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مدى استفادة طلبة كلية الرتبية للعلوم االنسانية مو مههج اللغة العربية يف 
  التغلب على االخطاء االمالئية مو وجهة نظر التدريسيني

 
 أ.م.د. صدام حممد محيد

 االنسانية / قسم العلهم التربهية والنفسيةجامعة المهصل / كلية التربية للعلهم 

 67/5/0202؛ تاريخ قبهل النشر :  67/3/0202تاريخ تسليم البحث : 
 

  :ص البحثلخم
التربية لمعمهم االندانية من منهج المغة  هجف البحث الحالي التعرف عمى مجى استفادة طمبة كمية 

االمالئية من وجهة نظر التجريديين ، وتكهنت عينة البحث من  العربية في التغمب عمى االخطاء
وتجريدية  في  ( تجريديا  11( تجريديا  وتجريدية  في قدم التاريخ و)42وتجريدية  بهاقع ) ( تجريديا  24)

الباحث استبانة تكهنت بصيغتها  ، ولتحقيق هجف البحث اعج قدم الجغرافيا من مجتمع البحث الكمي
متبهعة بثالثة بجائل هي بجرجة :)كبيرة، ومتهسطة، وقميمة(  ( فقرة بصيغتها النهائية24النهائية من )

 من صجقها وثباتها )الخصائص الدايكهمترية عنج تطبيق االستبانة عمى افراد ، وقج تحقق الباحث
البيانات وتحميمها  ( تجريديا  ، وبعج التطبيق النهائي وجمع23نة من )عينة استطالعية والمكه 

لعينتين مدتقمتين دلت  (t-test) واختبار احصائيا  باستخجام معامل ارتباط بيرسهن والهسط المرجح
التجريديين )افراد العينة( في قدم التاريخ من استفادة طمبتهم  بمغت وجهات نظر -1النتائج الى انه: 

لمعمهم االندانية  المغة العربية المقرر تجريده لطمبة الصف االول والثاني في كمية التربية جمن منه
العينة( في قدم الجغرافيا من استفادة  بمغت وجهات نظر التجريديين )افراد -4( . 33.22ندبة )%

بية لمعمهم تجريده لطمبة الصف االول والثاني في كمية التر  طمبتهم من منهج المغة العربية المقرر
 . (77.33%) االندانية

 
  .خطاء االمالئية ، التدريسيينالكلمات االفتتاحية : طلبة ، منهج ، اللغة العربية ، اال
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The extent to which students of the College of Education for 
Humanities benefit from the Arabic language curriculum in 
overcoming spelling errors from the viewpoint of teachers 

 
Assistant Professor Dr Sadam M Hamed 

Abstract: 
 The aim of the current research is to identify the extent to which the 

students of the Faculty of Education for Human Sciences benefited from the 

Arabic language curriculum in overcoming spelling mistakes from the point 

of view of the teachers. The sample consisted of (42) teachers, (23) teachers 

in history department and (19) In the Department of Geography of the Total 

Research Society. to achieve the goal of the research, the researcher 

prepared questionnaire , the questionnaire formed of (32) paragraph 

followed by three variables are: (large, medium, And few), has been 

achieved, The researchers check the validity and reliability  Psychometric 

characteristics when applying the questionnaire to a prospective sample 

members, consisting of (30) teachers., after the final application, data 

collection and statistically analyzed using Pearson correlation and the 

weighted test, (t-test) for two independent samples showed the following 

results: 1-The views of the teachers (members of the sample) in the history 

section of the students benefited from the curriculum of the Arabic language 

to be taught to students of the first and second grades in the college of 

Education for Humanities (78.33%). 2-The views of the teachers (members 

of the sample) in the Department of Geography of the benefit of their 

students from the Arabic language curriculum to be taught to students of the 

first and second grades in the college of Education for Humanities (77.33%) 

. 
 .ٟشٜ٘س جٛركع 
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ٌٝ جال٣غح٣ْس ه٢ جالخـحء جالٟالتْس جٛيت ؼلـأ ُْيح جٛـٜرس ًٗػشز جعطـالم جسآء جٛطذسّغْني يف ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٜ ٢ٟ خالٙ  

ُْيـح جٛـحٛد ًهنذ جٛغإجٙ ه٢ جألعرحخ ٗح٣ص جإلؾحذس ال ختشؼ ه٢  ـأأخـحء جإلٟالتْس ٗػريز ؼلجٛشٌٍ٘ ٢ٟ ٓرٜيٞ ًًؾٌد 

ّذهِ أ١ جٛطذسّغني ٟشًج هبزه  أعلٞ دل ّذسعـٌج أً ّطذسذٌج هَٜ ٌٓجهذ جإلٟالء ذحٛش٘ٚ جدلط٢ٔ ًجدلططحذن جٛغْٜٞ، ًٟنيٞ ٢ٟ

  جالٟالتْس جٛظكْكس. جٌٛٔجهذ ذش٘ٚ ٟطوؿٚ ال ّشَٓ ئٛـَ ٟـغطٌٍ جٗطـغحهبٞ ٟيحسز جٛ٘طحذس

الع٠ْح جرج ٟح ه٠ٜنح  ,ًّنلش يف جذوحدىح ًأعرحهبح,جدٍ ج٣طشحس جالخـحء جالٟالتْس جذل ج١ ض١ٌ٘ كحىشز ضغطكْ جٛركع       

ٛذٍ جٛ٘ػري  جقٚ جٛذسجعْس جٛغحذٔس ذٚ جعلح جتحًصش ىزج ذ٘ػري ٛطظٚ جذل جذوذ ًأٗػش خـٌسزجدلش ؿٜرسجعلح دل ضوذ ضٔطظش جذل 

ذٚ جذل ضذسّغِْ جٌٜٛس جٛوشذْس ًضذسّغْطيح ًٓذ ًؾذج  ,جٛذسجعحش جٛوْٜحًطٜص جذل ؿٜرس  قطَ  ٢ٟ ؿٜرس جدلشقٜس ججلحٟوْس

ًٌٟجٓن ًهَٜ طِكحش جٛظكَ ًججملالش  ,ًجٛظكِْني  ,ًجألدذحء  ,ىزه جالخـحء ذني جٛطذسّغْني يف جٛطخظظحش جالخشٍ 

 جٛطٌجطٚ جالؾط٠حهِ .

 ٌٙ ئذل قذ جِٛ٘حّسجٌٛطً ذش٘ٚ طكْف ئضٔح١ ٟيحسز ضو٠ْْٜس ػوَئ١ ٟشٜ٘س جإلٟالء ىِ ٟشٜ٘س ضأضِ ٢ٟ ذحخ     

ذٔذسجش قغْس ًهْٜٔس عٌّس  ن٢ٟ طوٌذحش يف جٛطوٜٞ أُ أ٣و ّط٠ط ِشل٢ ّوح٣ججلحٟوِ  ٢ٟ ئضٔحعلح ًًحٛرـح ّ٘ـ١ٌ جٛـحٛد جٛالصٟس

ًؽل٢٘ جٛطٌٜد  جالٟالتْس جٛظكْكس جألعحعْس ٟػٚ جٛ٘طحذس ًجٛو٠ْٜس ًٛ٘نو ٌّجؾو طوٌذحش زلـذدز يف ضوٜٞ جدليحسجش جألٗحدؽلْس

هْٜو ضطرٌٜس ٟشٜ٘س جٛركع جحلحرل ذحٛغإجٙ .  جالضٔح٣ِ ًه٢ ؿشّْ جٛطذسّد ًجدلشج١جدلشٜ٘س هـ٢ ؿشّـْ جٛـطوٜٞ هَٜ ىزه 

 جالض0ِ

ٟذٍ جعطِحدز ؿٜرس ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس يف جٛطٌٜد هَٜ جالخـحء جالٟالتْس ٢ٟ ًؾيس ٟح  "     

 " ؟٣لش جٛطذسّغْني 

 .ٛركع مهْس جأ -
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دتػٚ جٌٜٛس جىٞ ًعْٜس جضظحٙ ذني ذين جٛرشش ًىِ جدجز ٜٛطِ٘ري أّؼح ًًعْٜس ُؼَٜ الٗطغحخ ٟوٌٜٟحش ٢ٟ جٓخش٢ّ جً      

ًجٛطِحىٞ ذني جٛنحط ذحالعط٠حم جْٛيٞ جً جٛٔشجءز ٟح ٗطرٌه ٣ًٔٚ جالُ٘حس ًجألقحعْظ جْٛيٞ ّطٞ ذطكذظ ٟويٞ جً  ,٣ٜٔيح جْٛيٞ 

 جٛ٘طحذس ذلٞ. 

 (0222 1002,)ٓحعٞ ًآخش١ً 

جمهْس جٌٜٛس جٛوشذْس يف ضٔذّٞ طٌسز ه٢ جٛػٔحُس جٛوشذْس هرب ضحسؼليح جٛوشّْ ، ًه٢ جٛػٔحُس جالعالْٟس ٟنز ذذج جالعالٝ  ضطرٌأ   

ًًعْٜس خلٌع ٠ًحس  ,ًقطَ جٜٛكلس جحلحػشز ،ًه٢ جحلْحز جٌٌّٜٛس جدلوحطشز . ٛزٖٛ ض١ٌ٘ ِٟطحقح دلوشُس ججلزًس جٛػٔحُْس

 ( 03 1002)جدلشيذج٣ِ ، . حلْحز جحلحػش. ًه٣ٌح هَٜ جحلْحز جدلٔرٜسج

عٌجء ٗح١ ,جٛٔذسز هَٜ جالضظحٙ جٌٌُٜٛ جٌٛجػف جٛغْٜٞ  جٛـحٛدجٌٜٛس جٛوشذْس ىٌ جٗغحخ  ضوٜٞ ج١ جذلذٍ جالعحط ٢ٟ      

 ,شم ٟنيح جٌٜٛس جٛوشذْس ًىِ )جالعط٠حمجالضظحٙ ال ّطٞ جال ٢ٟ خالٙ جِٛن١ٌ جالسذوس جٛيت ضطِ جىزج جالضظحٙ شٌِّح جً ٗطحذْح ًىز

 (02 1000,)ٟذٌٗس. ًجٛ٘طحذس( ,ًجٛٔشجءز  ,ًجٛ٘الٝ

ًجِٛ٘حّس ٢ُ ّنو٘ظ هَٜ جِٛن١ٌ  ,هالٓس ضأغري ًضأغش ًجٛظالش ذْنيح ٟطذجخٜس ,جٛوالٓس ذني ىزه جِٛن١ٌ هالٓس هؼٌّس ج١     

 (012 1000,ًج١ جٛطوػش يف جقذمهح ّإغش يف جالخش. )خحؿش,جالخشٍ 

قْع ّ٘طغد جٛوحدجش ًجٛطٔحْٛذ ًجْٛٔٞ يف قٔرس ٟح ٢ٟ جحلٔد جٛيت ّوْشيح  ,ّوذ جالٟالء ٟليش ٢ٟ ٟلحىش جٛشخظْس      

ًؽلحسط جظلحؿيح جٛػٔحُْس . ًجإلٟالء ّشضرؾ ذحٛٔشجءز ٢ٟ قْع جٛٔحسب ط٠طح ٗح١ جً ؾيشج َّٔ هَٜ جالش٘حٙ جٛغ٠ْٜس ,

ًٓذ ّوذٙ ٢ٟ ٗطحذطو جرج القق ه٢ ؿشّْ جٛٔشجءز ج١ ىنحٕ خـأ  ,جحملحٗحز ٜٛكشًٍ ًج٠ٜ٘ٛحش ًججل٠ٚ ُْطو٠ٜيح ه٢ ؿشّْ 

ًؽل٢٘ جٌٛٔٙ 0 ج١ جخلـأ جالٟالتِ ّشٌه جٛ٘طحذس  ,ؽلحسعو ٠ٗح ّشضرؾ ذحٛٔشجءز ٢ٟ قْع ُيٞ جِٛ٘شز جرج ٗح٣ص ٟ٘طٌذس ٟؼرٌؿس 

ضو جٛو٠ْٜس ُٔذ ال ّغيٚ هْٜس ج١ غلذ جٛؼوَْ يف جذلؿحء ٢ٟ ػشس يف قْح جٛـحٛدًٓذ ّٜكْ  ,ًػلٌٙ د١ً ُي٠يح ُي٠ح طحترح 
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.....جخل جٛيت ػلطحؼ ُْيح جذل جٛ٘طحذس ًٓذ ّظود هْٜس ٣طْؿس ػوِو يف جذلؿحء ,جً ٟطؿش  ,جً ٟو٠ٚ  ,ًكِْس يف ششٗس ٟح 

 ( 131- 0132 1002,. )هـح

ػني، ًجدلطخظظني مبنحىؽ شيذش جٛ٘طحذس جإلٟالتْس يف جٛغنٌجش جألخريز ٢ٟ جٛٔش١ جدلحػِ جىط٠حٟحً ٟطضجّذجً ٛذٍ جٛرحق  

ٟ٘ح١ جٛظذجسز ذني ٟيحسجش جٌٜٛس ًخالٙ هٔـذ  ضطرٌأًأعحْٛد ضذسّظ جٌٜٛحش يف جٛوحدل، ًضنحِٟ جٌٛهِ مبيحسز جٛ٘طحذس قطَ 

حش قذغص ضٌْريجش ًحتٌالش ؾزسّس يف جٛنلش ئذل جٛ٘طحذس، ًآْٛحش ضو٠ْٜيح ٣ًو٠ٜيح ًأعحْٛد ضـٌّشىح هنذ جٛـظٌحس ْجٛػ٠ح٣ْن

طٌّحش ٟطذسؾس ٢ٟ جألدجء. ًذحٛنلش ئذل ٣طحتؽ جٛركٌظ ًجٛذسجعحش جٛوشذْس ًجألؾنرْس جٛيت أؾشّص يف ىـزج ًُْ ٟغهَٜ 

)جٛشعٞ جإلٟالتِ ٠ٜٜ٘ٛحش( ئذل جٛرتْٗـض       جدلْذج١ ّالقق أ١ ىنحٕ حتٌالً يف جىط٠حٝ جٛرحقػني ٢ٟ جٛرتْٗض هَٜ جٛ٘طحذس جْٛذًّس 

جٛ٘طحذس ٗنطحؼ ضو٠ِْٜ ئرل جٛنلش ئْٛيح ٗو٠ْٜس رىنْس جذذجهْس ٢ًٟ جٓطظحس جٛركع هَٜ  هٜـَ جٛ٘طحذس جٛطورريّس، ٢ًٟ جٛنلش ئذل

 ٗطحذس جٛ٘رحس ئذل جٛطو٠ْ ًجٛطٌعن يف ٗطحذس جٛظٌحس. 

