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 تنميةسومشان للتدزيب االستكصائي يف  منوذجفاعلية 
 الطموح األكادميي واملنطكي س ـازات التفكيــمو

 طالب الفسقة السابعة بكلية االقتصاد لدى 
املنزلي جامعة املنوفية

 
 

 صلدتشامل: 
بملنّٓقدد لبحددكريع للمهدداصب ليفلتنميدد منددجسسلعددج ا ل ليدد لاهددزالبحث ددكلبحعؾدد ل دد ل 

طاحثدالمد لطداللبحريضود لبحضببقد لبقغدةل ربص للللللل(ل60حزىل يند لوجبمهدال للوبحّٓمجحلبألكارمي ل

 ىللفمددج ك للةومتلتقغديمهلبملندظ لوبملسعغدا لبعليد لبصوكقدارلبملنظحدد لاامقد لبملنج يد ,للللللل

,لوحك قيد لسحد لللطاحثال(30,لوبألخضىلمابّٓ لو زرهال طاحثا(ل30 حزبهمالػضيثي لو زرها 

َ لبحث دكالبملدنه  لللكدارمي لبحّٓمدجحلبأللومقيداؼللل,بملنّٓقد لحكريع لهاصب لبمللصمتلبناءلبخكثا ل,لوبتَّثد

وبإاضبءلبملقاؾدا لبححقداةي لبملناعدث لباعدكدزبنلبض دام للللللبحجفري لوبملنه لؽثهلبحكجضييب,ل

SPSSأعريض ل كاة لبحث كل د :لوادجرل دضوالسب لرصحد ل حقداةي ليفلبحكّٓثديق لبحقثلد للللللللل

احللبحكّٓثيد للوبحثقزيلصخكثاصلمهداصب لبحدكريع لبملنّٓقد ,لومقيداؼلبحّٓمدجحلبألكدارمي لحقدللللللل

بحثقدددزي,لوكدددشح لوادددجرل دددضوالسب لرصحددد ل حقددداةي لبددد لرصادددا لفمدددج  لبحث دددكللللللللل

بحكجضيثيدد لوبحندددابّٓ ليفلبحكّٓثيدد لبحثقدددزيلصخكثدداصلمهددداصب لبحددكريع لبملنّٓقددد ,لومقيددداؼللللل

بحّٓمجحلبألكارمي ;لمماليعؾ ل ا لي لمنجسسلعج ا ليفلتنمي لمهاصب لبحكريع لبملنّٓقد لل

بحكددري  لبحقددجيلحنمددجسسلللل(η2)مددالأكزتددهل كدداة لإمضبددَل يكدداإلللللوبحّٓمددجحلبألكددارمي ,لوهددشبلل

عددج ا ليفلتنميدد لبملددكل ب لبحكابقدد لحلث ددك,لوأيندداالواددجرل اودد لبصتثاطيدد لمجاثدد لسب للللل

رصحدد ل حقدداةي لبدد لبحّٓمددجحلبألكددارمي ,لومهدداصب لبحددكريع لبملنّٓقدد ,لووددزلمتلبحكجفددي لللللللل

شح لتنميدد لبحّٓمدجحلبألكددارمي للبندضوص لبصهكمددانلبكنميد لمهدداصب لبحدكريع لبملنّٓقدد ,لوكدلللل

حزىلبحّٓاللوغاف ليفلمضحل لبحكقليةلبؾامق ,لوبحقملل لىلبعكدزبنلمنجسسلعدج ا لل

ليفلتزصيػلمقضصب لأخضىليفلككل لبملضبحللبحزصبعي ,لو قزلبحرببم لحلكزصيبل ليها.

ل بحّٓمجحلبألكارمي .ل-مهاصب لبحكريع لبملنّٓق ل-منجسسلعج ا بحعلما لبملريكاحي :ل

The Effectiveness of Suchmans Inquiry Training Model in 
Developing Logical thinking skills and Academic Aspirations 

among Fourth Year Students at Faculty of  
Home Economics Menoufia University 

Dr. Seham Ahmed Refaat El-Shafei 

Dr. Noura Ibrahim Gharib Mohammed  

Dr. Fatma Rajab Shaaban Sharaf 

Abstract 
The current research aims at examining the effectiveness of 

Suchmans Inquiry Training Model in developing logical thinking 
skills and academic aspirations among a sample of (60) fourth year 
students enrolled in department of Home and Institutions 
Administration at the Faculty of Home Economics, Menoufia 
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University. The sample was divided into two groups:  an 
experimental group of (30) students, and a control group of (30) 
students. To achieve this aim, a logical thinking skills test, and an 
academic aspirations scale were prepared. The research applied the 
descriptive and the quasi-experimental approaches. Statistical 
analyses through SPSS revealed that the following results: there are 
statistically significant differences between the pre- and post- 
application of both The Logical Thinking Skills Test, and the 
Academic Aspirations Scale in favor of the post- application; there 
are statistically significant differences between the experimental 
and the control groups’ mean scores on the post- application of both 
The Logical Thinking Skills Test, and the Academic Aspirations 
Scale in favor of the control group; and there is a statistically 
significant positive correlation between the logical thinking skills, 
and the academic aspirations. Thus, Suchmans Inquiry Training 
Model was proved to be effective in developing logical thinking skills 
and academic aspirations, also the Eta Square (η2) revealed the 
strong influence of the Suchmans Inquiry Training Model in 
developing the dependent variables. Recommendations were 
presented in the light of the research results: the importance of 
paying attention to develop logical thinking skills and academic 
aspirations among students, specially university students, and to 
apply Suchmans Inquiry Training Model in teaching other courses 
at various grades, and the need to hold training courses on this 
model. 

Keywords: Suchmans Inquiry Training Model-Logical thinking 
skills -Academic    Aspirations 

  :مكدمة البخح 

لكددلّْلليفلبملكاحقدد للبحغددضيق للوبحكّٓددجصب للباحكقددزنللبؿددزيكللبحققددضلليكميددظل

لمدد لصلباددزَّلوبحددكل ب لبحغددضيق لبحكّٓددجصب ل جبكددبلهددش لوحعدد لبؿيددا ,لفدداص 

لفداص للكدللليفلوزبصتدهلبحققليد لللبعكدزبنل لىلوارصبليعج لعيكلبحريضر;ل  زبر

هددش للمجباهدد ل لددىلبأل ددضبرلبحقددارصي لبهددال قددزُّلبحدد لبؿيددا ,لوبحكقلدديةلهددجلبألرب ل

لبحد للبحدكريع للمهداصب للبحريدضرلل كغدالللخاحدهلميعد لللوبحك زيا ,ل مد للبحكّٓجصب 

لمد لليقرتمدهللمداللكدلّْللصمدجطلل د  للو لدىل,لتجباههلبح لبملؾعا ل لىلحللتغا ز 

ل.بحيجمي ليفلحياتهلككلري لوتققيزب لمجبو ,

كمالأ لبحكّٓجصلبحقلم لوبحكعنجحجا لبهلاةللبحشيليؾهز لبحقامللحاحيدالاقدلللل

حريظلبملقلجما لوبؿقاة ;لحيغتله لبملناعث لحلكدزصيػلللبألهزبالبحقاةم ل لى

عجبءليفلمضبحدللبحكقلديةلبحقدانلأولبؾامقدا ,لبدللب قدبَّلبصهكمدانل لدىلبألهدزبالللللللللل

بح لم لؽري هال كغاللبحّٓاللبملهاصب لبحقلمي ,لومهاصب لبحكريع لبح لمتعنهةل

لم لبعكققاءلبؿقاة لبري ريغهة,لوتعجي لبملرياهيةلوبملثارئلبحقلمي .
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ومبالأ لبحكريع ل ثاص ل د لمقاؾد ل قليد لحلمدزخا لبؿغدي ل دالبادزَّلمد للللللللل

تنميكددده,لومددد لبملقدددضوالأ لتنميددد لبحدددكريع لميعددد لأ ليدددكةلمددد لخدددا لبملنددداه للللل

بحزصبعدددي لبملدكلريددد ,لوبملنددداه لبددداخكاالفاصتهدددالتغدددهةليفلتنميددد لبحدددكريع ,للل

حمعا دا لبحاطمد ,لللوبحقزص ل لىلحللبملؾعا لحزىلبحّٓلث ;ل سبلتج ضلحكزصيغهالب

حشبلكا لبصهكمانلباحكريع لبقري ل ام ,لوبحكريع لبملنّٓقد لبقدري لخافد لمد للللل

بح لصلغنىل نها,لوياقزُّلبحكريع لبملنّٓق لأحزلأ دجب لبحدكريع للل بملكّٓلثا لبألعاعي 

بحددشيليددكةلمدد لخاحددهلبؿقددج ل لددىل كدداة لمدد لبملقددزما ,لوهددجلمددضوص لصطمدد لل

 لبحقلم لهدجلتريعد لب رتبمد لبعدكنكاا ,لحيدكللللللحلكريع لبحقلم ;لحيكل  لبحكريع

 قجغلبحريضمديا ,لونكدربلفد كهالػضيثيدا;لحنكجفدلل ىللبعدكنكااا لؽندَلللللللل

(6:ل2010حقجب  لمنّٓقي  لأبجلغاح ,ل

 1)

ل.ل

لبددد لبحقاودددا لوتقدددجصل رصبكل لدددىلتقكمدددزلبحددد لبحدددكريع لأ دددجب لأحدددزلوهدددج

لازيدددز لمبجبوددد لخافددد لمقينددد لبعدددكنكااا ل ىللحلكجفدددللعدددابق ;لمقلجمدددا 

لمناصعدهللبحشيلبحكريع لم لبحنج لسح لهجلبملنّٓق لوبحكريع لمقضو  ,لغ لكا ت

لمقض د للوقاوحد للبألؽدياء,للوصبءلتعمد للبحد للوبحقلدلللبألعثال,لبيا لقاوح ل نز

ل لدىللوبؿقدج للوبحنكداة ,للبألعدثالللؼزيدزللم لأكثضليقينلوهجلبأل ما ,ل كاة 

ل;ل ثددز57:ل2015تنرييها بحقثدداط لوبحقددربي,للأولبحنظددضلواهدد لتثثددتلأولتسيددزلأرحدد 

ل(.53:لل2009لبحقظيظ,

ليعددج لأ لويكّٓلددبلمكعاملدد ,لسهنيدد لبّٓضيقدد ليددكةلمققددجرلكمددالأ ددهلتريعدد 

َللبملنظم ,لوبـربب لبملقلجما ,لوب ضلم لملدظو لممكلعاالبملكريع ض لطمنداالل  ّٓاةدهللمد

لأرحدد ل ىللوبحكجفُّددللمغددثثاتها,ل لددىلبحكقددضالبقددزلبحقنددي لمددَلحلكقامددللكا يدداا;

ل(.ل4:لل2010ل,لبملريلح تشحيلهال لىلتغا ز

(لأ هل ؾدا ل قلد ليقدجنلبدهلبحريدضر;لبهدزالحدللمؾدعل للللللللل5:ل2002ويضىل قمز,ل

 مغددريح (لمددا,لوهددجل مليدد لتكنددم لبحجفددج ل ىلل كيجدد لمدد لمقددزما لمقلجمدد ,ل

ويفلأ ناةدددهليقدددجنلبحريدددضرلبقدددزرلمددد لبحقمليدددا لبحققليددد لمثدددلل رصبكلبحقاودددا ,لللللل

ضلوتجمدديحلبا دداصلبحناػدد ل دد ل ددز لمددكل ب ليفلحاحدد لتثثيددتل حددزبها,لو ددضللللل

بحريضوض,لوازوح لبحثيا ا ,لوبعكدزبنلبحقاوا لبحزبحد ,لوبحكقدني ,لوبحقيداؼلللل

لوبصعكنكاس,لوبحكنثس.ل

كمددالتغددا زلمهدداصب لبحددكريع لبملنّٓقدد لبحّٓددالل لددىل هددةلبحقددامللبقددجص لللللللللل

أ نل,لكمالتظيزلم ل رصبكلبحّٓاللحألحدزب،,لوبملدجبر,لوبألؽدياءلبةيّٓد لبهدة,لللللل

بملنّٓقدددد لتضتريددددَلكريدددداء لبحقددددزصب للومدددد لخددددا لمماصعدددد لمهدددداصب لبحددددكريع لل

بحكريع ي لحزيهة,لوتعجي لبملقض  لبحكنثسي لباألحزب،ل  لطضي ل  كاسلوتنغدي لل

ل.(103:ل2005بحقاوا لبحثغيّٓ لب لبألؽياءل طا ؿ,

                                                           

 (APA(  مت كتابة املراجع باستخدام اإلصدار الشادس )1)
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لبملدكقلةللوويدانللبملنّٓقد ,للبحدكريع للمهداصب للمندجللأ ل)لStalheinل1998:5,ويضى ل

لبحنؾدد لبحددكقلةلباعددكدزبنلز،وددلأ لميعدد ل ريغددهل لددىلمقكمددزبلبملقض دد لبإ كدداس

لفمج ددا ل لددىلتقكمددزلتددزصيػلأعدداحيبلباعددكدزبنلوسحدد لبملقددين,لسيلوبحددكقلة

ل. هابي لتقلةلبيئ ليفلبملكقلم لب لبحريضوالومضب ا لفل  ل مل

وألهمي لبحكريع لبملنّٓق ل قزلر تلبحقزيزلم لبحزصبعدا لوبحث دج،لحكنميد لللل

;ل2012;لبؿنددددضمي لوعددددقيزي,ل2010بحددددكريع لبملنّٓقدددد لمثددددللرصبعدددد  أبجلغدددداح ,للل

;ل2016;لاددجر ,ل2015;لبحقثدداط لوبحقددربي,لل2015;لبؿغددين,ل2014بحقرييرييدد لوعددقيزي,لل

ل(.2018;لبجملزصويلوبحقابز,ل2017آرن,ل

أمدددالبحّٓمدددجحلبألكدددارمي ل ياقدددزُّلمددد لأهدددةلأعدددضبصللددداحلبحريدددضرلوبجملكمدددَ,لللللللل

غده,لويض دَلمد لللل اح غا ل نزمالينجحليفلأمضلما,ل دإ لسحد ليظيدزلمد ل قكدهلبنريللللل

مغددكجىلطمجحدده,ل احنجدداحليجح ددزلبحنجدداحليفلأغلددبلبألحيددا ,لومثددللهددشبلبحنجدداحللللل

يقّٓ لبحريضرل ضف لأ نلليفل ظضتهلحلمغدكقثل,لو لدىلهدشبليظيدزلمد لمغدكجىللللللل

طمجحه,لو لىلبحنقيضلمتامالتعدضبصلبحريؾدلل ندزلبح غدا ليقّٓيدهل عدض لعدلثي لللللللل

 ل  لمغكجىلبحّٓمجحليضتريدَلل  لسبته,لويقل للم ل قكهلبنريغه,لحشح لميع لبحقج

:ل2005ويندريضل غثيالكلمالوفللبألربءلأولملليقلل ىللمغكجىلبحّٓمجحل ؽث ,

ل(.ل23

وياقددزُّلبحّٓمددجحلمهمددالاددزبلباحنغددث لحأل ددضبرلوبجملمج ددا ;لأل ددهلبحددزب َلبحددشيلللل

يددز َلبح غددا لحلجفددج ل ىللمدداليضيددز,لوباحكدداح ليقكمددزلمقددزبصلؼقيدد لأهددزباللللل

ضبص ;لحك قيددد لهدددش لبألهدددزبا,لوهدددجل مليددد لللبحريدددضرل لدددىلمدددزىلطمجحدددهلو فدددلل

ؽّٓددي لبحريددضرليفلومددَلأهزب ددهلبحقضيثدد لوبحثقيددز ليفلمددجءلوزصبتدده,لو طدداص للللللل

بملضاقدد ;لمبدداليقددظطلأربء لووزصبتدده,لو معا اتددهلبحزصبعددي ,لو يمدداليكّٓلددَل حيددهليفلللل

ل(.11:ل2001بملغكقثلل ؽضي ,ل

يفلبحثندداءلومدد لاهدد لأخددضىلياقددزُّلبحّٓمددجحلبألكددارمي لاددظءبلمهمددالوأعاعددياللللل

بحنريغ لحإل غا ,ل هجليثلجصلويقظّْطلبص كقارب لبحكرياؤحي ل نزلبحريضر;لبعج هلوارصبل

 لىلبحكقامللمَلأؽعاٍ لككلري لم لبحنلج لبحنريغي ,ل احؾدكلبحشيليسم ل

بقزصتدهل لدىلؼقيدد لأهدزبالمقيند ;ليعددج لودارصبل لدىل ربص لمغدداصلحياتدهلبحددشيلللللللل

بدددزوص ليدددسريل ىللبححغددداؼللللودددزر لبقدددجص لسبتيددد ,لوبنؾدددا لأكدددرب,لوهدددشبلللل

ل(.لSchwarzer, 1997:43باحغيّٓض ل لىلبحثيئ لوؼزياتهال 

وىكل لبحّٓمجحلم لمضحل ل مضي ل ىللأخضى,لحيدكل  دهلمكّٓدجص,ل ّٓمدجحللللل

بحّٓريللىكل ل  لطمجحلبحؾثال,ل د لطمدجحلبحريدضرلبملكقدزنليفلبحغد لحغدبلمدالللللللل

به,ل لعدلل دضرلللميضلبهلبحريضرلم لخدربب ,لخقجفدالوأ لطمدجحلبأل دضبرلغد لمكؾدالللللل

طمجحهلبـاللبده,لوبحدشيلميعد لأ ليظيدزلأوليدنقكلحغدبلبحظدضوالبحد لودزلللللللللل

تقي لؼقيقدهلحّٓمجحده,لوكلمدالحقد لبحريدضرلطمجحدالمقيندالعدقىل ىللؼقيد لللللللللل

ل(.58-57:ل2011بملظيزلم لبحّٓمجحل لبحقّٓنا  ,ل
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(لأ لبحّٓمجحلبألكارمي ليض َلAndreopoulos et al, 2008: 8-17وأومحل 

ألكددارمي ;لحكددىلحلّٓدداللبحددشي لتنددّٓضهةليددضو هةلأ ليقنددجبلمدد لبملغددكجىلب

عدا ا لطجيلد ليفلبحقمددلليفلأ نداءلبحزصبعدد ,ل سل  دهليغددهةليفل كغدابهةلكريدداء لللللل

ل ربص لبحجوتلوتجييريهليفلعثيلل لاطلبملهانلبملكقزر لحلزصبع لوبحقمل.

وألهميدد لبحّٓمددجحلبألكددارمي ل قددزلر ددتلبحقزيددزلمدد لبحزصبعددا لوبحث ددج،لللللل

;ل ثددزلبحقظيددظلوآخددضو ,لل2010حلبألكددارمي لمثددللرصبعدد  لمظلددجن,للحكنميدد لبحّٓمددج

;ل2017;لأبدددجلبحقددديؿ,ل2016;لبحقندددظي,ل2016;ل ثيدددز,ل2014;لبملّٓاحقددد ,ل2014;لبـدددجح ,ل2013

ل(.2017قمجر,ل

وحكنميدد لمهدداصب لبحددكريع لبملنّٓقدد لوبحّٓمددجحلبألكددارمي لهددبلبحثقددزل دد للللللل

هابيد لبملدكقلة,لوتز قدهللللبحّٓضالبحكقليزي ليفلبحكزصيػل ىللطضالتقكمدزل لدىل لل

ممددالر ددالميددزب لبحرتبيدد لوبحكقلدديةلحلقيددانلباحقزيددزلمدد لللللللحلث ددكلوبصعكققدداء,لل

مددزبخللوطددضاللقددزُّمددَلطثيقدد لهددشبلبحققددض,لوتاللةةبحددكل ب لبحرتبجيدد لمبدداليددكال

وسحد لحك جيدللبحدكقلةللللل,بحكزصيػلم لأهدةلبجملداص لبحرتبجيد لبحد لمتلػزيدزهاللللل

,لتقلةلوداةةل لدىلبحدكريع للللىقن ىللبحكقلةلسيلم وبصعكظهاصلل,بحقاةةل لىلبؿريظ

لوبحك ليللوبحكديللوبحبزب ...

وهندداكلبحقزيددزلمدد لبحنمددداسسلوبصعددرتبتيجيا لوبحددرببم لبحدد لمتلتّٓجيضهددداللللللل

وبعددكدزبمهالملغددا ز لبملددكقلم ل لددىلتجحيددزلأ عدداصلازيددز ,لوتنميدد لمهدداصبتهةللللللل

لبصعكققاةي لوبملنّٓقي .

وهدجلمد لمنداسسلبصعكققداءلبملجاقدهلوودزللللللللوم لهش لبحنمداسسلمندجسسلعدج ا ,للل

طجَّصلهشبلبحنمجسسلصيكؾاصرلععما ليفلعكينيا لبحقدض لبحقؾدضي ,لوسحد لبلدضضللللل

بعدددكدزبمهليفلتقلددديةلبحّٓدددالل مليدددا لبحث دددكلأولبحكققددد لبحقلمددد لحلظدددجبهضللل

باحاضبءب لبح ليغكدزمهالبحقلمداءليفللل- ىللحزلمال-ومماصع ل اضبءب لؽثيه ل

,لوتنظيمهالوتجحيزلبحريضوضلوبحنظضيدا ,لوبقثداص لأخدضىللللبؿقج ل لىلبملقض  

 إ لبحلضضلبألعداؼلهلدشبلبحنمدجسسلهدجلبحكدزصيبل لدىلقاكدا لعدلجكلبحقلمداءلللللللللل

 نددزماليث ثددج ليدداهض لبقينهددالأوليكقددزو لحزصبعدد لمؾددعل لمقيندد  لطيكددج للللللللل

ل(.لل231:ل2001وآخضو ,ل

وودددزلاددداءلمبغدددميا لككلريددد لمنهدددالعدددجاا لكمددداليفلرصبعددد  خّٓابي للللللل

;لأبدددجل2005(لوعدددعما لكمددداليفلرصبعددد ل بحؾدددقيل ,لللل2007;لبحدددظغيب,ل2006زب ,لو ثيددد

;ل2003(لوعدددددج ا لكمددددداليفلرصبعددددد  لحج دددددزي,لللل2016;ل مسا يدددددل,ل2012صوميددددد ,

(لحعد لل2018;ل ثزلبجمليزلوآخدضو ,لل2007;لطلث ,ل2005;لبؾنزيلوحغ ,ل2003بحنجزي,

سلعددج ا ;لبحرتمجد لبألانثيدد لحلجميددَلوبحددز ,لووددزلووددَلبصخكيدداصل لددىلمنددجسل

لحجصور لبهشبلبصعةليفلأغلبلبحزصبعا لوبحث ج،لبح لبطَّلقنال ليها.

