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 انخالصخ

٣ٜدد فلبُثعددددلبُحؼدددزفلػِددد٠ل ذدددزلبطدددحة بّلقدددزبيؾلبُٔؼزكددةلبُؼو٤ِدددةلكددد٢لجعظددد٤َلٓددد   لب٤ٔ٤ٌُددد  لٝبُحل٤ٌدددزلبُٔ٘ ددد٢ٓٞل

لطددد٤ ؿةلبُلزػددد٤ح٤ٖلبُظدددلز٣ح٤ٖل لطدددعةلٛددد فلبُثعددددلذددْد ُدد ٟلؽدددصفلبُظدددقلبُزبيدددغلبُؼِٔددد٢لُٝـدددزعلبُحعودددنلٓدٖد

:ٖ لب٥ج٤ح٤

ل -1 لػ٘  لئظظ ي٤ة ل الُة لذٝ لكزم لبُذ٣ٖل0,05)ٓظحٟٞلالل٣ٞش  لبُحصز٣ث٤ة لؽصفلبُٔصٔٞػة لٓحٞطؾل رش ت لي٤ٖ )

٣ رطٕٞلي طحة بّلقزبيؾلبُٔؼزكةلبُؼو٤ِةلٝٓحٞطؾل رش تلؽصفلبُٔصٔٞػةلبُؼ يطةلبُذ٣ٖل٣ رطٕٞلػ٠ِلٝكنلبُطز٣وةل

 بالػح٤  ٣ةلك٢لبالقحث رلبُحعظ٢ِ٤لك٢لٓ   لب٤ٔ٤ٌُ  ل.

لكزم -2 ل٣ٞش  ٟ)لال لٓظحٞ لػ٘  لئظظ ي٤ة ل الُة لبُذ٣ٖل0,05ذٝ لبُحصز٣ث٤ة لبُٔصٔٞػة لؽصف ل رش ت لٓحٞطؾ لي٤ٖ )

٣ رطٕٞلي طحة بّلقزبيؾلبُٔؼزكةلبُؼو٤ِةلٝٓحٞطؾل رش تلؽصفلبُٔصٔٞػةلبُؼ يطةلبُذ٣ٖل٣ رطٕٞلػ٠ِلٝكنلبُطز٣وةل

٣ةل ي٢لذرلبُـل ر١لبُح يؼةلُٔ ٣ز٣ةلجزي٤ةلبالػح٤  ٣ةلك٢لبقحث رلبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ٓٞللجْلبقحث رلػ٤٘ةلبُثعدلهظ ٣ لٖٓلئػ ب 

لبُزط كةل/ لبُؼ٢ِٔل3يـ ب  ؽ ُبلٓٞسػ٤ٖلػ٠ِلشؼثح٤ٖلٝي ُحؼ٤٤ٖلبُؼشٞبي٢لجْلل50ظ٤دلً ٕلػ  لؽصفلبُظقلبُزبيغ

ل) ليٞبهغ ل) ( لٝ)25بقح٤ رلشؼثة لبُحصز٣ث٤ة لُِٔصٔٞػة لج٤ِٔذ لبُٔصٔٞػح٤ٖلك٢ل25( لٌٓ كأ  لبُؼ يطة.جْ لُِٔصٔٞػة ل لج٤ِٔذ )

لذبتلجأذ٤زلك٢لبُٔحـ٤زلبُٔظحوَلٝه لبقح رلبُث ظدلبُحظ٤ْٔلبُحصز٣ث٢لذبلبُؼثؾلبُصشي٢ليؼغلبُٔحـ٤ زبتلبُح٢له لجٌٕٞ

ُٔصٔٞػح٤ٖلجؼثؾل ظ بٛٔ لبألقزٟلًٔ لظ  تلبُٔ   ل ذ٘  لٓ  لبُحصزيةلظ٤دلشِٔثلبُلظٍٞلبأل٠ُٝلٖٓلًح فلب٤ٔ٤ٌُ  ل

لؽ لػ  ٛ ل)لّلٝجْلط٤ ؿةلبألٛ بفلبُظ2016ًِٞ,لل7ُِظقلبُزبيغلبُؼ٢ِٔل، لئػ ب ل٤158ةلٝيِؾ ًلًٔ لٝجْ ًلط٤ًِٞ  (لٛ ك 

(لٖٓلٗٞعل50بُةطؾلبُح ر٣ظ٤ةلُِٔصٔٞػح٤ٖل.ل ٓ لك٤ٔ ل٣ةضل  ٝبتلبُثعدلكو ل ػ لبُث ظدلبقحث ربلجعظ٤ِ٤ ًلٌٕٓٞلٖٓل)

ل) لٖٓ لبُٜ٘ ي٤ة لجٌٕٞليظ٤ـحٚ لبُٔ٘ ٢ٓٞلكو  لبُحل٤ٌز لبقحث ر لبُر ٤ٗة لبأل ب  لئٓ  ل لٝبُٔو ٤ُة لبُٔٞػٞػ٤ة ل(لل20بألطئِة كوز 

لبُحأً لٖٓلط ملٝذث تلبالقحث ر٣ٖلٝه ل طلزتلٗح يسلبُثعدلٝشٞ لكزملذ١ل لبالطئِةللٝه لجْ ٓٞسػةلػ٠ِلٗٞػ٤ٖلٖٓ

 الُةلئظظ ي٤ةلُظ ُطلبُٔصٔٞػةلبُحصز٣ث٤ةلك٢لبالقحث رلبُحعظ٢ِ٤لٝبقحث رلبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ٓٞللٝك٢لػٞ لٗح يسلبُثعدل

لٖٓلبُحٞط٤ تلٝبُٔوحز  . ظ تلٝ ٝط٠لبُث ظدلئصٔٞػة
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ABSTRACT  

 The research aims to identify the impact of the use of mental knowledge maps in the 

collection of chemistry and systemic thinking in scientific fourth-grade students. The sample 

of the search was tested   intentionally form of Abi-Dar Al Ghafari Preparatory school  of the 

Baghdad Directorate of education ,Resafa/3  where the number of students in the scientific  

fourth grade was (50) students divided into two divisions with  random recruitment the (A) 

division was selected by (25) students for the experimental group and (25) Students for 

control  group  and the item  identified  during the trial period where the first three chapters 

of the Chemistry book of the   fourth  scientific  class, 7th edition,2016 ,and behavioral targets 

have been formulated, with (158) behavioral goals, and the teaching plans of the two groups 

have been prepared with regard to research tools, the researcher prepared a earning test of 

(50) types of thematic questions AND  articles but the second tool was a systemic thinking 

test it is in its final form of (20) items  and has been confirmed  validity and reliability of the   

two tests and the results of the research have resulted in a  statistical significance  difference 

for the experimental group in the earning test and the systemic thinking test in the light of the 

results of the research, the researcher put  a set of recommendations  and  Proposals.                                                             
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 انفصم األٔل 

 انتؼزٚف ثبنجحث 

 

 يشكهخ انجحث 

ِةلبُثعددلكد٢لٝشدٞ ل هظدٞرلكد٢لؽزبيدنلبُحدد ر٣ضلبُٔحثؼدةلكد٢لجد ر٣ضلٓد   لب٤ٔ٤ٌُد  للكد٢لػدٞ لجـ٤٤دزلٓ٘دد ٛسلجحٔردَلٓشٌد

ُِحطٞربتلبُٜ يِةلك٢لشح٠لٓص التلبُٔؼزكةلٝبُؼِْلظح٠ل طدثطلٛدذبلبُحطدٞرلهدٞ لٛ يِدةللب٤ٔ٤ٌُ  لك٢لبُٔزظِةلبُر ٣ٞٗةلبطح٘  بًل

ػد ب لبُطدصفلذ١ٝلبُود ربتلبُؼو٤ِدةلبُحد٢لجح قَلك٢لً كدةلٗدٞبظ٢لبُع٤د  ل,لٝبُدذ١لكدزعلٓظدإ٤ُٝةلػِد٠لبُحزي٤دةلجحٔردَلكد٢لئ

لٓٞبشٜددةلٛددذبلبُحودد ّلبُؼِٔدد٢لٝبُٔؼزكدد٢لٝبُحٌُ٘ٞددٞش٢لُددذُيلبٕلٛددذبلبُوظددٞرل ظددٍٞلٓدد   لب٤ٔ٤ٌُدد  لئُدد٠لٓصددز لجٌٔددْٜ٘لٓدٖد

لي٤٘ددةلجِديلبُٔد   ،لًٝددذُيلاللجشدصغلػِد٠لجلؼ٤ددَل ٝرٙل بقدَلبُظدقل ل ٕٝل ٕلجحد ضلُِط ُددبلئٌٓ ٤ٗدةلكْٜد لٓؼِٞٓد تلٖٓد ٝٓدٖد

لك٢لجعظ٤َلب٤ٔ٤ٌُد  لٝقظٞطد ًلٓدغلجـ٤٤دزلبُٔ٘د ٛسلػ ٓدةلٝٛدذبلٓد ل ًد تلقصٍلقثز لبُث ظ ٍٕ دلبُٔحٞبػؼةلٝش لٛ٘ ُيلج 

ِثل) (لٓدد رصلٝٓ رطددةللُٔدد   لب٤ٔ٤ٌُدد  لُِظددقلبُزبيددغلبُؼِٔدد٢للكدد٢ليؼددغلبُٔدد برصل12ئشددزب ل ربطددةلبطددحطصػ٤ةلشدٔد

لقدصٍلجٞش٤دٚلبطدل3باليح بي٤ةلبُح يؼةلُٔ ٣ز٣ةلبُؼ ٓةلُحزي٤دةليـد ب لبُزطد كةل لبُحؼدزفلػِد٠لحث ٗٚلٓلحٞظدةلٖٓد  طدث فلذُديلجْد

لجٞم٤لٜد لكد٢لبُؼ٤ِٔدةل لبُٔد برصلبُر ٣ٞٗدةلئُد٠لبُٔةحثدزبتلٝبُٞطد يَلبُحؼ٤ٔ٤ِدةلبُحد٢ل٣ٌٖٔد بُح ٢ٗلظ٤دل٣ؼدٞ لئُد٠لبكحود رلٓؼ ْد

لٓ رطد٢لب٤ٔ٤ٌُد  لل٣ٜحٔدٞبليد ُٔعحٟٞل ٕٝل َلٓظدحٔزلٝٝشد لئٕلٓؼ ْد لجـ٤٤دزلبُٔ٘د ٛسل٣حطِدبلذُديليشٌد بُحؼ٤ٔ٤ِةليد ُزؿْلٖٓد

 ًد ٝبلػد ّلجةطد٤طْٜلُِحل٤ٌدزلبُٔ٘ د٢ٓٞلٝجٞم٤لدٚلٗح٤صدةلػد ّللذلبألٗشطةلبُؼ٤ِٔةلبُٔع   لي ٌُح فلبُٔ رطد٢لكؼدصل ْٜٗدج٘ل٤

لؽزبيدنلبؽصػْٜليٚلٝه٤ طٚل ٝلبُح ر٣ضلألشَلبًحظد يٚ.ل ِةلبُثعددلُد ٟلبُث ظددلٝطدؼ٠لُِثعددلػٖد لٛ٘د لجثِدٞرتلٓشٌد ٖٝٓد

 رصل٣ٝحْلجؼِٔٚلٝكو ًلُٔد ل٣ظدحٞػثٚلظظدبله ربجدٚلبُؼو٤ِدةلٝيةدزبيؾلٝبطحزبج٤ص٤ تلظ ٣رةلجصؼَلبُط ُبلٗشط ًلٝك ػصًلك٢لبُ

لجعظدد٤ِْٜل ٓةحظددز ل٣ٝأٓددَل ٕلجعوددنلك٤ٜدد لجؼِٔدد ًلكدد ػصًل٣صؼددَلبُطددصفل ًرددزلٓشدد رًةلكدد٢لبُؼ٤ِٔددةلبُحؼ٤ٔ٤ِددةل٣ٝش٣دد لٓدٖد

ِةلبُثعددلكد٢لب ش يدةللبألط طد٤ةلكد٢ٝجل٤ٌزْٛلبُثظز١لٝكو لُٜٔ ربجدٚل لجع ٣د لٓشٌد لبُظدإبٍلإٓلٝبظد .لٝػِد٠لٛدذبل٣ٌٖٔد ػٖد

ل  .انؼهًٙ؟تحصٛم يبدح انكًٛٛبء ٔانتفكٛز انًُظٕيٙ نطالة انصف انزاثغ  انؼمهٛخ فٙيب فبػهٛخ خزائظ انًؼزفخ بُح ٢ُ:

 أًْٛخ انجحث

جؼ لبُٔ٘ ٛسلبُحؼ٤ٔ٤ِةلبُٔعٞرلبألٍٝلبُذ١ل٣صبلئٕلجٞبًبلبُحطٞرلبُؼ٢ِٔلٝبُحٌُ٘ٞٞش٢لٝبُحـ٤زبتلبالشحٔ ػ٤ةلٝٓحطِث تل

لٝبُٔحطِث تل لبُحـ٤زبت لُٜذٙ لبطح٤ؼ يٜ  لٖٓ لي  لال لُذُي لٝ ٛ بكٚ، لبُٔصحٔغ لجطِؼ ت لُٝحعو٤ن ل، لبُٔحؼِْ لٝظ ش ت بُؼظز

لي رسلٝ ٤ٔٛةلًثزٟلك٢لػ٤ِٔةلٝجعو٤نلٓ ل٣زش٠لٜٓ٘ لٖٓلقصٍلجعظ٤ٜ٘ لٝجط٣ٞزٛ  لٝجـ٤زٛ لُٔ لُِٜٔ٘ زلبُحؼ٢ٔ٤ِل ٝربً

بُحؼ٤ِْلٝبُحؼِْلُذُيلكإٔلبُ ٍٝلك٢لبُٔصحٔؼ تلبُٞبػ٤ةلجؼ لبُٜٔ٘ زلبُحؼ٢ٔ٤ِلئر يةلبُٔظ٘غلبُحزي١ٞلبُذ١لجؼ لك٤ٚل ش٤ ٍل

٤ةلٖٓلظ٤دلبُٔعحٟٞلٝبألٛ بفللي٤ٖلبُٔظحوثَلك ُٜ٘ؼةلبُعو٤و٤ةلك٢لبُٔصحٔغلاللجحْلي ٕٝلئػ   لبُ٘ زلك٢لبُٔ٘ ٛسلبُحؼ٤ِٔ

ٝك٢ل(لل12:ل2012)لبُؼ٤ظ ١ٝلٝآقزٕٝل،للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللٓ  لٝ قزٟل.لللللللللللللللللللللللللللللل

ُحِث٤ةللػٞ لبُحـ٤زبتلبُح٢لظ ذثلك٢لج ر٣ضلب٤ٔ٤ٌُ  لً ٕلالي لٖٓلئٕل٣ع خلظزًةلبُش ِٓةلك٢لجع ٣دلبُٔ٘ ٛسلبُ ربط٤ة

ٛذٙلبُحـ٤زبتلًٝ ٕلػ٠ِلبُٔ٘ ٛسلئٕلجحظ ٟلُٔحطِث تلبُؼظزل،لٝٓ لجحطِثٚلٖٓلجأ٤ً لٝم٤لةلبُؼِْلك٢لبُٔصحٔغل،لٝ ٣ؼ ل