 0   (  ضط٠ػٚ أمهْس جٛركع جحلحرل يف أعلح ضِْذ٣ح ٠ُْح ّأض78ِ، 1002) ئذشجىْٞ،

 .تْس ّإغش يف ٣غد جألخــحء جالٟالضضًّذ ٟو٠ٜني جٌٜٛس جٛوشذْس يف ج١ أعٌٜخ جٛطذسّظ -2

 جٛطوشٍ هَٜ أمهْس جدلـحٛوس جٛزجضْس يف جٛطأغري يف ٣غد جألخــحء جإلٟالتْـس ٛذٍ جٛـالخ.-1

 جٌٌٍٛٓ هَٜ قؿٞ جالخـحء جالٟالتْس هنذ جٛذجسعني يف ججلحٟوس.-3

 1021تْس ٛذٍ جٛذجسعني. )هٌجد،ضٔذّٞ ضظٌس ٟؤٌٙ يف ػٌء ٣طحتؽ جٛركع ّطؼ٢٠ جْٛس ؾذّذز دل٘حُكس جالخـحء جالٟال-2

 0127) 

 

 .ىذٍ جٛركع  -

ٟذٍ جعطِحدز ؿٜرس ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس يف جٛطٌٜد هَٜ جٛطوشٍ ه٢ ّيذٍ جٛركع جحلحرل      

 جٛغإجٛني جٓضْني0 ًرٖٛ ٢ٟ خالٙ جإلؾحذس ه٢ " ؟ جالخـحء جالٟالتْس ٢ٟ ًؾيس ٣لش جٛطذسّغْني 
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ٟذٍ جعطِحدز ؿٜرس ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس يف جٛطٌٜد هَٜ جالخـحء جالٟالتْس ٢ٟ ًؾيس ٟح  /"2ط

 ؟ "ضروحً دلطٌري جٛطخظض جٛو٠ِٜ )ججلٌشجُْح ، ًجٛطحسّخ(٣لش جٛطذسّغْني 

جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس ْٜٗس ؿٜرس  ٣غريت ًؾيس ٣لش جعطِحدز ذني  رً دالٛس جقظحتْسُشّ  ىنحٕىٚ /"1ط

 " ؟ضروحً دلطٌري جٛطخظض جٛو٠ِٜ)ججلٌشجُْح، ًجٛطحسّخ(جٛوشذْس يف جٛطٌٜد هَٜ جالخـحء جالٟالتْس 

 0ــــــ ّطكذد جٛركع ذـ .قذًد جٛركع  -

 – 2019ٜٛغنس جٛذسجعْس ) ؿٜرس جٛظِني جالًٙ ًجٛػح٣ِ يف ٓغ٠ِ ججلٌشجُْح ًجٛطحسّخ يف ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس -2

2020) . 

 2019ٜٛغنس جٛذسجعْس )ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس جٛوحٟس جٛيت ضذسط ٛـٜرس جٛظَ جالًٙ ًجٛػح٣ِ يف ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس  -1

– 2020) . 

 .حتذّذ جدلظـٜكحش  -

 0 جالعطِحدز ٌٛسً -جًالً

جً جعطِحد ٢ٟ  ,جً ٟحال  ,جً جعطِحد ه٠ٜح  ,جعطِحد ٢ٟ  -ىِ ٢ٟ ٟظذس جعطِحد "( ذأعلح 0 1007هشُيح ه٠ش ًآخش١ً)

 ( 072 1007ه٠ش ًآخش١ً، . )"كشٍ

 ّوشٍ جٛرحقع جالعطِحدز جؾشجتْحً ذأعلح 0  

٠ح ّطوْٜ ذِْْ٘س ضظكْف جالخـحء ٣طْؿس الؿالهو هَٜ ٜٗ جٟالتْس ٢ٟ ٟوٌٜٟحش ًخربجش جٛـحٛدٟٔذجس ٟح قظٚ هْٜو      

ٙ دسجعطو ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس جدلٔشس ضذسّغو يف جٛظِني جالًٙ ًجٛػح٣ِ يف ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ هنذ جٛ٘طحذس ٢ٟ خال سجإلٟالتْ

  جال٣غح٣ْس  .
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 جدلنيؽ ٌٛسً . -غح٣ْحً

"ٟنيؽ/ ٟنيحؼ ٠ًٜٗس ٣حىؿس ذأ٣و ٠ٜٗس ٟنيؽ جٛـشّْ جٌٛجػف، ٠ٗح ج١ ٠ٜٗس ٣حىؿو ضوين جٌٛجػكس، ٠ٗح ج١ هشُو جذ٢ ٟنلٌس .

 (227جدلغطْٔٞ جٌٛجػف" .)جذ٢ ٟنلٌس، د.ش0 جدلنيؽ ىٌ جٛـشّْ 

 جدلنيؽ جطـالقحً . هشُو ُٗٚ ٢ٟ 0

مجْن جخلربجش ًجأل٣شـس أً جدل٠حسعحش جدلخــس ًجذلحدُس جٛيت ضٌُشىح ججلحٟوس دلغحهذز جٛـٜرس " 0 ( ذأ٣و1002شحىني ) -2

 .   "جٛذسجعْسهَٜ حتْْٔ جٛنطحتؽ جٛطو٠ْْٜس جدلنشٌدز ذأُؼٚ ٟح ضغطـْن ٓذسجذتٞ دجخٚ جٛٔحهس 

 (012  1002)شحىني،  

( ذأ٣و ."مجْن جخلربجش جدلخــس جٛيت ضٌُشىح جدلذسعس دلغحهذز جٛطالْٟز هَٜ حتْْٔ جٛنٌجضؽ 1002جذلحؾلِ ًزلغ٢ ) -1

 (028 1002،جذلحؾلِ، ًزلغ٢ )جٛطو٠ْْٜس جدلشًٌخ ُْيح ذأُؼٚ ٟح دت٘نيٞ ٟنو ٓذسجذتٞ".

رـس ضرحدْٛحً ًٟط٘حٟٜس ًكِْْحً، ًضغري ًُْ خـس هحٟس شحٟٜس ّطٞ ه٢ ؿشّٔيح ( ذأ٣و ."رل٠ٌهس هنحطش ٟشض1022هِٜ) -3

ضضًّذ جٛـالخ مبؿ٠ٌهس ٢ٟ جِٛشص جٛطو٠ْْٜس جٛطو٠ْٜس جٛيت ٢ٟ شأعلح حتْْٔ جٛن٠ٌ جٛشحٟٚ جدلط٘حٟٚ ٠ٜٛطوٜٞ جٛزُ ىٌ جذلذٍ 

 جالمسَ ًجٌٛحّس جالهٞ ٠ٜٛنلٌٟس جٛطو٠ْْٜس " .

 (010 1022)هِٜ، 

 هشُيح ُٗٚ ٢ٟ 0. جٛوشذْس جٌٜٛس -غحٛػحً

ه٠ْٜس جضٔح١ سعٞ جحلشًٍ ًج٠ٜ٘ٛحش ًججل٠ٚ هنذ ٗطحذطيح ٛطظرف ٟيحسز ّ٘طغريح جدلطوٜٞ "0 ذأعلح (1002جذلحؾلِ ) -2

  " . ذحٛطذسّد ًجدلشج١ ًحتطحؼ جذل ه٠ْٜو هْٜٔس مجحْٛس جدجتْس ضغيٞ ُْيح جٛرْثس

 ( 0272 1002)جذلحؾل0ِ
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 ٢ٟ 0 هشُو ُٗٚ.  جخلـأ ٌٛسً -سجذوحً

ضٜٖ جالخـحء جٛنحمجس ه٢ ػوَ جدلطو٠ٜني يف ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش ٠ٗح ًسدش ٗطحذطيح يف جٛٔـوس 0 " ذأ٣و (2272 )هشُس ىؿشط -2

 (01  2272)ىؿشط ". جدلوذز الخطرحسىٞ عٌجء جٗح١ خـح يف ش٘ٚ ج٠ٜ٘ٛس جٝ ؾضء ٟنيح 

ٔظٌد ًضغرد ٓظٌس جٛ٘طحذس يف جٛطورري جٛ٘طحذِ جخـحء يف جٛ٘طحذس ضإدُ ئذل هذٝ ُيٞ جدلونَ جدل ذأ٣و 0"( 1007)هـْس -1

 ( 0272  1007)هـْس ،   " .٠ٗح ّشّذ

 0 ٢ٟ ُٗٚ يحهشُ . سجالٟالتْ جالخـحء -

سعٞ ج٠ٜ٘ٛس سلحِٛس ٛٔحهذز سمسيح جدلظـٜف هْٜس رٖٛ ذضّحدز قشٍ جً ٣ٔض قشٍ جً دتذّذ "0 ذأعلح (2222) جذشجىْٞ -2

جذل ِٟطٌـ ًذحٛو٘ظ جً جذذجٙ جحلشًٍ جً ٜٓد جحلشٗحش جٛٔظريز جً ضٔذّٞ قشٍ جً جحلشٍ ٢ٟ شلذًد جذل ٟٔظٌس ٢ًٟ شلذًد 

 (082 2222". )جذشىْٞ،  خريهأض

حتٌّٚ جالطٌجش جدلغ٠ٌهس جدلِيٌٟس جذل سٌٟص ٟ٘طٌذس )قشًٍ( هَٜ ج١ ضٌػن ىزه جحلشًٍ يف ذأعلح 0 "( 2272)ٟوشًٍ -1

 .  "ٌس جدلونَ جدلشجدٌٟجػويح جٛظكْكس ٢ٟ ج٠ٜ٘ٛس ًرٖٛ العطٔحٟس جِٜٛق ًكي

 (282 0 2272 ،)ٟوشًٍ 

جٛٔذسز هَٜ ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش ٗطحذس  طكْكس جهط٠حدج هَٜ جعطكؼحس جٌٛٔجهذ جالٟالتْس ذحعلح 0" (  1003 )عذُجال -3

 (22 0 1003 ,عذُ جال.  ) " ًطٌس ج٠ٜ٘ٛحش ًٗطحذطيح ذظٌسز طكْكس

 0 جالٟالتْس ٛألخـحء جالؾشجتِ طوشَّجٛ

هَٜ ًُْ ٌٓجهذ يف ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جً جدلظـٜكحش جً جدلِحىْٞ جً جالمسحء  ؿٜرس ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْسّوين ٓظٌس     

جحلشًٍ جخلـْس ًجدلٔشس ضذسّغيح ٢ٟ خالٙ  طٌسٟن ضٜٖ جٌٛٔجهذ ً جدلـحذٔس ًٟذٍجٛ٘طحذس جالٟالتْس جحملذدز جً جدلطوحسٍ هْٜيح 

جالًٙ ًجٛػح٣ِ ٢ٟ ٓرٚ جٜٛؿنس جٛٔـحهْس ٛو٠ذجء ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس يف ججلحٟوحش  ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس جٛوحٟس ٛـٜرس جٛظِني
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جٛوشجْٓس ًّطٞ ٟوشُس ضٜٖ جالخـحء ٢ٟ خالٙ جعطؿحذحش جٛطذسّغْني ه٢ ُٔشجش ْٟٔحط جالخـحء جالٟالتْس جدلوذز ألًشجع 

 جٛركع .

 ًدسجعحش عحذٔس . ّسجٛنلـش جخلِْٜس

، ًجحملٌس جٛػح٣ِ جٛذسجعحش جٛغحذٔس رجش جٛظٜس يف ىزج ججملحٙ  ًذوذ جالؿالم  سجٛنلشّ جخلِْٜسّطؼ٢٠ ىزج زلٌس0٢ّ جألًٙ   

 جٛو٠ْٜس ٠ًُْح ِّٜ هشع ٛزٖٛ 0 هَٜ جٛوذّذ ٢ٟ جٛذسجعحش ًجألحبحظ ًشر٘س جال٣رت٣ص ًجٛذًسّحش

 جحملٌس جالًٙ .

 جخلِْٜس جٛنلشّس .  -جًال

ٟوشُس ؾذّذز جً قٚ ٟشٜ٘س  ذلج جٌٛطٌٙ ٚجؾ ٢ٟ ْس٠ٜجٛو سّٔشجٛـ عطخذجٝج يف ضشرتٕ ٌٜٝجٛو نْمج ج١ ٌٙٔجٛ ؽل٢٘     

 ( Donald, et al, 2004:15) ٓحت٠س ٢٘ٛ ٗٚ هٜٞ ّ٘حد ؼلطَٜ ه٢ جالخش يف ضٔنحضو ًيف دٓس جدًجضو ًجؾشجءجضو .

(،هنذٟح 2237جإلٟالء ئذل عنس) ه٢ ضظكْفحٛركع ذشؾن جالىط٠حٝ ٣ًلشج ألمهْس ضظكْف جالخـحء جالٟالتْس  قْع ّ     

٣حدٍ هبـِ جٛذ٢ّ ذشٗحش ذاطالـ جٛ٘طحذس ٛط١ٌ٘ ىحدّس ًٟششـذز ٜٛٔـحسب ، ًْٟـغشز عـيٜس جٛطنحًٙ ٛذٍ جدلطوٜٞ .  )هٌجد ، 

1021 0110 ) 

 ٛزج عْطـشّ جٛرحقع جذل رل٠ٌهس ٢ٟ جالعرحخ جٛيت جدش جذل ػوَ جٛـٜرس يف جٛ٘طحذس ًٗالضِ 0

 . خحطس ذحٛـالخ جعرحخ -جًال

 0ضشؾن جالعرحخ جخلحطس ذحٛـالخ جذل 

أعرحخ هْٜٔس 0 خحطس ػوَ جٛزٗحء ًذؾء جٛطكظْٚ جٛؼوَ جٛؤِٜ ّإدُ جٛؼوَ جٛؤِٜ ئذل ضأخش جٛـحٛد ه٢  -2

    . أٓشج٣و يف ٗٚ رلحالش جٛطوٜٞ ١ٌُْ٘ ذـة جٛطوٜٞ ًعشّن جٛنغْح١

َ جٛرنْس ًجهطالٙ  جٛظكس ُحٛؼوَ جٛوحٝ ّإدُ ػوَ أعرحخ طكْس ًؾغ٠ْس 0 ٗحػـشجخ جٛن٠ٌ ججلغ٠ِ ًػو -1

   . جٛرتْٗض ًجدلْٚ ئذل جٛ٘ـغٚ ًجخل٠ٌٙ ٜٓسطكطو ئذل 
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 جٛوحىحش ججلغ٠ْس 0 -3

