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عدو حتنل /حتنل الػنوض)واألضلوب املعسيف  
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 دينا عبد اللطيف محمد نصارد.    
 كلية الرتبية النوعية جامعة طنطا مدرس تكنولوجيا التعليم

 : املطتخلص 
ًِدد البحثرددالبإددتنلينلمهاّددٕللًددتكبتلذددخنلبط دد ٠تلَبمرمددىبطلبددٖلبحدد    لحدد ٗل دد٠ للللللللل

ا ددٖلبحواددُذللَمحددالللددول دد٠رلاّددتعللبنيددىلبح  تمددخنل دد لللم هُحُجّددتلبح   ددّ لل را ٖ/مدد  لل ر

منطدددٖلبح ادددملبحىااّدددٕلر طدددْل/ل  دددىيف لَب١لددد ُ لبط دددىلللر ادددخنلبحواُذ/مددد  ل ادددخنللللل

بحواُذ لم ٖلمهاّدٕللًدتكبتلذدخنلبط د  ٕلَبمرمدىبطلللبحد    لحد ٗل د٠ لم هُحُجّدتلبح   دّ لللللللللللل

بلَ تحثٕللول د٠ لبح ىإبحاتحادٕللل ل تح52َمتلمطثّقلبح حى ٕلب١لتلّٕلم ٖلمّهٕلم ُنتللولر

للَمتلم سدّ لل2019/2020اس لم هُحُجّتلبح   ّ لل   ّٕلبحرت ّٕلبحهُمّٕلجتل ٕل هطتلبح ت لبجلتل ٖل

 دد٠ لبحثرددالم ددُبّٙتلينلبك  ددٕلراُمددتتلثىِثّددٕللذّددالاددت ل دد٠ لب اُمددتتلبح حىِثّددٕللللل

 تحرتمّدددب:لب اُمدددٕللل تح كبلدددٕللدددول ددد٠رلبح ادددملبحىااّدددٕلر طدددٖ/لل  دددىيف للَبح دددٖلمعًدددىلللل

بح حىِثّددٕلب١َنلر طددٖ/لل راددخنلبحواددُذ للب اُمددٕلبح حىِثّددٕلبحاتنّددٕلرل  ددىيف/لل راددخنللللللل

بحواُذ للب اُمٕلبح حىِثّٕلبحاتحإلر طٖل/ل اخنلبحواُذ للَب اُمٕلبح حىِثّٕلبحىب  دٕلل

ٕلبحه دتٙخللرل  ىيف/لم  ل اخنلبحواُذ للَ   لمه ّذلبح حى ٕلمتلذست لدكجتتلبحطد٠ لَل تجلدلل

بمذاددتّٕٙلللَبلدد ىتلن ددتٙخلبحثرددالبىلب اُمددٕلبح حىِثّددٕلبح ددٖلمتل ًددتلم دد ِ لمندد لبح اددملللل

بحىاإّلل  ىيفلكتنتلببضخنللولب اُمٕلبح دٖلمتل ًدتلم د ِ لمند لبح ادملبحىااّدٕل طدٖلللللللللل

َكذبلللمهإّلبٟرمىبطلللبح    لحد ٗللل٬كخنللولمهإّلبح خاّخنلبط ىللَلًتكبتلذخنلبط  ٠ت

 ٠ لم هُحُجّتلبح   ّ .لكاتلبظًىتلبحه تٙخلَجُدلم تمخنل  لمنطدْلبح ادملبحىااّدٕلر طدْللللل

لم  ل اخنلبحواُذ ل.ل-/ل  ىيف لَ  لب١ل ُ لبط ىبٖلر اخنل

ب١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ/م  لل-بح املبحىاإّلر طْل/ل  ىيف للبح  اتتلبط  تذّٕ:

لبمرمىبطلللبح    ل-لتلًتكبتلذخنلبط  ٠ل- اخنلبحواُذ ل

The Interaction Between the Two Types of Digital Stories (Linear / 
Branching) and the Cognitive Style (Tolerance of Ambiguity / 

Intolerance of Ambiguity) on Developing Problem-Solving Skills 
and Engaging in Learning Among Educational Technology 

Students  

Dr.Reham Ahmed Fouad Elghandour 
Dr. Dina Abd Ellatif Mohammed Nassar 

Abstract  
The current research aims to develop problem-solving skills and engage 

in learning among educational technology students tolerant / intolerant of 
ambiguity, by measuring the effect of the interaction between the two types 



 م2021..  شهـــــــر  أبريل           الثاني والعشرون      العدد 

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية الهوعية

 

 

 

   
46 
 

of digital stories (linear / branching) and the cognitive style (tolerating 
ambiguity / intolerance of ambiguity) on developing solving skills The 
problem and engagement in learning among educational technology 
students, and the basic experiment was applied to a sample consisting of 
(52) students from the third year students, Department of Educational 
Technology at the Faculty of Specific Education, Tanta University for the 
university year 2019/2020, and the research students were divided randomly 
into four experimental groups, as The students of the experimental groups 
studied through digital stories (linear / branched), which appear in order: 
the first experimental group (linear / ambiguity tolerant), the second 
experimental group (branched / ambiguity tolerant), the third experimental 
group (linear / tolerance of ambiguity), and the group The fourth 
experimental (branched / ambiguity intolerance), and after the 
implementation of the experiment, the students ’grades were calculated and 
the statistical results were processed. The results of the research resulted 
that the experimental group in which the pattern of branched digital stories 
was presented was better than the group The process by which the pattern of 
digital stories has been introduced steps in both the development of 
cognitive summation and problem-solving skills, as well as in the 
development of learning engagement among educational technology 
students. The results also showed an interaction between the two types of 
digital stories (linear / branching) and the cognitive style (tolerance - 
intolerance of ambiguity). 
Key words: Digital Stories (Linear / Branched) - Cognitive Style 
(Tolerance of Ambiguity / Intolerance of Ambiguity) - Problem-Solving 
Skills - Engaging in Learning 

 :املكدمة 

مللم دد لبح  هُحُجّددتلبط   لددٕلذ اددتملل  ّدد لبطهددترل ددخنلب ددث لَبادد لل اددُعلللل

بح ا ّددٕلبح   ّاّددٕللَادد لبذدد نيتلمودد بتلبلتلددّٕلللرددترلبح   ددّ لَ تح ددتنلللل

بنيىتلم ٖلبط    لَا لبدتلينلكب لك ت٘ٔلبح ا ّٕلبح   ّإّلَ تح تنل  ّقل

بح  ِ للولبحثرُثلَبح كبلتتلبحد للب١ي بالبطط ُ ٕللَلوليذبلبطهط قلظًىتل

دمددتلينلوددىَكٔلبح ُظّددالبح  ددترلح اسدد ر نيتتلبح  هُحُجّددٕلبددٖلبح ا ّددٕللللل

لبح   ّإّ.

م  ددددقلبح اددددملبحىااّددددٕللددددولبطسدددد ر نيتتلبح  هُحُجّددددٕلبددددٖلبح ا ّددددٕلل

 دد ٔلطددتلم ا دد ل ددٌللددولللب١حسددهُبتلبح   ّاّددٕلبحدد لم ددً لبي اتلددتمللكددث بمللبددٖلبلل

ٕلبددٖلل ًددتلتلبملدد  تدٔتددممّددتبتلمى ُِددٕلَبهّددٕلل للَب رددتلبح ا ّددٕلبح   اّدد

لب ترلبلت لبح ا للولب١حبتثلَبح كبلتتلح   ىالم ًّتلَبح  اقل ًت.

 ادٕللَمد دللل  عدْلحل بحسدىدلبحللّٕلبطتدل د ل مالوبح إلبحىاإّلمثتكٔلمَ

بح ادددٕللبطىّٙدددتتللَبطُلدددّ ٖلبح ادددُِىِٕللَبح  هّدددتتلبإ ِادددٕلح رىِدددىللولددد

ل Norman, 2011, p1ًتلرَل تكك 

 أنًدتلمثدتكٔلمدولللل  Condy et al., 2012, p279رل ىبًدتلكُند ٓلَر دىَىلللَِ

بل خ ب لمهت ىلبحُلتٙ لبط   دٔللول ُكلنيت  ٕلم ا دًتللُلدّ ٖلمادُِىِٕلللل

 ,Wakeرلَِ ىبًددتلَِددالل.َٓلح  اددٕللَم دد كًتلك ددّ  لم  ّاددْبَ ددُتلبحددى
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2012, p26 ُللمثددتكٔلمددول أنًددتل كلَم  ّددقل ددُمْلبددّ  ل ددو لسم ددُٓلم ددٖل دد

كاددتل . تلدد خ ب لبح  هُحُجّددتل٠رلدلددخلبح هت ددىللَلُلددّ ٖللهتلددثٕللددول ددلل

لددوللِ  ددُى أنًددتلمثددتكٔلمددولبددّ  لاادد للللل Bran, 2010, p2رل ددىبىلًددتلِ ىب

وتبٕلينلبلد خ ب لل تملل  ُ ٕلبَللهطُإلُصهابحراُمٕللولبحاُكلل ل

ل.بطٞنيىبتلبطُلّ ّٕلبطهتلثٕ

لبحطد٠ ل ادثٕلمسدتم لللبلد اتكٔلدبب ّدٕللللللَٕم  قلبح ادملبحىااّدٕل ّٚدللل

لوَبا دددْلاىِدددبللدددلّاّدددٕلللجدددُ ٖلبح  تمدددخنلبحه ددد للددد لبطدددتدٔلبح  ل دددملٌَذاددد

ل.تًلل خنلَِس ٖلينلبح  تلخنلل يحًّتِهحذ لل ٌبإسّٕللب ح لٌل ككتم

ذّددددالبنيث ددددتلبح اددددملبحىااّددددٕلب تحّ ًددددتلللبح ا ّددددٕلبح   ّاّددددٕلبًددددْلل

بح د كٔلم دٖلذدخنلبط دتكخنللَيدْلمهتلدبلللللللح ا   ا للكادتلبنًدتلمهادْلللل لهتلثٕل

ٕللل  بح ٚددتتلبح اىِددٕلبطخ   ددٕلَك ددولبلدد خ بلًتلللل عدد لب ددتٟتلبح كبلددّ

(Rahimi & Yadollahi, 2017).ل

بح  خنللرل:ْيَل املبحىاإّلَب تلحطىِ ٕلبحسىد حلرلث ٕلبش تَيهتكل 

بح دددددددد خنللل-لInteractiveلْ بح دددددددد خنلبح  ددددددددتملل-لLinear لبخلطددددددددْلبطهدددددددد عل

ل- Braided Multi-Linearالبح دد خنلبط  دد دلبط  ددت -ل Multi-Linearبط  دد د

-Tree بط  دىيفللٗبح د خنلبح دحىللل-Nested Funnelاللبح د خنلبطخىَ دْلبط  دت للل

Branching -دلبح  خنلبح٠ طْل"ل (Non-Linear)ل(Phelps, 2004).ل

ٖل دلبح كبلتتلبح لمهتَحدتلبح ادملبحىااّدٕلمللللون تٙخلبح  ِ للَا لبشتكتل

ٖلبم د بيفلَبح خّددخنلل دلملا  ّاّدٕلِسدتم لبطد  للل ّدٕلبح  ل بح الرتل د٠لًدلمُظّ لىب

ْلل;2014لل دددىبم لدذددد٠ىلرَبحددد     للللللللللل;ل 2016لللحماددد لبحسدددّ لل;2016للللددد اٖلبإى ددد

رلددىَٔللبح كبلددتتولكاددتلبَ ددتلبح  ِدد للددلللللOkyay & Kand, 2017) ر

 ;2015مج ددٕللليكددتىل;2016للخم ددتكلمطّددٕل;2016يُِدد بلحماددُدللل;2018بح ددهتَٗللل

لى  دد لبل ددّ تلللبح  ً تلدد خ بلل Nazuk et al, 2015رل; 2013للًهدد لبح  ثددتىل

لّٕ ّابح   ّٕ تلللبح اًتلب١نيىلبمزمت ْلح ُظّ ًىتلن تٙحًبظ

َم ّددٌلبددلىلبح اددملبحىااّددٕلجيددتلبنيددىلبزمددت ّٖلبددٖلما ّددٕلبحدد    لحدد ٗللللللللللل

 ادددمل لم دددٖلبياّدددٕلبح(Puentedura ,2008بحطددد٠ لَاددد لبكددد تل ه ددد كبلل

بحىااّددٕلبددٖلبح ا ّددٕلبح   ّاّددٕلَبنًددتلبدبٔلمبتلبتم ّددٕلح    ددّ لَبحدد    لذّددال

ًدددتلبَلبلددد خ بلًتلبدددٖلبح ا ّدددٕلللين تجِ دددرتكلكدددخنللدددولبط  ددد لَبطددد    لبدددٖللللل

لبح   ّإّ.

بح ادملبحىااّدٕلر طدْلللللْمنطدلكمبتلِىج لب  ٠الن دتٙخلبحثردُثل  دأىلللل

 ليدددذٍلبح ُبلدددخنل.لَيدددٖلَجدددُدلمُبلدددخنلب دددىٗللمدددٞنيىلبًّادددتللَلدددولبيدددل/ل  دددىيف 

ب١ل ُ لبط ىبٖللَِ اد ل دٌلبحطىِ دٕلبحد لِ ادتِتل ًدتلب١بدىبدلبنيهدت٘لل تجل دٌلللللللللل

ح اُودددُمتتلبحددد لِ  دددىذلجيدددتلبدددٖلذّتمدددٌللَم دددقلمدددولب١ن دددطٕلبط ىبّدددٕلللللل

كادددتلبمسددد لبٟي ادددت للل.ل 1985بح دددىاتَٗللبندددُكلحماددد للَبمدكبكّدددٕلح  دددىد.لرل

للبطد ٗلبحدذٓلِادخنليحّدٌلبطد    للللللللل  كبلٕلب١لتحّبلبط ىبّٕلطتلجيتللدولمدأني لل
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لىذ دددٕلبح   دددّ للَكدددذحاللبلنًدددتلمدددٞنيىلللبطددد ٗلبحدددذٓلِادددخنليحّدددٌلللبطُادددالل

للكاددتلم دد دتللبح   ّاددْلَبطدد ٗلبحددذٓلِاددخنليحّددٌلبط  دد للللىذ ددٕلبح دد كِ للللل

ماهّ تتليذٍلب١لدتحّبلممدتلبدٗلينلظًدُكلمد دللدولب١لدتحّبللتوبحدتلحمدُكللللللللل

ْلل:لبٟي ات لَلوليذٍلب١لتحّب للبٟم اتدلل ت خنلبٟل  ٠رلمولب دترلبمدكبكد

ٓللللبح ثسدّ لللل ت ددخنلبح   ّد لبط ددىللل ل اددخنلبحواددُذللبٟند بتيفلل ت ددخنلبحدرتَ

ل 202-1992ل198ربنُكلبح ىاتَٓلللل اخنلبحواُذَم  ل

لد ُ للينلبىلب١ل(Halpin & Peterson, 1986)َا لبشتكليدّ صملَ ّرتلدُىللل

ِاددخنليحّددٌلبطدد    لبددٖللىذ ددٕلبحدد    للددولذّدداللبط ىبددٖلِددٞنيىلبددٖلبطدد ٗلبحددذٗل

لِاخنليحّدٌلبطد    لللللٓللكاتلِٞنيىلبٖلبطس ُٗلبحذلٗمن لبح ىذلَنُيفلبحمل ُ

دكجٕلبح  تمخنل  لبط    لَحم ُٗلبح    لبط د  لبَلللبطُاالبح   ّاٖللَبِضتمللل

ّدٕلللحثهت٘لبحثّٕٚلبح   ّالٕاتم ٔلل  تل ل بط ىَذلبلتلٌللبت١ل ُ لبط ىبٖلِ 

لهددتيخلبط ددىكبتلبح   ّاّددٕللددولبجددخنلمطددُِىلبح   ددّ للللللَُِ ددٖل تلدد خ بلٌللل

َبٟكم ت٘ل ٌلَ اُ تمللمه لتلِ ُىلبجي اليُل  ّقل اّخنللىِ لح٢ي بال

 ىِ دددٕلمدددىذلمهت دددىلبحمل دددُٗلزمدددبلبىلم ا دددٖللددد لللذّددداليىللٕبح   ّاّددد

بط٠لددد لبح خادددّٕلح اددد    لذّدددالزمدددبلبىلم هتلدددبل ىِ دددٕلَشددد خنلم ددد ِ لل

َلدددولنيددد لكدددتىلحعًدددُكلبٟثتيدددتتلل ُلدددٕللددد لب١لددد ُ لبط ىبدددٖلح اددد    لبط 

لددرتبثّتتلببط ىبّددٕل ددتحثلب١نيددىلللمُجّددٌلبٟي اددت لذمددُلب١لددتحّبلبط ىبّددٕلَ

لذخنلبط  ٠ت.

 ل اخنلبحواُذل أنٌلا كٔلبح دىدلم دٖلبح  تلدخنلللل1997َم ىالرل تدلشتي لل

َذخنلبط  ٠تلبحد لمُبجًهدٌ.لبلدتللللل لبطُباالبجل ِ ٔللَبطخ   ٕللَغ لبط هثأٔلل

مدد  ل اددخنلبحواددُذلبًددُلمج ددٌليمددىبذللدد ُكّٕلم اّددتل  دد لبٟكمّددت لمهدد لل

للُبجًٕلبطُباالبط   ٔ.

بددتح ىدلبحددذٓلِ راددخنلبحواددُذلح ِددٌلبح دد كٔلم ددٖللُبجًددٕلبطُباددالبط  دد ٔلل

 طىِ ددٕل هددت٘ٔلَِ  ثددخنلبطُباددالمبددتلبًّددتللددولم سدد بتل  ِ ددٕللَِ  تمددخنللدد لللللللل

خنللددتليددُلج ِدد .لبلددتلبح ددىدلبحددذٗلللىِ ددٕلب تحددٕللكاددتلبنددٌلِ  ثددخنلكددللبطُباددال ط

ِ راخنلبحواُذلبلنٌلِ حهبلبح  تلخنلل لبطُباالبحوتلضٕللَِ  ا ل   سّ لٟ

ظُبيىلبطُباالبحوتلضٕل  ٟللولبىلِهعاًدتلَِ ضدخنلبإ دُرلبإت دٕ.لرلدّ لللللل

ل 11لل2000مث لبح عّ للل

بلددتتل أياّددٕلب١لدد ُ للَلليددذبلبحادد دلبي اددتلبح  ِدد للددولبحثرددُثلَبح كللل

بط ىبدددٖلر ادددخنل/مددد  ل ادددخنلبحوادددُذ لللبح  تلدددخنللددد لبطُبادددالبجل ِددد ٔللللل

ل;ل2008َحّد لبحسدّ لمىبدٌلللللل;2000لّ لمث لبح عّ للل;1997َبطخ   ٕلرل تدلشتي لل

ل .ل2015وِهبل  ٗلبح حّتٗللل;2009حما لحما لن ّ لل

ٖللللل بحوادُذلللَلولبح ىذلبحست قلِ ضد لبىلبحطد٠ لل را دٖلَغد لل را د

شم   ددُىلبّاددتل ّددهً لبددٖلبلددتحّبلبدكبكًدد لَم تل ددً للدد لبطُباددالَبطددا بتلللللل

بحوتلضٕللَبط   ٔلبح ٖلِ  ىوُىلجيتلبدٖلبحثّٚدٕلبحملّطدٕل ًد للَمبدتلبدٖلمحداللللللللل

بطُباددالبح   ّاّددٕلَِ ط ددبلل ت  ددٕليددذبلبٟ دد ٠البشددتملبح ددىبكل  ددأىلب  ّددتكلل

لبط تجلتتلبطهتلثٕلخلاتٙمليٟٞ٘لب١بىبد.
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َم ٌّلبلنٌلح ر ّقلبح تٙد لبطىجدُللدولبطد    لَدمتذدٌلبدٖلدكبلدٕلبٗللًدت للللللللل

م  ّاّدددٕلِسددد  ت لل ىبدددٕل اتٙادددٌلَا كبمدددٌلَبلددد   بدبمٌلَلىبمتمًدددتلمهددد للللل

للَم  دددقلب١لدددتحّبلبط ىبّدددٕلبذددد لبيددد ليدددذٍلللبطًدددت لجيدددذٍلن دددتدبح خطدددّ لَبم

ٕلللللل م طدٖلللممدتلزم  دًتللللبٟل   بدبتلَمحدالل١نًدتلمبتلمدأني لماّدقلبدٖلبح خادّ

مٟللَب تحّٕ كاتلبنًدتلمسدتم لم دٖلذدخنلبط د ٠تلبح دٖلُِبجًدتلللللللللَ  تمللبكاىلمشُ

لبحط٠ .

ب دا للدوللللل ط دبلبلتلدْلللذّدتٔلبح دىدللللللَٖبح  كٔلم دٖلذدخنلبط د ٠تليدلللل

لبطُباالبح لمُبجًهتلللبإّتٔلبحُّلّٕليْلبلتلتًللُباالم ط بلذخنلبط د ٠تلل

َبياّددٕ.لَِدد    للمنسددتنْلم  ّدد بملذددخنلبط دد ٠تلبكاددىلبشدد ترلبحسدد ُكلبلل َِ دد

حّادددثرُبلادددتدكِولم دددٖلبشدددتملبح دددىبكبتلبحسددد ّإلللللبحطددد٠ لذدددخنلبط ددد ٠ت

َكددتىلللب ددُلكتنددتلبإّددتٔلبحدد للددُّبجًًتلب١بددىبدلمبتل ثّ ددٕلنيت  ددٕللذّددتمً 

ٕللللللللل للح خنللدهً لدَكلبَلبدَبكلحمد دٔلِٞدَنًدتللطدتلكدتىلذدخنلبط د ٠تلاضدّٕلل رد

لاٌليُلمأدِٕلبدَبكٍلبحمل دٔلحٌ.ب خنللتلم ٖلبح ىدلبىلِ   

 لبىلبط دددتككٕلبحه دددطٕلح طددد٠ لبنيهدددت٘لللل1989َِ ددد لجدددت ىلمثددد لبإاّددد لرلل

َم  دقللًدتكٔلذدخنلللللم  اً ليزمت ّتمللم ْللًدتكبمً لللذدخنلبط د ٠تلبح   ّاّدٕللللل

بط   ٕلحبدالحثّٚدتتلبط د  ٕلبططىَذدٕلبحد لٟلِ دُبىلذدخنلجيدتلَيمدتدٔلمىمّثًدتللللللللللل

ك  دتبتمللح  ٠ادتتل د لبحُلدتٙخنلَبحوتِدتتللللللبل ثادتكبمللبَللَم ُكًتلَيُلِسد  ت لبل

لبكاددىلممددتلمسدد  تلٌلبشدد ترلب ددىٗللددولبحدد    لَلهًددتلرلبمذسددتعل تط دد  ٕللللللللل

لبح  ّّ  .لم ُِ لبح ىَذللبح ُ خنليحْلبح ىَذللمُوّ لبط   ٕل

َيهتكلبح  ِ للولبح كبلتتلبح ٖلنتدتل ضىَكٔلبٟي ات لحبخنلبط  ٠تللول

ْل د٠رلبحد    للل  & Bixler ;ريد بتلدكبلدٕلللَمهاّدٕللًتكبمدٌللَاد لللللبمح رتَند

Land, 2010 ;Serin, 2011ل(Lou et al., 2013;دت للل;2014للبمحد ل دتد للرل 

لبمح رتَنددْبىلبلدد خ ب لبحدد    لليحددْلل 2018جًّددتىليتشدد لللل;2014للحمادد ل ددت ل

بلددًاتللل سدد للسدد ُٗلللَبنًددتلللذددخنلبط دد ٠تلم ددٖلمهاّددٕللًددتكبتلللِ اددخنل

ل.ذخنلبط  ٠تللًتكبت

ربلدد ٔلل;ل Pithers, 2011ل; (Ates, 2007 ;كددخنللددوللكاددتليدد بتلدكبلددٕ

ٖليحددْل ل2011ذحددتوٓلل بح ددٖلمددٞنيىلم ددٖلللبح ُبلددخنلبجيتلددٕلللددوللبىلب١لدد ُ لبط ىبدد

ل.لًتكبتلذخنلبط  ٠ت

منطددٖلبح اددملبحىااّددٕلر طددْل/ل  ددىيف لَب١لدد ُ للللللِسدد خ  لبحثتذاددتىل

 هاّددٕللًددتكبتلذددخنلبط دد  ٕلحلبط ددىللر اددخنلبحواُذ/مدد  ل اددخنلبحواددُذ 

بلددد خ ب للذّددداليىللَبمرمدددىبطلبدددٖلبحددد    لحددد ٓل ددد٠ لم هُحُجّدددتلبح   دددّ ل

 ا ٕلمتلدٕلَبح ادملبحىااّدٕلللللبمح رتَنْبح  هُحُجّتلبإ ِإللاخنلبح    ل

م لبددٖلبٟرمددىبطلبددٖلبحدد    للددول دد٠رلمددُب لللللل ادد ٕل ت ددٕلك ددولبىلِسددتلل

َلددتٙخنلبح  تمددخنلَبح ُب ددخنلبددٖل ّٚددتتلبحدد    لبٟح رتَنّددٕلَلددول دد٠رلب١دَبتللل

بح ٖلمُبىيتليذٍلبحثّٚتتلك ولبل خ بلًتلح ستم لبحط٠ لم ٖلبٟرمىبطلبدٖلل

ل. لFord, 2009بح    ل سًُحٕ.لر
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طددُٗلم ددٖللبددٖلبحدد    لم ددٖلبنددٌلما ّددٕلن سددّٕلمهللل  ددىالبٟرمددىبطلِلذّددا

بٟي ات للَبل ااتكلبجلً للَمُجًٌّلذمدُلبحد    لحملتَحدٕلبًد لَيم دتىلبط دتكاللللللل

 .Klem, A.M., & Connell, J.P) َبطًدتكبتلبح دٖلِسد ٖلبح ادخنلح ر ّ ًدتلللللل

ل(2004,

َِ ددد لبٟرمدددىبطلبدددٖلبحددد    للٞشدددىلب دددترلجلدددُدٔلبحددد    لَلهثدددٖ٘لل اّدددتلل

ب ددت٘لل;ل2014ب ّدد لللطسدد ُٗل اددّخنلبحطدد٠ لَيددذبللددتلبك مددٌلدكبلددٕلرمثدد لللللل

ل 2018للمث بحهت ىلمث بإاّ 

 :االسطاع باملػهلة 

َلددول دد٠رلبح ددىذلبحسددت قلبل  دد ىلبحثتذاددتىلَجددُدلل دد  ٕلللمدد كِ لللللللل

ل ىكللهعُلٕلبإتلبلب٣نلحط٠ لبح ىادٕلبحاتحادٕلاسد لم هُحُجّدتلبح   دّ لللللل

لل   ّٕلبحرت ّٕلبحهُمّدٕلجتل دٕل هطدتلتا دتلللَجدُدلاادُكلحد ٗلبحطد٠ للللللللل

لًددددتكبتلذددددخنلل دددد ٠تل ددددّتنٕلبإتلددددبلب٣حددددْللَكددددذحاللثددددتٍلبحطىِ ددددٕلل

كاتلُِبجٌلبحطتحبلبح دا للدولبط د ٠تلللللبح   ّ ِٕلبح لِ  ل ًتلم كِ لبط ىكل

َكا للولبح ُبٙقلَلهًدتلثاّد لبح اثّدُمىللللبطخ   ٕللليذبلبط ىكلللب١مطترَ

بحادددتإٕلح٠لددد خ ب لذ دددٖللللHardwareسم دددتدلح ددد دللدددولبط ُندددتتلبطتدِدددٕلللل

ِس طّ لبحطتحبلبح  تلخنلل ًتلَل تي ٔللدتلمتلما دٌلليٟلبىلبمل تنّدتتلبطتدِدٕللللل

 ددُرلدَىلمددُب ليددذبلبح دد للددولب١جًددتٔلَبط دد بتلللل اددخنل ددتصلح اددّتنٕلللللل

َج  ًتلمىوٌلح   الللبٓلإعٕللَم  ليل تنّٕلمُب لجًتولح خنل تحبلح ْل

ب٣حدْلَثاّ ددٌلَل ىبدٕللُبادد لبح طدد للللِ د ك لم ددٖللًدتكبتل ددّتنٕلبإتلددبلل

دب ددخنلجًددتولبإتلددبلل١ىلمحدداللِددٞدٓليحددْلم طّددخنلبح طدد لَلددولنيدد لم  ددىذلللللللل

ادددىلبحطددد٠ لللم  اًددد لم دددٖلذّددداليذمبحقرّدددتتلم دددٖلبٟجًدددتٔلح ضدددّتيفلل

بإ ددغلَبٟلددرتجتيفلح ا ددتيّ لبط    ددٕل ددتط ىكللبٓلبذماددىلبحدد    لللبدنددٖلللللللل

للس ُِتمٌلَيُللس ُٗلبح ذكى.

  البشح:مػهلة 

ت هددتلبحثتذا هددتىللددول  ددُكٔلل دد  ٕلبحثردداللَ  ِدد يتللَ ددّتغ ًتلللددوللللل

ل ٠رلبحملتَكلَب١  تدلب٣مّٕ:

 مٟل:لبإتجٕلينلمهإّل ل.لًتكبتلذخنلبط   ٕلح ٗل ٠ لم هُحُجّدتلبح   دّ للبَ

لذ دليذٍلبإتجٕللول ٠ر:

 ذددخنلل دد ٠تلللَجددُدلااددُكلَمدد نٖلحدد ٗلبحطدد٠ للللللل٠ذعددٕلبحثتذاددتىلل

 .بإتلبلب٣حْ ّتنٕل
 ل تحبل10يجىب٘لدكبلٕليل   تبّٕلم ٖلراُمٕللولبحط٠ لم ُنتللولر 

َ تحثٕللول ٠ لاس لم هُحُجّتلبح   ّ ل   ّٕلبحرت ّٕلبحهُمّدٕلجتل دٕللل

 هطددتلل ددتكدلمّهددٕلبح حى ددٕلب١لتلددّٕلذددُرللدد ٗلبطددت لبحطدد٠ لمب ددتكال

ٕلبح   ّ ِٕلذُرلركب٘لبحط٠ لللبحطىِ َل ّتنٕلبإتلبلب٣حْلَلًتكبتل

 للَمحالل ً ال2بط ث ٕلللم كِ لل ىكل"لهعُلٕلبإتلبلب٣حْ"لل رقلر

مسدددحّخنلركبًٙددد لذدددُرلبحطىِ دددٕلبح   ّ ِدددٕلبط ث دددٕلللمدددىذلبط ىبدددٕلللللللل
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َبخلدددقبتلبط ضددداهٕلللبط دددىكلَبحددد لم اادددخنللليح دددت٘لبحملتودددىٔللَمحدددالللللل

 تط تكنددددٕللدددد لبحطىِ ددددٕلبح تٙاددددٕلم ددددٖلمُظّددددالَبلدددد خ ب لبحُِددددبللللللل

ينلبب  دتكلبحطد٠ لطًدتكبتللللَم  لن تٙخلبح كبلدٕلبٟل   دتبّٕلللل.ح  كِ ب

اادددُكلللبحطىِ ددددٕللذدددخنلل ددد  ٕل ددددّتنٕلبإتلدددبلب٣نللكادددتلُِجدددد للللل

بح   ّ ِددٕلبط ث ددٕلللمدد كِ لبط ددىكلََجددُدلكغثددٕلذمددُلبلدد خ ب ل ددى للللللل

ل.ب ىٗلم  ا لم ٖلبحُِبلللبح    

 ينل دى لغد لم  ّ ِدٕللللليهتكلبح  ِ للدولبط دىكبتلبح كبلدّٕلبح دٖل  دتدللللل

ح هإّللًتكبتلذخنلبط  ٠تلَلول  لم دالليدذٍلبط دىكبتلل دىكللهعُلدٕلللللل

بإتلبلبٟنلحذبلات لبحثتذادتىل  ادخنلل دت ٠تللد ل د٠ لبح ىادٕلبحاتحادٕلللللللل

  س لم هُحُجّتلبح   ّ للرش ثٕلمتلٕ لذُرلم كِ لل ىكللتدٔللهعُلٕل

ك ًتلَبل تنّدٕلبمتذدٕلللبإتلبلب٣نلمبتلِ هتلدبلل ًد لَ د ُ تمًتلَل دتلللل

مثددتدرلب٣كب٘لَبخلددقبتلح هاّددٕللًددتكبتلذددخنلبط دد ٠تلَبمضدد للددول دد٠رلللللل

لبل حت  ً 

 لًدتكبتلذدخنلل د  ٕللللنيتنّتمل:لبإتجٕلينلبل خ ب لبح ادملبحىااّدٕلح هاّدٕلللل

ل. ّتنٕلبإتلبلب٣نلح ٗل ٠ لم هُحُجّتلبح   ّ 

تلبح  ِدد ل  دُٗلبح اددملبحىااّددٕلم ددٖلبح  ِدد للدولبحُلددتٙ لبط  دد دٔلَجيددلل

لولبطاّتبتلَبٟل تنّتتلكاتلبشتكتلل ع لبح كبلتتل ضىَكٔلبٟلد  تدٔللدوللل

بياّدددٕلبح ادددملبحىااّدددٕللَ تح دددتنلَم ددد لبح ادددملبحىااّدددٕليدددٖلبطهتلدددثٕلللل

لح هإّللًتكبتلذخنلل  ٠تلبإتلبلب٣نلح ٗلبحط٠ .