وياقزُّلم للبحنماسسلبح ل دار لبندضوص لتدزصيبلبحّٓدالل لدىل مليدا لبحث دكلللللللل

ل(.230:ل2001وتريغ لبحظجبهض,ل هجلمنجسسلحلكزصيبل لىلبصعكققاء طيكج ,ل
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ىل قدجهلة;للوهجلأعلجللتدزصيػليكقدضضل يدهلبحّٓداللملجود لمقندلليك دزللللللل

عيكليكاحلحلّٓداللتعدجي لبحريضمديا ,لومجدَلبملقلجمدا لصخكثاصهدا,لويقدجرهةلللللللل

بملقلددددددة;لحل عددددددةل لددددددىلمققجحيدددددد ل ضمددددددياتهةلرو لؽددددددضحلأولتريغدددددد لمدددددد لللل

ل(.299-298:2001اا ثه  ّٓابهلل,

 نمددجسسلبحكددزصيبل لددىلبصعكققدداءلإعددج ا إل ثدداص ل دد لمنددجسسلتقليمدد لللللللل

جايددهلمدد لبملقلددة;لحيقددجنلباحث ددكلأوللوقددلل يددهلبملددكقلةل لددىلحددزلأر ددىلمدد لبحكلل

حهدددارلادددجبللملؾدددعل لقدددزر لووبمددد  ,لأولحلجفدددج ل ىللبككؾددداالازيدددزللللل

ل(.ل299:ل1990باحنغث لحهل يماليكقل لمبقلجم لأولخرب ل لوّٓام ,

ويقددجنلمنددجسسلعددج ا لحلكددزصيبلبصعكققدداة ل لددىلتلدد لمندد لبحكددزصيػلللل

قدزر لغد لمريحج د ليفلللللباحكلق ,لواْقللبحكاميشليريعضو لمد لخدا ل ادضبءب للل

ل(.201:ل1998بحكقليةلوبحكقليةلبحقري ل وّٓام لووّٓام ,ل

ووز،لبصعكققاءل نزماليغدكدزنلبملدكقلةلمهاصبتدهلبحريعضيد ;لحلجفدج ل ىللللللل

مريهجنلأولمثزأل لم لبنريغهل سليقّٓ لبملكقلةل ضف لأ ليقيؿلكؾ لبجملهدج لل

ويغدكنك للباحنغث لحه,ل هجلياحظلويريرتضلويقديػلويندي لويقدمةلويكنثدريللللل

ل.Chinn& Malhotra, 2002:176 )  ىللأ ليقلل ىللحللبملؾعل 

وودددزلحدددزرلعدددج ا ل ا ددد لؽدددضو لحاعكققددداءلبحندددااحلكمدددالسكضهدددالللللل

ل(:413-412:ل2007بحظغيب 

 تقزيةلمجو لمؾعللأمانلبحّٓالل لىلؽعلل ؾدا ,لأول دضضلبجصبجيندت,لأولللل

يد لبملقض يد للل يلةلتقليم ;لؾشللب كثا لبحّٓدال;لممدالودز،لخلدلد ليفلبحثنلللل

 بح لميكلعج ها.
 تج  لبؿضي لبـاصاي لحلّٓاللمثللبحكقث لوبؿضك لوبحكقق ;ل ما  ل

 ىللبؿضيدددد لبحزبخليدددد لبحدددد لتكمثددددلليفلبحكريمددددللوبحددددكريع ,لوبؽدددداسلبحقددددضبصل

 وبعكقما لحلكهلبـاف .
 تج  لبحثيئ لبح لتغا زلبحّٓالل لىلبحااب ل  لتغداؤصتهة,لومد ل دةل دإ للللل

بحنمجسسليكمضكظلحج لبحّٓاحب,ل هجلبحشيليّٓضحلبألعئل لم لأاللمجَلهشبل

بملقلجمددا ,لوبحكجفددلل ىللحددللحلمؾددعل لبملّٓضوحدد لمدد لوثددللبملقلددة,لومدد ل ددةلل

ل إ لحهلروصبل هابيا.

(ل136:ل2005وميضلمنجسسلعج ا لغمػلمضبحللأعاعي لكمالحزرهالمجدل ل

مضحلد لبحك قد لللل-ا مضحل لمجدَلبملقلجمدللل-مضحل لمجباه لبملجو لبملؾعلله :

لمضحل ل ملي لبصعكققاءلوتقجميها.ل-مضحل لبحكريغ ل-م لبملقلجما 

ويسكزلبحعدث لمد لبملدضب لأ لبصعكققداءلمد لأ غدبلبحّٓدضالحدكقلةلمهداصب لللللللللل

حددللبملؾددعا ,لومدد لهددسصءلبملددضب لبددايضلوااصوحيمدد ,لحيددكليجم ددَلبملددكقلةليفلللللل

ل-وبكجايدهلمد لبملقلدةلللل-همجو لتقليم ليث  ,لويؾععهليفليداهض لمدالممداليز قدلللل
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صعددكدزبنلخّٓددجب لحددللبملؾددعل لبحقدداةةل لددىلبألعددلجللبحقلمدد ,لوبصعكققدداءلللللللل

طضيقدد لتددزصيػليجباددهل يهددالبملددكقلةلمؾددعل ,ل دديريرتضلبص رتبمددا ,لويّٓددضحللللل

بحكغدداؤص ,لويغددكدضسلمدد لكظو ددهلبحريعددضيلمقددّٓل ا ,لومريدداهيةلوأ عدداص;لللللل

ل(.339:ل2008 ظض ل بحربب  ,ل يكريمللوول للباحثال  لبألرح لبح لتز ةلواه ل

وحعددد ليعكغدددبلبحّٓددداللمهددداصب لبصعكققددداءلينثلددد لأ لتكددديحلهلدددةلخدددربب لللل

بحكقلدددديةلبحريددددضللبملكقددددزر لحلكددددزصيبل لددددىلمهدددداصب لبصعكققدددداءل بؾنددددزيللللللل

ل(.1:ل2005وحغ ,

ووددزلأكددز لبحقزيددزلمدد لبحزصبعددا ل ا ليدد لبعددكدزبنلمنددجسسلعددج ا ليفللللللللل

;ل2003لمنهددددالرصبعدددد  حج زي,للبحكددددزصيػ,لويفلتنميدددد لبقددددضلمهدددداصب لبحددددكريع لللل

;ل ثددزل2009;ل مدداص,2007;لبحددظغيب,ل2007;لطلثدد ,ل2005;لبؾنددزيلوحغدد ,ل2003بحنجددزي,

ل(.2016;ل مسا يل,ل2013;لر يجص,ل2009بحضحية,ل

حشبلااءلبحث كلبؿاح ;لحيلق لبحنجءل لدىلمدزىل ا ليد لمندجسسلعدج ا ليفلللللل

زىلطدداللبحريضودد للتنميدد لمهدداصب لبحددكريع لبملنّٓقدد ,لوبحّٓمددجحلبألكددارمي لحددلللللل

لبحضببق لبقغةل ربص لبملنظ لوبملسعغا لبعلي لبصوكقارلبملنظح لاامق لبملنج ي .

  اإلحشاس باملشكلة 

ل:أهمهالؽجبهزل ز لخا لم لبحث كلمبؾعل لبحؾقجصل ثَ

بدداحنظضل ىللوبوددَلبحكددزصيػليفلبملددزبصؼلوبؾامقددا ليكنددحلأ لبملقلددةليقددجنللل:أوص

قكقددضلروص ل لددىلبؿريددظلوبحكددشكض,لويفليددللهددشبللبددزوصلبمللق دد ,لأمددالبحّٓاحددبل ي

بحكقزنلبحقلم لوبحكعنجحجا لبهلاةللصلبازَّلأ ليكل لهدشبلبحدزوص;لحيعكغدبلبحّٓاحدبللللل

بملهاصب لبح لمتعنهلم لمجبكثد لبحكقدزنلبحغدضيَ;لمغدكدزمالأعداحيبلبحكدزصيػللللللل

بملاةم ;لحكغاللبحّٓاللهش لبملهاصب ,لووزلأكز لبقدضلبحزصبعدا لأ لأغلدبلللل

البملكثق ليفلبحكزصيػلتقكمدزل لدىلبةامدض ,لوبحؾدضحلبحنظدضي,لو دارصبلمداللللللللبحّٓض

يددددكةلبصعددددكقا  لباصعددددرتبتيجيا لبؿزيثدددد ;لوباأل ؾددددّٓ لوحددددللتددددزصيثا ,لأولل

مماصعددد ل مليددد ,لممدددالأ دددضل لدددىلبملدددكقلةليفلأ ليدددكقلةلبنريغدددهلأوليريعدددضليفلحدددللل

لمؾعاته.

بحزصبعدددد لليددددز ةلبحؾددددقجصلمبؾددددعل لبحث ددددكلمددددالتجفددددلتل حيددددهل كدددداة لللل ا يددددا:

(لطاحثدالمد لطداللبحريضود لبحضببقد لبعليد للللللل30بصعكّٓا ي لوبحد لأاضيدتل لدى للل

بصوكقددارلبملنظحدد لاامقدد لبملنج يدد ,لوسحدد لملقض دد لواهدد ل ظددضهةليفلبألعدداحيبلللل

بملغددكدزم ليفلتددزصيػلبملددجبرلبحنظضيدد لباحعليدد لوأهددزب ها,لمدد لخددا لتّٓثيدد للللللللل

كدزصيػلبحنظضيد لهدلللللبعكّٓا لصأيلينةلفمج  لم لبألعئل ل د لأعداحيبلبحلل

مجَلبملقلجما لوحريظهالوتنظيمهالوؼليلدهالو  كداسلللتغا زلهش لبألعاحيبل لىل

وهددللتؾددجَلهددش لبألعدداحيبلبحّٓددالل لددىلبص كمددارل لددىللبملقلجمددا لللوتقييمهددا,ل

بحددددنريػ,لوؼمددددللبملغددددئجحي لوتددددز قهةلحلنجدددداحلوبحكريددددجا,لوػدددداوطلبحققثددددا للل
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 ظض لترياؤحيد ,ل ىللاا دبلبقدضللللبألكارميي ,لوػقلهةلينظضو ل ىللبملغكقثلل

بألعدددئل لبحددد لؼدددزرلمغدددكجىلبحّٓدددالليفلمهددداصب لبحدددكريع لبملنّٓقددد ,لوبقدددضلللل

لبحقثاصب لبح لؼزرلبػا لبحّٓاللمجلبحّٓمجحلبألكارمي .

%لمد لبحّٓداللأكدزوبلأ لأغلدبللللل85وكا تل كداة لبحزصبعد لبصعدكّٓا ي لأ لللل

ظددضيل قدد لمدد لاا ددبللبألعدداحيبلبملكثقدد ليفلبحؾددضحلهدد لبةامددض ,لوبحؾددضحلبحنلل

بةامددض,لوهددز هالحريددظلبملقلجمدد ;لصعددكز اةهالووددتلبصمك ددا ,لكمددالأكددزوبلللل

غياللبأل ؾّٓ لبحافريي لبح لتؾجَل لىلبحكريع ,لو مناليعكريجبل ق لباحعكداللل

بحددشيليقددز لمددزصؼلبملددار ,لويّٓلددبلمددنهةلمشبكضتددهلبعددكقزبربلحامك ددا ,لكمددالل

%ليقا ج لم لبنرياضلمغدكجىلل70أكز ل كاة لبحزصبع لبصعكّٓا ي لأينالأ ل

لبحّٓمجحلبألكارمي .

وم لخا لبحقضضلبحغاب لتث لوادجرلوقدجصلوبمدحليفلبألعدلجللبحكقليدزيلللللل

حلكقليةلوواجرلصغث لمل  لمجلبعكدزبنلأعداحيبلحزيثد لتقداذلهدشبلبحققدجصلللللل

لوتظيزلم ل ا لي لبحّٓاحبليفلبملجو لبحكقليم .

 لبحضببقدد ,لومدداليقددا ج لمدد للللبملضحلدد لبؾامقيدد لوغافدد لطدداللبحريضوددلللل احثددا:

ملج لحياتي لتكمثدلليفلبحدكريع ,لوبحقلد لبحدشهينلمد لحيدكلمكّٓلثدا لبؿيدا للللللللل

بؾامقي ,لوغاف لبحنجاحليفلبملجبرلبحزصبعدي ,لوبؿقدج ل لدىلمقدزص لتسهدللللللل

بحّٓاللحغجالبحقمل,لوصلؽ لأ لأكثضلبألؽياءلبملظ ج لبحكددضسلمد لبؾامقد لللل

سم لهلةلحيا لكضمي ,ل يريعدضو لكدث بلللرو لبؿقج ل لىلوييري لمناعث لت

 يمددالينكظددضهةلمدد لؽددلل,لوػهيددظلحلددظوبس,لومغددا ز لبألهددللوغ هددا...لممددالللللللللل

ومبالأ هةليفلمضحلد لبحنند لوهد لبملضحلد للللل,لينقعػل لىلطمجحهةلبألكارمي 

بح لتكنحل يهالأ االبملغكقثللهلة,لوهدشبلهقدللطاحدبلبؾامقد ليكجودَلبحريؾدلللللللل

وأهزب هلوبك قيلهلبحزصبع ;لأل لمغكجىلبحّٓمدجحليقدزللل يماليكقل لبّٓمجحاتهل

ادددظءبلمهمدددالوأعاعدددياليفلبحثنددداءلبحنريغددد لحإل غدددا ,لوهدددجلبحدددشيلودددزرلمقددداملللللللللل

ؽدقدديكهلووزصتددهل لددىلبحقّٓدداءلبحقلمدد ,لوبحكجاددهلمددجلأهزب ددهلبحدد لصمسهددا,للللللللل

لوؼزيزلمغكجىلوزصبتهلوطاواته,لوبألعلجللبحشيليغ ل ليهليفلحياته.

لوأعدداحيبلوبحددكقلةلبدداحكقليةلتاقن ددىلبملددسمتضب لبحقلميدد لبحدد للددى لبصط ددا ل:صببقددا

لبزصبعد لمندجسسلعدج ا للللبحد لبهكمدتلللبحغدابق للوبحث ج،لوبحزصبعا لبحكزصيػ,

حددددلللبحزصبعددد ,للبحك قددديلللمنهددداللبملدددكل ب للمددد للكدددث للتنميددد لليفلو ا ليكهدددال

اءلبملؾعا ,لبككغاللبملريداهية,لوبحدكريع لبصعدكزصح ,لوبحدكريع لبحناودز,لوبحدشكلللللل

لأولعددج،لرصبعددا لتجاددزلصلكمددالأ ددهللبملدكلريدد ,لبحقلددجنلفدداص لبألخاودد ليف

لبحددكريع لبملنّٓقدد ,للمهدداصب لتنميدد لمنددجسسلعددج ا ليفلل ا ليدد لحقيدداؼلأاضيددت

لبشح .ل هكةلاقلنالمالوهشبلحّٓاللبؾامق ,لوبحّٓمجحلبألكارمي 

بحدكريع للحشبلمتلبصهكمانلبزصبع ل ا لي لمندجسسلعدج ا ليفلتنميد لمهداصب للللل

بملنّٓقدد ,لوبحّٓمددجحلبألكددارمي لحددزىلطدداللبحريضودد لبحضببقدد لبعليدد لبصوكقددارللللل

لبملنظح لاامق لبملنج ي .
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 :مشكلة البخح 

مهدددداصب لبحددددكريع لبحّٓددددالليفللىمغددددكجمددددق لبحث ددددكليفللمؾددددعلُ لتكمثددددلا

ويفلمدجءلمدالأوفدتلبدهلبحزصبعدا لبحغدابق لمد للللللللل,وبحّٓمجحلبألكدارمي للبملنّٓق ,

زبنلبعرتبتيجيا لحزيث ليفلبحكزصيػ,لم لهشبلبملنّٓلد للمضوص لبصهكمانلباعكد

تثلجص لمؾعل لبحث ك,لوبح لمتثلتليفلبحكياسلطداللكليد لبصوكقدارلبملنظحد للللل

بحريضوددد لبحضببقددد لبقغدددةل ربص لبملندددظ لوبملسعغدددا لصعدددكدزبنلمندددجسسلتزصيغددد للللل

يكاةةلمقهة,لوهلشبلبهكمتلهش لبحزصبع لباعكدزبنلمندجسسلعدج ا ليفلتنميد لللل

 لبحددكريع لبملنّٓقدد ,لوبحّٓمددجحلبألكددارمي لحددزىلطدداللكليدد لبصوكقددارللمهدداصب

لبملنظح ليفلمقضصل لةلبحنريػلبحريغيجحجا .

منددجسسلمددال ا ليدد لل:باتدد وهلددشبلحدداو لبحث ددكلبحاابدد ل دد لبحغددسب لبحددضةيػل

طدالللحدزىلللبملنّٓق ,لوبحّٓمدجحلبألكدارمي لليفلتنمي لمهاصب لبحكريع لعج ا ل

ل؟لقارلبملنظح لاامق لبملنج ي بحريضو لبحضببق لبعلي لبصوك

لي :اتويكريض لم لهشبلبحغسب لبحضةيػلبألعئل لب

 طداللليفلتنميد لمهداصب لبحدكريع لبملنّٓقد لحدزىلللللللمندجسسلعدج ا للمال ا ليد لل

للللللل؟لبحريضو لبحضببق لبعلي لبصوكقارلبملنظح لاامق لبملنج ي 

 طدددالللحدددزىلبحّٓمدددجحلبألكدددارمي يفلتنميددد للمندددجسسلعدددج ا مدددال ا ليددد ل

لللللبحريضو لبحضببق لبعلي لبصوكقارلبملنظح لاامق لبملنج ي ل؟

 ٍّوبحّٓمدجحلللبحدكريع لبملنّٓقد لللمهداصب لمد لللهللهناكل او لبصتثاطي لب لكل

طدداللبحريضودد لبحضببقدد لبعليدد لبصوكقددارلبملنظحدد لاامقدد للللللحددزىلبألكددارمي 

 لل؟لبملنج ي 

 :أهداف البخح  

ل: ىللهزالبحث ك

 لحدزىللبحدكريع لبملنّٓقد لللمهاصب لتنمي ليفلعج ا منجسسلبحعؾ ل  ل ا لي ل

للطاللبحريضو لبحضببق لبعلي لبصوكقارلبملنظح لاامق لبملنج ي .

 لحددزىلبحّٓمددجحلبألكددارمي للتنميدد ليفلمنددجسسلعددج ا لبحعؾدد ل دد ل ا ليدد لل

 طاللبحريضو لبحضببق لبعلي لبصوكقارلبملنظح لاامق لبملنج ي .
 ٍّوبحّٓمدجحلل لمهاصب لبحدكريع لبملنّٓقد لللملؼزيزلبحقاو لبصصتثاطي لب لكل

طدداللبحريضودد لبحضببقدد لبعليدد لبصوكقددارلبملنظحدد لاامقدد للللللحددزىلبألكددارمي 

 لللبملنج ي .

 : أهمية البخح 

ليغكمزلبحث كلأهميكهلم :

 وددزليرييددزلأ ندداءلهيئدد لبحكددزصيػلباؾامقدد لحكددثينلأعدداحيبلتددزصيػلحزيثدد للل

 .تجبكبلبحثجص لبملقلجماتي لوبحكّٓجصلبهلاةلليفلبملقض  
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 وبحّٓمددجحل ليفلمهدداصب لبحددكريع لبملنّٓقدد لللددبحقيمدد لبحرتبجيدد لملكل بتددهلوبملكمثل

ل,,لكنددجبت لتقلددةلمهمدد لومددضوصي لتقددقللؽدقددي لبملددكقلم لللبألكددارمي 

 م لمجباه لبملهانلبحكقليمي لوبؿياتي لبنجاح.لومتعنهة
 . تقزيةلمنجسسلميع لبحضاج ل حيهل نزلبعكدزبنلمنجسسلعج ا 
  ل ىللبصهكمانلبكجيي لمنجسسلعج ا ليفلأعا هة.لتجايهلأ ظاصلبحثاحث 
 بخكثدداصلبحّٓدداللمثددل:لللتقددزيةلأروب لويدداؼلميعدد لبعددكدزبمهاليفلتقددجيةلأربءلل

ل-ل,لوبحددشيلوددزليرييددزومقيدداؼلحلّٓمددجحلبألكددارمي لملهدداصب لبحددكريع لبملنّٓقدد 

 بحثاحث ليفل  زبرهةلألروب لعثي لمما ل .ل-أيناا
 زص ل ظدددضبالحن دددل;حلث دددج،لبحقلميددد لبحقضبيددد لودددزلياقدددزُّلبحث دددكلبؿددداح ل مدددا  ا

 ممالوزليرييزلبحثاحث لوبملدكق ليفلبجملا .لل,بحزصبعا لسب لبحقاو 

 :حدود البخح 

لمتثلتلحزورلبحث كلبؿاح ليفلبؿزورلبحكاحي :

  2019/ل2018حلقانلبحزصبع لبحثا  لل:لبحريقللبحزصبع بؿزورلبحظمني. 
  ل.اامق لبملنج ي ل-ظح كلي لبصوكقارلبملن:لبؿزورلبملعا ي

 طدداللبحريضودد لبحضببقدد لبقغددةلللمدد لطاحثددالل(60:لمتثلددتليفل بؿددزورلبحثؾددضي ل

,لوغدمتل ىللل ربص لبملنظ لوبملسعغا لبعلي لبصوكقدارلبملنظحد لاامقد لبملنج يد لللل

 فمج  لمابّٓ .طاحثال(ل30 وفمج  لػضيثي لطاحثاال(ل30 
  و دد لمنددجسسللا تددزصيػلمقددضصل لددةلبحددنريػلبحريغدديجحجل:لبؿددزورلبملجمددج ي

عددج ا لحّٓدداللبحريضودد لبحضببقدد لبعليدد لبصوكقددارلبملنظحدد لاامقدد لبملنج يدد لل

 مجدددَلمهددداصب لبحدددكريع لبملنّٓقددد لبهدددزالتنميددد لبحريقدددللبحزصبعددد لبحثدددا  ;لل

بملقلجمدددا ,لحريدددظلبملقلجمدددا ,لتنظددديةلبملقلجمدددا ,لؼليدددللبملقلجمدددا ,ل  كددداسللللللل

ا لمددجلبحكريددجاللل بصػددوبحّٓمددجحلبألكددارمي لل(لبملقلجمددا ,لتقيدديةلبملقلجمددا لل

وبصاكهدددار,لبحنظدددض ل ىللبؿيدددا لوبملغدددكقثل,لبص كمدددارل لدددىلبحدددنريػلوؼمدددلل

بملغدددئجحي ,لػددداوطلبحققثدددا لبألكارمييددد ,لبحقدددزص ل لدددىلؼزيدددزلبألهدددزباللللللل

 .وتنرييشها(

  :أدوات البخح 

لمتل  زبرلبألروب لبحكاحي ل:

ل(.بحّٓمجحلبألكارمي مقياؼلل– بخكثاصلمهاصب لبحكريع لبملنّٓق 

 لبخحمصطلخات ا: 

   ــائي ــدزيب االستكصـ ــومشان للتـ ــوذج سـ  Suchmans Inquiry  :منـ

Traning Model 

يقضال اضبةيالبري هلفمج  لم لبحاضبءب لبح ليكثقهالبملقلة,لوسح لبجمدَلل

طدداللبحريضودد لبحضببددَلبعليدد لبصوكقددارلبملنظحدد لأمددانلمجودد لحقيقدد ليك ددزىلللللللل
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بأل عددداص,لويقدددزمج للتريع هدددة,لعيدددكلهقلدددهةليّٓضحدددج لبألعدددئل لويناوؾدددج 

تريغ ب ل لمي ,لحل قج ل لىل اابا لؿللبملؾعل لم لخا ل دا،لخّٓدجب :للل

بحكدّٓي ,لوبحكنرييش,لوبحكقجيةلحأل ؾّٓ لبصعكققداةي ;لبهدزالتنميد لمهداصب للللل

ل.لبحكريع لبملنّٓق لوبحّٓمجحلبألكارمي 

 موازات التفكري املنطكي: Logical Thinking Skill 

طداللبحريضود لبحضببقد لبعليد لللللغدكدزمهاللياصب لبحد للبملهدلتقضال اضبةيالبري هال

لبحقلددللبيددا لمماصعدد لبحددكريع ,لوقاوحدد لليفبصوكقددارلبملنظحدد لاامقدد لبملنج يدد لل

لواهدد لتنريدد لأولتسيددزلأرحدد ل لددىلوبؿقددج لبألؽددياء,لوصبءلتعمدد لبحدد لوبألعددثال

 ظدضهة,لوتنمدد لودزصبتهةلبحققليدد ,لوهددش لبملهداصب لهدد ل مجدَلبملقلجمددا ,لحريددظللللل

(لبملقلجما ,لتنظيةلبملقلجما ,لؼليللبملقلجما ,ل  كاسلبملقلجما ,لتقييةلبملقلجما 

يفلبخكثداصلمهداصب لبحدكريع للللّٓاللقلل ليهالبحوقاؼل اضبةيالباحزصا لبح ليو

ل .حشح ليفلبحث كلبؿاح لبملنّٓق لبملقزق

 الطموح األكادميي Academic Aspirations: 

ريضودد لبحضببقدد لبعليدد لبصوكقددارلبملنظحدد لليقددضال اضبةيددالبري ددهلوددزص لطدداللبحل

اامقدد لبملنج يدد ليفلمقض دد لبملغددكجىلبحددشيليكّٓلقددج ل حيدده,لويغددقج لحلجفددج لللللل

بصػا لمجلبحكريدجالوبصاكهدار,لبحنظدض ل ىللبؿيدا لوبملغدكقثل,لللللل حيه,لم لخا ل 

بص كمارل لدىلبحدنريػلوؼمدللبملغدئجحي ,لػداوطلبحققثدا لبألكارمييد ,لبحقدزص للللللللل

(لويقداؼل اضبةيدالباحزصاد لبحد لوقدلال ليهدالللللللهزبالوتنرييدشهال لىلؼزيزلبأل

 بحّٓالليفلمقياؼلبحّٓمجحلبألكارمي لبملقزقلحشح ليفلبحث كلبؿاح .