 .ٜكشًٍ ًج٠ٜ٘ٛحشٛأ جٛؼوَ جٛرظش0ُ ّإدُ ئذل هذٝ جٛشؤّس جٛـغ٠ْٜس  

 . جٛط٠ْْض ذني جحلـشًٍ ًجدلٔـحؿن ًج٠ٜ٘ٛحش ػوَّإدُ ئذل  خ جٛؼوَ جٛغ٠و0ِ

 0  جعرحخ ٣ِغْس-2

 ًذْثْس . خحطسً مبح ّوحّـشو جٛـحٛـد ٟـ٢ ٜٓـْ ًخـٌٍ ًٟـش٘الش دجخْٜـس -أ

 .جٛنلشز جٛغٜرْس جٛيت ػل٠ٜيح ٢ٟ جألىٚ ه٢ جٌٜٛـس جٛوشذْـس ًطـوٌذطيح  -خ

                                                             . ْٟٚ جٛـحٛد ئذل جٛشجقس ًجٜٛود ًجٛط٠شد هَٜ أُ أ٣ل٠س أً ٌْٓد حتذ ٟـ٢ قشّطو -ؼ

                                                                                                         . ٗػشز جٌْٛحخ ًجذلشًخ ٢ٟ ٟٔوذ جٛذسجعسٓذ ض١ٌ٘ ىنحٕ ه٢ جٛـٜرس  -د

  جالٟالتِ . ٛذسجعِ ًٟنو جٛؼوَأ١ ًْحخ جٛذجُوْس ٜٛطوٜٞ ضإدُ ئذل ػوَ جٛطكظْٚ ج -ىـ

                                                                (022 1002)مجح٣س،  

                                                                                                           .جعرحخ خحطس ذحدلوٜٞ  -غح٣ْحً

 هنذ ضنِْز جٛذسط  ْ جٛطذسّظجتجٛطنٌّن يف ؿشهذٝ  -2

ػوَ جدلغطٌٍ  -3    ٜرس .جٛـهبح  ؼلـأجىط٠حٝ هذد ٢ٟ ٟذسعِ جٌٜٛس جٛوشذْس ذطظكْف جألخـحء جٌٌّٜٛس جٛطـِ  ٜٓس -1

                                                                   إلمهحذلٞ ضظكْف جالخـحء هنذ جٛ٘طحذس .جألٗحدؽلِ ًجٛرتذٌُ ٛوذد ٢ٟ ٟو٠ِٜ جٌٜٛس جٛوشذْس ٣لـشج 

جدلو٠ٜني ٢ٟ صّحسجش جدلـششُني جٛرتذـٌّني ًجٛو٠ـٚ هٜـَ ئسػحتيٞ أُٔذ جدلوٜٞ أىٞ شِء يف جٛو٠ْٜس جٛطو٠ْْٜس  هذد ٢ٟخٌٍ  -2

ًػوَ ٟغطٌجه  ًىٌ ئذذجم جدلوٜٞ ًجذط٘حسجضـو ذٚ ًأهذٝ جدلظذجْٓس ٛذٍ جٛروغ ًأمهٚ جٛـحٛد ًعـؾ ىـزه جالػــشجذحش

 .جٛطو٠ِْٜ ًٟنو جإلٟالء

 .  ًجدلػحذشز يف قٚ ٟشٜ٘س جٛـحٛد حتذّذ جدليحسجش جدلٌِٔدز ئٟالتْـح ًُٔـذج١ جٛـظرب هذد ٢ٟ جدلو٠ٜني هَٜٓذسز  ػوَ -2
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                                                   . جإلٟالء ًال ع٠ْحجعطخذجٝ جٌٛعحتٚ جٛطو٠ْْٜس جٛرظشّس يف ضذسّظ ٌٓجهذ جٌٜٛـس جٛوشذْـس  ٜٓس -2

 . ئٓظحء جٛـحٛد ه٢ جٛركع ًجدلغحمهس جِٛوحٛس ُـِ رلـحٙ جٌٜٛـس جٛوشذْـس ، ًحتذّذه ذحٛطِٜٔ -8

                                                                                                       .جعرحخ خحطس ذحدلنحىؽ  -غحٛػح

                                             .جٌٜٛس جٛوشذْس  نيؽجدلٔـشسز دل ذسًطٗرب قؿٞ ًطوٌذس جدلنيحؼ جٛذسجعِ ٟن خِغ هذد جٛ -2

                                                                             . ًٟنيح ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس ٛونظش جإلغحسز ًجٛطشٌّْ ًئه٠حٙ جِٛ٘ش جٛذسجعْس جُطٔحس جدلنحىؽ -1

 (77-078 1002)هـْس، 

                                                                                   .جعرحخ خحطس مبذّشُ جدلذجسط ًجدلششُني  -سجذوحً

                                .يف ضٔذٝ ضوْٜٞ جٛط٠ْٜز أً ضأخشه  ٟي٠حًهالٓس ٟذّش جدلذسعس ذحدلذسعني ، ُوالٓس جدلذسط ذادجسضـو ضـإدُ دًسجً  -2

 . جٌٜٛس جٛوشذْـس هٜـَ جٛضّـحسجش جٛظِْس ُٔؾ ذسعِجٛرتْٗض يف ه٠ْٜس جإلششجٍ هَٜ ٟ -1

                                .ٗػري ٢ٟ ٟذّشُ جدلذجسط ىٞ ٢ٟ ختظـظحش ًْـش جٌٜٛـس جٛوشذْـس ، ًال غلْذ١ً ضٌؾْيٞ جٛطٌؾْو جدلنحعد -3

ٛألُ٘حس  ذسعنيٗػري ٢ٟ جٛذسًط جٛطٌػْكْس جٛيت ضُؤذ يف جدلذجسط رجش ؿحذن جعطوشجػِ ، ًال ّطٞ ٟطحذوس ضـرْْ جدل -2

       .جٌٛجسدز ُْيح 

 (023 1002ضشؿْن جدلرحدسجش جإلذذجهْس ٢ٟ ذوغ جدلذسعني جدلرذهني. )مجح٣س  ،  ٜٓس -2

                                                                        . ًعحتٚ جالهالٝ جدلخطِٜسجعرحخ ضطوْٜ ذٌْحخ دًس  -خحٟغحً

هذٝ ٣شش جٌٛهِ ذني جألىحرل ًأًْٛحء جألٌٟس ذحٛـشّٔس جدلػَٜ جٌٛجهْس ذأذوحد جٛو٠ْٜس جٛطو٠ْْٜس ًذزٖٛ ِّٔذ ْٟذج١ جٛرتذْس  -2

ه٢ ؿشّْ جحلٌجس ًجدلنحٓشس  ًجدل٘طٌذس جدلشتْس ًجدلغ٠ٌهس ٕ ًعحتٚ جإلهال٢ٟٝ هٌجٟٚ صلحقو ئر الذذ أ١ ضشحس ٟي٠حًهحٟال 

 .ًئذذجء جٛـشأُ هَٜ ٟغطٌٍ جٛرْص ًجدلذسعس ًجٛشحسم ، أل١ جٛ٘ٚ ششّٖ يف ىزه جدلشٜ٘س 
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 ش ًججملال ٜٓس جٛربجٟؽ جٛطو٠ْْٜس جدلٔذٟس يف ًعحتٚ جإلهالٝ ًٗزٖٛ جدلغحذٔحش جٛذسجعـْس ه٢ ؿشّْ جٛطِٜحص أً جٛظكَ -1

 . ًضنِوو يف دسجعطو ًٟنيح رلحٙ جإلٟالء ًجُطٔحس جٛطِٜـحص ئٛـَ جٛرـشجٟؽ جدلـغشقس ًجدلشٌٓس جٛيت جتزخ جٛـحٛد

 ( 221 0 1002،)ئمسحهْٚ

 .  أ٣ٌجم جإلٟالء

 : ًجإلٟالء أ٣ٌجم ٟطوذِّدز، ٟنيح

، أً ٢ٟ عرٌسز ئػحُْس، ذوذ ٓشجءذتح ًَُي٠يح، ضذسّغونيؽ جدلٔشس ًٟونحه أ١ ّنُٔٚ جٛطالْٟز جٛٔـوسَ ٢ِٟ جدل  :جإلٟالء جدلنٌٔٙ -2

 .ًذتؿِ ذوغ ٠ٜٗحذتح شًٌِّّح، ًىزج جٛنٌم ّنحعد ضالْٟز جدلشقٜس جٛطأعْغْس

ٟونحه أ١ْ ضُوشع جٛٔـوس هَٜ جٛطالْٟز ٛٔشجءذتح ًَُي٠ْيح، ًىؿحء ذوغ ٠ٜٗحذتح، غٞ ضُكؿد هنيٞ،  : جإلٟالء جدلنلٌس -1

 .جٛنٌم ٢ٟ جإلٟالء ّنحعد ضالْٟز جٛظَ جٛشجذن ًجخلحٟظ ًض٠َُٜ هْٜيٞ ذوذَ رٖٛ، ًىزج

، ًذوذ ٟنحٓشطيٞ يف ٟونحىح، ًىؿحء ٠ٜٗحذتح، أً ٠ٜٗحش  ٟونحه أ١ ّغط٠ن جٛطالْٟز ئذل جٛٔـوس : جالعط٠حهِجإلٟالء  -3

 .ض٠َُٜ هْٜيٞ -ٟشحهبس دلح ُْيح ٢ِٟ ج٠ٜ٘ٛحش جٛظوْرس 

٠ْٜز، ًْٓحط ُٓذسضو ًٟذٍَ ضٔذُّٟو؛ ًذلزج ض٠َُٜ هْٜيٞ جٛٔـوس ذوذ ُي٠يح د١ً جٌٛشَع ٟنو ضٔذّشُ جٛط : جإلٟالء جالخطرحسُ -2

 (023 2282.)جذشجىْٞ،  ٟغحهذز ٛو يف جذلؿحء

 .خْضٜٗحدلنحٓشس ٗحٛط ذحألعثٜسَ جٛطورري ٜه ٜٛـٜرسح ٗح٣ص ٟحدز طححلس ىجخطْحس ٢ئرج أقغ جالٟالءجٛطورري 0 ُٔـوس  -2

 ًجدلنلٌس جدلنٌٔٙ ٗحإلٟالء جٛ٘طحذس ٓرٚد جٛٔشجءز ّٜطـ جالٟالء جم ٌجٛٔشجءز 0 ُروغ أ٣ -1

صّحدز ً، ٞ ٟحذتٌٜجٛػٔحُس، ٗطؿذّذ ٟو ٢ٟ ١جٌذأٛ جٛـٜرسّذ ًع٠ْس رلذّس ٛطضًجٛظححلس  جالٟالءجٛػٔحُس جٛوحٟس 0 ُٔـوس  -3

 .ذححلْحز غٔحُطيٞ
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ججلْذ  جخلؾ هَٜ ضذسّرح جٛ٘طحذْس جٛطٔحسّش ٗٚ ١ٌض٘ ًج١ ٗطحذطيٞيف  يٞخـ نيحتغ هَٜ دجت٠ح جٛـٜرس ١ ّيطٞجخلؾ 0 ّنرٌِ أ -2 

 (023 1023جالٟالء . )ُيذ، زج جٛطذسّد دسط ت٠س ذلالخري جِٛشص جدل ٢ٟ. ً

  . ؿشّ ضو٠ْْٜس يف ضظكْف جإلٟالء

 . ذنِغو ٟح ٗطرو ٢ٟ ٌٟػٌم ضورريُ جٛـحٛدأ١ ّظكف  -جألًذل

 . أقذ صٟالتو ٟح ٗطرو ٢ٟ ٌٟػٌم ضورريُ جٛـحٛدأ١ ّظكف  -جٛػح٣ْس

 (0222 1002)ئمسحهْٚ،  جٛطورري ٛـالذو . ٌٟػٌم ذنِغو ذسطأ١ ّظكف جدل -جٛػحٛػس

ذــشجتـْ ٟـنيح0  ذوذز ئر ذحإلٟ٘ح١ أ١ ّذسط ذسّغوْ ضتال ؼلطَٜ دسط جٌٛٔجهذ جإلٟالتْس ه٢ دسط جٌٛٔجهذ جٛنكٌّس يف ؿشج  

 (0122 1007ٛنض )هـْس، ، ًؿشّٔس جحػشز جٛـشّٔس جالعطٔشجتْس، ًجٛـشّٔس جْٛٔحعْس، ًؿشّٔس جحمل

ذحعطو٠حٙ ؿشّٔس ًرٖٛ ، ُْغطـْن أ١ ػلِْ ٟنيؿحً ْٟطحً  خربجضوً ه٠ٜو غلد أ١ ١ٌّ٘ جدلرط٘ش ٛـشّٔطو قغد ذسطُحدل   

 (022 1022)جدلغوٌدُ ًجٛالِٟ، . ًؽل٘ـ٢ أ١ ّـكـذظ جٛو٘ظ ،ذسّظ٣حؾكس يف جٛطـًؾْذز 

 

 

 

 دسجعحش عحذٔس . -غح٣ْحً

جالخـحء جالٟالتْس يف جٌٜٛس  صيف ىزج ججملحٙ ًجٛزُ ضنحًٛهَٜ جٛوذّذ ٢ٟ جٛذسجعحش جٛغحذٔس جخلحطس  جؿٜن جٛرحقع      

 ًٗح٣ص ًطِْس، ًجخطحس ٟنيح ٟح ّطنحعد ًٌٟػٌم جٛركع ًٗحالضِ 0   جٛوشذْس 

                                                                                             ( .2227) دسجعس جٛؼح٢ٟ -2

 جٛطوشٍ هَٜ ػوَ أدجء جٛـٜرس ًجٛـحٛرحش يف جٌٜٛس جٛوشذْس جٛزُ ال ّٔـَ هنذ قذًد ؿٜرس ىذُص ىزه جٛذسجعس جذل   

 (182) طيح ٢ٟهْنض٣ٌ٘ص  ،جدلذجسط جألعحعْس ذٚ ّش٠ٚ ؿٜرس جدلذجسط جٛػح٣ٌّس ًجدلوحىذ ًججلحٟوحش مبغطٌّحذتح جدلخطِٜس
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ؿحٛرس ٢ٟ ؿحٛرحش ْٜٗس  (130( ٢ٟ ؿحٛرحش ْٜٗس جٛوٌٜٝ جٛرتذٌّس ً)٢ٟ22 ؿحٛرحش جٛغنس جألًذل ذْٜ٘س جٛوٌٜٝ جٛرتذٌّس ) ؿحٛرسً

ؿشّٔس مت جخطْحسىح يف جٛ٘شَ ه٢ جألخـحء ٢ٟ خالٙ ٗطحذس جٛـحٛرحش ٛػالغس ٌٟػٌهحش هَٜ  جهذ جٛرحقع ،جٛرتذْس جدلينْس

ًٗح١ جغنح١ ٢ٟ جدلٌػٌهحش ٢ٟ ٣ٌم جٛطورري جحلش أٟح جٛػحٛـع ُ٘ح١ زلذدجً ئر ؿٜرص  ٟذٍ غالغس أعحذْن، مبوذٙ ٌٟػٌم أعرٌهْحً

 جالضْس 0 جٛنطحتؽ، ًضٌطٚ جذل ئْٛي٢ ٣ػش أذْحش ٓظْذز جدلطنيب يف ًطَ ًٓوس جحلذظ

قحالذتح جٛػالظ، أ١ جألخـحء جٛشحتوس جٛيت كيشش ذش٘ٚ ٗرري ذوذ حتْٜٚ أخـحء جدلٌػٌم جألًٙ ٗطحذس جذل٠ضز جدلطٌعـس يف  -2 

ػرؾ جعٞ ٗح١ جدلطـأخش، ًضوذد جدلؼحٍ ًجدلؼحٍ ئْٛو ًجقذ، ًؾضٝ جِٛوٚ جدلؼحسم جدلوطٚ جٓخش ًجألؾٌٍ، ًجعطو٠حٙ 

 جٛنٌجعخ، ًئهشجخ جألعـ٠حء جخل٠غس، ٣ًظد جدلِوٌٙ ذو، ًهذٝ ضنْٔؾ جٛطحء جدلشذٌؿس.