َم ٖلمحاللمُج لذتجدٕلٟلد خ ب لبح ادملبحىااّدٕلح هاّدٕللًدتكبتلذدخنلللللللل

لبإتلبلب٣نلح ٗلبحط٠ .ل  ٠تل

 نيتحاتمل:لبإتجٕلينلبل خ ب لبح املبحىااّدٕلح هاّدٕلبمرمدىبطلللبحد    للللل

ل.ح ٗل ٠ لم هُحُجّتلبح   ّ 

بن دطٕلبحد    للللٔللکبط دتكللبح    لمدولبحىغثدٕللللللبحط٠ للبرمىبطلق ِ

ذللًدت للّدلتلم دٖلمه لِدلکلللد ل دذرلبجلًد لَبحدرتللللحدذحاللمه لتلم دت لجيد لبح ى دٕلللل

بإادتعللللدول د٠رلللذمدُلما ّدٕلبحد    لللٕلّدلت زماتلمعًىلبط دتمىلبملك  للبح  

ل Jolien ,U , 2014, 49.لرلبٖلما ّٕلبح    َبح  تٝرلَبٟح تب ل

للبحسددد ُكْ:لبجلتندددبلْبحددد    لَيدددللني٠نيدددٕلجُبندددبلح٠رمدددىبطلللللكَيهدددت

لٔلبحطدد٠ للکل ددتكللل ااددخنِلبحسدد ُكْرمىبطلبددتمل.َبط ددىلللَْبحُجدد بن

للل اادخنلِلْبٟرمدىبطلبح دت  لللهادتلّلل لّٕدلَينيىبٙلَّٕبج اتملّٕكبدکبن طٕلب

ل   َبحد لل َم دتم٠تلذمدُلبط كلدٕلَبط  ادلللللّٕدلت زمبحطد٠ لبثتيدتتليلللكبل ٠

م  دد لبحطدد٠ لللبّبلددتحلْم ددلوکىِددلرمددىبطلبط ددىللبىلبمل ذددلَب١ دد ات٘للل

ل للMartin  & Torres , 2016, p5ربتم ٕلَلهعإ.لل ِٕ طى

لادد ل دد للددولجُبنددبلبحدد    لبطًاددٕلَبحدد للِبحدد    للبددلىلبٟرمددىبطلللالَ ددذح

َبثتيتمدٌلذمدُللللبحطتحدبللل ُكلم ٖمٞنيىلل خنلل ٌّلس ُٗل المٞنيىلب  للٟ

ٕلث ددخنلّدداّٚددٕلم  ّل  بحدد    لٟ دد للددولمددُبلقلبٟرمددىبطللّددَح ر ل.لبحدد    
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بحدد    لسدتم لم دٖلللِٕلممدتللّدداّممتكلدٕلب١ن دطٕلبح   لللُىللك  دتكلِبحطد٠ لل

سدددتم لم دددٖلِبحددد    للَل دددح لبحطددد٠ لم دددٖلبٟنوادددتعلللِبحه ددد لبح  دددترللَ

َلّدلاّقلب١ي بالبح   ّ   ُلللِٕلبطىجدُٔلل تتلبًد لبمادقلللِأ دذلبحطد٠ لينللسد 

لل2018ل خنلّدلل   ات٘ل دلّٕل.لرشدلّدلُلّتمً لبحّدلذلقللتلم  اٍُللّهً للولمطث ت

ل 326

بح ا للولبحُلتٙ للبح املبح   ّإّلم  قل ّٕٚل اثٕلمض لبتل خ ب 

مددُبىلبح ددىصلبطهتلددثٕللبح ددٖلٕلِدد ّلبح    ٕلغددّدداّب١ن ددطٕلبح   بح   ّاّددٕلَ

لبخلت ددٕل اددّتنٕلبإتلددبلل ي ل تط ىبددٕلِددبحدد    لَمتَلٟرمددىبطلبحطدد٠ لل

ل.بخلت ٕل تحاّتنٕلمهإّللًتكبتلذخنلبط  ٠تلْستم ي لم ِممتل

ٖلل ذددخنلللًددتكبتلممددتللددثقلم ضدد لل دد  ٕلبحثرددالبددٖلَجددُدلااددُكلَمدد نٖلبدد

حدد ٗط٠ لم هُحُجّددتلبح   ددّ لَبح ددٖللبط دد ٠تلط ددىكللهعُلددٕلبإتلددبلب٣حددْ

بىلب١لتحّبلبط ث ٕلذتحّتمللللم كِ لبط دىكلٟلت دولبحطتحدبللللك ولبكجتمًتلينل

لددولمهاّددٕللًددتكبتلذددخنلبط دد ٠تلط ددىكللهعُلددٕلبإتلددبلب٣حددْللذّددالمُجددٌللل

سدد ر نيتتلبح  هُحُجّددٕلَبح  هّددتتلللبحدد    لذمددُلبلدد ااتكلبذدد لبطلبحثتذا ددتىل

  ّ ًددتلَبطًددت لبطددىبدللبحرت ُِددٕلبإ ِاددٕلبحدد لمهتلددبل ثّ ددٕلب١يدد بالبطددىبدلللل

مه ّذيتللَبح لتاخنلبح املبحىااّدٕلببضد ًتلطدتلحدٌللدول ادتٙملَممّدتبتلللللللل

م هتلددبللدد لبإتجددتتلبح   ّاّددٕلبحدد لمللم ددُبىل تحطىِ ددٕلبح   ّ ِددٕلَبحدد لللللللل

بحدد    لمددقلبحُِددبلك دد لل ًددتلبددرتبتلبحدد    لحبّددالمدد  خملللمددُب للاددتدكل

ِس طّ لبط    لبح  ُرلم ًّتلَبح    لح رتبتل ُِ ٕلُِلّدتمللممدتلِده   لم دٖللللل

نُبمخلم  اٌللَح خنللتلِ  للدولبطاّدتبتلبحد لمه دىدل ًدتلبح ادملبحىااّدٕلبنًدتللللللللل

بدبٔل ّٕٚل اثٕلح ا للولبحُلتٙ لبط   دٔلبحد لك دولبلد خ بلًتلكادتلبنًدتلللللل

م هُحُجّٕلجلا لَ  ّخنلَم دُِ لبط  ُلدتتللدول د٠رللدتدلبح هت دىلبطىّٙدٕلللللللل

َ تح دددتنلبدددٖلنادددُصلل  ُ دددٕلممدددتلِسدددًخنلبًددد لبحطددد٠ لح ادددتدٔلبح   ّاّدددٕللل

مُظّاللتلمتلم  ادٌلللمهاّدٕللًدتكبتلذدخنلل د ٠تللهعُلدٕلبإتلدبلب٣حدْللللللللل

َبٟرمىبطلبٖلبح    للَا لي البحثرالح ُ دُرليحدْلبنسدبل دُكٔللدول دُكللللللل

ل  ددىيف لَب١لدد ُ لبط ددىلللللح  تمددخنل دد لمنطددٖلبح اددملبحىااّددٕلر طددْل/لللللب

مهاّدددٕللًدددتكبتلذدددخنلبط ددد  ٕللٖر ادددخنلبحواُذ/مددد  ل ادددخنلبحوادددُذ لم ددد

للب١لددىلبحددذٓلدمددٖلينللل دد٠ لم هُحُجّددتلبح   ددّ لللٗبحدد    لحدد للَبمرمددىبطلل

ليجىب٘لبح كبلٕلبإتحّٕ.

 :أضئلة البشح 
بحثردداللددول دد٠رلبمجت ددٕلم ددٖللبددٖلوددُ٘للددتللددثقلك ددولل تجلددٕلل دد  ٕللل

بنيددىلبح  تمددخنل دد لمنطددٖلبح اددملبحىااّددٕلر طددْللللددتلبحسددٞبرلبحددىّٙ لب٣مددٖ:

لٖ/ل  دددىيف لَب١لددد ُ لبط دددىللر ادددخنلبحواُذ/مددد  ل ادددخنلبحوادددُذ لم دددلل

 دد٠ لم هُحُجّددتللللٗمهاّددٕللًددتكبتلذددخنلبط دد  ٕلَبمرمددىبطلبددٖلبحدد    لحدد لللللللل

لبح   ّ ل؟

لٕلبح ىمّٕلبح تحّٕ:َِ  ىيفللوليذبلبحسٞبرلبحىّٙ لب١لٚ 
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 لتللًتكبتل ّتنٕلجًتولبإتلبلب٣حْلبحُبجدبلمُببىيدتلحد ٗل د٠ لبح ىادٕلللللل

 ش ثٕلمتلٕلاس لم هُحُجّتلبح   ّ ؟ل–بحاتحإل
 لددددتللددددتلل ددددتِ لمادددداّ ل ّٚددددٕلبحدددد    لبح تٙاددددٕلم ددددٖلمنطددددٖلبح اددددمللللللل

َبمرمدىبطلبدٖللللتبحىاإّر طٖ/لل  ىيف لم ٖلمهإّللًدتكبتلذدخنلبط د ٠للل

ل لم هُحُجّتلبح   ّ ل؟ ٠لٗبح    لح 

 ل  دىيف لَب١لد ُ لللللتلبنيىلبح  تمدخنل د لمنطدٖلبح ادملبحىااّدٕللر طدْل/لللللل

بجلُبندددبلبط دددىللر ادددخنلبحواُذ/مددد  ل ادددخنلبحوادددُذ لم دددٖلمهاّدددٕللللل

لاّتنٕلجًتولبإتلبلب٣حْل؟بط ىبّٕلبخلت ٕل 

 ل  دىيف لَب١لد ُ لللللتلبنيىلبح  تمدخنل د لمنطدٖلبح ادملبحىااّدٕللر طدْل/لللللل

ر اددخنلبحواُذ/مدد  ل اددخنلبحواددُذ لم ددٖلمهاّددٕللًددتكبتلذددخنللللبط ددىلل

 بط  ٠ت؟
 بنيددىلبح  تمدخنل دد لمنطددٖلبح ادملبحىااّددٕللر طدْل/ل  ددىيف لَب١لدد ُ لللللدتلل

ٕلللللل دب٘لبطًدتكٗللب١ بط ىلللر ادخنلبحواُذ/مد  ل ادخنلبحوادُذ لم دٖلمهاّد

 ؟حاّتنٕلجًتولبإتلبلب٣حْ
 ل  ددىيف لَب١لدد ُ لبنيددىلبح  تمدخنل دد لمنطددٖلبح ادملبحىااّددٕللر طدْل/للللدتلل

بط ىلللر اخنلبحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ لبٖلل ّدتعلبمرمدىبطلبدٖلللل

 ؟بح    
 لددتلبح ٠اددٕل دد لدكجددتتلبحطدد٠ لللكددخنللددولبٟ  ثددتكلبح راددّ ْلَب  ثددتكللل

ل ّدتعلبمرمدىبطلللَ طتإلل٠ذعدٕلب١دب٘لبطًدتكٗللللَلًتكبتلذخنلبط  ٠تلل

 ؟بٖلبح    

  :أٍداف البشح 

لين:ًِ البحثرالبإتنل

 ٕبح اددملبحىااّددٕلر طددْل/ل  ددىيف لَب١لدد ُ للللل دد ل  تمددخنلبحبنيددىللل ىبدد

بط ددىلللر اددخنلبحواُذ/مدد  ل اددخنلبحواددُذ لم ددْلمهاّددٕللًددتكبتلذددخنلل

لبط   ٕلَبمرمىبطلبٖلبح    لح ٓل ٠ لم هُحُجّتلبح   ّ .ل

 ِد لبنيدىلبلدد ُ  للدولب١لدتحّبلبط ىبّددٕلر ادخنلبحواُذ/مد  ل اددخنللللللل  

َ ادددّخنل ددد٠ لك ّدددٕلبحرت ّدددٕللذدددخنلبط ددد ٠تللًدددتكبتبحوادددُذ لم دددٖل

 .لَبرمىب ً لبٖلبح    بحهُمّٕل
 ٕذددخنللبح اددملبحىااّددٕلر طددْل/ل  ددىيف لم ددٖللًددتكبتللمنطددٖلبنيددىللل ىبدد

 .لَبرمىب ً لبٖلبح    َ اّخنل ٠ لك ّٕلبحرت ّٕلبحهُمّٕللبط  ٠ت

  :أٍنية البشح 

لم اولبيإّلبحثرالبإتنلللبحه تطلبح تحّٕ:لل

 ِٕلل   لبحثردالببتادتلج ِد ٔلح  دتٙا لم دٖلماداّ لللللللا ل لللبح ادملبحىااّد

بح   ددّ لمبحاُمددٕللددولبمكشددتدبتلَبح ُجًّددتتلبح ددٖلِهثوددٖلبىلمٞ ددذل  دد لل

 .بح امبٟم ثتكلمه لمااّ ليذٍل
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 لُبكثٕلبح طُكبتلبإ ِإلللرترلم هُحُجّتلبح   ّ ل ا ٕلمتلدٕلَبدٖللل

 للبح   ّ ل ا ٕل ت ٕ.للبح املبحىاإّرترل
 ٘ذخنلبط  ٠تلبخلت ٕل اّتنٕلبإتلبلب٣حْل.ًتكبتلمببحط٠ للينيىب 
 َبحدد لك ددولمُظّ ًددتللدد للللل ددّتنٕلبإتلددبلب٣نل  ِدد ليل تنددتتلَبدَبتلل

ل.ك٠للولبٟل ُ لبط ىبٖلر اخنلبحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ 

  :متػريات البشح 

 :ٕ   بط و بتلبطس 
 ٖلل ّٚدددٕلبحددد    لل بح ادددملبحىااّدددٕلر طدددْلللمنطدددٖللبح تٙادددٕلم دددٖلمنطددد

 /ل  ىيف 
 ٖ ّبط و لماه 

  بٟل ُ لبط ىبٖلر اخنلبحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ 
 بط و بتلبح ت  ٕ:ل 

 .بح راّخنلط ىكللهعُلٕلبإتلبلب٣ن 
 ْللًتكبتلذخنلبط  ٠تلحاّتنٕلبإتلبلب٣ح

 متلٕل   ّتتللش ثٕل–بمرمىبطلبٖلبح    لح ٓل ٠ لم هُحُجّتلبح   ّ ل

 بحرت ّٕلبحهُمّٕ
 :الفسوض 
 ٟلُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتلمهدد للسدد ُٗلرللα≤0.05ل دد لل ُلددطتتلدكجددتتلل 

 ٠ لب اُمتتلبح حىِثّٕلبٖلبح راّخنلبط ىبدٖلِىجد لينلبنيدىلبح  تمدخنللللل

 دد لمنطددٖلبح اددملبحىااّددٕلر طددْل/ل  ددىيف لَب١لدد ُ لبط ددىلللر اددخنلل

 بحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ ل
 بددى لدبرليذاددتّٙتلمهدد للسدد ُٗلرلٟلُِجدد لα≤0.05ل دد لل ُلددطتتلدكجددتتلل 

 ددد٠ لب اُمدددتتلبح حىِثّدددٕلبدددٖلب  ثدددتكلذدددخنلبط ددد ٠تللِىجددد لينلبنيدددىللل

بح  تمخنل  لمنطدٖلبح ادملبحىااّدٕللر طدْل/ل  دىيفل لَب١لد ُ لبط دىلللللللللل

 ر اخنلبحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ ل
 ٟلُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتلمهدد للسدد ُٗلرللα≤0.05ل ُلددطتتلدكجددتتلل ل دد ل

 ٠ لب اُمتتلبح حىِثّدٕلبدٖل طتادٕلل٠ذعدٕلب١دب٘لبطًدتكٗلِىجد لينللللللل

بنيددىلبح  تمددخنل دد لمنطددٖلبح اددملبحىااّددٕللر طددْل/ل  ددىيفل لَب١لدد ُ لللللللل

 بط ىلللر اخنلبحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ ل
 ٟلُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتلمهدد للسدد ُٗلرللα≤0.05ل دد لل ُلددطتتلدكجددتتلل 

 حىِثّدٕلبدٖلل ّدتعلبمرمدىبطلبدٖلبحد    لِىجد لينلللللللل ٠ لب اُمدتتلبحل

بنيددىلبح  تمددخنل دد لمنطددٖلبح اددملبحىااّددٕللر طددْل/ل  ددىيفل لَب١لدد ُ لللللللل

 بط ىلللر اخنلبحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ ل
 ٟلمُج لم٠إلبكمثت ّٕل د لدكجدتتل د٠ لراُمدتتلبحثردالبح حىِثّدٕللللللل

ّل  ٖلبط ىبدددٖللم دددٖلب  ثدددتكلذدددخنلبط ددد ٠تللَدكجدددتمً لم دددْلب  ثدددتكلبح راددد

َدكجددتمً لم دددٖل طتاددٕلل٠ذعدددٕلب١دب٘لبطًددتكٗللَدكجدددتمً لم ددٖلل ّدددتعللللل

 بمرمىبطلبٖلبح    ل.
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 :عيية البشح 

 ل تحبلَ تحثٕللول ٠ لبح ىادٕلبحاتحادٕلاسد لللل52م ُنتلمّهٕلبحثراللولر 

جتل ددٕل هطددتلل–شد ثٕلمتلددٕل   ّدٕلبحرت ّددٕلبحهُمّدٕللللل–م هُحُجّدتلبح   ددّ لل

للبح اخنلبح كبلدٖلب١َرللدولللل ّتنٕلبإتلبلب٣حْلبحذِولِ كلُىللًتكبت

متلم سددّاً ل طىِ ددٕلم ددُبّٕٙلينلراددُم  للل2020ل-2019بح ددت لبجلددتل ٖل

م ٖلذسبلب١ل ُ لبط ىبٖلَكخنلراُمٕلمتلم سّاً لينلمنطد لم دٖللل

 .لبح املبحىاإّذسبل

  :ميَر البشح 
 ددّتنٕلبإتلددبللبطدهًخلبحُ دد ٖ:للليمدد بدلاتٙادٕلبطًددتكبتلبخلت ددٕللًدتكبتللل 

ح دٖلِ دُبٙ للد لبحثردالبإدتن.لللللللبٟرمىبطلبٖلبح    َم  ِخنلل ّتعللب٣حْ

بح ادددملَلىبج دددٕلبح كبلدددتتلبحسدددت  ٕلَب١د ّدددتتلبح دددٖلمًددد  ل تلددد خ ب لل

للبح   ّ للَبح ٖلمً  ل  كبلٕلبٟل ُ لبط ىبٖلر ادخنلبحوادُذللللبحىاإّ

  اخنلبحواُذ لللبح   ّ .م  لل–
 منطددٖلنيددىلبطدد و لبطسدد  خنلبط ااددخنلللب ددتٙ لم ددٖلدكبلددٕلبطددهًخلبح حىِثددٖ:لبح

بٟلدددددد ُ لبط ىبددددددٖلر اددددددخنلللَلبح اددددددملبحىااّددددددٕلر طددددددْل/ل  ددددددىيف للل

بحواُذ/مدددد  ل اددددخنلبحواددددُذ لم ددددٖلبطدددد و بتلبح ت  ددددٕلربط اا ددددٕللللللل

لًدددتكبتلذدددخنلبط ددد ٠تلحادددّتنٕللبح رادددّخنلط دددىكللهعُلدددٕلبإتلدددبلب٣ن

 بإتلبلب٣حْلبمرمىبطلللبح     .

 تصنيه التذسيبى: ال 

١ك دد لل Simple Factorial Designمتليمثددتيفلبح ادداّ لبح ددتل ٖلبحثسددّ لل

 راُمتتلثىِثّٕل
بح طثّقلبح ث ٖل

لح٢دَبت

لبل ُ لبح    

لبح طثّقلبحث  ٗلح٢دَبت ُذم  ل اخنلبحوال اخنلبحواُذ منطٖلبح إ

لبم  ثتكلبح راّ ٖ

 بط ىبٖ
ب  ثتكلذخنل

 بط  ٠ت
ل

ب١دب٘لل طتإلل٠ذعٕ

لبطًتكٗ

ل

بمرمىبطللل ّتع

 بٖلبح    

  طٖ
بح املبحىاإّل:ل1 

 اخنلل–ر طْل

لبحواُذ

لل–بح املبحىاإّلر طْل:ل2 
 م  ل اخنلبحواُذ

بم  ثتكلبح راّ ٖل

 بط ىبٖ
ل

 ب  ثتكلذخنلبط  ٠ت
ل

ب١دب٘لل طتإلل٠ذعٕ

لبطًتكٗ

ل

بمرمىبطلبٖللل ّتع

لبح    

لل  ىيف

بح املبحىاإّل:ل3 

 اخنلل–لل  ىيفر

 بحواُذ
ل

لل–لل  ىيفبح املبحىاإّلرل:4 
ل اخنلبحواُذم  ل

ل

ل لبح ااّ لبح حىِثٖلح ثرا1ش خنلر

  :سدود البشح 

لبا اىلبحثرالبإتنلم ٖ:لل

 ش ثٕلمتلٕل   ّدٕلبحرت ّدٕلللل– ٠ لبح ىإلبحاتحإلاس لم هُحُجّتلبح   ّ ل

"لللبإتلدبلب٣نل دّتنٕللجتل ٕل هطتلبحذِولِ كلدُىللًدتكبتل"للل–بحهُمّٕل

 .لل2020ل-2019بح اخنلبح كبلٖلب١َرللولبح ت لبجلتل ٖل
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  ُ لل اخنلغاُذل–ل اخنلغاُذبح    لرلبل  
 ّٕللل  ىيفل–ل طٖرلمنطٖلبح املبحىاا.  

  :أدوات البشح 

لِ ط بل  ّقلبي بالبحثرالبإتنلبل خ ب ل  ضلب١دَبتلبط اا ٕلل:ل

 رلددوليمدد بدللللّتنٕلبإتلددبلب٣نل ددل طتاددٕلل٠ذعددٕلب١دب٘لبطًددتكٗلطًددتكبتلللل

 بحثتذا  .ل
 ٕللللب  ثتكلبح راّخنلبط ىبدٖلل  دّتنٕللطًدتكبتلللط دىكللهعُلدٕلبإتلدبلبخلت د

 رلوليم بدلبحثتذا  .لبإتلبلب٣نل
 رلوليم بدلبحثتذا  .لب  ثتكلذخنلل  ٠تل ّتنٕلبإتلبلب٣نل 
 َمتلم  ِ ددٌلحّ دُب٘ للد لظددىَالبحثرداللددولللللبٟرمدىبطلبددٖلبحد    للل ّدتعللل

 اثخنلبحثتذا .

    : خطوات البشح 

لح ر ّقلبي باليذبلبحثراللمتليمثتيفلبخلطُبتلبح تحّٕل:

 بم ٠يفلم ٖلبح كبلتتلَلبحثرُثلبحسدت  ٕلَلب١د ّدتتلمبتلبحاد ٕلمبد و بتللللل

بحثرددالبإددتنل وددىذلَودد لبم ددتكلبحهعددىٗلَيمثددتيفلبخلطددُبتلبطهًحّددٕللللللللل

َلبطهتلددثٕل لذددخنلل دد ٠تل ددّتنٕلبإتلددبلب٣نلللًددتكبتللين ددتدبددٖلمادداّ ل

لَمااّ لبلرتبمّحّتتلبح    ل اُمتتلبحثرالبح حىِثّٕلب١ك  ل.لل

 َو لاتٙإلمبًتكبتل ّتنٕلبإتلبلب٣نلَمىودًتلم دٖلبحسدتدٔلبحمل اد للللل

 حثّتىلل ٗلبياّ ًتلَليوتبٕللًتكبتلب ىٗليىلَج تل.
 بخلت ددٕلمب دىكللهعُلددٕللتلدبلب٣نللبحُ دُرلح تٙاددٕلمبًدتكبتل ددّتنٕلبإلل

لبح ٖلِهثوٖلمُببىيتلح ٗل ٠ لاس لم هُحُجّتلبح   ّ .بإتلبل

 .َو لبحمل ُٗلبح٠و لح ر ّقليذٍلبطًتكبتل 
 يم بدل طتإلل٠ذعٕلح ّتعللًتكبتل ّتنٕلبإتلدبلب٣نلَمىودًتلم دٖلللل

 راُمٕللولبحمل ا لَليجىب٘لبح   ٠ِتل   لمحالل.
 اّ ٖلح حُبنبلبط ىبّٕلبطىمثطٕلمبًتكبتل ّتنٕلبإتلدبلليم بدلب  ثتكل 

 ب٣نلَمىوٌلم ٖلراُمٕللولبحمل ا لَليجىب٘لبح   ٠ِتل   لمحالل.
 ددّتنٕلبإتلددبلب٣نلَمىوددٌلم ددٖلراُمددٕللذددخنلل دد ٠تيمدد بدلب  ثددتكل 

 لولبحمل ا لَليجىب٘لبح   ٠ِتل   لمحال
 ظددىَالبحثرددالَمىوددٌلحّ ددُب٘ للدد للبٟرمددىبطلبددٖلبحدد    م دد ِخنلل ّددتعل

 م ٖلراُمٕللولبحمل ا لَيجىب٘لبح   ٠ِتل   لمحالل.
 مطثّقلبدَبتلبحثرالم دٖلراُمدٕلبلد ط٠مّٕلحثّدتىللد ٗلنيثدتتلَ د  لللللللل

 يذٍلب١دَبتل.
 مطثّقلبدَبتلبحثرالاث ّتلم ٖلب اُمتتلب١ك  ٕل.للل 
 ل ددّتنٕلبإتلددبلبخلت ددٕلمب ددىكللهعُلددٕلبإتلددبلب٣نلللمطثّددقلَذدد بتلل

 متتلبحثرال.لم ٖلراُ
 مطثّقلبدَبتلبحثرال   ِتلم ٖلب اُمتتلب١ك  ٕل.لل 
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 ل تجلددٕلبحه ددتٙخليذاددتّٙتلح ُ ددُرلينلبحه ددتٙخلَمىوددًتلَلهتا دددد ًتلبددٖلللللل

 وُ٘لبم تكلبحهعىٗلَن تٙخلبح كبلتتلبحست  ٕل.
 .ّتغٕلبح ُ ّتتلَبارتب لبح كبلتتلَبحثرُثلبطس  ث ّٕل  

 مصطلشات البشح 
 الكصص السقنية 

بنًددتل ىِ ددٕلم دداخنللددىدلبح اددمللدد للللNazuk et al, 2015) ِ ىبًددتلر

مددد مّاًتل دددت١دَبتلبح  هُحُجّدددٕللدددول دددُكلَكلدددُلتتلَلُلدددّ ٖلَ دددُتللللللللل

ل تموتبٕلينل ُتللٞحالبح إلح ّ ُىلذ تِتتلشخإّلم  ّإّ.ل

بح ادٕلبحملدىكٔلنادتملللدوللللللين دتدليمدتدٔللكاتلم ىبًتلبحثتذا تىليجىبّٙدتمل:ل أنًدتللل

 ددد٠رلبحُلدددتٙ لبحىااّدددٕلبطخ   دددٕلبط تبلهدددٕللادددخنلبحادددُتلبح دددتكٜلح دددهملللللل

بطُلّ ٖلبح اُِىِٕلللح طتتلبح ّ ُِلللبحىلُلتتلَبحاُكلح هإّللًتكبتلذخنل

لبط  ٠تل

  مَازات سل املػهالتProblem-solving skills: 
ه ددطٕلح طدد٠ لبنيهددت٘للل لبنًددتلبط ددتككٕلبحل1989ِ ىبًددتلجددت ىلمثدد لبإاّدد لرللل

م  اً ليزمت ّتمللم ْللًتكبمً لللذخنلبط  ٠تلبح   ّإّلللَبِضتمللم  دقللًدتكٔللل

ذددخنلبط دد  ٕلحبددالحثّٚددتتلبط دد  ٕلبططىَذددٕلبحدد لٟلِ ددُبىلذددخنلجيددتلَليمددتدٔللللللللل

مىمّثًددتلَم ُكًددتلَيددُلِسدد  ت لبل ثاددتكبمللبَلبك  ددتبتمللح  ٠اددتتل دد لبحُلددتٙخنلل

ٌلبشددد ترلب دددىٗللدددولبحددد    لَلهًدددتلربمذسدددتعلَبحوتِدددتتلبكادددىلممدددتلمسددد  تل

ل تط   ٕللمُوّ لبط   ٕلبح ُ خنليحْلبح ىَذللم ُِ لبح ىَذللبح  ّّ  .

لددولل ددتكخنللمثددتكٔلمددولراُمددٕلللكاددتلم ىبًددتلبحثتذا ددتىليجىبّٙددتمل:ل أنًددتلل

لسد خ لتمللبط  ُلدتتلَبط دتكالللللبحطتحدبلحب دًتللبحد لِ دُ للل ّتنٕلبإتلبلب٣حْل

لليددذٍلبط ددتكخنَبطًددتكبتلبحدد لبك سددثًتلللبح و ددبلم ددٖلللبحدد للددثقلحددٌلم  اًددتلل

ل.بطهتلبلجيتخنلبإَبحُ ُرليحْل

  االخنساط فى التعلهLearning Engagement: 
م ٖللبندٌلبٟمادترل د لشدخملَر دىللللللل(Bigatel & Williams, 2014)مىبٌل

لدول د٠رلبح  تمدخنل د لبحطدد٠ لَبط  د للَكدذحاللبحطد٠ لَول٠ًٙد لطسددتم ٔللللللللل

 ضدددتملللَبٟرمدددىبطلبدددٖلذدددخنلبط ددد ٠تللَبٟلددد اتيفلينلَجًدددتتلنعدددىل  ضددً ل ل

لب٣ ىِو.

كاتلم ىبًتلبحثتذا تىليجىبّٙتمل:ل أنٌلل د بكلبجلًد لبطثدذَرللدولبحطد٠ لبدٖللللللل

بط تككٕلبٖلبطًت لللَم دُِوللّدُرلَبثتيدتتلبزمت ّدٕلذمدُلبحد    للدول د٠رللللللللل

لبح    .بح املبحىاإّل.لَِ  لاّتلٌللول ٠رلل ّتعلبٟرمىبطلبٖل

 اإلطاز اليظسى للبشح 
مهاّدٕللًدتكبتلذدخنلبط د  ٕلَبمرمدىبطللللللينل١ىلبحثرالبإتنلًِ اللنعىبمل

بح  تمددخنلمنطدٖلبح اددملللددول د٠رلللللبحد    لحدد ٗل د٠ لم هُحُجّددتلبح   دّ للل
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بحىااّددٕلر طددْل/ل  ددىيف لَب١لدد ُ لبط ددىللر اددخنلبحواُذ/مدد  ل اددخنلللللللل

ل:مّٕبحهعىٗلبحملتَكلب٣م ٖللحذحالللب  لمهتَرلبم تكللبحواُذ 

 :أواًل: الكصص السقنية 

ٕللِ هتَرليدذبلبحملدُكلل ًدُ لللل للَبنُبمًدتلَبشد  ًتللَبُبٙد يتلللللبح ادملبحىااّد

لَممّتبمًتللَمهت ىيت.لَمحاللم ٖلبحهرُلب٣مٖ:

 :مفَوو الكصص السقنية 

 أنًدتلل (Shelton et al., 2017 ; Thang et al., 2014) ِ ىبًدتلكدخنللدوللل

بط  دد دٔللاددخنلبحُلددتٙ للددولىدللدد لراُمددٕلل هُمددٕللبددولبحسددلم دداخن ىِ ددٕل

 (Nazuk et al, 2015 ىبًدددتكادددتلِل.ل  دددتتلبحادددُتلَبح ّددد ُِلَبحادددُك

(Davidson & Bernajean, 2005, 12 ;بح امللد للللىدم اخنل ىِ ٕلتلًبنل

َكلدددُلتتلَلُلدددّ ٖلَ دددُتللللل دددُكلوتل دددت١دَبتلبح  هُحُجّدددٕللدددللًمددد مّا

ُلل ٕلللى تموتبٕلينل ُتللٞحالبح ادٕلح ّ د ٕل م لذ تِدتتلشخادّ   دقللَِل.ّاّد

ٗلبح ل(Salmons, 2006, 13) للتطُىلذبلبح  ىِايل ل لتلبح طدُكلبإدتدثللًدلبنلمدى

ٖلبح  هُحُجّدتلل  تٟم اتدلملالتللَمحًّ ملاّ ِٕلبط  تك ٖلكَبِٕلبح إلبح   م

بحددهمللبحاددُكٔلللاددخنلحىَبِددٕلبح اددٕلبح هت ددىلبحىااّددٕلللبحىااّددٕلبحدد لَبددىتل

كَبِدددٕلاادددٕلل اتلددد ٕللللين دددتد ودددىذلاللىكدددٕللَمحدددلبحادددُتللبحادددُكلبط رل

ل ّ .للبح  لبىِ بمللبمل بلدَك للميح رتَنّتمل

 اأىواع الكصص السقنية وأغهاهل: 

ْللِادهالكَ د لل لFasi, 2011, p9-10)ل ;ل(Robin, 2006, p710-711ل َبتلد

لح وىذلبحذٗل ااتللولبج ٌلين:لللبح املبحىاإّلَب تمل

 ّٕبح اددملبح خادد (personal story) ُٖلليدد ٖل ددملٗبح اددملبحدد ل  دد

ًلَم اىكتلبح إل أكالإلللذّتٔلشخملل  ًللبذ بث ُل د ذٍليدللرتلذد

بمسمدت٘لللر د٠للولدللومٞنيىلللشخإّلببىبدلر ىِلىبلتًشأنلوبح خإّلَل

ل.بَلبح  املَبح  ت ا

  ٕبح ادددملبطُجّددد (Directive Story) لٌْلاادددمل دددااتلح ُجّدددليددد

ِللُكّتت لدد ُكّٕل ل ّهددٕلبَلمنددتمدللددللتتليددذمددُلبثتلوَلسددتكبتلب٣ ددى

 .ُ ٕ لطل لىغُ ٕلبَلاّد
  ٕبحُنيدددتٙقلبح تكشمّددد (Historical Story) َْلبح ادددملبحددد لم دددىذليددد

بطتودْلللوّاْلمدليي تكنتلبط دتللىتلم ُيبح تكشمّٕلبطا ٔللَبح ل  َكلب١ذ بث

 .ٌَبذ بني
 ّٕ  ُبح املبح (Descriptive Story) ٖلبح ادملبحد لم دىذلَ دالللللي

ٖل دلبطدىَكلمللر د٠للوَبح ضدتِتلبٟج اتمّدٕلَبحا تبّدٕلَبح ِهّدٕللدلللللىبتليطعت

 لل.َبطىبذخنلبح لتىلمقلبح إىلَبحتلتلىبط ت
 اددملبحىااّددٕل حلرلددث ٕلبشدد ت(Phelps, 2004) لث  ددكاددتلمىوددتلبّ

لْ بح د خنلبح  دتمللل-لLinear لبح  خنلبخلطدْلبطهد عللرل:ْيَلحطىِ ٕلبحسىدلَب تمل
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Interactiveبح  خنلبط   دل-لMulti-Linear البح  خنلبط   دلبط  ت -لBraided 

Multi-Linear -اللبح ددد خنلبطخىَ دددْلبط  دددت لللNested Funnel-بح ددد خنللل

-Non) ددللبح د خنلبح٠ طدْل"غد لبطهد غللللل- Tree-Branching بط  دىيفللٗبح دحىل

Linear)ل

ب دد لبشددتكلينلماددهّالبح اددٕلبحىااّددٕلبّاددتللللل(Ohler,2006) ىلي ددبلددتلبَ

ل:ٗبحمل ُل شمملبمنتطلم  ِد

 ٕل بح دد خنلبطسدداُيفلحلل  لبح دد خنلبطسدداُيفلبا دددلللىذّددالِٞكدد لبلل: اددٕلبحىااّدد

بح ددد خنللىيٟلبلبح  هُحُجّدددت لم ددد لولدددل بح ادددٕلبحىااّدددٕللَ دددتحىغلللربشددد ت

 مبدتلِهتلدبلب  ا دتتللللربح  دتللرَبٟمادتل د    للحلجّ بمللمنُمجتمل لبطساُيفلِ  
ِلي لِسدتللٌذّالينّإّلل بح   لكيدكبلر د٠للولدلّاّدٕلل بخلدقبتلبح  للوللم دُ

تلًدل تم للادتتلبحد لِد للل بح لوهّٕللدليبحاُكلبحذلوّإّللَم ُِ بح  لبحىلتحٕ

لوللم ُِليزمت ّتمللاّذلشىِ تمل ِاث لبح لالبحىاإّللَ ذحلبح إلىلللضاُ

 .ُلٕلبحُبكدٔل تح إ بط 
 بحات  ددٕل لذبلبح دد خنلبحاددُكلَبحىلُددديددِددُبىلل: اددٕلبحىااّددٕ بح دد خنلبطىٙددْلح

 بحط٠ .بح لثذ لبن ثتٍللَبط رىكٕللَبطٞنيىبتلبحسا ّٕلَبحثاىِٕلل
 تح ددد خنللدددىمث لبح ادددٕلدبٙادددتل لًُدددل ل: ادددٕلبحىااّدددٕ بح ددد خنلبط  دددُ لح 

للمهاّدٕلللر  د خنلب دتلللي ِسدتلٌلذبلبح د خنلللكُندلليدلاّدٕلليبط  ُ للَمىج لب

لًخنسددَِ تح ددتنلهملح ددلبحطدد٠ ممددتلزمددذ لللٖلبحدد    ل ددملا  ادد كٔلبطدد  ل

ل.بح  خنلبطساُيفلَبطىْٙلوإّلميٟلِ خنلبَيُللبًاٌل

ِ  لبل خ بلًتلح ىذلبح للربح ل  دلب١ش تليٖلٗ ثّ ٕلبحمل ُلَِ  ق

ْللتىبحثتذاددلَادد لبلدد خ  للبح اددٕلبحىااّددٕلل ذسددبلماددهّاللم ددٖللبح دد خنلبطىٙدد

حبسدددبلَبحوددد ل طدددٖلربط  دددىيف لل لبح ددد خنلبخلطدددْلببلددد خ متلادددىللكادددتليبَ

ل.بتح إلبحىاإّث لل ماهّالبّ

 فوائد الكصة 
 بحدد    لَبحدد    لبم دد بمْللاددخنللًددتكبتلتكبتلًددبطٖلمهاّددٕل  ددضل ددم اددخنلم

 َبٟرمىبطلللبح    .لبحهتا 
 ُلتت م هُحُجّتلبط لبح ُظّالبطهتلبلحُلتٙ  لم م. 
 بحذبمَْبح    لبإّتٔلللبح    لل ٗلل ًُ م تول. 
 بط  ٠ت.مستم لبط    لم ٖلمهإّللًتكبتلذخنل 
 ٕلكادتلبنًدتللل لجلاّ لرتٟتلبطُبدلبح كبلّٕل ما لٗبحثادىللح د    للبدبٔلاُِد

  Frazel, 2011, p10.لرَبحسا ْ

  مميصات الكصص السقنية 
ينلبىلبح ادملبحىااّدٕلللل (Shelton et al., 2017) بشدتكلشدّ  ُىلَر دىَىللل

لم اّتل   دللولبطاّتبتللهًت:

   بٖلبٗلَاتلَبٖلبٗلل تىل تكدلبح اُرلبح كبلّٕلمس خ 
 .ّٕوِتدٔلبتم ّٕلبح ا ّٕلبح   ّا 
 ٔ   مسًخنلبح ُب خنلبح ت  ْلح ط٠ لل لبط تيّ لبط.. 
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 ٕلل حدد ٗلبحطدد٠ للم ددتولبحدد    للددول دد٠رل هددت٘لبط ىبددٕلَبط هددٖلَمددا لبح بب ّدد

 ح     .
 . م تِتلبح    لبحهتا لح ٗلبط   ا 
 ُللل لدتتللدول د٠رللدتدلبح هت دىللللللبدبٔلم هُحُجّٕلجلاد لَ  ّدخنلَم دُِ لبط  

ٕلل لللللللللبطىّٙدددٕلللنادددُصلل  ُ دددٕلممدددتلِسدددًخنلبًددد لبحطددد٠ لح ادددتدٔلبح   ّاّددد

  .Yapiciل Ferit, 2016, 896 &ر
 مستم لم ٖلمطُِىل  ضلبطًدتكبتللادخنلبطًدتكبتلبح  تَنّدٕللدول د٠رلبح ادخنلللللللل

لبٖلحماُمتت.