  :إجساءات البخح 

لبـّٓجب لبحكاحي :للمتلبتثا 

 بصطددا ل لددىلبألربيددا لوبحزصبعددا لبحغددابق لسب لبحقاودد لمبددكل ب لبحث ددك;لل

مندددجسسل ,لوحك زيدددزلأعدددػلبعدددكدزبنلللحكعدددجي لبـلرييددد لبحنظضيددد لبحاطمدددللل

 وحثناءلمجبرلبحث كلوأروبته.ل,عج ا 
 بحعكدداللبةددزرليفلمددار ل لددةلبحددنريػللل  ددزبرلرحيددللبملقلمدد لحكددزصيػلقكددجىللل

,لكددشح لبندداءلأروب لبحث ددكلوتؾددمل:للحنمددجسسلعددج ا لو قددااللبحريغدديجحجا ;

ل,لوبحكريكزلم بحّٓمجحلبألكارمي بخكثاصلمهاصب لبحكريع لبملنّٓق ,لومقياؼل

 .البحغيعجمرتي لم لفزالو ثا مخقاةقه
 يددكةل يندد لبحث ددكلوتقغدديمهال ىللفمددج ك ;ل حددزبهمالػضيثيدد لللللللبخكيدداص

ليددكةلبحكددزصيػلهلددالل,لوبألخددضىلمددابّٓ لمنددجسسلعددج ا لو دد لبحكددزصيػلهلددالل

 .باحّٓضيق لبملقكار 
 مقيداؼلللل–بحكّٓثي لبحقثلد لألروب لبحث دكل بخكثداصلمهداصب لبحدكريع لبملنّٓقد لللللل

 (ل لىلفمج  لبحث كلبحكجضيثي لوبحنابّٓ .بألكارمي بحّٓمجحل
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 مقددددضصل لددددةلبحددددنريػلبحريغدددديجحجا للقكددددجىلبؾددددظءلبةددددزرلمدددد للتددددزصيػ

,لو ريدػلبةكدجىلحلمجمج د للللحنمجسسلعج ا و قاالل;حلمجمج  لبحكجضيثي 

 .بحنابّٓ لباحّٓضيق لبملقكار 
 لددددىلفمددددج  لبحث ددددكلبحكجضيثيدددد لللللبحكّٓثيدددد لبحثقددددزيلألروب لبحث ددددكلل 

 .وصفزلبحزصاا لا, ,لوتق ي هوبحنابّٓ
 . اضبءلبملقاؾا لبححقاةي لبملناعث  
 تريغ لبحنكاة لوتقزيةلبحكجفيا لوبملقرتحا .ل 

 :)أدبيات البخح )اإلطاز النظسي والدزاسات الشابكة 

يهزالبحطاصلبحنظضيلبعكقضبضلبألربيا لوبحزصبعا لبحغدابق لبحد لتناوحدتلللل

ل.مجحلبألكارمي وبحّٓبحكريع لبملنّٓق ,لو,لمنجسسلعج ا 

 منوذج سومشان:: أوال  

 مفاهيم منوذج سومشان 

منجسسلتزصيغ ليقكمزل لىلمجباه لبحّٓاللبريحزب،لمكناون ,لأولمؾعا ل

ق  ,لتز قهةل ىللبحكريع ,لوتكّٓلبلويدامهةلبكقدميةلطضيقد لؿدللبؿدز،,لللللل

أولبملؾدددعل لمددد لخدددا ل دددا،لمضبحدددل:لمضحلددد لبحكدّٓدددي ,لومضحلددد لبحكنرييدددش,ل

ل(.Eggen & Kauchak ,1996: 324-328بحكقجية ومضحل ل

(لبري دددهلتدددزصيبلبحكاميدددشل لدددىلمنهجيددد لبحث دددكليفل136:ل2005و ض ددده لمجدددل,ل

بحكقليةلباعكدزبنلأعلجللبحكغاؤ لبحشيليث  لبملقلدةلمد لأادللتّٓدجيضل ظضيدا لللللل

أوحيددد لغددد لمكجوقددد ,لويغدددكث لخدددرببتهةلبحغدددابق لمددد لخدددا لطدددضحلخدددربب لللللل

عي لحزيهةلم لأالل  ار لتقلمهدالبريعدلجللمكّٓدجصللللمقاكغ ;لبهزال  اص لبحكؾ

ليعج ل يهلبحكلميشل ؾّٓال ا ا.

(لأ ددهلتددزصيبلبحّٓددالل لددىلبحث ددكلبملنهجدد لمدد ل298:ل2008كمددال ض ددهل  لدد ,ل

خدا ل مليددا لبصعكققدداء,لوسحدد لحكمعيددنهةلمد لتعددجي لتقميمددا لحددج لحددز،للل

لغ لمكجوَليث لرهؾكهةل لىلبحضغةلم لأ هلمريحجالحزيهة.

  منوذج سومشان للتدزيب االستكصائيمساحل: 

تكلدكلخّٓجب لمندجسسلعدج ا لحلكدزصيبلبصعكققداة ليفلمضبحدلل دا،,للللللل

;لبؾندزيلل241-236:ل2001تكنم لكللمضحل ل ز لخّٓجب لكمالسكضها طيكج ,ل

 (.ل374:ل2002;لبؿيل ,ل14-12:ل2005وحغ ,ل
 . مضحل لبحكدّٓي لحلنؾا لبصعكققاة 
 قاة .مضحل لبحكنرييشلحلنؾا لبصعكق 
 . مضحل لتقجيةلحلنؾا لبصعكققاة 
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  املسحلة األولي: التدطيط للنشاط االستكصائيPlanning Sushman 

Inquiry Activities 

  دزبرللل-بحكدّٓي لحلنؾدا لبصعكققداة لمد لخدا :لؼزيدزلبألهدزباللللللويكةل

لبخكياصلبحجعيل لبح ليكةلبهال ضضلبملؾعل لأولبؿز،.-بملؾعل ل

 ؼزيددزلبألهددزبالIndentifying Goalsليددكةلؼزيددزلبألهددزبالبملناعددث لبحدد لل:

يقددددلل حيهددددالبحّٓاحددددبلكمدضاددددا لحقمليدددد لبصعكققدددداء,لويثددددزأل ؾددددا للللللل

بصعكققدداءلبقددضضلبملقلددةلملؾددعل لؼكدداسلتريغدد ب,ل دديمع  لبملقلددةلتجوددَلأ للللللللل

ل-بحكقددني ل-بملاحظدد ل-يددكقلةلبحّٓدداللمدد ل مليددا لبصعكققدداءلإبحجفدد لللل

  ضضلبحريضوض.ل-بحكغاؤ 
 برلبملؾدددعل ل  دددزPreparing Problemل لدددىلبملقلدددةلأ ليقدددمةلبملؾدددعل لبحددد ل:

عكقثحلقجصبلحلنؾا ,لويرينللأ لتعدج لمؾدعل لتكندم لحدز المكناوندا;لللللل

أل لسحدد ليددث لرب قيدد لبحكاميددش;لحلجفددج ل ىللحددللبملؾددعل ,لو لددىلبملقلددةلأ لل

يضب دددد ل نددددزل  ددددزبرلبملؾددددعل لأ لتكناعددددبلفددددقجبكهالمددددَلوددددزصب لبحّٓددددالللل

بملقض يددد ,لوأ لتعدددج لبملؾدددعل لمدددث  لألسهدددا لبحّٓددداللتك دددزىلللللوخلرييدددكهة

 تريع هة.
 بخكياصلبحجعيل لبملغدكدزم لحقدضضلبملؾدعل لللMedium for Presenting The 

Eventsو يهداليقدجنلبملقلددةلباخكيداصلبحجعديل لبملناعددث لحقدضضلبملؾدعل ;لحكددىلللللللل

نلوبحنمداسسلليكغنىلحلّٓاللبحكريا للمَلبملؾدعل لبملثداص ,لوتاقدزُّلبحقدجصلوبأل داللللل

وبحقضوضلبحكقزميي لوغ هالم لبحجعاةللبح لميع لأ لتغكدزنليفلتقدزيةلل

 بملؾعل لوبحثزءليفلمجَلبملقلجما ل نهالل

    ــائي ــاط االستكصــ ــر للنشــ ــة: التنفيــ ــة الجا يــ  Implementingاملسحلــ

Sushman Inquiry Activities 

 ددضضللل- ددضضلبملؾددعل ل:لحلنؾددا لبصعكققدداة لمدد لخددا للللويددكةلبحكنرييددشل

;لبؾندزيلوحغد ,للل21-20:ل2007بـكدانلإبحللد إل طلثد ,لللل-ضوضلومجدَلبحثيا دا للبحري

2005:13-14; Eggen & Kauchak ,1996: 320-330.)ل

  ضضلبملؾعل Presentation of The Problem لىلبملقلدةلأ ليقدجنلبقدضضللللل 

بملؾعل لبقجص لوبم  ,لوأ ليكريكزلم لأ لكللطاحبلوزل هةلبملؾعل لبح ل

لقجنلبكريغ ها. ضمت,لو ليهلأ لي

 ددضضلبحريددضوضلومجددَلبحثيا ددا لل Hypothesizing and Data Gatheringل

ويددكةلسحددد لمدد لخدددا لأعددئل ليجاههدددالبملقلددةلحّٓابددده,لأوليجاههددالبحّٓددداللللللل

حلمقلة,لو لىلبملقلةلأ ليؾجَلبحّٓالل لىلسحد ,لوأ لتعدج ل اابد لبألعدئل للللل

او  ليفلأ نداءللبنقةلأولص,لو لىلبملقلةلأينالتؾدجيَلبحّٓدالل لدىلبحقمدللبحكقدللللل

بحكريع ,لوسح لبّٓضحلأعئل لتسريل ىللحللبملؾعل ,لوأينال طبح لبحضهث لحزىل
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بحّٓال,لوبحثقدزل د لبحنقدزلبحدزبةةلوبحغددضي ,لبدلل ليدهلأ ليؾدجقهةلويدثينلللللللللل

ل ليهةلوميزحهةل نزلطضحلبألعئل لبؾيز .

 بـكددانلإبحللدد إلClosureويفلهددش لبملضحلدد لمدد لبملكجوددَلأ ليقددللبحّٓددالل ىللل

بملؾددعل لبملّٓضوحدد ل  ددللبملؾددعل ليقددزلتريغدد بلحلظدداهض ,لأمددال سبل ؾددلللللللللحددل

بحّٓالليفلبحجفج ل ىللتريغ لحقيق ل  لبملؾعل ل قلىلبملقلةلأ ليؾدجقهةلل

 لددىلمجددَلبملظيددزلمدد لبملقلجمددا لوبحثيا ددا لو ددضضل ددضوضلازيددز ل ىللأ لللللل

ليقجبل ىللتريغ لف يحلحلمؾعل .

  صـائي املسحلة الجالجة: التكويم للنشـاط االستك Evaluation Sushman 

Inquiry Activities 

وهش لبملضحلد لبألخد  لبحد ليدكةلبؿعدةل يهدالبؾدعللكلد ل لدىلمدزىللداحلللللللللللل

تقدجيةلبحقمليد لكمداللللل-تزصيػلبحنؾا لبصعكققاة لم لخا لتقجيةلبةكجىل

ل(ليف:لل159:ل2002حزرها مض  لوبؿيل ,

 تقددجيةلبةكددجىلContent Evaluationبةكددجىلمبقض دد لو يهدداليددكةلتقددجيةللل

مزىلتقدزنلبحّٓدالليفلأ نداءلويدامهةلباأل ؾدّٓ لبصعكققداةي ,لو لدىلبملقلدةللللللللل

أ لياحدددظلمدددزىلمؾددداصك لبحّٓدددالليفلبأل ؾدددّٓ لويفلمماصعددد لمهددداصب لللللل

بصعكققاءلو ضضلبحريضوضلومجَلبحثيا ا ;لحيقلجبل ىللحللبملؾدعل ;لأل هداللل

له لبح لتغا ز ليفلتقجيةلبةكجى.ل

 تقدجيةلبحقمليد لل Evaluation  لProcess وسحد لمد لخدا ل تاحد لبحريضفد للللللل

حلّٓدددال;لأل ليقجمدددجبلبقمليددد لبحك ليدددللوبحكقدددجيةلوبـّٓدددجب لبحددد لبتثقدددتللل

حلجفددج لؿددللبملؾددعل ل دد لطضيدد لتقددجيةل ج يدد لأعددئلكهةلوطددضالفددياغ لللل

بحريضوض,لوبشح لتكجحزلبحقزص ل لىل فزبصلأحعانلتقجميي لحعللمضحل لمد لل

عكققدداءلومددزىل ا ليكددهليفلؼقيدد لبألهددزباللللمضبحددللمنددجسسلعددج ا لحال

لبملكجوق ل

 اخلطوات التنفيرية لنموذج سومشان للتدزيب االستكصائي 

م لخا لبحقضضلبحغاب لحلمضبحللبحدثا،لبحغدابق للدزلأ لبملضحلد لبألوىلللللل

تكقلددد لبددداحاضبءب لوثدددللتنرييدددشلبحدددزصؼ,لوتكندددم لؼزيدددزلبألهدددزبا,لو  دددزبرللل

اعث لحقضضلبملؾعل ,لأمالبملضحل لبحثا ي ل ه لبح لبملؾعل ,لوبخكياصلبحجعيل لبملن

تقكقضل لىلخّٓدجب لبحكنرييدشلبحريقلد لحلدزصؼ,لوتكندم لبـّٓدجب لبحاضبةيد ;لللللللل

حكنرييددشلبحددزصؼلباعددكدزبنلمنددجسسلعددج ا ,لوأمددالبملضحلدد لبحثاحثدد ل ككنددم للللللللل

لتقجيةلبأل ؾّٓ .

يشيد للوم لخا لبملضحلك لبألوىللوبحثاحث ليكةلبحكجفِّدلل ىللبـّٓدجب لبحكنريلل

-Appleton,1997:305حنمجسسلعج ا لحلكزصيبلبصعكققاة لكمدالسكضهدا لل

ل(.17:ل2013لر يجص,ل;44:ل2012لصومي ,لأبجل;271-270:ل2001ل;ل ّٓابهلل,315
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 .ضضلبملؾعل لبملضبرلرصبعكهالأولبملجو لبملققز  
 مجَلبحثيا ا لوبملقلجما ل  لطضيد لطدضحلبألعدئل ل لدىلبملقلدةلبحدشيلهيدبلللللللل

ويغدددا زلبحّٓدددالل لدددىلمجدددَلبملقلجمدددا ,لوبحكريكدددزلمددد لحدددزو،لبدددنقةلأولص,ل

 بملجو لبملؾعل,لوبحكجفُّلل ىللبملقلجما ل  لطضي لبحكجضيبلوبصخكثاص.
 تقددزيةلتريغدد ب ل لميدد لحلظدداهض لأولبملؾددعل لمجمددج لبملناوؾدد لحيددكليقددجنلللل

بحّٓاللبكعجي لأ عاصلمثني ل لىلبحقاو لب لبـدربب لوبملقلجمدا لبملكدجب ض لللل

 لبحق يحلبملرتتبل لىلسح .وبحكريغ 
 يقدددجنلبحّٓددداللبقمليدددا لتقجمييدددد لمضتثّٓددد لباألعدددئل لبحددد لمتلطضحهددددا,للللللل

وبحثيا ددا لوبملقلجمددا لبحدد لمتلبحكجفُّددلل حيهددا,لوأعددلجللفددياغ لبحريضمدديا ,للللل

وفدددياغ لتقميمدددا لتكقلدددد لبددداـربب لبحددد لمددددضوبلبهددداليفلأ نددداءلمماصعدددد للللللل

 بصعكققاء,لوتّٓثي لمالتقلمج ليفلمجبو لازيز .

ممددالعددث لمتلؼزيددزلخّٓددجب لمنددجسسلعددج ا لحلكددزصيبلبصعكققدداة ليفلللللللل

لبصت :

 لعيددكليقددضضلبملقلددةل لددىلللطددضحلمؾددعل لأولمجودد لقدد ل لددىلبحّٓدداللللل:

بحّٓدداللبحددزصؼليفلفددجص لمؾددعل لويددث لهلددةلباددضبءب لبصعكققدداءلبحجباددبلل

 بتثا ها.
 ل:لويفلهددش لبملضحلدد ليقددجنلبحّٓددالللطددضحلأعددئل لتكّٓلددبلبصاابدد لبددنقةلأولصلل

ظمَلبملقلجما لحج لبملؾعل ل  لطضيد لبألعدئل لبحد ليجاّْههدالبحّٓدالل ىللللللل

بملقلدة,لوهنددالينثلد لأ ليغددكث لبملقلدةلأكددربلودزصلممعدد لمد لبألعددئل ;لحيددج ضلللللل

 وزصبلكا يالم لبملقلجما ;لحيكمع لبحّٓاللم لبحجفج ل ىللبؿللبملناعب.
 لل ج ددالمددد لل:لمتثددللأعدددئل لبحّٓدداللمناوؾدد لبأل عدداصلبحدد لمتلبحكجفدددللبحيهددالللل

بحريضميا لبألوحي لبحثغيّٓ لوبح لوزلؼكمللبحقدجبللوبـّٓدري,لويكناوؾدج لللل

مقددا;لحلجفددج ل ىللبحكريغدد ب لبحقدد ي  لحلمؾددعا ,لوهددش لبملضحلدد لمدد لللللللل

بملضبحددللبملهمدد لبحدد ليغددكّٓيَلبحّٓدداللمدد لخاهلددال فددزبصلوددضبصب لتقجمييدد للل

هددا;لؼقيقددالتكقلدد لبنج يدد لبألعددئل لبملناعددث لوأعددلجللمجددَلبملقلجمددا لوغ لل

 حلهزالبملكجوَ.
 لو يهددداليدددكةلبحكجفدددلل ىللبحنكددداة لبنددداء ل لدددىلللتقدددزيةلبحكريغددد ب لوبحنكددداة ل:

لبملناوؾا لبح لمتتلربخللبةامض لوبحقملل لىلتّٓثيقهاليفلمجبو لازيز .

