرا دة لنيددئ مدديهالت  الل دة إلانجل  يددة واوبا دوب
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ليدددددة وامل نيدددددة  و يلدددددى مدددددة يعمدددددئ مدددددنلم عغدددددّ بنددددداء قدراتددددد  العميدددددة  عغدددددّ ولا دددددة فدددددي  امعدددددات   ن يدددددة،تعليم

 و تطدددوير مشدددار ات  فدددي  نشدددطة ٍعدددمل املشدددروعات والشدددركات الرلثيدددة والتنمويدددة اللدددت لتلسددد ا  داء العمدددئ،

 بكلتا هات ا امل ارت ا   رلا ت
 
 ". اوبا وب والل ة إلانجل  ية"تطلب  ا يكوا الرايو مصسلبا

 ا مسددتو   لددتال  فددي متو ددطات ( 0)تر ا نتددا ا الدرا ددة املدر ددة فددي او دددول رقددم مددة   ددة  انيددة،

،  ددداو   ة، واوبيدددازة" القددددرة اوبا دددووية"امليهدددئ التعليمدددي قدددد انعكدددذ فدددي ترددداية متو دددطات ٍعدددمل عوامدددئ 

 ". القدرة اوبا ووية الكلية"وكذا في نلاية  مر، في و  تلدام اليومي للبا وب،وامل ارة اوبا ووية،

 ل" امليهئ التعليمي"املت    املستقئ مقارنة متو طات ( 0) دول رقم 
 
 لمرلو  ا لتلديد التراينات الدالة إيصا يا

  الكلية و ٍعادها الررعية قدرة اوبا ووية اع دريقة تو ي بالنسرة ملت    الباتر

 املت    التاٍل
 غات املت    

 املستقئ
  ر  متو طي املقارنة املقارنات الدالة املتو ي

مستو  

 الداللة

 الخبرة الحاسوبية

 000. 5.82613- 3و  1 5.0405 بكالوريوس( 1

 5.8140 ماجستير( 2
 000. 5.05271- 3و  2

 10.8667 دكتوراه( 3

 الحاسوبيةالحيازة 

 002. 51634.- 2و  1 7162. بكالوريوس( 1

 1.2326 ماجستير( 2
 000. 1.01712- 3و  1

 1.7333 دكتوراه( 3

 املهارة الحاسوبية

 000. 1.50270- 3و  1 2.2973 بكالوريوس( 1

 2.6047 ماجستير( 2
 004. 1.19535- 3و  2

 3.8000 دكتوراه( 3

الاستخدام الحاسوبي 

 اليومي

 001. 1.07838- 3و  1 1.1216 بكالوريوس( 1

 1.4419 ماجستير( 2
 030. 75814.- 3و  2

 2.2000 دكتوراه( 3

 قدرة الحاسوبيةال

 001. 13.92883- 3و  1 21.3378 بكالوريوس( 1

 24.6279 ماجستير( 2
 021. 10.63876- 3و  2

 35.2667 دكتوراه( 3
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 في متو طات  ا ة هذه العوامئ، وال ديما بد ا يملدة  وقد
 
  يضا

 
لويو كل  التراية الدال إيصا يا

و انددددددا  لتال ددددددات فددددددي متو ددددددطات هددددددذه العوامددددددئ  ميع ددددددا لصدددددداو  يملددددددة ". الدددددددكتوراه"و" الركددددددالوريوس"

 .الدكتوراه، مقارنة بمتو طات يملة الركالوريوس واملا ست  

، قد انلصر فدي عامدئ وايدد  قدي بد ا  بانما ياليو  ا كل  التراية في
 
املتو طات، والدالا إيصا يا

دددئ بددد ) غلددت الركدددالوريوس واملا سددت   
ا
 مددا فدددي يالددة  غلدددت . لصددداو  يملددة املا سدددت  "( اوبيدددازة اوبا ددووية"تمث

او   ة اوبا ووية وامل دارة : يملة املا ست   والدكتوراه،  قد لويو و ود كل  التراية في  ال ة عوامئ هي

، واللدت  داا الردر  "القدرة اوبا ووية الكليدة"اوبا ووية و  تلدام اليومي للبا وب، إ ا ة إقّ مت    

 
 
 لصاو  يملة الدكتوراه  يضا

 
 .  الا  ميعا

والددذي  دداا ( 5115)وتلتلدد  هددذه النصيجددة او ا ددة بددأ ر امليهددئ التعليمددي مددل مددا تو ددئ إليدد   ددالمة 

العلميدددة، فدددي درا دددت ، كات داللدددة  وهريدددة لصددداو  يملدددة املا سدددت   الددددذية الردددر  فدددي متو دددطات املددديهالت 

بانمدا . ايتلوا املرترة  وقّ، و اء يملة الدكتوراه والركالوريوس باملرت ت ا الثانية والثالثة في تل  الدرا ة

 فدددددي هدددددذه الدرا دددددة  ا يملدددددة الددددددكتوراه يققدددددوا متو دددددطات  عغدددددّ فدددددي  ا دددددة مت  ددددد ات القددددددرة 
 