َطددتلجيددتلَِ ضدد لممددتللددثقلبياّددٕلبح اددملبحىااّددٕلللبح ا ّددٕلبح   ّاّددٕل

لددولبُبٙدد لللمهاّددٕلبح  ِدد للددولبطًددتكبتلحدد ٗلبطدد   ا للكاددتلك ددولمىوددًتلللل

 أش ترلخم   دٕلمدقللُباد لبمنرتندتلبَللدول د٠رلبجيُبمدالبحه تحدٕلبَلبجًدتٔلللللللللل

 بإُبلّبلبح خإّ.

 عياصس الكصة السقنية: 
 ,Fasi, 2011ل;Miller, 2009, p6-7لRobin, 2008, 223ولركد٠للدلللِٗدىل

p8;لبح إّلبحىاإّلم  ُىللو: لبىل

  ٕلبحهعىًَج Point of View 
 لدكبلتمّ ْلرلٞبA Dramatic Question 
 ْ  لحم ُٗلمتEmotional Content 
 لاُتبحThe Voice 
 ِٕلبطُلّ ٖلبح اُِىThe Power of the Soundtrack 
  لبٟا اتدلَبح ُبEconomy 
 لل لبح إلىمٕلPacing 

  الكصة السقنية إىتازمساسل: 
 & Rahimi)ل(Jakes & Bernnan, 2006; Chung, 2009مددىذللللللل

Yadollahi, 2017 ;لبح إلبحىاإّ:للين تدلىبذخنلل

 مٟل:ل  ِد لل ِ  دقل  ِد لبجيد البَلب دترلللللل Story Field:لبجيد البَلب دترللبَ

لرب ددتبح اددٕللددُب٘ليددذبللللين ددتدلددولبح اددٕلبحىااّددٕلبَرلبطىبذددخنلح ا ّددٕلللل

ًّمتكشمّتملللللجوىببّتمل ّتحّتملللللدِهّتملني تبّتمل ل.تملللمىبني

 نيتنّتمل:لك ت ٕلنملبح إل :Story Textِد لبح  دىٔلللل لِ دلبطىذ ٕليذٍلل  

لاددخنلينلبحاددّوٕنلددىٔلذ ددٖللوكاددىللددَِدد  لك ت  ًددتلب اددٕلل حلبحىّٙسددٕ

ل.تًّٕٙبحه

 ل:ليم بدلبحسّهتكُِلبطاُكنيتحاتمل :Story scenario ِد للليدذٍلبطىذ دٕلِد  للللل  

بح اددٕللَ   ت ددّخنلللتلًبطددىبدلبلدد خ بللمهت ددىلبحُلددتٙ لبط  دد دٔبحددهملَ

ل.بخلطُٔلبح تحّٕلمه ّذلمستم للداّ ٕل

 لن دددتد  دددتمل:لبمكب: Story productionبح ادددٕللين دددتدل ِ ددددلبطىذ دددٕليدددذٍللل

لMovie Maker بحقبلخلبطهتلثٕللادخنل ىندتلخللللمول ىِقلبل خ ب لبحىاإّ

ل story Lineللَ ىنتلخ Go Animatoَ ىنتلخلل Adobe photoshopَ ىنتلخ
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  لكستمل:لبح  تكلت :Sharingَلادخنللبحه دىلمدقلبمنرتندتلللللليدذٍلبطىذ دٕلِد  لللل

You Tubeبلطُبنتتلل رٕلللم ٖلبَلل CDsلل

لَبّاتلِ ٖلمنُمدلح  إلبطس خ لٕلبٖلبحثرا:

ل لمنُمدلح٠ِضت لح  إلبطس خ ل1ٕج َرلر

 بحاُكٔ بحاُت بحتلو بإىكٕ
ل

 بط ً  بحمل ُٗ
لولبح ب خنل

ليحْلبخلتكد

ل ط ل نيُبىل10

  ُمْ

ل

ل  ٠تل

 بإتلب
 بط  لٕ

لولبح ب خنل

 يحْلبخلتكد
 تذبل نيتنّٕل20

 بحاُت

 

بط ً ل لىدلبح إ

 ب١َرل:
ل

لولبح ب خنل

 يحْلبخلتكد
 تذبل نيُبىل10

 بحاُت

 

َ   لمحالل

تىل

 ب١ذ بث
بط ً ل

 بحاتنْ:
ل

لولبح ب خنل

 يحْلبخلتكد
 تذبل نيتنّٕل25

 بحاُت

 

َ   لمحالل

تىل

 ب١ذ بث

بط ً ل

 بحاتحا:
لل

لولبح ب خنل

 يحْلبخلتكد
 تذبل نيُبىل15

 بحاُت

 

َ   لمحالل

تىل

 ب١ذ بث

بط ً ل

 بحىب  ل:
ل

لولبح ب خنل

 يحْلبخلتكد
 تذبل نيُبىل10

 بحاُت

 

ذخنلل   ٕل

 بإتلب
 بخلتتٕ:

ل
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ٕلَبدٖليدذبلبحاد دلبشدتكتللللل  ; Wang & Zahan, 2010) لكدخنللدوللللدكبلد

Yuksel et al., 2010) ٖللل ّدٕلل بح الدول د٠رلللبح ادملبحىااّدٕللللمُظّداللىبلم د

ٔللمهاددّٖاّددٕل بح   حدد ٗللبح بب ّددٕ بم دد بيفلَبح خّددخنلَبحدد    لبم دد بمْللَبنيددتك

َ سد لبحد    لللبط   ا لَزم  ً لبكاىلبرمىب تمللَبن لتجتمللللما ّٕلبح    ل

بح  ِ للولبحثرُثلَبح كبلتتلبح ى ّٕلَب١جهثّدٕلللتبك لكاتلَوِتدٔلبح  ت٘ٔ.

Bangun & Mannion, 2019 ; Rahimi & Yadollahi, 2017)لIstenic et 

al., 2016;لNazuk et al.,2015 ;Choi, & Yi, 2013;لFigg & McCartney, 

ٕلل;لل 2016لليُِد بلحمادُدللل;2016رخم تكلمثد بخلتحقلمطّدٕللللل ل;2010 لل يكدتىلمج د
ٕللم دٖلبياّدٕللل ل2013للًهد لبح  ثدتىللل ;ل2015 مهاّدٕلبح رادّخنللللللبح ادملبحىااّد

تكبتلًدددتكبتلبٟج اتمّددٕللبطلًددلتكبتلبح  ت ددٕللبطلًددلت:للًددلتكبتلَلهًددلبطلوَبح  ِدد للددلل

تكبتلبحدد    لًددتكبتلبح هّددٕللَلًددتكبتلبحثردداللبطًددتكبتلبح ددىذلللًددل بح  هّددٕل

ح ادددمللسددد خ لْلبلوبحه دددتٙخلذتجدددٕلبح  ِددد للدددلللىتًدددبط   لدددٕللكادددتلبظل

ل ليددذٍكّ ّددٕلبلدد خ بلٖ ددبح دد كِبلملوطتِدد للددلادد  ثددٕلَل   لوبحىااّددٕللدد

اّددٕل ّاّددٕلم  ٕلم  تلكُلددًّددبح  هّددٕل اددُكٔلبكاددىلب تحّددٕللح٠لدد  تدٔللهللل

لو.مم ل أكقلا ك

كاددتلبَ ددتلبح  ِدد للددولبح كبلددتتلم ددٖلبلدد خ ب لبح اددملبحىااّددٕلبددٖللللل

ل; Xu Park & Baek, 2011 ;لYuksel et al., 2010بح ا ّدٕلبح   ّاّدٕلرلل

(Norman, 2011; Garrard, 2011 ل 2013للبح  ثتىرلًه لل;ل

  :ثاىيًا: األضاليب املعسفية 

يددٖل"ل ددى لَيلددرتبمّحّتتلبح ددىدلللب١لددتحّبلبط ىبّددٕللبَودد لبح ىلددتَٗلبىلل

بطاّتٔلبٖليل  ثترلبطا بتلَبح  تلخنلل ًتللَلولني لي  بكلبٟل حت ٕلجيتلم ٖل

ل ل.72لل1994ل٬ذمُللت."لربح ىلتَٗ

ب١لدتحّبلبط ىبّدٕلللي دتكلللللبح دٖلمهتَحدتللبجىِتلبح  ِد للدولبح كبلدتتللللَا ل

نعددىٔلك ّددٕلشددتل ٕلح  خاددّٕلبمنسددتنّٕللَلددوليهددتلم دد دتلبحملددتَٟتلبحدد لللل

للل1995;لبنُكلحما لبح دىاتَٓللللGuilford, 1980, 718 رلاخنلمهتَح ًتل تح  س ل

;لل587ل–ل586للل1996ُلذطدددددبلللبدددددٞبدلب دددددلل;لل1995ب ردددددْللادددددط ْلبحتِدددددتتللللل;ل11

َ  ادتلم داللللل٬ 2000;لبلترل تد للبٞبدلب ُلذطدبللل1996 رتَب  لل تكَش  سٖلل

ينلبىلب١لددتحّبلبط ىبّددٕلمددٞنيىلللبطدد ٗلبحددذٓلِاددخنليحّددٌلبطدد    لللللبح كبلددتت

لىذ دددٕلبح   دددّ للَكدددذحاللبلنًدددتلمدددٞنيىلللبطددد ٗلبحدددذٓلِادددخنليحّدددٌلللبطُادددالل

خنليحّدٌلبط  د للللىذ دٕلبح د كِ للَبِضدتمللللدكجدٕلللللللبح   ّاْلَبط ٗلبحدذٓلِادلل

بح  تمدددخنل ددد لبطددد    لَبط  ددد لَ تح دددتحْلبت١لدددتحّبلبط ىبّدددٕلمتَدندددتل  تمددد ٔلللللل

ل.ل  تل ٕلحثهت٘لبحثّٕٚلبح   ّإّ

بل ُ ل اخنلبحواُذلَم  ل اخنلبحواُذللذّالِدىمث لل مهتَرلبحثراَ

 ًد للدولل هتاضدتتللللليذبلب١ل ُ لمبسد ُٗلاد كٔلب١بدىبدلم دٖلم ثدخنللدتلسمدّ للللللل

َلتلِ  ىوُىلحٌللوللُوُمتتلبَلبب تكلغتلضدٕلغد لَبا ّدٕللذّدالِسد طّ لللللل

  ضلب١بدىبدلم ثدخنللدتليدُلغد للدأحُالَبح  تلدخنللد لب١ب دتكلبحوىِثدٕللللذد لللللللللللل
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  ددضلب١بددىبدلك ددهً لبح  تلددخنللدد لب١ب ددتكلبحوىِثددٕللَغدد لبطهط ّددٕلللذدد لللللل

بَلغددد للدددأحُالَكّ دددُىللِٟسددد طّ لبحدددث ضلب٣ دددىلم ثدددخنلكدددخنللدددتيُلج ِددد 

ل .2003ح   تلخنلل للتيُللأحُا.لربنُكلبح ىاتَٗلل

 :تعسيف حتنل الػنوض/ عدو حتنل الػنوض 

 للاددط  ل اددخنلبحواددُذل أنددٌ:لبطّددخنلمدكبكل1990ُِ ددىالكوددتلب ددُللددىِ للر

بط  ُلدددتتلبحددد لم اّدددتل  ددد  لبحُودددُ للغددد لبح تل دددٕللمبتلبط دددتنٖلبط  ددد دٔللللللللللل

ىكثٕللبط هتاضٕل أنًدتلٟتادخنللادتدكلذ ّ ّدٕلبَلكتلهدٕللللللبمذ اتحّٕللغ لبط

لح   قلبَلبح ً ِ لبحه سٖلح  ىدل خنلكّخنليحًّتلَِىغثًت.

 ّهاتلسم دللاط  لم  ل اخنلبحواُذل أنٌ:لبطّخنلمدكبكلم داللبط  ُلدتتللل

م ٖلبنًتلُمااخنللاتدكلذ ّ ّٕلبَلكتلهٕلح   دقلبَلبح ً ِد لبحه سدْللَلدولنيد لللللل

لم  لبحىغثٕلبًّت.

 لينلبحوادُذل:ل أندٌلَجدُدلللل1988َِ  لجت ىلمث لبإاّ للَم٠٘لك دتبٖللرل

لبح أني بتلبط هتاضٕلجهثتمللينلجهبلدَىلبىلِ و بلبذ ياتلم ٖلب٣ ى.

 لبىلب١لددد ُ لبط ىبدددٖل ادددخنل/لمددد  ل ادددخنلل2002َِدددذكىلي دددت لبخلدددُنلر

"لFrenkel Brunswikبحواُذلا لن ألم ٖلِ لبحثتذإلل"بىن دخنل ىَن د ّال"ل"لل

ذّالت هتل ىَن  ّالللدولم د ِىلبح دىَ لبح ىدِدٕللليدذبلب١لد ُ لبط ىبدٖلللللللل

ل تل خ ب لراُمٕللولبحاُكلم و لم كزمّتملللوللا لينلر ى.

"ل ثّ ددٕلبطُباددالبحوتلضددٕل أنًددتلبطُباددالبح ددٖلٟك ددوللللللللBudnerَُِودد ل"ل

ح  ىدلماهّ ًتلَمهعّاًتل  كجٕلكتل ٕل سدثبلن دملبطدا بتلللَِعًدىلمحداللللللل

 د٠رللُادالج ِد لبَللُادالل  د للبَللُادالل هدتاضللَم دٖلمحداللبددلىلللللللللللدولل

بطُاالبجل ِ لِ اّتل تإ بنيٕلبَلبح   ّ لبَلم  لبح ت  ّٕلح رخنلرلتمللحماد لل

ل .1996لتملللل

"لينلمدد  ل اددخنلبحواددُذلم ددٖلبنددٌلبطّددخنلمدكبكللNortonَِ دد ل"نددُكمو"ل"

ل  ا دددٕلبَلردددتبٔللبَلبط  ُلدددتتلم دددٖلبنًدددتلغددد لل ًُلدددٕللبَللثًادددٕللبَلغددد لل

ل  دد ٔللبَلغدد لحمدد دٔللبَلغدد لله عاددٕللبَلغدد لل سدد ٕللبَلل  توددٕللبَلغدد لل

َبورٕلبط تنٖللَمحاللكاادتدكلذ ّ ّدٕلح  ً ِد لبَلبمومدتدلرحماد لحماد للللللل

ل .2009ن ّ للل

"لبىلبح ىدلحّ لبٖلذتجٕل١ىلِدىٗلبحوادُذلبدٖلبطدا بتلللللNortonَبَو ل"

بحثتذاُىلبىلبحاُكٔلكمبدتلم دُىلغتلضدٕل١نًدتلللللحّ ككلبنًتلغتلضٕللَا لبَو ل

ل .1994بن حتلبل حت تتلخم   ٕلمقلراُمٕللولب١بىبدلرنتي لخم تكلل

;للبمحدد لي تمّددخنل2003َم دد لبح  ِدد للددولبح كبلددتتلرَبددت٘لكببددتللاددط ٖللل

 ل  كبلٕلينلَجُدلم٠إللُجثٕل  لبح  كٔلم ٖل اخنلبحوادُذلل2007يتش لل

لَلمن لبح    .
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 لطالب متشنلى الػنوضخصائص ا 

 لبىل1996( للبنددُكلبح ددىاتَٗل1989بَودد للكددخنللددولمثدد لبح ددترلذتلدد لمحددُٔرلل

للول اتٙملبحط٠ لل را ٖلبحواُذلبنً :

 مَٗلدبب لل ىبٖللىم  لللَِثراُىلمولبحواُذلبِهاتلِ ُىلل 
 .لكّ ُىلينلبل خ ب لبطستكبتلغ لبطه عإلنسثّتمل

 تٖٙللَباخنلبدٖلبحد    لبجلتلد لللَبنًد لللللِ ُنُىلبكاىللىَنٕلبٖلبح    لبحثه

لل   رُبلبح  خنلَل ُبب ُىلن سّتملل  كجٕلكث ٔ.

 ادد كمً لم ددٖلم ثددخنللددتلسمددّ ل ًدد للددولل هتاضددتتلَلددتلِ  ىوددُىلحددٌللددولللللل

لل هتاضتتلبَلبب تكلبَلبذ بثلغتلضٕلغ للأحُبٕ.

 لبحسدددداتتلبح تحّددددٕلح طدددد٠ لل را ددددٖل2000َِضددددّالرلددددّ لمثدددد لبح عددددّ لل

لبحواُذل:لل

 ك دت٘ٔلمبمّدٕلم  ّاّدٕلَبج اتمّدٕللىم  دٕلللبح  تلدخنللد لبطُباداللللللللللحد ًِ ل

 بطخ   ٕ.
 ا ُىل تحا ٕل تحه  لَبح  كٔلم ٖلذخنلبط  ٠تلَب  ّدتكلببضدخنلبحثد بٙخنلللل ِ

 جيت.
 .ا كمً لم ٖلم ُِوللُباالبج اتمّٕليزمت ّٕلل لب١بىبد 
 بح  كٔلم دٖلبح ادىالبدٖلبطُبادالبٟج اتمّدٕل ادُكٔلل ثُحدٕلَجّد ٔللدولللللللللل

 بجخنلبحُ ُرل١ي ببً .
 اددد كمً لم دددٖلبح  تلدددخنللددد لبطُبادددالبط ادددتكمٕللدددولبجدددخنل  ّدددقلبح ُببدددقلل

 بحه سٖ.
 ِهعددىَىلح اُباددالبحوتلضددٕلم ددٖلبنًددتلل ددتوبتلَحّسددتللًدد دبتللَ تح ددتنلللل

 ِ  تل ُىلل لبطُباال هحت .
 .ح ًِ لبح  كٔلم ٖلم ثخنلبح  س بتلبحث ِ ٕلَبحمل ا ٕلح اُباالَبط  ٠ت 
  تح    لبطىىلبحثهت٘لَم  لبح  ابلحىبًِ .ت  ً ل 
 َىلمولبح  ابلَمجُدلبح    لللَ تح تنلنعىمً لك ّٕلطدتلُِبجًُندٌللل ّ  

 لولل تكخنلٟ  ّتكلبنسبلبحث بٙخن.
 .اخنلبطسُٚحّٕلَ اخنلبحا ُ تت  
 بٟ   تكٗ.لن تدبح  كٔلم ٖلبم 

 :خصائص الطالب غري متشنلى الػنوض 

واددُذلكّ ددُىلينلبطسددتكبتلبطه عاددٕلنسددثّتمللللليىلبحطدد٠ للغدد لل را ددٖلبح

َيدد لكّ ددُىلبكاددىلح  اسددالل تح  تحّدد لمددوليددٟٞ٘لل را ددٖلبحواددُذلرمثدد للللللل

ل .1989بح ترلذتل لمحُٔلل

 لبىللول تتلبحطد٠ لغد لل را دٖلبحوادُذللللل1994َمذكىلرنتي لخم تكللل

َلللل لم دددُِولبح  دددقلبدددٖلبطُبادددالبحوتلضدددٕلبَلبط  ددد ٔلَبح دددٖلٟك دددولل تجل ًدددتلب

بح  تلخنلل ًتل تحاُكٔلبطأحُبٕلللَِه خلمولمحداللم دُِولكدلب دخنلدِهدتلّ ٖلَيدُلللللل

لبجيىَ للولبطُاالبحوتلض.
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 لبحسدداتتلبح تحّددٕلح طدد٠ لغدد لل را ددٖلل2000َِضددّالرلددّ لمثدد لبح عددّ لللل

لبحواُذل:

 . بنً لببىبدلل  اثُىلَا لِ ُنُبلل س ط 
 .ٕح ًِ ل ُاللولبحعُبيىلبخلتكا 
 بح    لَلهو  ُبلبحذيو.مَٗلغاُذلبٖل 
 .باخنللىَنٕللولبحط٠ لغ لل را ٖلبحواُذ 
 .ًِى ُىللولبطُباالبط اتكمٕلَكّ ُىلح٠   تدلمهًت 
 ِهعددىَىلح اُباددالبحوتلضددٕلم ددٖلبنًددتللًدد دبتلَحّسددتلل ددتوبتلللَمحددالللللللللل

 زم  ً لِٟ  تل ُىلل لبطُباالبحوتلضٕ.
 .    مَٗلم ابلَمجُدلبٖلبح 
 سُٚحّٕلَلُبجًٕلبحا ُ تت.ًِى ُىللول اخنلبط 

َِ ضددد لممدددتللدددثقلبىلبحطددد٠ لل را دددٖلبحوادددُذلكّ دددُىلينلبلددد خ ب للل

بطستكبتلغد لبطه عادٕلنسدثّتملللبكادىللىَندٕللَل   ردُبلبح  دخنللحد ًِ لبح د كٔلللللللللل

م ٖلبح  تلخنلل لبطُباالبجل ِ ٔلَب ذيتلكا توبتلجي للكادتلحد ًِ لبح د كٔلللل

تلِ  ىودُىلحدٌللدولبب دتكلبَلبذد بثللللللم ٖلم ثخنللتلسمّ ل ً للولل هتاضتتلَل

غتلضٕللَح ًِ لبح  كٔلم ٖلذخنلبط  ٠تللت  ً ل تح    لبطىىلبحثهت٘لَمد  لل

بح  ادددبلح دددىبٗللل را دددٖلبطسدددُٚحّٕللحددد ًِ لبح ددد كٔلم دددٖلبم ددد بيفلَبٟ   دددتكلل

لَبمدمتو.

بلددتلبحطدد٠ لغدد لل را ددٖلبحواددُذلكّ ددُىلينلبطسددتكبتلبطه عاددٕلنسددثّتمللللل

بكاددىلح  اسددالل تح  تحّدد لليدد لببددىبدلل  اددثُىللَادد لِ ُنددُىلللللللللَيدد لكّ ددُىل

ل سدد ط للًِى ددُىللددولبطُباددالبجل ِدد ٔللَِث  دد َىلمهًددتللمَٗلغاددُذلبددٖللللل

بحددد    لَلهو  دددٖلبحدددذيوللِهعدددىَىلح اُبادددالبحوتلضدددٕلم دددٖلبنًدددتللًددد دبتلللل

لَحّستلل توبت.

غدد لل–َلددول دد٠رلبح ددىذلبحسددت قلخلاددتٙملكددخنللددولبحطدد٠ لل را ددٖل

بحواُذلدم لبىلح خنللهً لبل ُ ٌلبمدكبكٖلبطخ  الَبحدذٗلك هدٌلللل را ٖل

لددوليدكبكلبطُباددالبح ددٖلِ  تلددخنلل ًددتلَبٟلدد حت ٕلجيددتل  دد خنلخم  دداللددُب٘للللللللل

بكتنددتللُباددالم  ّاّددٕلبَلبج اتمّددٕ.لَِ  ددقلبذدد لبجلُبنددبلب١لتلددّٕلبددٖلللللللل

لدكبلددتتلبح  تمددخنل دد لبٟلدد   بدلَبط تجلددٕليددُلب  ّددتكلب١لدد ُ لبط ىبددٖلمبتلللللللل

بح ٠ادددٕل دددتط و بتلبطسددد   ٕللُوددد لبحثردددالللَيدددذبلِ ددد لينلبح ٠ادددٕل ددد لللل

ب١ل ُ لبط ىبٖلَبط تجلٕلبح حى ّٕلبطسد خ لٕلللَِسد ه لبحثردالبإدتنلينللللل

ب١ل ُ لبط ىبٖلر اخنل/لم  ل اخنلبحواُذ لبحدذٗلِ  دقلمبل د ٕلَم٠ادٕللللل

ل: َِ ض لمحاللبٖلب٣مٖلبح املبحىاإّلٖ هاط

ادددتٙملبط ىبّدددٕلح طددد٠ لل را دددٖلبحوادددُذلِ ُاددد لَجدددُدللودددُ٘لبخللل

بح ادددملبطُاددد للذّددداليىَب١لددد ُ لبط ىبدددٖللبح ادددملبحىااّدددٕم تمدددخنل ددد ل

لددُالِهتلددبلبحطدد٠ لل را ددٖلبحواددُذل١نًدد لل  ث ددُىلح٢ب ددتكلللللللبحىااّددٕ

بجل ِدد ٔلَبطُباددالبإ ِاددٕلبخلت ددٕل ددتح    لبح ددٖلتددىل ًدد لل١َىلبحطدد٠ لمللل
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 ددد٠رليدددذبلبحدددها ل تمودددتبٕلمبدددىَن ً لبدددٖلبحددد    للِسدددثقلجيددد لبحددد    للدددول

َاددد كمً لم دددٖل ادددخنللسدددُٚحّٕلم  اًددد ل ددد لَمددد  لبخلدددُاللدددولبطُبادددالللللل

بجل ِ ٔلَبٟي ات ل دتطُاالبجل ِد لَ تح دتنلِهحدذ ُىلح د    للدول د٠رليدذبللللللللل

بن ددددط ٌلبطخ   ددددٕللددددولغىبددددٕلبحملتدنيددددٕللب١لدددد ُ لَِ ددددتككُىل  تم ّددددٕلل

ل.َبطه  ٗ

بط ىبّٕلح ط٠ لغد لل را دٖلبحوادُذلِ ُاد لمد  لللللللوُ٘لبخلاتٙملَل

بحطدد٠ لغدد لللذّدداليىَجددُدلم تمددخنل دد لبطُادد لبح   ّاددٖلَب١لدد ُ لبط ىبددٖلللللل

ل را دددٖلبحوادددُذلِٟ  ث دددُبلكدددخنللدددتيُلج ِددد لًَِى دددُىللدددولبحوادددُذلبَلللل

لبجل ِ .لللل

 : ثالجًا: مَازات سل املػهالت 

 :مفَوو املَازة 

 لبطًتكٔل ا ٕلمتلٕلم ٖلبنًتللد ُكلل2000م ىالبلترل تد للبٞبدلب ُلذطبلر

بطددد    لبَلبط  سدددبلبحدددذٓلِ دددُببىلحدددٌلشدددى تىلجُيىِتى:بَجيادددتلبىلِ دددُىليدددذبللل

بحسدد ُكللُجًددتمللذمددُليذددىبوليدد البَلغددىذلل دد للَنيتنًّاددتل١ىلِ ددُىليددذبللللللللل

بحسدد ُكللهعاددتمللحبّددالِددٞدٓليحددْليذددىبولبجيدد الللبااددىلَاددتلللَباددخنلجًدد للللللل

لمم و.

ل لبطًتكٔل أنًتلم اخنلم ٖلمخ ل طُبت:2001َِ ىالذسولوِ ُىلر

 .  م ث لمولبح  كٔلم ٖلبدب٘لماخنلل 
 م  ددددُىلمددددتدٔللددددول  ددددّ للددددولبٟلدددد حت تتلبَلبحسدددد ُكّتتلبح   ّددددٕلبَللللللل

 بٟج اتمّٕ.
 .أل لب١دب٘لبطًتكٓلم ٖلبط ىبٕلبَلبط  ُلتت ِ 
 .ِٕهاْلب١دب٘لبطًتكٓلح  ىدلَسمسولمول ىِقلبح  كِبلبَلبطاتكل 
 م ّّ لب١دب٘لبطًتكٓلمب ّتكٓلبح إلَبحسىمٕ.ِ  ل 

 :خصائص املَازة 

 لبىلبطًدددتكٔل اددد ٕلمتلدددٕلم اّدددتل تخلادددتٙملللل1999َِدددىٗلذسدددولوِ دددُىلرلل

لبح تحّٕ:

 م دددقلبطًدددتكٔلمدددولبح ددد كٔلم دددٖلبدب٘لمادددخنلActionبَلما ّدددٕللProcessللَيدددذبل

تتلبح اددخنلبَلبح ا ّددٕلِ  ددُىلللبحوتحددبللددولراُمددٕللددولب٣دب٘بتلبَلبح ا ّدد

ب١ وىللَيْلبح ا ّتتلبحثسّطٕلبح ىمّٕللبح لم  ل  د خنلل س سدخنلب ثد َلللل

 ل هتل ٕل  ضًتلل ل  ض.
 م  ددُىلبطًددتكٔلمددتدٔللددول  ددّ للددولبٟلدد حت تتلبح   ّددٕلرَيددْلبحدد لِو ددبلللل

للللم ًّدددددتلب١دب٘لبح   دددددْللادددددخنللًدددددتكبتلذدددددخنلبط ددددد ٠تلللَلًدددددتكبتلبحددددد    ل

 بٟ   تكٓ ل.
 بط ىبددددٕلِ ألدددد لب١دب٘لبطًددددتكٓلم ددددٖللKnowledgeبَلبط  ُلددددتتلليملم ددددُىلل

 بط ىبٕلبَلبط  ُلتتلجت٘بمللٟلغهٖلمهٌللوليذبلب١دب٘.
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 ِهادْلب١دب٘لبطًدتكٓلح  دىدلَسمسدوللدول د٠رلما ّدٕلبح د كِبلللللللللTrainingبَلل

للَِ  قلبح  كِبلم ٖلبدب٘لبطًتكٔلشدى تمللبلتلدّتمللح   اًدتللللللPracticeبطاتكلٕل

بح د كِبلحدّ لردىدلم دىبكلم دُبْٙلحد٢دب٘للل دخنليدُلللللللللَزم كلبح هٌُِلم ٖلبىل

م ىبكليتداللارُ ل   تِدتللبٓلبىلبح د كِبلِ دُىليهدتلنُمدتملللدولبطاتكلدٕلللللللل

 بط تؤلَبطُجًٌلحوىذلل  لَبحذٓلِٞدٓلح رس لب١دب٘.
 لم ّّ لب١دب٘لبطًتكٓلمتدٔل  خنللولل ّتكٓلبح ادٕلللبح ّدت ل دٌلَبحسدىمٕللللل  ِ

 للبمدمتولل تمل.

 و املَازة العنلية: مفَو 

م ددد دتلم ىِ دددتتلبطًدددتكٔلبح ا ّدددٕلبث ضدددًتلِىكدددتلم دددٖلبح ادددٕلَبمم دددتىلللل

 ل1990َ  ضددًتلِىكددتلم ددٖلبحددتلولبَلبحسددىمٕلبَلب١دب٘لبّ ىبًددتلكشدد ٓلحثّددبلرللل

 أنًددتلبح دد كٔلم ددٖلبح ّددت ل  ا ّددٕلل ّهددٕل  كجددٕللددولبحسددىمٕلَبمم ددتىللدد للللللللل

لبٟا اتدلللبجلً لبطثذَر.

 لبنددٌلبح دد كٔلم ددٖلبدب٘لماددخنللددتل سددىمٕلَللباددخنللل2001ىرَِ ىبًددتلذسددولوِ ددُ

لولولمم و.

 :العوامل اليت تطاعد يف تعله املَازة العنلية 

 ليحْلم دللولبح ُبلدخنلبحد لمسدتي لللم  د للللل1998ِ  لمث لبإاّ لن ُبنْلر

لبطًتكٔلبح ا ّٕلَيْل:

 ٕليدُللبح ً لمولبَرلي الِهثوْلم ٖلبط   ل  ّ ٌلمه لم  ّاٌلطًتكٔلل ّه

بًدد للددتلبىلِ ددُ ل ددٌلَك ددولح ا  دد ل  ّددقلمحددالللددول دد٠رلمُجّددٌلبن ثددتٍلللللل

بحط٠ ليحدْلبط ُندتتلب١دبّٙدٕلح اًدتكٔلبحىّٙسدّٕلَيمطدتًٙ لبلا دٕلح ّ ّدٕللللللللل

 ممتكلٕلم اللبطًتكٔلم ٖلذمُلل  و.
 بطًدتكٔلم  دُىللدولمد دللدولللللللذّداليىلبح  كِبلم دٖلممتكلدٕل طدُبتلبطًدتكٔللللل

 ىمّددٕلبّحددبلمىكّددتلمدد كِبلبطدد   ا لم ددٖلللللبخلطددُبتلبَلبٟلدد حت تتلبحل

ممتكلددٕلكددخنل طددُٔللددول طددُبتلبطًددتكٔلم ددٖلذدد ٔلَ رتمّثًددتلللبطًددتكٔلللللللللل

 بح  ّٕلللل لوىَكٔلمىمّبلبخلطُبتلح ْلمث َلبطًتكٔلل  تل ٕ.
 بح تَِ ل تح وذِٕلبحىبج ٕلذّالم  لبح وذِٕلبحىبج ٕللولبي لبح ُبلخنلبحد لل

َ سّهًتل١نًتلم دّ لبى دٕلح  ّدت ل   دُِ لللللمٞدٓليحْلم   لبطًتكٔلبح ا ّٕل

 ب١دب٘لللوُ٘لل تكن ٌلمبراللبدبْٙلل  .

 :مفَوو مَازات سل املػهالت 

 لبنًددتلبط ددتككٕلبحه ددطٕلح طدد٠ لبنيهددت٘للللل1989ِ ىبًددتلجددت ىلمثدد لبإاّدد لرللل

م  اً ليزمت ّتمللم ْللًتكبمً لللذخنلبط  ٠تلبح   ّإّلللَبِضتمللم  دقللًدتكٔللل

الحثّٚددتتلبط دد  ٕلبططىَذددٕلبحدد لٟلِ ددُبىلذددخنلجيددتلَليمددتدٔللللللذددخنلبط دد  ٕلحبددلل

مىمّثًددتلَم ُكًددتلَيددُلِسدد  ت لبل ثاددتكبمللبَلبك  ددتبتمللح  ٠اددتتل دد لبحُلددتٙخنلل

َبحوتِدددتتلبكادددىلممدددتلمسددد  تلٌلبشددد ترلب دددىٗللدددولبحددد    لَلهًدددتلربمذسدددتعلل

ل تط   ٕللمُوّ لبط   ٕلبح ُ خنليحْلبح ىَذللم ُِ لبح ىَذللبح  ّّ  .
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ِ دددىالبحثتذادددتىللًدددتكبتلذدددخنلبط ددد ٠تليجىبّٙدددتمل:ل أنًدددتليدددْلمثدددتكٔلمدددوللللللَ

راُمدددٕللدددولل دددتكخنل دددّتنٕلبإتلدددبلب٣حدددْلبحددد لِ دددُ لبحطتحدددبلحب دددًتلللللل

لس خ لتمللبط  ُلتتلَبط تكالبح للدثقلحدٌلم  اًدتللَبطًدتكبتلبحد لبك سدثًتللللللللل

لبح و بلم ٖليذٍلبط تكخنللَبحُ ُرليحْلبإخنلبطهتلبلجيت.

لكبتلذخنلبط  ٠تلطهعُلٕلبإتلبلب٣نل: اتٙمللًت

بىللًتكبتلذدخنلبط د ٠تلم داخنلم دْلبك د لل ُندتتللللللللDunbar(1998)ُِو ل

لبَللًت للثتشىٔلكاتلِ ْ:

 بح  دددىالم دددْلبط ددد  ٕلَ دددّتغ ًت:لًَِددد اليحدددْلبإادددُرلم دددٖلل  ُلدددتتلل

َبا ّدددٕلَلهتلدددثٕلمدددولبط ددد  ٕلَبٟي ادددت ل طثّ دددٕلبط ددد  ٕلَبح خطدددّ لللللل

لبحُبا ْلإ ًت.

 مد دلللن تدذ ُرل  ِ ٕ:لًَِ اليحْلبط٠ذعٕلَبٟك  تالَبٟ   تكلملين تد

للولبإ ُرلبطا هٕلني لب  ّتكلببض ًت.

 دددهتمٕلبح اددداّ :لًَِددد اليحدددْلبطُودددُمّٕلللبإ ددد لَل تكندددٕلبحثددد بٙخنلللل 

لَب  ّتكلببضخنل ُكٔلح رخنلللوُ٘لبط   ٕلبحُبا ّٕ.