 مميزات منوذج سومشان 

منجسسلعدج ا لبصعكققداة لللأكز لبحقزيزلم لبحزصبعا لأهمي لبعكدزبنل

ل:منهال ل زيز يظبممملالحهلم ل

 لوبحدد لأ ثكددتل2003ينمدد لبحددكريع لبحناوددز,لوهددشبلمددالأكزتددهلرصبعدد ل حج ددزي,لللل)

 ا ليدد لبعددكدزبنلمنددجسسلعددج ا لحلكددزصيبل لددىلبصعكققدداءليفلؼقدديللللللل

 بحقلجنلوتنمي لبحكريع لبحناوزلحزىلتاميشلبملضحل لبح زبري .ل
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 بحدد لأ ثكددتل(لو2009ينمدد لبحددكريع لبحضيامدد ,لوهددشبلمددالأكزتددهلرصبعدد ل  مدداص,ل

 ا ليددد لمندددجسسلعدددج ا لبصعكققددداة ليفلؼقددديللبحضيامددديا لوتنميددد لللللل

 بحكريع لبحضيام لحزىلطاللبملضحل لبحثا جي .
 ل2005ينمدد لبصعكققدداءلبحقلمدد ,لوهددشبلمددالأكزتددهلرصبعدد  بؾنزيلوحغدد ,لللللل)

وبحدددد لأ ثكددددتلأ ددددضلمنددددجسسلعددددج ا لحلكددددزصيبلبصعكققدددداة ليفلتنميدددد للللللل

بحقلددةلبحكعامليدد لورب قيدد لبصلدداطلحلكاميددشللللبصعكققدداءلبحقلمدد لو مليددا للل

 بملكريخضي لرصبعياليفلبحقلجنلباملضحل لبص زبري ل.
 لوبحد لأ ثكدتلأ دضلللل2013ينم ل دارب لبحققدل,لوهدشبلمدالأكزتدهلرصبعد ل ر يدجص,لللللللل)

بعدددكدزبنلمندددجسسلبحكدددزصيبلبصعكققددداة لحغدددج ا ليفلبحك قددديللوتنميددد ل

  ارب لبحققللحزىلطاللبحق لبألو لبحثا جي.
 لوبحدد ل2003ينمدد لبحددكريع لبصعددكزصح ,لوهددشبلمددالأكزتددهلرصبعدد ل بحنجددزي,لللل)

أ ثكددتلأ ددضلبعددكدزبنلمنددجسسلعددج ا ليفلتددزصيػلونددايالبحكدداصي لبؾزحيدد للللل

 لىلؼقيللوتنمي لبحدكريع لبصعدكزصح لحدزىلتاميدشلبملضحلد لبح زبريد ,للللللل

ل(لوبحددد لأؽددداص ل ىلل ا ليددد لمندددجسسلعدددج ا لل2009ورصبعددد ل  ثدددزلبحدددضحية,لل

حلكقظيظلبملقضيفليفلتنمي لبحكريع لبصعكزصح لوبمليللمجلبحقلجنلحزىلتاميشل

(لوبحد لأ ثكدتل ا ليد لللل2018بملضحل لبح زبري ,لورصبع   ثزلبجمليزلوآخدضو ,لل

صح لحددددزىلطدددداللبملضحلدددد للمنددددجسسلعددددج ا ليفلتنميدددد لبحددددكريع لبصعددددكزلل

 .لبح زبري 
 لوبحد لل2016عد ل  مسا يدل,للينم لمهاصب لحللبملؾدعا ,لوهدشبلمدالأكزتدهلرصبلللل)

أ ثكتل ا لي لمنجسسلععما لبصعكققاة ليفلتزصيػلبؾلضب يال لىلتنميد لل

 بحك قيللومهاصب لحللبملؾعا لحزىلتاميشلبملضحل لبح زبري .
 لوبحدد ل2005ينمدد لبحك قدديللبحزصبعدد ,لوهددشبلمددالأكزتددهلرصبعدد ل بحؾددقيل ,للللل)

طلثدد لبحقدد للأكددز ل ا ليدد لمنددجسسلعددعما لبصعكققدداة ل لددىلؼقدديللللللل

بحغابَلبألعاع ليفلمار لبحقلجنلبغلّٓن ل ما ,لورصبع ل خّٓابيد لو ثيدزب ,للل

(لوبحددد لأ ثكدددتل ا ليددد لطضيقددد لعدددجاا لبصعكققددداةي ليفلبحك قددديلل2006

بأل دد لوبملساددلليفلمددار لبحقلددجنلحّٓلثدد لبحقدد لبحغددابَلبألعاعدد ,لورصبعدد ل لللللللل

عكققددداة لل(لوبحددد لأ ثكدددتلأ دددضلبعدددكدزبنلمندددجسسلبحكدددزصيبلبصللللل2007طلثددد ,ل

حغدددج ا ل لدددىلؼقددديللبملريددداهيةلبحرييظياةيددد لوتنميددد لبحقدددزصب لبملقض يددد لل

وبحامقض ي ل بحجازب ي (لحلكريع لبصبكعداصيلحدزىلطداللبملضحلد لبحثا جيد ,لللللل

(لوبحدد لأكددز لواددجرلأ ددضلكددث لصعددكدزبنلمنددجسسلللللل2007ورصبعدد ل بحددظغيب,ل

يدددد لعددددجاا لبصعكققدددداة ليفلؼقدددديللبملريدددداهيةلبحرييظياةيدددد لوتعددددجي لبنل

 مرياهيمي لمكعامل لحزىلطاللبؾامق .لل
 يظيددزلبحعريدداء لوبحريا ليدد لبحققليدد ل نددزلبحّٓاحددب;لأل لهددشبلبحنددج لمدد لبحددكقلةلللللللل

يغددا زل لددىلمتثيددللبملقلجمددا لوبحثيا ددا لوتعييريهدداليفلمجبودد لحددللبملؾددعل ,للللل
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وبشح ليقثحلبحّٓاحدبلمنكجدالحلمقض د لوحديػلمغدكهلعالهلدا,لوبدشح ليقدثحللللللللل

 (.304:ل2002ي لبحكقليمي   ل ,لبحّٓاحبل هابياليفلبحقمل
 يغا زل لىلؼجيدللبحدزوب َلحلدكقلةلمد لروب دَلخاصايد ل ىللروب دَلوحدجب ظللللللللل

 ,Carin;ل131:ل1997ربخلي لبشح ليقثحلبحكلميشلأكثدضلبعكقاحي  بؿقد ,للل

1997, 76-77.) 
 ,  72:ل2001يسكزلبعكمضبصي لبحكقلةلبحشبت لحلّٓاحب بحثعضيلوبحعغجب.) 
 مليدددا لبحقلدددةلإبملاحظددد لومجدددَلوتنظددديةلبحثيا دددا ,لللينمددد لحدددزىلبحّٓدددالل 

 Joyce & Weil, 1996ومث لبملكل ب لوبخكثاصلف  لبحريضضلوبحكريغد إ ل

:204.) 

 يف عدج ا ل مندجسسل  ا ليد ل مدزىل بحغدابق لوبحث دج،لللعدا لببحزص م  يكنح

ل.كزصيػبح أهزبالم  بحقزيز ؼقي 

 :دوز املعلم يف منوذج سومشان للتدزيب االستكصائي 

ا لبحقدضضلبحغداب لحنمدجسسلعدج ا لحلكدزصيبلبصعكققداة ليكندحللللللللم لخ

ل(ليف:لل159:ل2016روصلبملقلةلكمالحزر ل مسا يل 

 ىكدداصلبملؾددعل لأولبملجودد لبحددشيليغددكث لرهؾدد لوحدد  لبحّٓددال,لويددز قهةللللللل

 حلث كلوبحكقق لحلجفج ل ىللحللبملؾعل .
 .يغمحلحلّٓاللباحكقث ل  لصأيهة 
 بألعئل لحهلبنقةلأولص,لوباحكاح ل هدجلصليقدزنلللهيبل لىلبحّٓالل نزلتقزيةل

 أيلتريغ لحلمؾعل ل.
 يقمددلل لددىلمددث لبحثيئدد لبحقددريي لوبجملمج ددا لحدد ليددكةل مددللمناوؾددا لللللللل

بعكققددداةي لويك دددج لبحقددد لبىللبيئددد لمريكجحددد لحلنقددداـلبددد لبحّٓددداللللللللل

 وبقنهةلبحثقضلوبينهةلوب لبملقلة.

 :دوز الطالب يف منوذج سومشان للتدزيب االستكصائي 

م لخا لبحقدضضلبحغداب لحنمدجسسلعدج ا لحلكدزصيبلبصعكققداة ليكندحلللللللل

ل(ليف:441:ل2003بحزوصلبملهةللبحشيليقجنلبهلبحّٓاحبلكمالسكضهال بحثلزبري,ل

 بملؾدداصك لبحهابيددد لبحنؾددّٓ ليفلبملجوددد لبحكقليمدد لمددد لمجددَلحلمقلجمدددا للللل

وحريظهدددالوتنظيمهدددالوؼليلدددهالو  كااهدددالوتقيددديةلبملقلجمدددا لباحمدددا  ل ىللل

 حااب ل  لبألعئل ,لمَل حقاءلبملظيزلمنهالح ضبءل ملي لبملؾاصك .ب
 حلّٓاحدددبلروصليفلتقلددديةل ريغدددهلسبتيدددا,ل اصعكققددداءلوبملناوؾددد لبصعكققددداةي لل

متع لبحّٓاحبلم لبحكجفللحلمقض  ,لوبعكدزبنلمهداصب لبحدكريع لبملنّٓقد ليفلللل

لصبددد لبألحدددزب،لوبملاحظدددا لوبحثيا دددا لوببكعددداصلبألعددداحيبلبحددد لتدددك عةليفلللل

 بملكل ب لصعكنكاسلبألعثاللوتريغ لبحظجبهضلوبحكنثسلباملظيزلم لبملاحظا .
 ؟(.…طضحلبحقزيزلم لبألعئل ل لىلبملقلةلوبح لتثزألبددددد هل 
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 .ػميَلبملقلجما لحج لبملؾعل لبح ليّٓضحهالبملقلة 

 :صعوبات ومعوقات تطبيل منوذج سومشان 

وبملقجوددا لبحدد لتجباددهلبحكددزصيػل(لبقددضلبحقددقجبا ل591:ل2009حددزرل  بددضبهية,ل

لباعكدزبنلمنجسسلعج ا لمنها:

 فددددقجب لؼجيددددللبقددددضلبملجمددددج ا لبحزصبعددددي ل ىللأ ؾددددّٓ لبعكققدددداةي للل

 تكنم لمؾعا لميع لبعكققاةهالم لوثللبحّٓال.
 وزلصليكناعبلمَلمجيَلبملكقلم ;لأل هلوزليعج لماةمدالحريئد لقدزور لمد للللل

  ي لوبعق .بحّٓاللبملكريجو لأولأف اللخرب لمقض
 يكّٓلدددبلتدددجب ضل معا دددا لماريددد لمقينددد لمثدددللبحريقدددج لوبملقامدددللوبحدددجصـلللللللل

 وبألروب لوبألاهظ لومقارصلبحكقلةلم للأ ان,لفجص,لؽضبة ,لتغجيل...
 وكاسل ىلل ج ي لخاف لم لبملقلم لحزيهةلمهاصب لمتعنهةلم لبعدكدزبمهلل

 حكزصيػ.ربخللبحريقللوأينالحزيهةلبػاها ل هابي لمجلهشبلبحنج لم لب
 صليكناعبلمَلأ ظم لبحكقلةلبح لتضكدظل لدىلتظويدزلبملدكقلم لبدريكربلودزصللللللل

 م لبملقلجما .

ويفلهددشبلبحث ددكلمتلبحكللددبل لددىلمقظددةلهددش لبحققثددا ل قددزلوددانلباحكددزصيػللللل

 نجلهيئ لتزصيػلسولخرب ,لومتلتظويزل زرلبأل ؾّٓ ;لحكظويزلبحّٓاللبريكربل

ل ؾددا لبعكققدداة لمددث لللوددزصلمدد لبملقلجمددا ,لؼجيددللمقزمدد لكددللرصؼل ىلللللل

لصهكماما لبحّٓلث .

 ثا يا: التفكري املنطكي 

 التفكري املنطكي مفاهيم 

بحكقث ل  لبؿعةلبحقاةبلحألؽياءلوبحعؾ ل د لخجبفدها,لوبحكريكدزلمد لللللهجل

واددجرلبحقاودد لأول ددزنلواجرهددالبدد لبألؽددياء,لوتجمدديحلبألعددثاللوبحنكدداة لبحدد لللل

ل(.9:ل2005تعم لوصبءلهشبلبؿعةل بحنجاح ,ل

وهددجلبحددنم لمدد لبحددكريع لبحددشىليقكمددزل لددىلوجب ددزلووددجب  لبحريعددضلوبحددشىلللللللل

ل(.ل41:لل2006يريرتضلواجرلتريع ل لغري لخا لم لبألخّٓاءلبملنّٓقي  لعقار ل,ل

(لأ ددهل ؾددا ل قلدد لحلريددضرليغددكهزالحددلللللل192:ل2010كمدداليقض ددهل  مسا يددل,لل

بملرتببّٓدد للمؾددعل لمددا,لوبؽدداسلوددضبص,ل يقددجنلبحريددضرلبقددزرلمدد لبحقمليددا لبحققليدد للل

لحلجفج ل ىلل كيج لم لمقزما لمقلجم .

(لأ لبحددكريع لبملنّٓقدد ليكنددم لمقض دد لبحريددضرلللل65:لل2011وينددي ل أبددجلغددجـ,لل

حنكداة لأ ماحده,لكمدداليكندم ل مليدا لسهنيدد ليعدج ل يهدالبحريددضرلحيجيداالو ؾددّٓاالللللللل
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و ا اا,لويكّٓلبلكظو االمنظمداالومدزفااليفلبنداءلبحريدضرلبملقدضيف,لكمداليكّٓلدبلللللللل

لهاالمغكمضبالحك قي لبهلزاب كثا

(لأ ددهل ددج لمدد لبحددكريع ليغددكهزالبؿقددج ل لددىللللل11:لل2012كمدداليددضىل لددة,لل

 كيجدد لمدد لبملقددزما لويضتعددظلبحددكريع لبملنّٓقدد ل لددىلبعددكداللبحكدمينددا للللللللل

بحنضوصي لم لبملقزما لأولتلد لبحد لتكريد لمقهدال,لكمدالأ لبعدكداللبحنكداة لللللللل

لّٓ ل.بحق ي  لم لبملقزما لىنَلحقجب زلبملن

(لأ لبحدكريع لبملنّٓقد لهدجلبحكقدث ل د لحعدةلفداةبللللللللل86:ل2013ويضى لبحلظبويل,

حألؽياءلوبحعؾ ل  لخجبفهالوتقدنيريها,لوبحكريكدزلمد لوادجرل اودا لأول دزنللللللل

واجرهالب لبألؽياءلوتجميحلبألعثاللوبحنكاة لبح لتعم لوصبءلهشبلبؿعدةلوهدجللل

 هددارلبحقاوددا لبدد للبددشح ل ؾددا لأول مليدد ل قليدد لمقض يدد لسهنيدد لتكمثددلليف

بألؽياءلوبحكقضال لىلبألعثاللوبحنكاة لبح لتعم لوصبءلهش لبألؽياءل هجلتريعد لل

وقددزيلمجاددهلمددجلهددزالمقدد لوهددجلبحجفددج ل ىللأ نددللحددللحلمؾددعل لبحدد لللل

لتجباهلبحريضرل.

مدد لخددا لبحقددضضلبحغدداب لحكقضيريددا لبحددكريع لبملنّٓقدد ليكنددحلأ :لبحددكريع لللل

يث دددكل ددد لبألعدددثاللوبملغدددثثا ,لويدددريت لبريرحددد للبملنّٓقددد لهدددجل دددج لمددد لبحدددكريع لل

منهجيدد ,لوىكددربلفدد كهالأولينرييهددالوحددشح ل هددجلعاادد ل ىللوددزصب لسهنيدد لللللل

خاف ,لومنهجي لمنظم لهبلأ ليكثقهالبحريضر;لحلجفج ل ىللبؿدل,لأول فدزبصللل

بؿعة,للكمالينظضلحهلبحثقضل لىلأ دهل مليد لسهنيد ليعدج ل يهدالبحريدضرلحيجيداالللللللل

حددثقضلباخددضل لددىلأ ددهل ددج لمدد لبحددكريع ليغددكهزالبؿقددج لو ؾددّٓاالو ددا اا,لوب

  لىل كيج لم لبملقزما ,لكمالأ هليغكدزنلحثيا لبحقلللوبحنكاة .ل

 :خصائص التفكري املنطكي 

يكميددظلبحددكريع لبملنّٓقدد لمبجمج دد لمدد لبـقدداةكلمتيددظ ل دد لغدد  لمدد لللللللل

:ل2009;ل ثدزلبحقظيدظ,لل78:ل2005أمندا لبحدكريع لكمدالحدزرهال  ثيدزب لوأبدجلبحغدميز,لللللللل

ل(ليف:54

 . تريع ل لم ليغنزل ىلل مليا ل قلي 
 تريعدد لمكّٓددجصلينمددجلمددَلتقددزنلبحقمددض,لويقكمددزل لددىلبحققددللو لددىلبملقلجمددا للل

 وبـربب لبملدظو  ل.
 تريع لمنهجد لقدزرلبألروب لووبمدحلبألعداحيبل,ليكّٓدجصلمد لخدا لبحث دكللللللللل

   لبحقاوا لب لبألؽياءلوصب لبألؽياءلبثقنهالبحثقضل.
 زرلمد لبملهداصب لوبحقمليدا لبحققليد لبملكعاملد لحك قيد لبهلدزا,لللللللليقكمزل لىل 

وهددش لبحقمليددا لهدد :لبملقاص دد لوبحكقددني ,لوبحث ددكل دد لبحغددثبلوبحنكيجدد ,لللللل

 و رصبكلبحقاوا لوبصعكزص لوبصعكنثا لوبصعكقضبء.
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 يكغدددةلبكدددزصسلمضبحلدددهلوتضتيدددبلخّٓجبتدددهلويغدددكز ل ليدددهلمددد لخدددا لآ ددداص للل

 ملؾعا لأولبؽاسلبحقضبصب .بملكمثل ليفلبحقزص ل لىلحللب
 .يهكةلمبقض  لبألعثاللوبحقلللبح لتق لوصبءلحزو،لبألؽياء 
 .هز هلبحجفج ل ىللرحيلليثثتلأولينري لبحريضوض 
 .ينكقللم لبةغجؼل ىللبجملضر 
 تريعدد لمكقددزرلبملغددكجيا لويكنددم لأكثددضلمدد ل مليدد ل قليدد لمثددللبحكنظدديةلل

 عكنثا لوبصعكنكاس.وبملقاص  لوبحكريغ لوبحكقني لوبصعكقضبءلوبص
 .يكري ضلبقزصب لبحريضرلبحققلي لوبحثيئي لبح ليقيؿل يها 
 تريع ليكّٓجصلم لخا لبحث كل  لبحقاوا لب لبألؽياءلوبقنهالمقاا.ل 

ممددالعددث ليكنددحلأ لحلددكريع لبملنّٓقدد لخقدداةكلمهمدد ل هددجلتريعدد ل لمدد للللللل

مليدا للمكقزرلبملغكجيا ليكغةلبكزصسلمضبحله,لكمالأ دهليقكمدزل لدىلمهداصب لو لللل

 . قلي لمكقزر 

 :مساحل التفكري املنطكي 

تكةل مليد لبحدكريع لبملنّٓقد ليفلأصبقد لمضبحدللمكعاملد لودزرهال لبحقثداط للللللللل

ل(ليف:ل79:لل2015وبحقربي,ل

 . بحؾقجصلباؿاا ل ىللبحكريع لم لأاللبحكقامللمَلوني لحياتي 
 بعك ندداصلبملقلجمددا لوبـددربب لبحغددابق لحاعددكريار لمنهددالمدد لأاددللبحكجفددللل

  ىللحلج لازيز ل.
 بحث ددكل دد لأ عدداصلأخددضىلمغددا ز ,لورصبعددكها;لحلكقددضال لددىلمددزىلبصعددكريار ل

 منهالحك قي لبألهزبالوبحجفج ل ىللبحنكاة .
 .بخكياصلبؿللبملناعبلوبخكثاص لحلكريكزلم لف كه 

 سبل احكريع لبملنّٓق ليقكمزل لىل هةلمقا  لبحعلما لبملعج د لحلقثداص ,لو لدىلللل

ا,لوتددربطلبأل عدداصليفلبحددنكل لددىلهيئدد ل ندداوي لتغددا زليفللللبألرحدد لبملكنددمن ل يهددل

لتريغ لبحظاهض لأولبحقني لمجمج لبحزصبع .ل

 :موازات التفكري املنطكي 

تاقددزُّلمهدداصب لبحددكريع لبملنّٓقدد لمدد لبملهدداصب لبحنددضوصي ;لحكجب دد لبحّٓاحددبلمددَلللل

بيئكهلبحّٓثيقي لوبملاري لوبصاكما ي ,ل هد لتقّٓدىلبحّٓدالل حغداؼلبحغديّٓض لللللل

 ل لدددىلتريا لدددهة;لأل لأربءهدددةليفلبملجبوددد لبؿياتيددد لهددد ل كددداسلتريع هدددةللبحجب يددد

:ل2008بؿغ ;لومبجاثهاليكقضالبحّٓالل لدىلمدزىللداحهةلو ؾدلهةل بحقدزبحل,للللل

ل(.79

وبدداحضغةلمدد لبصتريدداالبحقددانلبدد لبحثدداحث لبحددشي لتندداوحجبلمهدداصب لبحددكريع لللللللللل

باحكجفدللحلنكداة ,للللبملنّٓق ل لىلمثزألواجرلبملهاصب لبدزءبالمد لبحكقدني لوب كهداء لللل
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 صلأ لهندداكلتثايندداليفلواهددا لبحنظددضلحددج لمدداليقنيددهلتقددث لبحددكريع لبملنّٓقدد للللللللل

لوطثيقكهلوتل لبملهاصب .

(ليفلبحكنظيةلوبحكقدني لوبحرتكيدبلوبحكندايض,للللل110:ل2004  زرهال لأبجلهاؽة,ل

(ليفلمجددددَلبملقلجمددددا ,لوحريددددظلبملقلجمددددا ,لوتنظدددديةلل2010وحددددزرهال أبددددجلغدددداح ,ل

وؼليدددللبملقلجمددددا ,لو  كددداسلبملقلجمدددا ,لوتقيدددديةلبملقلجمدددا .لكمدددداللللللبملقلجمدددا ,ل

ل(ل ىللبصعكقضبء,لوبصعكنثا ,لوبصعكنكاس.34:ل2011فنريها أبجلغجـ,ل

(ليفلبحقاودددا لبملنّٓقيدد للوبحكقدددني لل2015:80وفددنريهال بحقثددداط لوبحقددربي,للل

(ليفلمجددددَل2016وبحرتتيددددبلوبحكغلغددددللوبحغددددثبلوبحنكيجدددد .لوحددددزرهال غضببدددد ,للل

جمدددا لوحريدددظلبملقلجمدددا لوتنظددديةلبملقلجمدددا لوؼليدددللبملقلجمدددا لو  كددداسللللللللبملقل

لبملقلجما لوتقييةلبملقلجما .

  :أبعاد التفكري املنطكي املشتددمة يف البخح 

 وددزص لبحّٓددالل لددىلبملاحظدد لبملنظمدد لوبحزويقدد ,للللمهدداص لمجددَلبملقلجمددا :لل

نريػلوبؿقج ل لىلبملقلجما ل  لطضي لبؿجبؼلبملدكلري ليفلمقضصل لدةلبحدلل

 بحريغيجحجا .
 وددزص لبحّٓددالل لددىلؽددظي لبملقلجمددا لوتددشكضهاللللمهدداص لحريددظلبملقلجمددا :ل

لوبعكز اةهال نزلبؿاا ل حيها.

 : وددددزص لبحّٓددددالل لددددىلماحظدددد لأواددددهلبحؾددددثهلللمهدددداص لتنظدددديةلبملقلجمددددا

وبصخددددكاالبدددد لؽدددديئ لأولأكثددددض,لوومددددَلبألؽددددياءليفلفمج ددددا لو دددد لل

لخقاةكلمؾرتك .

 ودزص لبحّٓدالل لدىلؼزيدزلبـقداةكلوبملعج دا ,للللللللمهاص لؼليدللبملقلجمدا :لل

ل.وأيناالؼزيزلبحقاوا 

 وددددزص لبحّٓددددالل لددددىلبحكجوددددَلوبحكنثددددسلوفددددياغ لمهدددداص ل  كدددداسلبملقلجمددددا :ل

ل.بحريضوض

 وددزص لبحّٓددالل لددىلبؽدداسلبحقددضبصلوبؿعددةل لدددىلللللللمهدداص لتقيدديةلبملقلجمددا :لللل

 مقزبوي لبملقلجما .