لك٢ل لبشحٔ ػ٢لًٝ ٕلٓإذزبً ل قزلٓظ رٙ ليزسلػ٘ظز لٝه  لبُٔحؼِْ لذُيلُة ٓة لٝجظة٤ز ل، لٝبُحٌُ٘ٞٞش٤  لبُؼِْ بُزيؾلي٤ٖ

لط  ت لكو  لُٝذُي ل، لبُ ربط٤ة لبُٔ٘ ٛس لٝجط٣ٞزٛ لجط٣ٞز لي ُٔصحٔغ لبُؼِْ لجزيؾ لهؼ ٣  لئ ق ٍ لئ٠ُ لج ػٞ للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبجص ٛ ت

ل2010)ػط لهللال، ل(لل56:

لٝل ل، لٝبالقحث ربتلبُحو٤ٔ٣ٞة لبُٔةحِلة لبُٔؼ رفلٝبُةثزبتلٝبُٜٔ ربتلٝبألٗشطة لُحشَٔ لي ُظؼة لبُٔ٘ ٛس لٛذٙ لجحظْ ٕ ٝ

لٓعٞربلجؼحٔ لبُٔحؼِْ لًٝذُيلشؼَ لٝٓظحٔز  لٝش ِٓٚ لٓح٘ٞػة لكحٌٕٞ لبُحو٣ْٞ لػ٤ِٔة لبٓ  ل، لٝٗش ؽٚ لبُٔحؼِْ لػ٠ِلب٣ص ي٤ة  

ُِؼ٤ِٔةلبُحؼ٤ٔ٤ِةلٝشؼَلظ ش جٚلٝظ ش تلبُٔصحٔغلٝجِث٤حٜ لٛ فلري٤ظ٢لٝبٕل٣زبعلبُٜٔ٘سلبُلزٝملبُلز ٣ةلي٤ٖلبُٔحؼ٤ِٖٔل

لًٝ لبُحؼ٢ٔ٤ِ لُِٔٞهق لٝٓٞشٚ لٓ٘ ْ لبُٔؼِْ ل ٝر لبُٜٔ٘سل٣ٝصؼَ لٓعحٟٞ لُح ر٣ض لبُٔ٘ طثة لب طحزبج٤ص٤ة لبقح٤ ر ذُي
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ل لل170ل–ل169:ل2008بُحؼ٢ٔ٤ِ.)ػط٤ة، ل ليظٞر ل( لٝب٤ٔ٤ٌُ   لػ ٓة ليظٞر  لُطزبينلج ر٣ضلب٤ٔ٤ٌُ   لُٔ    ُذُيلٗص 

رتلق طةل ٝربًلك ػصًلك٢لبُحزي٤ةلبُؼ٤ِٔةليظٞر لق طةلُِٔحؼ٤ِٖٔلٝجش ب ل ٤ٔٛةلٛذبلبُ ٝرلك٢لػظزٗ لبُؼ٢ِٔلبُذ١لط 

لبُح٢ل٣٘ثـ٢لج٣ٌٜٞ٘ لٝج٤ٔ٘حٜ لُ ٟلبُٔحؼ٤ِٖٔلك٢لًَل لبُؼ٤ِٔةلٝبُحل٤ٌزليأٗٞبػٚلبُٔةحِلةلٖٓلبُ٘ٞبجسلبُحؼ٤ٔ٤ِة ك٤ٚلبُٔؼزكة

لبُحؼ٤ٔ٤ِةللللللللللللللللللللللللللل لل2005)رسٝه٢لٝك ؽٔةل،للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبُٔزبظَ ل(ل35:

ل  ل ٕ لُٜذب لٝجظ ػ  لبُص٤  لبُحؼ٤ِْ لبُح ر٣ضل٢ٛلجِيلبُح٢لجإ ١لب٠ُ لػ٠ِكؼَلؽزبين بُ٘ص ضلك٢لئظ بخلبُحـ٤زللبُٔؼِْ

لُ ٟلبُٔحؼ٤ِٖٔل لٝبُٔزؿٞفلك٤ٚ لٖٓلل ٤ٔٛحٜ لٖٓجحٔرَ لبألط صلٖٓلي٤ٖلػ٘ طزلبُؼ٤ِٔةلبُحؼ٤ٔ٤ِة قصٍلشؼَلبُٔحؼِْلٛٞ

لبُحعظ٤َل لجعظ٤ٖ لٝذُيلأللبُ ربط٢،بشَ لب٤ٔ٤ٌُ   لٓ    لبُٔ ٤ٗةلٝاللط٤ٔ  لبُع٤   لك٢ ليلؼ ٤ُة ل٤ُش رًٞب لبُٔحؼ٤ِٖٔ ػ ب 

لل2005ب٣ُٜٞ ١ل،ل)لللللللللللللللللل٤ٌُٝٞٗٞبلػٔ الًلٓ٘حص٤ٖلٝٓحؼ٤ِٖٔلؽٞبٍلظ٤ جْٜلٝٓٞبؽ٤ٖ٘لٓةِظ٤ٖلللللللللللل ل(ل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل49:

ِّْلئذ ر لبُحل٤ٌزلػ٘ لبُط لٖٓل ٛ بفلبُحؼ َّٕ لًث٤زٍلك٢لٓٞبشٜةلبُٔشٌصتلٝس٣   ل٣ٝزٟلبُث ظدل  ٍٞ صفلبألٓزلبُذ١ل٣ظْٜلي٘ع

ه ربجْٜلبُؼو٤ِّة،لٝبُحطِغلئ٠ُلرطْل كٌ رلش ٣  ،لجٌْٜٔ٘لٖٓلجعو٤نلػ ٍ لٖٓلبُ٘ح ش تلبُحزي٣ّٞةلبُٔزؿٞفلك٤ٜ ،لكؼًصلػ٠ِل

لبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ّٓٞل٣ح َّٕ لئ لئذ طِبلٗ ز لش٤ُّٞٔةلجؼ٤ٖلبُح٤ِٔذلجٞم٤قلٓؼِٞٓ جْٜلك٢لي٘  لبُٔؼزكةلبُص ٣  لبُح٢لجوح٘غليٜ .

لٓعَلبألش٤  ،ل ٝلبُٔٞبهقل َُّ لبُذ٤ّ٘ٛةلٝبُٔؼ ٢ٗلبُح٢لجع ػ٠ِلئ ربىلبُؼصه تلك٤ٔ لي٤ٜ٘ لٖٓلبقحصك تلي طحؼٔ ٍلبُزٓٞس

ًليأَّٗٚل٣لٌزلك٢لٗٔ ذ ل٣ٌٕٞلبُح٤ِٔذلٝبػ٤ً  ْٕ لٛٞل  لبألط صلكإٔلبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ّٓٞ زلبُٔةحِلةلبُح٢ل٣لٌزلك٤ٜ لبُلز لٝػ٠ِلٛذب

ل)ٛصٍ،ل َّٜٗ ل٤ُظثلظو٤و٤ّة،لٓغلئٌٓ ٤ّٗةله رجٜ لػ٠ِلي٘ يٜ لٝجع٤ِِٜ لل ُٜذبل٣زٟلبٕل(.1:ل2007ٝبػعة،ل٣ِٝع ٜ لػ٠ِل 

لُٔ لُٜ لٖٓلجث٢٘لبطحزبج٤ص٤ تلجزي٣ٞةلٛ كٜ لس٣   لبُحعظ٤َلبُ ربط٢ل ُح٘ش٤ؾلذبًز لب ٗظ ٕل٢ٛلقزبيؾلبُٔؼزكةلبُؼو٤ِة

رلي رسلك٢لػ٤ِٔةلبُحؼِْلًٝذُيلُٜ ل ٤ٔٛةلي ُ٘ظثةلُِٔؼِْلٝبُح٤ِٔذلٝجحص٠ِلبأل٤ٔٛةلك٢ل ٤ٔٛةلي ُـةلك٢لبُؼ٤ِٔةلبُحؼ٤ٔ٤ِةلٝ ٝ

 ٜٗ لجظ ػ لبُح٤ِٔذلك٢ل ٕل٣زيؾلي٤ٖلبألكٌ رلبُح٢ل٣شٝ ليٜ لٝٓظ ػ جٚللٝك٢لػٞ لٓ لجو ّل٣ٌٖٔل شٔ ٍل ٤ٔٛةلبُثعدلك٢ل

لل-بُ٘و ؽلب٥ج٤ة:

لػِْلبُث ظدلك٢لج ر٣ضلب٤ٔ٤ٌُ  لُِظقلٗ ر لبُثعٞخلٝبُ ربط تلبُح٢لبػحٔ تلقزبيؾلبُٔؼزكةلبُ -1 ؼو٤ِةلٝػ٠ِلظ 

ل  بُص ٣  .بُزبيغلبُؼ٢ِٔلٝك٢لػٞ لٓلز بتلبُٜٔ٘س

لبُو ػد  لبألط طد٤ةلبُحد٢لجث٘د٠لػ٤ِٜد لب٤ٔ٤ٌُد  لبُطث٤ؼ٤دةلبألقدزٟل -2 ج٘ثغل ٤ٔٛةلبُ ربطةلٖٓل ٤ٔٛةلٓ   لب٤ٔ٤ٌُ  لظ٤دلجؼ ُّ

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبُع٤  .ًؼِْلبُل٤ش٣  لٝػِّٞل

لقدصٍلجـ٤٤دزلٓ٘د ٛسلب٤ٔ٤ٌُد  لكد٢لػدٞ ل -3 جٞش٤ٚل ٗ  رلٓ رط٢لٝٓ رط تلب٤ٔ٤ٌُ  لئ٠ُل ٤ٔٛةلبُٔؼِٞٓ تلبُص ٣د  لٖٓد

 ٣حطِبلجث٢٘لؽزبينلج ر٣ضلظ ٣رة.لٝبظ٤ ي٢لٝٛذبج٘ٞعلبُحؼ٤ِْلب٠ُلجطث٤و٢ل

لقدزبيؾلجظْٜلٛذٙلبُ ربطةلك٢لجدٞك٤زلػ٘ظدزلب ذد ر لٝب -4 لقدصٍلرطْد لٗظدثةلبُِٔدَلٝبُشدزٝ لٖٓد ُحشد٣ٞنلٝبُحو٤ِدَلٖٓد

ل ذ٘  ل رصل  ب٤ٔ٤ٌُ  .بُٔؼزكةلبُؼو٤ِة

لبُ ربط٤ّةللبُثعدلُٔ ئك   لٝسبر لبُحزي٤ةلٖٓلٗح يسلٛذبل -5 ٣٘  ١لك٢لبُٞهثلبُع ػزلٖٓلػزٝر لبُ٘ زلك٢لبُٔ٘ ٛس

 ُبلك٢لبُؼ٤ِّٔةلبُحؼ٤ٔ٤ِّة.ٝجو ٣ٜٔ لياطحزبج٤ص٤ تلج ر٣ضلش ٣  لجإً لبُحل ػَلي٤ٖلبُٔ رصلٝبُط 

لبطح٤ؼ يٜ ل -6 لبُح٤ِٔذ ل٣ظَٜلػ٠ِ ليشٌَ لبُٔؼِٞٓ تلٝبقحظ رٛ  لك٢لج٘ ٤ْ لٖٓل ٝر لُٚ لُٔ  لبُٔ٘ ٢ٓٞ لبُحل٤ٌز  ٤ٔٛة

لأل١لٓٞػٞعل ٕٝلئٕل٣لو ل لػ٠ِلبُزؤ٣ةلبُٔظحوث٤ِةلبُش ِٓةلٝبُٔحٌ ِٓة  ششي٤ جٚ.يع٤دل٣ٌٕٞله  ربً
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 ْذف انجحث

لقزبيؾلػ٠ِلك ػ٤ِةبُحؼزفل٣ٜ فلبُثعدل لبُٔ٘ ٢ٓٞلُ ٟللبطحة بّ لٝبُحل٤ٌز لب٤ٔ٤ٌُ   لٓ    لك٢لجعظ٤َ لبُؼو٤ِة بُٔؼزكة

 ؽصفلبُظقلبُة ٓضلباليح بي٢

 فزضٛخ انجحث لل

(ليددد٤ٖلٓحٞطددددؾل رشددد تلؽددددصفلبُٔصٔٞػدددةلبُحصز٣ث٤ددددةل0,05)ٓظدددحٟٞلالل٣ٞشددد لكدددزملذٝل الُددددةلئظظددد ي٤ةلػ٘دددد للل-1

طدددؾل رشددد تلؽدددصفلبُٔصٔٞػدددةلبُؼددد يطةلبُدددذ٣ٖل٣ رطدددٕٞلبُدددذ٣ٖل٣ رطدددٕٞلي طدددحة بّلقدددزبيؾلبُٔؼزكدددةلبُؼو٤ِدددةلٝٓحٞ

لػ٠ِلٝكنلبُطز٣وةلبالػح٤  ٣ةلك٢لبالقحث رلبُحعظ٢ِ٤لك٢لٓ   لب٤ٔ٤ٌُ  ل

(ليدددد٤ٖلٓحٞطددددؾل رشدددد تلؽددددصفلبُٔصٔٞػددددةلبُحصز٣ث٤ددددةل0,05)ٓظددددحٟٞلالل٣ٞشدددد لكددددزملذٝل الُددددةلئظظدددد ي٤ةلػ٘دددد ل-2

صفلبُٔصٔٞػدددةلبُؼددد يطةلبُدددذ٣ٖل٣ رطدددٕٞلبُدددذ٣ٖل٣ رطدددٕٞلي طدددحة بّلقدددزبيؾلبُٔؼزكدددةلبُؼو٤ِدددةلٝٓحٞطدددؾل رشددد تلؽددد

لبُٔ٘ ٢ٓٞ.ػ٠ِلٝكنلبُطز٣وةلبالػح٤  ٣ةلك٢لبقحث رلبُحل٤ٌزل

للحذٔد انجحث

لئػ ب ٣دددةل يددد٢لذرلبُـلددد ر١لبُح يؼدددةلُِٔ ٣ز٣دددةلبُؼ ٓدددةلُحزي٤دددةليـددد ب ل ٖلبُثعددددلؽدددصفلبُظدددقلبُزبيدددغلبُؼِٔددد٢لٓددٖد ٣حؼددٔد

لًحددددد فلب٤ٔ٤ٌُددددد  لل2016ل-2015بألٍٝلبُلظدددددَلبُ ربطددددد٢للقدددددصٍل3/لبُزطدددد كةل ّلٝبُلظدددددٍٞلبُرصذدددددةلبألُٝددددد٠لٓددددٖد

 7ؽلل،2016بُٔوزرلج ر٣ظٚلُطصفلبُظقلبُزبيغلبُؼ٢ِٔلُظ٘ةل

لتحذٚذ يصطهحبد انجحث 

لللللللللللللللللأٔال: انفبػهٛخ ػزفٓب كم يٍ:  

ل"بالقحث رلبُؼ٢ِٔلُٔع ٝرلجزجٌشلػ٤ِٜ لئ٤ُةلبُحـ٤زلبُٔةطؾلُح٘طِنل ذ رٛ لبال٣ص ي٤ةل٣ٝحْلل(2010،ل)انزشٛذ٘ - :ل