 َل برددملَم ددُِ لن ددتٙخلَلددتٙخنلَبدَبتلبإددخنلَبح ر ّددق:لبٓل  دد لل٠ذعددٕل

بإ ُرلَمًد الينلبحد ر  لبحدذبمْلَبح  دُِ لبح   دْلح هدُبمخل  د لبحُ دُرللللللللل

 ح رخن.
لَِ ض للولبح ىذلبحست قللتلِ ْ:

 م حّ لبحطتحبلم ٖلبىلِ  دىاليحدْلبط د  ٕلللَبىلِد ككلبىلمب د َكٍلذ دًتللللللل

 َبح  تلخنلل ًت.
 خنلبط   ٕ.م حّ لبحطتحبل تإاُرلم ٖلبط  ُلتتلبحس ّإلَبطهتلثٕلللذ 
 م ددحّ لبحطتحددبل تٟك  ددتالَبٟ   ددتكلمدد دللددولبإ ددُرلَب  ّددتكلبحطتحددبللللل

 بنسثً .
 .م  ّ لبحطتحبلبىلِ ُ ل   ُِ لن تٙخلبإ ُرلبح لمُ خنليحًّتل 

 
َادد لَودد لبحثتذاددتىلب  ثددتكلطًددتكبتلذددخنلبط دد ٠تلط ددىكللهعُلددٕلبإتلددبللل

لب٣حْلحّ ُ لبحطتحبلحبخنلل تكخنلَبمطترلبإتلبلب٣حْ.

َم ددد دتلم ىِ دددتتلذدددُرللهعُلدددٕلبإتلدددبلب٣حدددْلبّدددذكىلمثددد لبطُجدددُدللل

 ل أنًتلبمجىب٘بتلبح ا ّدٕلح ارتبعدٕلم دٖلبجلًدتولبَلثهدبلبٓلللللل2002بح ى ّينلر

لمطخنلبَل  خن.

ل لم ٖلبنًتل:2004للذ لِ  لبمح لمخّ لر

 تحهسثٕلح ا ُنتتلبطتدِٕ:لما ّٕلبرملبط  بتلَبط ُنتتلَبلد ث بجيتلَب ًدتللل 

 َمىكّثًتلَي ٠ذًت.
 بلتل تحهسثٕلح قرّتت:ليجىب٘لم  ِخنلللبحقرّتتلم د٠ لب١ طدت٘لبحد لللل

 م ُىلا لظًىتلللبحهسخلب١َنلَح ْلم٠ٙ لبطس خ ل .
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 :زابعًا: االخنساط فى التعله 

 :مفَوو اإلخنساط 

 ل أندٌلبٟنًادتكلبحه د لبدٖلبن دطٕلَلًادتتللللللل(Baker et al., 2008مىبدٌللل

بمنددتطلبحسدد ُكلبحدد لمث دد لبحطتحددبلمددولبٟلدد اىبكلللما ّددٕلللللللللبحدد    لَكددال

م ددٖللبنددٌلبٟماددترل دد للل(Bigatel & Williams, 2014)كاددتلمىبددٌللبحدد    .

شدددخملَر دددىللدددول ددد٠رلبح  تمدددخنل ددد لبحطددد٠ لَبط  ددد للَكدددذحاللبحطددد٠ للللل

َول٠ًٙ لطستم ٔل  ضً ل  ضتملللَبٟرمىبطلبٖلذخنلبط  ٠تللَبٟلد اتيفلينلل

لب٣ ىِو.َجًتتلنعىل

ينلَجددُدلنددُم للددولبٟرمددىبط:لل (Klem & Connell, 2004)َادد لبشددتك

بحهددُيفلب١َرليددُلبٟرمددىبطلبطسدد اىلَيددُلبحددذٗلِ ضدداولبح ا ّددتتلبحسدد ُكّٕللللللل

َبط ىبّددٕلَبٟن  تحّدددٕللَبحهددُيفلبحادددتنٖليددُلبلددد حت ٕلبحطتحددبلطُادددالبح رددد ٗللللل

ًدددتكبتلذدددخنلَلددد ٗلي دددىبكٍلم دددٖلبطادددت ىٔلَمُظّدددالبحددد    لبٟلدددرتبمّحٖلَلل

لبط  ٠ت.

ينلبياّددٕلبٟرمددىبطللللًاددتتل(Skinner et al. , 2008)  كاددتلبشددتكل

بح    لك تلخنلكّٙ لللبحهحت لبح كبلٖللب  ٖلبط ٗلبح ا لك وللول ٠حٌل

بح هثددٞل دد    لَ اددّخنلبحطدد٠ للَم ددٖلبطدد ٗلبحث ّدد لك ددوللددول ٠حددٌلبح هثددٞلللللل

ل د ٠مًتلَبح د كٔلم دٖلذ دًتل ألد ُ لللللل تحهحت لللبإّتٔلبح ا ّٕلَبح  ّالل ل

لم اٖ.

 لم دٖلبىلبحط ثدٕلبطهد ر للللللBaker et al., 2008َاد لبكد لم دٖلمحداللرلللل

لًاتتلبح    لِ ُا لبىلِ ُىل اّ ً لبم ٖلَبىلحد ًِ لبح ى دٕلح٠لد  تدٔلللل

ل   خنلبكقللولبطتدٔلبح   ّإّ.

 د٠رلللىلم تمدخنلبحطد٠ للدولللب ل(Dahalan et al, 2012ذّالبكد تلدكبلدٕللل

بحدد    لبمح رتَنددْلبحددذٗلسم ددُٗلم ددٖلبح  ِدد للددولبحُلددتٙ لبط  دد دٔلِسددتم للللللل

ل.بحط٠ لم ٖلبٟرمىبطلبٖلبح    

بحد    لللٕلبٟرمدىبطلللّدل للدولبح كبلدتتل  هاللِدلَبٖليذبلبحاد دلبي ادتلبح  لل

 لّددَح ;2016تىلجددىج لللِددلتكلل;2014بمحدد ل ددتد لللل;2014لاددخنلرمت دد لحمادد لللل

يلد٠ لجدت ىلللل;2018سدٖلللّ دٕلَلتجد لمللّ ل  ّدلَحل;2018لللْبلخنلبإه ل;2018ل لتملل

للللBarreto, D et al , 2017)رل; 2019لغتدٔلشُلتىلل;2018للبمح لم٠ 

 لم دٖلل2014َا لبك لبطٞتىلبحسهُٗلح حا ّٕلب١لىِ ّٕلح    ّ لبجيه لٖلر

وىَكٔلمُب ل ّٚتتلم  ّاّدٕلم دّ لبح ى دٕلح طد٠ لحّ ُندُبلبكادىلبرمىب دتلللللللل

بددٖلبحدد    للَم ددحّ ً لم ددٖلبط ددتككٕل ه ددتطلَثى ددٕل ددى لخم   ددٕلبددٖللل

م ددٖلبىلل (Bigatel & Williams, 2014)  ّددقلمحددال.لكاددتلبكدد تلدكبلددٕ

لبحدد    ليددُلبحسددثّخنلبحُذّدد لحضدداتىلبلدد اىبكلبحطدد٠ للللللللبرمددىبطلبحطدد٠ للل

ل.بح    لمقلبحُِب

https://journals.ekb.eg/?_action=article&au=173723&_au=%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85++%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://journals.ekb.eg/?_action=article&au=173723&_au=%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85++%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://journals.ekb.eg/?_action=article&au=173723&_au=%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85++%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
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 :نيف يتشكل االخنساط فى التعله 

 لبىليهددتكلراُمددٕللددولبح هت ددىلبمبلمددُبىتل(Venable,2011لبّهت ددخنلِددىٗ

لبح    :لِ ر قلبٟرمىبطلل

 بطُوُمتتلمبتلبحاد ٕللRelevantل:لِ دُىلم  د لبحطد٠ لبكدقللدولبطدُبدلبحد للللللل

لم ُىلمبتلبحا ٕل قندترً لب١كدتدكْللَيل تنّدٕلمطثّ ًدتلَمُظّ ًدتللللللل

 بطس  ثخن.
 بط تككٕلParticipatoryلِ ر قلبٟرمىبطلبٖلبح    لك اتلكتىلبحط٠ ل:

ل ددتكك لن ددط لللما ّددٕلبحدد    لِ  ددتم ُىللدد لبحمل ددُٗلَلدد ل  ضددً للل

ل  اًدددد للَِ ددددتككُىلللبحملتدنيددددتتلَبح ددددىبكبتلبط    ددددٕللللللبحددددث ضلَلدددد ل

     اً .
 بح  تَنٌّلCollaborativeبح    للول د٠رلل دتككٕلللل:لِ ر قلبٟرمىبطلل

بحطدد٠ لب١ن ددطٕلبح  تَنّددٕلبحدد لِ اددخنلبًّددتلبحطدد٠ للً ددتلإددخنلبط دد ٠تلللللل

 َممتكلٕللًتكبتلج ِ ٔ.
 للددول دد٠رلمُب ددخنلللبحدد   ل  ّددقلبٟماددترلبحدد بٙ :لِ ر ددقلبٟرمددىبطلللللل 

 بحط٠ لمقلبٟنرتنتلل ل  ضً لبحث ضلَل لبط  ا .
راُمددٕللددولبح هت ددىلح ر ّددقللللذدد دل لب دد لFletcher,2015رلب   ددىلبلددت

بح    ليٖلبمتذٕلبى ٕلح طد٠ لح د    لبحه د للم تمدخنللللللبٟرمىبطلبحط٠ لل

بحط٠ لل ل  ضً لبحدث ضلَلد لبط  اد للبحد    لبحه د لَبح  دتَنٖلح طد٠ للللللللل

مسدتم لم دٖللللينيىب٘ل قبتلبط   ا للمُب ل ّٕٚلم  ّإّل ادثٕل دت١دَبتلبحد للل

لبح ُب خنلَبح  تمخن.

 خنساط فى تينية مَازات سل املػهالت:أٍنية اإل 

 سد لبح رادّخنلحد ًِ لَم  د للللللِسً لوِتدٔلبرمدىبطلبحطد٠ لللللك ولبى

 للDeCristofaro et al., 2014, p47- 48لًدتكبتلذدخنلبط د ٠تللذّداللبشدتكلرللللل

رلکلًادددتتلبحددد    لمسدددا لجيددد ل تٟلددد  تدٔل ددد للينلبىلبرمدددىبطلبحطددد٠ لل

َللل  ً لبم دٖللَبذ  دتظلللَّىل ادلکٓ ُاد لبىللِكث للدولبح ا ّدٕلبح   ّاّدٕلل

تدٔلكغثددد ً لَبثدددتيً لذمدددُلبحددد    للَ ادددخنلللِددد دددتح    للَ تح دددتنلولبحطددد٠ ل

ذدخنلللْلاد كمً لم دلل تتلَبح  ثدتتلبح دٖلُِبجًُنًدتلبنيهدت٘لبحد    للَ سدللللللِبح ر 

 لم دٖلبىلبرمدىبطلبحطد٠ لللل2017رٟت.لذّالبكد تلدكبلدٕليلد٠ لجدت ىلللللکبط 

 لم د ّخنلَجد بنً لَِهادٖلحد ًِ للًدتكبتلبحد   لللللللم   لبطًتكبتلاد لِسدً لللللل

لَلًتكبتلذخنلبط  ٠ت.

 :العالقة بني الكصص التعلينية واالخنساط فى التعله 
نعدددىبل١ياّدددٕلبٟرمدددىبطلبدددٖلبحددد    لب ددد لبشدددتكتلبح  ِددد للدددولبح كبلدددتتلل

ْل لبىل ّٕٚلبح    لNorth, 2012ل;لReeve, 2006ل;لLambert, 2010ر لبمح رتَند

 ,Kimلددولرلَادد لمُ دد تلدكبلددٕلكددخنلبحدد    للمهاّددٕلبٟرمددىبطلللمسددتم لل

ل; لDavied, 2015ل; yang, 2014;ل;Jwantoro,2011ل,Hartnettل2011ل;ل2011

 ّٕٚلم  د لللبح    لِتدبدلمه لم  كٌللل لينلبىلبٟرمىبطلل2017ربل٠ لجت ىلل
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لبحد    لَوِدتدٔلبحىغثدٕللللللبرمىبطلبحط٠ للللح رتَنّٕلَبنًتلجيتلدَكلكث لي

لبح    لَ س لنُبمخلبح    

 ساءات امليَذية للبشحاإلد 
بم ددددتكلبحهعددددىٗلاددددت لبحثتذاددددتىل تلدددد  ىبذلبد ّددددتتلبحثرددددالبط    ددددٕللللل

منطددٖلبح اددملبحىااّددٕلر طددْلللم ااددخنلللمبدد و بتلبحثرددالبطسدد   ٕلَبحدد ل

/ل  ىيف لَب١ل ُ لبط ىللر اخنلبحواُذ/م  ل اخنلبحوادُذ لَبطد و بتللل

بحد    لحد ٗل د٠ لللللبمرمدىبطلللَلًتكبتلذخنلبط د  ٕلللم ااخنلللبح ت  ٕلَبح 

م هُحُجّددتلبح   ددّ ل   ّددٕلبحرت ّددٕلبحهُمّددٕ.لحددذحاللب دد للددتكتلبمجددىب٘بتلم ددٖلل

لبحهرُلبح تن:ل

 .أوال: معايري تصنيه وتكديه احملتوى 
لدددول ددد٠رلي ددد٠يفلبحثدددتذا لم دددٖلمندددتمدلبح اددداّ لَبح طدددُِىلبح   ّادددٖلللللل

ُمدلكَبّهدددٖلم دددٖلراُمدددٕللدددولبحهادددتمدلب١جهثّدددٕللادددخنلمندددللبطخ   دددٕللادددخنل

 لليدددذبلDick & Carey, 1996 لَمندددُمدلدِددداللَكدددتكٗلرRuffin, 2000ر

َمندُمدلل  2006 تٟودتبٕلينل  دضلبحهادتمدلبح ى ّدٕللادخنلمندُمدلذسدولبحثدتم لرلللللللل

 لَمندددُمدلElgazzar, 2014 لَمندددُمدلبجلدددتبكلر2007حماددد لمطّدددٕلمخدددّ لل(

 لمطّددٕلحمادد(منددُمدلب دد لاددت لبحثددتذا ل تلدد خ ب لل .ل2015رحمادد لبح لددُاٖلل

ل 2007مخّ لل

ل 418لل2003 لمنُمدلرحما لمطٌّلمخّ لل2ش خنلر
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لَك وليِضت لبخلطُبتلبط ث ٕلبٖليذبلبحهاُمدلكاتلِ ٖ:لل

  :التشليل: مسسلةأواًل 
م ضاوليذٍلبطىذ ٕلم  ِىلبإتجتتلبح   ّإّلَبطًت لبح   ّإّللَكدذحاللل

  دددأىلبإ دددُرللل  ّدددخنل ادددتٙملبطددد   ا للَ  ّدددخنلبطدددُبكدللبشدددتملبح دددىبكلللللل

لبح   ّإّ:

 :تكديس اذتادات التعلينية 
  ِدد لل ط ثددتتلمه ّددذلبحثردداللددول ددقبتللددت  ٕلح ادد   ا للللَم ااددخنلل

متليجىبٝيددتلاثددخنلمطثّددقللمتل  ِدد يتللددولبح حى ددٕلبٟلدد ط٠مّٕلبحدد للَبحدد 

بدَبتلبحثرالَكذحاللل ىبٕللتلك ولبىلسم تجٌلبحط٠ للولل تكاللسث ٕل

ل.َلًتكبتلح ر ّقلبي بالبحثرا

متلبح أك للولَجُدلمجّ لبطُبكدلبح٠ولٕلمجدىب٘لثى دٕلبحثرداللذّدالمتللللل

بٟلدد  تنٕلمب اددخنلبإتلددبلملدد خ بلٌلبددٖلبجل سددتتلبح ددٖلم دد يتلبحثتذاددتىلللللل

 لرمّهٕلبحثرا لم ٖل ثّ ٕل ّٕٚلبحد    لربح ادملبحىااّدٕ لللللح  ىِالبحط٠

َمُببىلح ٗلكخنل تحبلجًتولذتلبلح  وّخنلبح املم ّدٌللنيد لمدىذلبطُاد للللل

َمُوّ لمهت ىٍلَكّ ّٕلبح  تلخنلل ٌللكاتلمتلم سّ لبحطد٠ لم دٖلذسدبلللل

ل.ب١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ 

 .حتديد املَنات التعلينية 
ًّتل  ّخنلح اًاتتلبح   ّاّدٕلبطط دُ للدولبطد   ا لبدبٝيدتلَ  ِد لللللللَمتلب

لدددتلِ دددىذلح اددد   ا للَلدددتلِسدددا لح اددد   ا ل  هتِ دددٌللدددولبطُاددد لبطادددا للل

ل.َمُاّتليمتذ ًتلح ا   ا 

 :حتليل خصائص املتعلنني 
لليددذٍلبخلطددُٔلِدد  ل  ِدد ل اددتٙملبطدد   ا لبط ىبّددٕلَبٟج اتمّددٕلللللللل

ٕلَبحه سّٕلَكذحالل َل ىبدٕللّدُجي لَبثتيدتمً لَ د دللللل ذتجتمً لبح   ّاّد

 بحثتذإل اتٙملبط   ا لللبحه تطلبح تحّٕ:
 شددد ثٕلمتلدددٕل   ّدددٕللل– ددد٠ لبح ىادددٕلبحاتحادددٕل  سددد لم هُحُجّدددتلبح   دددّ للل

 .2020-2019جتل ٕل هطتللبٖلبح ت لبجلتل ٖلل–بحرت ّٕلبحهُمّٕل
 مت .ل20-17ِرتبَ لماىلبحط٠ للتل  ل 
 ذّداللِ تدلِ دُىلل سدتَٗللللذخنلبط  ٠ت   ٖلبخلتصلمبًتكبتلل ُكً لبط

ً لمللِ  ىوُبلجيذٍلبطًتكبتلبٖلبٗلل ىكللت قلَمحالللول ٠رلبح حى دٕللين

 بٟل ط٠مّٕ.
 اّددتَىل لم ددتنً للًددتكبتلبح  تلددخنللدد لبٟنرتنددتللددولحبددالمددولل  ُلددتتلللل ِ

متلَ تِهًددتللَبح  تلددخنللدد لبٟنرتنددتلَشددث تتلبح ُب ددخنلبٟج اددتمٖللَادد لللللل

ذخنلماخنلدكبلٕليل   تبّٕلح ط٠ لح   ىالم ٖلل ٗليل ٠كً لطًتكبتل

بح    للَبح ٖلمث للول ٠جيدتليب  دتدلبحطد٠ لح  دالللللللللبمرمىبطللبط  ٠ت

 تح ادددملبطًدددتكبتللَمتلبحسددد ٖلَكب٘لذدددخنلبط ددد  ٕللدددول ددد٠رلبملددد  تنٕللللل

 تلدٕللللَا لمتللىبمدتٔل ادتٙملبح ٚدٕلبطسد ً بٕللَيذ ّتجدتمً لبحلللللبحىاإّ

 .بطُا مه لمااّ ل
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 :حتليل املوازد 
متلبح أك للولَجُدلمجّ لبطُبكدلبح٠ولٕلمجدىب٘لثى دٕلبحثرداللذّدالمتللللل

بٟلدد  تنٕلمب اددخنلبإتلددبلملدد خ بلٌلبددٖلبجل سددتتلبح ددٖلم دد يتلبحثتذاددتىلللللل

ح  ىِالبحط٠ لرمّهٕلبحثرا لم ٖل ثّ ٕل ّٕٚلبحد    لربح ادملبحىااّدٕ للللل

 لَمُببىلح ٗلكخنل تحبلجًتولذتلبلح  وّخنلبح املم ّدٌللنيد لمدىذلبطُادلللل

َمُوّ لمهت ىٍلَكّ ّٕلبح  تلخنلل ٌللكاتلمتلم سّ لبحطد٠ لم دٖلذسدبلللل

ل.ب١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ 

 :ثاىيًا: مسسلة التصنيه 
لَم ضاولم اللبطىذ ٕللتلِ ٖ:

 :تصنيه األٍداف التعلينية وحتليلَا 
اّتلدًتلللَا لمتل ّتغٕلب١ي بالبح   ّاّدٕل دّتغٕليجىبّٙدٕلحبّدالك دولللللل

َكذحاللمهعّ لب١ي بالللمس سخنليىلٖللولبحثسّ لينلبطىكبلَمتليم بدل

 ليد بتلكّٙسدّتملللل5اتٙإل ت١ي بالبح   ّاّدٕلبدٖل دُكمًتلبطث ّٙدٕللم  دُىللدولرلللللل

 ليدددد بتمللبىمّددددتمللَمىوددددًتلم ددددٖلراُمددددٕللددددولبحمل ادددد للللل42ِ  ددددىيفللددددهً لرل

ل .1بط خاا لبٖلرترلم هُحُجّتلبح   ّ لل رقلر

 دوات الكياع:تصنيه ا 
لبا اىلبحثرالبإتنلم ٖلب١دَبتلبح تحّٕ:ل

 ٕل ّتعلل ٗلت ول ٠ لبح ىإلحب  ثتكللًتكبتلذخنلبط  ٠تل اسد لللبحاتحاد

م هُحُجّتلبح   ّ ل   ّٕلبحرت ّٕلبحهُمّٕلجتل ٕل هطتللولبدب٘للًتكبتلذدخنلل

لبط  ٠تلبط    ٕل اّتنٕلبإتلبلب٣حْلمث تمللح خطُبتلبح تحّٕ:

 ِدد لبط دد  ٕللللًددتكٔلمجدد لبط  ُلددتتللللًددتكٔل  ّددخنلبط  ُلددتتلللللللًددتكٔلر  

 . لًتكٔلبارتب لبإ ُرلللًتكٔلي ىبدلبحه تٙخ
 ب  ثددتكل اددّ ٖلرلددوليمدد بدلبحثددتذا  لح ّددتعلبجلتنددبلبط ىبددٖلحاددّتنٕللللللللل

حدد ٗل دد٠ لبح ىاددٕلبحاتحاددٕلشدد ثٕلمتلددٕلاسدد لم هُحُجّددتللللللللبإتلددبلب٣ن

ٕللل  ل42جتل ددٕل هطددتلَبٟ  ثددتكلل ددُىللددولرلللللبح   ددّ ل   ّددٕلبحرت ّددٕلبحهُمّدد

  لل3لٞبٟلللولنُيفلبٟ  ّتكللولل   دلكاتلِ ض لبٖلل رقلكا لر
 طتاددٕلل٠ذعددٕلب١دب٘لبطًددتكٗلرلددوليمدد بدلبحثددتذا  لح ّددتعللدد ٗلمطددُكللللللل 

بحملدد دٔلبددٖلللب١دب٘لبطًددتكٗلح طدد٠ لبددٖلبدب٘للًددتكبتل ددّتنٕلبإتلددبلب٣نلللل

 لح تٙادددٕلل4تذا .لبنعدددىلل ردددقلكاددد لرلاتٙادددٕلبطًدددتكبتلبط ددد ٔللدددولاثدددخنلبحثددد

  لحثطتإلبط٠ذعٕ.للل5بطًتكبتلَل رقلكا لرل
 ح ّددتعللدد ٗليرمددىبطلبحطدد٠ لبددٖلل ددىكللللللبٟرمددىبطلبددٖلبحدد    للل ّددتعل

لهعُلدددٕلبإتلدددبلب٣نلَمتلم  ِ دددٌل ُبلدددطٕلبحثدددتذا لحددد٠ّ٘ ل ثّ دددٕللللللل

ل ردقلل لل دىدٔ.لبنعدىللل38ِ  ُىلبٟ  ثتكللولرَلبحثرالَل و بمٌلَيجىب٘بمٌ

ل .لل9رل

َمتليمدددد بدلب١دَبتلَيجتومًاددددتل ددددتح ىذلم ددددٖلراُمددددٕللددددولبخلددددقب٘لللللللل

 لحثّتىلب ت٘لبحسدتدٔلبحمل اد للَمادخنلدكبلدٕللللل1َبط خاا لبنعىلل رقلكا ر

بل ط٠مّٕلم ٖل ٠ للولن د لبح ىادٕلبطخ دتكللهًدتلمّهدٕلبحثرداللح  أكد لللللللل

للول   لَنيثتتلب١دَبتلَ ٠ذّ ً لح٠ل خ ب لبٖلبحثرا.ل
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 :تصنيه احملتوى 

 دددُٗلمدددقلشدددث ٕلبمنرتندددتللدددول ددد٠رللللبحملبدددٖليدددذٍلبطىذ دددٕلمتلماددداّ للل 

  تل خ ب ل ىنتلخلبح املبحىاإّ
 Articulate Storylineإخنلل د ٠تلللح ى لراُمٕللولبطًتكبتلبح٠ولٕلللل

لبإتلبلب٣ن.

 :تصنيه اضرتاجتيات التعليه والتعله 

َيدددٖلما ّدددٕلِددد  للدددول ٠جيدددتلَوددد ل طدددٕلمتلدددٕللهعادددٕلم  دددُىللدددولللللللل

مس سدددخنلللدددولب١ن دددطٕلَبمجدددىب٘بتلبح   ّاّدددٕلللىمثدددٕلللراُمدددٕلحمددد دٔل

ٔلللللل ل.لهط ٖللهتلبللح ر ّقلبي بالم  ّاّدٕلل ّهدٕلل د٠رلبدرتٔلولهّدٕلحمد د

ٕلَادد لمتلبٟم اددتدلم ددٖلل ر طددْل/ل  ددىيف لَب١لدد ُ لللمنطددٖلبح اددملبحىااّدد

لٓبلبط ددىللر اددخنلبحواُذ/مدد  ل اددخنلبحواددُذ لذّددالِدد    لبحطدد٠ لللللل

حمد دلح دخنلللل َدلبحاالبح بكلٖلَب تمللجلد َرلولدينللل تىل تكدلذلٓبلَاتلَل

ل: 2رلًإللكاتلِ ض للولبجل َرل

 بٟلرتبمّحّٕلبح تلٕلح      ل2رلج َرل
لبح ه ّذللىبذخنلبٟلرتبثّٕ

لىذ ٕلبمن ت٘ل

 َبح سحّخن
ل لبٖ لبح سحّخن لِ   لبطىذ ٕ ليذٍ لبط ىبٖللبطُا َبٖ لب اُمتتلم ٖلذسبلب١ل ُ  لم سّ     

ل لبحواُذ  ل اخن لبحواُذ/م   لبحىاإّر اخن لبح ام لَللمنطْ ل/ل  ىيف  كخنللر طْ

للكاتلبنٌلح   ِ لبح م لراُمٕلات لبحثتذاتىل تن ت٘لراُمٕلم ٖلشث ٕلبح ُب خنلبٟج اتمٖ

ٕلبط   للَمحاللذ تظتمللم ٖلشخملر ىليٟلمبُبب لٓلولبمضت٘لب اُم  ليوتبٕلبلٟٓلك ول١

لبخلاُ ّٕلبح   ّإّ.للل

لىذ ٕلدكبلٕل

لبحمل ُٗ

لَمحالللول ٠ر:

ل ل    لشى  ل ٠ر ل ىنتلخلو ل تل خ ب  لكاإّ لاام ليّٕٚ لم ٖ  Articulate بحمل ُٗ
Storylineللل لِ  للبطُا لول ٠ر لكات لح ر ّقلب١ي بالبطط ُ ٕل لولهّٕلحم دٔ  ٠رلبرتٔ

لاث ًتل لَمذك ي لمبُم لبٟن ًت٘   ّتلبحط٠ ل تل اىبكلم ٖلينًت٘لبطًإلبٖلبحُاتلبطط ُ ل

  ُاتلكتا.
لىذ ٕلب١ن طٕل

لَبح  ُِ لبحثهتٖٙ

لَمحالللول ٠ر:

َِ  ل ٠رلل املبحىاإّبح كبلٕل تل خ ب لبحمىذلب١ن طٕلبطط ُ ٕل   لبٟن ًت٘للولل -

لبرتٔلولهّٕلحم دٔلح ر ّقلب١ي بالبطط ُ ٕ.

ح  ُِ لبحط٠ للكاتللبح كبلٕكاتلِ  لمىذلراُمٕللولبح  كِثتتلَب١لٚ ٕلبٖلنًتِٕلل -

لِس طّ لبحطتحبلبح  ُرلم ٌّلبكاىللوللىٔ.

لىذ ٕلبطستم ٔل

لَبح م لَبح  تِت

لللل - لبح م  لَِ ُى لدم  لين لبحطتحب لسم تد لمه لت لبطىذ ٕ لبلٚ ٕلليذٍ لم ٖ لم  ّ تت ش خن

 مُوّ لبحه تطلبحوتلضٕلَبح ُجٌّلَلستم بتللح اخنلب١ن طٕلبطط ُ َٕلبحط٠ 
م ّرًتلبحثّٕٚلبح   ّإّلم بلبن ًت٘لبحطتحبللولمأدِٕلبم  ثتكللبح وذِٕلبحىبج ٕلبح ُكِٕلبح  -

 ذتحٕلبٟجت تتلبخلت ٕٚ.لح٠  ثتكلَظًُكلبٟجت ٕلبحارّرٕلللَْمحالل تح ارّ لب٣ح
لىذ ٕلبطهتا ٕل

 َبٟنًت٘
ل لِ   ليحٌّل لبطُك ٕ لبطًت  ل  ه ّذ لبحط٠  لات  لبى لللهتا ٕ    لمُبجًً  لبح ٖ َِس اىلبط تكخن

 بحه تشلبطااىلذ ٖلِ  لبنًت٘لبطًإلَبٟن  ترلينلبطًإلبح تحّٕلبَلينًت٘لبحمل ُٗ.
مطثّقلللىذ ٕ

لبٟ  ثتكلبحث  ٗ

ل  تحّٕلم ٖلبط    لبُكلبٟن ًت٘للولمجّ لبطًت للَٓمحالللول ٠رلمىذلبلٚ ٕلبٟ  ثتكلبحث  

ل.لول ٠رلبح املَب١ن طٕلَدكبلٕلبحمل ُٗ

  التفاعالت التعلينية اضرتاجتياتتصنيه: 

َم  للول ٠رل  ِ لدَكلبط   لربحثتذادتى لَدَكلبطد    للكادتلِ ضد للدولللللل

ل :3 ٠رلبجل َرلر

https://www.new-educ.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-articulate-storyline-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-articulate-storyline-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-articulate-storyline-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-articulate-storyline-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-articulate-storyline-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ل ل  ِ لدَكلبط   لَدَكلبط    ل3ج َرلر

لدَكلبط    لدَكلبط   لربحثتذإ لبإ ثلبح   ّاٖ

لم دٖ -  بح  دىا
 بحطددددد٠ 

ل  تطُا للَم ىِ ً 

لبحذٓل ِض 

لبح املبحىاإّل

لبحط٠  - لَبحمل ُٗللم ىِا  تطُا 

لبحذٗلِ  ل رل  ٠تل ّتنٕلبإتلبلب٣ن 

لبحىاإّ"لل لبح ام ل ٠ر للو دكبل ٌ

 َب١دَبتلبطس خ لٕلبٖلبطُا ل
لمّهٕل - ل ٠  للو ل تحب لكخن يمطت٘

ل ٌل لبخلت ٕ لبطىَك لَك إ لبٟكّخن بحثرا

لح   ُرلم ٖلبطُا .

ل - ليحددٖ لم ددٖل بطُا بحدد  ُر َبح  ددىا

لَب كّ ّددٕ لبل خ بلٌ ب١دَبتلل خ ب 

 .بمكشتدٓبح حّخنللول ٠رللبط ُبىٔلبٌّ
لب١يد باب - لم ٖ ل ح  ىا لح ار ُٗبح تلٕ

 بٖلبطُا .ل بطًت لبطط ُ َٕ
لبدَبت  - ليحددٖ لبطُا  بحدد  ُر لبٖ لبط تذٕ

ل. َبح  تلخنلل ًت َمدددا رًت

لبح ث د  ْبح طثّق
ل١دَبتلبحثرا

لبط  ٠تلمطثّق - لذخن ْلبح ث لب  ثتك

ل د٠رليح رتَنّتمل لإ ٌ لو لبحط٠  لمُجٌّ

 .َاتلحم د  د٠ر
لبح راّ ٖ - لبم  ثتك لبح ث ٖ مطثّق

ل د٠رليح رتَنّتمل لإ ٌ لو لبحط٠  لمُجٌّ

لحم د  د٠ر  . َات
لل٠ذعدٕ -  ل طتادٕ لبطًتكٗل مطثّق ١دب٘

ل د٠ر لبدٖ لو لبحطد٠  لبدب٘  ل٠ذعٕ
لب٣حددٖ لبإتلددب  . تح  ّٕ ل اددخن

ل

ل - ليحددٖ ل بطُادد بحدد  ُر لي  ثتك ذخنلَذخن

ل  بحُادتللليح رتَنّتمللْبح ث بط  ٠ت
 .بحمل د

لبطُادد  - ليحددٖ لبم  ثتكل بحدد  ُر َذخن

 بحُادتللليح رتَنّتمللْبح ث  بح رداّ ٖ
 . بحمل د

لم ٖ - لل ىب ٌ لا ك لبح دٖل بمجت ٕ بطًتكبت

ل.ب٣ ىِو َبط٠ذعد لبحثتذإلم ٌّ مطىذًدت

للبحمل ُٗلدكبلٕ لول ٠رللبحمل ُٗ بحط٠ لح كبلٕمُجٌّ

ل لكاإّ لاام ليّٕٚ لم ٖ َم ُىلبطُا 

لولهّٕدبح لب دىٔ ل ٠ر لِ  ل  كبلٕ حم دٔل

 . بطُا لول ٠رل بمم٠ىلمهًدت

لبحطتحبل  كبلٕ لبطط ُ ٕل بحمل ُٗلِ ُ   تطًت 

ل لبحىاإّ لبح ام ل ٠ر لبح  ددىٔللو  دد٠ر

ل.بحمل دٔ بحتلهّدٕد

ينلب١ن طٕلبطط ُ ٕل   ل لمُجٌّلبحط٠ -لبن طٕلبح    

لبرتٔل ل ٠ر لل   ٕ لكخن للو بٟن ًت٘

لولهّٕلحم دٔ.

لل ت  ٕلبن طٕلبط  لٕللولبط    . -

ِ ُ لبحطتحبل تح  ُرلينلبحه تطلبطط ُ ل -

ل ٠رلبرتٔلولهّٕلحم دٔ.

لينل - لمه ّذٍ ل    لبطط ُ  لبحه تط يكلتر

لبط   .

لَبل  ستكبمً  -لبح م لَبطستم ٔ لبلٚ  ً  لم ٖ لوللبحىد

  ٠رلب١دَبتلبط تذٕلبٖلبطُا .
ليجت تتلل - لبَ لنإّ ليجت تتللثتشىٔ بكلتر

لريجت تتل لخم   ٕ لمباتدك ل مُلٕ

ليجت تتل ل تكجّٕل ل ىَب   ل مُلٕ

لل مُلٕل ليجت تت ل تحاُكل ل مُلٕ

لمب ت  لبح ّ ُِ .