قزيزلم لبحزصبعدا لوبحث دج،لللو ظضبلألهمي لبحكريع لبملنّٓق ل قزلصفز لبح

بحغابق لبح لتهكةلبزصبع لبحكريع لبملنّٓقد لمد لخدا لبعدكدزبنلبعدرتبتيجيا لللللل

تزصيغدددي لككلريددد ,لأول  دددزبرلبدددضبم لحدددنريػلبحلدددضض,لمددد لهدددش لبحزصبعدددا للللللللل

لحددزىلبملنّٓقدد لبحددكريع لوددزصب لأ لأكددز لوبحدد (لYilmas&Alp,2006 رصبعدد 

(لوبحقاؽدضللبحثدام ل بحقدريجاللبداو للطلثد للمد للأ ندللل ؾدضللبؿداريللبحقد للطلث 

لبملنّٓقددد لبحدددكريع لودددزصب لبددد ل حقددداةيالربحددد لخّٓيددد ل اوددد لهنددداكلأ لكمدددا

ل.بحّٓلث لوؼقيل

(لوبح لأ ثكتلوزص ل كاة لبحكريع لبملنّٓقد للLewis& Lewis, 2007ورصبع ل 

باحكنثسلبنكاة لبحّٓلثد لمكدز  لبحك قديللبحزصبعد ,لوباحكداح لميعد لمغدا زتهةلللللللل

لار ل سبلمتلتّٓجيضلوزصب لبحكريع لبملنّٓق لحزيهة. لىلؼقيللأ نلليفلبمل
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(لوبحدد لأكددز ل ا ليدد لتجييدد لبعددرتبتيجي ل  عضدددلل2010ورصبعدد ل أبددجلغدداح ,ل

طبوسلدلؽداصك(ليفلتنميد لمهداصب لبحدكريع لبملنّٓقد ليفلبحقلدجنلحدزىلطلثد لبحقد للللللللللل

(ل لىلبحقاو ل2012بحثام لبألعاع ,لكمالأكز لرصبع ل بؿنضمي لوعقيزي,

بحددكريع لبملنّٓقدد لحددزىلطلثدد لبحقدد لبحثددا  ل ؾددضليفلقا ظدد للللللللبدد لمغددكجىلل

بحزبخليدد لبغدددلّٓن ل مددا ,لو همهدددةلحلمريددداهيةلبحجصب يدد ,لورصبعددد  لبحقرييرييددد لللل

(لوبح لأ ثكتلبحقاود لبد لمغدكجىلمهداصب لبصعكققداءلوودزصب للللللل2014 وعقيزي,

لبحكريع لبملنّٓق لحزىلطاللبحق لبحقاؽضلبألعاع لبغلّٓن ل ما .

(لوبحدد لأ ثكددتل ا ليدد لبحنمددجسسلبحكجحيددزيليفلؼغدد ل2015,ورصبعدد ل بؿغددين

مهاصب لبؿػلبحقزريلوبحكريع لبملنّٓق لوبحك قيلليفلبحضياميا لحزىلطالل

(لوبحددد لأكدددز ل ا ليددد للل2015بملضحلددد لبألعاعدددي ليفلبألصر ,لورصبعددد   ثزلبهللل,لل

بملماصعددددا لبحكقليميدددد ليفلبحضيامدددديا ليفلتّٓددددجيضلبحددددكريع لبملنّٓقدددد لوبحكقليددددلل

(ل2015حضيامدد لحددزىلطدداللبملضحلدد لبملكجعددّٓ ,لورصبعدد  لبحقثدداط لوبحقددربي,لللللب

وبحدد لأكددز ل ا ليدد لبعددكدزبنلبض ددام لحاعددجب لمكقددزرلبحجعدداة ليفلتنميدد لللللل

لبحكريع لبملنّٓق لحزىلطريللمالوثللبملزصع .

(لوبحدد لأ ثكددتل ا ليدد لبعددكدزبنلبحددضحا لبملقض يدد ليفلل2016ورصبعدد ل اددجر ل,

ع لبملنّٓقدد ,لوبحزب قيدد لحإللدداطلبألكددارمي لحددزىلللتنميدد لبقددضلمهدداصب لبحددكريل

(لوبحدد لأكددز ل2016طاحثددا لوغددةلبحضيامدديا لظامقدد لتثددجك,لورصبعدد ل  قددجص,ل

 ا ليدددد لبعددددكدزبنلطضيقدددد لبصككؾدددداالبملجاددددهليفلتنميدددد لبحددددكريع لبملنّٓقدددد لل

(لوبحدد لأ ثكددتلل2017بحضيامدد لحددزىلطلثدد لبحقدد لبألو لبحثددا جي,لورصبعدد ل آرن,للللل

حدددد ليفلمثددددارئلبملنّٓدددد لبحضيامدددد ليفلتنميدددد لبحك قدددديللل ا ليدددد لوحددددز لمقرت

وبحكريع لبملنّٓق لوبصحكريدايلبداحكقلةلحدزىلطداللبملضحلد لبح زبريد ,لورصبعد لللللللل

(لوبحد لأ ثكدتل ا ليد لبعدكدزبنلبحنمدجسسلبحكجحيدزيليفللللللل2018 بجملزصويلوبحقابز,ل

 كغددداللبملريددداهيةلبحضيامدددي لحدددزىلطلثددد لبحقددد لبحغدددابَلبألعاعددد ليفلمدددجءللللل

لملنّٓق .تريع هةلب

  :الطموح األكادمييثالجًا  

  :مفاهيم الطموح األكادميي 

(لبري دده:لبألهددزبالبحدد لينددقهالبحريددضرلحشبتددهليفلفدداص لل5:ل2004يقض ددهل أبايدد ,ل

تقليميددد لأولمهنيددد لأولأعدددضي لأولبوكقددداري ,لووددداو لؼقيقهدددالوبحددد لتكدددري ضلللل

له.باحقزيزلم لبملس ضب لبـاف لبؾدقيكهلأولبحقجيلبحثيئ لبةيّٓ لب

(لبري ه:لمسد ل ابكد ل غدثيالحلكميدظلبد لبأل دضبرليفللللللل15:ل2007و ض هل  ثزلبحريكاح,ل

بحجفج ل ىللمغكجىلتقليم ليكري لمَلبحكعجي لبحنريغ لحزيهة,لويك دزرل طداص للل

لبملضاق لو  لخّٓجب لخربب لبحنجاحلوبحريؾللبح لميضو لبها.
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اطنلمد لأادلللل(لبري دهلبدش لبؾهدزلبحدلللل201:ل2010;لمظلجن,83:ل2007وبتري  بحظبيزي,ل

ؼقيددد لبملغدددكجىلبحقلمددد لوبحزصبعددد لبحدددشيلتقدددثجل حيدددهلبحّٓاحثددد لبؾامقيددد ;لللللللل

لحك قيقهليفلبملغكقثل.

  :جوا ب الطموح 

هناكل ا د لاجب دبلأعاعدي لمتيدظلمغدكجىلبحّٓمدجحلكمدالسكضهدا أبجلبعدضلللللللللل

ل(ليف:12:ل2013بحقزي ,ل

 بهليفل مللمد للبألربء:لوهجل ج لبألربءلبحشيليقزُّ لبحريضرلمهمالويضغبليفلبحقيانل

 بأل ما .
 .بحكجوَ:لمزىلتجوَلبحريضرلألربةهلهلشبلبحقمللأولسبك 
 .بألهمي :ليققزلبهل ىللأيلمزىلياقزُّلهشبلبألربءلمهمالباحنغث لحلريضر 

  :مسات الشدص الطموح أكادمييا 

بتري لبحقزيزلم لبحثداحث ل لدىلأ لبحؾددكلبحّٓمدجحلأكارمييدالميكداطلبقدز لللللللل

(لمد لأهمهدا:لبحنظددض للل101:ل2009;لبملؾديد ,لل59:ل2000خقداةكلكمدالحدزرها بؿليب,لللل

حل يا لوبملغكقثلل ظض لترياؤحي ,لبحقزص ل لىلؼزيزلبألهزبالوتنرييشهالبزود ,لل

بملثددابض ليفلبأل مددا لل-بمليددلل ىللبحكريددجالوبصاكهددار,ل ددزنلبحضمددالمبغددكجب لبحددضبه ل

هدز لهدجللل,لبحميدا لبدري لالل بح ليقجنلبها,لبص كمدارل لدىلبحدنريػلوؼمدللبملغدئجحيللللل

بحشيلوق للاحده,لصليدسم لبداؿظ,لصليدرتكلبألمدجصلحلظدضوا,لحزيدهلبحقدزص للللللللل

ل لىلػاوطلبحققثا لبألكارميي لبح ليكقضضلهلا.لل

  أبعاد الطموح األكادميي 

(ليفلبحنظددددضل ىللبملغددددكقثللوبصػددددا لمددددجلبحزصبعددددد للللل2017حددددزرها قمجر,لل

بحميددا لبدداؿظلوبحضمدداللوبصػددا لمددجلبحكريددجالوبملثددابض ,لوؼمددللبملغددئجحي ,لولل

تقزيضلروص ليفلل-(ليفلؼمللمغئجحي لبحكقلة2014باحجبوَ.للكمالحزرها بـجح ,ل

بصعدددددكمضبصليفلبألربءلوبحكللدددددبل لدددددىلبحققثدددددا لللللل-ؼقيددددد لمغدددددكقثللمكميدددددظلل

لمقاوم لبحريؾللوبححثا .لل– بألكارميي لبحؾدقي لبصاكما ي (ل

بحققثددا لل-وبصاكما يدد (ليف:لبحققثددا لبحؾدقددي ل2015وحزرها  ثددزلبحقظيددظ,ل

بحققثدددددا لل-بحققثدددددا لبملغدددددكقثلي لبألكارمييددددد ل-بحققثدددددا لبملاريددددد ل-بألعدددددضي 

لبحققثا لبحزصبعي .لل-بملزصعي 

بصاكهدارللل-(ليف:لبحكدّٓي لحألهزبالو معا يد لؼقيقهدالل2016وحزرهال  ثيز,ل

لبحنظض لبحكرياؤحي لحلمغكقثل.ل-بحكّٓلَل ىللمالهجلأ نلل-وبملثابض 

تقثدلللل-بملقزص ل لىلومدَلبألهدزباللل-(ليف:لبحكرياؤ 2016قنظي,لكمالحزرهال بح

(ليف:لبحقددزص ل لددىلومددَلل2017ؼمددللبححثددا .لوحددزرها أبجلبحقدديؿ,لللل–بؾزيددزل

لػاوطلبحققثا لبألكارميي .ل-ؼمللبححثا ل-تقثللبؾزيزل-بألهزبا
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  :أبعاد الطموح األكادميي املشتددمة يف البخح 

 ودددزص لبحّٓدددالل لدددىلبحث دددكلوبصطدددا لللل:بصػدددا لمدددجلبحكريدددجالوبصاكهدددارلل

وبصاكهددارلوبحكريددجا,لوبصعددكظبر لمدد لبملقلجمددا ;لحعدد لهكدداطوبلبصمك ا ددا لللللللل

 .لبامكياط
 :وزص لبحّٓالل لدىلبحنظدض لحل يدا لوبملغدكقثلللللللبحنظض لبىللبؿيا لوبملغكقثل

 ظض لترياؤحي ,لوبحكدّٓي لحلمغكقثل,لوبحدكريع لبحدزوي لوثدللبؽداسلبحقدضبص;لللللل

 ةلوطمجحاتهةلبقزصل ا لم لبحشكاء.حك قي لآماهل
 ودزص لبحّٓدالل لدىلبص كمدارل لدىللللللبص كمارل لىلبحنريػلوؼمدللبملغدئجحي :للل

أ ريغددهةليفلفددنَلوددضبصهة,لوؼمددللمغددئجحيا لأخّٓدداةهة,لوؼمددللبحقددقال;لل

حيقددلجبل ىللؼقيدد لأهددزب هة;لحيغددمجلعيدداتهةل ىللأ لددىلبملضبتددب,لويقددزمجبلللللل

 مثاصللاحهةلـزم لبجملكمَ.
 ودزص لبحّٓدالل لدىلبص كمدارل لدىلأ ريغدهةليفللللللللطلبحققثا لبألكارمييد :لػاو

حددللمؾدداكلهة,لوتّٓددجيضلأربةهددةلوتقلمهددةلبؾزيددز,لوبحددكدلكلممدداليقددجالللللل

 وزصبتهةل لىلبألربء;لحل قج ل لىلمضبكظلباكما ي لمضمجو .
 لودزص لبحّٓدالل لدىلومدَلأهددزبالللللبحقدزص ل لدىلؼزيدزلبألهدزبالوتنرييددشهالللل:

ؾهز;لحك قيد لأهدزب هة;لأل هدالمغدكمض ,لوصلتقد للللللؿياتهة,لوبش لبقزر ل

  نزلحزلمق .ل

و ظددضبلألهميددد لبحّٓمدددجحلبألكدددارمي ل قدددزلصفدددز لبحقزيدددزلمددد لبحزصبعدددا لل

لؽدقل ,ل وبحث ج،لبحغابق لبح لتهكةلبزصبع لبحّٓمدجحلبألكدارمي لمنهدا:لرصبعد لللل

لبحّٓمددجحلومغددكجىلبألكددارمي لبحلدداطلبدد ل اودد لواددجرلأكددز لوبحدد (ل2004

ورصبعدد  للبملقلمدد ,لكليدد لطدداللحددزىلبملقض دد ل ىللوبؿاادد لبحددشب لومريهددجن

Margoribanks, 2004لوكدلللمغكجىلبحّٓمجحليفل ضوالواجر وبح لأكز ل)ل

لمددد لوبحّٓددداللبحدددشكجصلحقددداحللبحزصبعددد لوبحكدقدددكلبؾدددنػلمدددكل يلمددد 

لوبحدد لأكددز لواددجرلللBrice, 2004)بحقلميدد لوبملهنيدد ,لورصبعدد  لللبحكدققددا 

ل ددزنلبحنكدداة لبينددتلكمددالبحّٓمددجح,لومغددكجىلبحددشب لريهددجنملبدد ل اود لمجاثدد ل

لبؾددددنػلومددددكل ب لومريهددددجنلبحددددشب للبحّٓمددددجحلمغددددكجىلبدددد ل ددددضوالواددددجر

ل.وبحقمضلوبحكدقك

(لوبحدد لأكددز لواددجرل اودد ل عغددي لبدد لمغددكجىللللللل2010ورصبعدد ل مظلددجن,لل

بحّٓمجحلوحدجبر،لبؿيدا لبحنداغّٓ لحدزىلطلثد لبؾامقد ,لورصبعد ل  ثدزبحقظيظللللللللل

وبح لأ ثكتلواجرل اود لعداحث لبد لبحقند لبألعدضيلومغدكجىلللللللل(2013وآخضو ,ل

لبحّٓمددجحلبألكددارمي لحددزىلبحّٓاحثددا لبملكظواددا لظامقدد لبمللدد ل يقددل,لورصبعدد ل

لبحدكريع للؼغد لل لدىللوداةةللتدزصييبللبض ام ل ا لي لأ ثكتلوبح (ل2014لبـجح , 

ل طاحثداللحدزىللبألكدارمي للبحّٓمدجحللومغدكجىللبحقدضبصللبؽداسللمهداصب لليفلبحهاب 

(لوبحد لأ ثكدتلوادجرل اود للللل2014رصبعيا,لورصبعد ل بملّٓاحقد ,للللبملكريخضب لبؾامق 
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بددد ل رصبكدددا لطلثددد لبملضحلددد لبحثا جيددد لحلثيئددد لبؾامقيددد لومغدددكجىلبحّٓمدددجحلل

لبدد ل اودد لواددجرلأ ثكددتلوبحدد (ل2015لبحقظيددظ,ل ثددز بألكددارمي لحددزيهة,لرصبعدد 

لبحرتبيددد لكليددد لطلثددد لحدددزىلبألكدددارمي لبحّٓمدددجحلومغدددكجىلبملغدددكقثللولددد 

(لوبح لأكدز لوادجرل اود ل هابيد للللل2016باحقضيؿ,لورصبع ل  ثيز,للبحضيامي 

ب لمغكجىلبحّٓمجحلوؼغ لمغكجىلبحؾقجصلباحغدقار لبحنريغدي لحدزىلطاحثدا للللل

لبؾامق .

(لوبحددد لأ ثكدددتلأينددالوادددجرل اوددد لبدد لولددد لبملغدددكقثلللل2016ورصبعدد  بحقل ,ل

(لوبح لأ ثكدتلل2016رصبع ل بحقنظي,وبحّٓمجحلبألكارمي لحزىلطاللبؾامق ,لو

واددجرل اودد لعددلثي لبدد لأعدداحيبلبحددكريع لومغددكجىلبحّٓمددجحلبألكددارمي لمدد لللل

اه لوبحكغجي لبألكارمي لم لاه لأخضى,لكمالأ دهلميعد لبحكنثدسلباحكغدجي للللل

بألكددارمي لمدد لخددا لأعدداحيبلبحددكريع لومغددكجىلبحّٓمددجحلبألكددارمي لحددزىلللللللل

بح لأكز لواجرل او لب لمغدكجىلل(لو2016طاللبؾامق ,لورصبع ل قمز,ل

لبحّٓمجحلوبحك قيللبحزصبع لحزىلطاللبملضحل لبحثا جي .

(لوبحددد لأ ثكدددتلوادددجرل اوددد لبصتثاطيددد لبددد لبحكريدددجالللل2016ورصبعددد ل بحندددجص,ل

بألكددارمي لوكددللمدد لبحثقدد لبدداحنريػلومغددكجىلبحّٓمددجحلحددزىلطدداللبملضحلدد للل

واددددجرل ددددضواليفلل(لوبحدددد لأ ثكددددت2017بحثا جيدددد ,لورصبعدددد ل خظ لدددد لومددددجمين,لل

بحكقجصب لبملغكقثلي لتقظيلملغكجىلبحّٓمجحلبألكارمي ,لو زنلواجرل دضواليفلل

لبحكقجصب لبملغكقثلي لتقظيلحلرب ام لبحزصبع لحزىلطاحثا لبؾامق .

(لوبحدد لأكددز لمريهددجنلبحددشب لبألكارمييدد للل2017وكددشح لرصبعدد ل قمددجر,لل

حدزىل يند لمد لللللومغكجىلبحّٓمجحلبألكارمي لو اوكهةلباص زماسلبألكدارمي ل

(لوبح لأ ثكتلواجرل اود لبد لولد لللل2017طاحثا لبؾامق ,لورصبع ل أبجلبحقيؿ,

لبملغكقثللومغكجىلبحّٓمجحلحزىلبحّٓاحبلبؾامق .

م لبحقضضلبحغاب لحلزصبعا لبحغابق لوبحث ج،ليكنحلواجرل جبمللتدس ضلل

بحثقددد لبددداحنريػلوؼمدددلللل-بحقنددد لبألعدددضي لدددىلبحّٓمدددجحلبألكدددارمي لمنهدددا:لل

بحكغددجي لل-حددجبر،لبؿيددا لبحندداغّٓ للل-بحؾددقجصلباحغددقار لبحنريغددي للل-بملغددئجحي 

بحك قددديللل-بحلددداطلبألكدددارمي لل-بحقدددزص ل لدددىلبؽددداسلبحقدددضبصلللل-بألكدددارمي 

بص ددزماسلبألكددارمي لكلددهال جبمددللتددس ضلعددجبءلباحغددلبلأولبحهددالللللل-بحزصبعدد 

بزلم لمقض  لبحقجبمدللبحهابيد لبحد لتدضتث لللللل لىلبحّٓمجحلبألكارمي ,لحشبلص

بددداحّٓمجحلبألكدددارمي ,لوبحقمدددلل لدددىلتنميكهدددا;لح تريدددَلمغدددكجىلبحّٓمدددجحلممدددالل

لينقعػل لىلبحريضرلوبجملكمَلومقض  لبحقجبمللبحغلثي لحقااها.لل

  :فسوض البخح 

لبحريضوضلبحكاحي :للياغ فلمتليفلمجءلبحطاصلبحنظضيلوبحزصبعا لبحغابق 

  بجملمج د لبحكجضيثيد لللطداللللحقاةيالب لمكجعّٓ لرصاا يجازل ضالرب ل

يفلبحكّٓثدديق لبحقثلدد لوبحثقددزيلصخكثددداصلمهدداصب لبحددكريع لبملنّٓقدد لحقددداحلللللللل

 بحكّٓثي لبحثقزي.
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 ك لبجملمددددج طددددالليجاددددزل ددددضالرب ل حقدددداةيالبدددد لمكجعددددّٓ لرصاددددا لللل

صخكثاصلمهداصب لبحدكريع لبملنّٓقد لللللبحكجضيثي لوبحنابّٓ ليفلبحكّٓثي لبحثقزي

 بجملمج  لبحكجضيثي .لطاللمهاصبتهلحقاحلكعللو
  بجملمج د لبحكجضيثيد لللطدالللليجازل ضالرب ل حقاةيالب لمكجعّٓ لرصاا

حقداحللبحكّٓثيد للللبحّٓمجحلبألكدارمي ليفلبحكّٓثيق لبحقثل لوبحثقزيلملقياؼل

 بحثقزي.
 ك لبجملمددددج لطددددالليجاددددزل ددددضالرب ل حقدددداةيالبدددد لمكجعددددّٓ لرصاددددا للل

لبحّٓمدددجحلبألكدددارمي يددد لبحثقدددزيلملقيددداؼلبحكجضيثيددد لوبحندددابّٓ ليفلبحكّٓث

 كعللوأبقار لحقاحللبجملمج  لبحكجضيثي .
 بجملمج د لللطدالللبد لرصادا لللتجازل او لبصتثاطي لمجاث لربحد ل حقداةيالل

كعددلللوبحّٓمدجحلبألكدارمي للبحكجضيثيد ليفلمهداصب لبحدكريع لبملنّٓقدد لكعدلللللل

 زي.بزصح لكللم لبصخكثاصلوبملقياؼليفلبحكّٓثي لبحثق

 لبخح: جساءات اإ 

لحك قي لأهزبالبحث كلوبخكثاصلف  ل ضومهلمتلبؽاسلبحاضبءب لبحكاحي :

 :منوج البخح والتصميم التجسييب 

لمبؾدعل للبحقدل للسب لبألربيدا للوؼليدلللحجفد للبحجفدري للبملنه لبعكدزبنلمت

ل.بحنكاة لومناوؾ لوتريغ لبحث كلأروب لو  زبرلبحث ك

و قددداالحكقدددميةلبجملمج دددا لل;بحكجدددضييبلؽدددثهلمتلبعدددكدزبنلبملدددنه وكدددشح ل

يدكةللبملكعا ئ ل فمج د لػضيثيد ,لوفمج د لمدابّٓ (;لفمج د لػضيثيد للللللل

 ريدػللليدكةلتدزصيػلل,لوبألخدضىلمدابّٓ لللمنجسسلعج ا باعكدزبنللبحكزصيػلهلا

بحثقددزي;لحثيددا لمددزىللبةكددجىلباحّٓضيقدد لبملقكددار ,لمددَلتّٓثيدد لبحقيدداؼلبحقثلدد /

كل ب لبحكابقددد لحلث دددك,لوبحددد لمتل ا ليددد لبملدددكل لبحكجدددضييبلوتدددري   ل لدددىلبملددد

لؼزيزهال يماليل :لل

 بحّٓضيقددد لبملقكدددار ليفللبنمدددجسسلعدددج ا لمقابدددلبحكدددزصيػلبملدددكل لبملغدددكقل:ل

 ل.كزصيػبح
 : مجَلبملقلجما ,لحريظللمهاصب لبحكريع لبملنّٓق متثلتليفللبملكل ب لبحكابق 

بملقلجمدددا ,لتقيددديةللبملقلجمدددا ,لتنظددديةلبملقلجمدددا ,لؼليدددللبملقلجمدددا ,ل  كددداسللللل

 بصػدددا لمدددجلبحكريدددجاللللو قددداالحألبقدددارلللوبحّٓمدددجحلبألكدددارمي ل(,لبملقلجمدددا 

وبصاكهدددار,لبحنظدددض ل ىللبؿيدددا لوبملغدددكقثل,لبص كمدددارل لدددىلبحدددنريػلوؼمدددلل

بملغدددئجحي ,لػددداوطلبحققثدددا لبألكارمييددد ,لبحقدددزص ل لدددىلؼزيدددزلبألهدددزباللللللل

بملنظحدد لاامقددد لللطددداللبحريضودد لبحضببقددد لبعليدد لبصوكقدددارللحددزىلللوتنرييددشها(ل

لبملنج ي .
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 :عينة البخح 

 طددداللبحريضوددد لبحضببقددد لبعليددد للللمددد للمتلبخكياصهدددا:لبحقينددد لبصعدددكّٓا ي ل

,لووددددزلطاحثددددا(ل30 لةووددددزلبلدددد ل ددددزرهبصوكقددددارلبملنظحدددد لاامقدددد لبملنج يدددد ,لل

لبعكدزمتلبحزصاا ليفلبحك ق لم لفزالو ثا لأروب لبحث ك.