يتضددددد   ليدددددا

وتتردددل . اوبا ددووية، وايتدددئ يملددة املا سدددت   املرتردددة الثانيددة، بانمدددا  دداء يملدددة الركدددالوريوس املرترددة الثالثدددة

 مددددل مدددا تو ددددلا إليددد  نردددذ الدرا ددددة 
 
ٍشددددأا تردددوا  متو ددددطات ( 5115 دددالمة، )نتدددا ا هدددذه الدرا ددددة  ز يدددا

 .يملة املا ست   عغّ يملة الركالوريوس

الدر دة " ا مسدتو   لدتال  فدي متو دطات مت  د  ( 2) دول رقدم وتر ا نتا ا الدرا ة املدر ة في او

 دددداو   ة، واوبيددددازة، " القدددددرة اوبا ددددووية"قددددد   ددددر فددددي تردددداية متو ددددطات ٍعددددمل عوامددددئ "  و املرترددددة العلميددددة

 ". القدرة اوبا ووية الكلية"وامل ارة اوبا ووية، و  تلدام اليومي للبا وب، وكذا في نلاية  مر، في 

 في متو طات  ا ة هذه العوامئ، وال يما ب ا   راد در دة  قد لويو 
 
كل  التراية الدال إيصا يا

مدددة   دددة  انيدددة، ولا دددة " كر ددد  الردددايث ا"و" الرايدددو  ول "مدددة   دددة، و  دددراد در لدددت " مسددداعدي الردددايث ا"

دالدددددة فدددددي كمدددددا   دددددرت الترايندددددات ال. او  ددددد ة واوبيدددددازة، وامل دددددارة اوبا دددددووية:  يمدددددا يتعلدددددل بثال دددددة عوامدددددئ هدددددي

متو ددطات عوامددئ  لددر   اال ددتلدام اليددومي للبا ددوب وكددذا القدددرة اوبا ددووية الكليددة، ولكددة بدد ا   ددراد 

كر ددددد  "و" مسددددداعد بايدددددو"، ووددددد ا   دددددراد الدر دددددة العلميدددددة "بايدددددو  ول "و" مسددددداعد بايدددددو"الدر دددددة العلميدددددة 

 . للمت   ية املذكورية عغّ التواقي" بايث ا

عغددّ " كر دد  الرددايث ا"و" الرايددو"ات مما لددة بدد ا   ددراد  غددة در ددة مددة   ددة  انيددة، لددويو و ددود ترايندد

ولم تاليو ترايندات بد ا ". امل ارة اوبا ووية"و" او   ة: " قئ في عامل ا مة عوامئ القدرة اوبا ووية هما



 5102يناير  -3العدد  -املجلد الثاتي  اجلربي عــــــــائض أمحد                            العريقي هائل امساعيل علي                  الشرجــيب منصور خليــــل

 

  77 

ددددا يعحددددت  ا   ددددراد هددددات ا .  ددددو  فددددي اوبيددددازة اوبا ددددووية" الرايددددو"و" مسدددداعد الرايددددو"  ددددراد در لددددت الددددد  مما

 في العوامئ اوبا ووية  لر  الدر 
 
 . ت ا  و الرغت ا  كث  تشاحلا

 ل" الدر ة العلمية"مستو  املت    املستقئ مقارنة متو طات ( 2) دول رقم 
 
اع باتر لمرلو  ا لتلديد التراينات الدالة إيصا يا

  قدرة اوبا ووية الكلية و ٍعادها الررعية دريقة تو ي بالنسرة ملت    ال

 

 التاٍل املت    
 غات املت    

 املستقئ
  ر  متو طي املقارنة املقارنات الدالة املتو ي

مستو  

 الداللة

 الخبرة الحاسوبية

 032. 4.67375- 3و  1 5.0405 مساعد باحث( 1

 000. 6.83446- 4و  1 5.8140 باحث ( 2

 9.7143 باحث أول ( 3
4 و  2 -6.06105 .002 

 11.8750 كبير باحثين( 4

 الحيازة الحاسوبية

 005. 51634.- 2و  1 7162. مساعد باحث( 1

 009. 99807.- 3و  1 1.2326 باحث ( 2

 1.7143 باحث أول ( 3
4 و   1 -1.03378 .003 

 1.7500 كبير باحثين( 4

 ةالحاسوبي املهارة

3 2.2973 مساعد باحث( 1 و   1 -1.41699 .022 

 1.57770- 4و  1 2.6047 باحث ( 2
.004 

 

 3.7143 باحث أول ( 3
 041. 1.27035- 4و   2

 3.8750 كبير باحثين( 4

الاستخدام الحاسوبي 

 اليومي

 6.2973 مساعد باحث( 1

 019. 5.84556- 3و  1
 7.7907 باحث ( 2

 12.1429 باحث أول ( 3

 10.6250 كبير باحثين( 4

 قدرة الحاسوبية الكليةال

 21.3378 مساعد باحث( 1

 006. 16.28716- 4و  1

 24.6279 باحث ( 2

 32.5714 باحث أول ( 3

 37.6250 كبير باحثين( 4
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 ا متو ددددطات الدددددر ت ا  و املددددرت ت ا العلميتدددد ا  عغددددّ ( 2)وياليددددو مددددة بيانددددات او دددددول رقددددم 