لِ  ل - للُوُيف لبٗ لمو لبٟل  ستك لذتحٕ بٖ

لبطُا لل لبٖ لبط تذٕ لب١دَبت لينلبذ  بح  ُر

  ٕلبٟل  ستك.َك ت
ل تطًإل - لبح ّت  لل ل  ُ ٕ لَجُد لذتحٕ ل

لراُمٕل ل تح  ُر لبحطتحب لِ ُ  بطط ُ ٕل

لبح ّ لحط بلبطستم ٔلَبح م للولبط   .ل

لبطدس اىلبح  ُِ لبحثهتٖٙ لبحثهتٖٙ لبح  ُِ  لدكلٌل ِ   طت

م بل بم  ثدتكبتلبحثهتّٙدٕل ٠رلولبحطتحبل

بنٌل كاتبط   ٕلَذ ًت.لبمن ًت٘للولدكبلدٕل

لبحىبج ٕ لبح وذِٕ لم  ِ  ل ٠جيدتللِ   لو

بمجت تتل رّرٕلبَل ت ٕٚلل لدُب٘لكتندت

لبخلت ٚدٕل ذتحدٕلبمجت دتتلَْبد

لبم  ثدتكبت لم دٖ لي بمجت ٕ  رتَنّدتلحبحثهتّٙدٕ

لبط   ٕلَذ ًت.بمن ًت٘للولدكبلدٕل م دب

لبحث د ٗ  بح طثّق
ل١دَبتلبحثرا

لبط  ٠تلمطثّق - لذخن بحث  ٓللب  ثتك

ل د٠رليح رتَنّتمل لإ ٌ لو لبحط٠  لمُجٌّ

 .َاتلحم د  د٠ر
لبح راّ ٖ - لبم  ثتك بحث  ٓل مطثّق

ل د٠رليح رتَنّتمل لإ ٌ لو لبحط٠  لمُجٌّ

 . َاتلحم د  د٠ر
لل٠ذعدٕ  - ل طتادٕ ١دب٘ل مطثّق

ل د٠ر للو لبحطد٠ ل بطًتكٗ لبدب٘ ل٠ذعٕ

لب٣ح بدٖ لبإتلددب  . تح  ّٕ ددٖل اددخن
ل - لل ّتع لبح    مطثّق لبٖ  بٟرمىبط

لبحطتحليح رتَنّتمل لم ّّ  ل ٠ر ذبمٖلبح بلو

ل د٠ر للو لبط ّدتع لم ٖ مُجٌّل حه سٌ

ل. َاتلحم د  د٠رلبحط٠ لإ ٌ

لبطُادد  - ليحددٖ ل بحدد  ُر لي  ثتك ذخنلَذخن

ل لبحث  ٓ لبحُادتليح رتَنّتملبط  ٠ت  بٖ
 .بحمل د

لبطُادد  - ليحددٖ لبم  ثتكل بحدد  ُر َذخن

ل بح رداّ ٖ  بحُادتللليح رتَنّتملبحث  ٓ
 . بحمل د

لم ٖ - لل ىب ٌ لا ك لبح دٖل بمجت ٕ بطًتكبت

 .ب٣ ىِو َبط٠ذعد لبحثتذإلم ٌّ مطىذًدت
 
بٟرمىبطلل ّتعل بمجت ٕلم دٖلل ّدتع- 

ل.بحمل د بٖلبحُادتليح رتَنّتمللبٖلبح    

 :ُحتديد منط التعليه وأضاليب 

ب١لد ُ لبط ىبدٖلللم دٖلذسدبللللم سّ لبحطد٠ لينلبك د لحماُمدتتلللذّالمتل

ر طددْلَمنطددْلبح اددملبحىااّددٕللر اددخنلبحواُذ/مدد  ل اددخنلبحواددُذ للل
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َبحدد    لمددول  دد للددول دد٠رلبطُادد ل ىِددقلمندد لبحدد    لبح ددىدٓلنيدد للللل/ل  ددىيف 

لبح    لبح  تككٖللول ٠رلل تككٕلب١بىبدلح٢ن طٕلبح    .

 .اختياز وحتديد مصادز التعله 
لليدددذٍلبطىذ دددٕلمتلب  ّدددتكللادددتدكلبحددد    لَبحُلدددتٙ لبط  ددد دٔلبطهتلدددثٕللللللل

لر طدْل/ل  دىيف لل١ي بالبحثراللُب٘لبطس خ لٕلللمنطٖلبح املبحىااّدٕلل

ح ر ّقللًتكبتلذخنلب١ل ُ لبط ىبٖلر اخنلبحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ ل

ّدتللبط  ٠تلَبٟرمىبطلبٖلبحد    لحد ٗل د٠ لبح ىادٕلبحاتحادٕل  سد لم هُحُجلللللل

بح   ددّ لَم دداخنلربحهاددُصلبط  ُ ددٕللَبحىلددُلتتلبح   ّاّددٕللبحاددُكلبحات  ددٕلللللل

بحاددُكلبط رىكددٕ لل تموددتبٕلينلبدَبتلبح ُب ددخنلَبح  تمددخنلبط تبلهددٕلَبحودد لللل

ل تبلهددٕلبط تذددٕلبددٖلبطُادد لَجددىَ ل ددتصل   دد ِ لبحدد م لم ددٖلبح ددّ ل ددُكلللل

Facebookٖللدددولبطا دددولبىلَم ددداخنلبطادددتدكلبط تذدددٕلَبطادددتدكلبجل ِددد ٔلبح دددلللل

ِضددّ ًتلبحطدد٠ لبددٖلبنيهددت٘لبح طثّددقلبح ا ددٖللددوللاددتدكلبح رتَنّددٕلَكّ ّددٕلللل

لمطُِ ًتلبٖل  لٕل  ّقلبي بالبحثرا.ل

 وصف مصادز التعله 
 َم اخنللاتدكلبح    للتلِ ٖ:

 :اليصوص املهتوبة- أ
بَل  دد خنللٓيددٖلبطددُبدلبط  ُ ددٕلبح ددٖلِ  تلددخنلل ًددتلبط   اددُىليلددتل  دد خنلبددىدللل

ٟ دد لبىلم سدد للَ دد رتتلبحُِددبللَحمىكددتتلبحثرددالبطخ   ددٕلَبحدد للْمجددتم

 تإ بنيددٕلَبح اددٕلبح  اّددٕلَبح وُِددٕلَم  ددقللدد لب١يدد بالبح   ّاّددٕللَادد لمتللللل

بطُاددد لَبح ادددملللىبمدددتٔلمددد دللدددولبح ُبلدددخنلمهددد لك ت دددٕلبحهادددُصلدب دددخنللللل

ل:للَيٖبحىاإّ

 ل.   خنلَبو لبطُا لَبح املبحىاإّظًُكلبحهاُصلدب خنل

 ل. رّرٕللولبحهتذّٕلبح وُِٕللََبورٕلبط هٖبحهاُصل

 ٔ٘ل.بل خ ب لبمنتطللولبخلطُطللىسمٕلح   للَلً ٕلبح ىب

 تّّددتلذحدد ل دد لبح هددتَِولبحىّٙسددّٕلحبّددالِ ددُىلبكددقللددولبح هددتَِولللللللللل

ل.بح ىمّٕ

 :الصوز الجابتة والسضومات التعلينية- ب
ُلللللدوللمسد خ  لمِضدت ل  دضلبجدتب٘للللل كلبحمل دُٗلبح   ّادٖلبحوتلضدٕللادخنل دد

ل.ح تشتتلبحقبلخ

 :الصوز املتشسنة )لكطات الفيديو( -ز
يٖللُبدلبح ّ ُِلبط تذٕلمقلشث ٕلبمنرتندتللدول د٠رللُباد ل دالبح ّد ُِلللللللل

لدولللإدخنلل د ٠تلبإتلدبلب٣نلللبح ٖلم ىذلراُمٕللدولبطًدتكبتلبح٠ولدٕلللل

ل. ٠رلبح املبحىاإّ

 اختاذ الكساز بػأٌ اذتصول على املصادز: 
َلللبدددٖليدددذٍلل  دددىَطلًدددتلمث دددتمللح لين تجبطىذ دددٕلمتل  ِددد لبطادددتدكلبحسدددت  ٕل

 دب خنلبح املبحىاإّلَكب ًتلم ٖلبطُا لحّ  لبمتذ ًتلح ط٠ .لَبطُب  تت
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 :مسسلة التطويسثالجًا: 
لَم ضاولم اللبطىذ ٕللتلِ ٖ:

  الطييازيوإعداد 
بلَلتلم ضاهٌللولھح  تشتتلبح لمتلمااّ لم اّ ّتمللِ  لبحسّهتكُِلَ  تمل

َكددددذحاللبحاددددُتلَبطددددٞنيىبتلبحاددددُمّٕلللناددددُصلَكلددددُ لَح طددددتتلبّدددد ُِلل

ٕل  لَمىودٌلم دٖلراُمدٕلللل10للَمتليمد بدلبحسدهتكُِلل ردقلرلللَبطُلّ ّٕلبطادتذث

ل .1لولبحمل ا لبط خاا لللرترلم هُحُجّتلبح   ّ لل رقلر

  ىتازإللالتخطيط: 
َ  ِ لب١ ُبتلَبح ّ ُِيتتلبح لِ  لبل خ بلًتللل   ليم بدلبحسّهتكُِل

بح ادملبحىااّدٕلر طدٖ/لللللن دتدلبح املبحىاإّلل  ِ لبحقنتلخلبطهتلبلم

ل.للArticulate Storylineل  ىيف لذّالمتل  ِ ل ىنتلخل

 ( الفعلىىتازالتطويس )اإل: 
ذّدالِد  لللللْبح   لن تدبث  لبٟن ًت٘للولما ّتتلبح خطّ لمث بلما ّتتلبم

مه ّدددذلبحسدددّهتكُِيتتلذسدددبلبخلطدددٕلَبطسدددُٚحّتتلبحملددد دٔللَِ ددداخنل:لك ت دددٕل

بحهاددُصللَيمدد بدلبحىلددُ لبح   ّاّدددٕللَماددُِىلح طددتتلبَلل ددتي لبح ّددد ُِلللللللل

للَ  ِد لبح خادّتتلللَمسدحّخنلح طدتتلب١بد٠ لبط رىكدٕللَمسدحّخنلبحادُتلللللل

 Googleَن دىيتلم دٖللُاد لللللArticulate  Storylineبطسد خ لٕللل ىندتلخللل

Sites.ل

 عنليات التكويه البيائى: 
للح  املبحىاإّلر طٖ/لل  ىيف لَبطُاد للن تد   لبٟن ًت٘للولما ّتتلبم

م ددٖل ددقب٘لل خاادد لبددٖلم هُحُجّددتلللللًتمىوددِدد  لِدد  لم ُكًددتلَم  ِ ددًتلل

ح  أك للوللهتلدث ًتلح ر ّدقلب١يد باللَمس سدخنلبح دىذللللللل ل1ل رقلربح   ّ ل

َبطىلدُلٕلَبطادُكٔللَجُدمًدتللَبحرتب د لَبح  تلدخنلللللللَلهتلثٕلبح هت ىلبط  ُ ٕ

ل.ل  ليذٍلبح هت ى

 اإلخساز اليَائى للنيتر التعلينى: 
م دٖلل   لبمن ًت٘للولما ّدتتلبح  دُِ لبحثهدتٖٙللَيجدىب٘لبح  د ٠ِتلبح٠ولدٕللللللل

لبح لِ  لم  كًتلح ط٠ .لللِ  ليم بدلبحهسخٕلبحهًتّٕٙبح املبحىاإّ

  :اليَائىمسسلة التكويه زابعًا: 
 : ض لبدَبتلبح  ُِ 

 .أواًل: ضبط  اختباز  مَازات سل املػهالت 
ل  ِ ل   لبٟ  ثتكلَمحالل طىِ   :

 :الصدم الظاٍسي 
َح  ر ددقللددول دد  لحم ددُٓلبٟ  ثددتكلمتلمىوددٌللل ددُكمٌلبطث ّٙددٕلم ددْلل

راُمددٕللددولبحمل ادد للددولبخلددقب٘لَبط خاادد لللرددترلبطهددتيخلَ ددى لللللل

َمحدداللح ر دد للل 1ل رددقلكادد لرل11جّددتلبح   ددّ للَ  ددثلمدد دي للبح دد كِ لَم هُحُ
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م ْلل ٓللهتلثٕلكخنلبط دىدبتلطدتلَود تلح ّتلدٌللَ د٠ذّٕل هدُدلبٟ  ثدتكللللللللل

َلدد٠لٕلََودد لم  ّاتمددٌللَكددذحالل ددّتغٕلبط ددىدبتلَ  ِدد لَبودددتبٕلبٓلللللللل

٘لللل بحمل ادد للحّاددث لبح دد خنللللل ددىدبتلب  ثتكِددٕللَادد لمتلبح  دد ِخنل هددت٘لم ددْلركب

ل 3ل رقلربحهًتْٙلجيتل

 :سطاب صدم االتطام الداخلي 
 للددول دد٠ لم هُحُجّددتلبح   ددّ للَ  دد للللل10متلبح طثّددقلم ددٖلمّهددٕلاُبلًددتلرللل 

 Alphaبح طثّدقلمتلذسدت ل د  لبط دىدبتل طىِ دٕلل تلدخنلبح دتلحددلكىَنثدت للللللللل

Cronbach ت لرذسدددت لبحاثدددتتلبح  دددْلَ ددد  لبط دددىدبت لَيدددُلمندددُمدلبٟمسدددلل

بحدد ب  ْلبطٞلدد لم ددْلل دد رلبٟكمثددتطلبحثددّينل دد لبط ددىدبتلَبٟ  ثددتكللل تلددخنلل

  لَيُلل تلخنلنيثتتللىم  .0.789بحاثتتلبح  ْلَ   لبط ىدبتلِستَٓلر

 اختباز ثبات اختباز  سل املػهالت 
 Split تل خ ب لبح حتٙدٕلبحهاد ّٕلللل Reliabilityمتلذست لنيثتتللبٟ  ثتكل

- Half ٍلبحطىِ دٕلللمطثّدقلبٟ  ثدتكللدىٔلَبذد ٔلنيد لزمدتبللللللللذّدالم اادخنليدذللللل

يحدددْلناددد  لل  دددتبٚ لَِددد  لذسدددت لل تلدددخنلبٟكمثدددتطل ددد لدكجدددتتليدددذِولللللل

بحها  لَ   لمحاللِ  لبح هثدٞلمب تلدخنلنيثدتتلبٟ  ثدتكللَاد ل  دثلل تلدخنلبحاثدتتللللللللل

 ل0.788بح  ْلح٠  ثتكل طىِ ٕلبح حتٕٙلبحها ّٕلحسث لتىل/ل ىبَبىلمسدتَٓلرل

للَللللذتحددٕلمدد  للEqual Lengthحددٕلمسددتَٓلنادد ْلبٟ  ثددتكلللَمحدداللللذت

للبض٠لمولبىلل تلدخنلبحاثدتتلبح  دْلللللUnequal Lengthمستَٓلنا ْلبٟ  ثتكل

 لممدتلِ د ليحدْلللل0.801ح٠  ثتكل طىِ ٕلبح حتٕٙلبحها ّٕلحدلجُتتىلبّسدتَٓلرل

لبكم تيفلل تلخنلبحاثتتلبح  ْلح٠  ثتكلك خن.

 تسطاب شمً اختباز  سل املػهال 
اتلدددتلبحثتذادددٕل   ددد ِىلولدددولبٟ  ثدددتكلللودددُ٘لبط٠ذعدددتتللَلىباثدددٕلبدب٘لللل

بحط٠ لللبح حىِبلبٟل ط٠مْلحبست لل ُلد لب١ولهدٕلبح  ّدٕللدول د٠رلللللل

 ل45راددُيفلبٟولهددٕلح ددخنلبحطدد٠ لم ددْلمدد دلبحطدد٠ للَادد ل  ددثلولددولبٟ  ثددتكلرل

لداّ ٕ.

   ــاز ســـل  مَـــازاتسطـــاب معـــامالت الطـــَولة والصـــعوبة ملفـــسدات اختبـ
 املػهالت

متلذسددت لل ددتل٠تلبحسددًُحٕلَبحادد ُ ٕلح٠  ثددتكلََجدد لبنًددتلمىبَذددتللددتللل

 لَم سدددىل أنًدددتلحّسدددتلشددد ِ ٔلبحسدددًُحٕلبَلشددد ِ ٔلبحاددد ُ ٕلل0.88َلل0.19 ددد لر

ل لل ىدٔ.30َ تح تحْلظخنلبٟ  ثتكلمب ىدبمٌلكاتليُلر

 ل0.245لل0.234كادددتلمتلذسدددت لل دددتل٠تلبح اّدددتلح٠  ثدددتكلَمىبَذدددتل ددد لرللل

لَ ذحاللم  قلل ىدبتلبٟ  ثتكلمبتلا كٔللهتلثٕلح  اّّت.

  سل املػهالت يف الصوزة اليَائية للتطبيل مَازاتوضع اختباز 

  دد لذسددت لبط ددتل٠تلبمذاددتّٕٙلبحسددت  ٕلَم دده لبٟ  ثددتكل ددتح ر قللددوللل

 د اٌلَنيثتمددٌللب ددث لب  ثدتكلذددخنلبط دد ٠تللل دُكمٌلبحهًتّٙددٕلحبّددالبشدد اخنلللل
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 لَ دذحاللب دث للل30ل ىدٔللكتندتلبح كجدٕلبح عادْلح٠  ثدتكلرلللل ل30ب  ثتكلم ْلر

ل .لل7بٟ  ثتكل ت لَجتيتلح  طثّقلللش  ٌلبحهًتْٙلرل رق

 ثاىيًا: اختباز التشصيل املعسيف 
   ِ ل   لبٟ  ثتكلَمحالل طىِ   :

 :الصدم الظاٍسي 
َح  ر ددقللددول دد  لحم ددُٓلبٟ  ثددتكلمتلمىوددٌللل ددُكمٌلبطث ّٙددٕلم ددْلل

حمل ادد للددولبخلددقب٘لَبط خاادد لللرددترلبطهددتيخلَ ددى لللللراُمددٕللددولبل

"لَمحدداللح ر دد لم ددْلل1"ل رددقلل11بح دد كِ لَم هُحُجّددتلبح   ددّ للَ  ددثلمدد دي للل

لدد ٓللهتلددثٕلكددخنلبط ددىدبتلطددتلَودد تلح ّتلددٌللَ دد٠ذّٕل هددُدلبٟ  ثددتكلللللللللللل

َلدد٠لٕلََودد لم  ّاتمددٌللَكددذحالل ددّتغٕلبط ددىدبتلَ  ِدد لَبودددتبٕلبٓلللللللل

ٕل للَادد لمتلبح  دد ِخنل هددت٘لم ددْلركب٘لبحمل ادد للحّاددث لبح دد خنللللللل ددىدبتلب  ثتكِدد

ل"7بحهًتْٙلجيتل"ل رقل

 :سطاب صدم االتطام الداخلي 
 للددول دد٠ لم هُحُجّددتلبح   ددّ للَ  دد للللل10متلبح طثّددقلم ددٖلمّهددٕلاُبلًددتلرللل 

 Alphaبح طثّدقلمتلذسدت ل د  لبط دىدبتل طىِ دٕلل تلدخنلبح دتلحددلكىَنثدت للللللللل

Cronbach ددد  لبط دددىدبت لَيدددُلمندددُمدلبٟمسدددت للرذسدددت لبحاثدددتتلبح  دددْل َ

بحدد ب  ْلبطٞلدد لم ددْلل دد رلبٟكمثددتطلبحثددّينل دد لبط ددىدبتلَبٟ  ثددتكللل تلددخنلل

ل لَيُلل تلخنلنيثتتللىم  .0.921بحاثتتلبح  ْلَ   لبط ىدبتلِستَٓلر

  اختباز ثبات اختباز التشصيل املعسفى 
 Splitبحهاد ّٕلل تل خ ب لبح حتٙدٕللل Reliabilityمتلذست لنيثتتللبٟ  ثتكل

- Half ذّدالم اادخنليدذٍلبحطىِ دٕلللمطثّدقلبٟ  ثدتكللدىٔلَبذد ٔلنيد لزمدتبللللللللللللل

يحدددْلناددد  لل  دددتبٚ لَِددد  لذسدددت لل تلدددخنلبٟكمثدددتطل ددد لدكجدددتتليدددذِولللللل

بحها  لَ   لمحاللِ  لبح هثدٞلمب تلدخنلنيثدتتلبٟ  ثدتكللَاد ل  دثلل تلدخنلبحاثدتتللللللللل

 ل0.911ىل/ل دىبَبىلمسدتَٓلرللبح  ْلح٠  ثتكل طىِ ٕلبح حتٙدٕلبحهاد ّٕلحسدث لتللل

للَللللذتحددٕلمدد  للEqual Lengthَمحدداللللذتحددٕلمسددتَٓلنادد ْلبٟ  ثددتكلللل

للبض٠لمولبىلل تلدخنلبحاثدتتلبح  دْلللللUnequal Lengthمستَٓلنا ْلبٟ  ثتكل

 لممدتلِ د ليحدْلللل0.912ح٠  ثتكل طىِ ٕلبح حتٕٙلبحها ّٕلحدلجُتتىلبّستَٓلر

لبكم تيفلل تلخنلبحاثتتلبح  ْلح٠  ثتكلك خن.

  سطاب شمً اختباز التشصيل املعسفى 
اتلدددتلبحثتذادددٕل   ددد ِىلولدددولبٟ  ثدددتكلللودددُ٘لبط٠ذعدددتتللَلىباثدددٕلبدب٘لللل

بلبٟل ط٠مْلحبست لل ُلد لب١ولهدٕلبح  ّدٕللدول د٠رللللللبحط٠ لللبح حىِ

 ل60راددُيفلبٟولهددٕلح ددخنلبحطدد٠ لم ددْلمدد دلبحطدد٠ للَادد ل  ددثلولددولبٟ  ثددتكلرلل

لداّ ٕ.

  سطاب معامالت الطَولة والصعوبة ملفسدات اختباز التشصيل املعسفى 
متلذسددت لل ددتل٠تلبحسددًُحٕلَبحادد ُ ٕلح٠  ثددتكلََجدد لبنًددتلمىبَذددتللددتللل

 لَم سدددىل أنًدددتلحّسدددتلشددد ِ ٔلبحسدددًُحٕلبَلشددد ِ ٔلبحاددد ُ ٕلل0.74َلل0.22 ددد لر

ل لل ىدٔ.42َ تح تحْلظخنلبٟ  ثتكلمب ىدبمٌلكاتليُلر
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 ل0.321لل0.145كادددتلمتلذسدددت لل دددتل٠تلبح اّدددتلح٠  ثدددتكللَمىبَذدددتل ددد لرللل

لَ ذحاللم  قلل ىدبتلبٟ  ثتكلمبتلا كٔللهتلثٕلح  اّّت.

  الصوزة اليَائية للتطبيلوضع اختباز التشصيل املعسفى يف 
  دد لذسددت لبط ددتل٠تلبمذاددتّٕٙلبحسددت  ٕلَم دده لبٟ  ثددتكل ددتح ر قللددوللل

 ددد اٌلَنيثتمدددٌللب دددث لب  ثدددتكلبح رادددّخنلبط دددىلللل دددُكمٌلبحهًتّٙدددٕلحبّدددالل

 لَ دذحاللل42 لل ىدٔللكتنتلبح كجدٕلبح عادْلح٠  ثدتكلرللل42بش اخنلب  ثتكلم ْلر

ل .لل6ش  ٌلبحهًتْٙلرل رقب ث لبٟ  ثتكل ت لَجتيتلح  طثّقللل

  ثالجًا: سطاب الصدم والجبات لبطاقة مالسظة األداء املَازى 
 :سطاب صدم االتطام الداخلي 

  كبلٕل  ضلب١د ّتتلَبح كبلتتلبحست  ٕلبط    ٕل دتط و بتلللتىات لبحثتذا

بح ت  ددددٕلح ثرددددالٟلدددد خ٠صلب١دب٘لبطًددددتكٓلبحدددد٠و ليكسددددت ًتلحدددد ٓل دددد٠ ل

للَمتلل٠ذعدددددٕلمّهدددددٕلبلددددد ط٠مّٕلبنيهدددددت٘لبح حىِدددددبلللللم هُحُجّدددددتلبح   دددددّ ل

بٟلددد ط٠مْلَمسدددحّخنللدددُبا ً لَ  ّ دددًتللكادددتلمتلبلددد ط٠يفلكبٓلبحسدددتدٔلللل

بط خاادد لَبخلددقب٘لللبح خاددملَ  ددضلبلددتمذٔلبطهددتيخلَ ددى لمدد كِ لللللل

م هُحُجّددتلبح   ددّ لذددُرلبطًددتكبتلبحدد لِهثوددْلل٠ذع ًددتللَمتلذسددت لبٟمسددت لل

لAlphaCronbach طىِ ٕلل تلخنلبح تلحدلكىَنثدت للبح ب  ْلَ   لبح ثتكبتل 

َيُلمنُمدلبٟمست لبح ب  ْلبطٞل لم ْلل  رلبٟكمثدتطلبحثدّينل د لبح ثدتكبتللللل

 ل0.924َبحثطتإللَ  ثلل تلدخنلبحاثدتتلبح  دْلَ د  لبح ثدتكبتلح ثطتادٕلِسدتَٓلرللللللل

لَيُلل تلخنلنيثتتللىم  .

 .اختباز ثبات بطاقة مالسظة األداء املَازى 
 - Split تل خ ب لبح حتٕٙلبحهاد ّٕللReliability ثتتلبحثطتإلمتلذست لني

Halfذّالم ااخنليذٍلبحطىِ ٕلللمطثّدقلبحثطتادٕللدىٔلَبذد ٔلنيد لزمدتبليحدْللللللللل

ناد  لل  ددتبٚ لَِدد  لذسددت لل تلددخنلبٟكمثدتطل دد لدكجددتتليددذِولبحهادد  للل

ادٕللَ   لمحاللِ  لبح هثٞلمب تلخنلنيثتتلبحثطتإللَ  ثلل تلخنلبحاثتتلبح  ْلح ثطت

 لَمحداللللذتحدٕللل0.823 طىِ ٕلبح حتٕٙلبحها ّٕلحسث لتىل/ل ىبَبىلِسدتَٓلرل

للَللللذتحددٕلمدد  لمسددتَٓلنادد ْلللEqual Lengthمسددتَٓلنادد ْلبٟ  ثددتكللل

للبضددد٠لمدددولبىلل تلدددخنلبحاثدددتتلبح  دددْلح ثطتادددٕلللUnequal Lengthبٟ  ثدددتكل

ْللل0.823 طىِ ٕلبح حتٕٙلبحهاد ّٕلحددلجُتدتىلبّسدتَٓلرلللل بكم دتيفللل لممدتلِ د ليحد

لل تلخنلبحاثتتلبح  ْلح ثطتإللك خن.

 .سطاب شمً بطاقة مالسظة األداء املَازى 
ات لبحثتذإلل    ِىلولولبحثطتادٕلللودُ٘لبط٠ذعدتتللَلىباثدٕلبدب٘ل د٠ لللللل

م هُحُجّتلبح   ّ لللبح حىِبلبٟل ط٠مْلحبسدت لل ُلد لب١ولهدٕلبح  ّدٕللللل

بحطدد٠ للَادد ل  ددثلولددوللللددول دد٠رلراددُيفلبٟولهددٕللح ددخنلبحطدد٠ لم ددْلمدد دللللل

ل لداّ ٕ.55بحثطتإلرل

 .سطاب معامالت الطَولة والصعوبة ملفسدات بطاقة مالسظة األداء املَازى 

متلذست لل تل٠تلبحسًُحٕلَبحا ُ ٕلح ثطتإلََج لبنًتلمىبَذتللتل د لل

 لَم سىل أنًتلحّستلش ِ ٔلبحسًُحٕلبَلشد ِ ٔلبحاد ُ ٕللَ تح دتحْلللل0.77َلل0.20ر

ل لل ىدٔ.125مب ىدبمًتلكاتليْلرلظ تلبحثطتإ
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 .سطاب معامل التنييص ملفسدات بطاقة مالسظة األداء األداء املَازى 

 لَ ددذحالل0.83َلل0.13متلذسدت لل دتل٠تلبح اّدتلح ثطتادٕلَمىبَذدتللدتل د لرللللللل

لم  قلل ىدبتلبحثطتإلمبتلا كٔللهتلثٕلح  اّّت.

 للتطبيل وضع بطاقة مالسظة األداء املَازى يف الصوزة اليَائية 

   لذست لبط تل٠تلبمذاتّٕٙللب ثرتل طتإلل٠ذعٕلب١دب٘لبطًتكٓللل

لًدددتكبتلل16 للًدددتكٔلبىمّدددٕللدددولل125 دددُكمًتلبحهًتّٙدددٕلحبّدددالبشددد ا تلم دددْرللل

كّٙسّٕلَ ذحاللب ثرتلبحثطتإل تإٕلَجتيتٔلح  طثّدقلللشد  ًتلبحهًدتْٙلللل

ل ل5رل رقل

 فى التعله  زابعًا: سطاب الصدم  والجبات  ملكياع اإلخنساط 

  التشكل مً ثبات مكياع اإلخنساط فى التعله 

متلذست لل تلخنلبحاثدتتلح ا ّدتعل تلد خ ب ل ىِ دٕليمدتدٔلبٟ  ثدتكللَاد لللللللل

 للددول دد٠ لم هُحُجّددتلل10اتلددتلبحثتذاددٕل  طثّددقلبط ّددتعلم ددْلمّهددٕلاُبلًددتلرلل

بح   ددّ للنيدد لبمّدد لمطثّددقلبٟ  ثددتكللددىٔلب ددىٓل  دد لبت ددخنلولددينلادد كٔلني٠نيددٕللل

ل21لي دد بك SPSS21 بلددت ّ للَادد لبلدد خ لتلبحثتذاددٕللبإتلددٕلبمذاددتّٕٙلل

 لَيدُلل0.754إست لل تلخنلبٟكمثتط.لَاد ل  دثلل تلدخنلبحاثدتتلح ا ّدتعلك دخنلرلللللل

ل تلخنلنيثتتللىم  للَلدولنيد لك دولبحُنيدُ ل تحه دتٙخلبحد لِتَدندتل ًدتلبط ّدتعللللللللللل

لكاتلك ولبٟم اتدلم ًّتلكأدَبتلحبإّ.ل

 :سطاب صدم االتطام الداخلي 

ْل ل ُنددتتلبط ّددتعلللم  ادد ليددذٍللبحطىِ ددٕلم ددْلبٟمسددت لللبدب٘لبحطدد٠ لم دد

َمه لتلِ ُىلل حتنستمللبلىلكخنلل ُىلبّدٌلم دّ لن د لبط ُندتتلبحد لِ ّسدًتللللللل

بط ّددتعلرك ددخن للَِدد  لذسددت ٌل طىِ ددٕللل ددتل٠تلبٟكمثددتطل دد لدكجددٕلكددخنللل

ل ُىلبىمْلَبح كجٕلبح  ّٕلح ا ّتعلرك خن للَاد لمدث لبىلمجّد لل دتل٠تللللل

تلبكمثدتطل ىدِدٕلاُِدٕلللللبٟكمثتطل  لكخنلل ىدٔلَبط ّتعلك خنليْلل دتل٠ل

;لَمألّستمللم ْللتللثقلبلىليذٍلبحه تٙخلمد رلم دْلبىللل0.01َيْلدبحٕلمه للس ُٓل

لبط ىدبتلبح ىمّٕلم ا  ل  كجٕلمتحّٕللولبٟمست لبح ب  ْلح ا ّتع

  سطاب شمً مكياع اإلخنساط فى التعله 

اتلددددتلبحثتذاددددٕلل   دددد ِىلولددددولل ّددددتعلبمرمددددىبطلبددددٖلبحدددد    لللوددددُ٘لل

للَلىباثددٕلبدب٘لبحطدد٠ لللبح حىِددبلبٟلدد ط٠مْلحبسددت لل ُلدد لبط٠ذعددتت

ب١ولهٕلبح  ّٕللول ٠رلراُيفلبٟولهٕلح خنلبحط٠ لم ْلمد دلبحطد٠ للَاد لللل

ل لداّ 60ٕ  ثلولولبٟ  ثتكلر

  سطاب معامالت الطَولة والصعوبة ملفسدات مكياع اإلخنساط فى التعله 

ََجدد لبنًددتلمىبَذددتللددتللمتلذسددت لل ددتل٠تلبحسددًُحٕلَبحادد ُ ٕلح ا ّددتع

ل لَم سىل أنًتلحّستلش ِ ٔلبحسًُحٕلبَلش ِ ٔلبحا ُ ٕ.0.65َلل0.11  لر
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  سطاب معامل التنييص ملفسدات مكياع اإلخنساط فى التعله 
 لَ دذحاللل0.83َلل0.22متلذست لل تل٠تلبح اّتلح ا ّتعلَمىبَذتللدتل د لرللل

لم  قلل ىدبتلبط ّتعلمبتلا كٔللهتلثٕلح  اّّت.

 .وضع مكياع اإلخنساط فى التعله يف الصوزة اليَائية للتطبيل 
   لذست لبط تل٠تلبمذاتّٕٙللب ث لبط ّتعللل دُكمٌلبحهًتّٙدٕلحبّدالللل

 لل190ل دددىدٔ للكتندددتلبح كجدددٕلبح عادددْلح ا ّدددتعلرك دددخن لرل38بشددد اخنلم دددْلر

ل ل9َ ذحاللب ث لبط ّتعل ت لَجتيتلح  طثّقلللش  ٌلبحهًتْٙلرل رقل

 دوات:تطبيل األ 
لَلليذٍللبطىذ ٕلمتلمطثّقلاث ٖلَ   ٗلح٢دَبت:

 :أواًل: التطبيل الكبلي لالدوات 
 مُجّددٌلبحطدد٠ ل لددول ددد٠رليح رتَنّددتملْلبح ث ددلب  ثددتكلذددخنلبط دد ٠تلمطثّددق

 .َاتلحم د  د٠رلإ ٌ
 ٖ ّمُجّددٌلبحطدد٠ ل لددول ددد٠رليح رتَنّددتمللبح ث ددٖ مطثّددقلبم  ثددتكلبح رادد

 . َاتلحم د  د٠رلإ ٌ
 ٕل٠ذعٕلبدب٘لبحطد٠ لبدٖ ١دب٘لبطًتكٗللول د٠ر مطثّقل طتادٕلل٠ذعد 

 . تح  ّٕلل اددخنلبإتلددبلب٣حددٖ

 :ثاىيًا: التطبيل البعدي لألدوات 
 مُجّددٌلبحطدد٠ ل لدول ددد٠رلليح رتَنّددتملبحث دد ٓللب  ثددتكلذددخنلبط دد ٠تلمطثّدقل

 .َاتلحم د  د٠رلإ ٌ
 ٖللل مُجّدٌلبحطد٠ للل لدول دد٠رللليح رتَنّدتمللبحث د ٓلل مطثّدقلبم  ثدتكلبح رادّ 

 . َاتلحم د  د٠رلإ ٌ
 ٕل٠ذعٕلبدب٘لبحطد٠ لبدٖ ١دب٘لبطًتكٗللول د٠ر مطثّقل طتادٕلل٠ذعد 

 . تح  ّٕ ل اددخنلبإتلددبلب٣حددٖ
 بلدول د٠رلم ّدّ لبحطتحدللللليح رتَنّدتملل بٟرمدىبطلبدٖلبحد    لللمطثّدقلل ّدتعللل 

ٌللل ذبمٖلحه سدٌلم دٖلبط ّددتعللدول دد٠رلللللبحدل َادتلل  دد٠رللمُجّدٌلبحطد٠ لإ د

 . حم د

 :املعادتة اإلسصائية للبشح 
 تتلبط تجلتتلبمذاتّٕٙلح ثّتنتتلح  ر قللول رٕلبح ىَذللدول د٠رللل

 :ب١لتحّبلبح تحّٕ
 ب  ثتكل"لت " t.test" ".ٕلح ا تكنٕل  لبط ُلطتتلبطىمثطٕلَغ لبطىمثط

 لى  لبِ تلη2ح ّتعلذح لبح أني .ل 
 ل.  لُىل"لكل"لح ّتعلبح ٠إلبمكمثت ّٕل تلخنلبكمثتطل

 تدددتلما ّدددتتلبح ر ّدددخنلبمذادددتٖٙلح ثّتندددتتل تلددد خ ب لذتلدددٕلبحدددقبلخللللللل

 لSPSS V.21ر ح   دددُ لبمج اتمّدددٕ بط ىَبددٕل تلدد لبإتلددٕلبمذاددتّٕٙ

Statistical Package for the Social Sciences . 
 ُجدُدٔلم دٖللللدول د٠رلثىِدبلبح ادملبطللللل  ِ للدُب ولبح دُٔلَبحضد ا:للل

بطُا لم ٖل ٠ لبح ّهٕلبل ط٠مّٕلط ىبٕلن تطلبحض الَبط د ٠تلبح دٖللل

لمُبجٌلبحط٠ لَل تجل ًت.
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 حتليل اليتائر ومياقػتَا: 

لددتللًددتكبتلل"  بِددٕلادد للددثقلبمجت ددٕلم ددٖلبحسددٞبرلب١َرلبحددذٗلِددهملم ددٖللللللل

ل– ددّتنٕلجًددتولبإتلددبلب٣حددْلبحُبجددبلمُببىيددتلحدد ٗل دد٠ لبح ىاددٕلبحاتحاددٕللللللل
  اددخنلاتٙاددٕللًددتكبتل ددّتنٕلجًددتولللللللمتلددٕلاسدد لم هُحُجّددتلبح   ددّ ؟للللشدد ثٕ

شد ثٕلمتلدٕلاسد للللل–بإتلبلب٣حْلبحُبجبلمُببىيتلح ٗل ٠ لبح ىإلبحاتحإل

ل .لل4م هُحُجّتلبح   ّ .لل رقلرل

ٖلا للدثقلبمجت دٕلم دٖلبحسدٞبرللللل لدتلل دتِ لماداّ للللل"بحدذٗلِدهملم دٖلللللبحادتن

َللللل ب١لدددد ُ لبط ددددىللر ادددددخنلللمنطددددٖلبح اددددملبحىااّددددٕلر طددددْل/ل  ددددىيف ل

بحواُذ/م  ل اخنلبحوادُذ لم دٖلمهاّدٕللًدتكبتلذدخنلبط د  ٕلَبمرمدىبطلللللللل

تمد بدلاتٙادٕل تط دتِ لبح دٖلمتلبدٖلللللل لبٖلبح    لح ٗل ٠ لم هُحُجّتلبح   دّ ل؟ل

ل 11وًُٙتلمااّ ل ّٕٚلبح    لل رقلر

لَحإلجت ٕلمول  ّٕلبلٚ ٕلبحثراللب د لادت لبحثتذادتىل  د لمطثّدقلبح حى دٕللللللل

َك ددد لدكجدددتتلبحطددد٠ لم دددٖلبدَبتلبحثردددالل تلددد خ ب لبحقندددتلخلبٟذادددتٖٙلل

SPSSَب  ثدتكلل ر ّدخنلن دتٙخلبحطد٠ لم دٖلبٟ  ثدتكلبح رادّ ٖللللللل  ل21بم  بكلرل

ل.لبٟرمىبطلبٖلبح    َ طتإلبط٠ذعٕلَل ّتعلذخنلبط  ٠تل

بحددذٗلِددهملم ددٖل"للددتلبنيددىلبح  تمددخنل دد للللبحاتحدداحإلجت ددٕلمددوللددٞبرلبحثرددالل

ح اددددملبحىااّددددٕللر طددددْل/لل  ددددىيف لَب١لدددد ُ لبط ددددىللر اددددخنلللللمنطددددٖلب

بحواُذ/مدد  ل اددخنلبحواددُذ لم ددٖلمهاّددٕلبح راددّخن؟"لب دد ليلدد  ت لب١لددىلل

لبح أك للول رٕلبح ىذلب١َر.