  طاحثددالمدد لطدداللبحريضودد لل(ل60:لتعج ددتل يندد لبحث ددكلمدد ل لبحقيندد لبألعاعددي

,ل2019-2018حلقددانلبحزصبعدد للبحضببقدد لبعليدد لبصوكقددارلبملنظحدد لاامقدد لبملنج يدد لل

,لطاحثدددال(ل30 ل دددزرهالجملمج ددد لبحندددابّٓ لومتلتقغددديمهةل ىللفمدددج ك :لبل

ل.طاحثا(ل30  زرهالجملمج  لبحكجضيثي لوب

 :إعداد مواد وأدوات البخح 

وبخكثاصلمهداصب لبحدكريع لللل,م بعكلظنلبناءلرحيللحلمقللحكّٓثي لػضب لبحث ك

بحّٓمددجحلبألكددارمي لملقددضصل لددةلبحددنريػلبحريغدديجحجا ,لمتللللللمقيدداؼلوبملنّٓقدد ,ل

ل:بات  لىلبحن جلل  زبرهة

 (1: دليل املعلم) ملخلأوال 

يجمحلكيريي لتزصيػلمجمدج ا لمقدضصل لدةلبحدنريػلللللصؽاريل متلبناءلرحيلل

بحريغيجحجا ل لىلطاللبحريضود لبحضببقد لبقغدةل ربص لبملندظ لوبملسعغدا لبعليد للللللل

بصوكقددارلبملنظحدد لاامقدد لبملنج يدد ,ليفلمددجءل لغددري لمنددجسسلعددج ا ,لعيددكلللللللل

ليكنم لبحقنافضلبحكاحي :ل

,لعيدددكلتكندددم ل مقزمددد لتجمدددحلبهلدددزالمندددهللمقزمددد ل ظضيددد لحلدددزحيل:لل

ل,وأروبصلبملقلددددةلوبملددددكقلةلل,وأهميكهدددداليدددد ل ظضيدددد ل دددد لمنددددجسسلعددددج ا للوخلري

ل.وبـّٓجب لبملكثق لحلكزصيػلم لخاهلا(

حلدّٓدد لبحكزصيغددي لللبككقددضلاويؾددملل ضمددلل:بؾا ددبلبحكّٓثيقدد لحلددزحيلل

:لحعدددللمجمدددج لمددد لحيدددكللاتريقددديليلا,لو ضمدددمندددجسسلعدددج ا حلمقدددضصلو ددد ل

بحزحيل,لؼزيزلبـّٓد لبحظمنيد ,لخّٓد لبحغد ليفللللللى بألهزبالبحاضبةي ,لقكج

أعدداحيبل,ل,لبحجعدداةللبحكقليميدد ,لأ ؾددّٓ لبحددكقلةللحنمددجسسلعددج ا لبحددزصؼلو قددالل

لبحكقجية(.

ل:و يماليل لتجميحلككقضلحلهيعللبحقانلحزحيللبملقلةلعيكليؾمل

 ؼزيددزلبألهددزبالبحقامدد لحكددزصيػلمقددضصل لددةلبحددنريػلبحريغدديجحجا :لعيددكللل

  لىلأ :لبوارصيقثحلبحّٓاحبل
 مقزم ل  ل لةلبحنريػلبحريغيجحجا .لبحكقضال لى 
 .تجميحلبحريضالب لبؾهاطلبحققيبلبحّٓضيفلوبؾهاطلبحققيبلبملضكظي 
 ؼزيزلبحقجبمللبملس ض ل لىلمنجلبؾهاطلبحققيب. 
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 تلديكلبحجياة لبؿغي لحلجهاطلبحققيب. 
 . ؽضحل غيجحجاي لبص ريقاص 
 ريغيجحجاي بحكقضال لىلبألمضبضلبحنريغي لوأعثابهالبح. 

 لبةامضب لوبؽكملتل لىلماليل :لبقضتنم لبحزحيلللبحزحيل:لىقكج

 . مقزم ل  ل لةلبحنريػلبحريغيجحجا 
 .بؾهاطلبحققيبلبحّٓضيفلوبؾهاطلبحققيبلبملضكظي 
 بحقجبمللبملس ض ل لىلمنجلبؾهاطلبحققيب. 
 بحجياة لبؿغي لحلجهاطلبحققيبل. 
 . غيجحجاي لبص ريقاص  
 ل.وأعثابهالبحريغيجحجاي بألمضبضلبحنريغي ل

 ل(8متلبحكدددزصيػل لدددىلمدددزىل ل:لضصؼزيدددزلبـّٓددد لبحظمنيددد لحكدددزصيػلبملقدددللل

لبحثددددا  خددددا لبحريقددددللبحزصبعدددد لللأعددددثج ياعددددا ك للمبقددددز لقامددددضب ل

 .2018/2019حلقان

ل(ليجمحلخّٓ لتزصيػلمقضصل لةلبحنريػلبحريغيجحجا لو  لمنجسسلعج ا 1ازو  

لمجمج لبةامض لن

بحجعاةللبحكقليمي ل

لغكدزم بمل
لبملهانلبملّٓلجب 

ل1

يكنم لتج ي لهار  ل

 بريهزبالومربصب لبعكدزبنل

منجسسلعج ا ,لباضبءب ل

ووجب زلبعكدزبمهالوأروبصل

بملقلةلوبملكقلةليفلمجةها,ل

بحكّٓثي لبحقثل لألروب ل

لبحث ك

ل ضضلتقزمي 

صعةلكّٓ لتجمي  لألروبصلبملقلةل

وبملكقلةليفلمجءلمنجسسلعج ا ,ل

روب لبحث ك,لل ضضلبحكّٓثي لبحقثل لأل

مقرتحاتهةليفلمجمج ا لبملقضص,لل

لبحك ن لملجمج لبةامض لبملقثل 

ل2

مقزم ل  ل لةلبحنريػل

 بحريغيجحجا .
ل

 يزيج+ل ضضل

لتقزمي 

ككاب لمقا ل  ل لةلبحنريػل

بحريغيجحجا لوماليكنمنهلم لمريهجنل

وخقاةك,لومال اوكهلباحكدقك؟ل

وملاسبلتكةلرصبعكه؟لبحك ن لملجمج ل

لبةامض لبملقثل 

ل3
بؾهاطلبحققيبلبحّٓضيفل

 وبؾهاطلبحققيبلبملضكظي
 يزيج+لفمج  لم ل

لبحقجص

صعةللازو ليكةلبحكريضي ل يهلب لبؾهاطل

بحققيبلبحّٓضيفلوبؾهاطلبحققيبل

لبةامض لبملضكظي,لبحك ن لملجمج 

لبملقثل 

ل4

بحقجبمللبملس ض ل لىلمنجل

 .بؾهاطلبحققيب
ل

 ضضلتقزمي +لحجح ل

لملناطيغي 

صعةلخضيّٓ لسهني لمثغّٓ لتجمحل

بحقجبمللبملس ض ل لىلمنجلبؾهاطلبحققيب,ل

لبملقثل لبةامض لملجمج  بحك ن 

ل5

بحجياة لبؿغي لحلجهاطل

 .بحققيبل
ل

ل ضضلتقزمي 

ؼليللبحقضضلبحكقزمي ل  لطضي ل

صعةلخضيّٓ لسهني لتجمحلبحجياة ل

لبحك ن  بؿغي لحلجهاطلبحققيب,

لبملقثل ل بةامضلملجمج 

ل6
  غيجحجاي لبص ريقاص .

ل

ل يزيج

ككاب لتقضيضل  ل غيجحجاي ل

لبةامض لملجمج لبحك ن  بص ريقاص ,

لبملقثل 

ل7
بألمضبضلبحنريغي لوأعثابهال

لبحريغيجحجاي 

 يزيج+ل ضضل

لتقزمي 

صعةلخضيّٓ لسهني لتجمحلبألمضبضل

لبحنريغي لوأعثابها.

ل8

مضباقهلعضيق ل لىلبملقضص,ل

بحثقزيلألروب لبحكّٓثي ل

لبحث ك

لبحكّٓثي لبحثقزيلألروب لبحث كل
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 لو قالحلدّٓجب لبحكاحي :لقامض لم لبةامضب متلفياغ لكلل

 .ؼزيزل نجب لكللرصؼ 
 .ؼزيزلبألهزبالبحاضبةي لحعللرصؼ 
 .ؼزيزلمقارصلبحكقلةلحعللرصؼ 
 .ؼزيزلطضيق لبحغ ليفلبحزصؼ 
 . ؼزيزلبأل ؾّٓ لبملقاحث 
 بحكقجية. 

 لددىلبحن ددجلللبحددزصؼلو دد لمنددجسسلعددج ا لليفللغدد بحلتنرييددشلخّٓدد لوددزلمتلو

لبحكاح :

 . تهيئ لبحثيئ لبحقريي 
 .بحكمهيزلحلزصؼ 
 : تقضي لبحّٓاللبنمجسسلعج ا لم لخا 

 لعيدكليقدضضلبملقلدةل لدىلللللطضحلمؾعل لأولمجو لقد ل لدىلبحّٓدالللل:

بحّٓاللبحزصؼليفلفجص لمؾعل لويث لهلةلباضبءب لبصعكققاءلبحجبادبلل

 ا.بتثا ه
 لويفلهش لبملضحلد ليقدجنلبحّٓدالللللطضحلأعئل لتكّٓلبلبصااب لبنقةلأولصل:

ظمَلبملقلجما لحج لبملؾعل ل د لطضيد لبألعدئل لبحد ليجاههدالبحّٓدالللللللل

 ىللبملقلة,لوهنالينثلد لأ ليغدكث لبملقلدةلأكدربلودزصلممعد لمد لبألعدئل ;للللللللل

ؿدلللحيج ضلوزصبلكا يالم لبملقلجما ;لحيكمع لبحّٓاللم لبحجفدج ل ىللبل

 بملناعب.
 لمتثددللأعددئل لبحّٓددالل ج ددالمدد لمناوؾدد لبأل عدداصلبحدد لمتلبحكجفددللبحيهددا:

بحريضمدددديا لبألوحيدددد لبحثغدددديّٓ لوبحدددد لوددددزلؼكمددددللبحقددددجبللوبـّٓددددري,لل

ويكناوؾددج لمقددالحلجفددج ل ىللبحكريغدد ب لبحقدد ي  لحلمؾددعا ,لوهددش لل

بملضحلدد لمدد لبملضبحددللبملهمدد لبحدد ليغددكّٓيَلبحّٓدداللمدد لخاهلددال فددزبصللللللل

تقجمييدددد لتكقلدددد لبنج يدددد لبألعددددئل لبملناعددددث ,لوأعددددلجللمجددددَلللوددددضبصب 

 بملقلجما لوغ ها;لؼقيقالحلهزالبملكجوَ.
  لو يهدداليددكةلبحكجفددلل ىللبحنكدداة لبندداء ل لددىلللتقددزيةلبحكريغدد ب لوبحنكدداة:

بملناوؾددا لبحدد لمتددتلربخددللبةامددض لوبحقمددلل لددىلتّٓثيقهدداليفلمجبودد لللللل

لازيز .

 :الوسائل واملواد التعليمية 

لحجحا .للو لت:لمقاطَل يزيج,ل ضوضلتقزميي ,لفجص,ل

 :أ شطة التعلم 

متلتقميةلبأل ؾّٓ لبحكقليميد لو د ل نيدا لو ادضبءب لبحكدزصيػلباعدكدزبنللللللل

,لةوودددزصبتهبحّٓدداللللو دد ليفلسحددد لمناعددثكهالملغدددكجىللمنددجسسلعددج ا ,لوودددزلصالل
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وينمد لمهداصب لبحدكريع لللللبحّٓدال,لوبريعلجلليقكمدزل لدىلبحكريا دللبحهداب لبد لللللل

لوبحّٓمجحلبألكارمي .لبملنّٓق 

 :أساليب التكويم 

متثدددللبحكقدددجيةلبحقثلددد ليفلتّٓثيددد لأروب لبحث دددكل لبخكثددداصلمهددداصب لبحدددكريع للل

,لأمددالحلجوددجال لددىلبملغددكجىلبملثددزة لحلّٓددالللل(لوبحّٓمددجحلبألكددارمي لبملنّٓقدد ,ل

ليفبحّٓدداللّٓضحهددال لددىل  مدد لخددا لبألعددئل لبحدد للبحكقددجيةلبحثندداة لوبملغددكمض

وبأل ؾددّٓ لوبحكمدداصي لوبحكعليريددا لوبحكددزصيثا لوتقددزيةلبحكلشيدد للللللأ ندداءلبحددكقلةل

,ليفلحد لكددا لبحكقدجيةلبحنهدداة لأولبحثقدزيلمكمددثااليفلبحكّٓثيد لبحثقددزيلللللبملضتدز ل

لألروب لبحث ك.

    :أدوات البخح 

لحظنلبحث كلتقميةلوبناءلبألروب لبحكاحي :ل

 بحثاحثا بخكثاصلمهاصب لبحكريع لبملنّٓق ل ل  زبرل.) 
 بحثاحثا  ل  زبرللبحّٓمجحلبألكارمي مقياؼل.) 

لالبؾ ءلم لبحكريقيلل لىلبحن جلبحكاح :ممنهلوميع لتناو لكلّّ

 (:2)ملخل  : اختباز موازات التفكري املنطكي:ثا يا 

متل  زبرلبصخكثداصلمبداليدكاةةلمدَلبحطداصلبحنظدضيلوبملريهدجنلبحاضبةد لبحدشيلللللللللل

لي :للتب ّٓل لمنهلبحث ك,لو قاالحلدّٓجب لبا

 لهزالبصخكثاصلوياؼلمغكجىلمهداصب لبحدكريع لبملنّٓقد للللم لبصخكثاصبهلزال:

طاللبحريضو لبحضببقد لبعليد لبصوكقدارلبملنظحد لاامقد لبملنج يد لبقغدةللللللللحزىل

 ربص لبملندظ لوبملسعغدا لمدد لخدا لتددزصيػلمقدضصل لددةلبحدنريػلبحريغدديجحجا لللللل

ل.باعكدزبنلمنجسسلعج ا 

 لبصطدددا ل لدددىلبقدددضلمددد لخدددال:لمتلبنددداءلبصخكثددداصمقدددارصلبنددداءلبصخكثددداص 

أبدجلل بألربيا لوبحزصبعا لبحد لتناوحدتلمهداصب لبحدكريع لبملنّٓقد لمنهدا:لبخكثداصللللللل

بصخكثدددداصلمهدددداصب لومتلؼزيددددزل(ل2015;ل ثددددزلبهلل,ل2015;لبؿغددددين,ل2010غدددداح ,ل

مجدددَلبملقلجمدددا ,لحريدددظلبملقلجمدددا ,لتنظددديةلبملقلجمدددا ,لؼليدددللللل كاحكددداح :ل

طدداللبحريضودد لبحضببقدد للحددزىلل(ملقلجمددا بملقلجمددا ,ل  كدداسلبملقلجمددا ,لتقيدديةلبلل

 .بعلي لبصوكقارلبملنظح لاامق لبملنج ي 
 متلؼزيددزلبملهدداصب لبحدد لتكناعددبلمددَللللل:بحقددجص لبألوحيدد لحاخكثدداصللفددياغ ل

أغدددضبضلبحث دددكلبؿددداح ,لوسب لأهميددد لحقينكددده,لمددد لخدددا لبصطدددا ل لدددىللللل

ميعدد لكمددالأ ددهلل,لبألربيددا لوبحزصبعددا لبحغددابق ليفلفددا لبحددكريع لبملنّٓقدد لللل

و دد لمنددجسسلللمقددضصل لددةلبحددنريػلبحريغدديجحجا ;للتنميكهددالمدد لخددا لتددزصيػللل

مجدددَلبملقلجمدددا ,لحريدددظلبملقلجمدددا ,لتنظددديةل لش لبملهددداصب لهددد وهدددل,عدددج ا 
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وينزصسلؼتلل,(بملقلجما ,لؼليللبملقلجما ,ل  كاسلبملقلجما ,لتقييةلبملقلجما 

,ل لبملهداص لكللمهاص لم لبملهداصب لبحغدابق ل دزرلمد لبألعدئل لبحد لتقديػلهدشلللللللل

بحدد لمتلؼزيددزها,لووددزللبملهدداصب  لكلّٓ دلحلأعددئل لبصخكثدداص;متلفددياغ لعيدكلل

لمهددداصب ل(ل ثددداص المجط ددد ل لدددىل50مددد ل لحاخكثددداص دددتلبحقدددجص لبملثزةيددد للتعجَّ

(ل7(لعدسبصلحلمهداص لبحثا يد ,لو للل12أعئل لحلمهاص لبألوح ,لو (ل7بجبوَل لبصخكثاص

(لأعددئل لحلمهدداص لل7(لعددسبصلحلمهدداص لبحضببقدد لو لل11أعددئل لحلمهدداص لبحثاحثدد لو لل

(لأعددئل لحلمهدداص لبحغارعدد لومتلصفددزلرصادد لوبحددز لحإلاابدد لللل6بـامغدد لو 

 ليفل  زبر لتيو  لبحؾضو لباووزلصابحق ي  ,لوفريضلحإلااب لبـاطئ ,ل

أصلتعددج لبألعددئل للووبمدد  لتثكقددزل دد لبحلمددجض,للللأ لتعددج لبألعددئل ُلل:وهدد 

للمضكث لؼمللأكثضلم لمقنى.

 متلتّٓثيدد لبصخكثدداصل لددىل يندد لمدد لللللبـقدداةكلبحغدديعجمرتي لحاخكثدداص:للل

مدد لخدداصسلطدداللبحريضودد لبحضببقدد لبعليدد لبصوكقددارلبملنظحدد لاامقدد لبملنج يدد لل

قددد لمددد لكريددداء للبحك ل;لبلدددضضطاحدددبل(30 ينددد لبحث دددكلبألفدددلي لوجبمهدددا ل

لبحك قد لل,لومتبصخكثاصلكدريرب لحلقيداؼلمد لحيدكلمقداما لبحقدزالوبحثثدا للللللل

لبحقينددددد ل لدددددىلتّٓثيقدددددهلبقدددددزلحاخكثددددداصلبحغددددديعجمرتي لبـقددددداةكلمددددد 

ل:حغاللخا لم لبصعكّٓا ي 

 متلحغاللفزالبصخكثاصل  لطضي :لفزالبصخكثاص:أوص:ل

بحك قد لمد لللمتلم لخدا ل كداة لبحكجضبد لبصعدكّٓا ي للللل:لبصتغاالبحزبخل 

ري ددكلػددا ػلبصخكثدداصلربخليدداالمدد لخددا لحغدداللمقدداما لللفددزالبصخكثدداصلب

مدد لأبقددارلبصخكثدداصلمددَلبحزصادد للللكددللباقددٍزل  ددبحّٓدداللبصصتثددا لبدد لرصاددا لل

,لواددداء لPearson Correlationبحعليددد لحاخكثددداصلبزصحددد لمقامدددللب عدددج لل

 بحنكاة لكماله لمجم  :

ل(ب عج لبصتثا لمقاما  لبصخكثاصلألبقارل بحزبخللبصتغاالمقاما ل(2ازو  

لبحثقز
مجَل

 بملقلجما 
حريظل

لبملقلجما 

تنظيةل

لبملقلجما 

ؼليلل

لبملقلجما 

 كاسل 

لبملقلجما 

لتقيية

لبملقلجما 

مقاملل

بصصتثا ل

باحزصا ل

لبحعلي 

ل**0664ل**0667ل**0669ل**0665ل**0668ل**0668

ل0601ربح ل حقاةيال نزلمغكجىلل**

أ لمجيددَللودديةلمقدداما لبصصتثددا لألبقددارلبصخكثدداصلمددَللبؾددزو يكنددحلمدد ل

بحزصاددد لبحعليددد لهددد لوددديةلربحددد ل حقددداةياا;لممددداليؾددد ل ىللأ لبصخكثددداصليكمكدددَللل

ل.مبقاما لفزالمقثجح لومناعث 

للبصخكثاص:  ثا  ا يا:ل

لمهدداصب متلحغدداللبحثثددا لبّٓضيقدد لأحريددالكضو ثدداذ,لحيددكلمتلحغددالل ثددا لللللل

لوحغالل ثا لبصخكثاصلكعل.ل,بصخكثاصلبحريض ي 
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لAlpha-Cronbach لبّٓضيق لأحريالكضو ثاذبصخكثاصلل(ل ثا 3ازو ل 

لبحثقز

مجَل

 بملقلجما 
حريظل

لبملقلجما 

تنظيةل

لبملقلجما 

ؼليلل

لبملقلجما 

 كاسل 

لبملقلجما 

لتقيية

لبملقلجما 

بصخكثاصل

لكعل

أحريال

لكضو ثاذ

0.729 0.721 0.728 0.725 0.724 0.727 0.729 

يكنحلم لبؾزو لأ لبصخكثاصليكميظلبزصا لمضتريق لم لبحثثدا ,لممداليدز لللل

ل لىل ثا لبصخكثاصلوفاحيكهلحلكّٓثي .