ئ  ي التال ددات كات داللددة معنويددة  انددا متقاروددة،( الرايددو  ول وكر دد  الرددايث ا) ووو دد  . ولددم ت دد ا

عام،  انا  لتال ات في متو طات  ميل العوامئ لصاو    دراد الددر ات العلميدة  عغدّ، ولا دة 

، يلددى فددي يالددة تلدد  املتو ددطات اللددت لددم تصددئ إقددّ مسددتو  الداللددة "كر دد  الرددايث ا"و" الرايددو  ول "

 . إلايصا ية

التال ددددات متو ددددطات ٍعددددمل الدددددر ات  و املراتددددب العلميددددة  انددددا  مددددة  انددددب ظلددددر، ياليددددو  ا

متو ددددددطي )، فددددددي يالدددددة مت  ددددد  او  ددددد ة اوبا دددددووية 1.12كات داللدددددة إيصدددددا ية عندددددد مسدددددتو  ايتمدددددال 

بايدددو : متو دددطي الددددر ت ا)، ومت  ددد  امل دددارة اوبا دددووية (مسددداعد الرايدددو والرايدددو  ول : الددددر ت ا

، ومت  ددددددددد    دددددددددتلدام اليدددددددددومي (د بايدددددددددو ووايدددددددددو  ول مسددددددددداع: وكر ددددددددد  بدددددددددايث ا ومتو دددددددددطي الددددددددددر ت ا

 (.مساعد بايو ووايو  ول : متو طي الدر ت ا)للبا وب 

دا  درل   ا املتو دطات  عغدّ تكدوا مقروندة بالددر ات ( 2 ددول رقدم )بصرة عامدة، يتضد  مما

ا  قددددد  اندددد. العلميددددة  عغددددّ يلددددى فددددي يالددددة تلدددد  املتو ددددطات اللددددت لددددم ترلددددد مسددددتو  الداللددددة املعنويددددة

، بانمدددا  اندددا " بايدددو"و" مسددداعد بايدددو"متو دددطات املرلدددو  ا املنضدددوية  دددمة در لدددت 
 
 كثددد  تشددداحلا

 فددددددي  ا ددددددة " كر ددددد  بددددددايث ا"و" بايددددددو  ول "متو دددددطات املرلددددددو  ا املنضددددددوية  دددددمة در لددددددت 
 
 كثدددددد  تقارودددددا

 . العوامئ املدرو ة

القددرة اوبا دووية "هي  عغّ فدي مت  د   "كر   بايث ا"و انا متو طات   راد الدر ة العلمية 

، "  ددددتلدام اليددددومي للبا ددددوب"، وفددددي  ا ددددة عوامددددئ القدددددرة اوبا ددددووية املنرددددردة با ددددتنناء "الكليددددة

هددددي  عغددددّ مقارنددددة بقيمددددة " بايددددو  ول " كانددددا  يدددد  قيمددددة متو ددددي املرلددددو  ا كوي الدر ددددة العلميددددة 

 ".كر   بايث ا"نرذ املتو ي لد  كوي الدر ة العلمية 

مسدددداعد "و شددددأا املتو ددددطات املنلرضددددة،  ددددرام تقددددارب قيم ددددا، ياليددددو  ا متو ددددطات در ددددة 

، يلدددى فدددي يالدددة تلددد  املتو دددطات "الرايدددو"هدددي  قدددئ مقارندددة بتلددد  اللدددت ةددد ل ا   دددراد در دددة " بايدددو

 . اللت لم ترلد يدا الداللة إلايصا ية املعنوية

الدرا ددددة تلتلددددد  مددددل مدددددا تو ددددئ إليددددد  و يمددددا يتعلدددددل بمت  دددد  الرتردددددة العلميددددة،  ددددد ا نتددددا ا هدددددذه 

اللددذاا  شددارا إقددّ عدددم داللددة الرددرو  بدد ا املدر دد ا  Hirschbubi & Faseyitan (1994)الرايثدداا 
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 للرتردددة العلميدددة
 
كمدددا التلردددا نتدددا ا هدددذه الدرا دددة مدددل مدددا تو دددئ إليددد  . املسدددتلدم ا للبا دددوب ترعدددا

 إقددددّ عدددددم و ددددود تددددأ    ملت  دددد  الدر ددددة العلميددددة بدددد ا  (0999)املدددددياي والعريدددددات 
 
اللددددذاا  شددددارا  يضددددا

 عضدددداء هيغددددة التدددددريذ فددددي  امعددددة إلامددددارات العرويددددة املتلدددددة فددددي معددددر  لم وا ددددتلدام م وتددددو ير م 

 . للتقنيات التعليمية ومة  منلا اوبا وب

النتدا ا املعرو دة  ،  يتضد  مدة لدالل"الل دة إلانجل  يدة" ما بالنسرة للريانات او ا ة بمت    

امليهدددئ " ا الصدددورة قدددد تكددررت مدددرة  لدددر  عغددّ ادددرار مددا شدددوهد فدددي يالددة مت  ددد  ( 6)فددي او ددددول رقددم 