ـس، ًضغ٘ني جدلِوٌٙ ذو ًجحلحٙ، ًضغ٘ني خرب ٗح١ ًجدلوـٌٍ جألخـحء جٛشحتوس يف جدلٌػٌم جٛػح٣ِ ٗطحذس جذل٠ضز جدلطٌع ج١ -1

هْٜو، ًجخلـأ يف ػرؾ جعٞ ٗح١ جدلطأخش، ًجخلـأ يف ؾضٝ جِٛوٚ جدلؼحسم جدلوطٚ جٓخش ًجألؾٌٍ ًقزٍ ١ٌ٣ جألُوحٙ جخل٠غس 

 (2227يف قحٛس جٛشُن، ًجعطو٠حٙ ُحهٜني ِٛوٚ ًجقذ. )جٛؼح0٢ٟ

 . (2222) دسجعس هـْس -1

ئذل ضشخْض ٌٟجػن جألخـحء جإلٟالتْس ص ، ىذُ ، ْٜٗس جٛرتذْسذحذٚؾحٟوس  مجيٌسّس جٛوشجّ، ه جٛذسجعس يفأؾشّص ىز     

( 82، ض٣ٌ٘ص هْنطيح ٢ٟ) جٛيت ّٔن ُْيح ؿٜرس جٛظَ جٛشجذن ٓغٞ جٌٜٛس جٛوشذْس يف ْٜٗس جٛرتذْس ، ٣ًغرس جدلخـثني يف ٗٚ ٌٟػن

ٚ يف جخطْحس ٣ض أدذِ ًئهـحتو ئذل جٛـٜرس ًؿٜد ٟنو جٛرحقع أ١ ّششقٌه ؿحٛرحً ًؿحٛرس ، أهذ جٛرحقع جخطرحسجً ذحألدخ دتػ

ًضٌطٚ جذل  جٛنغرس جدلثٌّسجٌٛعحتٚ جالقظحتْس جالضْس 0 ٟوحٟٚ جسضرحؽ ذريع١ٌ، ً ًٓذ جعطو٠ٚ جٛرحقع، ذأعٌٜخ أدذِ مجْٚ 

 جٛنطحتؽ جالضْس 0

 .ذنغد ٟطِحًضس أ١ّ جٛـٜرس مجْويٞ ًٓوٌج ذغروس هشش ٠ٜٗس ٢ٟ جألخـحء جإلٟالتْس  -2

 . القق جٛرحقع مخغس ؿالخ ُٔؾ دل ّٔوٌج يف أخـحء ئٟالتْس ٢ٟ رل٠ٌم أُشجد جٛوْنس -1
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 ( 2222،)هـْس

 .( 1001) دسجعس جٛضّذُ -3

ًىذُص ضٌّٔٞ حتظْٚ ؿٜرس ُشًم جٌٜٛس  ،ْٜٗس جدلو٠ٜني ،ججلحٟوس جدلغطنظشّس مجيٌسّس جٛوشجّ ،أؾشّص ىزه جٛذسجعس      

جهذ جٛرحقع   ضذسّغحً (22) ً ًؿحٛرسً ( ؿحٛرح132ً)طيح ٢ٟجٛوشذْس يف ْٜٗحش جدلو٠ٜني يف ٌٓجهذ جٌٜٛس جٛوشذْس ذٌٜص هْن

 ًجعطرح٣س ،جعطو٠ٚ جٛرحقع   جٌٛعحتٚ جإلقظحتْس جٓضْس 0 ٟوحٟٚ جسضرحؽ ذريع١ٌ ، ٟوحٟٚ طوٌذس جِٛٔشز ْححتظْٜ جًجخطرحس

 جالضْس 0جٛنطحتؽ  ، ًضٌطٚ جذل ٟوحدٛس ُْشش ، ( ٛوْنطني ٟغطٜٔطنيt-test) ًجالخطرحس جٛطحتِ ،ًٟوحٟٚ جٛط٠ْْض،

ػوَ حتظْٚ ؿٜرس ُشًم جٌٜٛس جٛوشذْس يف ْٜٗحش جدلو٠ٜني يف ٌٓجهذ جٌٜٛس جٛوشذْس ، جر ذٜي ٟطٌعؾ دسؾحش جٛـٜرس يف  -2

 (1001)جٛضّذُ، . (%44.8جالخطرحس جٛطكظِْٜ)

                                                                                           ( .1001)دسجعس جٛلِريُ -2

ىذُص ئذل جٛطوشٍ هَٜ جألخـحء جإلٟالتْس جٛشحتوس يف جٌٜٛس  ، ْٜٗس جٛرتذْس، جٌّٛ٘صجؾشّص ىزه جٛذسجعس يف دًٛس       

حتذّذ جٛوالٓس ذني ٣ٌم جألخـحء ٠ٗحً ٣ًٌهحً ذني ٟطٌريجش ً ،ًجٛشجذن يف جدلشقٜس جدلطٌعـسجٛوشذْس هنذ ؿالخ جٛظِني جٛػحٛع 

ؿحٛرحً ًؿحٛرـس ٟـ٢ هـشش  (٢ٟ22 ) هْنطيحض٣ٌ٘ص  ،ؾـنظ جٛـحٛد، ًخربز جدلوٜٞ، ًجٛطكظْٚ جٛذسجعِ، ًجٛظَ جدلذسعِ

جالخـحء جالٟالتْس ، ًجعطوح١ جٛرحقع جهذ جٛرحقع جخطرحسج خحطح ذِْْ٘س ْٓحط ٟذجسط مت جخطْحسىح ذش٘ٚ هشٌجتِ، 

جٛنطحتؽ  جذل ضٌطٚ( ٛوْنطني ٟغطٜٔطني ، t-testذحٌٛعحتٚ جالقظحتْس ، ٟوحٟٚ جسضرحؽ ذريع١ٌ ، ًجٌٛص١ جٛنغيب ، جخطرحس )

 جالضْس 0

 .خـأً (33ًؾٌد ٓحت٠س ذحألخـحء جإلٟالتْس جٛشحتوس هنذ ؿـالخ ًؿحٛرـحش جٛظِني جٛػحٛع ًجٛشجذن ذٌٜص ) -2

 .( 22ذٌٜص ٣غرس جخلـأ جألٗرب شٌْهح )% -1

ًؾٌد هالٓس دجٛس ئقظحتْحً ذني جألخـحء جإلٟالتْس ًذني ذوغ جدلطٌريجش ٗحجلنظ ًخربز جدلوٜٞ ًجٛطكظْٚ جٛذسجعِ ٜٛـحٛد  -3

 ًجٛظَ جدلذسعِ . 
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 (1001)جٛلِري0ُ                               

  ( .1002) دسجعس جٛضًّين -2

ضشخْض جألخـحء جإلهشجذْس  جذلْٜٗس جٛرتذْس جالعحعْس، ىذُص ، ؾحٟوس ذحذٚ مجيٌسّس جٛوشجّ، ذسجعس يفأؾشّص ىزه جٛ   

طيح هْن ض٣ٌ٘ص ٛذٍ ؿٜرس ْٜٗس جٛرتذْس جالعحعْس يف ؾحٟوس ذحذٚ يف جدلٌػٌهحش جٛنكٌّس جدلٔشسز ٠ٜٛشقٜس جالذطذجتْس ،ًهالؾيح ،

 جعطو٠ٜص جٛرحقػس جٌٛعحتٚ جإلقظحتْس جٓضْس 0        س، حتظْْٜح ًجعطرح٣جخطرحسج ، جهذش جٛرحقػس  ًؿحٛرسً ؿحٛرحً (22) ٢ٟ

 ، ٟوحدٛس ُْششً ، ( ٛوْنطني ٟغطٜٔطنيt-test)ٟوحٟٚ جسضرحؽ ذريع١ٌ، ٟوحٟٚ طوٌذس جِٛٔشز ،ًٟوحٟٚ جٛط٠ْْض، ًجخطرحس   

   جالضْس 0جٛنطحتؽ ًضٌطٜص جذل 

 (1002)جٛضًّين،. جدلٔشسز ٠ٜٛشقٜس جالذطذجتْسػوَ ٟغطٌٍ جٛـٜرس يف جدلٌػٌهحش جٛنكٌّس  -2

 .( 1002) دسجعس جخلِحؾِ -2

ْٜٗس جٛرتذْس جالعحعْس ، ًىذُص جذل ضٌّٔٞ ٟغطٌٍ ؿٜرس ٟوحىذ  ،ؾحٟوس ذحذٚ مجيٌسّس جٛوشجّ، جؾشّص ىزه جٛذسجعس يف    

جهذش جٛرحقػس  ، ًؿحٛرسً ( ؿحٛرح121ً) طيح ٢ٟئهذجد جدلو٠ٜني ًجدلو٠ٜحش يف ػرؾ جٛنض ًجٗطشحٍ جخلـأ جٛنكٌُ ذٌٜص هْن

 عطو٠ٜص جٛرحقػس جٌٛعحتٚ جإلقظحتْس جٓضْس 0ج ، جخطرحس٢ّ حتظْْٜني جالًٙ يف ػرؾ جٛنض ًجٛػح٣ِ يف جٗطشحٍ جخلـأ جٛنكٌُ

جٛنطحتؽ  ًضٌطٜص جذلجٛنغرس جدلثٌّس، ً ،(1)ٗح ٟشذن ٗحًُ ، ( ٛوْنطني ٟغطٜٔطنيt-test)ًجخطرحس  ٟوحٟٚ جسضرحؽ ذريع١ٌ،

 جالضْس 0

 (1002)جخلِحؾِ ،  .ػرؾ جٛنض ًجٗطشحٍ جخلـأ  ٟغطٌٍ جٛـٜرس يف جطلِحع -2

  . جحلحرل ركعٌٟجص٣س جٛذسجعحش جٛغحذٔس ٟن جٛ

ضشخْض  ( جذل2222( ًدسجعس هِٜ )2227جٛؼح٢ٟ ) جر ىذُص دسجعس  ؾحءش جٛذسجعحش جٛغحذٔس يف جىذجٍ سلطِٜس،-2

 ؿٜرس جٛظَ جٛشجذن ٓغٞ جٌٜٛس جٛوشذْس يف ْٜٗس جٛرتذْس ، ٣ًغرس جدلخـثني يف ٗٚ ٌٟػنٌٟجػن جألخـحء جإلٟالتْس جٛيت ّٔن ُْيح 
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ًىذُص دسجعس ( ضٌّٔٞ حتظْٚ ؿٜرس ُشًم جٌٜٛس جٛوشذْس يف ْٜٗحش جدلو٠ٜني ،يف ٌٓجهذ جٌٜٛس جٛوشذْس ،1001)جٛضّذًُدسجعس 

ٌٜس جٛوشذْس هنذ ؿالخ جٛظِني جٛػحٛع ًجٛشجذن يف ًىذُص ئذل جٛطوشٍ هَٜ جألخـحء جإلٟالتْس جٛشحتوس يف جٛ( 1001جٛلِريُ)

( جذل ضشخْض جالخـحء جالهشجذْس ٛذٍ ؿٜرس ْٜٗس جٛرتذْس جالعحعْس يف 1002) ًىذُص دسجعس جٛضًّين، جدلشقٜس جدلطٌعـس 

 ( ضٌّٔٞ ٟغطٌٍ ؿٜرس ٟوحىذ ئهذجد جدلو٠ٜني1002) جخلِحؾِ جدلٌػٌهحش جدلٔشسز ٠ٜٛشقٜس جالذطذجتْس ، ًىذُص دسجعس

ٟذٍ جعطِحدز ؿٜرس ْٜٗس جٛرتذْس  ضوشٍ يذٍ جذلغْجحلحرل ُ ركعًجدلو٠ٜحش يف ػرؾ جٛنض ًجٗطشحٍ جخلـأ جٛنكٌُ ، جٟح جٛ

 . ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس يف جٛطٌٜد هَٜ جالخـحء جالٟالتْس ٢ٟ ًؾيس ٣لش جٛطذسّغْني

  جٛركع جحلحرل .ٖ جعطو٠ٜص جٛذسجعحش جٛغحذٔس ٟنيؽ جٛركع جٌٛطِِ ًٗزٛ -1

( ُٔذ جؾشّص هَٜ 1002) جؾشّص جٛذسجعحش جٛغحذٔس هَٜ جدلشقٜس ججلحٟوْس ٓغٞ جٌٜٛس جٛوشذْس هذج دسجعس جخلِحؾِ -3

  س .ججلحٟو ُغط١ٌ٘ هْنطو جّؼح ضذسّغِ ًضذسّغْحشجحلحرل  جٛركعٟوحىذ جهذجد جدلو٠ٜني ًجدلو٠ٜحش جٟح 

( 2222هِٜ ) دسجعسجٟح   ؿحٛرسً (182)( 2227دسجعس جٛؼح٢ٟ) هْنحذتح ُرٌٜصضرحّنص جٛذسجعحش جٛغحذٔس يف أهذجد  -2

، ؿحٛرحً ًؿحٛرـس  (22)( 1001دسجعس جٛلِريُ) ( ٢ٟ جٛـٜرس جٟح132( )1001) جٛضّذُ ، ًدسجعس  ؿحٛرحً ًؿحٛرس( 82)

ؿحٛرح ًؿحٛرس جٟح  (121) ( ُرٌٜص1002) ( ٢ٟ جٛـٜرس جٟح دسجعس جخلِحؾ22ِ( ُٔذ ذٌٜص )1002) جٛضًّين  دسجعسً

   ضذسّغِ ًضذسّغْس .( 20)ُغطرٜي ٟح ّٔحسخ جحلحرل  ركعجٛ

 ًٟوحٟٚ جٛط٠ْْض ٟوحٟٚ طوٌذس جِٛٔشز ،ًجعطو٠ٜص جٛذسجعحش جٛغحذٔس ًعحتٚ ئقظحتْس ٟطنٌهس 0 ٟوحٟٚ جسضرحؽ ذريع١ٌ،  -2

ٟوحٟٚ جسضرحؽ  ْغطو٠ٚغُجحلحرل  عجٛركجٟح ( 1ًٟشذن ٗحُ )ٗح ٟوحدٛس ُْشش،( ٛوْنطني ٟغطٜٔطني، t-testً)ًجخطرحس ، 

 ( ٛوْنطني ٟغطٜٔطني .t-test)، ًجخطرحس ًجٌٛص١ جٛنغيب ، ، ٟوحدٛس جحلذزذريع١ٌ

هَٜ ًؾٌد ػوَ ٛذٍ جٛـٜرس يف ٌٓجهذ جٌٜٛس جٛوشذْس ًجالهشخ  جذل ٣طحتؽ ٟطٔحسذس ًجٗذش جٛذسجعحش جٛغحذٔس ضٌطٜص -2