لللللللللل)بُزش٤ ١لٝآقزٕٝل،ل  (435:ل2010جؼ٤ْٔلجأذ٤زلػ٠ِلبُ٘ٞبظ٢لبألقزل"

ظٍٞلبُرصذةل٢ٛلٓو برلبُحـ٤زلبُذ١ل٣ع خلي طحة بّلقزبيؾلبُٔؼزكةلبُؼو٤ِةلُِل" يأٜٗ للإخزائٛب:ٚؼزف انجبحث انفبػهٛخ 

للبُٔ٘ ٢ٓٞ.بأل٠ُٝلٖٓلًح فلب٤ٔ٤ٌُ  لُِظقلبُزبيغلبُؼ٢ِٔلٓو ط لي  ٗص سلبُٔحعونلك٢لبُحعظ٤َلٝبُحل٤ٌزل

 ثبَٛب: خزائظ انًؼزفخ انؼمهٛخ ػزفٓب كم يٍ:

"لج٘ ٤ْلبُٔؼِٞٓ تليشٌَلرطٞٓ تلجث٤ٖلٓ لي٤ٜ٘ لٖٓلػصهد تلٝجحةدذل شٌد اللٓةحِلدةليأٜٗ :لللل(2002)فتح هللا  -

للللللللللللل ل(لل113:للل2008ل،)لكحطلهللالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللظظبلٓ لجعح٣ٞٚلجِيلبُٔؼِٞٓ تلل"

َلقز٣طددددةلل:ليأٜٗدددد ل(2002 انزفاااابػٙ ) - "لػ٤ِٔددددةلريددددؾلبُٔؼِٞٓدددد تلبُٔوددددزٝ  ليزطددددٞٓ تلًِٝٔدددد تلػِدددد٠لشدددٌد

َلٓةحظددددددددزلٓٔشٝشدددددددةلي ألشددددددٌد ٍلٝبألُددددددددٞبٕلل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل" ١لئؼ٘ددددددد٠لهدددددددزب  لبُلٌدددددددز لكدددددددد٢لبُٔددددددد   لبٌُٔحٞيدددددددةليشددددددٌد

ل(ل7:ل2009لل،)لبُزك ػ٢ل

ٓعحٟٞلٓ   لب٤ٔ٤ٌُ  لُطصفلبُظقللبطحؼِٔثلُحو ٣ْج ر٣ضللبطحزبج٤ص٤ة :إخزائٛبخزائظ انًؼزفخ انؼمهٛخ: ٚؼزف انجبحث 

ْللبُؼ٢ِٔلُٔظ ػ جْٜبُزبيغل ك٢لج٘ ٤ْلبُٔؼزكةلٝجِة٤ظٜ لٖٓلقصٍلئ ربزلبُلٌز لبُزي٤ظ٤ةلك٢لٓ٘حظقلبُٞرهةلبُث٤ؼ  لذ

ٍلبألُٞبٕلٝبُظٞرلٝبُزٓٞس لجحلزعلٜٓ٘ لبألكٌ رلبُلزػ٤ةلٝي طحؼٔ 
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  يٍ:انتحصٛم ػزفّ كم  –ثبنثب

لبُعودد ينلٝبُٔلدد ٤ْٛلٝبُحؼ٤ٔٔدد تلٝبُٜٔدد ربتليؼدد ل ربطددةلل(2006)انؼجاابد٘    - ٚ"لٓدد ل٣ٌحظددثٚلبُٔحؼِٔددٕٞلٓدٖد يأٗدد

لللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللٓٞػٞعل ٝلٝظ ٙل ٝلٓوزرل ربط٢" لل2006)بُؼث  ١، ل(ل.11:

بُحد٢ل٣دحْلبُعظدٍٞلػ٤ِٜد للٓو طد ًلي ُد رش تٛٞلٗ جسلٓ ل٣حؼِٔٚلؽصفلػ٤٘ةلبُثعددل -ثأَّ: ٚؼزف انجبحث انتحصٛم إخزائٛب 

 ك٢لبالقحث رلبُحعظ٢ِ٤لٝبُذ١ل ػ ٙلبُث ظدلي٘لظٚ.

ّ كم يٍ : انتفكٛز انًُظٕيٙ –راثؼبً   ػزف

ل ٓشٌِة ظَ ػ٠ِ ٣ؼحٔ  ٗٞعلٖٓلبُحل٤ٌزل( : 2005) خًبل    - ًل ي٤ٖ بُحل ػَ ٓ لٖٓلقصٍ ُٞطقل ػ٘ طزٛ لٓؼ 

لبُٔةحِلة، ٛذٙ ي٤ٖ بُٔحث  ُة بُؼصهة لٝبُٔةزش ت"لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل بُٔ قصٕ ي٤ٖ بُؼصهة ٝبطح٘ح ز بُؼ٘ طز ٝبُؼ٤ِٔ ت

ل2005)لشٔ ٍ، ل(.ل28:

لئ ربىلل(: 2010)انكجٛسٙ     - لػ٠ِ لبُو ر  لبُط ُب لجٌظب لبُٔزًثة لبُؼو٤ِة لبُؼ٤ِٔ ت لٖٓ لجؼ٤ٔ٤ِة لٓ٘ ٞٓة يأٗٚ

ل(59،ل2010بُؼصه تلي٤ٖلبُٔٞػٞػ تلٖٝٓلذْلج٣ٌٖٞلطٞر ل٤ًِةلُٜ لل.)بٌُث٤ظ٢،

لبُثعد ٖٓ ٗٔؾل-: ٚؼزف انجبحث انتفكٛز انًُظٕيٙ إخزائٛب ثأَّ لػ٤٘ة لؽصف ل٣ٔ رطٚ ل بُحل٤ٌز ل٣ؼ ُس لقصُٚ ٖٓ 

لػٖلؽز٣ن جِيلبُٔٞػٞػ تل٣ٝٞمقلٜٓ ربجْٜل ي٤ٖ بُؼصه ت ك٤ٜ  جحؼط ٓحٌ ِٓة، ٓ٘ ٞٓة بُٔٞػٞػ تلب٤ٔ٤ٌُ ي٤ة

لػ٤ِٜ ل لبُح٢ل٣عظَ ل٣ٝو صلي ُ رشة لُٜ ، ل٤ًِة لٝج٣ٌٖٞلطٞر  لجز٤ًثٜ  لئػ    لذْ لٖٝٓ لػٖلؽز٣نلجع٤ِِٜ ، لبُؼ٤ِ  بُؼو٤ِة

لبُٔ٘ ٢ٓٞل.للزبُحل٤ٌبُط ُبلك٢لبقحث رل

ل
ل

 انفصم انثبَٙ

 انخهفٛخ انُظزٚخ 

 

 انًحٕر األٔل : خزائظ انًؼزفخ انؼمهٛخ

لٖٓلقصٍل     لٝبُحؼِْ لٝبُحل٤ٌز لبُٔؼزكة لػ٠ِلج٘ ٤ْ لبُح٢لجظ ػ  لئظ ٟلبالطحزبج٤ص٤ تل ل" لبُؼو٤ِة لقزبيؾلبُٔؼزكة ل" جؼ 

ل كٌ رل ٝلٓل ٤ْٛلٝظو ين..،لٝجٞػطلبُؼصهةلي٤ٖلششي٤ تلبُ٘ضلي طحة بّل بُةطٞؽلئػ ب لٓةطؾلُٔ ل٣حؼٖٔلبُ٘ضلٖٓ

ئٕلبطحؼٔ ٍلقزبيؾلٝ.ئشؼ ػ٢ل) ٝبيز(ل ٝلطٞرل ٝلش بٍٝللٝبُزطّٞلٝبُظٞرل،لٝجزيؾلي٤ٖلششي٤ جٚلئٓ ليشٌَلٛز٢ٓل ٝ

بُٔؼزكةلبُؼو٤ِةلالل٣وحظزلػ٠ِلبُطصفليَله ل٣ظحة ٜٓ ليؼغلبُٔؼ٤ِٖٔلػٖٔلؽز٣وةلبُح ر٣ضلبالػح٤  ٣ةلًأطِٞفلُحؼ٤ِْل

٤ٔةلٓ٘طو٤ةلبُطصفلٜٓ ربتلبُحع٤َِلٝبُو ر لػ٠ِلئ٣ص  لبُؼصه تلًٝذُيلجع ٣ لبأل٣ُٞٝ تلٝبُحةط٤ؾلألكٌ رْٛليطز٣وةلػِ

ٝٛ٘ ىلٖٓل٣ؼزكٜ لػ٠ِل ٜٗ لل طِٞفلُِح ر٣ضل٣ؼؼٜ لبُٔؼِْلُؼزعلبُ رصلٝجٞػ٤عٚلُطصيٚلل.لًٔ ل ٕلبُطصفل٣ٌٖٔل

ئٕل٣حؼِٔٞبلبطحة بٜٓ للًأطِٞفلُِحؼِْل ذل٣ثذٍلبُح٤ِٔذلشٜ بلاللػ   لج٘ ٤ْلبُٔ   لًٔ ل٣لٜٜٔ ل٣ٝزطٜٔ لك٢لقز٣طةلش ٣  )ل

ل ل، لل2007ػث٤ بتلٝط٤ِٜة لل يل٣زٟلبُث ظدُذُ(ل205: لبٕ لبُؼو٤ِة لػٖلقزبيؾلبُٔؼزكة ٜ لػث ر  لك٤ لجحٌ َٓ ليظز٣ة ُـة

لبُؼوَل ل٣ رًٚ لك٤ٔ  لُِحل٤ٌز لػظث٤ة لٝج٣ٌٖٞلشثٌٚ لبُٔ٘ ْ لُ ٟلبُطصفلٝبُحل٤ٌز لبُحأَٓ لػ٠ِ ل٣ظ ػ  لٓٔ  ٜٓ ربتلبُحل٤ٌز

جظ ػ لػ٠ِلجزبيؾلبُٔعحٟٞلبُحؼ٢ٔ٤ِلئٜ ربتلبُحل٤ٌزلٖٓلقصٍلطِظِةل٣ٝثو٠لي طحٔزبرلػ٠ِلٓ ل  رًٚلكؼصلػ٠ِلبٜٗ ل

ل  .ٖٓلٜٓ ربتلبُحل٤ٌزلبُٔةحِلة
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ٜ لل:  خصبئص خزائظ انًؼزفخ انؼمهٛخ جحٔحغلقزبيؾلبُٔؼزكةلبُؼو٤ِةلئصٔٞػةلٖٓلبُةظ يضلبُح٢لج٤ٔشٛ لػٖلؿ٤زٛ لًٞٗ

ل٣لح ل ه٤ن ليشٌَ لٝط٤ ؿحٜ  لبألكٌ ر لُح٘ ٤ْ لبُ ٓ ؽ ل٣ظحة ٜٓ  لج٘ ٤ْلٝط٤ِة لٝ لب ي بػ٢ لبُحل٤ٌز لئٓ ّ لٝبطؼ  لبُطز٣ن ط

ل لبُةظ يضل ٜٗ  ل ْٛ لٖٓلػصه تلٖٝٓ لي٤ٜ٘  لٓ  لرطٞٓ تلجث٤ٖ ل ٝ لئشٌ ٍ لك٢لبُٔؼِٞٓ تلك٢ جثظؾلبُٔؼِٞٓ تلبُٞبر  

بُ٘ظٞصلبٌُٔحٞيةلٝبُٔظ ٛٔةلك٢لٓؼ ُصةلكؼ ُٚلُِٔؼِٞٓ تلبُ٘ظ٤ةل بقَلبُذبًز لبُثشز٣ةلٝجزًشلػ٠ِلج٘ ٤ْلبُٔؼِٞٓ تل

  جٜ ليأطِٞفلطَٜلٝيظ٤ؾلٝبطحةصصلبُؼصه تلبُزي٤ظةلي٤ٖلكوزبتلبُ٘ضلبُٔصز لٝج٘ظ٤نلبُٔؼِٞٓ تلٝجو ٣ٜٔ لٝبطحؼ

ل Hyerled  2004:p9 -)للللللللللللللللللللللللللللللللللللللٓ٘ظوةلٝيشٌَلشذبفلًٔحطِبلُحع٤َِلبُ٘ظٞصلب قث ر٣ةل.ل

لبػحث رٛدد ليأٜٗدد لجو٤٘ددةلك٤٘ددةلئطددحزبج٤ص٤ةلٝبٕلأْاذاف ٔيًٛاا اد خاازائظ انًؼزفااخ انؼمهٛااخ :  قددزبيؾلبُٔؼزكددةلبُؼو٤ِددةل٣ٌٔدٖد

جظ٣ٞز٣ةله٣ٞةلُِـ ٣ةلجظ ػ لػ٠ِلبالطحل   لبُوظٟٞلٖٓله ربتلبُلظ٤ٖلبأل٣ٖٔلٝبأل٣ظزل٣ٌٖٝٔلجطث٤نلٛذٙلبُحو٤٘ةلكد٢لًدَل

طدصفلٝجثدزسلبألكٌدد رلبُٔصد التلظ٤ددلجدإ ١لئُدد٠لجعظد٤ٖلًدَلٓظدح٣ٞ تل  ب لبُٔددحؼِْلًٜٞٗد لجود ّلٓؼِٞٓد تلٓ٘ ٔددٚلئٓد ّلبُ

ْ لقدصٍلجٔر٤دَلبألكٌد رلػِد٠لليٞػٞضلٝجظ ػ لػ٠ِلبُح٤٤ٔشلي٤ٖلب ظ بخلٝٗح يصٜ لٓٔد ل٣صؼِٜد ل ًردزلبػحٔد  لػِد٠ل ٗلظٜد ٖٓد

لجع ٣د للبُٞرملي ُطز٣ودةلبُحد٢ل٣لٌدزليٜد لبُؼودَ لقدصٍلُٜدذبلل٣ٌٖٔد لبطدحة بّلقدزبيؾلبُٔؼزكدةلبُؼو٤ِدةلكد٢لبُدحؼِْلٖٓد بُٜد فلٖٓد

 لبُح٤ِٔذلػ٠ِلبُحذًزلكؼصلػ٠ِلًٜٞٗ لؽز٣وةلش ٣  لكد٢لج٘ د٤ْلبُٔؼِٞٓد تلٝٛدذبل٣دإ ١لئُد٠لركدغلجثظ٤ؾلبُٔؼِٞٓ تلٝٓظ ػ 

لقصُٜد لٝجؼ٣ٞد ٙلػِد٠لباليحٌد رل بُٔظحٟٞلبُحعظ٢ِ٤لُِطصفلٝئػط  ْٛلػ  لٖٓلبُوٞبُبلبُح٢ل٣ٌٖٔلجظ٤٘قلبُٔؼِٞٓ تلٖٓد

لل6:لل2009ل،٤ٔ٤دةلليدٞسبٕلٝب ي بعلجع٣َٞلبُٔؼِٞٓ تلئُد٠لطدٞر لذبتلٓؼد ٢ٗل٣ظدحل  لٜٓ٘د لًٞطد يَلجؼِ (لٝبطدح٘  بلُٔد لجْد

ؽزظدةلٗصد لئٕلقدزبيؾلبُٔؼزكدةلبُؼو٤ِدةلجح٤ٔدشليؼد ّل٤ٔٓدشبتلجصؼِٜدد لجؼد لؽز٣ودةلٜٓٔدةلكد٢لبُحد ر٣ضلٝقظٞطد ًلكد٢لظ ُددةل