 ا الرغدة كات املتو دي ( 6)وياليدو مدة الرياندات املدر دة   او ددول . ، و شكئ  كثد   دالء  "التعليمي

. مت   ات القدرة اوبا دووية، يققا متو طات مرترعة في  ئ "مستو  الل ة إلانجل  ية"املرترل في 

 مددددددة الواضدددددد   ا كوي املتو ددددددطات  عغددددددّ فددددددي الل ددددددة إلانجل  يددددددة، يققددددددوا متو ددددددطات  عغددددددّ مقارنددددددة 

" القددددددرة اوبا دددددووية"فدددددي الل دددددة إلانجل  يددددة، وكلددددد  فدددددي مت  دددد ات " املددددنلرمل"بددددزمالئلم كوي املسدددددتو  

اوبا ددووية، و  ددتلدام اليددومي او  دد ة اوبا ددووية، واوبيددازة اوبا ددووية، وامل ددارة : الررعيددة شددملا

" معنويددة"، وورددرو  كات داللددة إيصددا ية "القدددرة اوبا ددووية الكليددة"للبا ددوب، وكددذا املت  دد  العددام 

 .1.10عند مستو  ايتمالية 

فددي الل ددة إلانجل  يددة، واللددت   ددرت  عغددّ مددة تلدد  " املرترعددة"وكددذل  بالنسددرة لددذوي املسددتويات 

او  ددد ة : ، وعغدددّ و دد  التلديددد فدددي متو ددطات مت  دد ات"املتو ددي"  اللددت يقق ددا زمالئلدددم كوي املسددتو 

  ددددتلدام "، وفددددي مت  دددد  1.10اوبا ددددووية، واوبيددددازة اوبا ددددووية، بالتال ددددات معنويددددة عنددددد مسددددتو  

 . 1.12، عند مستو  الداللة "القدرة اوبا ووية الكلية"، و"اليومي للبا وب

" املتو ددي"فددي متو ددطات كوي املسددتو   مددة   ددة  انيددة،   ددرت التال ددات كات داللددة معنويددة

امل دددارة "فددي الل دددة إلانجل  يددة، وكلدد  فدددي مت  دد  " املددنلرمل"فددي الل ددة إلانجل  يدددة مقارنددة بددذوي املسدددتو  

القددددرة اوبا دددووية "و" التددددريب اوبا دددو ي"، وفدددي مت  ددد ي 1.10عندددد مسدددتو  ايتماليدددة " اوبا دددووية

 .1.12عند مستو  داللة " الكلية
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 ل" مستو  الل ة إلانجل  ية"املت    املستقئ مقارنة متو طات  (6) دول رقم 
 
اع باتر لمرلو  ا لتلديد التراينات الدالة إيصا يا

  قدرة اوبا ووية الكلية و ٍعادها الررعية دريقة تو ي بالنسرة ملت    ال

 املت    التاٍل
 غات املت    

 املستقئ
  ر  متو طي املقارنة املقارنات الدالة املتو ي

مستو  

 الداللة

 الخبرة الحاسوبية

 000. 5.27407- 3و  1 3.9259 منخفض( 1

 5.8353 متوسط( 2

 006. 3.36471- 3و  2

 9.2000 مرتفع( 3

 الحيازة الحاسوبية

 005. 77222.- 3و  1 7778. منخفض( 1

 9412. متوسط( 2

 010. 60882.- 3و  2

 1.5500 مرتفع( 3

 التدريب الحاسوبي

 0.6269 منخفض( 1

 1.2706 متوسط( 3 0.026 0.64096 ــ 2و  1

 1.4000 مرتفع( 3

 ةالحاسوبي املهارة

 005. 85752.- 2و  1 1.7778 منخفض( 1

 2.6353 متوسط( 2

 000. 1.57222- 3و  1

 3.3500 مرتفع( 3

الاستخدام الحاسوبي 

 اليومي

 003. 98704.- 3و  1 9630. منخفض( 1

 1.3294 متوسط( 2

 036. 62059.- 3و  2

 1.9500 مرتفع( 3

 قدرة الحاسوبية الكليةال

 009. 8.56645- 2و  1 15.9630 منخفض( 1

 000. 16.58704- 3و  1 24.5294 متوسط( 2

 036. 8.02059- 3و  2 32.5500 مرتفع( 3
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إقدددّ  ا الترايندددات فدددي املتو دددطات  اندددا  ك ددد ،  (6و 2و 0، و3)وتشددد   النتدددا ا املراندددة فدددي او دددداول رقدددم 

، فددي معردددم " املددنلرمل"و" املرترددل"ودالالالددا املعنويددة  عغدددّ، بدد ا  غلددت املسدددتوي ا 
 
، و شددكئمل  كثدد  تكدددرارا

 
االردددا

املت   ات قيد املقارنة، بانما  انا قيم تل  املتو طات  قئ، وكات داللة إيصا ية عند مسدتو  ايتماليدة 

، فدددددي 
 
املتو دددددي "، و غلدددددت املسدددددتوي ا "املسدددددتوي ا املتو دددددي واملدددددنلرمل"يالدددددة متو دددددطات  غلدددددت  دنددددد  االردددددا