 ه٢ جٛطٌطٚ ذلح .جحلحرل ُغْطٞ هشع جٛنطحتؽ ًضِغريىح  جٛركعًيف ػرؾ جٛنض ًجٗطشحٍ جخلـأ جٛنكٌُ ،جٟح 

 ٟذٍ جالُحدز ٢ٟ جٛذسجعحش جٛغحذٔس . -
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ذوذ جعطوشجع جٛذسجعحش جٛغحذٔس ًجخلشًؼ ٟنيح ذروغ جدلإششجش ًجٛذالالش الذذ ٢ٟ جهـحء جمهْطيح ٜٛركع جحلحرل ٢ٟ      

 ن ًجخطْحس هْنطو ًجٌٛعحتٚ جالقظحتْس جدلنحعرس.قْع حتذّذ جدلشٜ٘س ًجالؿالم هَٜ جالدًجش ُؼالً ه٢ حتذّذ ججملط٠

 . ئؾشجءجش جٛركع -

جٛيت جعطخذٟص ُْو ًِْْٗس ئهذجدىح  جزجملط٠ن جٛركع ًهْنطو ًؿشّٔس جخطْحسىح ًجألد حتذّذجً ضؼ٠نص ئؾشجءجش جٛركع    

 ًهَٜ جٛنكٌ جٓض0ِ ًضـرْٔيح ًجٌٛعحتٚ جإلقظحتْس  جدلوط٠ذز

 . جٛركع نحتذّذ رلط٠ -أًال

يف جالٓغحٝ جٛو٠ْٜس  (1010-1022ٜٛغنس جٛذسجعْس ) ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس ذطذسّغِْ جحلحرل ّطكذد رلط٠ن جٛركع     

جٛغطس ىِ ٓغٞ 0)جٌٜٛس جال٣ْٜ٘ضّس ، ًجٌٜٛس جٛوشذْس، ًجٛطحسّخ، ًججلٌشجُْح، ًهٌٜٝ جٛٔشآ١ جٛ٘شّٞ ًجٛرتذْس جالعالْٟس، ًجٛوٌٜٝ 

 جٛرتذٌّس ًجٛنِغْس(

 . جخطْحس هْنس جٛركع -غح٣ْح

( ضذسّغْحً 42ذحألعٌٜخ جٛوشٌجتِ ضروحً دلطٌري جٛٔغٞ جٛو٠ِٜ ًجٛرحٛي ) وْنسجٛ جٛرحقعذوذ حتذّذ رلط٠ن جٛركع جخطحس       

( ضذسّغْحً ًضذسّغْسً يف ٓغٞ ججلٌشجُْح ٢ٟ رلط٠ن جٛركع 19( ضذسّغْحً ًضذسّغْسً يف ٓغٞ جٛطحسّخ ً)23ًضذسّغْسً ذٌجٓن )

 ِٜ .جٛ٘

 . أدجز جٛركع -غحٛػح

٢ٟ جألدًجش جٛيت ّ٘ػش جعطخذجٟيح  س٣حًجالعطر ، يف مجن جٛرْح٣حش ٢ٟ هْنس جٛركع وأدجز ٛركػ يحذٌطِ سجهذ جٛرحقع جعطرح٣   

  يف جٛركٌظ جٌٛطِْس .

 (32202272,)ُح١ دجٛني                            

 ذحإلؾشجءجش آالضْس 0  جالعطرح٣سٟشش ٟشقٜس ئهذجد 
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 س .٣حئهذجد ُٔشجش جالعطر -2

 غلذًجألدذْحش رجش جٛوالٓس مبٌػٌم جالخـحء جالٟالتْس ُٜٞ  جٛغحذٔس ذوذ ئؿالم جٛرحقع هَٜ هذد ٢ٟ جٛذسجعحش     

هذ جٛرحقع جالعطرح٣س دلوشُس ٟذٍ جعطِحدز ؿٜرس ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس ٛزج أجعطرح٣س حتْٔ ىذٍ جٛركع 

طحى جٛرحقع هذدجً ٢ٟ جِٛٔشجش ًذٜي ذوذىح جٛوشذْس يف جٛطٌٜد هَٜ جالخـحء جالٟالتْس ٢ٟ ًؾيس ٣لش جٛطذسّغْني 

 ُٔشز ذظٌْطيح جالًْٛس . (33)يحرل٠ٌه

 جالدجز .طذّ  -1

ْس جٛنِغً ّسٌجٛرتذجٛوٌٜٝ هذد ٢ٟ جحمل٠٘ني يف رلحٙ  جذل سذوشع جالعطرح٣ ًرٖٛ جٛظذّ جٛلحىشُجٛرحقع  جعطخشؼ 

. ًيف دلٌػٌم جٛركعطالقْس ًٟالت٠س جِٛٔشجش ٠ٜٛؿحالش ًًػٌقيح ًٟـحذٔطيح  يف، إلذذجء آسجتيٞ ًٟنحىؽ ًؿشجتْ جٛطذسّظ 

%( ُحٗػش ًأؾشّص 72هَٜ ٣غرس جضِحّ ) صقظٜٖٛ هذٛص ذوغ جِٛٔشجش ٢ٟ جٛنحقْس جٛو٠ْٜس ًذزػٌء ٟٔرتقحش جحمل٠٘ني 

 ُٔشز ذظٌْطيح جٛنيحتْس. (31)يحًذٜي رل٠ٌه هَٜ هذد ٢ٟ جِٛٔشجش جٛالصٟسجٛطوذّالش 

 .جالدجز غرحش  -3

، ئر ض٣ٌ٘ص  ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس ٢ٟ خحسؼ جٛوْنس جدلخطحسز ْٜٗس جٛرتذْس ضذسّغِ ًضذسّغْحش جخطريش هْنس جعطـالهْس ٢ٟ     

 ( يف ٓغٞ ججلٌشجُْح20( ضذسّغِ ًضذسّغْس ً)10ضذسّغِ ًضذسّغْس يف ٓغ٠ِ جٛطحسّخ ذٌجٓن) (30جٛوْنس جالعطـالهْس ٢ٟ)

 ح ٌّٝ جالسذوحء جدلٌجُْ، غٞ أهْذ ضـرْٔي 2/21/1022 جدلٌجُْ ٌّٝ جالسذوحء ٟشضني جٛطـرْْ جألًٙ ح٣سجالعطر صًؿرٔ

أعطخذٝ ٟوحٟٚ جالسضرحؽ ذريع١ٌ ًأكيش أ١ ٟوحٟٚ جٛػرحش  سغلحد ٟوحٟٚ غرحش جالعطرح٣هَٜ جٛوْنس ٣ِغيح، ًإل 27/21/1022

 .طس غحذ سجالعطرح٣ ش%( ًىزج جدلوحٟٚ ؾْذ ؾذج ٜٛػرحش ًهبزج هُذ72ّغحًُ )

 (22202288,جغنحعٌْط)جٛرْحضِ ً 

 ٠ْ٘ٞ جالدجز .ض -2
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ًأهـْص  ، ًأهـْص غالغس ذذجتٚ ٛ٘ٚ ُٔشز ُٔشز ، (٢ٟ31)٢ٟ جؾٚ جهـحء جٛظِس جٛش٠ْٓس ِٛٔشجش جالدجز ًجٛيت ضأِٛص       

 0ذذسؾس دسؾس ٛ٘ٚ ذذّٚ هَٜ جٛنكٌ جٓضِ

 .(3ٗرريز ). 2

 .(1) ٟطٌعـس .1

 .دسؾس  (31-22ذني ) سهبزج ذٌٜص قذًد جٛذسؾحش ٛالعطرح٣. (2ْٜٜٓس ) .3

 ضـرْْ أدجز جٛركع . -سجذوح

ًجقطغحخ جخلظحتض جٛغحٌّٟ٘رتّس ِحدز جٛـٜرس ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس ٟذٍ جعط سذوذ أ١ جعط٠٘ٚ جٛرحقع ئهذجد جعطرح٣     

جإلؾحذس جدلخطحسز ًمت جٛطأٗذ ٢ٟ ئ٠ٗحٙ  ٢جٛذجٙ ه جٛرذّٚ( ه٢ √ًؿٜد ٢ٟ جُشجد جٛوْنس ًػن ئشحسز ) جٛرحقع جألدجز، ؿرْ

 . 13/21/1022 جٛػالغحء جدلٌجٌُّْٝ ًمت جٛطـرْْ  سه٢ ٗٚ ُٔشز ٢ٟ ُٔشجش جالعطرح٣ (ًجٛطذسّغْحش/طذسّغْنيئؾحذحش)جٛ

 .جٌٛعحتٚ جإلقظحتْس  -خحٟغحً

 رْح٣حش هَٜ جٌٛعحتٚ جإلقظحتْس جٓضْس 0  جٛجهط٠ذ جٛرحقع يف حتْٜٚ  

 (0220  1007،جٛرْحضِ).     حلغحخ غرحش أدجز جٛركع 0جسضرحؽ ذريع١ٌ ٟوحٟٚ -2

 (  021 1007)جٛرْحضِ،                     0 حلغحخ قذز جِٛٔشز .جٌٛعؾ جدلشؾن  -1

 (022 2221,)ججلرٌسُ.         جٌٛص١ جٛنغيب 0 ٛطكذّذ جالمهْس جٛنغرْس ِٜٛٔشز -3

 (0118  1002،  ُ)جٛرٜذجًٛوْنطني ٟغطٜٔطني الخطرحس جٛغإجٙ جٛػح٣ِ.   t)ـ  test)  : حسرـ جخط2

  .هشع ٣طحتؽ جٛركع ًٟنحٓشطيح  -

 جٛنكٌ ًهَٜ جٛركع ضغحؤالش يف ػٌء ًٟنحٓشيح ئقظحتْحً ًحتْٜٜيح جٛركع هْنس أُشجد ٢ٟ جٛرْح٣حش مجن ذوذ

 :جٓضِ
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 . جألًٙ ذحٛغإجٙ جٛنطحتؽ جدلطؤٜس -أًالً

ٟذٍ جعطِحدز ؿٜرس ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس يف جٛطٌٜد هَٜ جالخـحء جالٟالتْس ٢ٟ ًؾيس "ٟح     

 ؟ "ضروحً دلطٌري جٛطخظض جٛو٠ِٜ )جٛطحسّخ، ًججلٌشجُْح(٣لش جٛطذسّغْني 

 أًصجعلح دًقغ جٛركع أدجز ُٔشجش قذز ٟنيح ًجعطخشؼ جدلشؾف جٌٛعؾ ٟوحدٛس جٛرحقع جٛغإجٙ ؿرْ ىزج ه٢ ٛإلؾحذس

 0( جالض2ِؾذًٙ) يف ًهشػص جٛنغرْس ًضشضْريح

 

 

 جٛٔغٞ جٛو٠ِٜ )جٛطحسّخ( دلطٌري ضروح جٛركع هْنس ألُشجد جٛنغرْس ًأًصجعلح جِٛٔشجش قذز(2ؾذًٙ)

 جِٛٔشجش ت

 (13ضذسّغِ ٓغٞ جٛطحسّخ)

دسؾس 

 جحلذز
 جٛرتضْد جٌٛص١ جٛنغيب

 7 0.82 2.46 ٗطحذس جٛطورري جٛ٘طحذِضٌٜد هَٜ جالخـحء جٌٌّٜٛس هنذ  6

 13 0.72 2.18 ػرؾ هالٟحش جٛرتْٓٞ 0

 1 0.89 2.67 ِّشّ ذني جٛؼحد ًجٛلحد هنذ جدجء جالٟطكح٣حش 3

 1 0.89 2.67 ّؼرؾ ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ ذحذلحء جٓخشّس 4

 2 0.87 2.61 ّؼرؾ ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ ذحٛطحء جدلشذٌؿس 5

 8 0.79 2.38 ١ جٛ٘شّٞآآّحش ًعٌس جٛٔشعْغطِحد ٢ٟ ٗطحذس  6

 9 0.78 2.34 ٛذّس ِٗحّس يف ػرؾ جحلشٗحش جالهشجذْس جغنحء جٛ٘طحذس 7

 10 0.77 2.32 جتند جالخـحء جالٟالتْس هنذ ٗطحذس جذْحش ٢ٟ جٛشوش 8
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 9 0.78 2.34 ِّشّ ذني جٛطحء جدلِطٌقس ًجٛطحء جدلشذٌؿس يف علحّس ج٠ٜ٘ٛس 9

 6 0.82 2.48 جٛيت ضنطيِ هب٠ضز جٛٔـنّؼرؾ ج٠ٜ٘ٛحش  62

 11 0.76 2.28 ضوٜٞ طْحًس ججل٠ٚ هنذ جٛ٘طحذس 66

60 
جعطِحد ٢ٟ ػرؾ ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ ذحألَٛ جدلٔظٌسز هنذ جٛطورري 

 جٛ٘طحذِ
2.28 0.761 11 

63 
جتند جالخـحء جالٟالتْس هنذ ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ ذٌجً 

 ججل٠حهس
2 0.66 14 

64 
جالخـحء جالٟالتْس هنذ ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ هب٠ضز جتند 

 جٌٛطٚ
2.32 0.77 10 

65 
ِّشّ ذني ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت حتطٌُ هَٜ قشٍ جٛغني ًقشٍ 

 جٛظحد
2.24 0.74 12 

 11 0.76 2.28 جعطِحد ٢ٟ هذٝ جعطو٠حٙ جٜٛيؿس جٛوحْٟس هنذ ٗطحذس جٛطورري جٛ٘طحذِ 66

 11 0.76 2.30 ٠ٜٜ٘ٛحشّط٢٘٠ ٢ٟ جهـحء ٟشجدُحش  67

 9 0.78 2.34 جعطِحد ٢ٟ جٛطوشٍ هَٜ هٜٞ جٛذالٛس ٠ٜٜ٘ٛحش 68

 13 0.72 2.18 ّ٘طد جمسحء جالهالٝ د١ً جخـحء 69

 13 0.73 2.20 ّ٘طد جالهذجد د١ً جخـحء جٟالتْس 02

06 
جتند جالخـحء جالٟالتْس هنذ جدجء جالٟطكح٣حش يف جدلنحىؽ جٛذسجعْس 

 ٗحُس
2.24 0.74 12 
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00 
دت٘نو ٢ٟ ٟوحجلس جالخـحء جالٟالتْس قحُق هَٜ ٟ٘ح٣س جٌٜٛس جٛوشذْس 