لقصُٜدد ل لٖٓد لبُٔؼِٞٓد تللجزج٤ددبلبألكٌد رلٝطدزػةلجؼِٜٔدد لٝئٌٓ ٤ٗدةلبطدحزش علبُٔؼِٞٓدد تل٣ٌٖٝٔد لبُٜ يددَلٖٓد بقحظد رلبٌُْد

َلٝجظد ػ لػِد٠لجزطد٤ لبُحل٤ٌدزللئ٣ص  لػصهة صتليظدٞر ل طدزعلٝ طٜد ي٤ٖلبُٔحـ٤زبتلٝبُزيؾلي٤ٜ٘ لٝئ٣صد  لبُعِدٍٞلُِٔشٌد

ٝػدٞضلبُلٌدز لبُزي٤ظد٤ةلكد٢لبُٔٞػدٞعلٝريدؾلبُلٌدز لبُزي٤ظد٤ةلل-بال٣ص ي٢لبُث٘  لٓٔ ل٣صؼَلٛ٘ ىلربظةلٗلظد٤ٚلكد٢لبُدحؼِْل

زبشؼةلُِٔٞػٞػ تليظٞر لش ِٓةلٝكؼ ُةلبًحش فل كٌد رلي ألكٌ رلبألط ط٤ةليظٞر لٓحح يؼةلُحظ ػ لػ٠ِلبالطح ػ  لٝبُٔ

ش ٣  لٝجح٤ٔشلي ُٜ٘ ٣ تلبُٔلحٞظةلبُح٢لجظٔطلُِؼوَلئٕل٣ؼَٔلبجظ التلش ٣  لي٤ٖلبألكٌ رلٝجٔ٘طلبُرودةليد ُ٘لضل ذ٘د  لػدزعل

٣دةل ٝلبُٔؼِٞٓ تلك٢لٝهثلهظ٤زلٝجثظدؾلبُٔؼِٞٓد تلبُٔزًثدة.لٝجعظد٤ٖلبُود ر لػِد٠لجدذًزلبُٔؼِٞٓد تلٝجعودنلئيد بػ تلكز 

ل(.ل103:ل2007،ل)بُع رٕٝللللللللللللللللشٔ ػ٤ةلػٖلؽز٣نلج٘ ٤ْلبألكٌ رليٞػٞضلك٢لبجظ ٍلٓعٌْ.لللللللللللللللللللل

لبُٜٔدد ربتلبُذ٤٘ٛددةل:لللاإاٍَٛ رسااى خاازائظ انًؼزفااخ انؼمهٛااخ     جؼحٔدد لقددزبيؾلبُٔؼزكددةلبُؼو٤ِددةلػِدد٠لًددَلٓصٔٞػددةلٓدٖد

لقدصٍلبُددذبًز لٝبٌُِٔدد  تلٝب ػدد ب لٝبُودٞبيْلٝبُحح يؼدد ٕلٝبُٔ٘طددنلٝبُحع٤ِدَلبُٔحٞبشدد  لًِٜدد لكدد٢لٝبُٜٔد ربتلبُحظددٞر٣ةلٓدٖد

لبُوددٞب٤ٖٗلل٣٘ثـدد٢لبُدد٘ضلبأل٣ظددزلُِٔدد لٝبألُددٞبٕلٝبُة٤دد التلٝب يؼدد  لٝب ٣ودد علٝلبُظددٞر لب٤ٌُِددةلٝ ٛ٘ ُدديلٓصٔٞػددةلٓدٖد

٤ْلقدزبيؾلبُٔؼزكدةلبُؼو٤ِدةلٝٛددذٙلبُودٞب٤ٖٗلجؼٔدَلٝكدنلهٞبػدد لٝهدٞب٤ٖٗ للٓزبػ جٜد لػ٘د لبُثد  لكد٢لجظدٔد ػٔدَلبُد ٓ ؽل.ل٣ٌٝٔدٖد

لذصذدةلًِٔدد تل للبُٔ٘حظدقليظدٞر ل ٝلًِٔدةلٓلح ظ٤دٚلٝاللجش٣دد لبٌُِٔد تلبُٔلح ظ٤دةلػٖد جٞػد٤طلجِديلبُودٞب٤ٖٗليأٜٗد لجثد  لٓدٖد

ٝبطحة بّلبألشٌ ٍلٝبُزٓٞسلٝبألُٞبٕلُِؼصه تلٝبطحة بّلبألطْٜلُِدزيؾلي٤ٜ٘ٔد لٝٝػدغلبُةطدٞؽلبُلظدلٞر٣ةل طدلَلبٌُِٔد تل

فلبُٔؼِٞٓ تل ٕٝلٓو ؽؼةلٝجزىلكزبؿ تلٓ٘ طثةلُإلػ ك تلك٤ٔ ليؼ لٝبطدحة بّلئيؼد  لذصذ٤دةلبٕلبُٜٔٔةلٝبُظزػةلك٢لبٗظ٤ 

ِةلٝيظدد٤طةلٝٓ٘ؼٌظدةلٝٓشقزكدةلٝٝػدغلبُةز٣طدةلكدد٢لٌٓد ٕليد رسلُحرث٤حٜد لكد٢لبُؼوددَل.لللللللللللللللللللللللللللل لكد٢لبُزطدٞٓ تلبُزطدّٞلطٜد للل ٌٖٓد

ل(لل2:لل2011ل،)يٞسبٕل

ل

ّٙ انًحٕر انثبَٙ : انتفك  ٛز انًُظٕي

٣ؼ ليأٗٚلذُيلبُحل٤ٌزلبُذ١ل٣زًشلػ٠ِلٓؼ ٤ٖٓلػ٤ِٔةلٓزًثةلٖٓلقصٍلٓ٘ ٞٓةلٓحٌ ِٓةلجحؼطلك٤ٜ لً كةلبُؼصه تلي٤ٖلل

لك ٗٚل لػ٠ِلئ ربىلبُظٞر لب٤ٌُِةلُٔؼ ٤ٖٓلبُٔ٘ ٞٓ تلبُٔؼزٝػةل،لُذب بُٔل ٤ْٛلٝبُٔٞػٞػ تلٓٔ ل٣صؼَلبُٔحؼِْله  ربً

لبُٔزًبلبُذ١ل٣حٌٕٞلٖٓلٓصٔٞػٚلٌٓ ٞٗ تلجزيؾلك٤ٔ لي٤ٜ٘ ليؼصه تلٓح بقِةلجث  ٤ُةلبُحأذ٤زلٝ ٣٘ ٤ٌ٤ٓةل٣زًشلػ٠ِلبٌَُ



 

      

            8102 

 

356 

 

لػٖل لبُع ٍ لبُح٢لجةحِقليطث٤ؼة لبُحل٤ٌز لك٢ لبُٔظح٣ٞ تلبُؼ٤ِ  ل شٌ ٍ لٖٓ لبُٔ٘ ٢ٓٞلشٌَ لبُحل٤ٌز ل٣َؼّ  لُذب لبُحل ػَ ك٢

بُح٢ل٣ٞبشٜٜ لبُشةضلًٔ لٓظح٣ٞ تلبُحل٤ٌزلبُ ٤ٗ ،لكٜٞلجل٤ٌزلٓلحٞضلل٣٘ثغلٖٓلٝبهغللئ ربىلٝٝػ٢لش َٓليأيؼ  لبُٔشٌِةل

لٝبُح٢ل٣حطِبل لبُٔح٤ٔش لب ٗظٕ  لُؼظز لٝبُحؼو  لبُح٤ٌقلٓغلمزٝفلبُحـ٤ز لٖٓ لي ٝرٛ  لبُح٢لجٌٔ٘ٚ لبٌُ ك٤ة ٣حطِبلبٌُل   

ل ٤ٔٛةلبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ّٓٞلك٢ل ٗٚلجؼ٤ِٔةلٓ٘ ٛسلٓلٌزل لش٤ لٝجٌٖٔ ٣ظ ػ لبُطصفلػ٠ِلجؼزفلبُٔشٌصتلٝجع ٣ ٛ لي٘عٍٞ

لبُو لٖٓل٣ٝظ ػ ْٛلػ٠ِلبجة ذ زبربتلبُظع٤عةلٝط٘ ػحٜ ل٣ٝظ ػ ْٛلػ٠ِلجؼزفلبألطث فلبُزي٤ظةلُِٔشٌصتل٣ٌُْٜٝٔ٘

لٝ لٓشٌصجْٜ َّ ل ١ل٣زيؾلب ي بعلك٢لظ لششي٤ جٚ ل٣لو  ل ٕ لأل١لٓٞػٞعل ٕٝ لبُش ِٓة لبُٔظحوث٤ِة لبُزؤ٣ة ٢ٔ٘٣لُ ٟلبُٔحؼِْ

لػ٠ِلبُحؼ َٓلٝل٣ٌظبلبُطصفليظ٤ز لك٢ل٤ًل٤ةلبُحؼ َٓلٓغليؼؼْٜٝلبُصشي٤ تلك٢لئؽ رل٢ًِلٓحزبيؾ ج٣ٌٖٞلش٤َله  ر

ل لبُح٢ل٣ؼ٤شلك٤ٜ  لبُث٤ئ٤ة لبُ٘ ْ لٝبُحطٞربتلبال٣ص ي٢لٓغ لبُع بذة لُٔٞبًثة ل لبُٔ٘ ٢ٓٞلٗح٤صة لي ُحل٤ٌز لبُؼ٘ ٣ة لئٕ لٗص  ُٜذب

لك٢لبُز٣ ػ٤ ت،ل لٗص ٙ لكح ر ً لٝبُؼ٤ِٔة، لب ٗظ ٤ٗة لبُؼِّٞ لٖٓ لك٢لًر٤زٍ لبطحؼَٔ لٓ  لػ   ً لبُٔ٘ ٢ّٓٞ لك ُحل٤ٌز بُحٌُ٘ٞٞش٤ة،

لٝؿ٤زٛ لٖٓلبُؼِّٞلللٝب لٝبُٜ٘ طة،لٝب٤ٔ٤ٌُ  ،لٝبُل٤ش٣  ،لٝ قزٟلك٢لبُِـةلبُؼزي٤ة،لٝبُح ر٣ ،لٝبُصـزبك٤ة، لُؼِّٞ،

ل(.للللللللللل6:ل2011)لبُل٤َ،للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل ٛ بفلبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ّٓٞلٗص ٙل٣ٜ فلئ٠ُلج٤ٔ٘ةلبُو ر لب ي بػ٤ةلػ٘ لبُطصفل ذ٘  لٝػِ لبألط صلػ٘ لبُثعدلػٖ ٠لٛذب

ٝػغلبُعٍِّٞلبُص ٣  لُٔشٌصجْٜلٝبُو ر لػ٠ِلرؤ٣ةلبُؼصه تلبُزبيطةلأل١لٓٞػٞعلٓغلبُعل ملػ٠ِلششي٤ جٚلكؼصًلػٖل

ٗ جٜ لبُلزػ٤ةلٝجز٤ًبلبُؼ٘ طزلبُح٢لُٜ لػصهةلك٤ٔ لئٌٓ ٤ٗةلجع٤َِلبُٔٞػٞػ تلبُؼ٤ِٔةلٝبُرو ك٤ةلٝبالش ّٞ حٔ ػ٤ةلئ٠ُلٌٓ

ي٤ٜ٘ ؛لُِٞطٍٞلئ٠ُلٓ٘ ٞٓةلجؼط٢لبُلٌز لبُؼ ٓة،لكؼصًلػٖلريؾلػ  لٓ٘ ٞٓ تلششي٤ةليؼؼٜ لٓغليؼغ،ل ػط  لكٌز ل

 (8:ل2000)ػث٤ ل،للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ًرزلش٤ُٞٔةلل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

٣ظح٘ لبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ٓٞلػ٠ِلكزػ٤ةلجوٍٞلٛٞلبٗٚل٣٘ زلئ٠ُلًَلش٢ليشٌَلش٢ُٞٔل ١لللخصبئص انتفكٛز انًُظٕيٙ :

يةظ يضلذصخل٢ٛلل٣حل ػَلٓغلبألش٤  لبُٔٞشٞ  لظُٞٚ،لئؼ٠٘ل ٗٚل٣حأذزليٜ ل٣ٝإذزلك٤ٜ ،ل ١ل٣ح٤ٔشلبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ٓٞ

لبُش٤ُٞٔة،لٝبُعزًة،لٝبُٔح يؼةلٝػِصلٛذبلبألط صل٣حٌٕٞلبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ٓٞلٖٓلػ  لقظ يضل٢ٛٝل:

 ٣٘ زلئ٠ُلبُةظ يضلبُؼ ٓةلُِ٘  ّلًٌَلٝبُح٢لج٘شألٖٓلبُؼصه تل)بُزٝبيؾ(لي٤ٖلبألششب ل. -1

 بجة ذلبُوزبرلٝب  بر .لل٣شصغلبُٔش رًةلك٢ل ذ٘  لظَلبُٔشٌصتل٣ٝؼَٔلػ٠ِلبُ ٓسللي٤ٖ -2

 ٣عدلػ٠ِلجو ٣زلٝبظحزبّلٝشٜ تلٗ زلب٥قز٣ٖل. -3

 ٣ٞطغلبُ٘ ز لئ٠ُلبُؼ ُْل٣ٝصؼَلبُط ُبللػ٠ِلٝػ٢ل ًرزلي ُلزٝعلٝبُع ٝ . -4

 ٣ظ ػ لبُ٘ زلئ٠ُلبُؼصه تلٝبُحأذ٤زبتلي٤ٖلبألششب لبٌُٔٞٗةلُِٔشٌِةل. -5

للقطدٞبتلٝبػدعةلٝ ه٤ودةل٣ٔدزليٜد ُْبن خطٕاد انتفكٛز انًُظٕيٙ :  لٝشدٞ ل  ٝرلٌُدَلٖٓد بُحل٤ٌدزلبُٔ٘ د٢ٓٞلكؼدصلػٖد

لبُٔ رصلٝبُط ُبل٢ٛٝلً ٥ج٢ل

 :ل٢ٌُل٢ٔ٘٣لبُٔ رصلبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ٓٞل٣٘ثـ٢لبطحؼٔ ٍلػ  لقطٞبتل٢ٛٝدٔر انًذرس -1

لبُحل٤ٌدزلٝبُحز٤ًدشلػِدد٠ل - لظ٤دددلٓٞبًثدةلٓؼد ٤ٓ٘ٚلُٜدذبلبُ٘دٞعلٖٓد ئػد   لبُ٘ دزلكد٢لي٘د  لٓعحدٟٞلبُٔدٜ٘سلبُ ربطد٢لٖٓد

 ٤ لك٢لبُحل٤ٌزلٝٓو رٗحٜ لٓغلبُو ربتلبُ ٤ٗ ل.بُو ربتلبُؼِ

لبُح٢لُٜ لػصهةلئعحٟٞلبُٔ   لبُ ربط٤ةل. -  بُزشٞعلئ٠ُلػ  لٝط يَلٜٓ٘ لبُٔظٞربتلٝبُةزبيؾ