 عندددد مقارندددة متو دددطات  غلدددت " واملرتردددل
 
للمت  ددد  املددددروس، وومدددا يعحدددت  ا الترددداية  ددداا  كثددد  يددددة وو دددويا

 . عغّ و   او صو " املستو  املنلرمل"و" املستو  املرترل"

 فدددي " املتو دددي"سدددتو  ويعحدددت كلددد   ا   دددراد العيندددة مدددة كوي امل
 
 متو دددطات  كثددد  تشددداحلا

 
يققدددوا تدددارة

  و "املنلرمل"ٍعمل املت   ات، مة تل  اللت يقق ا نررائلم مة   راد املستو  
 
 "، و كثد  تشداحلا

 
 " تقارودا

 
تدارة

ق دا نردرائلم مدة   دراد املسدتو  
ا
فدي املت  د  " املرتردل" لر  في ٍعمل املت  د ات، مدة تلد  املتو دطات اللدت يق

 . لدرا ةقيد ا

التددريب "وياليو كل  في ياالت معينة كررو  متو دطات العمدر وم دم   درة مقارندة بمتو دطات 

،  و بمقارنة متو طات امليهئ التعليمدي واو  د ة اوبا دووية وامل دارة اوبا دووية (3 دول رقم " )اوبا و ي

ارنددة متو ددطات الدر ددة ونرددذ الصددورة تتكددرر فددي يالددة مق(. 0 دددول رقددم )و  ددتلدام اليددومي للبا ددوب 

، ييددو لددم ير ددر (6 دددول رقددم )وكددذا مقارنددة متو ددطات مسددتو  الل ددة إلانجل  يددة ( 2 دددول رقددم )العلميددة 

او  دددددددد ة "عغددددددددّ متو ددددددددطات " بايددددددددو"و" مسدددددددداعد بايددددددددو"الددددددددتال  معنددددددددوي فددددددددي   ددددددددر متو ددددددددطات الدددددددددر ت ا 

ولددم ". قدددرة اوبا ددووية الكليددةال"وكددذا "   ددتلدام اليددومي للبا ددوب"و" امل ددارة اوبا ددووية"و" اوبا ددووية

  ي الددتال  معنددوي مما ددئ فددي   ددر متو ددطات املسددتوي ا 
 
 فددي الل ددة " املتو ددي"و" املددنلرمل"ير ددر  يضددا

 
مددثال

  ددددتلدام اليددددومي "، و"اوبيددددازة اوبا ددددووية"، و"او  دددد ة اوبا ددددووية"إلانجل  يددددة عغددددّ متو ددددطات  ددددئ مددددة 

 ".للبا وب

 :اخلالصة

فدددددددي متو دددددددطات عددددددددد قليدددددددئ مدددددددة املت  ددددددد ات الة صدددددددية والو يريدددددددة  لدددددددويو و دددددددود التال دددددددات معنويدددددددة .0

عندد مسددتو  )شددملا العمدر " عددم شدااغي املنا ددب  و املواقدل إلاشدرا ية"للمرلدو  ا مدة  غلدت شددااغي و

عندددددد مسدددددتو  داللدددددة )، وامليهدددددئ التعليمدددددي، والدر دددددة العلميدددددة، ومسدددددتو  الل دددددة إلانجل  يدددددة (1.12داللدددددة 

معندددوي بددد ا متو دددطات الرغتددد ا لعوامدددئ القددددرة اوبا دددووية،  دددو  فدددي  بانمدددا لدددم ير دددر الدددتال (. 1.10

" شدددددااغي الو دددددا   إلاشدددددرا ية"و  دددددرت متو دددددطات . ،1.12عندددددد مسدددددتو  داللدددددة " اوبيدددددازة اوبا دددددووية"

وفي كلد  إشدارة إقدّ ". ا   شااغي الو ا   إلاشرا ية"مرترعة وكات داللة إيصا ية مقارنة بمتو طات 
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وراددم  ا ٍعددمل الو ددا   ". شدد ئ الو ددا   إلاشددرا ية"يعددز  ملت  دد  " وبا ددوويةاوبيددازة ا" ا الت  دد  فددي 

، وكدددذا فدددي 
 
 فدددي امليهدددئ التعليمدددي والل دددة إلانجل  يدددة مدددثال

 
 تتطلدددب تم ددد ا

 
، "ييدددازة اوبا دددوب"إلاشددرا ية  عدددال

دددددد  مشدددددداب  فددددددي متو ددددددطات ٍعددددددمل املت  دددددد ات  لددددددر  كددددددد  او  دددددد ة  و امل ددددددارة " الال ددددددا هددددددو عدددددددم   ددددددور تم ا

، اللدت   درت "القددرة اوبا دووية الكليدة"، ووالتداقي "مددة   دتلدام اليدومي للبا دوب"،  و "وييةاوبا 

 . متو طاالا متقاروة للرغت ا

لددا نتددا ا تلليددئ التردداية  يددادي عغددّ و ددود التال ددات كات داللددة إيصددا ية معنويددة بدد ا متو ددطات  .5
ا
دل