   :اختباز صشة الفسض األول الرى ييص على 

ولبدىَذلبحثرددالَبحددذٓلِددهملم ددْ:للح  ر دقللددول ددرٕلبح ددىذلب١َرللددل

 ل د لل ُلدطتتلدكجدتتل د٠ للللل0.05ل≥يذاتّٙتمللمه للس ُٓلرُِج لبى لدبرل"ٟ

ب اُمتتلبح حىِثّٕلللبح راّخنلبط ىبٖلِىج لينلبنيىلبح  تمدخنل د لمنطدٖلللل

بح املبحىاإّللر طْل/ل  ىيفل لَب١لد ُ لبط دىلللر ادخنلبحواُذ/مد  للللل

متلذست لبط ُلطتتلَبٟذمىببدتتلبط ّتكِدٕلحد كجتتل د٠ لللللل اخنلبحواُذ .

لبط ىلللكاتليُللُو ل تجل َرلبح تحْ.للللللبح راّخنلللبح حىِثّٕلب اُمتت

بح راّخنلبط ىبٖلَب تلحهاطٖللللبح حىِثّٕلب اُمتتل ٠ ل لبح طثّقلبحث  ٓلح كجتت4ج َرلر

لبح املبحىاإّلللَب١ل ُ لبط ىللل

لبط ّتكٓبٟذمىباللبط ُل لبح  دلب١ل ُ لبط ىللمنطٖلبح املبحىاإّ

ل طْ

 4.10 34.15 13ل اخنلبحواُذ

 5.87 27.54 13لم  ل اخنلبحواُذ
 6.00 30.85 26لرك خن 

لل  ىيف

 1.55 38.08 13ل اخنلبحواُذ

 1.66 34.54 13لم  ل اخنلبحواُذ
 2.40 36.31 26لرك خن 

لرك خن 

 3.64 36.12 26ل اخنلبحواُذ

 5.53 31.04 26لم  ل اخنلبحواُذ
 5.30 33.58 52لرك خن 
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لب اُمدتتلل د٠ للم  لن تٙخلبجل َرلبحست قليحْلمثتِولل ُلطتتلدكجدتتل

لبح راّخنلبط ىبٖلكاتليُللث ل تح  خنلبحثّتنْ.لللبح حىِثّٕ

بح راّخنلبط ىبٖلَب تلحهاطٖلبح امللللبح حىِثّٕلب اُمتتل ٠ ل لل ُل لدكجتت3ش خنلر

لبحىاإّلَب١ل ُ لبط ىللل

لTwo Way ANOVAَمتلمطثّددقلبلدد ُ ل  ّددخنلبح ثددتِولنيهددتْٙلبٟثددتٍللل

 ل طدددْل/لل  دددىيفللرمنطدددٖلبح ادددملبحىااّدددٕللللإسدددت لدٟحدددٕلبح  تمدددخنل ددد لل

مددد  ل ادددخنلبحوادددُذ لللبح طثّدددقلللل/ل ادددخنلبحوادددُذلرَب١لددد ُ لبط دددىلللل

لبحث  ٓلٟ  ثتكلبح راّخنلبط ىبٖلَبجل َرلبح تحْلِ خمليذٍلبحه تٙخ.

  لل ُلطتتلدكجتتللبح طثّقلبحث  ٓلTwo Way ANOVA  ل  ّخنلبح ثتِولنيهتْٙلبٟثتٍل5ج َرلر

للبط ىبٖل اُمتتلبحثرالللبح راّخن

 راُيفلبطى  تت لا كلبح ثتِو
دكجٕل

 بإىِٕ
ل ُل ل

 بطى  تت
 اّإل"ا"

لس ُٓل

 بح ٟحٕ
لل٠ذعتت

بح إلبحىاإّلل

 000. 27.490 387.769 1 387.769 رل و لب 
حات لمنطٖل

بح امل

ٕللل  ىيف   بحىااّ
ب١ل ُ لبط ىللل

لرل و ل  

335.077 1 335.077 23.755 .000 
حات ل اخنل

 بحواُذ
ل 046. 2.181 30.769 1 30.769ل  ×بح  تمخنلرب

    14.106 48 677.077ل طألبح ثتِو
 51 1430.692لبح ثتِولبح  ْ

لُِو لبجل َرلبحست قللتلِ ْ:ل

 ل دد لل ُلددطتتلدكجددتتل دد٠ ل0.01ُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلر 

ب اُمتتلبح حىِثّٕلللب  ثتكلبح راّخنلبط ىبٖللِىج لح  دأني لب١لتلدْللل

حادددت لمنطدددٖلل-ٟ ددد ٠المنطدددٖلبح ادددملبحىااّدددٕللر طدددْل/لل  دددىيفل لل

 بح املبحىاإّلل  ىيفل.لللل
 ُلددطْلدكجددتتل دد٠ لل ل دد لل 0.01ُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلرلل

ب اُمتتلبح حىِثّٕلللب  ثتكلبح راّخنلبط ىبدٖلِىجد لح  دأني لب١لتلدْللللل

ل-ٟ ددد ٠الب١لددد ُ لبط دددىلللر ادددخنلبحوادددُذ/لمددد  ل ادددخنلبحوادددُذ لل

لحات لب١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ .
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 ل دد لل ُلددطتتلدكجددتتل دد٠ ل0.05ُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلر 

ِثّددٕلللبح راددّخنلبط ىبددٖلِىجدد ليحددْلبنيددىلبح  تمددخنل دد لللللب اُمددتتلبح حى

منطدددٖلبح ادددملبحىااّدددٕللر طدددْل/ل  دددىيفل لَب١لددد ُ لبط دددىلللر ادددخنلللل

حاددددت لبح اددددٕلبحىااّددددٕللرل  ددددىيف للل-بحواُذ/مدددد  ل اددددخنلبحواددددُذ ل

لَب١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ 

طثّدقللَح ر ِ لبثتٍلبح ىَ ل  لب اُمتتلبح حىِثّدٕلاتلدتلبحثتذادٕلل  للل

لرح ا تكنتتلبط   دٔ لكاتليُللُو ل تجل َر.لLSDب  ثتكل

ح ا تكنتتلبط   دٔل  لدكجتتل ٠ لب اُمتتللLSD بح ىَ ل  لبط ُلطتتل تل خ ب لب  ثتكلل 6رج َر

لبح حىِثّٕلللبح راّخنلبط ىبٖل

ل

 طْل/ اخنل

 ل1بحواُذلر

ل34.15 =

 طْل/م  ل

 اخنلبحواُذل

ل27.54 ل =2ر

لل  ىيفل/ اخن

 ل3بحواُذلر

ل38.08 =

ل  ىيفل/م  ل

 اخنلبحواُذل

ل34.31 ل =ل4ر

 ل1 طْل/ اخنلبحواُذلر

ل34.15 =

 38. *3.92 *6.61ل
 طْل/م  ل اخنلبحواُذل

ل27.54 ل =2ر

 *7.00 *10.53لل
 ل3ل  ىيفل/ اخنلبحواُذلر

ل38.08 =

 *3.53  ل
ل  ىيفل/م  ل اخنلبحواُذل

ل34.31 ل =ل4ر

    
 ض للولبحه تٙخلبح لِ خاًتلبجل َرلبحست قلبىليهتكلبى لدبرليذاتّٙتل ِ

 ل دددد لل ُلددددطتتلدكجددددتتل دددد٠ لب اُمددددتتلللل0.05مهدددد للسدددد ُٓلدٟحددددٕلرلل

بح حىِثّدددٕلللبح رادددّخنلبط ىبدددٖلِىجددد ليحدددْلبنيدددىلبح  تمدددخنل ددد لمنطدددٖلللللللل

بح اددددددملبحىااّددددددٕلر طددددددْل/ل  ددددددىيفل لَب١لدددددد ُ لبط ددددددىللر اددددددخنللللللل

 َك ولم س لمحالل أى:للبحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ ل
 بط  دددىيفلاددد لتّدددتل لمطدددت٘لبح ى دددٕلح اددد    ل دددتح ر  للللللبح ادددٕلبىلمنددد ل

َبحسّطىٔلم ٖلبطُاالبح   ّاْلدب خنلبح إلبحىاإّلَ تح تحْلبلىلبطد    لل

ِ ردددىكلكّ ادددتلشدددت٘لللبحُادددتلبحدددذٓلِهتلدددثٌللَ تح دددتحْلبدددلىلبلددد ّ ت ٌلللللللل

ح ا  ُلددتتلكددتىلببضددخنلدب ددخنلبح اددٕلبحىااّددٕلليددذبلبضدد٠مللمددولبىلبحددها للل

 دددٕلح اددد    ل تل   دددتالمجّددد لبكجدددت٘لبح ادددٕلللللبط  دددىيفلاددد لبمطدددٖلبح ىلل

بحىاإّلدَىلبٓلاُّدللىمثطٕل تح رىكلللبثتيتتلحم دٔل    لبحها ل

بخلطدددْلبحدددذٓلِ دددىذلم دددٖلبطددد    لبثتيدددتتلحمددد دٔلح رىكدددٕلَيدددذٍللللللل

بٟثتيتتلا لته ٌللولمج لَبل ّ ت لبط  ُلتتل تحطىِ ٕلبطا ٖللكذحالل

ىلذىِددٕلَيددُللددتلج ددخنلبطدد    للللللبددلىلبحددها لبط  ددىيفلادد لج ددخنلبحثّٚددٕلبكاددللللللل

لس وىاتمللدب خنلبح إلبحىاإّل   خنلبكقلَيدُللدتلبن  د لم دٖل ادّ ٌلللللل

لبط ىل.ل

 من لبط  ىيفللللبح إلبحىاإّلِ ّ للح طتحبلذىِٕلمتلٕلللبح رىكل د لل

مهت ددىلبحمل ددُٗلَللبٓليثددتٍلِىِدد ٍلممددتلِسددا لحددٌل تك  ددتالبحمل ددُٗللللللل

ِلل سدا لح طتحدبلبىلِسد لينلب١لدت لبَلِىجد لللللل تط تكنٕل تحها لبخلطدْلبًدُل

ينلبخل الب  لدَىلبىلِ  ىيفلينللستكبتلبَلشتشتتلب ىٗلممتلِ ُ ليطت ل

 بحطتحبل  خنلبحمل ُٗلَيذبلكه ٌللولبك  تالبحمل ُٗلحبىِٕل.ل;
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 ,Bangun, I., Li) َِ  دقلبحثردالبإدتحْلللن تٙحدٌللد لدكبلدٕلكدخنللدو:للللللللل

Z., & Mannion, P. ,2019 ; Rahimi & Yadollahi, 2017; Istenic et al, 

2016;Nazuk et al,2015خم ددتكلمثدد بخلتحقلمطّددٕللل;2016 للريُِدد بلحماددُدلل

ٕللل;2016,  & ,Angay-Crowder, Choi ل2013لًهد لبح  ثدتىلللل;ل2015لل يكدتىلمج د

Yi, 2013) لل;Figg & McCartney, 2010 ل

لبحث  ٓلكاتلِ ْ:َك ولمىمّبلب اُمتتلَب تلط ُلطتتلبح طثّقل

 . منطٖلبح املبحىاإّللرل  ىيفل لَب١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ 
 منطددددٖلبح اددددملبحىااّددددٕللرل  ددددىيفل لَب١لدددد ُ لبط ددددىلللرمدددد  ل اددددخنللل

 بحواُذ .
 . منطٖلبح املبحىاإّللر طْل لَب١ل ُ لبط ىللللر اخنلبحواُذ 
 اددددخنلمنطددددٖلبح اددددملبحىااّددددٕللر طددددْل لَب١لدددد ُ لبط ددددىللللرمدددد  لللل 

 بحواُذ .
 

َمألّستمللم ْللتللثقلك ولكبضلبح ىذلب١َرللولبىَذلبحثرالَبحذٓل

 ل دد لل ُلددطتتل0.05ل≥ِددهملم ددْ:لٟلُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلرلل

دكجدددتتل ددد٠ لب اُمدددتتلبح حىِثّدددٕلللبح رادددّخنلبط ىبدددٖلِىجددد لينلبنيدددىلل

بح  تمددخنل دد لمنطددٖلبح اددملبحىااّددٕللر طددْل/ل  ددىيفل لَب١لدد ُ لبط ددىللللللللل

ر اخنلبحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ للَاثدُرلبح دىذلبحثد ِخنلَبحدذٓلِدهملللللل

ل ُلددطتتلدكجددتتللل ل دد 0.05ل≥م ددْ:للُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلرلل

 ٠ لب اُمتتلبح حىِثّٕلللبح راّخنلبط ىبٖلِىج لينلبنيدىلبح  تمدخنل د لللل

منطددددٖلبح اددددملبحىااّددددٕللر طددددْل/ل  ددددىيفل لَب١لدددد ُ لبط ددددىلللر اددددخنلللل

حات لمنطٖلبح املبحىااّدٕللرل  دىيفل لللل–بحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ ل

  ت١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ .

لددتلبنيددىلبح  تمددخنل دد لللالبحىب دد لبحددذٗلِددهملم ددٖل"لحإلجت ددٕلمددوللددٞبرلبحثرددل

ل  ددددىيف لَب١لدددد ُ لبط ددددىللر اددددخنللللمنطددددٖلبح اددددملبحىااّددددٕللر طددددْل/لل

ب ددد للبحواُذ/مددد  ل ادددخنلبحوادددُذ لم دددٖلمهاّدددٕللًدددتكبتلذدددخنلبط ددد ٠ت؟ل

ليل  ت لب١لىلبح أك للول رٕلبح ىذلبحاتنٖ.

  الفسض الجاىيإختباز صشة: 

َذلبحثردالَبحدذٓلِدهملم دْ:لللللح  ر قللول درٕلبح دىذلبحادتنْللدولبدىللللل

 ل  لل ُلطتتلدكجدتتل د٠ للل0.05ل≥"ٟلُِج لبى لدبرليذاتّٙتمللمه للس ُٓلر

ب اُمددتتلبح حىِثّددٕلللذددخنلبط دد ٠تللِىجدد لينلبنيددىلبح  تمددخنل دد لمنطددٖللللللل

بح املبحىاإّللر طْل/ل  ىيفل لَب١لد ُ لبط دىلللر ادخنلبحواُذ/مد  للللل

ل اخنلبحواُذ .

ٟذمىببدددتتلبط ّتكِدددٕلحددد كجتتل ددد٠ لب اُمدددتتلمتلذسدددت لبط ُلدددطتتلَب

لبح حىِثّٕلللذخنلبط  ٠تللكاتليُللُو ل تجل َرلبح تحْ.لللل
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 لبح طثّقلبحث  ٓلح كجتتل ٠ لب اُمتتلبح حىِثّٕلللذخنلبط  ٠تللَب تلحهاطٖلبح امل7ج َرلر

لبحىاإّلللَب١ل ُ لبط ىللل

منطٖلبح امل

لبحىاإّ
لبٟذمىبالبط ّتكٓلبط ُل لبح  دلب١ل ُ لبط ىل

ل طْ

 4.43 26.00 13ل اخنلبحواُذ
م  ل اخنل

لبحواُذ
13 21.85 2.88 

 4.23 23.92 26لرك خن 

لل  ىيف

 0.76 28.08 13ل اخنلبحواُذ
م  ل اخنل

لبحواُذ
13 24.92 2.84 

 2.60 26.50 26لرك خن 

لرك خن 

 3.29 27.04 26ل اخنلبحواُذ
م  ل اخنل

لبحواُذ
26 23.38 3.21 

 3.71 25.21 52لرك خن 
م  لن تٙخلبجل َرلبحست قليحْلمثتِولل ُلطتتلدكجدتتل د٠ لب اُمدتتلللل

لبح حىِثّٕلللذخنلبط  ٠تللكاتليُللث ل تح  خنلبحثّتنْ.

 لل ُل لدكجتتل ٠ لب اُمتتلبح حىِثّٕلللذخنلبط  ٠تلَب تلحهاطٖلبح املبحىاإّل4ش خنلر

لَب١ل ُ لبط ىللل

لTwo Way ANOVAَمتلمطثّددقلبلدد ُ ل  ّددخنلبح ثددتِولنيهددتْٙلبٟثددتٍللل

إسدددت لدٟحدددٕلبح  تمدددخنل ددد لمنطدددٖلبح ادددملبحىااّدددٕللر طدددْل/لل  دددىيفل للللل

خنلبحوادددُذ لللبح طثّدددقللَب١لددد ُ لبط دددىلللر ادددخنلبحوادددُذ/لمددد  ل ادددلللل

لبحث  ٓلٟ  ثتكلذخنلبط  ٠تللَبجل َرلبح تحْلِ خمليذٍلبحه تٙخ.

  لل ُلطتتلدكجتتللبح طثّقلبحث  ٓلTwo Way ANOVA  ل  ّخنلبح ثتِولنيهتْٙلبٟثتٍل8ج َرلر

ل اُمتتلبحثرالللذخنلبط  ٠تلل

راُيفل لا كلبح ثتِو

دكجٕل بطى  تت

ل ُل ل بإىِٕ

لس ُٓل اّإل"ا" بطى  تت

لل٠ذعتت بح ٟحٕ

بح إل

بحىاإّلل

 004. 9.427 86.327 1 86.327 رل و لب 
حات لمنطٖل

بح امل

بحىاإّلل

 ل  ىيف
ب١ل ُ ل

لللبط ىللل

لرل و ل  

حات ل اخنل 000. 18.953 173.558 1 173.558

 بحواُذ
ل 054. 355. 3.250 1 3.250ل  ×بح  تمخنلرب

    9.157 48 439.538ل طألبح ثتِو
     51 702.673لبح ثتِولبح  ْ
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لُِو لبجل َرلبحست قللتلِ ْ:ل

 ل دد لل ُلددطتتلدكجددتتل دد٠ ل0.01ُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلر 

ب اُمددتتلبح حىِثّددٕلللب  ثددتكلذددخنلبط دد ٠تلللِىجدد لح  ددأني لب١لتلددْللللللل

حادددت لمنطدددٖلل-ٟ ددد ٠المنطدددٖلبح ادددملبحىااّدددٕللر طدددْل/لل  دددىيفل لل

 بح املبحىاإّلل  ىيفل.لللل
 ل ُلددطْلدكجددتتل دد٠ لل ل دد ل0.01ُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلرلل

ب اُمددتتلبح حىِثّدددٕلللب  ثددتكلذدددخنلبط دد ٠تللِىجددد لح  ددأني لب١لتلدددْللللل

ل-ٟ ددد ٠الب١لددد ُ لبط دددىلللر ادددخنلبحوادددُذ/لمددد  ل ادددخنلبحوادددُذ لل

لحات لب١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ .

 ل دد لل ُلددطتتلدكجددتتل دد٠ ل0.05ُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلر 

ثّٕلللذخنلبط د ٠تلِىجد ليحدْلبنيدىلبح  تمدخنل د لمنطدٖللللللللب اُمتتلبح حىِ

بح اددددددملبحىااّددددددٕللر طددددددْل/ل  ددددددىيفل لَب١لدددددد ُ لبط ددددددىلللر اددددددخنلللل

حاددددت لبح اددددٕلبحىااّددددٕللرل  ددددىيف للل-بحواُذ/مدددد  ل اددددخنلبحواددددُذ ل

لَب١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ 

َح ر ِ لبثتٍلبح ىَ ل  لب اُمتتلبح حىِثّدٕلاتلدتلبحثتذادٕلل  طثّدقللللل

لرح ا تكنتتلبط   دٔ لكاتليُللُو ل تجل َر.لLSDب  ثتكل

ح ا تكنتتلبط   دٔل  لدكجتتل ٠ للLSD بح ىَ ل  لبط ُلطتتل تل خ ب لب  ثتكل 9رج َرل

لب اُمتتلبح حىِثّٕلللذخنلبط  ٠تلل

ل

 طْل/ اخنل

 ل1بحواُذلر

ل26.00 =

 طْل/م  ل

 اخنلبحواُذل

ل21.85 ل =2ر

ل  ىيفل/ اخنل

 ل3ربحواُذل

ل28.08 =

ل  ىيفل/م  ل

 اخنلبحواُذل

ل24.92 ل =ل4ر

 ل1 طْل/ اخنلبحواُذلر

ل26.00 =

 1.07 2.07 *4.15ل
 طْل/م  ل اخنلبحواُذل

ل21.85 ل =2ر

 *3.07 *6.23لل
 ل3ل  ىيفل/ اخنلبحواُذلر

ل28.08 =

 *3.15  ل
ل  ىيفل/م  ل اخنلبحواُذل

ل24.92 ل =ل4ر

    

بجل َرلبحست قلبىليهتكلبى لدبرليذاتّٙتلِ ض للولبحه تٙخلبح لِ خاًتل

 ل د لل ُلدطتتلدكجدتتل د٠ لب اُمدتتلبح حىِثّدٕللللللل0.05مه للس ُٓلدٟحٕلر

للذخنلبط  ٠تللِىج ليحْلبنيىلبح  تمخنل  لمنطدٖلبح ادملبحىااّدٕللر طدْللللل

/ل  ىيفل لَب١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ/مد  ل ادخنلبحوادُذ لللَك دوللللل

بط  ددىيفلللبح اددٕلبحىااّدددٕلتّددتل   دد ِ لبح ادددٕلللللم سدد لمحددالل ددأى:لبحدددها لللل

كادتلاسداتلللل طىِ ٕللهعإلَلثسطٕلَلً ٕلم ٖلبحطتحبلبإاُرلم ًّدتللل

بطًاددتتليحددْللًاددٕلكّٙسددّٕلنيدد ليحددْللًاددتتلبىمّددٕلذ ددٖلِسدد طّ لبحطتحددبلللللللل

بحُ ددُرليحددْليددذٍلبطًاددتتل  ددخنللددًُحٕلَت هددٌللددول هددت٘لخمططتمددٌلبط ىبّددٕلللل

َلهعإلح اد    لللِسدتم لم دٖلمهاّدٕللًدتكبتلللللللكاتلبىلم  ِ لبطًإللثسطٕ

كاددتلبنيث ددتلبحددها لبط  ددىيفلللبح اددمللللذددخنلبط دد ٠تليحددْللسدد ُٗلل ثددُرل.لل

ح اد   ا للكادتلبنًدتلللل بحىاإّللب تحّ ًتلللبح ا ّدٕلبح   ّاّدٕلبًدْللهتلدثٕللللل

 .مهاْلبح  كٔلم ٖلذخنلبط تكخنل
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 ,Okyay & Kand َِ  قلبحثرالبإدتحْلللن تٙحدٌللد لدكبلدٕلكدخنللدو:للللللل

2017) ; Rahimi & Yadollahi, 2017ل;للNazuk et al, 2015لرحما لبحسّ للل 

يُِدد بل;لل2018لددىَٔلبح ددهتَٗللل;لل2016 ددىبم لدذدد٠ىلل;لل2016لدد اٖلبإى ددْللل;لل2014

ل ل2013لًه لبح  ثتىلل;ل2015يكتىلمج ٕلل;لل2016خم تكلمطّٕل;لل2016حماُدلل

لطتتلبح طثّقلبحث  ٓلكاتلِ ْ:َك ولمىمّبلب اُمتتلَب تلط ُل

 . منطٖلبح املبحىاإّللرل  ىيفل لَب١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ 
 . منطٖلبح املبحىاإّللر طْل لَب١ل ُ لبط ىللللر اخنلبحواُذ 
 منطددددٖلبح اددددملبحىااّددددٕللرل  ددددىيفل لَب١لدددد ُ لبط ددددىلللرمدددد  ل اددددخنللل

 بحواُذ .
 بط ددددىللللرمدددد  ل اددددخنللمنطددددٖلبح اددددملبحىااّددددٕللر طددددْل لَب١لدددد ُ للل

 بحواُذ .
َمألّسددتمللم ددْللددتللددثقلك ددولكبددضلبح ددىذلبحاددتنْللددولبددىَذلبحثرددالللللللل

 ل ددد ل0.05ل≥َبحدددذٓلِدددهملم دددْ:لٟلُِجددد لبدددى لدبرليذادددتّٙتمللمهددد للسددد ُٓلرللللل

ل ُلددطتتلدكجددتتل دد٠ لب اُمددتتلبح حىِثّددٕلللذددخنلبط دد ٠تللِىجدد لينلل

 دىيفل لَب١لد ُ لبط دىللللللبنيىلبح  تمخنل  لمنطٖلبح املبحىاإّللر طدْل/ل ل

ر اخنلبحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ للَاثدُرلبح دىذلبحثد ِخنلَبحدذٓلِدهملللللل

 ل دد لل ُلددطتتلدكجددتتلل0.05ل≥م ددْ:للُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلرلل

 دد٠ لب اُمددتتلبح حىِثّددٕلللذددخنلبط دد ٠تللِىجدد لينلبنيددىلبح  تمددخنل دد للللللل

ُلل  لبط ددددىلللر اددددخنلمنطددددٖلبح اددددملبحىااّددددٕللر طددددْل/ل  ددددىيفل لَب١لدددد 

حات لمنطٖلبح املبحىااّدٕللرل  دىيفل لللل–بحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ ل

ل ت١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ .

بنيددىلبح  تمددخنل دد لحإلجت ددٕلمددوللددٞبرلبحثرددالبخلددتل لبحددذٗلِددهملم ددٖللددتلل

منطددددٖلبح اددددملبحىااّددددٕللر طددددْل/ل  ددددىيفل لَب١لدددد ُ لبط ددددىلللر اددددخنلللل

ٕلبحواُذ/مدد  ل اددخنلبحواددُذ لم ددلللل دب٘لبطًددتكٗلحاددّتنٕلجًدددتولللب١ ٖلمهاّدد

 ؟لب  ليل  ت لب١لىلبح أك للول رٕلبح ىذلبحاتحا.بإتلبلب٣حْ

  الجالح: الفسض إختباز صشة 

ح  ر قللول رٕلبح دىذلبحاتحداللدولبدىَذلبحثردالَبحدذٓلِدهملم دْ:للللللللل

 ل  لل ُلطتتلدكجدتتل د٠ للل0.05ل≥"ٟلُِج لبى لدبرليذاتّٙتمللمه للس ُٓلر

ب اُمددتتلبح حىِثّددٕللل طتاددٕلل٠ذعددٕلب١دب٘لِىجدد لينلبنيددىلبح  تمددخنل دد للل

منطددددٖلبح اددددملبحىااّددددٕللر طددددْل/ل  ددددىيفل لَب١لدددد ُ لبط ددددىلللر اددددخنلللل

لبحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ .

متلذسدددت لبط ُلدددطتتلَبٟذمىببدددتتلبط ّتكِدددٕلحددد كجتتل ددد٠ لب اُمدددتتل

ل.لل 10ر طتإلل٠ذعٕلب١دب٘للكاتليُللُو ل تجل َرلبح حىِثّٕللل

يحددْلمثددتِولل ُلددطتتلدكجددتتل دد٠ لب اُمددتتلللل 10رم دد لن ددتٙخلبجلدد َرللل

ل. 5رلبح حىِثّٕللل طتإلل٠ذعٕلب١دب٘لكاتليُللث ل تح  خنلبحثّتنْ
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 لبح طثّقلبحث  ٓلح كجتتل ٠ لب اُمتتلبح حىِثّٕللل طتإلل٠ذعٕلب١دب٘لَب تلحهاطٖل10ج َرلر

لبح املبحىاإّللَب١ل ُ لبط ىللل

لبٟذمىبالبط ّتكٓلبط ُل لبح  دلب١ل ُ لبط ىللمنطٖلبح املبحىاإّ

ل طْ

 5.34 233.69 13ل اخنلبحواُذ
 9.86 225.85 13لم  ل اخنلبحواُذ

 8.74 229.77 26لرك خن 

لل  ىيف

 2.43 244.31 13ل اخنلبحواُذ
 6.36 229.85 13لم  ل اخنلبحواُذ

 8.75 237.08 26لرك خن 

لرك خن 

 6.77 239.00 26ل اخنلبحواُذ
 8.38 227.85 26لم  ل اخنلبحواُذ

 9.41 233.42 52لرك خن 
ل

 لل ُل لدكجتتل ٠ لب اُمتتلبح حىِثّٕلللذخنلبط  ٠تلَب تلحهاطٖلبح املبحىاإّل5ش خنلر

لَب١ل ُ لبط ىللل

لTwo Way ANOVAَمتلمطثّددقلبلدد ُ ل  ّددخنلبح ثددتِولنيهددتْٙلبٟثددتٍللل

إسدددت لدٟحدددٕلبح  تمدددخنل ددد لمنطدددٖلبح ادددملبحىااّدددٕللر طدددْل/لل  دددىيفل للللل

خنلبحوادددُذ لللبح طثّدددقللَب١لددد ُ لبط دددىلللر ادددخنلبحوادددُذ/لمددد  ل ادددلللل

لبحث  ٓلٟ  ثتكل طتإلل٠ذعٕلب١دب٘لَبجل َرلبح تحْلِ خمليذٍلبحه تٙخ.

  لل ُلطتتلدكجتتللبح طثّقلبحث  ٓلTwo Way ANOVA  ل  ّخنلبح ثتِولنيهتْٙلبٟثتٍل11ج َرلر

ل اُمتتلبحثراللل طتإلل٠ذعٕلب١دب٘

دكجٕل راُيفلبطى  تت لا كلبح ثتِو

 بإىِٕ
ل ُل ل

لس ُٓل اّإل"ا" بطى  تت

لل٠ذعتت بح ٟحٕ

بح إلبحىاإّلل

 000. 16.122 694.231 1 694.231 رل و لب 
حات لمنطٖل

بح امل

بحىاإّلل

 ل  ىيف
ب١ل ُ لبط ىللل

لرل و ل  

حات ل اخنل 000. 37.559 1617.308 1 1617.308

 بحواُذ
ل 075. 3.303 142.231 1 142.231ل  ×بح  تمخنلرب

    43.061ل48 2066.923ل طألبح ثتِو
     51 4520.692لبح ثتِولبح  ْ

لُِو لبجل َرلبحست قللتلِ ْ:ل
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 ل دد لل ُلددطتتلدكجددتتل دد٠ ل0.01ُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلر 

ب اُمددتتلبح حىِثّددٕللل طتاددٕلل٠ذعددٕلب١دب٘للِىجدد لح  ددأني لب١لتلددْلللل

حادددت لمنطدددٖلل-ٟ ددد ٠المنطدددٖلبح ادددملبحىااّدددٕللر طدددْل/لل  دددىيفل لل

 بح املبحىاإّلل  ىيفل.لللل
 ْلدكجددتتل دد٠ ل ل دد لل ُلددط0.01ُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلرلل

ب اُمددتتلبح حىِثّددٕللل طتاددٕلل٠ذعددٕلب١دب٘لِىجدد لح  ددأني لب١لتلددْللللل

ل-ٟ ددد ٠الب١لددد ُ لبط دددىلللر ادددخنلبحوادددُذ/لمددد  ل ادددخنلبحوادددُذ لل

لحات لب١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ .

 ل دد لل ُلددطتتلدكجددتتل دد٠ ل0.05ُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلر 

لذخنلبط د ٠تلِىجد ليحدْلبنيدىلبح  تمدخنل د لمنطدٖللللللللب اُمتتلبح حىِثّٕلل

بح اددددددملبحىااّددددددٕللر طددددددْل/ل  ددددددىيفل لَب١لدددددد ُ لبط ددددددىلللر اددددددخنلللل

حاددددت لبح اددددٕلبحىااّددددٕللرل  ددددىيف للل-بحواُذ/مدددد  ل اددددخنلبحواددددُذ ل

لَب١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ 

َح ر ِ لبثتٍلبح ىَ ل  لب اُمتتلبح حىِثّدٕلاتلدتلبحثتذادٕلل  طثّدقللللل

لرح ا تكنتتلبط   دٔ لكاتليُللُو ل تجل َر.لLSDكلب  ثت

ح ا تكنتتلبط   دٔل  لدكجتتل ٠ للLSD بح ىَ ل  لبط ُلطتتل تل خ ب لب  ثتكل 12رج َرل

لب اُمتتلبح حىِثّٕللل طتإلل٠ذعٕلب١دب٘

ل

 طْل/ اخنل

 ل1بحواُذلر

ل233.69 =

 طْل/م  ل اخنل

 ل2بحواُذلر

ل225.85 =

ل  ىيفل/ اخنل

 ل3بحواُذلر

ل244.31 =

ل  ىيفل/م  ل اخنل

 ل =ل4بحواُذلر

ل229.85

 ل1 طْل/ اخنلبحواُذلر

ل233.69 =

 3.84 *10.61 *7.84ل
 طْل/م  ل اخنلبحواُذل

ل225.85 ل =2ر

 4.00 *18.46لل
 ل3ل  ىيفل/ اخنلبحواُذلر

ل244.31 =

 *14.46  ل
ل  ىيفل/م  ل اخنلبحواُذل

ل229.85 ل =ل4ر

    
بحه تٙخلبح لِ خاًتلبجل َرلبحست قلبىليهتكلبى لدبرليذاتّٙتلِ ض للول

 ل د لل ُلدطتتلدكجدتتل د٠ لب اُمدتتلبح حىِثّدٕللللللل0.05مه للس ُٓلدٟحٕلر

لل طتإلل٠ذعٕلب١دب٘لِىج ليحْلبنيىلبح  تمخنل  لمنطٖلبح ادملبحىااّدٕلللل

ر طْل/ل  ىيفل لَب١ل ُ لبط ىلللر ادخنلبحواُذ/مد  ل ادخنلبحوادُذ للللللل

لَك ولم س لمحالل أى:

 مُظّدددالبح ادددملبحىااّدددٕللدددول ددد٠رلبح ا ّدددٕلبح   ّاّدددٕلمهادددٖلبم ددد بيفل

بح بب ّٕلح ٗلبط   ا لَزم  ً لبكاىل َبح خّخنلَبح    لبم  بمْللَبنيتكٔ

لبرمىب تلَبن لتجتلبٖلما ّٕلبح    لَ س لبح    لَوِتدٔلبح  ت٘ٔ.ل

 بح  تمددخنل دد لبحددها لبط  ددىيفلَب١لدد ُ لبط ددىلل اددخنلبحواددُذلحددٌلمددأني لللللللل

لذّدداليىكددث لم ددٖلمهاّددٕللًددتكبتلذددخنلبط دد ٠تلللبح اددملبحىااّددٕلللللللل

بحها لبط  دىيفلغ ل ّد ل تثتيدتتلللَِسد طّ لبطد    للدول ٠حدٌلبح ردىكللللللللل

كاتلِ رىكلللبح إلبحىاإّلدَىلبٓلاُّدلللكاتلبىلبل   دتبٌلح  ادٕللل

دبٙاتملل تحُ ُرليحْلبلدتكولج ِد ٔلِ  تمدخنلبطد    للد لل ُنتمًدتلللللللللللىمث 
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ي تكللىىللًخنلبإىكٕلَيُللتلك ولبح أكّ للدول ٠حدٌلم دٖلبىلبحدها للللل

َبٟرمددىبطلبددٖللبط  ددىيفللحددٌلادد كبتلبكاددىلللمهاّددٕللًددتكبتلذددخنلبط دد ٠تللل

 لبح    .
 أني لبح  تمددخنل دد لبحددها لبط  ددىيفلَب١لدد ُ لبط ددىلل اددخنلبحواددُذلحددٌلمددللللللل

كث لم ٖلمهإّللًتكبتلذخنلبط د ٠تلللبح ادملَمحدالل١ىلما ّدٕلذدخنلللللل

بط  ٠تلمبات ٌليجىب٘لنعتلْلذّالِ ضاولبرملكخنلبط  ُلتتلَبحطدى لل

بط تذٕلإخنلبط  ٠تلللَيدذبللدتلِ دُ ل دٌلبحدها لبط  دىيفلبأندٌلِ دّ لبحطتحدبلللللللللل

 ٍلَمبددتلبإىِددٕلبح تلددٕلللبح رددىكل دد لمهت ددىلبحمل ددُٗلَللبٓلبثددتٍلِىِدد

ِسددا لحددٌل تك  ددتالبحمل ددُٗلَبك سددت لمهت ددىٍلللكاددتلِ ددّ ليل تنّددٕلللللللل

بح ه خنلبإدىلَبٟ  ّدتكلمبدتلِ هتلدبللد لكغثتمدٌلللبإادُرلم دٖلبط  ُلدتتلللللللللل

ممدددتلِدددٞدٓليحدددْلمهاّدددٕللًدددتكبتلذدددخنلبط ددد ٠تلح طتحدددبللكادددتلبىلبحطددد٠ لل

ممددتلبطدد را  لبحواددُذلحدد ًِ للًددتكبتلببضددخنلللبح ر ّددخنلَبحثهددت٘لبط ددىلللل

زم  ً لبكاىلا كٔلم ٖلبلد خ ب ليدذٍلبطًدتكبتلللذدخنلبط د ٠تللممدتلبدٗللللللل

 .َبٟرمىبطلبٖلبح    ليحْلمهإّللًتكبتلذخنلبط  ٠ت
 ,Wang & Zahan َِ  قلبحثرالبإدتحْلللن تٙحدٌللد لدكبلدٕلكدخنللدو:لللللل

 ,.Yuksel et al;للBixler & Land, 2010;لFigg & McCartney, 2010;ل2010

-Nazuk et al,2015 Angay لل;Lou et al, 2013);لSerin,2011ل  ;2010

Crowder, Choi, & Yi, 2013;Bangun, I., Li, Z., & Mannion, P. 