لٝٓٞشٜ  -  ج٘ ٤ْلب  بر لبُظل٤ةليع٤دل٣ٌٕٞل ٝرلبُٔ رصل٤ُضلِٓو٘ ًلُِٔؼِٞٓ تليَلٓزش بً

لٝبُٔحٔرِةليحٌ٘ -  ُٞٞش٤ .بطحة بّلبُٞط يَلبُحؼ٤ٔ٤ِةلبُع ٣رة

لئجث علبُةطٞبتلبُح ٤ُةل:دٔر انطبنت : ل-2  ٣حطِبلبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ٓٞلٖٓلبُٔحؼِْ

  ربطةلبُٔؼ ٤ٖٓلبُؼ٤ِٔةلك٢لبُٔوزرلبُ ربط٢لُلٜٜٔ لٝئ ربًٜ ل.ل -

 جع٤َِلبٌُٔٞٗ تلبألط ط٤ةلُِٔؼ ٤ٖٓلبُؼ٤ِٔةلبُٔؼزٝػةلك٢لبُٔوزرلبُ ربط٢. -

 ػصه تلٝرٝبيؾلي٤ٖلبٌُٔٞٗ تلبألط ط٤ةلجؼط٢لُِٔٞػٞػ تلٓؼ٠٘.للئ٣ص  ل -
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 جع ٣ لجأذ٤زلًَلٌٕٓٞلٖٓلبٌُٔٞٗ تلُحع ٣ لبُؼصه تلبُٔحشؼثةل. -

 ُحز٤ًشلػ٠ِلبُٜز٤ٓةلك٢لج٣ٌٖٞلبُٔ٘ ٞٓ تليع٤دلجٌٕٞلبٌُٔٞٗ تلبُٔحش يٜةلذبتلٓظحٟٞلٝبظ ل -

 ظ٤زل ٝلجٞػ٤ط.لئػط  ل ٓرِةلػ٠ِليؼغلبٌُٔٞٗ تلبألط ط٤ةلبُح٢لجعح زلئ٠ُلجل -

لبُلصٞبتلك٤ٜ لٝٓع ُٝةلط ٛ . -  بُحظٞرلبُثظز١لُِٔ٘ ٞٓةل ٝلبُٔ٘ ٞٓ تلبٌُٔٞٗةلُحع ٣ 

لئ٘ ٞٓ تل قزٟلذبتلػصهةل  ربىلبُظٞر لب٤ٌُِةلُٜ . -  ريؾلبُٔ٘ ٞٓةلبٌُٔٞٗة

ل(ل69-68،لل2003)ػث٤ لٝػل ٗةل،للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

٣إ ١لي ُط ُبلبُٞطدٍٞلئُد٠لٓزظِدةلبُدحٌٖٔلٝب جود ٕلبُشةظد٢لٝبُ٘ٔدٞلل٣ٝزٟلبُث ظدلئٕلبُح ر٣بلػ٠ِلبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ٓٞل

ِةل٣ٝؼطد٢لطدٞر لش ٣د  ل ٤ُٞةلبال٣ص ي٤دةلُِٔٞػدٞعل ٝلبُٔشٌد ب٢ُٜ٘ٔلٝبالطحٔح علي ُع٤  لٝٓظ ػ جٚلك٢لجؼ٤ٔنلبُ٘ ز لبُشٔد

لٝبالقحزبػ لٝبُؼَٔلػ٠ِلٓؼ ػلةلبالٗص سلٝطزػةلبُحؼِْلٝبُٔظ ٛٔةلك٢لبُحص ٣  ل تلٝب ي بعل.ٝٓحؼٔوةلظٍٞلبُٔشٌِة

ل

 انفصم انثبنث

 إخزاءاد انجحث

 

لبُحصز٣ث٢لٌُٞٗٚلبُٔ٘ طبل شزب بتلبُثعدلظ٤دل٣ؼحٔ لػ٠ِل شزب لبُحصزيةلٖٓل أٔال: يُٓح انجحث:  جثغلبُث ظدلبُٜٔ٘س

 ٓحـ٤ز٣ٖللل ٝلركؼٜ لٝك٢لجع ٣ لبُؼصهةلي٤ٖلٝهثُٜٞ ل شَلكعضلكزٝعلبُثعدل

٤ْلبُؼدددددثؾلبُصشيدددد٢لذٝلبُٔصٔدددددٞػح٤ٖلبُٔحٌددددد كئح٤ٖ)لجصز٣ث٤دددددةلٝل ثبَٛاااابً: انتصاااااًٛى انتدزٚجاااااٙ: بجثددددغلبُث ظددددددلبُحظددددٔد

لجؼدددد٤ٖل كدددزب لًددددَلٓصٔٞػدددةلػشددددٞبي٤ لظ٤ددددلجددد رصلبُٔصٔٞػددددةلبُحصز٣ث٤دددةلٓدددد   لب٤ٔ٤ٌُددد  لي طددددحة بّل ػددد يطةل(لٝجددْد

لبُؼ يطةلي ُطز٣وةلبالػح٤  ٣ةلٝٓةطؾل) للئٓ لبُٔصٔٞػة  (ل٣ٞػطلذُي1قزبيؾلبُٔؼزكةلبُؼو٤ِة

 

 انًتغٛز انتبثغ انًتغٛز انًستمم نتكبفـــــؤا انًدًٕػخ

   

 انتدزٚجٛخ

 

لبُذً  ل-

 رش تلبُظقلبُر ُدلبُٔحٞطؾلك٢لٓ   لل-

لب٤ٔ٤ٌُ  ل

 بُٔؼِٞٓ تلبُظ يوةلك٢لٓ   لب٤ٔ٤ٌُ  لل-

 بُحل٤ٌزلبُٔ ٢ٓٞل-

قزبيؾلبُٔؼزكةل

 بُؼو٤ِةل

ل

ٓ   للجعظ٤َل-

 ب٤ٔ٤ٌُ  ل

لبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ٓٞل-    

 انضبثطخ

لبالػح٤  ٣ةلبُطز٣وةل

 ( ٕٚضح انتصًٛى انتدزٚجٙ نهجحث1يخطظ )

ل لبُٔ برصلب ػ ب ٣ةلل–ذ ُر  لبُؼ٢ِٔلك٢ل لبُثعدلش٤ٔغلؽصفلبُظقلبُزبيغ ل٣حؼٖٔلٓصحٔغ ل ل: لبُثعدلٝػ٤٘حٚ ٓصحٔغ

كو لبقح رتللإيب ػُٛخ انجحث ّ(ل2016ل–ل2015ُِؼ ّلبُ ربط٢لل)ل3باليح بي٤ةلبُح يؼةلُٔ ٣ز٣ةلبُحزي٤ةلك٢ليـ ب ل/لبُزط كةل
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ل) لػ  ْٛ لبُؼ٢ِٔلٝبُث ُؾ لبُـل ر١لًٝ ٗثلبُؼ٤٘ةلؽصفلبُظقلبُزبيغ ل ي٢لذر (ؽ ُبلظ٤دلجْل50بُث ظدلهظ ٣ لئػ ب ٣ة

(لؽ ُبل،لٝشؼثةل)لفلل(لُحٔرَلبُٔصٔٞػةلبُؼ يطةلل25بقح٤ رلشؼثةل) (لُحٔرَلبُٔصٔٞػةلبُحصز٣ث٤ةلٝبُح٢ليِؾلػ  ْٛ)ل

لٝشٞ ل ١لؽ ُبلربطبلك٢لبُؼ ّلبُٔ ػ٢ل(لؽ ُبلُْٝل٣حْلبطحل25ٝبُث ُؾلػ  ٛ )  ثؼ  ل ١لج٤ِٔذلُؼ ّ

ل

لجٌددد كإلٓصٔددٞػح٢لبُثعدددل)بُحصز٣ث٤ددةلٝبُؼدد يطة(لبػحٔدد تلػِدد٠لػدددثؾلراثؼااب : تكاابفؤ يدًاإػتٙ انجحااث  ُِحعوددنلٓدٖد

 :بُٔحـ٤زبتلب٥ج٤ة

لبُٔ٘ ٢ٓٞللاختجبر انذكبء-1 لي ُحل٤ٌز لٖٓلػصهة لُٚ لُٔ  لبُذً   لئحـ٤ز لبُحٌ كإ لط٤حْ ؽصفلبُظقللجٌ كإلٖٓلُِٝحعون:

لبُؼ٢ِٔل لٝيؼ لبُث ظدلؽثنلبُذً  لٓحـ٤زلك٢لبُزبيغ ل ب٤ِٗش لبُح ي٢لبالقحث رلي طحة بّلئظظ ي٤ لبُث٤ ٗ تلٓؼ ُصةلبقحث ر

 (ل1مٜزلئٕلٓصٔٞػح لبُثعدلٓحٌ كئح٤ٖلئظظ ي٤ ًلك٢لبُذً  لش ٍٝل)لٓظحوِح٤ٖلُؼ٤٘ح٤ٖ

لبُعظدٍٞلػِد٠ل رشد تلبٓحعد ٕلٓد   لب٤ٔ٤ٌُد  لُِظدقلبُر ُددلدرخبد انصف انثبناث انًتٕساظ فاٙ يابدح انكًٛٛابءل-2 :لجْد

لطدددصَل رشددد تلئ بر ل2014/2015بُٔحٞطددؾلُِؼددد ّلبُ ربطددد٢ل ّلُطددصفلبُظدددقلبُزبيدددغلبُؼِٔدد٢لُٔصٔدددٞػح٢لبُثعددددلٓدٖد

(ل٣ٞػدطل1مٜدزلبٕلٓصٔٞػحد لبُثعددلٓحٌد كئح٤ٖلئظظد ي٤ ًلٝبُصد ٍٝل)لٓظدحوِح٤ٖلُؼ٤٘حد٤ٖلبُحد ي٢لبالقحثد رلرطةلي طحة بّبُٔ 

لذُي.

لهثدَلبُث ظددلٝهد لبػحٔد لكد٢لطدٞؽلبُلودزبتلػِد٠ل :اختجبر انًؼهٕيبد انسبثمخ فٙ يبدح انكًٛٛبء  -3 جْلئػ ب لبالقحث رلٖٓد

٢لبألٍٝلٝٓدد لُٜد لػصهدةلئدد   لب٤ٔ٤ٌُد  لُظدقلبُر ُدددلبُٔحٞطدؾلٝجددأُقلٓعحدٟٞلبُٔد   لبُحدد٢لجد رصلقدصٍلبُلظددَلبُ ربطد

ل) لٓحؼد  لهدد ّلبُث ظددليحطث٤دنلبالقحثدد رلػِد٠لؽدصفلٓصٔددٞػح٢ل15بالقحثد رلٖٓد لٗدٞعلبالقح٤دد رلٖٓد (لكودز لٓٞػددٞػ٤ةلٖٓد

كد٢لبُٔؼِٞٓدد تلمٜدزلئٕلٓصٔٞػحد لبُثعددلٓحٌد كئح٤ٖلئظظد ي٤ ًللٓظددحوِح٤ٖلُؼ٤٘حد٤ٖلبُحد ي٢لبالقحثد رلبُثعددلي٘لظدٚلٝي طدحة بّ

         (ل٣ٞػطلذُي.ل1بُظ يوةلك٢لٓ   لب٤ٔ٤ٌُ  لٝبُص ٍٝل)

لجطث٤دنلبقحثد رلبُحل٤ٌدزلبُٔ٘ د٢ٓٞل-اختجبر انتفكٛز انًُظإيٙ انمجهاٙ: -4 بُدذ١ل ػد ٙلبُث ظددل  ب لُو٤د صلبُٔحـ٤دزلبُحد يغلللجْد

ل ٌُدصلٓصٔددٞػح٢لبُثعددليؼدد لػزػدٚلػِدد٠لٓصٔٞػدةلبُٔعٌٔدد٤ٖلٝبُٔحةظظد٤ٖلكدد٢لب٤ٔ٤ٌُد  لٝؽزبيددنلج ر٣ظٜد لُِحأًدد لٓدٖد

مٜدزلئٕلٓصٔٞػحد لبُثعددلٓحٌد كئح٤ٖلئظظد ي٤ ًلكد٢لبُحل٤ٌدزلبُٔ٘ د٢ٓٞلللٓظدحوِح٤ٖلُؼ٤٘حد٤ٖلبُحد ي٢لبالقحثد رلط هٚلٝي طدحة بّ

  (ل٣ٞػطلذُي.ل1ٍل)ٝبُص ٝ

 (1خذٔل )

 انذالنخ اإلحصبئٛخ نتكبفؤ يدًٕػتٙ انجحث

 انًتغٛز

 

 انًتٕسظ انؼذد انًدًٕػخ

 انحسبثٙ

يستٕٖ  انمًٛخ انتبئٛخ انتجبٍٚ

 انذالنخ
اندذٔ انًحسٕثٛخ

 نٛخ

 انتدزٚجٛخ انذكبء

 انضبثطخ

25 

25 

ل14.68

ل13.36

ل3.98

ل6.74

غٛز دانخ ل2ل1.98

ػُذ 

يستٕٖ 

 دالنخ 

0005 
درخبد انصف 

انثبنث انًتٕسظ 

 فٙ  يبدح انكًٛٛبء

 انتدزٚجٛخ

 انضبثطخ

25 

25 

ل78.52

ل74.36

ل249.34

ل362.07

0.89 
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انًؼهٕيبد انسبثمخ 

 فٙ يبدح انكًٛٛبء

 انتدزٚجٛخ

 انضبثطخ

25 

25 

ل9.92

ل9.64

ل3.24

ل7.82

0.64 

 انتدزٚجٛخ انتفكٛز انجصز٘

 انضبثطخ

25 

25 

ل65.88

ل62.96

ل72.98

ل79.16

1.18 

 

 خبيسب : يسته يبد انجحث

ل7ٖٓلًح فلب٤ٔ٤ٌُ  لُِظقلبُزبيغلبُؼ٢ِٔلل،لؽلبأل٠ُٝلبُلظٍٞلبُرصذةلبهحظزلبُثعدلػ٠ِلتحذٚذ انًبدح انؼهًٛخ :  -1

لبُر ٢ٗل)بُـ سبتل(لٝبُلظَلبُر ُدل)ل،لٝلًٔ ل٣أج٢ل:لل2016،ل بُلظَلبألٍٝل)بُٔل ٤ْٛلبألط ط٤ةلك٢لب٤ٔ٤ٌُ  ل(لٝبُلظَ

 بُٔؼ  التلٝبُعظ ي تلب٤ٔ٤ٌُ ي٤ةل(ل.ل

(لٛ ك ًلط٤ًِٞ ًلػ٠ِلٝكنلجظ٤٘قليِّٞل158ه ّلبُث ظدليظ٤ ؿةل)لصٛبغخ األْذاف انسهٕكٛخ ٔ تحذٚذ يستٕٚبتٓب : -2

لػزػٜ لػ٠ِلٓصٔٞػةلٖٓلبُٔع٤ٌٖٔلٝبُٔةحظ٤ٖلك٢لٓص ٍلب٤ٔ٤ٌُ  لٝؽزبينلج ر٣ظٜ لكؼصلػٖليؼغل بُٔؼزك٢لٝجْ