طات م دددم   دددرة، والتددددريب اوبا دددو ي ، ووددد ا متو ددد(1.10)العمددر والتددددريب اوبا دددو ي عندددد مسدددتو  

ولددددددويو  ا هندددددداك التال ددددددات معنويددددددة بدددددد ا متو ددددددطات امليهددددددئ التعليمددددددي وودددددد ا (. 1.12)عنددددددد مسددددددتو  

، با ددددددتنناء (1.10)متو ددددددطات  ا ددددددة عوامددددددئ القدددددددرة اوبا ددددددووية الكليددددددة   ددددددراد العينددددددة عنددددددد مسددددددتو  

فددددددي "  مدددددد ة او دمددددددة فددددددي الرلددددددوس"ولددددددم ير ددددددر  ي  ددددددر  معنددددددوي كددددددأ ر ملتو ددددددطات ". التدددددددريب اوبا ددددددو ي"

كمددا   ددرت  ددرو  كات داللددة إيصددا ية معنويددة عنددد . متو ددطات عوامددئ القدددرة اوبا ددووية للمرلددو  ا

، بددد ا متو دددطات م دددارة الل دددة إلانجل  يدددة ومتو دددطات  ا دددة عوامدددئ القددددرة اوبا دددووية، (1.10)مسدددتو  

امليهدددئ "ر عالقدددة مما لدددة فدددي يالدددة الدددذي لدددم ير ددد – 1.12عندددد مسدددتو   –" التددددريب اوبا دددو ي"بمدددا  الدددا 

 ". التعليمي

 في " املرلوس" عمر"نتا عة التال   .3
 
اها، وكدذل  اوبدال عندد "  م ة التدريب اوبا و ي"التال ا

ا
اللت تلق

 الدتال  فدي مسددتو  اوبيدازة اوبا دووية
 
وندتا عدة الددتال  . الدتال  م دم   درة، الدذي نجددم عند   يضدا

" القدددددرة اوبا ددددووية"ة والل ددددة إلانجل  يددددة، الددددتال  فددددي  ا ددددة عوامددددئ امليهددددئ التعليمددددي والدر ددددة العلميدددد

الددددذي لدددم يت  دددد  بتدددأ    امليهددددئ " التددددريب اوبا دددو ي،"، با ددددتنناء "القددددرة اوبا ددددووية الكليدددة"منردددردة، و

 مددة عوامددئ القدددرة . التعليمددي
 
ولددم يددنعكذ التردداية فددي  مدد ة او دمددة فددي الرلددوس، بصددورة معنويددة عغددّ  يددا

 ".القدرة اوبا ووية الكلية"منرردة،  و عغّ مت  ا  اوبا ووية 

متو ددددددطات  عغددددددّ فددددددي التدددددددريب اوبا ددددددو ي، برددددددر  معنددددددوي عددددددة (  ددددددنة 33< )يقددددددل الرددددددايثوا الشددددددراب  .0

  20> )متو دي الرددايث ا الكرددار 
 
  عغددّ فددي . 1.12عنددد مسددتو  (  عامددا

 
ددل كوي   ددر الصدد   ة متو ددطا

ا
ويق

(  والد  دددأكث  6)، والكر ددد ة ( دردددال 2 – 3 ي )  دددر املتو دددطة مت  ددد  التددددريب اوبا دددو ي مقارندددة بدددذوي   

  1.12ووداللة إيصا ية عند مستو  
 
م دم "و" العمدر"ولم يدنجم عدة الدتال  متو دطات مت  د ي .  يضا

ولدويو ايداب  ي ترداية معندوي .  لدر  " القددرة اوبا دووية" ي الدتال  فدي متو دطات عوامدئ "   رة

 . ، وملتل  املت   ات اوبا ووية املدرو ة" م ة او دمة في الرلوس"في في الررو  ي ا املتو طات 
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لصددددداو   غدددددة املتو دددددي " الل دددددة إلانجل  يدددددة"يسدددددب مسدددددتو  " التددددددريب اوبا دددددو ي"التلردددددا متو دددددطات  .2

التددددريب "هدددو  دنددد  فدددي " الل دددة إلانجل  يدددة املدددنلرمل"، و ددداا متو دددي  غدددة "الل دددة إلانجل  يدددة" عغدددّ فدددي 

ولددددددم ياليددددددو  ي  ددددددر  معندددددوي فددددددي متو ددددددي التدددددددريب . 1.12  معنددددددوي عنددددددد مسدددددتو  ، وورددددددر "اوبا دددددو ي

" املرترددددددددددل"،  و ملسددددددددددتويالا "املتو ددددددددددي"و" املرترددددددددددل"اوبا ددددددددددو ي، ومتو ددددددددددطي الل ددددددددددة إلانجل  يددددددددددة للرغتدددددددددد ا

ويعكدددذ كلددد  مدددد   رتردددال عغدددّ مسدددتو  واقدددل اوبيددداة اليوميدددة املعا دددرة فدددي مي سددداتنا ". املدددنلرمل"و