  لفدزاللمد للبحك قد للبقدزل:لبحقجص لبحنهاةي لصخكثاصلمهاصب لبحكريع لبملنّٓق

صخكثداصلمهداصب لبحدكريع لبملنّٓقد للللللبحنهاةي لبحقجص لبصخكثاصلبوكقض لو ثا 

لبؾددزو ليجمدد هالمهدداصب لصةيغدد لكمدداللل(6 لددىل لتجط ددتل ثدداص (ل50 ل لددى

 :بحكاح 

لبحكريع لبملنّٓق بخكثاصلمهاصب لتجفي ل(ل4ازو ل 

لمهاصب لبحكريع لبملنّٓق 

 زرلمريضرب ل

لكللمهاص 
لأصوانلبملريضرب لبح لتقيغها

بحنغث لل

لبملئجي 

ل%14ل36,ل30,ل29,ل4,ل3,ل2,ل1ل7لمهاص لمجَلبملقلجما ل1

ل%24ل47,ل38,ل37,ل34,ل33,ل32,ل31,ل28,ل27,ل14,ل13,ل5ل12لمهاص لحريظلبملقلجما ل2

ل%14ل50,ل35,ل26,ل18,ل17,ل7,ل6ل7لمهاص لتنظيةلبملقلجما ل3

ل%22ل48,ل43,ل42,ل41,ل40,ل39,ل21,ل20,ل19,ل9,ل8ل11لمهاص لؼليللبملقلجما ل4

ل%14ل46,ل45,ل44,ل23,ل22,ل16,ل15ل7لمهاص ل  كاسلبملقلجما ل5

ل%12ل49,ل25,ل24,ل12,ل11,ل10ل6لبملقلجما مهاص لتقييةلل6

ل%100لل50لبجملمج لبحعل 

   تضفدددزلرصاددد لوبحدددز لحإلاابددد لبحقددد ي  ,لوفدددريضلللل تصححح يال االات:حححار

و ليدددهلتقدددثحلبحزصاددد لبحعليددد للل,عدددئل حإلاابددد لبـّٓدددري,لوسحددد لؾميدددَلبألل

 .(لرصا 50حاخكثاص 
 بملنّٓقدد للبحددكريع لمهداصب للصخكثدداصلبملناعدبللبحددظم لؼزيدزللمت:لبصخكثدداصلطمد ل

:لطم لبصخكثاص=لبحظم لبحشىلبعكلضوهلكللطاحدب/ل دزرلللبحكاحي لمقارح لو  

بحّٓددددال,لوعغدددداللبملكجعدددد لحلددددظم لبملغددددكلضالواددددزلأ لبحددددظم لبملناعددددبلل

ل.(لرويق 50حاخكثاصلهجل 

  :(3)ملخل الطموح األكادمييمكياس ثالجا: 

لةلمدددَلبحطددداصلبحنظدددضيلةمبددداليدددكابحّٓمدددجحلبألكدددارمي لمتل  دددزبرلمقيددداؼل

وبملريهجنلبحاضبة لبحشيلب ّٓل لمنهلبحث دك,لوبصعدكقا  لمبقداييػلعدابق ,لومتللللل

  لو قاالحلدّٓجب لبحكاحي :ؤبنا
  ىللويدداؼلمغددكجىلبحّٓمددجحلبألكددارمي لحددزىلليهددزال :بملقيدداؼ بهلددزالمدد 

 طاللبحريضو لبحضببق لبعلي لبصوكقارلبملنظح لاامق لبملنج ي .ل
 ربيدا للبقضلبأللىا ل لط م لخا لبصمتلبناءلبملقياؼل:لمقارصلبناءلبملقياؼ

;ل2017 لقمددجر,مقيدداؼل:منهددالبحّٓمددجحلبألكددارمي وبحزصبعددا لبحدد لتناوحددتلل

(,ل2017;لأبدجلبحقديؿ,لللل2016;للبحقندظي,ل2016;ل ثيدز,لل2015;ل ثدزلبحقظيدظ,للل2014بـجح ,ل

بصػا لمجلبحكريجالوبصاكهار,لبحنظض لومتلؼزيزلأبقارلبملقياؼلكاحكاح :ل 

 لوبملغدددكقثل,لبص كمدددارل لدددىلبحدددنريػلوؼمدددللبملغدددئجحي ,لػددداوطللللل ىللبؿيدددا
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حدزىلطدالللل(لبحققثا لبألكارميي ,لبحقدزص ل لدىلؼزيدزلبألهدزبالوتنرييدشهاللللل

 بحريضو لبحضببق لبعلي لبصوكقارلبملنظح لاامق لبملنج ي .ل
 بداحضاج ل ىللبحطداصلبحنظدضيلوبحقزيدزللللل :بحقدجص لبألوحيد لحلمقيداؼلللفياغ ل

سب لبصهكمدانلمبجمدج لبحّٓمدجحلبألكدارمي ,لوبزصبعد للللللم لبحث ج،لبحغابق ل

وؼليللمالبؽكملتل ليهلمد لمقداييػلوبخكثداصب لمؾدابه لمتلؼزيدزلأبقدارللللللل

(ل ثداص لؼدتللل50بملقياؼلوفياغ ل ثاصبته,لوبؽكملليفلفجصتهلبألوحيد ل لدىل لل

بصػددا لمددجلبحكريددجالوبصاكهددار,لبحنظددض ل ىللبؿيددا لل اغدد لأبقددارلصةيغدد :ل

ص كمددددارل لددددىلبحددددنريػلوؼمددددللبملغددددئجحي ,لػدددداوطلبحققثددددا للللوبملغددددكقثل,لب

(ل ثدداصب ل10بجبوددَل ل(بألكارمييدد ,لبحقددزص ل لددىلؼزيددزلبألهددزبالوتنرييددشهاللللل

(ل ثددددداصب لحلثقدددددزلبحثاحدددددك,لل10(ل ثددددداص لحلثقدددددزلبحثدددددا  ,لو ل12حلثقدددددزلبألو ,لو 

( ثدداصب لحلثقددزلبـددامػ,لويقابددللكددللمنهدداللللل8( ثدداصب لحلثقددزلبحضببددَ,ل لل10و 

 دددارصبا(لحيمثدددللمغدددكجيا لتقدددزيضللل–أحيا ددداال–بحثا ددد ل ربةمددداالتدددزصي لحيعدددض 

بحّٓاللحلّٓمجحلبألكدارمي ,لوودزلصو د ليفلفدياغ لبحقثداصب لرود لوومدجحللللللللل

بملقنددى,لوبوكقدداصلكددللمنهددال لددىل عددض لوبحددز لومناعددثكهالملغددكجىلبملضحلدد لللللل

 لبحقمضي لحقين لبحث ك,لمَلتجب ضل زرلم لبحقثاصب لبحغلثي .
 متلتّٓثيدددد لبملقيدددداؼل لددددىل يندددد للل:للمقيدددداؼحل بـقدددداةكلبحغدددديعجمرتيل

بعددكّٓا ي لمدد لطدداللبحريضودد لبحضببقدد لبعليدد لبصوكقددارلبملنظحدد لاامقدد للللللللل

(لطاحدب;لبلدضضلبحك قد لللل30بملنج ي لم لخاصسل ين لبحث كلبألفلي لوجبمها 

م لكرياء لبملقياؼل حقاةياالم لحيكلمقاما لبحقزالوبحثثا ,لو يماليلد لل

 تريقيللحشح :

 متلحغاللفزالبصخكثاصل  لطضي :  بملقياؼفزالأوال  

متلبحك قد لمد للل م لخا ل كداة لبحكجضبد لبصعدكّٓا ي لللل:بصتغاالبحزبخل 

ربخليدداالمدد لخددا لحغدداللمقدداما لللفددزالبملقيدداؼلبري ددكلػددا ػلبملقيدداؼللل

حلمقيدداؼلبزصحدد للمددَلبحزصادد لبحعليدد للللحعددللباقددٍزلمدد لأبقددارلبملقيدداؼللللبصصتثددا 

 ؾزو لبحكاح :مقامللب عج لكماليجم هالب

ل (ب عج لبصتثا لمقاما  لملقياؼلبحّٓمجحلبألكارمي للألبقارلبحزبخل لبصتغاالمقاما (ل5ازو ل ل

لللل لبحثقز

مقاملل

بصصتثا ل

باحزصا ل

لبحعلي 

ل**0.74ل**0.72ل**0.79ل**0.78ل**0.85

ل0.01حقاةيال نزلمغكجىل **لربح ل

بحزصاد للمدَللبملقيداؼلللبقدارل لوديةلمقداما لبصصتثدا لأللللمد لبؾدزو لألليكنحل

لا يكمكددَلمبقددامللبملقيدداؼل ىللأ وتؾدد لبحعليدد لمجيقهددالودديةلربحدد ل حقدداةياا,للل

 .مناعث لومقثجح فزال
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:لمتلحغدالل ثدا لبملقيداؼلمد لخدا لوديةلمقداما لأحريداللللللللل ثا لبملقياؼ ا يا:ل

لل.,لوبؾزو لبحكاح ليجمحلمقاما لأحريالكضو ثاذذكضول ثا

ل(ل ثا لبملقياؼلبّٓضيق لأحريالكضو ثاذ6ازو ل 

لبحثقز

بصػا ل

 مجلبحكريجا
بحنظض ل

لبىللبؿيا 

بص كمارل لىل

لبحنريػ

ػاوطل

لبحققثا 

بحقزص ل لىل

ؼزيزل

لبألهزبا

بحّٓمجحل

 كعل

أحريال

لكضو ثاذ

0.712 0.714 0.699 0.709 0.711 0.714 

يكندحلمدد لبؾددزو لأ لبملقيدداؼليكميددظلبزصاد لمضتريقدد لمدد لبحثثددا لوفدداحلللل

لحلكّٓثي .

  بقزلبحك ق لم لفزالو ثا ل:لبحقجص لبحنهاةي لملقياؼلبحّٓمجحلبألكارمي

(ل50بوكقددض لبحقددجص لبحنهاةيدد لملقيدداؼلبحّٓمددجحلبألكددارمي ل لددىل للللبملقيدداؼ

لل:بؾزو لبحكاح لهايجم تجط تل لىلاغ لأبقارلكمالل ثاص 

لبحّٓمجحلبألكارمي ل(لتجفي لمقياؼل7ازو ل 

لل *(لتؾ ل ىللبحقثاصب لبحغاحث ل

 يفلمدجءلبحكقدزيضللللزصاد ُلبحل غباتاقياؼلبملحكقزيضل ام ل :تق يحلبملقياؼ

,لرصاددا ل3مدداا=لربةيقابددللبعددكجاب لبحّٓددال,لوسحدد ل لددىلبحن ددجلباتدد :ل بحددشيل

 دددارصبا=لرصاددد لوبحدددز (,لوبددداحقعػل ندددزلتقدددزيضلبحقثددداصب للللرصاددد ,لل2أحيا ددداا=ل

و ليهليعدج لل(,لرصاا ل3رصا ,ل ارصبا=لل2ماا=لرصا لوبحز ,لأحيا اا=ربةبحغلثي  

(لرصاد لأيلل50(لرصاد ,لوبؿدزلبألر دى للل150زصا لبملقياؼلكعدل لبؿزلبأل لىلح

ل(لرصا .لل150-50ترتبوحلرصا لبملقياؼلمالب ل 

 بحّٓمدجحللمتلؼزيدزلبحدظم لبملناعدبلملقيداؼلللللل:حغاللبحظم لبحداطنلحلمقيداؼلل

بعدكلضوهلكدللللليو  لبملقارح لبحكاحي :لطم لبملقيداؼ=لبحدظم لبحدشللللبألكارمي 

وعغداللبملكجعد لحلدظم لبملغدكلضالوادزلأ للللللبحّٓدالللاابد /ل دزرلللحإللطاحب

ل(لرويق .40 لبحظم لبملناعبلحاخكثاصلهج

لبقارلبملقياؼأ

ل زر

لبحقثاصب 

ليفلبملقياؼلبصوانلبحقثاصب 

لبحنغث 

لبملئجي 

ل1

بصػا لمجلبحكريجال

ل%20ل10*,ل9*,ل8,ل7*,ل6*,ل5,ل4,ل3,ل2,ل1ل10 وبصاكهار

ل2

بحنظض ل ىللبؿيا ل

ل12 وبملغكقثل

,ل20*,ل19,ل18,ل17,ل16*,ل15*,ل14,ل13,ل12,ل11

ل22,ل21

ل24%

ل3

بص كمارل لىلبحنريػل

ل%20ل32,ل30,31*,ل29,ل28*,ل27,ل24,25,26,ل23ل10 وؼمللبملغئجحي 

ل4

ػاوطلبحققثا ل

ل%20ل42,ل41,ل40,ل38,39,ل37*,ل36,ل35,ل34,ل33ل10 بألكارميي 

ل5

بحقزص ل لىلؼزيزل

ل%16ل*50*,ل49,ل48,ل47,ل46,ل45,ل44,ل43ل8 وتنرييشهابألهزبال

ل%100لل50لبملقياؼلبحعل 
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 :جتسبة البخح 

بحكّٓثيد لبمليدزب  لحكجضبدد للللهلكددا بندداءلمدجبرلبحث دكلوأروبتدلللمد لللبص كهداءللبقدزل

 :تي بـّٓجب لبالثا تّْابحث كلب

 :بة: قبل التجس أواًل 

متل قدددزلالغددد لمتهيزيددد لمدددَلبحّٓددداللتكندددم لتج يددد لهار ددد لبريهدددزباللللللل

ومددربصب لبعددكدزبنلمنددجسسلعددج ا ليفلبحكددزصيػلوروصلبملقلددةلوروصهددةليفلهددشبللل

,لحدددكريع لبملنّٓقددد بلبخكثددداصروب لبحث دددكل بحكّٓثيددد لبحقثلددد لأللبحنمدددجسس,لو ادددضبء

,لبجملمج ك لبحكجضيثي لوبحندابّٓ لطاللل لىومقياؼلبحّٓمجحلبألكارمي (,ل

وسح لؿغاللبحريضالب لفمج  لبحث كلوبحكريكزلم لتعا سهمال لدىلبحن دجللل

 بحكاح :لل

متلحغدددداللبحريددددضالبدددد لمكجعددددّٓا لرصاددددا لطدددداللفمددددج  لبحث ددددكللللللل

يددددداؼلبحّٓمدددددجحلل,لوبحندددددابّٓ ليفلبخكثددددداصلبحدددددكريع لبملنّٓقددددد لومقلل بحكجضيثيددددد

ملكجعددددددّٓ لغدددددد لمددددددضتثّٓ ,للT-Testبألكددددددارمي لباعددددددكدزبنلبخكثدددددداصلإ إل

لوبؾزوح لباتي ليجم ا لسح :

بحكريع لبملنّٓق ليفلبخكثاصلمهاصب ل لمج كبجمل(ل كاة لبخكثاصلإ إلحلريضالب لمكجعّٓ لرصاا ل8ازو ل 

 وبحّٓمجحلبألكارمي 
لبحقزرلبجملمج  لبألرب 

بملكجع ل

لبؿغاب 

بصمضبال

لبملقياصي

رصا ل

لبؿضي 

لويم 

ل 

لبحزصح 

لبححقاةي 

بصػا ل

مجل

 بحكريجا

ل2.22ل21.43 30 بحكجضيثي 
ل

ل58

ل0.573

ل

غ لربح ل

ل1.81ل21.13ل30 بحنابّٓ   حقاةيا

بحنظض لبىلل

 بؿيا 
لل2.80ل25.60ل30 بحكجضيثي 

ل58

ل1.562

ل

غ لربح ل

ل2.11ل24.60ل30 بحنابّٓ   حقاةيا

بص كمارل

لى ل

 بحنريػ

ل3.68ل23.33ل30 بحكجضيثي 
ل

ل58

ل0.195

ل

غ لربح ل

ل2.90ل23.50ل30 بحنابّٓ   حقاةيا

ػاوطل

 بحققثا 
لل2.99ل22.27ل30 بحكجضيثي 

ل58

ل0.371

ل

غ لربح ل

ل2.56ل22.00ل30 بحنابّٓ   حقاةيا

بحقزص ل

لى ل

ؼزيزل

 بألهزبا

ل2.69ل18.77ل30 بحكجضيثي 

ل

ل58

ل0.494

ل

ربح للغ 

ل1.96ل18.47ل30 بحنابّٓ   حقاةيا

بحّٓمجحل

 بألكارمي 
لل10.14ل111.40ل30 بحكجضيثي 

ل58

ل0.81

ل

غ لربح ل

ل5.42ل109.70ل30 بحنابّٓ   حقاةيا

مجَل

 بملقلجما 
لل1.04ل2.77ل30 بحكجضيثي 

ل58

ل0.962

ل

غ لربح ل

ل1.11ل2.50ل30لبحنابّٓ   حقاةيا

حريظل

 بملقلجما 
لل1.65ل5.20ل30 بحكجضيثي 

ل58

ل0.732

ل

غ لربح ل

ل2.50ل5.60ل30لبحنابّٓ   حقاةيا

تنظيةل

لبملقلجما 

لل1.38ل3.23ل30 بحكجضيثي 

ل58

ل0.092

ل

غ لربح ل

ل1.44ل3.27ل30لبحنابّٓ   حقاةيا

ؼليلل

 بملقلجما 
لل1.59ل4.47ل30 بحكجضيثي 

ل58

ل0.993

ل

غ لربح ل

ل2.25ل4.97ل30 بحنابّٓ   حقاةيا

 كاسل 

 بملقلجما 
لل1.28ل2.50ل30 بحكجضيثي 

ل58

ل1.062

ل

غ لربح ل

ل1.15ل2.17ل30 بحنابّٓ   حقاةيا

تقييةل

 بملقلجما 
لل0.92ل2.10ل30 بحكجضيثي 

ل58

ل1.632

ل

غ لربح ل

ل1.12ل1.67ل30 بحنابّٓ   حقاةيا

لبحكريع 

 بملنّٓق 
لل4.32ل20.27ل30 بحكجضيثي 

ل58
ل0.08

غ لربح ل

ل5.26ل20.17ل30 بحنابّٓ   حقاةيا
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أودددللمددد لويمددد ل  (لليكندددحلمددد لبؾدددزو لبحغددداب لأ لوددديةلإل لإلبةغدددجب للل

 ددزنلممدداليددز ل لددىلل(ل0.05 ومغددكجىلرصحدد ل(,ل58 ل نددزلرصادد لحضيدد لبؾزوحيدد ل

بحكجضيثيد لوبحندابّٓ للللك رصادا لبجملمدج للل واجرل دضالحقيقد لبد لمكجعدّٓلللل

بملنّٓقدددد لومقيدددداؼلبحّٓمددددجحللبحقثلدددد لصخكثدددداصلمهدددداصب لبحددددكريع لليفلبحكّٓثيدددد ل

لبألكارمي ;لمماليسكزلتعا سلفمج  لبحث كلوثليا.

 التجسبة: ثا يًا: يف أثناء 

متلبحكزصيػلحلمجمج  لبحكجضيثي لو د ل نيدا لمندجسسلعدج ا لبملجمد  لللللل

لكدزصيػلباحكريقيلليفلرحيللبملقلمد ,لوبداحكظبم لمدَلبجملمج د لبحكجضيثيد ,لمتلبحللللل

 بةامض (للعكدزبنلبحّٓضيق لبملقكار اب ريػلبةامضب للحلمجمج  لبحنابّٓ 

بحددكلق لوعددضرلبملقلجمددا لبؾددعللكددث ,لمددَلاا ددبلمددد لللللللل لددىلللب كمددز لبحدد للو

أعددابيَلمككاحيدد ل(ل8 بحثغدديّٓ ,لوسحدد ل لددىلمددزبصلللبحقددريي بألعددئل لوبملناوؾددا ل

عا ك لأعثج يالحعللفمج  .بجبوَل

 بة: بعد التجسثالجًا: 

لبخكثداصلحدألروب ل للبحكّٓثيد لبحثقدزيللللبحث كلمتل اضبءلبقزلبص كهاءلم لػضب 

تقددد يحل,لومقيددداؼلبحّٓمدددجحلبألكدددارمي (,لوودددزلمتلبحدددكريع لبملنّٓقددد مهددداصب ل

;لمتهيددزبالحك ليددللبحثيا ددا ,لو اددضبءلبملقاؾددا لللللبحددزصاا صفددزلوأروب لبحث ددك,ل

لبححقاةي لبملناعث ;لحلكجفللحنكاة لبحث ك.