 %(ل80بُٔشزك٤ٖلٝبُٔ رط٤ٖلٝك٢لػٞ لٓصظ  جْٜلٝٓوحزظ جْٜل،لكو لجْلبػحٔ  لٗظثةلبالجل ملاللجوَلػٖل)

 ( 2خذٔل )

 األْذاف انسهٕكٛخ فٙ انًدبل انًؼزفٙ ٔيستٕٚبتٓب ثحست انًحتٕٖ

 انفصٕل

 يستٕٚبد األْذاف/ تصُٛف ثهٕو

 انًدًٕع
 تطجٛك فٓى تذكز

تحهٛ

 ل
 تمٕٚى تزكٛت

ل61ل3ل4ل7ل8ل19ل20 األٔل

ل56ل5ل4ل5ل7ل10ل15 انثبَٙ

ل41ل3ل3ل5ل3ل6ل21 انثبنث

ل158ل11ل11ل17ل18ل35ل56 انًدًٕع

ل

يؼ لئؽصعلبُث ظدلػِد٠لٓعح٣ٞد تلًحد فلب٤ٔ٤ٌُد  لبُٔودزرلج ر٣ظدٚلُطدصفلبُظدقلإػذاد خزائظ انًؼزفخ انؼمهٛخ :  -3

لقددزبيؾلبُٔؼزكددةلبُؼو٤ِددةللٝػدد  ٛ لل) لئػدد ب لٓصٔٞػددةلٓدٖد لل15بُزبيددغلبُؼِٔدد٢لجدْد لػزػدٜد لػِدد٠لٓصٔٞػددةلٓدٖد (للًٔدد لٝجدْد

لطدص ٓحٜ لٝٓد ٟلٓصئحٜدد لُٔظدحٟٞلبُطدصفلٝئ٣ؼدد ظٜ لبُٔعٌٔد٤ٖلٝبُٔةحظد٤ٖلكد٢لب٤ٔ٤ٌُدد  لٝؽزبيدنلبُحد ر٣ضلُِحأًدد لٖٓد

 ُِٔؼِٞٓ تل.
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خ انٕٛيٛاخ : -4 لٓحطِثد تلبُحد ر٣ضلبُ٘د شطل،لكود لبػد للإػذاد انخطظ انتذرٚسٛا ٣ؼحثدزل ػد ب لبُةطدؾلبُح ر٣ظد٤ةلٝبظد بًلٖٓد

(لقطؾلج ر٣ظ٤ةلُٔٞػدٞػ تلٓد   لب٤ٔ٤ٌُد  لبُحد٢لطدح رصلكد٢لبُحصزيدةل ١لٓد ل٣ؼد  ٍلقز٣طدةلٓؼزك٤دةلػو٤ِدةلل15بُث ظدل)

ؾلبُٔؼزكدةلبُؼو٤ِدةللٝبظ  لٌَُلقطةللٝك٢لػٞ لٓعحٟٞلبٌُح فلبُٔ رط٢لٝبألٛ بفلبُحد٢لجٔدثلطد٤ ؿحٜ لٝػِد٠لٝكدنلقدزبي

لبُؼ يطة. لبُحصز٣ث٤ةلٝٝكنلبُطز٣وةلبالػح٤  ٣ةلي ُ٘ظثةلئ٠ُلؽصفلبُٔصٔٞػة  ي ُ٘ظثةلئ٠ُلؽصفلبُٔصٔٞػة

 لل-سبدسبً / أداتــٙ انجحــث :

 األداح األٔنٗ : االختجبر انتحصٛهٙ نًبدح انكًٛٛبء نطالة انصف انزاثغ انؼهًٙ 

قحث رلٛٞله٤ صلٓظحٟٞلجعظد٤َلؽدصفلبُظدقلبُزبيدغلبُؼِٔد٢لكد٢لٓد   لئٕلٛ فلبال -:لتحذٚذ انٓذف يٍ االختجبر: -

 .ب٤ٔ٤ٌُ  ل

لًحدد فلب٤ٔ٤ٌُد  لبُٔودزرلج ر٣ظدٚلُِؼد ّلبُ ربطدد٢للتحذٚاذ انًابدح انؼهًٛاخ - جعد  تلبُٔدد   لبُؼ٤ِٔدةللي ُلظدٍٞلبألُٝد٠لٖٓد

 (.ل2016(لُظ٘ة)ل7(لبُطثؼةل)2015-2016)

لبُٔ   للأػذاد انخبرطخ االختٛبرٚخ )خذٔل انًٕاصفبد - لكظٍٞ لبُحعظ٢ِ٤لػ٠ِ لكوزبتلبالقحث ر لجٞس٣غ لجْ ل ل: )

 (ل٣ٞػطلذُيلل3بُ ربط٤ةليظٞر لٓٞػٞػ٤ةلٝ ه٤وةلبطح٘  بلُِة رؽةلبالقح٤ ر٣ةلٝش ٍٝ)ل

 

 ( انخبرطخ االختجبرٚخ انخبصخ ثبألْذاف انسهٕكٛخ انًًثهخ فٙ االختجبر انتحصٛه3ٙخذٔل ) 

ل

 

(لكوز لٓٞػٞػ٤ةلٖٓلٗٞعلبالقح٤ رل41(لكوز ل،لٜٓ٘ ل)50ه ّلبُث ظدليظ٤ ؿةل)تحذٚذ َٕع فمزاد االختجبر انتحصٛهٙ:  

ل(لكوزبتلٓو ٤ُةل.9(ٌَُٝلكوز ل ريؼةلي بيَل ظ ٛ لطع٤عةلٝبُرصذةلبُثو٤ةلق ؽئةل ٓ ل ٖٓلٓحؼ  

للٔلذ تى أٚدبد انصذق انظبْز٘ل-صذق االختجبر: - لقدصٍلػدزعلكودزبتلبالقحثد رلبُحعظد٢ِ٤لػِد٠لٓصٔٞػدةلٖٓد ٖٓد

بُٔع٤ٌٖٔلٝلبُٔحةظظ٤ٖلك٢لب٤ٔ٤ٌُ  لٝؽزبيدنلبُحد ر٣ضلُٔؼزكدةلٓد ٟلٓصئدةلبالقحثد رلُِطدصفلٝبُٔزظِدةلبُ ربطد٤ةلٝهد ل

 

 انفصٕل
د
حب
صف

ان
د 
ػذ

 

ٛخ
سج

نُ
 ا
ٛخ
ًْ

أل
ا

 

 األْذاف يستٕٚبد

لجع٤َِلجطث٤نلكْٜلٓؼزكة
جز٤ً

لف
لجو٣ْٞ

بُٔصٔٞ

لع

ل22ل2ل2ل2ل3ل5ل8ل44ل32 األٔل

ل14ل1ل1ل2ل2ل3ل5ل28ل20 انثبَٙ

ل14ل1ل1ل2ل2ل3ل5ل28ل20 انثبنث

انًدًٕ

 ع
ل50ل4ل4ل6ل7ل11ل18ل100ل72

ل%38 انُسجخ انًئٕٚخ نهًستٕٚبد
24

ل%
ل%7ل%7ل%12ل12%

100

% 
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لُِٝحأًد لٓ٘دٚلبػحٔد لبُث ظددلشد ٍٝلبُٔٞبطدل تل٤ُعودنلإيب صذق انًحتٕٖ %.85ظظِثلبُلوز لػ٠ِلٗظثةلبجل مل ًرزلٖٓل

 ذُيلُٝث٤ ٕلٓ ٟلبرجث ؽلبُلوز لئظحٟٞلبُٜ فلبُذ١ل٣و٤ظٚل.

ل)تطجٛك االختجبر ػهٗ انؼُٛخ االساتطالػٛخ األٔناٗ :  - (لؽ ُدبل25ؽثدنلبالقحثد رلػِد٠لػ٤٘دةلبطدحطصػ٤ةلٌٓٞٗدةلٖٓد

لبُظددقلبُزبيددغلبُؼِٔدد٢لكدد٢لئػ ب ٣ددةلبُٔظددطل٠لُِث٘دد٤ٖللبُح يؼدةللُِٔ ٣ز٣ددةلبُؼ ٓددةلُحزي٤ددةليـدد ب لبُزطدد كةل/ لُِحأ 3ٖٓد ًدد لٓدٖد

لكٌدد ٕلبُٔحٞطدؾلبُشٓ٘د٢لُصقحثد ر) ل٣صظدلللبُث ظدددل ١ل45ٝػدٞضلبُلودزبتلٝجؼ٤ِٔد تلبالقحثدد رلُٝحع ٣د لسٖٓد (ل ه٤وددةلُْٝد

  بطحلظ رل ٝلؿٔٞعلُ ٣ْٜل ذ٘  لبالقحث رل.

كودز ل(لظ٤ددل41بُلوزبتلبُٔٞػدٞػ٤ةلبُثد ُؾلػد  ٛ ل)للُِحظع٤طلٓلح ظ لبُث ظدلٝػغانتحصٛهٙ :  االختجبر تصحٛح -

ل لٝبُ رشدةل رشدة(ل82)لبُؼ٤ِد لبُ رشدةلً ٗدثلكود لٝػ٤ِٚلُِلوزبتلق ؽئةلئش يةلٌَُلٝطلزبًللطع٤عةلئش يةلٌَُل رشح٣ٖ٤ٌٕٞ

لُإلش يدةلٝبظد  لٝ رشدةلطدع٤عةلئش يحٜد لجٌٕٞلبُح٢لُِلوز ل رشح ٕل٣حؼٖٔلبُٔعيلكٌ ٕلبُٔو ٤ُة بُلوزبتل ٓ (لطلزبًل)لبُ ٤ٗ 

لُحظدثط(لطدلزبًل)لبُد ٤ٗ لٝبُ رشدةل رشدة(ل18)لبُٔود ٢ُلبالقحث رلك٢لبُؼ٤ِ لبُ رشةلكحظثطللبُة ؽئةلُإلش يةلٝطلزبلبُ٘ هظة

لل. (طلزبًل)لبُ ٤ٗ لٝبُ رشةل رشة(ل100)لٝٓو ٢ُلٓٞػٞػ٢لًٌَلبُؼ٤ِ لبُ رشة

ل)لتطجٛك االختجبر ػهٗ انؼُٛخ االستطالػٛخ انثبَٛاخ : - (ل100ؽثدنلبالقحثد رلػِد٠لػ٤٘دةلبطدحطصػ٤ةلذ ٤ٗدةلٌٓٞٗدةلٖٓد

,لل3بملُِث٘د٤ٖلٝئػ ب ٣دةل يد٢لبألطدٞ لبُد ؤ٢ُللبُحد يؼح٤ٖلئُد٠لبُٔ ٣ز٣دةلبُؼ ٓدةلُحزي٤دةليـد ب لبُزطد كةل/لؽ ُبللٖٓل ػ ب٣ةلبُثدز

لبُةظدد يضلبُظد ٣ٌٞٓحز٣ةلُصقحثد رلٝيؼدد لل ًٔد ٍلبُحظددع٤طل ش يد تلبُؼ٤٘ددةل ُـدزعلجع٤ِدَلكوددزبتلبالقحثد رلٝبُحأًدد لٖٓد

 ٤ثد لج٘ س٤ُد لُـدزعلبُحع٤ِدَلب ظظد ي٢,ئذل قدذتل ػِد٠)بالطحطصػ٤ةلبُر ٤ٗةلٖٓلكوزبتلبالقحث رلرجثثل رش تلبُؼ٤٘دةلجزج

لئش يدد تلبُطددصفلُحٔرددَلبُٔصٔٞػددةلبُؼ٤ِدد لٝ  ٗدد٠)27 لئش يدد تلبُطددصفلُحٔرددَلبُٔصٔٞػددةلبُدد ٤ٗ لٝذُدديلل)%27%(لٓدٖد ٓدٖد

لللل- ٣ص  لٓ ل٣أج٢:

ل–ل0,25ٝػ٘ لظظ فلٓؼ َٓلبُظؼٞيةلٌَُلكوز لٖٓلكوزبتلبالقحث رلٝش ل ٜٗ لجحزبٝضلي٤ٖل)يؼبيم صؼٕثخ انفمزح :  - أ

لئٕل0,85 لٓوثُٞة لكٌ ٗثلٓؼ ٓصتلبُظؼٞية لل( لي٤ٖ ل٣حزبٝض لً ٕلٓؼ َٓلطؼٞيحٜ  لئذب لش٤   ل–ل0.20)لبالقحث ربتلجُؼ 

 (81:لل2008,بُؼشب١ٝل(ل.لللللللللللل)ل0.80

ل–ل0,38بُوٞ لبُح٤٤ٔش٣ةلٌَُلكوز لٖٓلكوزبتلبالقحث رلًٝ ٗثلبُ٘ح يسلجحزبٝضلي٤ٖل)جْلظظ فلليؼبيم تًٛٛ  انفمزاد :  -ة

 (117:لل2009(لكٔ لكٞملللل)لػصّل،ل20,0(لٝ ٕلبُلوز للجٌٕٞلٓوثُٞةلئذبلً ٕلٓؼ َٓلج٤٤ٔشٛ ل)0,45

لبُظع٤عةلُِلوزبتلبالقح٤ ر٣ةله لفؼبنٛخ انجذائم انخبطئخ : -ج ٝيؼ لبطحة بّلبُو ٕٗٞلبُة صليٜ للمٜزلئٕلبُث بيَلؿ٤ز

لبُؼ٤ِ لُذبلجوزرلب يو  لػ٤ِٜ لش٤ٔؼ .ل لبُ ٤ٗ ,ل ًرزلٖٓلؽصفلبُٔصٔٞػة  شذيثلئ٤ُٜ لػ  بلٖٓلؽصفلبُٔصٔٞػة

ذ٤زلٗحد يسللبالقحثد رليذبج٤دةلبُٔظدعطل٣وظ لي القحثد رلبُر يدثلئذبلبجظدقلي ُٔٞػدٞػ٤ةلئ١لئؼ٘د٠لػد ّلجدألثجبد االختجبر : 

ل: (لُدذُيلهد ّلبُث ظددليعظد فلذثد تلبالقحثد رلل71:ل2000ػ٘ لجـ٤زلبُٔظعطلطحٌٕٞلبُ٘ح يسلٗلظٜ لك٢لظ ُدةلٝشدٞ ٙل)لِٓعْد

(لٝٛدذبلل0,88ؽز٣وةلئػ   لبالقحث رلٝذُيليؼ لٓؼ٢ل طثٞػ٤ٖلػٖلبالقحث رلبألٍٝلظ٤دليِدؾلٓؼ ٓدَلبالرجثد ؽل)لي طحؼٔ ٍل

.(لكٔدددد لكدددددٞمل,76جؼدددد لبالقحثدددد ربتلش٤دددد  لئذبليِددددؾلٓؼ ٓددددَلذث جٜدددد ل)لٓؼ ٓددددَلذثدددد تلبالقحثدددد رلش٤دددد ل٣ٝدددد ٍلػِدددد٠ل ٕل

لبالجلد ملٛٔد :ل(ل240:2004)بُ٘ثٜ ٕ, لذثد تلبُحظدع٤طلُِلودزبتلبُٔود ٢ُلبطدحة ّلبُث ظددلٗدٞػ٤ٖلٖٓد بُٔظدعطلئٓ لُِحعونلٖٓد