، ومدددد  الدددتالزم بينلمدددا، كونلمدددا   دددرلا "الل دددة إلانجل  يدددة"و" اوبا دددوب"ا م دددارات ومجتمعندددا اليمحدددت، بددد 

مددة متطلرددات شدد ئ الو ددا   الودنيددة واو ار يددة، ور ددل القدددرة التنا سددية فددي اوبصددول عغددّ الردددر  

 . و متيازات، ووناء القدرات وتلس ا  داء الو يري وامل ت

القدددرة "التعليمدي عغددّ تردداية متو ددطات ٍعددمل عوامددئ انعكدذ مسددتو   لددتال  فددي متو ددطات امليهددئ  .6

القددددددددرة "بداللدددددددة معنويدددددددة  ددددددداو   ة واوبيدددددددازة وامل دددددددارة، و  دددددددتلدام اليدددددددومي للبا دددددددوب، و" اوبا دددددددووية

وانلصدر . ، لصداو  يملدة الددكتوراه"الددكتوراه"و" الركالوريوس"، وال يما ب ا  غلت "اوبا ووية الكلية

 بدد ا متو 
 
هددو اوبيدددازة )  دددطي  غلددت الركددالوريوس واملا سددت   فددي عامدددئ وايددد  قددي التردداية الدددالا معنويددا

ولدددويو   دددر الترددداية فدددي متو دددطات يملدددة مددديهغي املا سدددت   . لصددداو   غدددة يملدددة املا سدددت  ( اوبا دددووية

او  ددد ة اوبا دددووية وامل دددارة اوبا دددووية و  دددتلدام اليدددومي : والددددكتوراه فدددي  ال دددة عوامدددئ يا دددووية هدددي

 لصدداو  يملددة "القدددرة اوبا ددووية الكليددة"إقددّ مت  دد  للبا ددوب، إ ددا ة 
 
، واللددت  دداا  الددا الرددر   ميعددا

 
 
 . الدكتوراه  يضا

 فدي متو دطات  غدات الدر دة العلميدة امللتلردة فدي  ا دة عوامدئ القددرة  .5
 
لويو و ود تراية دال إيصا يا

مدة   دة، " دي الردايث امسداع"اوبا ووية منرردة  داو   ة واوبيدازة وامل دارة اوبا دووية، وال ديما لرغدة 

 فدددي " كر ددد  الردددايث ا"و" الرايدددو  ول "و غلدددت 
 
مدددة   دددة  انيدددة، و  دددرت ٍعدددمل الترايندددات الدالدددة إيصدددا يا

متو ددددددطات ٍعددددددمل العوامددددددئ  اال ددددددتلدام اليددددددومي للبا ددددددوب والقدددددددرة اوبا ددددددووية الكليددددددة، ولكددددددة فددددددي 

كر دددد  "و" مسدددداعد بايددددو" ، وودددد ا   ددددراد  غلددددت"بايددددو  ول "و" مسدددداعد بايددددو"متو ددددطات  غلددددت املددددرت ت ا 

 . للمت   ية املذكورية عغّ التواقي" بايث ا

: عغدددّ  قدددئ فدددي عدددامل ا همدددا" كر ددد  الردددايث ا"و غدددة " الرايدددو"لويردددا ترايندددات مما لدددة بددد ا   دددراد  غدددة   .8

ولددددم تاليددددو تلدددد  التراينددددات فددددي متو ددددطات  غلددددت الدددددر ت ا  و املددددرت ت ا  ".امل ددددارة اوبا ددددووية"و" او  دددد ة"

دا يعحدت  ا   دراد هدات ا الددر ت ا .  و  في اوبيدازة اوبا دووية"( الرايو"و" مساعد الرايو)" دن   مما

 في العوامئ  لر  
 
 .  انوا  كث  تشاحلا



 5102يناير  -3العدد  -املجلد الثاتي  اجلربي عــــــــائض أمحد                            العريقي هائل امساعيل علي                  الشرجــيب منصور خليــــل

 

  67 

 اندا ( الرايدو  ول وكر د  الردايث ا) لويو  ا متو طات  غلت الدر ت ا  و املرت ت ا العلميت ا  عغّ  .9

ئ  ي التال ددات كات داللددة معنويددة بينلددا و انددا  لتال ددات فددي . هددي  عغددّ ومتقاروددة  يمددا بينلددا، ولددم ت دد ا

كر ددد  "و" الرايدددو  ول )"متو دددطات العوامدددئ امللتلردددة  ميع دددا لصددداو    دددراد الددددر ات العلميدددة  عغدددّ 

 . اللت لم تصئ إقّ مستو  الداللة إلايصا ية ، يلى في يالة املتو طات"(الرايث ا

قددا  غددة املتو ددي املرترددل فددي  .01
ا
 فددي  ددئ مت  دد ات القدددرة "الل ددة إلانجل  يددة"يق

 
، متو ددطات مرترعددة  يضددا

فددددي الل ددددة إلانجل  يددددة، وورددددرو  كات " املددددنلرمل"اوبا ددددووية منرددددردة، مقارنددددة بددددزمالئلم كوي املسددددتو  