 هنذ ًري جٛنحؿٔني هبح
2.53 0.84 5 

03 
دت٘نو ٢ٟ ٟوحجلس جالخـحء جالٟالتْس ظلَ ٢ٟ ٟشحسٗطو يف ٗطحذس 

 جٛطٔحسّش جٛو٠ْٜس
2.57 0.85 3 

04 
 جالخـحء جالٟالتْس هنذ ٟشحسٗس جٛـٜرس يف جدلغحذٔحش جخلحطسجتند 

 ذحٌٜٛس جٛوشذْس
2.55 0.85 4 

 12 0.74 2.24 ّط٢٘٠ ٢ٟ ٗطحذس جذل٠ضز يف ذذجّس ج٠ٜ٘ٛس 05

 10 0.77 2.32 جتند جالخـحء جالٟالتْس هنذ ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ ذطن٢ٌّ جِٛطف 06

 14 0.66 2 جعطِحد ٢ٟ ِْْٗس ضزٗري ًضأ٣ْع جدلنحطد جالدجسّس ًجٛو٠ْٜس 07

08 
يف جٛغنٌجش جٛغحذٔس ٢ٟ جتند جالخـحء قحُق هَٜ ٟح ضو٠ٜو 

 جالٟالتْس هنذ جٛ٘طحذس
2.55 0.85 4 

09 
دت٢٘ ٢ٟ جتند جالخـحء جالٟالتْس هنذ جعطو٠حٙ قشًٍ ججلش جغنحء 

 جٛ٘طحذس
2.34 0.78 9 

 10 0.77 2.32 ّغطو٠ٚ ئ١ِ ًجخٌجذتح يف ٌٟجٓويح 32

 12 0.74 2.24 ّغطو٠ٚ ٗح١ ًجخٌجذتح 36

30 
جالٟالتْس هنذ ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت حتطٌُ هَٜ قشٗس جتند جالخـحء 

 جدلذ
2.53 0.84 5 

  78.33% 2.35 جِٜٛ٘ 
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( ًذش٘ٚ ِٜٗ ذٌٜص ًؾيحش ٣لش %64جِٛشػِ ًجٛرحٛي )جتحًصش جدلطٌعؾ  ج١ قذز مجْن جِٛٔشجش (٢ٟ2 ججلذًٙ) رنيّط

ٟذٍ جعطِحدز ؿٜرس ٓغٞ جٛطحسّخ ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس  ىزج ّذٙ هَٜ ج١ مجْن جِٛٔشجش دتػٚ( 78.33ً%جٛطذسّغْني )

، ًقغد ًؾيس ٣لش ضذسّغِ ٓغٞ جٛطحسّخ ، ًىزج ّذٙ هَٜ ج١ جٛـٜرس ٓذ جٛوحٟس ًجدلٔشس ضذسّغو يف جٛظِني جالًٙ ًجٛػح٣ِ

ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت  يٞػرـًذني جٛؼحد ًجٛلحد هنذ جدجء جالٟطكح٣حش  ٌجُشٓجعطِحدًج ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس ًرٖٛ ٢ٟ خالٙ جعلٞ 

 يف شحسٗسًجدليف ٗطحذس جٛطٔحسّش جٛو٠ْٜس  ٞجالٟالتْس ظلَ ٟشحسٗطي ٛألخـحء طيٟٞوحجلًجٛطحء جدلشذٌؿس ً ضنطيِ ذحذلحء جٓخشّس

هَٜ ٟ٘ح٣س جٌٜٛس جٛوشذْس  ٌجقحُلً يف جٛغنٌجش جٛغحذٔس هنذ جٛ٘طحذس ٌههَٜ ٟح ضو٠ٜ ٌجقحُلًجدلغحذٔحش جخلحطس ذحٌٜٛس جٛوشذْس 

جٛطورري  ًػرؾ ضنطيِ هب٠ضز جٛٔـنًجٛيت  ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت حتطٌُ هَٜ قشٗس جدلذ ًرٖٛ ٢ٟ خالٙ  جٛنحؿٔني هبحهنذ ًري

ْ ذني جٛطحء جدلِطٌقس ًجٛطحء جدلشذٌؿس ِّشجٛط ٟن ػرؾ جحلشٗحش جالهشجذْس جغنحء جٛ٘طحذسً ١ جٛ٘شّٞآٗطحذس آّحش ًعٌس جٛٔشً جٛ٘طحذِ

ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ ً جعطو٠حٙ قشًٍ ججلش هنذ ٗطحذس جذْحش ٢ٟ جٛشوش٢ًٟ هٜٞ جٛذالٛس  زجالعطِحد ً يف علحّس ج٠ٜ٘ٛس

جهـحء ٣ٌهح ً هذٝ جعطو٠حٙ جٜٛيؿس جٛوحْٟس شلح عحهذىٞ هَٜطْحًس ججل٠ٚ هنذ ئ١ِ ًجخٌجذتح  ٟن جعطو٠حذلٞ ذطن٢ٌّ جِٛطف

ٗطحذس ًجٛغني ًقشٍ جٛظحد هنذ جدجء جالٟطكح٣حش ذني ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت حتطٌُ هَٜ قشٍ  ١ٌِّشًٟٓشجدُحش ٠ٜٜ٘ٛحش 

ِْْٗس ضزٗري ً ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ ذٌجً ججل٠حهسُؼال ه٢ جمسحء جالهالٝ ًٗطحذس هالٟحش جٛرتْٓٞ ًٗح١ ًجخٌجذتح ًجذل٠ضز 

 .ًضأ٣ْع جدلنحطد جالدجسّس ًجٛو٠ْٜس

ذْس يف جٛٔغٞ جدلزٌٗس ٓذ جعطـحهٌج ٢ٟ ضشًْد جٛـٜرس وضُ جٛرحقع ىزه جٛنطْؿس جذل ج١ جًٜد ضذسّغِ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشّ   

ذطوٜٞ جٌٜٛس جٛوشذْس ًؾزهبٞ ٛطو٠ٜيح ذش٘ٚ ؾْذ هَٜ جٛشًٞ ٢ٟ ذوغ جحلالش جٛيت ؼلـ١ٌ هبح ًمبٌجػن ض٘حد ض١ٌ٘ ٟٔرٌٛس ٣ٌهح 

جسط جٛػح٣ٌّس ًجالهذجدّس ٟح  ىزج ٢ٟ ٣حقْس ٢ًٟ ٣حقْس غح٣ْس ج١ جٛد جٛـٜرس يف جٛٔغٞ جدلزٌٗس ىٞ خشغلٌج جِٛشم جالدذِ يف جدلذ

ُؼالً ه٢ قشص ًجىط٠حٝ جٛطذسّغِ يف جٛطخظظحش جالخشٍ ٢ٟ جٛطأْٗذ هَٜ جالىط٠حٝ ذحٌٜٛس جٛوشذْس الع٠ْح جعلٞ ٌّؾي١ٌ 
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جٛـٜرس جذل جالهطنحء ذحٌٜٛس جٛوشذْس عْضّذ ٢ٟ دسؾحذتٞ خالٙ جالٟطكح٣حش شلح شؿويٞ هَٜ جالهطنحء ذحٌٜٛس جٛوشذْس ًضو٠ٜيح 

 ذش٘ٚ ؾْذ .

 ( ًٗحٓض20ِجٟح ًؾيس ٣لش ضذسّغِ ٓغٞ ججلٌشجُْح ًًُٔحً ٜٛغإجٙ جالًٙ ُيٌ ٌٟػف يف ججلذًٙ) 

 

 .(ججلٌشجُْحجٛٔغٞ جٛو٠ِٜ هْنس ) دلطٌري ضروح جٛركع هْنس ألُشجد جٛنغرْس ًأًصجعلح جِٛٔشجش قذز (2ؾذًٙ)

 جِٛٔشجش ش
 (19)ضذسّغِ ٓغٞ ججلٌشجُْح

 جٛرتضْد جٌٛص١ جٛنغيب دسؾس جحلذز

 9 0.76 2.29 ضٌٜد هَٜ جالخـحء جٌٌّٜٛس هنذ ٗطحذس جٛطورري جٛ٘طحذِ 6

 8 0.77 2.31 ػرؾ هالٟحش جٛرتْٓٞ 0

 1 0.88 2.65 ِّشّ ذني جٛؼحد ًجٛلحد هنذ جدجء جالٟطكح٣حش 3

 3 0.85 2.55 ّؼرؾ ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ ذحذلحء جٓخشّس 4

 2 0.86 2.65 ّؼرؾ ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ ذحٛطحء جدلشذٌؿس 5

 6 0.79 2.38 ١ جٛ٘شّٞآعْغطِحد ٢ٟ ٗطحذس آّحش ًعٌس جٛٔش 6

 9 0.76 2.29 ٛذّس ِٗحّس يف ػرؾ جحلشٗحش جالهشجذْس جغنحء جٛ٘طحذس 7

 5 0.80 2.42 جتند جالخـحء جالٟالتْس هنذ ٗطحذس جذْحش ٢ٟ جٛشوش 8

 7 0.78 2.34 ِّشّ ذني جٛطحء جدلِطٌقس ًجٛطحء جدلشذٌؿس يف علحّس ج٠ٜ٘ٛس 9

 4 0.82 2.48 ّؼرؾ ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ هب٠ضز جٛٔـن 62

 12 0.73 2.19 ضوٜٞ طْحًس ججل٠ٚ هنذ جٛ٘طحذس 66
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60 
جعطِحد ٢ٟ ػرؾ ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ ذحألَٛ جدلٔظٌسز هنذ جٛطورري 

 جٛ٘طحذِ
2.21 0.73 12 

 14 0.67 2.02 ججل٠حهس جتند جالخـحء جالٟالتْس هنذ ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ ذٌجً 63

 9 0.76 2.29 جتند جالخـحء جالٟالتْس هنذ ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ هب٠ضز جٌٛطٚ 64

 5 0.80 2.40 ِّشّ ذني ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت حتطٌُ هَٜ قشٍ جٛغني ًقشٍ جٛظحد 65

 3 0.85 2.55 جعطِحد ٢ٟ هذٝ جعطو٠حٙ جٜٛيؿس جٛوحْٟس هنذ ٗطحذس جٛطورري جٛ٘طحذِ 66

 5 0.80 2.40 ّط٢٘٠ ٢ٟ جهـحء ٟشجدُحش ٠ٜٜ٘ٛحش 67

 4 0.82 2.46 جعطِحد ٢ٟ جٛطوشٍ هَٜ هٜٞ جٛذالٛس ٠ٜٜ٘ٛحش 68

 13 0.68 2.06 ّ٘طد جمسحء جالهالٝ د١ً جخـحء 69

 10 0.75 2.27 ّ٘طد جالهذجد د١ً جخـحء جٟالتْس 02

06 
جٛذسجعْس جتند جالخـحء جالٟالتْس هنذ جدجء جالٟطكح٣حش يف جدلنحىؽ 

 ٗحُس
2.23 0.74 11 

00 
دت٘نو ٢ٟ ٟوحجلس جالخـحء جالٟالتْس قحُق هَٜ ٟ٘ح٣س جٌٜٛس جٛوشذْس 

 هنذ ًري جٛنحؿٔني هبح
2.48 0.82 4 

03 
دت٘نو ٢ٟ ٟوحجلس جالخـحء جالٟالتْس ظلَ ٢ٟ ٟشحسٗطو يف ٗطحذس جٛطٔحسّش 

 جٛو٠ْٜس
2.55 0.85 3 

04 
جٛـٜرس يف جدلغحذٔحش جخلحطس جالخـحء جالٟالتْس هنذ ٟشحسٗس جتند 

 ذحٌٜٛس جٛوشذْس
2.57 0.85 3 
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 14 0.67 2.02 ّط٢٘٠ ٢ٟ ٗطحذس جذل٠ضز يف ذذجّس ج٠ٜ٘ٛس 05

 14 0.67 2.02 جتند جالخـحء جالٟالتْس هنذ ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ ذطن٢ٌّ جِٛطف 06

 12 0.73 2.21 جعطِحد ٢ٟ ِْْٗس ضزٗري ًضأ٣ْع جدلنحطد جالدجسّس ًجٛو٠ْٜس 07

08 
قحُق هَٜ ٟح ضو٠ٜو يف جٛغنٌجش جٛغحذٔس ٢ٟ جتند جالخـحء جالٟالتْس 

 هنذ جٛ٘طحذس
2.23 0.74 11 

09 
دت٢٘ ٢ٟ جتند جالخـحء جالٟالتْس هنذ جعطو٠حٙ قشًٍ ججلش جغنحء 

 جٛ٘طحذس
2.40 0.80 5 

 13 0.68 2.06 ّغطو٠ٚ ئ١ِ ًجخٌجذتح يف ٌٟجٓويح 32

 14 0.67 2.02 ّغطو٠ٚ ٗح١ ًجخٌجذتح 36

30 
جتند جالخـحء جالٟالتْس هنذ ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت حتطٌُ هَٜ قشٗس 

 جدلذ
2.29 0.76 9 

  77.33% 2.32 جِٜٛ٘ 

 

( ًذش٘ٚ ِٜٗ %64جِٛشػِ ًجٛرحٛي )جتحًصش جدلطٌعؾ  جٛـٜرس٠ْن جِٛٔشجش هنذ جٌٛص١ جٛنغيب جلج١  (٢ٟ2 ججلذًٙ) رنيّط

شجُْح ٓذ جعطِحدًج ٢ٟ ٟنيؽ ٌ( ًىزج ّوـِ ٟإششج هَٜ ج١ جٛـٜرس يف ٓغٞ ججل77.33%ذٌٜص ًؾيس ٣لش جٛطذسّغْني )

جدلٔشس ضذسّغو ٛـٜرس جٛظِني جالًٙ ًجٛػح٣ِ شلح جهـَ ضذسّغِ جٛٔغٞ جدلزٌٗس ًؾيس ٣لش ًرٖٛ ٢ٟ خالٙ  جٛوحٟس جٌٜٛس جٛوشذْس

هذٝ س ًجذلحء جٓخشًّ  ضنطيِ ذحٛطحء جدلشذٌؿس٠ٜٜ٘حش جٛيتٛ يّٞؼرـً ذني جٛؼحد ًجٛلحد هنذ جدجء جالٟطكح٣حش ١ٌِّشٓج١ جٛـٜرس 

جٛـٜرس يف جدلغحذٔحش جخلحطس  طيٟٞشحسًٗيف ٗطحذس جٛطٔحسّش جٛو٠ْٜس  ٞظلَ ٟشحسٗطي شلح جٛطورري جٛ٘طحذِ يفجعطو٠حٙ جٜٛيؿس جٛوحْٟس 

ٟوحجلس جالخـحء جالٟالتْس قحُق هَٜ ٢ًٟ هٜٞ جٛذالٛس  ذتٞجعطِحد٠ًٜٜ٘حش جٛيت ضنطيِ هب٠ضز جٛٔـن ٛ يٞػرـًذحٌٜٛس جٛوشذْس 
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ذني ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت حتطٌُ هَٜ قشٍ جٛغني ًقشٍ  ١ٌِّشًٓٗطحذس جذْحش ٢ٟ جٛشوش ًٟ٘ح٣س جٌٜٛس جٛوشذْس هنذ ًري جٛنحؿٔني هبح 