لذُدديلبقح٤دزتل) ٝيؼدد لبطدحؼٔ ٍلٓؼ ٓددَلبرجثد ؽلي٤زطددٕٞليِدؾلٓؼ ٓددَلذثدد تلل(لٝرهددةلُئطدئِةلبُٔو ٤ُددة15ٗلظدٚلُِٝحعوددنلٖٓد

لذثد تلبُحظددع٤طلئُد٠لبالجلدد ملٓدغلٓدد رصل ٝهد  (لٝذثدد تلٓدغلٓظددعطل قدز0,85بألطدئِةلبُٔو ٤ُدةل) بػحٔدد لبُث ظددلُِحأًدد لٖٓد

َلًد ٕلٓؼ ٓدلبُٔ   لػ٠ِلجظع٤طلكوزبتلبألطئِةلبُٔو ٤ُةلٝػ٘ لبطحؼٔ ٍلٓؼ َٓلبرجث ؽلي٤زطٕٞليد٤ٖلبُث ظددلٝٓد رصلبُٔد   

 يٜذبل يو٠لػ٠ِلش٤ٔغلكوزبتلبالقحث ر.لٝ طثطلبالقحث رلش ٛشبلُِحطث٤نلك٢لط٤ـحٚلبُٜ٘ ي٤ة(.0,88بُرث تل)

يؼ لبالٗحٜ  لٖٓلئ٣ص  لط ملبالقحث رلٝذث جٚلٝبُحع٤ِدَلب ظظد ي٢لُلوزبجدٚل طدثطللاالختجبر انتحصٛهٙ ثصٛغتّ انُٓبئٛخ : -

لبالقحث رلش ٛشبليظ٤ـحٚلبُٜ٘ ي٤ةل

ٙ : األداح انثبَٛخ  لب٥ج٤ةل:لبجثغلبُث ظدلبُةطٞبتاختجبر انتفكٛز انًُظٕي
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:ـل٣ٜ فلبالقحث رلئ٠ُله٤ صلٓظحٟٞلبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ٓٞلُ ٟلؽصفلبُظقلبُزبيغلبُؼ٢ِٔللك٢للتحذٚذ ْذف االختجبر -

 ٓ   لب٤ٔ٤ٌُ  ل.ل

بُٔ٘ ٢ٓٞلُظ  تلٜٓ ربجٚلك٢ل:للٝيؼ لب ؽصعلػ٠ِلبالقحث ربتلبُظ يوةلبُٔحؼِوةلي ُحل٤ٌزلتحذٚذ يٓبراد االختجبر -

ل لك٢ل  ب لب٤ٔ٤ٌُ   لجؼزفلٓظحٟٞلبُطِثة ل٤ُحْ ل٣حؼِنلي ُص ٗبلبأل بي٢لبُٜٔ ر١ل، لٝبألقز ل، لبُٜٔ ربتلبُٔؼزك٤ة لبألٍٝ ،

 ،لبُٜٔ ر لػ٘ لبُح٘ل٤ذلبُؼ٢ِٔلُٜ ل،ل٣ٝحْله٤ صلٛذبلبُص ٗبلػٖلؽز٣نلٝػغلٓعٌ تلق طة

لكوز لًَلٝجؼثزلبُطصفلُص٤ٔغلٝٓلٜٞٓةلٝبػعةليِـةلث ربالقحلكوزبتلط٤ ؿةلجْل: االختجبر فمزاد صٛبغخ  -

لبالطحص يةلٖٓلبُطصفلجٌٖٔلبُح٢لبُؼزٝر٣ةلبُٔؼِٞٓ تلجحؼٖٔلٓشٌِةلػٖلئقحث ر٣ة ٝجْللي٘ص ضلبالقحث رلُلوزبتل

 .ل(لكوز 22ط٤ ؿةلبُلوزبتلٖٓلٗٞعلب ش ي تلبُوظ٤ز لٝئًٔ ٍلبُٔةطط تلبذلجٌٕٞلبالقحث رلٖٓلل)

(ل22)لبُث ُـةلبأل٤ُٝةليظ٤ـحٜ لكوزبتلبقحث رلبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ٓٞللُِحعونلٓ٘ٚلػزعصذق انظبْز٘ نالختجبر  :  -

لج ر٣ضللػ  لػ٠ِلكوز  لٝؽزبين ل، لٝبُ٘لظ٤ة لبُحزي٣ٞة لٝبُؼِّٞ لٝبُحو٣ْٞ لبُو٤ ص لٓص ٍ لك٢ لٝبُٔةحظ٤ٖ لبُٔع٤ٌٖٔ ٖٓ

لٖٓلظ80ٝه لظظِثلبؿِبلبُلوزبتلػ٠ِلٗظثةلبجل مل)لب٤ٔ٤ٌُ  ، لبُظثبل٤ُظثلُٜ لػصهةل%( ذفلٝظذفلطإب٤ُٖلًٝ ٕ

ٚلبُٜ٘ ي٤ةلٖٓل)  كوز ل(لل20ئ   لب٤ٔ٤ٌُ  لٝيذُيلجعونلبُث ظدلٖٓلط ملبالقحث رلبُ  ٛز١لٝجٌٕٞلبالقحث رليظٞرج

لبطحطصػ٤ةل: انتفكٛز انًُظٕيٙ  الختجبر االستطالػٙ نتطجٛك - لػ٠ِلػ٤٘ة لبالطحطصػ٤ة  شزٟلبُث ظدلبُحصزية

ل) لؽ ُب20ٝػ  ٛ  لبُلوزبتلٝجؼ٤ِٔ تلل( لجث٤ٖلٝػٞض لُِث٤ٖ٘لٝه  لبُثزبم لئػ ب ٣ة لبُؼ٢ِٔلٖٓ ٖٓلؽصفلبُظقلبُزبيغ

لبُحٞػ٤طلٖٓلهثَلبُث ظد لب ش يةلٝجْ ٘  ليؼغلبُٔصظ  تلبُٔحؼِوةلي٤ٌل٤ة (ل40بُشٖٓل)لٓحٞطؾلًٝ ٕلبالقحث ر،لي طحر

  ه٤وةل.

لكوزبتلبالقحث رلبُة صلي ُللانتحهٛم اإلحصبئٙ نالختجبر: - حل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ٓٞليؼ لجظع٤طلب ش ي تلُظ  تلُحع٤َِ

لٖٓل ً لٌٓٞٗ  لبالطحطصػ٤ة لبُؼ٤٘ة لٌُٕٞلظصْ لئ٠ُل  ٠ٗل رشة ل رشة ل ػ٠ِ لٖٓ ً لجزج٤بلبُ رش تلج٘ س٤ُ  لجْ لب٤ٌُِة بُ رشة

 :ب٥ج٢لبُ٘عٞلػ٠ِلبالقحث رلكوزبتلٖٓلكوز لٌَُبُةظ يضلبُظ ٣ٌٞٓحز٣ةلل(لؽ ُبللذْلبطحةزبزَل100)

لبُة طةليٜ لًٝ ٗثلبُ٘ح يسلجحزبٝضلٓ ي٤ٖل)يؼبيم صؼٕثخ انفمزح :  - أ (لٝه لجث٤ٖلبٕل75،0ل-0،40ٝبطحؼِٔثلبُٔؼ  ُة

ل لئٕ لش٤  لٓؼ َٓلطؼٞيحٜ  لبُلوزبت للش٤ٔغ لي٤ٖ ل٣حزبٝض لً ٕلٓؼ َٓلطؼٞيحٜ  لئذب لش٤   (لللللللللللللللللل0،80-0،20)بالقحث ربتلجُؼ 

 (81:لل2008,بُؼشب١ٝل)ل

لج٤٤ٔش يؼ انمٕح انتًٛ ٚخ :  -لف لهٞ  لبُؼ٤ِ للظظ ف لبُٔصٔٞػة لك٢ لبُطصف لػ   لٗظثة لي٤ٖ لبُلزم ليعظ ف بُلوز 

لبُ ٤ٗ لبُذ٣ٖلٗصعٞبلك٢لب ش يةلػٖلبُلوز للًٝ ٗثلبُ٘ح يسلجحزبٝضلي٤ٖل) (لٝ ٕلبُلوز للجٌٕٞل0,40ل–ل0,30ٝبُٔصٔٞػة

 (لكٔ لكٞمل20,0ٓوثُٞةلئذبلً ٕلٓؼ َٓلج٤٤ٔشٛ ل)

ؽز٣وةلياػ   لبالقحث رليؼ لٓؼ٢لبطثٞػ٤ٖلػ٠ِلجطث٤نلبالقحث رلبألٍٝل،لٝمٜزتلبطحة ّلبُث ظدلثجبد االختجبر:  -

 (لُذبل٣ؼ لبالقحث رلذبتلذث تلش٤ ل0،01(ل٢ٛٝله٤ٔثل بُةلػ٘ لٓظحٟٞل الُةل)0،84ه٤ٔةلٓؼ َٓلبُرث تل)

لبطحةزانتطجٛك انُٓبئٙ نالختجبر انتفكٛز انًُظٕيٙ :ـ  - بزلبُوٞ ليؼ لئشزب لش٤ٔغلبُٔؼ ُص تلب ظظ ي٤ةلظ٤دلجْ

بُح٤ٔش٣ةلُلوزبتلبالقحث رلٝظظ فلٓؼ ٓصتلبُظؼٞيةلٝبُحأً لٖٓلبُةظ يضلبُظ ٣ٌٞٓحز٣ةلُصقحث رل)بُظ ملٝبُرث ت(ل

ٚلبُٜ٘ ي٤ةلػ٠ِلٓصٔٞػح٢لبُثعدل  ؽثنلبالقحث رليظٞرج

ل

ل

ل

ل
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 انفصم انزاثغ

 ػزض َتبئح انجحث ٔتفسٛزْب

 

 أٔالً: ػزض انُتبئح ٔتفسٛزْب

الل٣ٞش ل)ُِحعونلٖٓلطعةلبُلزػ٤ةلبُظلز٣ةلبأل٠ُٝلبُح٢لج٘ضلانتحصهٙ فٙ يبدح انكًٛٛبء: َتبئح تطجٛك االختجبر -1

(لي٤ٖلٓحٞطؾل رش تلؽصفلبُٔصٔٞػةلبُحصز٣ث٤ةلبُذ٣ٖل٣ رطٕٞلي طحة بّل0،05)ٓظحٟٞلكزملذٝل الُةلئظظ ي٤ةلػ٘ ل

ل لٝٓحٞطؾقزبيؾلبُٔؼزكة ل٣ رطٕٞلػ٠ِلٝلبُؼو٤ِة لبُذ٣ٖ لبُؼ يطة لك٢ل رش تلؽصفلبُٔصٔٞػة لبالػح٤  ٣ة كنلبُطز٣وة

(لجلٞملؽصفلبُٔصٔٞػةل4)ٝيؼ لئشزب لبُٔؼ ُص تلب ظظ ي٤ةل٣حؼطلٖٓلش ٍٝللب٤ٔ٤ٌُ  (بالقحث رلبُحعظ٢ِ٤لك٢لٓ   ل

لبُؼ يطةلك٢لبالقحث رل لبُحعظ٢ِ٤.بُحصز٣ث٤ةلػ٠ِلؽصفلبُٔصٔٞػة

 

 

 ( 4خذٔل )

 َتبئح االختجبر انتحصٛهٙ نًبدح انكًٛٛبء انجؼذ٘ نًدًٕػتٙ انجحث 

 بُٔصٔٞػة

ػ  ل

ل كزب 

ة  بُؼ٤٘

لبُٔحٞطؾ

 بُعظ ي٢

لبالٗعزبف

 بُٔؼ٤ ر١

 t – testه٤ٔةلبقحث رل
ل رشة

 بُعز٣ة

لٓظحٟٞ

بُ الُةل

ػ٘ ل

0.05 
  بُص ٤ُٝة بُٔعظٞية

 8.38 63.39 25 جصز٣ث٤ة

 59 2.000ل4.179

 بُةل

ئظظ ي

 ٣ 
 6.29 51.83 25 ػ يطة

ل

لٓ ل مٜزجٚلٗح يسلبُثعدل٣ٌٖٔلجلظ٤زٛ لي الج٢ل لبُٔصٔٞػةلبُحصز٣ث٤ةلٖٓلقصٍ للقزبيؾلبُٔؼزكةلبُؼو٤ِةللٓغ ئٕلبطحة بّ

  ٟلئ٠ُلجعظ٤ٖلٓظحٟٞلبُحعظ٤َلك٢لبالقحث رلبُحعظ٢ِ٤لك٢لٓ   لب٤ٔ٤ٌُ  للُٔ لٓ لجحٔحغليٚلٖٓلقظ يضلػ  لجحٔرَل

ل لٝطُٜٞة لٝبُحؼِْلي ُٞػٞض لٝبُؼَٔ لبُحةط٤ؾ لػ٠ِ لٝج ر٣ثْٜ لٝه ربجْٜ لٝبٛحٔ ٓ جْٜ لبُطصف لهثَ لٖٓ لٝهثُٜٞ  بُح٘ل٤ذ

لشذيْٜل لك٢ لط ْٛ لٝبُةزبيؾ لٝب شٌ ٍ لٝبألُٞبٕ لبُظٞر لبطحة بّ لئٕ لًٔ  لبُحؼِْ لػ٤ِٔة ل ذ٘   لي٤ْٜ٘ لٝبُحؼ ٕٝ بُصٔ ػ٢

لػ٠ِلٝشٞ لبألٗشطةلٝبُح ر٣ث تلٝجو ٣ْلٓٞبػ٤غلبُ  لبُؼو٤ِةلل  ٟلٝجش٣ٞنلجؼِْٜٔلكؼصً رٝصلي طحة بّلقزبيؾلبُٔؼزكة

لبُؼو٤ِةللٝركغلبُع ششلي٤ٖلبُطصفلٝبُٔ رصللٝج٤ٔ٘ةلبُص ٗبلبُؼ٢ِٔلُ ٣ْٜل. ْلقزبيؾلبُٔؼزكة لئ٠ُلج٤ٔ٘ةلٜٓ ر لرط

الل٣ٞش لكزملذٝل الُةل)ُِحعونلٖٓلطعةلبُلزػ٤ةلبُظلز٣ةلبُر ٤ٗةلبُح٢لج٘ضلَتبئح تطجٛك اختجبر انتفكٛز انجصز٘:  -3

(لي٤ٖلٓحٞطؾل رش تلؽصفلبُٔصٔٞػةلبُحصز٣ث٤ةلبُذ٣ٖل٣ رطٕٞلٝكنلبُٞظ بتلبُحؼ٤ٔ٤ِةل0،05ئظظ ي٤ةلػ٘ لٓظحٟٞ)

ل٣ رطٕٞلػ٠ِلٝكنلبُطز٣وةل لبُذ٣ٖ لبُؼ يطة لؽصفلبُٔصٔٞػة لٝٓحٞطؾل رش ت ل لبُؼو٤ِة لقزبيؾلبُٔؼزكة ي طحة بّ
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ل ل( لبُٔ٘ ٢ٓٞ لبُحل٤ٌز لبقحث ر لك٢ ل)بالػح٤  ٣ة لش ٍٝ لٖٓ ل٣حؼط لب ظظ ي٤ة لبُٔؼ ُص ت لئشزب  لؽصفل5ٝيؼ  لجلٞم )