فدي "" املرتردل"و  درت متو دطات  غدة املسدتو  . 1.10يتمالية عند مستو  ا" معنوية"داللة إيصا ية 

 " املتو دي"الل ة إلانجل  ية،  عغّ مدة متو دطات زمالئلدم كوي املسدتو  
 
فدي الل دة إلانجل  يدة، وتلديددا

، وفددددي 1.10او  دددد ة اوبا ددددووية، واوبيددددازة اوبا ددددووية، بالتال ددددات معنويددددة عنددددد مسددددتو  : فددددي مت  دددد ات

 . 1.12، عند مستو  الداللة "القدرة اوبا ووية الكلية"، و"مي للبا وب  تلدام اليو "مت    

مقارنددددددة " املتو ددددددي"  ددددددرت التال ددددددات كات داللددددددة معنويددددددة فددددددي متو ددددددطات مسددددددتو  الل ددددددة إلانجل  يددددددة  .00

التدددددريب "، وفددددي 1.10عنددددد مسددددتو  ايتماليددددة " امل ددددارة اوبا ددددووية"، وكلدددد  فددددي "املددددنلرمل"باملسددددتو  

و اندا الترايندات  ك د  فدي متو دطات . 1.12عند مستو  داللة " ا ووية الكليةالقدرة اوب"و" اوبا و ي

، و شددكئمل " املددنلرمل"و" املرترددل"معرددم املت  دد ات، ودالالالددا املعنويددة  عغددّ، بدد ا  غلددت املسددتوي ا 
 
االرددا

، بانمدددا  اندددا قددديم هدددذه املتو دددطات   ددد ر، وكات داللدددة إيصدددا ية عندددد مسدددتو  ايتماليدددة 
 
 كثددد  تكدددرارا

   دن 
 
املتو دي "، وكدذا املسدتوي ا "املسدتوي ا املتو دي واملدنلرمل"، في يالدة متو دطات (1.12)االرا

 متو ددطات  كثدد  " املتو ددي" ي  ا   ددراد العينددة كوي املسددتو  . لددنرذ املت  دد ات" واملرترددل
 
يققددوا تددارة

 في ٍعمل املت   ات، مل تل  اللدت يقق دا نردرائلم مدة   دراد املسدتو  
 
 "املدنلرمل"تشاحلا

 
، و كثد  تشداحلا

ً  " و 
 
ولدويو ". املرتردل"تارة  انية في مت   ات  لر ، مدة تلد  اللدت يقق دا نردرائلم فدي املسدتو  " تقاروا

،  و فددددددي "التدددددددريب اوبا ددددددو ي"كلدددددد  فددددددي  ددددددرو  متو ددددددطات العمددددددر وم ددددددم   ددددددرة مقابددددددئ متو ددددددطات 

تلدام اليددومي للبا ددوب، متو ددطات امليهددئ التعليمددي واو  دد ة اوبا ددووية وامل ددارة اوبا ددووية و  دد

ولدددددم ير ددددددر الدددددتال  معنددددددوي فدددددي   ددددددر . وكدددددذل  فدددددي يالددددددة مقارندددددة متو ددددددطات مسدددددتو  الل ددددددة إلانجل  يدددددة

 فدددي الل دددة إلانجل  يدددة، عغدددّ متو دددطات " املتو دددي"و" املدددنلرمل"متو دددطات املسدددتوي ا 
 
، "او  ددد ة"مدددثال

 ".   تلدام اليومي للبا وب"اوبيازة، و"و
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 :االستنتاجات والتوصيات

 مة التو يات  التاقي
 
 : في  وء نتا ا الدرا ة اوبالية، يقم ن  ريل الرلو عددا

 و عغدددّ مدددة ييدددو امليهدددئ  .0
 
إا شدددااغي الو دددا   إلاشدددرا ية مدددة الردددايث ا الدددزراعي ا هدددم  ك ددد  عمدددرا

 لأل  زة اوبا ووية
 
 . التعليمي والدر ة العلمية والل ة إلانجل  ية، وكذل   كث  ييازة

 بالعمر وم م   رة،  كلما قئ عمر الرايو الزراعدي وم دم   درت  يتأ ر التدري .5
 
ب اوبا و ي  لرا

 .  لما زادت  م ة التدريب اوبا و ي اللت يصئ علالا

تتطددددور او  دددد ة وامل ددددارة واوبيددددازة اوبا ددددووية و  ددددتلدام اليددددومي للبا ددددوب والقدددددرة اوبا ددددووية  .3

 . ة  عغّالكلية للرايو الزراعي بلصول  عغّ ميهالت تعليمي

تددددزداد او  دددد ة وامل ددددارة واوبيددددازة اوبا ددددووية والتدددددريب اوبا ددددو ي و  ددددتلدام اليددددومي للبا ددددوب  .0

 . والقدرة اوبا ووية الكلية للرايو الزراعي بارتراع در ت   و رت ت  العلمية

يرترل مستو  الرايو الزراعي مة ييو او   ة واوبيازة وامل ارة والتدريب اوبا و ي و  دتلدام  .2

 . ليومي للبا وب وقدرت  اوبا ووية الكلية بارتراع مستو  ل ت  إلانجل  يةا
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