ٟن ؿس ذني جٛطحء جدلِطٌقس ًجٛطحء جدلشذٌ ١ٌِّشًٓ ١ جٛ٘شّٞآ٢ٟ ٗطحذس آّحش ًعٌس جٛٔش جًجعطِحدًقشًٍ ججلش  ً جعطو٠حٙ جٛظحد

 ػرؾ جحلشٗحش جالهشجذْس هنذ ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ هب٠ضز جٌٛطًٚ ٗطحذس جٛطورري جٛ٘طحذِ هنذ هالٟحش جٛرتْٓٞػرؾ 

هَٜ ٟح ضو٠ٜو يف  سحُلًجحملجالٟطكح٣حش يف جدلنحىؽ جٛذسجعْس ٗحُس هنذ جدجء جالهذجد د١ً جخـحء جٟالتْس  ًٗطحذسقشٗس جدلذ ً

ػرؾ ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ ذحألَٛ جدلٔظٌسز ً هنذ جٛ٘طحذس ذظٌسز ؾْذز طْحًس ججل٠ٚٙ ًرٖٛ ٢ٟ خالجٛغنٌجش جٛغحذٔس 

ئ١ِ ًجخٌجذتح يف ٌٟجٓويح  ًجعطو٠حذلٞ جمسحء جالهالٝ د١ً جخـحء ًٗطحذسِْْٗس ضزٗري ًضأ٣ْع جدلنحطد جالدجسّس ًجٛو٠ْٜس ً

 .ٗح١ ًجخٌجذتحً طحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ ذطن٢ٌّ جِٛطفجتند جالخـحء جالٟالتْس هنذ ٗ ُؼال ه٢ ٗطحذس جذل٠ضز يف ذذجّس ج٠ٜ٘ٛسً

ّوضُ جٛرحقع ىزه جٛنطْؿس جذل ج١ ضذسّغِْ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس يف ٓغٞ ججلٌشجُْح ٗح٣ٌج قشّظٌج ٗٚ جحلشص هَٜ ضوْٜٞ      

ؿٜرطيٞ ػرؾ جٌٜٛس جٛوشذْس ًرٖٛ ٢ٟ خالٙ جالهطنحء ًجٛطأْٗذ هَٜ جمهْس جٛ٘طحذس د١ً جخـحء جٟالتْس ًؾزهبٞ ذـشّٔس ٟشٌٓس 

تْس عطإغش هَٜ حتظْٜيٞ جٛذسجعِ يف جدلنحىؽ جٛذسجعْس جالخشٍ يف ختظظيٞ جٛو٠ِٜ جذل ضو٠ٜيح ع٠ْح ج١ جالخـحء جالٟال

٣حىْٖ ه٢ جعلٞ خشغلٌج أُ جٛـٜرس جِٛشم ُؼال ه٢ ج١ ػرؾ جالخـحء جالٟالتْس ؽلنف جٛـٜرس جٛػٔس ذحٛنِظ ًٟشحسٗطيٞ 

 ح٣طيح جدلشٌٟٓس ذني جٌٜٛحش جٛوحدلْس .ذحدلغحذٔحش جٛشوشّس شلح ّشوشىٞ ذحٛطٌِّ ًجٛط٢٘٠ ٢ٟ ٌٛطيٞ ٌٛس جٛٔشآ١ جٛ٘شّٞ ًٟ٘

 :٣ِ جٛػح ذحٛغإجٙ جٛنطحتؽ جدلطؤٜس -غح٣ْحً

ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس ؿٜرس  ٣غريت ًؾيس ٣لش جعطِحدز ذني  رً دالٛس جقظحتْسُشّ  ىنحٕىٚ "    

 مت جٛغإجٙ ىزج ه٢ ٛإلؾحذس" ؟)جٛطحسّخ، ًججلٌشجُْح( ضروحً دلطٌري جٛطخظض جٛو٠ِٜيف جٛطٌٜد هَٜ جالخـحء جالٟالتْس 

 0( جالض3ِيف  ججلذًٙ ) ّرني٠ٗح  ٛوْنطني ٟغطٜٔطني  (t-test)  جخطرحس ؿرْ غٞ ٢ٟ, جٛنغيب ًجٌٛص١ ذزجحل جعطخالص

ِٜٗ  ( ًذش٘ٚ%64جِٛشػِ ًجٛرحٛي )جتحًصش جدلطٌعؾ  جٛـٜرس٠ْن جِٛٔشجش هنذ جٌٛص١ جٛنغيب جلج١  (٢ٟ2 ججلذًٙ) رنيّط

شجُْح ٓذ جعطِحدًج ٢ٟ ٟنيؽ ٌ( ًىزج ّوـِ ٟإششج هَٜ ج١ جٛـٜرس يف ٓغٞ ججل77.33%ذٌٜص ًؾيس ٣لش جٛطذسّغْني )
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جدلٔشس ضذسّغو ٛـٜرس جٛظِني جالًٙ ًجٛػح٣ِ شلح جهـَ ضذسّغِ جٛٔغٞ جدلزٌٗس ًؾيس ٣لش ًرٖٛ ٢ٟ خالٙ  جٛوحٟس جٌٜٛس جٛوشذْس

هذٝ س ًجذلحء جٓخشًّ ٠ٜٜ٘حش جٛيت ضنطيِ ذحٛطحء جدلشذٌؿسٛ يّٞؼرـً ذ جدجء جالٟطكح٣حشذني جٛؼحد ًجٛلحد هن ١ٌِّشٓج١ جٛـٜرس 

جٛـٜرس يف جدلغحذٔحش جخلحطس  طيٟٞشحسًٗيف ٗطحذس جٛطٔحسّش جٛو٠ْٜس  ٞظلَ ٟشحسٗطي شلح جٛطورري جٛ٘طحذِ يفجعطو٠حٙ جٜٛيؿس جٛوحْٟس 

ٟوحجلس جالخـحء جالٟالتْس قحُق هَٜ ٢ًٟ هٜٞ جٛذالٛس  ذتٞجعطِحد٠ًٜٜ٘حش جٛيت ضنطيِ هب٠ضز جٛٔـن ٛ يٞػرـًذحٌٜٛس جٛوشذْس 

ذني ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت حتطٌُ هَٜ قشٍ جٛغني ًقشٍ  ١ٌِّشًٓٗطحذس جذْحش ٢ٟ جٛشوش ًٟ٘ح٣س جٌٜٛس جٛوشذْس هنذ ًري جٛنحؿٔني هبح 

ٟن ذني جٛطحء جدلِطٌقس ًجٛطحء جدلشذٌؿس  ١ٌِّشًٓ ١ جٛ٘شّٞآ٢ٟ ٗطحذس آّحش ًعٌس جٛٔش جًجعطِحدًقشًٍ ججلش  ً جعطو٠حٙ جٛظحد

 ػرؾ جحلشٗحش جالهشجذْس هنذ ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ هب٠ضز جٌٛطًٚ ٗطحذس جٛطورري جٛ٘طحذِ هنذ هالٟحش جٛرتْٓٞػرؾ 

٠ٜو يف هَٜ ٟح ضو سحُلًجحملجالٟطكح٣حش يف جدلنحىؽ جٛذسجعْس ٗحُس هنذ جدجء جالهذجد د١ً جخـحء جٟالتْس  ًٗطحذسقشٗس جدلذ ً

ػرؾ ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ ذحألَٛ جدلٔظٌسز ً هنذ جٛ٘طحذس ذظٌسز ؾْذز طْحًس ججل٠ًٚرٖٛ ٢ٟ خالٙ جٛغنٌجش جٛغحذٔس 

ئ١ِ ًجخٌجذتح يف ٌٟجٓويح  ًجعطو٠حذلٞ جمسحء جالهالٝ د١ً جخـحء ًٗطحذسِْْٗس ضزٗري ًضأ٣ْع جدلنحطد جالدجسّس ًجٛو٠ْٜس ً

 .ٗح١ ًجخٌجذتحً جتند جالخـحء جالٟالتْس هنذ ٗطحذس ج٠ٜ٘ٛحش جٛيت ضنطيِ ذطن٢ٌّ جِٛطف  ه٢ُؼال ٗطحذس جذل٠ضز يف ذذجّس ج٠ٜ٘ٛسً

ّوضُ جٛرحقع ىزه جٛنطْؿس جذل ج١ ضذسّغِْ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس يف ٓغٞ ججلٌشجُْح ٗح٣ٌج قشّظٌج ٗٚ جحلشص هَٜ ضوْٜٞ      

جمهْس جٛ٘طحذس د١ً جخـحء جٟالتْس ًؾزهبٞ ذـشّٔس ٟشٌٓس  ؿٜرطيٞ ػرؾ جٌٜٛس جٛوشذْس ًرٖٛ ٢ٟ خالٙ جالهطنحء ًجٛطأْٗذ هَٜ

جذل ضو٠ٜيح ع٠ْح ج١ جالخـحء جالٟالتْس عطإغش هَٜ حتظْٜيٞ جٛذسجعِ يف جدلنحىؽ جٛذسجعْس جالخشٍ يف ختظظيٞ جٛو٠ِٜ 

ٟشحسٗطيٞ ٣حىْٖ ه٢ جعلٞ خشغلٌج أُ جٛـٜرس جِٛشم ُؼال ه٢ ج١ ػرؾ جالخـحء جالٟالتْس ؽلنف جٛـٜرس جٛػٔس ذحٛنِظ ً

 ذحدلغحذٔحش جٛشوشّس شلح ّشوشىٞ ذحٛطٌِّ ًجٛط٢٘٠ ٢ٟ ٌٛطيٞ ٌٛس جٛٔشآ١ جٛ٘شّٞ ًٟ٘ح٣طيح جدلشٌٟٓس ذني جٌٜٛحش جٛوحدلْس .

 :٣ِ جٛػح ذحٛغإجٙ جٛنطحتؽ جدلطؤٜس -غح٣ْحً
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ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس ؿٜرس  ٣غريت ًؾيس ٣لش جعطِحدز ذني  رً دالٛس جقظحتْسُشّ  ىنحٕىٚ "    

 مت جٛغإجٙ ىزج ه٢ ٛإلؾحذس" ؟ضروحً دلطٌري جٛطخظض جٛو٠ِٜ )جٛطحسّخ، ًججلٌشجُْح(يف جٛطٌٜد هَٜ جالخـحء جالٟالتْس 

 0( جالض3ِيف  ججلذًٙ ) ّرني٠ٗح  ٛوْنطني ٟغطٜٔطني  (t-test)  جخطرحس ؿرْ غٞ ٢ٟ, جٛنغيب ًجٌٛص١ ذزجحل جعطخالص

 جٛٔغٞ جٛو٠ِٜ دلطٌري ضروح جٛركع هْنس ألُشجد جألًصج١ جٛنغرْس ًجْٛٔٞ جٛضجتْس (3ؾذًٙ )

 ضذسّغِ ٓغٞ
جدلطٌعؾ 

 جحلغحذِ

جالضلشجٍ 

 جدلوْحسُ

 ٟغطٌٍ جٛذالٛس ج٠ْٔٛس جٛطحتْس

 ججلذًْٛس جحملغٌذس (0.05)

 0.5801 0.7813 جٛطحسّخ
 ًري دجٛس جقظحتْحَ 1.98 0.749

 0,6248 0.7700 ججلٌشجُْح

 

هنذ  (1.98ًجٛرحٌٛس ) ججلذًْٛس جٛطحتْسجٓٚ ٢ٟ ج٠ْٔٛس  (0.749ًجٛرحٌٛس ) جحملغٌذس جٛطحتْس( ج١ جْٛٔٞ 3) ٢ٟ ججلذًٙ طرنيّ

ًؾييت ٣لش ضذسّغِْ ٓغ٠ِ جٛطحسّخ  دالٛس جقظحتْس ذني رًّ ًٌؾذ ُشض ال( ًىزج ّذٙ هَٜ 0.05ٟغطٌٍ دالٛس )

ًججلٌشجُْس يف ٟذٍ جعطِحدز ؿٜرس جٛٔغ٠ني جدلزٌٗس٢ّ ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس جٛوحٟس ًجدلٔشس ضذسّغو ٛـٜرس جٛظَ جالًٙ ًجٛػح٣ِ 

  يف ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس .

ه ّذسع١ٌ ٌٟجد دسجعْس ٟشرتٗس يف جٛٔغ٠ني ّوضُ جٛرحقع ىزه جٛنطْؿس جذل ج١ هذد ٢ٟ ضذسّغِ جٛٔغ٠ني جدلزٌٗس٢ّ جهال    

ٗالمهح ًٓذ شخظٌج ٟذٍ جعطِحدز جٛـٜرس يف ٗال جٛٔغ٠ني جعلٞ ٓذ جعطِحدًج ًذش٘ٚ ؾْذ ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس يف جٛطٌٜد 

هَٜ جالخـحء جالٟالتْس ًرٖٛ ٢ٟ خالٙ جدجء جالٟطكح٣حش جٌْْٟٛس ًجٛشيشّس ذٚ ًقطَ جٟطكح٣حش ٣ظَ جٛغنس جٛذسجعْس 

 حّطيح .ًعل

 جالعطنطحؾحش . -جًالً
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 يف ػٌء جٛنطحتؽ جٛيت ضٌطٚ ذلح جٛرحقع جعطنطؽ جالضِ 0   

جدلٔشس  يف جٛطٌٜد هَٜ جالخـحء جالٟالتْسىنحٕ ٣غرس ؾْذز ٢ٟ جعطِحدز ؿٜرس ٓغٞ جٛطحسّخ ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس جٛوحٟس  -2

 ضذسّغو يف جٛظِني جالًٙ ًجٛػح٣ِ ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس ًقغد ًؾيس ٣لش جٛطذسّغْني يف جٛٔغٞ .

جدلٔشس  يف جٛطٌٜد هَٜ جالخـحء جالٟالتْسىنحٕ ٣غرس ؾْذز ٢ٟ جعطِحدز ؿٜرس ٓغٞ ججلٌشجُْح ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس جٛوحٟس  -2

 جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس ًقغد ًؾيس ٣لش جٛطذسّغْني يف جٛٔغٞ . يف جٛظِني جالًٙ ًجٛػح٣ِ ْٜٗس ضذسّغو

يف ٗح٣ص ًؾيحش ٣لش جٛطذسّغْني يف ٓغ٠ِ جٛطحسّخ ًججلٌشجُْح يف ٟذٍ جعطِحدز ؿٜرس جٛٔغ٠ني ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس  -3

 ؿٜرس جٛظَ جٛػح٣ِ ًجٛػحٛع ٟطٔحسذس ؾذج . جٛطٌٜد هَٜ جالخـحء جالٟالتْس

 .جٛطٌطْحش  -غح٣ْحً

 ٌّطِ جٛرحقع ججليحش جدلغإًٛس رجش جٛوالٓس جالضِ 0  

جٛطأْٗذ هَٜ جٛطذسّغْني يف ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس هَٜ جالىط٠حٝ ًجدلطحذوس ٜٛط٢٘٠ ٢ٟ ٟنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس ًالع٠ْح جٛطٌٜد  -2

 هَٜ جألخـحء جالٟالتْس .