لبُؼ يطةلك٢لبقحث رلبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ٓٞلل. لبُحصز٣ث٤ةلػ٠ِلؽصفلبُٔصٔٞػة لبُٔصٔٞػة

ل

 ( 5خذٔل )

 َتبئح اختجبر انتفكٛز انًُظٕيٙ انجؼذ٘ نًدًٕػتٙ انجحث  

 بُٔصٔٞػة

ػ  ل

ل كزب 

ة  بُؼ٤٘

لبُٔحٞطؾ

 بُعظ ي٢

لبالٗعزبف

 بُٔؼ٤ ر١

 t – testه٤ٔةلبقحث رل
ل رشة

 بُعز٣ة

لٓظحٟٞ

بُ الُةل

ػ٘ ل

0.05 
  بُص ٤ُٝة بُٔعظٞية

 30 جصز٣ث٤ة

ل6.83ل41.67ل72.52

ل

ل2.000

ل
59 

 بُةل

ئظظ ي

 ٣ 
 30 ػ يطة

ل33.67ل68.56

ل

٣ٌٖٔلجلظ٤زلٗح يسلبُثعدلػ٠ِلبٕله ر لقزبيؾلبُٔؼزكةلبُؼو٤ِةلػ٠ِلركغلٓظحٟٞلٜٓ ربتلبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ٓٞلػ٘ لؽصفل

لبُؼ٢ِٔلك٢لٓ   لب٤ٔ٤ٌُ  لظ٤دل٤ٛأتلبُةزبيؾلبألٗشطةلبُظل٤ةلٝبُصطل٤ةلبُٔةحِلةلبُح٢لظلشتلبُطصفل بُظقلبُزبيغ

لبُؼ يط لبُٔصٔٞػة لٖٓ ل ًرز لبُ ربط٤ة لػ٠ِلالطح٤ؼ فلبُٔ    لٝبظحٞبؤٙ لٝٓشٞهة لٝبػعة ليطز٣وة لكؼصلػٖلػزػٜ  ة

طِظةلٓٔ ل٣ظ ػ لػ٠ِل بُظٞرلبُحٞػ٤ع٤ةلٝبُٔةطط تلٝبألشٌ ٍلي ألُٞبٕل ٕلُـةلبُةزبيؾلبُٔؼزك٤ةلً ٗثللُـةل٣ظ٤ز ٝل

ليِٞر لبُحل٤ٌزلبُٔ٘ ٢ٓٞلٝشؼِٚلٓعثبلُِطصفلك٢لػٞ لٓش رًحْٜلٝٓظ ٛٔحْٜلبُل ػِةل.ل

 االستُتبخبد –ثبنثب 

 :ػٞ لٗح يسلبُثعدلجٞطَلبُث ظدلئ٠ُلبالطح٘ح ش تلب٥ج٤ةك٢ل 

لجدأذ٤زل -1 ك ػ٤ِةلقزبيؾلبُٔؼزكةلبُؼو٤ِةللك٢لركغللجعظ٤َلؽصفلبُظقلبُزبيدغلبُؼِٔد٢لكد٢لٓد   لب٤ٔ٤ٌُد  لُٝٔد لُٜد لٖٓد

ْلك٢لبطحة بّلبألُٞبٕلٝب شٌ ٍلٝبُظدٞرلٝئػطد  لطدٞر لػ ٓدةلٝٓةحظدز لٝجؼش٣دشلبُود ربتلبُِـ٣ٞدةلٝبُرودةليد ُ٘لضلُد ٣ٜ

 ٓٔ ل٣ش٣ لٖٓلجل٤ٌزْٛلبُثظز١ل.ل

ك ػ٤ِةلقزبيؾلبُٔؼزكدةلبُؼو٤ِدةللكد٢لركدغلٓظدحٟٞلبُحل٤ٌدزلبُٔ٘ د٢ٓٞلُد ٟلؽدصفلبُظدقلبُزبيدغلبُؼِٔد٢للٝبظحلد مْٜل -2

ل لًدْد لقددصٍلبُحل٤ٌددزلبُدد ه٤نلٝبُٔشدد رًةلٓددغلب٥قددز٣ٖلٝجثدد  ٍلبألكٌدد رلًٝددذُيلكٜدْد ي ُٔؼِٞٓد تلٝجزطدد٤ةٜ لكدد٢ل ذٛدد ْٜٗلٓدٖد

 ٣ظزل.بُٔؼِٞٓ تلبُٜ يَليشٌَل

ل

 انتٕصٛبد  -راثؼب 

لٝكو لُٔ لجٞطَلئ٤ُٚلبُثعدلٖٓلٗح يسل٣ٞط٢لبُث ظدلئ ل٣أج٢: 

بطحة بّلقزبيؾلبُٔؼزكةلبُؼو٤ِةللك٢لج ر٣ضلٓ   لب٤ٔ٤ٌُ  للُطصفلبُظقلبُزبيغلبُؼ٢ِٔل،لُٔ لُٜ لٖٓلبُحأ٤ً لػ٠ِل -1

ل ذزلئ٣ص ي٢لك٢لجعظ٤ٖلٓظحٟٞلبُحعظ٤َلُِطصف.ل
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لقزبيؾلبُٔؼزكةلبُؼو٤ِةللي ػحث رٛ لٖٓلبُطزبينلػزٝر لج ر٣بلٓ رط٢لٝٓ رط تل -2 لب٤ٔ٤ٌُ  لػ٠ِلبطحة بّ    ٓ

لل.  بُح ر٣ضلبُع ٣رةللٝجحص ّلٓغلظظبلؽث٤ؼةلبُٜٔ٘سلبُص ٣ 

لك٢ل -3 ظدلبُٔشزك٤ٖلبالقحظ ط٤٤ٖلػ٘ لس٣ ر لٓ رط٢لٝٓ رط تلب٤ٔ٤ٌُ  لػ٠ِلبطحة بّلقزبيؾلبُٔؼزكةلبُؼو٤ِةل

 ػ٠ِل ٜٗ لؽز٣وةلٓةحظز لٌُْلبُٔؼِٞٓ تلبُٔٞشٞ  لك٢لبٌُح فلللبُح ر٣ضلُٔ لُٜ لٖٓلٗو ؽلئ٣ص ي٤ةلكؼص

لئر يةللػزٝر  -4 لجؼ  لبٌُح فليةزبيؾلٓؼزك٤ة لك٢ ل لًَلكظَ لٜٗ ٣ة لبُر ٣ٞٗة لك٢لبُٔزظِة لب٤ٔ٤ٌُ   جؼ٤ٖٔلًحبل

 بالقحث رلبُثؼ ١لُِط ُبلبٝلجؼ٤ٜٔ٘ لٓغل طئِةلٜٗ ٣ةلبُلظَل.

لٓةطط٢لٓ٘ ٛسلػزٝر لبُزيؾلي٤ٖلبُص ٗبلبُ٘ ز١لٝبُص ٗبلبُحطث٤ول -5 ٢لك٢لج ر٣ضلب٤ٔ٤ٌُ  لػٖلؽز٣نلبٛحٔ ّ

لك٢لًحبلب٤ٔ٤ٌُ  لٓغلبُصٞبٗبلبُؼ٤ِٔةلبُح٢لجحؼٜٔ٘ لبألٗشطةلبُؼ٤ِٔة. لب٤ٔ٤ٌُ  ليحٌ َٓلبُٔؼِٞٓ تلبُ٘ ز٣ةلبُٔو ٓة

ل انًمتزحبدخبيسبً : 

لك٢لػٞ لبُ٘ح يسلبُح٢لجٞطَلئ٤ُٜ ل٣وحزضلبُث ظدلبشزب ل ربطةلل

لب يددددد بػ٢،لبُحل٤ٌددددز:ل)لٜٓ٘دددد لبألقدددددزٟ،لبُٔحـ٤ددددزبتلٓدددٖدلػددددد  لػِدددد٠لبُؼو٤ِددددةلقددددزبيؾلبُٔؼزكدددددةلبذددددزلُٔؼزكددددة -1

لبُؼو٤ِةل،لب٤ٔ٤ٌُ  لٗعٞلبالجص ٙ ل.بُ بكؼ٤ة ) 

لبُحل٤ٌددددزل،لبُ٘ هدددد لبُحل٤ٌدددزلٜٓ٘دددد لبُحل٤ٌدددزلٓدددٖدل قددددزٟل ٗدددٞبعلج٤ٔ٘ددددةلكددد٢لبذددددزلقدددزبيؾلبُٔؼزكددددةلبُؼو٤ِددددةلُٔؼزكدددة -2

 ،لٝبُحل٤ٌزلبُحأ٢ِٓل.لبالطح ال٢ُ

ٖلٓٔ ذِددددةل ربطدددة -3 ل ربطدددد٤ةلُٝٔزبظددددَل قدددزٟل ربطدددد٤ةلٓٞػددددٞػ تلقددددزبيؾلبُٔؼزكدددةلبُؼو٤ِددددةلكددد٢لبذددددزلجحؼددٔد

 .لٓةحِلة

ل قزٟللي٤ٖلٓٞبسٗةل ربطة -4 لٝؽزبينلج ر٣ظ٤ة لبُؼو٤ِة لبًحظ فللقزبيؾلبُٔؼزكة لبٝ لػ٠ِلبُحعظ٤َ لبذزٛٔ  ُٔؼزكة

 بُٔل ٤ْٛلب٤ٔ٤ٌُ ي٤ةل.ل

 ب٤ٔ٤ٌُ   ٓ   لج ر٣ض ك٢ بُٔ٘ ٢ٓٞ بُٔ قَلبطحؼٔ ٍلػ٠ِ ب٤ٔ٤ٌُ   ٓ رط٢ ُح ر٣ب ٓوحزض يزٗ ٓسل -5

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 انًصبدر

 أٔال: انًصبدر انؼزثٛخ 

 انمزآٌ انكزٚى  •

ل،لؽل2004يٞسبٕل،لج٢ٗٞل)للل -1 لقز٣طةلبُؼوَ  ،لجزشٔةلٌٓحثةلشز٣ز،لبُظؼٞ ٣ة3(ل:
  ،لجزشٔةللٌٓحثةلشز٣ز،لبُظؼٞ ٣ةل.ل1(ل:لبٌُح فلبألٓرَلُةزبيؾلبُؼوَل،لؽلللل2009)للللللللللللللللللللل -2

 ٓو ٍلٓ٘شٞرلػثزلٓٞهغلبالٗحزٗثلل،(ل:لقزبيؾلبُؼوَلجطث٤و تلبُثزٓص٤ تل2011)لللللللللللللللللل -3
 ،لٌٓحثةلبُِٔيلكٜ لبُظؼٞ ٣ةل.ل2ؽل،ل(ل:لجؼ٤ِْلبُحل٤ٌزل2007ش٤ٔ  ل)لل،لبُع رٕٝ -4

لبأل٤ٓزل) -5 لػث  لٜٓ ١لٝك ؽٔة لك٢لج ر٣ضل2005رسٝه٢ل،لرػ  ل:ؽزبينلٝٗٔ ذزلجؼ٤ٔ٤ِة ،لٌٓحثةلبُـلزبٕل،للبُؼِّٞ(
 .ليـ ب ل

لبُٜٔ٘سلبُٔ رط٢لبُٔؼ طزل2010بُزش ١،لؽؼ٤ٔٚلٝآقزٕٝ.ل) -6  . برلبُٔظ٤ز ل،لبألر ٕ،ل(:

لبُةز٣طةلبُذ٤٘ٛةلقطٞ لقطٞ ل،لٓط يغلبُعلل،ب٣ٌُٞثل2009بُزك ػ٢،لٗص٤بل) -7 :) 
ل،لؽ2006بُؼث  ١ل،لربي لق٤َِ) -8 ل"لبالقحث ربتلبُٔ رط٤ة" لبُؼزي٢ل،لػٔ ٕ.ل1(ل:  ،لٌٓحثةلبُٔصحٔغ

لبطحزبج٤ص٤ تلكْٜلبُٔوزٝ ,لؽ2010ث ٕ)ػث لبُث ر١،لٓ ٛزلشؼ -9  ،ل برلبُٔظ٤ز ،لبألر ٕ.1(:
،ل برلبُلٌز،ل1(:لبطحزبج٤ص٤ تلبُح ر٣ضلك٢لبُوزٕلبُع  ١لٝبُؼشز٣ٖل،لؽ2007ػث٤ بت،لذٝه ٕلٝط٤ِٜةل يٞلبُظ٤ٔ ) -10

 .بألر ٕ

ل،لؽ2009بُؼشب١ٝل،لرظ٤ْل٣ٞٗضلًزٝل) -11 لبُٔ٘ ٛسلٝؽزبينلبُح ر٣ضل"  ،ل برل شِةل،لػٔ ٕ.ل1(ل:ل"
 ،ل برلبُٔظ٤ز لبألر ٕلل1،لؽلبُؼِّٞ(ل:لؽزملٝ ط ٤ُبلج ر٣ضل2010 لهللال،ل٤ٓش٤َلً َٓل)لػط -12

ل،ل برلبُٔ٘ ٛسل،لبألر ٕل.ل2008،لٓعظٖلػ٢ِل)لػط٤ةل -13 لبُصٞ  لبُش ِٓةلٝبُٜٔ٘س  (ل:
لل،لؽ2009طصضلبُ ٣ٖلٓعٔٞ )لػصّل، -14 ل"لبُو٤ صلٝبُحو٣ْٞللبُحزي١ٞلٝبُ٘لظ٢" ل:  ،ل برلبُلٌزلبُؼزي٢ل،لبُو ٛز .ل1(
لبُٜٔ٘سلٝبٌُح فلبُٔ رط٢ل،لؽل2012بُؼ٤ظ ١ٝل،لر٤ٛقلٗ طزلٝآقزٕٝل)ل -15  ،ل٤ًِةلبُحزي٤ة.ل1(ل:

لج٤ٔ٘ةلٜٓ ربتلبُحل٤ٌزلل2008ٓ٘ ٝر)لل،كحطلهللال -16  ل،بُز٣ عل، برلبُ٘شزلبُ ٢ُٝ،ل(ل:

 بُٔؼ رف، ، بر بُحع ٣ تلبُحزي٣ٞة ٓٞبشٜة ك٢ بُثظز١ بُٔ قَل :(2001بُظثٞرل) ٠٘ٓٝلػث  ك رٝم، ك٢ٜٔ، -17

 .بُو ٛز،
ل،لط ٢ٓلٓعٔ  -18 لبُ٘لض،ل برلبُٔظ٤ز ل(2000)لِٓعْ لبُو٤ صلٝبُحو٣ْٞلك٢لبُحزي٤ةلٝػِْ : 
ل ط ط٤ تلبُو٤ صلٝبُحو٣ْٞلك٢لب٤ٔ٤ٌُ  لبُظ٤ًِٞة,ؽ2004بُ٘ثٜ ٕل,ٓٞط٠) -19  بُشزٝمل,ػٔ ٕ.,ل برل1(:

لبط ٤ُبلج ر٣ضل2005ب٣ُٜٞ ١ل،لس٣ ل) -20 لبالط ط٤ةل،لبُؼ٤ٖل،ل برلبٌُح فلبُص ٓؼ٢ل.لبُؼِّٞ(:  ك٢لبُٔزظِة
ل

ل
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