,2019 Rahimi & Yadollahi, 2017لل;(Istenic et al, 2016رلًهد لبح  ثدتىلللل

ٕللل;2014 دت لحماد ل دت لللللل;ل2014بمح ل تد لل 2013ل خم دتكللل;2015لل يكدتىلمج د

ل 2018جًّتىليتش للل;2016يُِ بلحماُدلل;ل ل2016, بخلتحقلمطّٕلمث

لَك ولمىمّبلب اُمتتلَب تلط ُلطتتلبح طثّقلبحث  ٓلكاتلِ ْ:

 . منطٖلبح املبحىاإّللرل  ىيفل لَب١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ 
 . منطٖلبح املبحىاإّللر طْل لَب١ل ُ لبط ىللللر اخنلبحواُذ 
 بحىااّددددٕللرل  ددددىيفل لَب١لدددد ُ لبط ددددىلللرمدددد  ل اددددخنلللمنطددددٖلبح اددددمل

 بحواُذ .
 منطددددٖلبح اددددملبحىااّددددٕللر طددددْل لَب١لدددد ُ لبط ددددىللللرمدددد  ل اددددخنلللل

 بحواُذ .
َمألّسددتمللم ددْللددتللددثقلك ددولكبددضلبح ددىذلبحاتحدداللددولبددىَذلبحثردداللللللل

 ل ددد ل0.05ل≥َبحدددذٓلِدددهملم دددْ:لٟلُِجددد لبدددى لدبرليذادددتّٙتمللمهددد للسددد ُٓلرللللل

 لب اُمدددتتلبح حىِثّدددٕللل طتادددٕلل٠ذعدددٕلب١دب٘لل ُلدددطتتلدكجدددتتل ددد٠

ِىجددد لينلبنيدددىلبح  تمدددخنل ددد لمنطدددٖلبح ادددملبحىااّدددٕللر طدددْل/ل  دددىيفل للللللل

َب١لدد ُ لبط ددىلللر اددخنلبحواُذ/مدد  ل اددخنلبحواددُذ للَاثددُرلبح ددىذلللل

 ل د لل0.05ل≥بحث ِخنلَبحدذٓلِدهملم دْ:للُِجد لبدى لدبرليذادتّٙتمللمهد للسد ُٓلرلللللللل

اُمدددتتلبح حىِثّدددٕللل طتادددٕلل٠ذعدددٕلب١دب٘لل ُلدددطتتلدكجدددتتل ددد٠ لب 

ِىجددد لينلبنيدددىلبح  تمدددخنل ددد لمنطدددٖلبح ادددملبحىااّدددٕللر طدددْل/ل  دددىيفل للللللل

حاددت لمنطددٖلل–َب١لدد ُ لبط ددىلللر اددخنلبحواُذ/مدد  ل اددخنلبحواددُذ لل

لبح املبحىاإّللرل  ىيفل ل ت١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ .
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بنيددىلبح  تمددخنل دد لٖل"لددتلحإلجت ددٕلمددوللددٞبرلبحثرددالبحسددتدعلبحددذٗلِددهملم دد

منطددددٖلبح اددددملبحىااّددددٕللر طددددْل/ل  ددددىيف لَب١لدددد ُ لبط ددددىلللر اددددخنلللللل

؟لب ددد لبحواُذ/مددد  ل ادددخنلبحوادددُذ لبدددٖلل ّدددتعلبمرمدددىبطلبدددٖلبحددد    ل

 يل  ت لب١لىلبح أك للول رٕلبح ىذلبحىب  .

  السابع: الفسض إختباز صشة 

ْ:ل"ٟلح  ر قللول رٕلبح ىذلبحىب  للولبىَذلبحثرالَبحذٓلِهملم 

 ل دد لل ُلددطتتلدكجددتتل دد٠ لل0.05ل≥ُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلرل

ب اُمدددتتلبح حىِثّدددٕلللبمرمدددىبطلللبحددد    لِىجددد لينلبنيدددىلبح  تمدددخنل ددد لل

منطددددٖلبح اددددملبحىااّددددٕللر طددددْل/ل  ددددىيفل لَب١لدددد ُ لبط ددددىلللر اددددخنلللل

لبحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ .

تكِدددٕلحددد كجتتل ددد٠ لب اُمدددتتلمتلذسدددت لبط ُلدددطتتلَبٟذمىببدددتتلبط ّ

لبح حىِثّٕلللبمرمىبطلللبح    لللكاتليُللُو ل تجل َرلبح تحْ.لللل

 لبح طثّقلبحث  ٓلح كجتتل ٠ لب اُمتتلبح حىِثّٕلللبمرمىبطلللبح    للَب تلحهاطٖل13ج َرلر

لبح املبحىاإّلللَب١ل ُ لبط ىللل

لبٟذمىبالبط ّتكٓلبط ُل لبح  دلب١ل ُ لبط ىللمنطٖلبح املبحىاإّ

ل طْ

 16.08 163.00 13ل اخنلبحواُذ
 16.39 131.08 13لم  ل اخنلبحواُذ

 22.76 147.04 26لرك خن 

لل  ىيف

 12.24 172.38 13ل اخنلبحواُذ
 13.91 157.69 13لم  ل اخنلبحواُذ

 14.86 165.04 26لرك خن 

لرك خن 

 14.79 167.69 26ل اخنلبحواُذ
 20.15 144.38 26ل اخنلبحواُذلم  

 21.09 156.04 52لرك خن 
م  لن تٙخلبجل َرلبحست قليحْلمثتِولل ُلطتتلدكجدتتل د٠ لب اُمدتتلللل

لبح حىِثّٕلللبمرمىبطلللبح    للكاتليُللث ل تح  خنلبحثّتنْ.

 لل ُل لدكجتتل ٠ لب اُمتتلبح حىِثّٕلللذخنلبط  ٠تلَب تلحهاطٖلبح املبحىاإّل6ش خنلر

لَب١ل ُ لبط ىللل
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لTwo Way ANOVAَمتلمطثّددقلبلدد ُ ل  ّددخنلبح ثددتِولنيهددتْٙلبٟثددتٍللل

إسدددت لدٟحدددٕلبح  تمدددخنل ددد لمنطدددٖلبح ادددملبحىااّدددٕللر طدددْل/لل  دددىيفل للللل

خنلبحوادددُذ لللبح طثّدددقللَب١لددد ُ لبط دددىلللر ادددخنلبحوادددُذ/لمددد  ل ادددلللل

لبحث  ٓلٟ  ثتكلبمرمىبطلللبح    للَبجل َرلبح تحْلِ خمليذٍلبحه تٙخ.

  لل ُلطتتلدكجتتللبح طثّقلبحث  ٓلTwo Way ANOVA  ل  ّخنلبح ثتِولنيهتْٙلبٟثتٍل14ج َرلر

ل اُمتتلبحثرالللبمرمىبطلللبح    ل

دكجٕل راُيفلبطى  تت لا كلبح ثتِو

 بإىِٕ
ل ُل ل

لس ُٓل اّإل"ا" بطى  تت

لل٠ذعتت بح ٟحٕ

 000. 19.353 4212.000 1 4212.000 بح إلبحىاإّللرل و لب 
حات لمنطٖل

بح امل

 بحىاإّللل  ىيف
حات ل اخنل 000. 32.449 7062.231 1 7062.231لب١ل ُ لبط ىلللرل و ل  

 بحواُذ
ل 040. 4.434 964.923 1 964.923ل  ×بح  تمخنلرب

    217.641 48 10446.769ل طألبح ثتِو
     51 22685.923لبح ثتِولبح  ْ

لُِو لبجل َرلبحست قللتلِ ْ:ل

 ل دد لل ُلددطتتلدكجددتتل دد٠ ل0.01ُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلر 

ب اُمدددتتلبح حىِثّدددٕلللبمرمدددىبطلللبحددد    لللِىجددد لح  دددأني لب١لتلدددْل

حادددت لمنطدددٖلل-ٟ ددد ٠المنطدددٖلبح ادددملبحىااّدددٕللر طدددْل/لل  دددىيفل لل

 بح املبحىاإّلل  ىيفل.لللل
 ْلدكجددتتل دد٠ ل ل دد لل ُلددط0.01ُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلرلل

ب اُمدددتتلبح حىِثّدددٕلللبمرمدددىبطلللبحددد    للِىجددد لح  دددأني لب١لتلدددْللل

ل-ٟ ددد ٠الب١لددد ُ لبط دددىلللر ادددخنلبحوادددُذ/لمددد  ل ادددخنلبحوادددُذ لل

لحات لب١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ .

 ل دد لل ُلددطتتلدكجددتتل دد٠ ل0.05ُِجدد لبددى لدبرليذاددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلر 

لذخنلبط د ٠تلِىجد ليحدْلبنيدىلبح  تمدخنل د لمنطدٖللللللللب اُمتتلبح حىِثّٕلل

بح اددددددملبحىااّددددددٕللر طددددددْل/ل  ددددددىيفل لَب١لدددددد ُ لبط ددددددىلللر اددددددخنلللل

حاددددت لبح اددددٕلبحىااّددددٕللرل  ددددىيف للل-بحواُذ/مدددد  ل اددددخنلبحواددددُذ ل

لَب١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ 

َح ر ِ لبثتٍلبح ىَ ل  لب اُمتتلبح حىِثّدٕلاتلدتلبحثتذادٕلل  طثّدقللللل

لرح ا تكنتتلبط   دٔ لكاتليُللُو ل تجل َر.لLSDكلب  ثت

ح ا تكنتتلبط   دٔل  لدكجتتل ٠ للLSD بح ىَ ل  لبط ُلطتتل تل خ ب لب  ثتكل 15رج َرل

لب اُمتتلبح حىِثّٕلللبمرمىبطلللبح    ل

ل

 طْل/ اخنل

 ل1بحواُذلر

ل163.00 =

 طْل/م  ل اخنل

 ل2بحواُذلر

ل131.08 =

ل  ىيفل/ اخنل

 ل3بحواُذلر

ل172.38 =

ل  ىيفل/م  ل اخنل

 ل =ل4بحواُذلر

ل157.69

 ل1 طْل/ اخنلبحواُذلر

ل163.00 =

 5.30 9.38 *31.92ل
 ل2 طْل/م  ل اخنلبحواُذلر

ل131.08 =

 *26.61 *41.30لل
 ل3ل  ىيفل/ اخنلبحواُذلر

ل172.38 =

 *14.69  ل
 ل4ل  ىيفل/م  ل اخنلبحواُذلر

ل157.69 =ل
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بحه تٙخلبح لِ خاًتلبجل َرلبحست قلبىليهتكلبى لدبرليذاتّٙتلِ ض للول

 ل د لل ُلدطتتلدكجدتتل د٠ لب اُمدتتلبح حىِثّدٕللللللل0.05مه للس ُٓلدٟحٕلر

ل:للبمرمىبطلللبح    لِىج ليحْ

 بنيددىلبح  تمددخنل دد لمنطددٖلبح اددملبحىااّددٕللر طددْل/ل  ددىيفل لَب١لدد ُ للللللل

بط ىلللر اخنلبحواُذ/م  ل ادخنلبحوادُذ لللَك دولم سد لمحدالل دأى:للللللل

بح  تمددخنل دد لبحددها لبط  ددىيفلَب١لدد ُ لبط ددىلل اددخنلبحواددُذلحددٌلمددأني لللللللل

كددث لم ددٖلمهاّددٕللًددتكبتلذددخنلبط دد ٠تلللبح اددملبحىااّددٕللَمحددالل١ىللل

بط  ٠تلمثتكٔلمولن تطلذُّٗلِ ُ ل ٌلبٟنستىلَكتكلٌلم دٖللما ّٕلذخنل

لسددد ُِتتلل هُمدددٕللدددولبح   ّددد لَيدددذبلِ ط دددبلبشدددتملادددىبكللدددىِ لللذدددخنل

بط   ٕلبَليزمتدلذ ُرللهتلثٕلَلهط ّٕلح ا  ٠تلللَذخنلبط د  ٕلم ط دبللل

بح بب ّددٕلَكغثددٕلبح ددىدلح  رددىكلذمددُللىذ ددٕلبجيدد الَ  ددتدلبِضددتملليحددْلللللللل

 دٔلللَيدددذبللدددتلِ دددُ ل دددٌلبحدددها لبط  دددىيفلممدددتلِ دددّ ل طدددُبتللهعادددٕلَحمددد

ح طتحددبليل تنّددٕلبإاددُرلم ددٖلبطسددتم بتلَبح ُجًّددتتلدَىلمأجّددخنلََب ددتملللل

ٟذ ّتجدتتلبحطد٠ لبح   ّدٕلللَ تح دتحْللدتم مً لم دٖلمد  لم د تلبٟن ثدتٍلللللللللل

َوِددددتدٔلبحرتكّددددتلللكاددددتلبىلبحطدددد٠ لبطدددد را  للبحواددددُذلكّ ددددُىلينلللل

بطه عاددٕلنسددثّتملللبكاددىللىَنددٕلللَل   رددُبلبح  ددخنلللللبلدد خ ب لبطسددتكبتلغدد 

ح ًِ لبح  كٔلم دٖلبح  تلدخنللد لبطُبادالبجل ِد ٔلَب دذيتلكا دتوبتلجيد للللللللللل

كاتلح ًِ لبح  كٔلم ٖلم ثخنللتلسمّ ل ً للولل هتاضدتتلَلدتلِ  ىودُىلللل

حٌللولبب تكلبَلبذ بثلغتلضٕلللَح ًِ لبح  كٔلم ٖلذخنلبط د ٠تلللتد  ً للل

ىلبحثهددت٘لَمدد  لبح  اددبلح ددىبٗلللل را ددٖلبطسددُٚحّٕلللحدد ًِ للللل ددتح    لبطددىل

لبح  كٔلم ٖلبم  بيفلَبٟ   تكلَبمدمتو

 من لبط  ىيفللللبح إلبحىاإّلِ ّ للح طتحبلذىِٕلمتلٕلللبح رىكل د لل

مهت ددىلبحمل ددُٗلَللبٓليثددتٍلِىِدد ٍلممددتلِسددا لحددٌل تك  ددتالبحمل ددُٗللللللل

طتحدبلبىلِسد لينلب١لدت لبَلِىجد للللل تط تكنٕل تحها لبخلطدْلبًدُلِسدا لح للل

ينلبخل الب  لدَىلبىلِ  ىيفلينللستكبتلبَلشتشتتلب ىٗلممتلِ ُ ليطت ل

بحطتحبل  خنلبحمل دُٗلَيدذبلكه دٌللدولبك  دتالبحمل دُٗلحبىِدٕلللكادتلبىللللللللل

بحطدد٠ لبطدد را  للبحواددُذلِ  ُاددُىل لشددتملاددىبكمً ل طىِ ددٕللددىِ ٕللللل

ٟلِ ُا دددُىلمهددد لبط  ُلدددتتلللللكادددتلِ خدددذَىلادددىبكمً لمب دددىدي لللكادددتلللل

بخلتكجّدددٕلبحددد لمادددخنليحدددًّ للل دددخنلدمددد لحددد ًِ لبثتيدددتتلل ىبّدددٕل هدددت٘ٔلللل

َبح  كٔلم ٖلذخنلبط  ٠تلللَبطىَنٕللللُبجًٕلبحا ُ تتلللَبٟم اتدلم دٖلل

بحدددذبتلللبشددددتملاددددىبكبمً ل أن سدددً للممددددتلبدٗليحددددْلمهاّدددٕللًددددتكبتلذددددخنلللل

 بط  ٠ت.
 ,Bixler & Landٌللد لدكبلدٕلكدخنللدو:لرللللَِ  دقلبحثردالبإدتحْلللن تٙحدلللل

2010; Wang & Zahan, 2010ل; Yuksel et al., 2010;لFigg & 

McCartney, 2010لل;Serin,2011ل; (Lou et al, 2013)ل2013للرلًهد لبح  ثدتىلللل;

خم دتكلمثد بخلتحقلللل;2016يُِ بلحماُدللل;ل2015لل يكتىلمج ٕل;ل2014بمح ل تد لل

ٕل  .Bangun, I., Li, Z., & Mannion, P) ل2018جًّدتىليتشد لللل;لل 2016للمطّد

,2019; Rahimi & Yadollahi, 2017لل;( Istenic et al, 2016ل.ل
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لَك ولمىمّبلب اُمتتلَب تلط ُلطتتلبح طثّقلبحث  ٓلكاتلِ ْ:

 . منطٖلبح املبحىاإّللرل  ىيفل لَب١ل ُ لبط ىلللر اخنلبحواُذ 
 ر طْل لَب١ل ُ لبط ىللللر اخنلبحواُذ .منطٖلبح املبحىاإّلل 
 منطددددٖلبح اددددملبحىااّددددٕللرل  ددددىيفل لَب١لدددد ُ لبط ددددىلللرمدددد  ل اددددخنللل

 بحواُذ .
 منطددددٖلبح اددددملبحىااّددددٕللر طددددْل لَب١لدددد ُ لبط ددددىللللرمدددد  ل اددددخنلللل

 بحواُذ .
َمألّسددتمللم ددْللددتللددثقلك ددولكبددضلبح ددىذلبحىب دد للددولبددىَذلبحثرددالللللللل

 ل ددد ل0.05ل≥دبرليذادددتّٙتمللمهددد للسددد ُٓلرلَبحدددذٓلِدددهملم دددْ:لٟلُِجددد لبدددى لللل

ل ُلطتتلدكجتتل ٠ لب اُمتتلبح حىِثّٕلللبمرمىبطلللبح    للِىجد لل

ينلبنيددىلبح  تمددخنل دد لمنطددٖلبح اددملبحىااّددٕللر طددْل/ل  ددىيفل لَب١لدد ُ للللل

بط ىلللر اخنلبحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ للَاثُرلبح ىذلبحث ِخنلَبحذٓل

 ل دد لل ُلددطتتللل0.05ل≥اددتّٙتمللمهدد للسدد ُٓلرللِددهملم ددْ:للُِجدد لبددى لدبرليذللل

دكجددتتل دد٠ لب اُمددتتلبح حىِثّددٕلللبمرمددىبطلللبحدد    لِىجدد لينلبنيددىللللل

بح  تمددخنل دد لمنطددٖلبح اددملبحىااّددٕللر طددْل/ل  ددىيفل لَب١لدد ُ لبط ددىللللللللل

حاددت لمنطددٖلبح اددملبحىااّددٕللل–ر اددخنلبحواُذ/مدد  ل اددخنلبحواددُذ ل

لاخنلبحواُذ .رل  ىيفل ل ت١ل ُ لبط ىلللر 

لدتلبح ٠ادٕل د لدكجدتتلللللحإلجت ٕلموللٞبرلبحثرالبحست  لبحدذٗلِدهملم دٖل"للل

بحطددد٠ لللكدددخنللدددولبٟ  ثدددتكلبح رادددّ ْلَب  ثدددتكللًدددتكبتلذدددخنلبط ددد ٠تللللللل

؟لب د ليلد  ت لللل ّدتعلبمرمدىبطلبدٖلبحد    للللَ طتإلل٠ذعٕلب١دب٘لبطًتكٗللَ

 ب١لىلبح أك للول رٕلبح ىذلبحىب  .

  ارتامظ:  الفسضإختباز صشة 

ح  ر قللول رٕلبح ىذلبخلتل للولبىَذلبحثرالَبحذٓلِهملم دْ:لل

"لٟلمُجدد لم٠اددٕلبكمثت ّددٕل دد لدكجددتتل دد٠ لراُمددتتلبحثرددالبح حىِثّددٕللل

م دددْلبٟ  ثدددتكلبح رادددّ ْلبط دددىلللَدكجدددتمً لم دددْلب  ثدددتكلذدددخنلبط ددد ٠تللللللللل

َدكجددددتمً لم ددددْل طتاددددٕلل٠ذعددددٕلب١دب٘لبطًددددتكٗللَدكجددددتمً لم ددددْلل ّددددتعل

 مرمىبطلبٖلبح    لَمتلبح ر قللول رٕليذبلبح ىذللول ٠ر:ب

ذسدددت لل تلدددخنلبكمثدددتطل  لدددُىل ددد لدكجدددٕل ددد٠ لراُمدددتتلبحثرددداللللللللل

بح حىِثّدددٕلم دددْلبٟ  ثدددتكلبح رادددّ ْلبط دددىلللَدكجدددتمً لم دددْلب  ثدددتكلذدددخنللللل

بط ددد ٠تللَدكجدددتمً لم دددْل طتادددٕلل٠ذعدددٕلب١دب٘لبطًدددتكٗللَدكجدددتمً لم دددْلللل

للح    لكاتليُللُو ل تجل َرلبح تحْ:ل ّتعلبمرمىبطلبٖلب

ل للُِو لاّإل"ك"لَدٟح ًتلبٟذاتّٕٙلح  ٠إلبٟكمثت ّٕل  لل و بتلبحثرا16ج َرلر

لبط و بت

بح راّخنل

لبط ىل

لبمرمىبطلبٖلبح    للب١دب٘لبطًتكٓلذخنلبط  ٠ت

 **598. *302. **447.للبح راّخنلبط ىل
 **392. **383. للذخنلبط  ٠ت
 *346.للللب١دب٘لبطًتكٓ

لللللبمرمىبطلبٖلبح    ل
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لم  لن تٙخلبجل َرلبحست قليحْ:

 دد لدكجددتتلب  ثددتكللل0.05َجددُدلم٠اددٕلبكمثت ّددٕلدبحددٕللُجثددٕلمهدد للسدد ُٓلللل 

بح راّخنلبط ىبٖلَدكجتمً لم ْللب  ثتكلذخنلبط  ٠تلذّال  وتلاّإل"ك"لل

 .0.01 لَيْلدبحٕلمه للس ُٓل0.447=ر
 دد لدكجددتتلب  ثددتكللل0.05بكمثت ّددٕلدبحددٕللُجثددٕلمهدد للسدد ُٓلللَجددُدلم٠اددٕل 

بح راددّخنلبط ىبددٖلَدكجددتمً لم ددْلل طتاددٕلل٠ذعددٕلب١دب٘لبطًددتكٗلذّددالللللللل

ل.0.01 لَيْلدبحٕلمه للس ُٓل0.302  وتلاّإل"ك"ل=ر

 دد لدكجددتتلب  ثددتكللل0.05َجددُدلم٠اددٕلبكمثت ّددٕلدبحددٕللُجثددٕلمهدد للسدد ُٓلللل 

ل ّتعلبمرمىبطلبٖلبح    لذّدال  ودتلللبح راّخنلبط ىبٖلَدكجتمً لم ْل

 .0.01 لَيْلدبحٕلمه للس ُٓل0.598اّإل"ك"ل=ر
 لدكجدتتلب  ثدتكلذدخنللللل0.05َجُدلم٠إلبكمثت ّٕلدبحٕللُجثٕلمه للس ُٓل  

بط  ٠تللَدكجتمً لم دْل طتادٕلل٠ذعدٕلب١دب٘لبطًدتكٗلذّدال  ودتلاّادٕلللللللل

 .0.01 لَيْلدبحٕلمه للس ُٓل0.383"ك"ل=ر
 ٕلدكجدتتلب  ثدتكلذدخنللللل0.05بكمثت ّٕلدبحٕللُجثٕلمه للس ُٓللَجُدلم٠ا  

بط  ٠تللَدكجتمً لم ْلل ّتعلبمرمىبطلبٖلبح    لذّال  وتلاّإل"ك"ل

 .0.01 لَيْلدبحٕلمه للس ُٓل0.392=ر
 دد لدكجددتتل طتاددٕللل0.05َجددُدلم٠اددٕلبكمثت ّددٕلدبحددٕللُجثددٕلمهدد للسدد ُٓللل 

ّتعلبمرمدىبطلبدٖلبحد    لذّدالللللل٠ذعٕلب١دب٘لبطًتكٗللَدكجتمً لم ْلل 

 .0.01 لَيْلدبحٕلمه للس ُٓل0.346  وتلاّإل"ك"ل=ر
َمألّسدتمللم دْللدتللددثقلك دولكبدضلبح دىذلبخلددتل للدولبدىَذلبحثردداللللللللل

َبحددذٓلِددهملم ددْ:ل"لٟلمُجدد لم٠اددٕلبكمثت ّددٕل دد لدكجددتتل دد٠ لراُمددتتلل

 ثتكلذدخنللبحثرالبح حىِثّٕلم ْلبٟ  ثتكلبح راّ ْلبط ىلللَدكجتمً لم ْلب 

بط ددد ٠تللَدكجدددتمً لم دددْل طتادددٕلل٠ذعدددٕلب١دب٘لبطًدددتكٗللَدكجدددتمً لم دددْلللل

ل ّتعلبمرمىبطلبٖلبح    ل;لَاثُرلبح ىذلبحث ِخنلَبحذٓلِدهملم دْ:لمُجد لللل

م٠إلبكمثت ّٕل  لدكجتتل ٠ لراُمتتلبحثرالبح حىِثّٕلم ْلبٟ  ثتكل

َدكجتمً لم ْل طتإللبح راّ ْلبط ىلللَدكجتمً لم ْلب  ثتكلذخنلبط  ٠تل

لل٠ذعٕلب١دب٘لبطًتكٗللَدكجتمً لم ْلل ّتعلبمرمىبطلبٖلبح    ل.

 :خامطًا: مسسلة اليػس 

 َبددٖليددذٍلبطىذ ددٕلاددت لبحثتذاددتىل ه ددىلبح اددملبحىااّددٕلبطُجددُدٔلللل:للبحه ددى

لم ٖلبطُا للَمُوّ ل اتٙاًتلَممّتبمًتلح حًتتلبطخ إ.

 طهددد خللدددوللاثدددخنلبحطددد٠ لبح ّهدددٕللللبح ثهدددٖ:لليدددذٍلبطىذ دددٕل ّددد  لثىِدددبلبللل

   دالبحاد ُ تتلبح دٖلمُبجًدٌلبنيهدت٘لمطثّدقلبح حى دٕللللللللبمل ط٠مّٕلذ ٖلن

 ب١لتلّٕلبّرتَرلثهثًتلَذ ًت.

   :جتاىظ زتنوعات البشح 

للمتلمطثّدددقلب  ثدددتكلَح دددْلم ر دددقلبحثتذادددٕللدددولثدددتن لب اُمدددتتلاث ّدددتملل

للذسدددت لبح حدددتن للTwo Way ANOVA  ّدددخنلبح ثدددتِولنيهدددتْٙلبٟثدددتٍل
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 اُمددددتتلبحثردددداللَمحدددداللح   ددددىالم ددددْلدٟحددددٕلبح ددددىَ ل دددد لل ُلددددطتتللللل

ب اُمددددتتلللبح طثّددددقلبح ث ددددْلٟ  ثددددتكلبح راددددّخنلبط ددددىلللَب  ثددددتكلذددددخنلللل

بط دد ٠تللَ طتاددٕلل٠ذعددٕلب١دب٘لبطًددتكٗللَل ّددتعلبمرمددىبطلبددٖلبحدد    لللللللل

لَبجل َرلبح تحْلِ خمليذٍلبحه تٙخ.

ح كبلٕلبح ىَ ل  للTwo Way ANOVAب  ثتكل  ّخنلبح ثتِولبذتدٓلبٟثتٍل للن تٙخل17ج َرلر

ل ُلطتتلراُمتتلبحثرالللبح طثّقلبح ث ْلٟ  ثتكلذخنلبط  ٠تلَب  ثتكللبح راّخنلبط ىلللَ طتإل

لل٠ذعٕلب١دب٘لبطًتكٗ

لراُيفلبطى  تت لا كلبح ثتِولبٟ  ثتك

دكجٕل

 بإىِٕ
ل ُل ل

 بطى  تت
اّإل

 "ا"
لس ُٓل

 بح ٟحٕ

 راّخنلبح

لبط ىل

منطٖلبح املبحىاإّلل

 743. 109. 692. 1 692. رل و لب 
 827. 048. 308. 1 308.لب١ل ُ لبط ىلللرل و ل  

 913. 012. 077. 1 077.ل  ×بح  تمخنلرب
   6.369 48 305.692ل طألبح ثتِو
    51 306.769لبح ثتِولبح  ْ

لذخنلبط  ٠ت

بح املبحىاإّللمنطٖل

 960. 003. 019. 1 019. رل و لب 

 879. 023. 173. 1 173.لب١ل ُ لبط ىلللرل و ل  
 800. 065. 481. 1 481.ل  ×بح  تمخنلرب

   7.446 48 357.385ل طألبح ثتِو
    51 358.058لبح ثتِولبح  ْ

 طتإل

ل٠ذعٕل

لب١دب٘لبطًتكٗ

منطٖلبح املبحىاإّلل

 850. 036. 4.923 1 4.923 ب رل و ل

 831. 046. 6.231 1 6.231لب١ل ُ لبط ىلللرل و ل  
 962. 002. 308. 1 308.ل  ×بح  تمخنلرب

   135.840 48 6520.308ل طألبح ثتِو
لل  51 6531.769لبح ثتِولبح  ْ

ُِو لبجل َرلبحست ق:لم  لَجُدلبى لدبرليذاتّٙتملل  لل ُلدطْلدكجدتتللل

بحثردالبح حىِثّدٕلللبح طثّدقلبح ث دْلٟ  ثدتكلبح رادّخنلبط ىبدٖللللللللللراُمتت

َب  ثددتكلذددخنلبط دد ٠تلِىجدد لينلبنيددىلبح  تمددخنل دد لمنطددٖلبح اددملبحىااّددٕللللل

ر طْل/ل  ىيفل لَب١ل ُ لبط ىلللر ادخنلبحواُذ/مد  ل ادخنلبحوادُذ للللللل

بضدد٠لمددولمدد  لَجددُدلبددى لدبرليذاددتّٙتملل دد لل ُلددطْلدكجددتتلراُمددتتلللللللل

 حىِثّددٕلللبح طثّددقلبح ث ددْلحثطتاددٕلل٠ذعددٕلب١دب٘لبطًددتكٗلِىجدد لللبحثرددالبح

ينلبنيددىلبح  تمددخنل دد لمنطددٖلبح اددملبحىااّددٕللر طددْل/ل  ددىيفل لَب١لدد ُ للللل

بط ىلللر اخنلبحواُذ/م  ل اخنلبحواُذ لَ تح دتحْلك دولبح هثدٞل   دتبٛللللل

لب اُمتتلاث ّتلللل و بتلبحثرالبح ت  ٕ.

 تيفير التذسبة األضاضية 

ذّداللل1/12/2019ينلل6/10/2019بح رتٔللوللَمحاللللمه ّذلبح حى ٕل  ِ لمت

 لبلدت ّ للَمحدداللبدٖلبح ادخنلبح كبلددٖلللل8بلد وىاتلمطثّدقلبح حى ددٕلب١لتلدّٕلرللل

ليجىب٘بتلمطثّقلَمه ّذلبح حى ٕلب١لتلّٕلح ثرا ل5رلب١َرللَُِو لبجل َر
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ليجىب٘بتلمه ّذلبح حى ٕلب١لتلّٕلح ثرال لُِو ل18رلج َر

لبح رتٔلبحتلهّٕ

لبذ بثلبح    

لبطُوُمتتلبح كبلّٕ

مللبح ًّٕٚلح  حى ٕلَبح طثّقلبح ث ٖل١دَبتلبحثرا: لبَ

لب١لثُيفلب١َر

للو

ل6/10/2019

لين

ل12/10/2019

لر - ل6/10/2019ُِ  لل ت  ٕ لتت لبحرت ّٕل  ل   ّٕ لمتلٕ لش ثٕ لبحاتحإ لبح ىإ ل ٠  ل 

ل لب١َر لبح كبلٖ لبح اخن لبٖ ل هطت لجتل ٕ لبحمل ُٓلل2020-2019بحهُمّٕ ل ثّ ٕ ح ىذ

 .بح املبحىاإّللول ٠رلبطُا م ٖلَم كِثًّ ل
لرت.غ. - لبحواُذ ل اخن لم   ل/ ل اخن لب  ثتك لب  ثتك لب3بجىب٘ للو لَات لنُكمُىللم بدٕ 

ل ٠ ل 1989رلمحُٔلذتل لبح ترلمث لَم هّهٌل رتمج ٌ لح  سّ  لبٟ  ثتك ليذب لَِطثق ل

ل  .م  ل اخنلغاُذ/ل اخنلغاُذ٢ل ُ لبط ىبٖلرَب تلحمّهٌلبحثرال

لب١لثُيفلبحاتنٖ

لينل13/10/2019لول

ل19/10/2019

ل - ليمطت٘ للURLبحط٠  لين لَح   ُر لبطُا  ل ٠ر للو بدَبتللمطثّقبح املبحىاإّ

 َم ضاوليذٍلبخلطُٔللتلِ ٖ:بحثرالاث ّتمللم ٖلبحط٠ لل
لر - للو لبح رتٔ لرل13/10/2019بٖ لين للدىٔل14/10/2019  ل١َر لبح ث دٖ لبم  ثتك لمطثّق لمت  

 .بطُا يح رتَنّدتملللدول د٠رل
يح رتَنّدتملللدوللب  ثتكلذخنلبط  ٠تلمطثّقمتل ل16/10/2019 لينلرل15/10/2019بٖلبح رتٔللولر -

لبطُا . د٠رل

لر - للو لبح رتٔ لرل17/10/2019بٖ لين لحثطتإل19/10/2019  لبح ث ٖ ل تح طثّق لبحثتذاتى لات   

لل٠ذعٕلب١دب٘لبطًتكٗ.ل

ل: نيتنّتملل:لمه ّذلبح حى ٕلب١لتلّٕلح ثرا

لب١لثُيفلبحاتحا

للو

ل20/10/2019

لين

ل26/10/2019

ِ ُ لبحط٠ لبٖلرب١ك  لراُمتت ل  كبلٕلبح اخنلب١َرلل20/10/2019ُِ للب١ذ ل  ٘بملللول -

لذسبل لبح ىذلم ٖ ل ل  ٠ال ىِ ٕ لبطُا  لم ٖ لب٣حْ لح رتلب لب١لتلّٕ لبط ُنتت :

 للَِ ُ لبحط٠ لمب تي ٔلَدكبلٕلبحمل ُٓلم ٖلذسبلل  ىيف/لل طٖرلمنطٖلبح ام

 .كخنلراُمٕ
ل - لبٟلبحثتذاتىِ ُ  ل طى  لبحذٓ لبجلت٘ لل  لِ هتلب لمبت لل للٚ ٕ لَلهتا  ًت لمىوٌ مت

لبحُاتلبحمل د.مس ّاٌلللَن تطلل1خنلم دلحببحط٠ لَِ  لم  ّالل.بحط٠ 

لمت  

لب١لثُيفلبحاتحا

للو

ل20/10/2019

لين

ل26/10/2019

ل

ل

ل

ل

ل  للول ٠رلبخلطُبتلبح تحّٕ:ِبح م لَبطستم ٔلَ -

ل - لبٖ لبط تذٕ لب١دَبت لبذ  لين لبح  ُر لِ   للُوُيف لبٗ لمو لبٟل  ستك لذتحٕ بطُا للبٖ

 َك ت ٕلبٟل  ستك.
راُمٕلينلللذتحٕلَجُدل  ُ ٕلللبح ّت ل تطًإلبطط ُ ٕللِ ُ لبحطتحبل تح  ُرل -

 بح ّ لحط بلبطستم ٔلَبح م للولبط   .ل
o ل لبط    لمِ ُ  لبحط٠  ل  ُجٌّ لبٖ لبطُجُدٔ لب١دَبت لبطُا ل خ ب 

 حط بلبطستم ٔلَبح م .لبٟح رتَنْلَجىَ لبح ّ 
o لل لل مُلٕلِ ُ  ليجت تت لبَ لنإّ للثتشىٔ ليجت تت ل تكلتر بط   

لمباتدكلخم   ٕلريجت تتلل مُلٕل ىَب  ل تكجّٕ .