جٛطأْٗذ هَٜ ضذسّغِْ جٌٜٛس جٛوشذْس جٛوحٟس يف جالٓغحٝ جالخشٍ جٛرتْٗض هَٜ جحلحالش جٛطـرْْٔس يف جٛطٌٜد هَٜ جالخـحء  -1

 جالٟالتْس . 

 هٔذ دًسجش يف جٌٜٛس جٛوشذْس ٜٛـٜرس يف جدلشقٜس ججلحٟوْس ًجهـحء جىط٠حٝ ُْيح هَٜ جٛطٌٜد هَٜ جالخـحء جالٟالتْس . -3

 جٛطذسّظ جٛطْٜٔذّس جٛيت ضشٗض هَٜ قِق ًجٛطٜٔني هنذ ضذسّظ جٌٜٛس جٛوشذْس جٛوحٟس يف جالٓغحٝ جالخشٍ .جالذطوحد ه٢ ؿشجتْ  -2

 جدلٔرتقحش . -غحٛػحً

 جعط٠٘حالً ٜٛركع ّٔرتـ جٛرحقع جؾشجء جٛركٌظ جدلغطٔرْٜس جالضْس 0 

س جٛوشذْس جٛوحٟس حبغد ٟطٌريُ ججلنظ )رٌٗس ، ٟٔحس٣س ٜٛظوٌذحش جٛيت ضٌجؾو ؿٜرس ٓغٞ جٛوٌٜٝ جٛرتذٌّس ًجٛنِغْس يف ٟنيؽ جٌٜٛ -2

 ًج٣حظ( ٣ًٌم جٛذسجعس )جٛظرحقْس ، ًجدلغحتْس(.
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جٛظوٌذحش جٛيت ضٌجؾو ؿٜرس ْٜٗس جٛرتذْس ٜٛوٌٜٝ جال٣غح٣ْس يف جالٓغحٝ ًري جالخطظحص دلنيؽ جٌٜٛس جٛوشذْس جٛوحٟس ٢ٟ ًؾيس  -1

 ٣لشىٞ .

  .ظْٚ ؿحٛرحش جٛظَ جٛػح٣ِ جدلطٌعؾ يف ٟحدز جالٟالء ًجالقطِحف هبحيف حت جٌِٛسّس ًجدلإؾٜسجغش جٛطٌزّس جٛشجؾوس  -3

جغش جدلـحٛوس جخلحسؾْس يف جٛطٌٜد هَٜ جالخـحء جالٟالتْس ٛذٍ ؿٜرس جٛظَ جالًٙ يف ٓغٞ جٛوٌٜٝ جٛرتذٌّس ًجٛنِغْس ًجٛط٢٘٠  -2

 ٢ٟ ضظكْكيح. 

 جدلظحدس0

  . ، دجس ًشّد ، جٛٔحىشز ، ٟظشجٛ٘طحذس جٛوشذْسيف   جإلٟالء ًجٛرتْٓٞ( 2282ئذشجىْٞ ، هرذجٛوْٜٞ ) -2

  ، ٟظش .جٛٔحىشز، دجس جدلوحسٍ  ( ،2)،ؼ(2)ؽ ٌٟعٌهس جٛطذسّظ. (1002)ئذشجىْٞ، رلذُ -1

                   . ٟظش ، جٛٔحىشز، ،حسٍو،دجس جدل (2)،ؽجدلٌؾو جٛوحٝ دلذسط جٌٜٛس جٛوشذْس  (2222)هرذ جٛوٜٞ جذشجىْٞ، -3

، ٟـروس ذٌالّ، جٛذجس جدلظشّس ٜٛطأَْٛ ًجٛرتمجس ٛغح١ جٛوشخ جذٌ جِٛؼٚ مجحٙ جٛذ٢ّ زل٠ذ ذ٢ ٟ٘شٝ،)د.ش(جذ٢ ٟنلٌس،  -2

 . (2)،ؼ

جدلنؿذ يف جالٟالء ًجٌٛٔجهذ جالٟالتْس ًؿْ جٛطذسّظ ًضـرْٔحش ه٠ْٜس ٟن ٟٜكْ ذروغ   (1003)هحدٙ قغ٢ جالعذُ، -2

 .جّشج١ ، ٟـروس جدلوشجؼ ًجٛنشش ، ،ٟإعغس قغ٢ ٜٛـرحهس (2)،ؽجدلرحقع جٛنكٌّس ًجٌٌّٜٛس

 ، دجس جدلوشُس ٜٛنشش ًجٛطٌصّن، جٛٔحىشز، ٟظش.ؿشّ ضذسّظ جٌٜٛس جٛوشذْس( 1002ئمسحهْٚ، صٗشّح) -2

، دجس جٛششًّ ٜٛنشش (2)،  ؽأعحْٛد جٛركع جٛو٠ِٜ ًجٛطكْٜٚ جإلقظحتِ( 1002)جٛرٜذجًُ، هرذ جحل٠ْذ هرذ ججملْذ -8

 جألسد١ .  ,ًجٛطٌصّن ، ه٠ح١ 

 (،ئغشجء ٜٛنشش ًجٛطٌصّن،2) ؽ،  ًجٛنِغْس جإلقظحء ًضـرْٔحضو يف جٛوٌٜٝ جٛرتذٌّس (1007هرذ ججلرحس ضٌُْْ ) جٛرْحضِ، -7

 جألسد١. ه٠ح١،
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ٟـروس ٟإعغس  ،جإلقظحء جٌٛطِِ ًجالعطذالرل يف جٛرتذْس ًهٜٞ جٛنِظ (2288)هرذ ججلرحس، ًجغنحعٌْط صٗشّح جٛرْحضِ، -2

 د.ذٌذج جٛػٔحُس جٛو٠حْٛس،

،ججلحٟوس جدلغطنظشّس، دجس جحل٠٘س  ٜٛـرحهس ًجٛنشش،  جٛطـرِْٔ جإلقظحء (2221ججلرٌسُ، شالٙ قرْد هرذ جهلل ) -20

 ذٌذجد .

  .  ، جالسد١ ه٠ح١، دجس جٛظِحء (،2، ؽ)، جٛوشذِِٗحّحضو-ضذسّغو-جدلوٜٞ جهذجده(1002زل٠ذ هرْذ) مجح٣س، -22

 ، ٟظش.جٛٔحىشز  ،دجس جٛػٔحُس , ضوْٜٞ جٌٜٛس جٛوشذْس ًجٛرتذْس جٛذّنْس (1000) زل٠ٌد سشذُ ًٟظـَِ سعال١ ,خحؿش  -21

جٛنض ًجٗطشحٍ جخلـأ  ضٌّٔٞ ٟغطٌٍ ٟوحىذ جهذجد جدلو٠ٜني ًجدلو٠ٜحش يف ػرؾ( 1002جخلِحؾِ، صّنس ُحػٚ ٟيذُ ) -23

 ٟنشٌسز( . ، ْٜٗس جٛرتذْس جالعحعْس، ؾحٟوس ذحذٚ )سعحٛس ٟحؾغطري ًريجٛنكٌُ

جألخـحء جإلهشجذْس ٛذٍ ؿٜرس ٓغٞ جٌٜٛس جٛوشذْس يف ْٜٗس جٛرتذْس جألعحعْس يف ( 1002ضًّين ، جذطغحٝ طحقد ٌٟعَ )جٛ -22

 ،ْٜٗس جٛرتذْس جألعحعْس ، ؾحٟوس ذحذٚ، )سعحٛس ٟحؾغطري ًري ٟنشٌسز(.  جدلٌػٌهحش جٛنكٌّس جدلٔشسز ٠ٜٛشقٜس جالذطذجتْس

ظْٚ جٛـٜرس ُشًم جٌٜٛس جٛوشذْس يف ْٜٗحش جدلو٠ٜني يف ٌٓجهذ جٌٜٛس جٛوشذْس ضٌّٔٞ حت (1001سجتذ سعٞ ٣ٌّظ)جٛضّذُ ،  -22

  ،)سعحٛس ٟحؾغطري ًري ٟنشٌسز( . ؾحٟوس جدلغطنظشّس ،

 ، دجس جٛٔحىشز ، جٛٔحىشز .أعحْٛد ًضـرْٔحش يف هٜٞ جدلنحىؽ(1002شحىني، صلٌٍ ئذشجىْٞ ) -22

رلٜس  ،ٟٜخض دسجعس جألخـحء جٌٌّٜٛس جٛشحتوس ذني ؿحٛرحش جٛغنس جألًذل يف ْٜٗس جٛوٜـٌٝ جٛرتذٌّس (2227)جٛؼح٢ٟ، أسقحٝ  -28

   . 38ص  2 ٟويذ جٛرتذْس جٛطحذن ٛأل٣شًج ج٣ٌْٛغٌ٘، ص  (،1)، مجدلوٜٞ

طٌعؾ ذذًٛس جألخـحء جإلٟالتْس جٛشحتوس هنذ ؿالخ جٛظِني جٛػحٛـع ًجٛشجذـن ٟـ٢ جدلشقٜـس جدل (1001)جٛلِريُ، زل٠ذ  -27

  . 112ص  223( ، ص23)،م (22)، ؾحٟوس جٌّٛ٘ص، ْٜٗـس جٛرتذْـس، ٝججملٜس جٛرتذٌّس ،جٌّٛ٘ص

  .ٟظش ، جٛٔحىشز ,ٟـحذن ج١ٌٟ  , جدلشؾن يف ضذسّظ جٌٜٛس جٛوشذْس (1002)جذشجىْٞ زل٠ذ ,هـح -22
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 ,رلٜس ؾحٟوس ذحذٚ ,جٛوشذْس يف ْٜٗس جٛرتذْس ؿٜرس ٓغٞ جٌٜٛس  وجالخـحء جالٟالتْس ٠ُْح ّ٘طر( 2222) زلغ٢ هٜـِهـْس،  -10

 .ذحذٚ  ,جٛوذد جٛػح٣ِ  ,ججملٜذ جٛشجذن

 (  دجس جدلنحىؽ ٜٛنشش ًجٛطٌصّن، ه٠ح١، جالسد١ . 2، ؽ)جدلنحىؽ جحلذّػس ًؿشجتْ جٛطذسّظ( 1002)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -12

 ، دجس جدلنحىؽ ٜٛنشش ًجٛطٌصّن، ه٠ح١، جالسد١ (2)، ؽٟيحسجش جالضظحٙ جٌٌُٜٛ ًضو٠ْٜيح( 1007) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11

(، دجس جدلغريز ٜٛنشش 2ؽ )ججتحىحش ًضـرْٔحش قذّػس يف جدلنحىؽ ًؿشّ جٛطذسّظ،  (1022هِٜ، زل٠ذ جٛغْذ) -13

 ًجٛطٌصّن ًجٛـرحهس، ه٠ح١، جالسد١ .

( ، هحدل جٛ٘طد ٜٛنشش ًجٛطٌصّن 2( ، ججملٜذ)2، ؽ) جٌٜٛس جٛوشذْس جدلوحطشزٟوؿٞ ( 1007ه٠ش، جمحذ سلطحس ، ًآخش١ً ) -12

 ًجٛـرحهس، جٛٔحىشز.

 . يف ٟويذ جهذجد جدلو٠ٜحش وضذسّغ جالخـحء جالٟالتْس جعرحهبح ًؿشجتْ هالؾيح ، (1021ُشدًط جمسحهْٚ ) هٌجد، -12

، ٟ٘طرس جالصلٌٜ (3)ؽ ، ضشمجس زل٠ذ ٣رْٚ ًآخش١ً،ِظٟنيحؼ جٛركع يف جٛرتذْس ًهٜٞ جٛن (2272ُح١ دجٛني، دٌّذٌال١ ) -12

 جٛٔحىشز .  جدلظشّس،

 دجس ّحُح جٛو٠ْٜس ٜٛنشش ًجٛطٌصّن ، ه٠ح١، جالسد١ .، ٢ُ جٛطٌٜد هَٜ طوٌذحش جٌٜٛس جٛوشذْس( 1023ُيذ، خْٜٚ صجّذ) -18

 ، جالسد١ .دجس طِحء ٜٛنشش ًجٛطٌصّن ه٠ح١ , (2)ؽ ٟرحدب هٜٞ جٛنِظ (1002)ًآخش١ً  ,مجحٙ ,جٛٔحعٞ  -17

 ، ٟظش .دجس جِٛ٘ش جٛوشذِ ،جٛٔحىشز  ،ضذسّظ ُن١ٌ جٌٜٛس جٛوشذْس (1000)ٟذٌٗس، هِٜ جمحذ -12

، دجس (2)، ؽؿشجتْ ضذسّظ جدلٌجد جالؾط٠حهْس ِٟحىْٞ ًضـرْٔحش( 1022جدلغوٌدُ، زل٠ذ محْذ، جٛالِٟ، طالـ ) -30

 ه٠ح١، جالسد١ .جٛظِحء ٜٛنشش ًجٛطٌصّن ، 

 ,دجس جٛ٘طد جٛو٠ْٜس  , (2)ؽ جٛذسجعحش جٌٌّٜٛس خالٙ ٓش١ جٛشجذن جذلؿشُ (1002)محٌدُ ص٢ّ جٛذ٢ّ هرذ ,جدلشيذج٣ِ  -32

 ذريًش 
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،دجس جٛنِحتظ  (2)، ؽجدليحسجش جٛيت ّنرٌِ سذـيح ذحإلٟالء  خظحتض جٛوشذْس ًؿشجتْ ضذسّغيح (2272)ٟوشًٍ، ٣حَّ  -31

 .ذٌذجد 

( ، دجس 2، ؽ)ٟٔحس٣س جدلنحىؽ جٛرتذٌّس يف جٌٛؿ٢ جٛوشذِ ًجٛوحدل (1002ِ، هرذ جٛشمح٢ هرذ، ًزلغ٢ هِٜ هـْس)جذلحؾل -33

 جٛ٘طحخ ججلحٟوِ ٜٛنشش ًجٛطٌصّن، جٛوني، جالٟحسجش.

ٜٛنشش دجس جدلنحىؽ  ، جعحْٛد ضذسّظ جٛطورري جٌٌُٜٛ يف جدلشقٜس جٛػح٣ٌّس ًٟش٘الضو(1002)هرذ جٛشمح٢ جذلحؾلِ، -32

 .جالسد١، ه٠ح١ًجٛطٌصّن، 

ًري  سعحٛس ٟحؾغطري)، جالخـحء جالٟالتْس جٛشحتوس ٛذٍ جٛطالْٟز جٛظٌٍِ جٛػالغس جالخريز(2272)ٟيذُ طححل ىؿشط، -32

  د .( ْٜٗس جٛرتذْس، ؾحٟوس ذٌذج ٟنشٌسز
36- Donald , A, et al (2004) Introduction to research in education. New 

York: Allyn & Bacon. 

 
 

 

 