متلبح هثّٕلم ٖلمجّ لبحط٠ لحإلن ًت٘للولكب لب١ن طٕلبطط ُ ٕل ٠رلبح رتٔلبحتلهّٕل -

ل27/10/2019بحاتنْللول  بِٕلب١ذ للبح اخنبحمل دٔلَبحث ٘للولدكبلٕل

لب١لثُيفلبحىب  

لبحسثتللو

ل27/10/2019

للبجلا ٕيحْل

ل2/11/2019

بحاتنْلبح ُذٕللبح اخنبحط٠ لبٖلرب١ك  لراُمتت ل  كبلٕللات ل٬ل27/10/2019ُِ للب١ذ ل -

ل َِ ُ لبحط٠ للَب تمللحها لبح املبحىاإّلر طٖ/لل  ىيف Mother Board ب١ ل

 .مب تي ٔلَدكبلٕلبحمل ُٓلم ٖلذسبلكخنلراُمٕ
ل - لبٟلبحثتذاتىِ ُ  لل ل طى  لَلهتا  ًت لمىوٌ لمت لبحذٓ لبجلت٘ لل  لِ هتلب لمبت لٚ ٕ

لبحُاتلبحمل د.مس ّاٌلللَن تطلل1خنلم دلحببحط٠ لَِ  لم  ّالل.بحط٠ 

لمت  

لب١لثُيفلبحىب  

للو

ل27/10/2019

لين

ل2/11/2019

لبح م لَبطستم ٔلَم  للول ٠رلبخلطُبتلبح تحّٕ: -

لين - لبح  ُر لِ   للُوُيف لبٗ لمو لبٟل  ستك لذتحٕ لبطُا لللبٖ لبٖ لبط تذٕ لب١دَبت بذ 

 َك ت ٕلبٟل  ستك.
راُمٕلينلللذتحٕلَجُدل  ُ ٕلللبح ّت ل تطًإلبطط ُ ٕللِ ُ لبحطتحبل تح  ُرل -

 بح ّ لحط بلبطستم ٔلَبح م للولبط   .ل
ل - لبط    لمِ ُ  لبحط٠  ل  ُجٌّ لبٖ لبطُجُدٔ لب١دَبت لَجىَ للبطُا ل خ ب  بٟح رتَنْ

 بطستم ٔلَبح م .لحط بلبح ّ 
ِ ُ لبط   ل تكلترليجت تتللثتشىٔلنإّلبَليجت تتلل مُلٕلمباتدكلخم   ٕلريجت تتلل -

لل مُلٕل ىَب  ل تكجّٕ .

متلبح هثّٕلم ٖلمجّ لبحط٠ لحإلن ًت٘للولكب لب١ن طٕلبطط ُ ٕل ٠رلبح رتٔلبحتلهّٕل -

ل3/11/2019  بِٕللولب١ذ لبحاتحاللبح اخنبحمل دٔلَبحث ٘للولدكبلٕل

لب١لثُيفلبخلتل 

ل3/11/2019

لين

لبجلا ٕ

ل9/11/2019

بحاتحالَذ ٔللبح اخنلبحط٠ لبٖلرب١ك  لراُمتت ل  كبلٕلات ل٬ل3/11/2019ُِ للب١ذ ل -

ل لبطىكتِٕ لحها لبح املل Central Processing Unit (CPU)بط تجلٕ َب تمل

لل  ىيف  لر طٖ/ لكخنللبحىاإّ لذسب لم ٖ لبحمل ُٓ لَدكبلٕ لمب تي ٔ لبحط٠   ُ َِ

 .راُمٕ
ل - لبٟلبحثتذاتىِ ُ  لل ل طى  لَلهتا  ًت لمىوٌ لمت لبحذٓ لبجلت٘ لل  لِ هتلب لمبت لٚ ٕ

 بحُاتلبحمل د.مس ّاٌلللَن تطلل2خنلم دلحببحط٠ لَِ  لم  ّالل.بحط٠ 
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لبح رتٔلبحتلهّٕ

لبذ بثلبح    

لبطُوُمتتلبح كبلّٕ

ل

 بح م لَبطستم ٔلَم  للول ٠رلبخلطُبتلبح تحّٕ: -ل
لل- - لذتحٕ لبٖلبٖ لبط تذٕ لب١دَبت لينلبذ  لبح  ُر لِ   لبٗللُوُيف لمو بٟل  ستك

 بطُا للَك ت ٕلبٟل  ستك.
لينلل- - ل تح  ُر لبحطتحب لِ ُ  لبطط ُ ٕل ل تطًإ لبح ّت  لل ل  ُ ٕ لَجُد للذتحٕ

 راُمٕلبح ّ لحط بلبطستم ٔلَبح م للولبط   .ل
- oلبطُجُل لب١دَبت لمل خ ب  لبحط٠  ل  ُجٌّ لبط    لبٟح رتَنْلِ ُ  لبطُا  لبٖ دٔ

 َجىَ لبح ّ لحط بلبطستم ٔلَبح م .
- oلبط   ل تكلترليجت تتللثتشىٔلنإّلبَليجت تتلل مُلٕلمباتدكلخم   ٕللل ُ ِ

 ريجت تتلل مُلٕل ىَب  ل تكجّٕ .
متلبح هثّٕلم ٖلمجّ لبحط٠ لحإلن ًت٘للولكب لب١ن طٕلبطط ُ ٕل ٠رلبح رتٔلبحتلهّٕل- -

ل10/11/2019  بِٕللولب١ذ للبحىب  لبح اخن كبلٕل بحمل دٔلَبحث ٘ل

لب١لثُيفلبحستدع

للو

ل10/11/2019

لين

ل16/11/2019

لب١ذ ل - ىب  ليدبكٔلبحلبح اخنِ ُ لبحط٠ لبٖلرب١ك  لراُمتت ل  كبلٕلل10/11/2019ُِ ل

ل لَِ ُ للHard Diskبح ىصلبحا ب لل  ىيف  لر طٖ/ لبح املبحىاإّ لحها  َب تمل

 بحط٠ لمب تي ٔلَدكبلٕلبحمل ُٓلم ٖلذسبلكخنلراُمٕ.
لل ل - لَلهتا  ًت لمىوٌ لمت لبحذٓ لبجلت٘ لل  لِ هتلب لمبت لبٟلٚ ٕ ل طى  لبحثتذاتى  ُ ِ

 بحمل د.لن تطلَمس ّاٌلللبحُاتل2بحط٠ .لَِ  لم  ّالبحط٠ لحبخنلم دل
لمت  

لب١لثُيفلبحستدع

ل10/11/2019

لين

ل16/11/2019

لبح م لَبطستم ٔلَم  للول ٠رلبخلطُبتلبح تحّٕ: -

لبطُا للل- لبٖ لبط تذٕ لب١دَبت لبذ  لين لبح  ُر لِ   للُوُيف لبٗ لمو لبٟل  ستك لذتحٕ بٖ

 َك ت ٕلبٟل  ستك.
للذتحٕلَجُدل  ُ ٕلللبح ّت ل تطًإلبطط ُ ٕللِ ُ لبحطتحبل تح  ُرلينلراُمٕلل-

 بح ّ لحط بلبطستم ٔلَبح م للولبط   .ل
oلَجىَ لل لبٟح رتَنْ لبطُا  لبٖ لبطُجُدٔ لب١دَبت لمل خ ب  لبحط٠  ل  ُجٌّ لبط     ُ ِ

 بح ّ لحط بلبطستم ٔلَبح م .
oثتشىٔلنإّلبَليجت تتلل مُلٕلمباتدكلخم   ٕلريجت تتلِ ُ لبط   ل تكلترليجت تتلللل

 ل مُلٕل ىَب  ل تكجّٕ .
متلبح هثّٕلم ٖلمجّ لبحط٠ لحإلن ًت٘للولكب لب١ن طٕلبطط ُ ٕل ٠رلبح رتٔلبحتلهّٕل -

ل17/11/2019بخلتل للول  بِٕلب١ذ للبح اخن كبلٕل بحمل دٔلَبحث ٘ل

لب١لثُيفلبحست  

للو

ل17/11/2019

لين

ل23/11/2019

ل لب١ذ  ل لل17/11/2019ُِ  ل  كبلٕ لبحط٠ لبٖلرب١ك  لراُمتت  بخلتل لنعت للبح اخنِ ُ 

ل لب١لتلْ لَبم ىبد لل  ىيف للBIOSبمد تر لر طٖ/ لبحىاإّ لبح ام لحها  َب تمل

 .َِ ُ لبحط٠ لمب تي ٔلَدكبلٕلبحمل ُٓلم ٖلذسبلكخنلراُمٕ
ت٘لبحذٓلمتلمىوٌلَلهتا  ًتلل لبحط٠ .لِ ُ لبحثتذاتىل طى لبٟلٚ ٕلمبتلِ هتلبلل لبجل

 .ن تطلَمس ّاٌلللبحُاتلبحمل دل2َِ  لم  ّالبحط٠ لحبخنلم دل
ل

لمت  

لب١لثُيفلبحست  

للو

لبحسثت

ل17/11/2019

لين

ل23/11/2019

لبح م لَبطستم ٔلَم  للول ٠رلبخلطُبتلبح تحّٕ:

لل- لبذ  لين لبح  ُر لِ   للُوُيف لبٗ لمو لبٟل  ستك لذتحٕ لبطُا للبٖ لبٖ لبط تذٕ ب١دَبت

 َك ت ٕلبٟل  ستك.
للذتحٕلَجُدل  ُ ٕلللبح ّت ل تطًإلبطط ُ ٕللِ ُ لبحطتحبل تح  ُرلينلراُمٕلل-

 بح ّ لحط بلبطستم ٔلَبح م للولبط   .ل
oلَجىَ لل لبٟح رتَنْ لبطُا  لبٖ لبطُجُدٔ لب١دَبت لمل خ ب  لبحط٠  ل  ُجٌّ لبط     ُ ِ

 بطستم ٔلَبح م .بح ّ لحط بل
oلبط   ل تكلترليجت تتللثتشىٔلنإّلبَليجت تتلل مُلٕلمباتدكلخم   ٕلريجت تتللل ُ ِ

 ل مُلٕل ىَب  ل تكجّٕ .
لبح رتٔل لبطط ُ ٕل ٠ر لب١ن طٕ للولكب  لبحط٠ لحإلن ًت٘ لم ٖلبجلىَ لجلاّ  متلبح هثّٕ

ل24/11/2019لبحتلهّٕلبحمل دٔلَبٟل   بدلح  طثّقلبحث  ٗللول  بِٕلب١ذ 

لنيتحاتمل:لبح طثّقلبحث  ٗل١دَبتلبحثرا

لب١لثُيفلبحاتلو

للو

ل24/11/2019

لين

لبخلاّ 

ل28/11/2019

لي  ثتك - لمطثّق لبط  ٠تلمت لرلذخن للو لبح رتٔ لبٖ ليح رتَنّدتملل لينل24/11/2019بحث  ٗ  

ل 25/11/2019ر

ل 28/11/2019 لينلر27/11/2019بح رتٔللولرليح رتَنّدتمللللبط ىبٖلمتلمطثّقلبم  ثتكل -

ل.بٟرمىبطلللبح    مطثّقلل ّتعل -

لبح طثّقلبحث  ٗلحثطتإلل٠ذعٕلب١دب٘لبطًتكٗ. مت -
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 :التوصيات والبشوخ املكرتسة 

 :توصيات البشح 

م دددٖلودددُ٘للدددتلبلددد ىتلمهدددٌلن دددتٙخلبحثردددالبإدددتحْلللك دددولبلددد خ٠صللللللللل

لبح ُ ّتتلب٣مّٕ:

 للمدددد كِ لبط ددددىكبتللبح اددددملبحىااّددددٕب١ي اددددت ل  ُظّددددالَبلدددد خ ب ل

بح   ّإّللُب٘لم ٖلبطس ُٗلاثخنلبجلدتل ْلبَلبجلدتل ْلبَلبح كبلدتتلبح  ّدتللللللل

م ٖلرٟلمس ً اليذٍلب١لتحّبلرىدلمسحّخنلَثاّ لل  ُلتتلبَل ّتندتتلل

ل دخنلمًد  ل  رُِدخنلبط  ُلدتتليحدْلبب ددتكلَذ دُرلَظّ ّدٕلِسد  تدل ًدتلللذددخنللللللللل

 بط  ٠تلبح   ّإّ.
 ٕلبٟي اددت ل    ّددخنلَبلدد خ ب للل للخم  ددالبنددُبيفلبحثّٚددتتللللبح اددملبحىااّدد

بح   ّاّددٕلللَمحدداللحضدداتىل  ّددقلبيدد بالبح ا ّددٕلبح   ّاّددٕلَك ت٘مًددتلللللل

   ر ّقلبجلُدٔلَبمم تىلللنُبمخلبح    .
 ٕللم حّ لبحطد٠ لم دٖلبلد خ ب لللل للبحثردالمدولبط  ُلدتتلللللبح ادملبحىااّد

  ىكبمً لبح كبلّٕلبطخ   ٕ.بطىمثطٕلمب
 ودىَكٔلمد كِبلبحطد٠ لم ددٖلبطًدتكبتلبحد لسم تجًددتللدُ لبح ادخنلللرددترلللللللل

  ّتنٕللبإتلبلب٣حْ.
 ٕلبٟل  تدٔللولبمنتطلبمحبتكلكأذ لبط و بتلبجيتلٕلدب خنل لبح إلبحىااّد

 للمىذلبحثهّٕلبط ىبّٕ.
 لبحىااّددٕبح اددٕلم دد لدَكبتلم كِثّددٕلمسدد ً المهاّددٕللًددتكبتلبلدد خ ب لللل

لُب٘لح ا  ا لبَلبط   ا لل تمللَمحاللح٠لرتشدتدل ًدتلللبط دىكبتلبح كبلدّٕللللل

 بطخ   ٕ.
 بىلٟم ضدداولبلددٚ ٕلم  ّ ِددٕلزمددت لللبح اددٕلبحىااّددِٕىبمددْلمهدد لمادداّ لل

مهًتلمبحىدلمسحّخنلبَلثاّ ل ّتنتتلَل  ُلتتلللَح دولزمدبلبىلمسد ً الللل

ٓلَبشددتملبح ددىبكلإددخنلليددذٍلب١لددٚ ٕلذددالبحطدد٠ لم ددٖلبحدد    لح  ددُِولكبللل

 ل   ٕلم  ّإّلل ّهٕ.
 مُجّدددٌلبحطددد٠ ل تطسددد ر نيتتلبح   ّاّدددٕلبح  هُحُجّدددٕلَبكسدددت ً ل دددى لل

 بٟل  تدٔللهًتلَدَكيتلللذخنلبط  ٠تلبح لمُبجٌلبح ا ّٕلبح   ّإّ.
 مدد كِبلبحطدد٠ لم ددٖل  ِدد لبط دد ٠تلبح   ّاّددٕلَبنيددتكٔلبي اددتلً ل ًددذٍللللللل

لبط   ٕ.بط  ٠تلَكّ ٌّلذخنليذٍل

 :البشوخ املكرتسة 

م ٖلوُ٘للتلبل ىتلمهٌلبحه تٙخلبحثرالبإتحْللك دولبلد خ٠صلبحثردُثلللل

لبط رتذٕلبح تحّٕ:

 للبمندتطلللبح إلبحىاإّيجىب٘لبطتِ للولبحثرُثلبح لمً  ل أنيىلبل خ ب ل

 ب ىٗللولبح    لط ىكبتلدكبلّٕلب ىٗ.
 حبددالبنيددىلم تمددخنلمنطددْلبمحبددتكلربجيىلددْل/لبح ددث ْ لبَلغ يددتللددولبمنددتطلللل

ٕليحبدددتكلر دددىٗلللماددداّ للل َب١لددد ُ لبط دددىللرب ادددخنل/للللبح ادددٕلبحىااّددد
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بح ر ّ ْ لبَلغ يتللولبلتحّبلل ىبّٕلم ٖلمهاّدٕللد و بتلب دىٗللادخنلرللللل

 بح بب ّٕلح٠دمتو .ل–بح    لبحهتا ل
 لبطخ دد  لبَلغ يددتللددولبمنددتطللللحبددالبنيددىلم تمددخنلمنطددْلبمحبتكربح ددثلللل/ْ 

بَللَب١ل ُ لبط ىللربطدرتَٓل/بطهد ب ل لللبح إلبحىاإّلبمحبتكلللمااّ ل

غ يددتللددولب١لددتحّبلبط ىبّددٕلم ددٖلمهاّددٕللدد و بتلب ددىٗللاددخنلرَلًددتكبتللل

لًتكبتلمطُِىلله حتتلم  ّإّلخم   دٕل لحد ٗل د٠ لللل–بح    لبم  بمْل

لم هُحُجّتلبح   ّ .

 م تمددخنلمنطددْلبمحبددتكلربجيىلددْل/لبحدد بٙىٓ لبَلغ يددتللددولبمنددتطللحبددالبنيددىل

بح تٙإلم ٖلنعىِدٕلربطىَندٕلبط ىبّدٕ لللللبح إلبحىاإّبمحبتكلللمااّ ل

بحد    للل–َلد و بتلب دىٗللادخنلربحد    لبحهتاد لللللللذدخنلبط د ٠تللم ٖلمهإّل

 بم  بمْ .
 تللولبمندتطللحبالبنيىلم تمخنلمنطْلبمحبتكلربجيىلْل/لغ لبخلطْ لبَلغ ي

َبحذكت٘لبطهعدُلْلم دٖلمهاّدٕلبحد    للللللبح إلبحىاإّبمحبتكلللمااّ ل

 بطهعُلْلَلًتكبتلذخنلبط  ٠ت.

 :املسادع 

 : أوال : املسادع العسبية 

م٠اددٕلبح دداللَبحددذبكىٔلبح تل ددٕلحبددخنللبحواددُذلبح وددُٓلل .ل2007بمحدد لي تمّددخنلحماددُدليتشدد .لر -

للجتل ٕلبح تيىٔلللك ّٕلم  لبحه  لبحرت ُٓلللاس لم  للكلتحٕللتجس  لَبح  لىالم ٖلبحهلا .

 بحه  لبحرت ُٓ.
ل.للبمل ه كِٕلللدبكلبحقب٘لثاّ لَ ّتنٕلبإتلبلب٣حْ .ل2004بمح لذسولمخّ لر -

ل. للبح تيىٔلللل  ثٕلب١دم ُلبطاىِٕلم  لبحه  لبحرت ُٓ .ل2000رلترل تد لللبٞبدلب ُلذطبللر -

بط ىبّٕللللحبُثلم د لبحده  لبح ى ّدٕللَمطثّ تمدٌللللللللللب١لتحّبل. 1995رلبنُكللحما لبح ىاتَٓ -

للل.للبح تيىٔ:لل  ثٕلب١دم ُلبطاىِٕبحرت ّٕ

ب  دددٕلبطادددىِٕل .لب١لدددتحّبلبط ىبّدددٕل:لبح  سددد لبحهعدددىٗلَبح طثّ دددتت.لل1996بندددُكلبح دددىاتَٗ.لر -

  ل.ل15 ليفلرلل6لللخلرللح  كبلتتلبحه سّٕ
ل:لبح تيىٔللل  ثٕلب١دم ُلب١لىِ ّٕ.2للطم  لبحه  لبط ت ى ل.1992بنُكلحما لبح ىاتَٗلر -

ٗل .ل1996بندددُكلحماددد لبح دددىاتَٗ.لر - .ليثتيدددتتلل ت دددىٔلبدددٖلبح ّدددتعلَبح  دددُِ لبحه سدددٖلَبحرت دددُ

 بح تيىٔ:لل  ثٕلب١دم ُلبطاىِٕ
.لبح دددتيىٔ:لل  ثدددٕلب١ث دددُلل2 .لم ددد لبحددده  لبط ىبدددٖلبط ت دددى.لطلل2003بندددُكلحماددد لبح دددىاتَٗ.لرل -

 بطاىِٕ.
بل خ ب لكَبِٕلبح املبحىاإّلللمهإّلبجيُِٕلبحا تبّدٕلح٢  دترللل .ل2015يكتىلمج ٕلبًاْلر -

ل.280-229لل104لليف26لاىلللخل–لر ٕلك ّٕلبحرت ّٕلرلجتل ٕل هًتل ل:مَٓل  ُ تتلبح    

ثد للمىمجدٕلمثد لبجلدُبدللملللللل ح للم  لبحده  لبط ت دىللل. 1996رل رتَب  لبىلل للدللل تككَم س ْ -

لبح تيىٔ:لدبكلبح تمللبجل ِ .لللل1طلبحس٠ لكَبى

لبتم ّددٕلمُظّددالبح اددملبحىااّددٕلللمهاّددٕللًددتكبتلذددخنلبطسددتٙخنللللللل. ل2016دذدد٠ىلرماددىل ددىبم ل -

ٔلللللّدذلبح  عّٕلبحىِتودّٕلحد ٗلم٠للل ٔللللللبحادالبحاتحدالب١لتلدْل ودت للكلدتحٕللتجسد  لغد لله دُك

ل.بجلتل ٕلبمل٠لّٕللغتٔ

بنيدىل ىندتلخلمد كِالادتٙ لم دٖللًدتكبتلبحد    لبمزمدت ْلللمهاّدٕللللللللللل .2014رلبإاّددد لجدت دددىلمددثددد لل -

بح  ددُ لللًددتكٔلذددخنلبط دد ٠تلحدد ٗلم٠لّددذلبإ  ددٕلبمم بدِددٕلمَٓل دد ُ تتلبحدد    لبٟج اددتمْلللل

ل.402-371لل3بح  دلللل22ر  لللاىلللبحرت ُِٕ
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ٕل - ٖللل .2018رلجًّددتىليتشدد لبحس تلدد  بإُلددثٕلبحسددرت ّٕلللمهاّددٕلللبنيددىل ىنددتلخلم  ّاددْلاددتٙ لم دد

ل-دكبلددتتللللللددتدٔلبح  ددُ لحدد ٗل  ثددٕلبحاددالبحاددتلولب١لتلددْلللب١كدىللللًددتكبتلذددخنلبط دد ٠تل

لل117-106للل45لخللبح  ُ لبحرت ُِٕ

ل.بحىِتذللجتل ٕلبط اللل ُدلل1طللللًتكتلبح  كِ  .ل2001ذسولذس لوِ ُىلر -

للبح ى ّددٕلبحىِددتذللللبمح رتَنددْكِٝددٕلج ِدد ٔلبددٖلبح   ددّ لَبحدد    ل .ل2006ذسدددولذسّدددولوِ دددُىلر -

ل.بح بكلبحاُمّٕلح رت ّٕ

 IBM SPSS Statistics .لبمذات٘لَبإتلبلب٣حْل:مطثّ تت2014ذسولمُذلذسولبجله ٓر -
V21لل  ثٕلب١دم ُلبطاىِٕلبح تيىٔللبحطث ٕلب١َحْ.ل

 خنلح رسد لبمدكبكلبحثادىٓلح خد للللاادٕلكااّدٕلل رتذدٕلكاد لللل .ل2015دبحّتلذسينلبح د َٓللرل -

ر دددٕلحبدددُثلللبحرت ّدددٕلبح هّدددٕل لبحثسددّ لللبحطثّ دددٕلحددد ٗلب١  دددترلمَٓل دد ُ تتلبحددد    لل

 .40-1لل46لاىلليفل–جتل ٕلذ ُبىلل–ك ّٕلبحرت ّٕلبح هّٕلل–لَبح هُى
دكبلددٕلٟنيددىلبح دد كٔلم ددٖلبٟلدد  ٟرلَ اددخنلبحواددُذلَ دد  للل .ل1990كوددتلمثدد لبولب ددُللددىِ .لر -

للجتل ٕل هًتلللك ّٕلبحرت ّٕلللاس لم  لبحده  للل.لكلتحٕلدك ُكبٔلمٕلبٖلم   لل ُكلبح هثٞبٟطت

 بح   ّاٖ.
ْلبنيىلمُظّاللثتدٗ٘لبحا تبٕلبحثاىِٕلبدٖلبحد    للل .ل2015وِهبل  ٗلبح حّتٗللر - م دٖلللبمح رتَند

بحاُكلبحىاإّلَبح    لبحثادىٗلحد ٗل د٠ لم هُحُجّدتلبح   دّ لل را دٖللللللللين تدمهإّللًتكبتل

للجتل ددٕل هطددتللك ّددٕلبحرت ّددٕلبحهُمّددٕللكلددتحٕللتجسدد  للبحوادُذلَمدد  لل را ددٖلبحواددُذل

لاس لم هُحُجّتلبح   ّ .

بتم ّٕلبح دىَذلبٟل  ادتّٕٙلم دٖل ادّخنلبحطد٠ ل د٠ لبحادالللللللل .ل1997ل تدلبمح لشتي رل -

ٖللللبحاتحددالبٟمدد بدٗ ر ددٕلك ّددٕلبحرت ّددٕلجتل ددٕلل.لبددٖللددتدٔلبح  ددُ لَم٠ا ددٌل ت١لدد ُ لبط ىبدد

ل.393-345لل24بلليفل ه 

 بتم ّددٕلبح اددملبحىااّددٕلللمهاّددٕللًددتكبتلبٟلدد اتيفلبحهتادد لللل ددىكلللللل. ل2016لدد اٖلبإى ددْلرل -
 ب  ددٕلبحرت ُِددٕلبح َحّددٕللبح وددٕلبٟدم ّتِددٕلحدد ٗل تحثددتتلبطىذ ددٕلبحاتنُِددٕلللل ِهددٕلبحىِددتذل

ل.308-276 للل8رل لبح  د5بٟكدىللب   لرلل–بط خاإ

 اددخنلبحواددُذلَ  ددضلبطدد و بتلبحه سددّٕلبط٠مثطددٕل ددٌلحدد ٗللل .ل2000لددّ لمثدد لبح عددّ لحمادد لرل -

ك ّٕلبحرت ّٕلللجتل ٕلبطهّتلللر ٕلبحثرالبٖلبحرت ّٕلَم  لبحه  لللمّهٕللولبح ثت لبجلتل ٖ

 .1لليف14لخل
 اخنلبحواُذلَ  ضلبط و بتلبحه سٕلبطىمثطدٕل دٌلحد ٗلمّهدٕللللل.ل 2000لّ لمث لبح عّ لحما لر -

ك ّٕلبحرت ّٕلللجتل ٕلبطهّتللللدخلللر ٕلبحثرالبٖلبحرت ّٕلَم  لبحه  لل.للولبح ثت لبجلتل ٖ

  .1 للليفر14ر
  ىنتلخلل رت لاتٙ لم ٖلبل خ ب لبح املبحىاإّلح هإّل  دضلبط دتيّ للل. ل2017رلبحسّ ل ثت  -

ر دٕلبح كبلدتتلبح ى ّدٕلللبحرت ّدٕلللللللَبح    لبٟ   تكٓلح ٗل  خنلكِدتذلب١  دترللبحىِتوّٕل

ل.156ل-122 لل90ر بحس ُدِٕللبح  دل–بحه  لَم  

ب١لدددتحّبلبط ىبّدددٕلَم٠ا ًدددتل دددث ضللددد و بتلللل .ل1989مثددد لبح دددترلذتلددد لمثددد لبح دددترلمحدددُٔ.لرلللل -

 ٕلبحرت ّٕ.لاس لم  لبحه  .للجتل ٕلبطهُبّٕ.لك ّلكلتحٕلدك ُكبٔلبح خإّل:لدكبلٕلمتل ّٕ.
 .م دد لبحدده  لبحرت ددُٓللل دد َتلللنٞلسددٕلبحىلددتحٕلح طثتمددٕلَبحه ددىلللل1998مثدد لب ّدد لبحه ددُبمْلرل -

لَبح ُوِ .

ْل .ل1988مددد٠٘لبحددد ِولك دددتبٖلجدددت ىلمثددد لبإاّددد لجدددت ىلرل - لل حددد لم ددد لبحددده  ل:لَبحطدددبلبحه سددد

 بدم ّتٓلمى ْل.لبح تيىٔ:لدبكلبحهًضٕلبح ى ّٕلح ه ىلَبح ُوِ .
 ل  ثٕلب١دم ُلبطاىِٕ.ل:للبح تيى1ٔللطٖبح  ُِ لبحه س:ل 1997رلبٞبدلب ُلذطبلَر ىَى -
لل  ثٕلب١دم ُلبطاىِٕ.ل:للبح تيى6ٔللطٗم  لبحه  لبحرت ُل. 2000رلبٞبدلب ُلذطبللبلترل تد  -

ٗللللل. لرب 1979بددٞبدلبحثًددْلبحسددّ لرلل - للبجلدد بَرلبمذاددتّٕٙلح  دد لبحدده  لَبح  ددُ لبمنسددتنّٕلب١ ددى

لبح تيىٔ:لدبكلبح  ىلبح ى ْ.
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 بنيىلب  ٠المااّ ل ّٚتتلبح ادملبحىااّدٕلبح   ّاّدٕلرنيهتّٙدٕ/لني٠نيّدٕ لللللل. ل2014حما لبحسّ لر -
ٓللللللل ٕلب١  تدلح هإّللًتبكتلبحد    لبحثادىٓلَبح رادّخنلحد ٗل د٠ لبحادالب١َرلبممد بد  للر د

 .256-209 لل161ر بح  دلبحرت ّٕل
ْلبنيىلبح  تمخنل  لبمنتطلبحد    لل .لل2009حما لحما لبحسّ لن ّ لر - َب١لدتحّبلبط ىبّدٕللللبمح رتَند

ٍلللح طد٠ لم دٖل  دضلنددُبمخلبحد    لللل للجتل دٕلبح ددتيىٔللل ًد لبح كبلدتتلبح ثُِددٕلللللكلددتحٕلدك دُكب

لاس لم هُحُجّتلبح   ّ .

ْل .لبنيىلبح  تمخنل  لبمنتطلبحد    لل2009حما لحما لبحسّ لن ّ .لر - َب١لدتحّبلبط ىبّدٕللللبمح رتَند

ح ط٠ لم ٖل  ضلنُبمخلبح    ل.لكلتحٕلدك ُكبٔلللجتل ٕلبح دتيىٔلللل ًد لبح كبلدتتلبحرت ُِدٕللللللل

 اس لم هُحُجّتلبح   ّ .
ٍل - بتم ّددددٕلبلددددرتبمّحّٕلذ ددددٖلبح اددددملبحىااّددددٕللل .ل2016رلمطّددددٕلخم ددددتكلمثدددد بخلتحقلمثدددد بح٠

حد    لبح ودٕلبح ى ّدٕلحد ٗلل   اًّدتللللللبح  تككّٕلللمهإّللًتكبتلبح ًد لبٟلد اتمْلَبح بب ّدٕلللل

 .142-71لل 100لليف16لاىللع-لبحا تبٕلَبح هإّ .غ لبحهت   ل ًت
ٕلللل .ل2018لىَٔلبح هتَٗلر - للمُظّالبح إلبحىاإّلبٖل  ضلبط تيّ لبحادرّٕلحد ٗل  دخنلبحىَود

ل.326-296لل3لليفل26لللخلر ٕلبجلتل ٕلبمل٠لّٕلح  كبلتتلبحرت ُِٕلَبحه سّٕ

لدد للبحىااّددٕلمددقلبحُِددبللبح اددٕلادداّ بح  تمددخنل دد للدد    لح ل .ل2013رلبح  ثددتىمثدد لبوللًهدد ل -

ٕل م هُحُجّددتللب١لدد ُ لبط ددىللَبنيددىٍلم ددٖلبك سددت لبط ىبددٕلَمهاّددٕلبحدد    لبم دد بمْلحدد ٗل  ثدد

 مش  ّٕللجتل ٕلم لللك ّٕلبحرتُكٔ للكلتحٕلدك ُكبٍلغ للهبح   ّ 
بٟلددتحّبلبط ىبّددٌلبددٖلم٠ا ًددتل تك سددت لبط ددتيّ لحدد ٗللل  ددضل .ل1994نتيدد لخم ددتكلذسددولكو لرل -

للجتل دٕلبطهُبّدٌللك ّدٕلبحرت ّدٌللاسد لم د لبحده  لللللللللكلتحٕللتجسد  ل.لم٠لّذلبطىذ ٌلبٟ   بٌّٙل

 بح   ّاٖ
مادداّ لبلددرتبمّحّٕلم  ّاّددٕلل رتذددٕلمددقلبحُِددبلللوددُ٘لمنددُمدلل .ل2014ن ددُٗلكب ددتلشددرتمٌلر -

م هُحُجّددتل لِىلبح اددملبحىااّددٕلبح   ّاّددٕلَبٟثددتٍلذمُيددتب  ددتدلبحدد    لح هاّددٕللًددتكبتلمطددُ

 .292-231لل2لليف24لللخلاى-بح   ّ ل
بنيددىلمادداّ لااددملكااّددٕلللمددتكِخلبحىِتوددّتتلللمهاّددٕللًددتكٔللللللل .ل2016يُِدد بلحماددُدللددّ لرلل -

ٕللللللل ر ددٕل .مادداّاًتلَل   دد بتلدلددخلمددتكِخلبحىِتوددّتتلللم كِسددًتلحدد ٗلبط  اددٕلاثددخنلبخل لدد

ل.330-282لل7لليف19لاىلللخ-لبحىِتوّتتمى ُِتتل

بنيىلبح  كِبلم ٖلبلدرتبمّحّتتلثًّدتلبط  ُلدتتلبدٖلبح رادّخنلللللل .ل2003َبت٘لكببتللاط ٖلم ٖلر -

للجتل دٕلبح دتيىٔلللل ًد لبح كبلدتتللللللكلدتحٕللتجسد  لل.لبح كبلٖلَ ادخنلبحوادُذلحد ٗلبٟ  دترلللل

 بحرت ُِٕلللاس لم  لبحه  لبحرت ُٗ.
بنيىلبح  تمخنل  لمند لبٟحبدتكلَبح ُجّدٌلبدٖل ىرّدتتلبحُلدتٙخنللللللل .ل2008َحّ لبحسّ لحما لمىبٌلر -

للجتل ٕل هطتللك ّٕلكلتحٕللتجس  للبح تٙ ٕلَب١ل ُ لبط ىبٖلم ٖلبح راّخنلَب١دب٘لبطًتكٗ

 بحرت ّٕلبحهُمّٕللاس لم هُحُجّتلبح   ّ .
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