 :تائج البخح ومناقشتوا  

يللبححقاة لحثيا ا لبحث كلمتلبعكدزبنلبحضطمد لبححقداةي لللحاضبءلبحك ل

(لSPSS حلقلجنلبصاكما ي لبملقضو  لباعةل

 2)

و يماليل ل ضضلحنكاة لبحث دكلل,ل

لوبحك ق لم ل ضومه:ل,حإلااب ل  لأعئلكه

لا حقداةيللب يجادزل دضالرللوبحشيلينكُّل لدى:لل  بألو بخكثاصلف  لبحريضوضل

ل بحكّٓثددديق لبحقثلدددللبحكجضيثيددد ليفبجملمج ددد لطددداللرصادددا لل بددد لمكجعدددّٓل

بحدكريع لبملنّٓقد لحقداحللبحكّٓثيد لبحثقدزي,لوحلك قد لللللللصخكثاصلمهاصب ليلوبحثقز

فد لوتلدديكلبيا دا لبحث دكلعغدالل بملكجعد لللللللمتلوبحريدضضللهشبلف  لم ل

ل جملمج دلحدزصاا لبل(ل,لأكدربلرصاد ,لأفدلضلرصاد للللبؿغاب ,لبصمضبالبملقيداصيل

مددالحثقددزيلصخكثدداصلبحددكريع لبملنّٓقدد لوهددجلللليفلبحكّٓثدديق لبحقثلدد لوبلبحكجضيثيدد ل

 :ت يجم هالبؾزو لبا

                                                           
(2)Statistical Package for the Social Sciences: (SPSS) (11)اإلصدار 
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 لبحقثل لوبحثقزيلصخكثاصلبحكريع ليفلبحكّٓثيقل مج كبجملبححقاءب لبحجفريي لحزصاا ل(ل9ازو  

لبملنّٓق ل

لقزربحلبحكّٓثيق لبحثقز

بملكجع ل

لبؿغاب 

بصمضبال

لبملقياصي

أفلضل

لرصا 

أكربل

لرصا 

بحزصا ل

لبحنهاةي 

ل7ل7ل2ل1.19ل5.23ل30لبحثقزي بملقلجما مجَل

ل ل5ل1ل1.04ل2.77 30 بحقثل 

حريظل

 بملقلجما 
ل12ل12ل8ل1.08ل9.93ل30لبحثقزي

ل ل8ل1ل1.65ل5.20 30 بحقثل 

تنظيةل

لبملقلجما 

ل7ل7ل4ل0.85ل5.63ل30لبحثقزي

ل ل5ل0ل1.38ل3.23ل30لبحقثل 

ؼليلل

 بملقلجما 
ل11ل11ل6ل1.24ل9.90ل30لبحثقزي

ل ل7ل1ل1.59ل4.47 30 بحقثل 

ل7ل7ل3ل0.98ل5.07ل30لبحثقزي  كاسلبملقلجما  

ل ل6ل0ل1.28ل2.50 30 بحقثل 

تقييةل

 بملقلجما 
لل6ل3ل0.94ل4.27ل30لبحثقزي

ل6 ل4ل0ل0.92ل2.10 30 بحقثل 

لبحكريع 

 بملنّٓق 
ل50ل46ل35ل2.85ل40.03ل30لبحثقزي

ل ل28ل11ل4.32ل20.27 30 بحقثل 

يفلبحكّٓثيدد ليكنددحلمدد لبؾددزو لأ لمكجعدد لرصاددا لبجملمج دد لبحكجضيثيدد للل

مدد لبحزصادد لبحنهاةيدد للل(ل40.03تل بللددبحثقددزيلباحنغددث لحلددكريع لبملنّٓقدد لكعددللللل

بحكّٓثيددد لمددد لبملكجعددد لبؿغددداب لحدددزصاا للىرصاددد ,لوهدددجلأ لدددل(50 لومقدددزبصها

وادجرل دضاللل لدىلللمماليدز ُّلل,رصا لم لبحزصا لبحنهاةي (ل20.27 بحشيلبل للبحقثل 

بحكّٓثيدد لبحثقددزي;ل كيجدد لتقضمددهةللحقدداحللبحكّٓثدديق لرصاددا لل بدد لمكجعددّٓ

لحلمقاؾ لبحكجضيثي ل بحكزصيػلبنمجسسلعج ا لحلكزصيبلبصعكققاة (.

وبكمثيللرصاا لفمج  لبحث كلباعكدزبنلؽعللبأل مدز لبحثيا يد لبتَّندحلللل

لماليل :

 
لا لبحكّٓثيق (لبحكمثيللبحثيا  لباأل مز لملكجعّٓا لرصال1ؽعلل ل

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

مهبرة جمع 
 المعلىمبث

مهبرة حفظ 
 المعلىمبث

مهبرة 
تنظيم  

 المعلىمبث

مهبرة 
تحليل 

 المعلىمبث

مهبرة انتبج 
 المعلىمبث

مهبرة تقييم  
 المعلىمبث

التفكيز 
 المنطقي

 التطبيك القبلي التطبيك البعدي
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لبددد لبيا يدددالوبمددد  ل دددضوالوادددجرلبحغددداب لبحثيدددا  لبحكمثيدددللمددد ليكندددح

لبحددددكريع لبملنّٓقدددد ,ل دددد لبملقددددرب لبحث ددددكلألرب لبحكّٓثدددديق لرصاددددا لمكجعدددّٓا ل

بعدكدزبنلبخكثداص لللحلريدضالبد لبملكجعدّٓ لمتلللللبحزصح لبححقداةي لوحلك ق لم ل

-Paired فمج دددد لوبحددددز لتّٓثيدددد لمكعددددضص(لللبملرتببّٓددددك  (لحلمجمددددج ك ل

SamplesT-Testلحريدضالبملكجعدّٓ لحقيداؼلمقدزبصلرصحد لللللل ,لوبكّٓثي لبخكثاص) 

ل: نحلماليلبتَّلبحكّٓثيق رصاا لل بحريضالب لمكجعّٓ

ل(ل كاة لبخكثاصلإل لإلحلريضالب لمكجعّٓ لرصاا لبحكّٓثيق ليفلبحكريع لبملنّٓق ل10ازو ل 

لبحثقز

 ضال

لبملكجعّٓ 

بصمضبال

لبملقياصي

لويم 

ل 

رصا ل

لبؿضي 

لىمغكج

لبحزصح 

مضبَل

 يكال

 ƞ2)ل

حجةل

بأل ضل

 d)ل

بحريا لي ل

لوبأل ض

مجَل

لبملقلجما 

ل29ل7.37ل1.83 2.47

مغكجىل

ل2.74ل0.65 0.01

 ا لي ل

لمضتريق 

حريظل

لبملقلجما 

ل29ل11.56ل2.24 4.73

مغكجىل

ل4.29ل0.82 0.01

 ا لي ل

 مضتريق 
تنظيةل

لبملقلجما 

ل29ل8.91ل1.48 2.40

مغكجىل

ل3.31ل0.73 0.01

 ا لي ل

 مضتريق 
ؼليلل

لبملقلجما 

ل29ل14.31ل2.08 5.43

مغكجىل

ل5.32ل0.88 0.01

 ا لي ل

 مضتريق 
ب كاسل

لبملقلجما 

ل29ل8.10ل1.74 2.57

مغكجىل

ل3.01ل0.69 0.01

 ا لي ل

 مضتريق 
تقييةل

لبملقلجما 

ل29ل9.21ل1.29 2.17

مغكجىل

ل3.42ل0.75 0.01

 ا لي ل

 مضتريق 
بحكريع ل

بملنّٓق ل

لكعل

ل29ل19.98ل5.42 19.77

مغكجىل

ل7.42ل0.93 0.01

 ا لي ل

 مضتريق 

حزصحدد لبحريددضالبددد للللإلبةغدددجب لنددحلمدد لبؾدددزو لبحغدداب لأ لويمدد لإل لللليك

باحنغددث لؾميددَل0.01مكجعددّٓ لرصاددا لبحكّٓثدديق لربحدد ل حقدداةيال نددزلمغددكجىلل

مهاصب لبصخكثاصلوحلزصا لبحعلي لحاخكثاصلحقاحللبحكّٓثي لبحثقزي,لوهشبليقينل

لطالللرصاا ل ب لمكجعّٓلا حقاةيب لرل ضالرجوابحشيليقينللضضوثج لبحري

بحددكريع لصخكثدداصلمهداصب لليلوبحثقدزلل بحكّٓثديق لبحقثلددللبجملمج د لبحكجضيثيدد ليفل

لبملنّٓق لحقاحللبحكّٓثي لبحثقزي.

حددشبلواددبلأ لتكثددَلبخكثدداصب لبحزصحدد لبححقدداةي لبددثقضلبحاددضبءب لحريهددةلللللل

زلأهمي لبحنكاة لبح لمتلبحكجفدلل حيهدا,لللمقنجي لبحنكاة لبحزبح ل حقاةيا,لوؼزي

ƞ  ثاحنغث لملهاصب لبحكريع لبملنّٓق لكعللبللتلويم لمضبدَل يكداللل ,لوهد لل0.93(2

%لمدد لبحكثدداي لبدد لمكجعددّٓ لرصاددا لبحكّٓثدديق ليضاددَل ىللمددكل لللل93تقددينلأ ل

بملقاؾددد لبحكزصيغدددي ,لوودددزلػددداوط لبحقيمددد لبحزبحددد ل لدددىلبألهميددد لبحرتبجيددد لللل

(,لكمدددالأ لويمددد لحجدددةلبأل دددضلل2000(ل مدددضبر,ل0.14ومقدددزبصهال لوبحزصحددد لبحقمليددد 

باحنغث لحاخكثاصلووزلػاوط لبحجبحزلبحق يحلممداليقدينلوادجرلأ دضللللل7.42بللت

كث لحلمكل لبملغكقلليفلبحكدابَلوسحد لباحنغدث لحاخكثداصلكعدل,لوحعدلّْلمهداص لللللللل

أيلأ لهندداكل ا ليدد لكددث  لومهمدد لتضبجيددالحكّٓثيدد للمدد لمهاصبتددهل لددىلحددز لل
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جسسلعددج ا لحلكددزصيبلبصعكققدداة ليفلتنميدد لمهدداصب لبحددكريع لبملنّٓقدد لللمندد

لكعللوكشح لباحنغث لحألبقارلبحريض ي ل لىلحز .

لا حقداةيللب يجادزل دضالرللوبحدشيليدنكُّل لدى:للللبخكثاصلف  لبحريضضلبحثا  :ل

بحكجضيثيدد لوبحنددابّٓ ليفلبحكّٓثيدد للك بجملمددج طددالللرصاددا ل بدد لمكجعددّٓ

حقددداحللطددداللللكعدددللومهاصبتدددهللبحدددكريع لبملنّٓقددد للصخكثددداصلمهددداصب لليبحثقدددز

ف لوتلديكلبيا ا لمتلوبحريضضلهشبلوصخكثاصلف  لبجملمج  لبحكجضيثي ,ل

,لأكددربلرصادد ,لأفددلضلبحث ددكلعغددالل بملكجعدد لبؿغدداب ,لبصمددضبالبملقيدداصيل

يفلبحكّٓثيدددد لبحثقددددزيلللبحكجضيثيدددد لوبحنددددابّٓ ك جملمددددج حددددزصاا لب(لرصادددد 

لماليجم هالبؾزو لبحكاح :كصخكثاصلبحكريع لبملنّٓق ل

ل.بحثقزيلصخكثاصلبحكريع لبملنّٓق يفلبحكّٓثي لل مج كبجملبححقاءب لبحجفريي لحزصاا ل(ل11ازو  

لقزربحلبجملمج  لبحثقز

بملكجع ل

لبؿغاب 

بصمضبال

لبملقياصي

أفلضل

لرصا 

أكربل

لرصا 

 ضال

لبملكجعّٓ 

بحزصا ل

لبحنهاةي 

مجَل

 بملقلجما 

ل6ل2ل1.33ل4.03ل30 بحنابّٓ 

ل1.20

ل

ل7

ل

 7 2ل1.19ل5.23 30لبحكجضيثي 

حريظل

 بملقلجما 

ل8ل4ل1.25ل6.63ل30 بحنابّٓ 

ل3.30

ل

ل12

ل

 12 8ل1.08ل9.93 30لبحكجضيثي 

تنظيةل

لبملقلجما 

ل7ل2ل1.02ل4.30ل30 بحنابّٓ 

ل1.33

ل

ل7

ل

ل7ل4ل0.85ل5.63ل30لبحكجضيثي 

ؼليلل

 بملقلجما 

ل11ل2ل1.73ل6.97ل30 بحنابّٓ 

ل2.93

ل

ل11

ل

 11 6ل1.24ل9.90 30لبحكجضيثي 

 كاسل 

 بملقلجما 

ل7ل1ل1.26ل4.17ل30 بحنابّٓ 

ل0.90

ل

ل7

ل

 7 3ل0.98ل5.07 30لبحكجضيثي 

تقييةل

 بملقلجما 

ل6ل0ل1.57ل3.40ل30 بحنابّٓ 

ل0.87

ل

ل

ل6

 6 3ل0.94ل4.27 30لبحكجضيثي 

لبحكريع 

 بملنّٓق 

ل37ل20ل4.31ل30.07ل30 بحنابّٓ 

ل9.97

ل

ل50

ل

 46 35ل2.85ل40.03 30لبحكجضيثي 

باحنغدددث ليكندددحلمددد لبؾدددزو لأ لمكجعددد لرصادددا لبجملمج ددد لبحكجضيثيددد للل

رصاد ,للل(50 لم لبحزصا لبحنهاةي لومقزبصها(ل40.03تل بللحلكريع لبملنّٓق لكعلل

(ل30.07 م لبملكجع لبؿغاب لحزصاا لبجملمج  لبحنابّٓ لبحدشيلبلد للللىوهجلأ ل

ممداليدز ل لدىلوادجرلللللل(لرصاد ل9.97بريداصالمقدزبص ل للرصا لمد لبحزصاد لبحنهاةيد لللل
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رصادددا لفمدددج  لبحث دددكلبحكجضيثيددد لوبحندددابّٓ ليفلللللل بددد لمكجعدددّٓلل دددضٍا

;ل كيجد للحقاحللبجملمج  لبحكجضيثي صخكثاصلبحكريع لبملنّٓق لبحكّٓثي لبحثقزيل

تقضمددددهةلحلمقاؾدددد لبحكجضيثيدددد ل بحكددددزصيػلبنمددددجسسلعددددج ا لحلكددددزصيبللللللل

لخكثاصلكعللوحعللمهاص لم لبملهاصب لبحريض ي .بصعكققاة (لوسح لباحنغث لحا

وبكمثيللرصاا لفمج  لبحث كلباعكدزبنلؽعللبأل مدز لبحثيا يد لبتندحلللل

لماليل :

 
ل(لبحكمثيللبحثيا  لباأل مز لملكجعّٓا لرصاا لفمج  لبحث كليفلبحكّٓثي لبحثقزي2ؽعلل 

ا ليكنحلم لبحكمثيللبحثيا  لبحغداب لوادجرل دضوالوبمد  لبيا يدالبد لرصادللللللل

فمدددج  لبحث دددكلبحكجضيثيددد لوبحندددابّٓ ليفلبحكّٓثيددد لبحثقدددزيلألرب لبحث دددكللل

لبملقرب ل  لبحكريع لبملنّٓق .

حلمجمدددج ك ل(للفددد  لهدددشبلبحريدددضضلمتلحغددداللويمددد  ل للوحلك قددد لمددد ل

,ليفل دددددزرلبأل دددددضبرللبملكغددددداويك لIndependent-SamplesT-Testلبملغدددددكقلك 

 لبحكجضيثي لوبحندابّٓ ,للؿغاللرصح لبحريضالب لمكجعّٓ لرصاا لبجملمج ك

وبؾدددزو لبحكددداح ليجمدددحلبملكجعددد لبؿغددداب لوبصمدددضبالبملقيددداصيلحدددزصاا لللللل

بجملمج ك لبحكجضيثي لوبحنابّٓ ليفلبحقياؼلبحثقزيلصخكثداصلمهداصب لبحدكريع لللل

لبجملمج ك . مكجعّٓ  ب  بحريضا حزصح ل ) ( وويم لبملنّٓق 
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لرصاا لبجملمج ك ليفلبخكثاصلمهاصب لبحكريع لبملنّٓق (ل كاة لبخكثاصلإل لإلحلريضالب لمكجعّٓ ل12ازو ل 

لبجملمج  لبحثقز

بملكجع ل

لبؿغاب 

بصمضبال

لبملقياصي

لويم 

ل 

رصا ل

لبؿضي 

لىمغكج

لبحزصح 

مضبَل

بيكال

 ƞ2)ل

حجةل

بأل ضل

 d)ل

بحريا لي ل

لوبأل ض

مجَل

 بملقلجما 
ل1.19ل5.23ل30

ل58ل3.684

مغكجىل

0.01 
0.19 
 

0.97 
 

 ا لي ل

لمضتريق  ل1.33ل4.03ل30

حريظل

 بملقلجما 
ل1.08ل9.93ل30

ل58ل10.963

مغكجىل

0.01 
0.67 
 

2.88 
 

 ا لي ل

لمضتريق  ل1.25ل6.63ل30

لتنظية

 بملقلجما 
ل0.85ل5.63ل30

 0.34 0.01مغكجىل58ل5.493
 

1.44 
 

 ا لي ل

لمضتريق  ل1.02ل4.30ل30

ؼليلل

 بملقلجما 
ل1.24ل9.90ل30

ل58ل7.54

مغكجىل

0.01 
0.50 
 

1.98 
 

 ا لي ل

لمضتريق  ل1.73ل6.97ل30

ب كاسل

 بملقلجما 
ل0.98ل5.07ل30

ل58ل3.085

مغكجىل

0.01 
0.14 
 

0.81 
 

 ا لي ل

لمضتريق  ل1.26ل4.17ل30

تقييةل

 بملقلجما 
ل0.94ل4.27ل30

ل58ل2.595

مغكجىل

0.01 
0.10 
 

0.68 
 

 ا لي ل

لمضتريق  ل1.57ل3.40ل30

لبحكريع 

 بملنّٓق 
ل2.85ل40.03ل30

ل58ل10.575

مغكجىل

0.01 
0.66 2.78 

 ا لي ل

لمضتريق 
ل4.31ل30.07ل30

حزصحدد لبحريددضالبددد للليكنددحلمدد لبؾدددزو لبحغدداب لأ لويمدد لإل لإلبةغدددجب للللل

(ل0.01 مغددكجىلرصحدد لمكجعددّٓ لرصاددا لفمددج  لبحث ددكلربحدد ل حقدداةيال نددزلللل

باحنغددث لؾميددَلمهدداصب لبصخكثدداصلحقدداحللبجملمج دد لبحكجضيثيدد ,لوهددشبليقددينللللللل

بددد لل0.01بحدددشيليقدددينلوادددجرل دددضالرب ل حقددداةيال ندددزلمغدددكجىللللوثدددج لبحريدددضضل

يلبحكجضيثيد لوبحندابّٓ ليفلبحكّٓثيد لبحثقدزلللللمكجعّٓ لرصاا لطاللبجملمج د ل

ملكجعدد لقداحللبجملمج دد لبحكجضيثيد ل لسب لبللحلصخكثداصلمهداصب لبحددكريع لبملنّٓقد للل

ل(.بألكرب

وعغداللمضبدَل يكدا لللل
2

حيدكليهدزالبخكثداصلمضبدَل يكدالللللل (d(لوحجدةلبأل دض لل

ؼزيزل غث لم لتثاي لبملكل لبحكابَلتضاَلحلمكل لبملغدكقلل ثاحنغدث لصخكثداصلللل

مهاصب لبحكريع لبملنّٓق لكعللبللتلويم لمضبدَل يكدا للل
2

ػداوط لل,لوودزلل0.66(ل

(ل٪66بحقيم لبحزبحد ل لدىلبألهميد لبحرتبجيد لوبحزصحد لبحقمليد ,لوهد لتقدينلأ ل لللللللل

م لبحكثاي لب لمكجعّٓ لرصاا لبجملمج ك لبحكجضيثي لوبحنابّٓ ليضادَل ىللل

باحنغددث ل2.78مددكل لبملقاؾدد لبحكزصيغددي ,لكمددالأ لويمدد لحجددةلبأل ددضلبللددتللللللل

 يحلمماليقينلواجرلأ دضللحاخكثاصلكعل,لووزلػاوط لتل لبحقيم لبحجبحزلبحق

أيلأ لهندداكلكدث لحلمددكل لبحكددابَ,لوسحدد لباحنغدث لحاخكثدداصلكعددللومهاصبتدده,للل

 قاحيدد لكددث  لومهمدد لتضبجيددالحكّٓثيدد لمنددجسسلعددج ا ليفلتنميدد لمهدداصب للللل

بحكريع لبملنّٓق لكعللوكشح لباحنغث لحعللمهاص لم لبملهاصب لبحريض ي ل لىل

ل.حز 

لوميعدد لتريغدد لتلدد لبحريا ليدد ل ىللأ لتريغد ل كدداة لبحريددضضلبألو لوبحثددا  ل

للمنجسسلعج ا لحلكزصيبلبصعكققاة :

 حدهل ا ليدد لكدث  ليفلتقامددللبحّٓداللمددَللمضبحلدهلوخّٓجبتددهلوغافد لأ هددالللللل

يغدددا زل لدددىلتعدددجي لللتقكمدددزل لدددىلبألعدددئل لبحددد ليّٓضحهدددالبحّٓاحدددب,لممددداللللللل
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بملنّٓقدد لبؾددعلللللمددجلبحددكريع لبؾددعلل ددان,لوبحددكريع لللللبحهابيدد للبصػاهددا 

مجود ليك دزىلتريع هدةلأولللل,لوسح لم لخا لتقزيةلبملجمج ليفلؽعللخال

;لأعدئل لمد لبحّٓداللتعدج ل ااباتهدال قدةلأولصللللللق  ,لويكلقىلبملقلدةللمؾعل ل

ممدددالميدددأللادددجلبةامدددض لباحقزيدددزلمددد لبأل عددداص;لأل لبحّٓدددالليعثدددضو لمددد للل

وباحكددداح ليكددديحل ضفددد لللبألعدددئل لبحددد لتجفدددلهةلؿدددللبملؾدددعل لأولبملجوددد ,للل

بىللأ ليدكةلللكعدللوحعدللمهداص ل ض يد ل لدىلحدز لللللللريع لبملنّٓقد لكحلدللحلّٓال

 بحكجفللحإلاابا لبحق ي  .
 ينددَلبحّٓددالليفلمجودد لبملغكققدد لصلمجودد لبملكلقدد ل يكقددضضلملجودد لأوللللللل

مؾعل لق  للؼكاسل ىللحل,لأيلبككؾداالمريهدجنلأولتقمديةلملليغدث لحدهلللللل

ويكثدَلمهداصب للللأ لتقلمهالو ليهلصبزلمد لأ ليغدكدزنلمدنه لبحث دكلبحقلمد للللل

بحددددكريع لبملنّٓقدددد لمدددد لمجددددَلوحريددددظلوتنظدددديةلوؼليددددللو  كدددداسلوتقيدددديةلل

حلمقلجما ,لويقيزلتنظيةلمالحزيهلمد لمقض د لعدابق لتنظيمدالازيدزب;لحكدىللللللل

ليغكّٓيَلبحجفج لحل للبألمثل.ل

 ىللبحنكداة لمد للل بعكدزبنلخّٓدجب لمنّٓقيد ليفلبحكجفدللللللىغا زلبحّٓالل لي

ىلل وبحك ليللبح لتكةلم لأادللبحكجفدلللللخا لبملناوؾ لوبحكنظيةلوبحكريغ 

 بحنكاة لوتريغ هالوتقييمها.
 ؼزيددددزلول,ؼزيددددزلبحقاوددددا لوبألمنددددا للىيظيددددزلمدددد لوددددزص لبحّٓددددالل لددددلل

أولبألعددئل لل,وسحدد ل دد لطضيدد لمناوؾدد لبملجمددج ا للللل,بـقدداةكلوبملعج ددا ل

 وبحكريا للب لبحّٓال.
 بألعددئل للى لدد كدداسلبملقلجمددا لمدد لخددا لبحاابدد للل غددا زليفلتّٓددجيضلمهدداص للي

لبصعكنكاسلوبحكنثس.لىوباحكاح لتظيزلم لوزص لبحّٓاحبل ل

 ل تاحدد ل ضفدد لحلّٓدداللحلمؾدداصك لبحريقاحدد للىيغددا زلمنددجسسلعددج ا ل لددل

لبككؾددااوباحكدداح لل,أ ندداءلمناوؾدد لبألعددئل لو ااباتهددالوبحكريا ددللبحقددري ليفل

لمقلجما لازيز لوتّٓثيقهاليفلمجبو لازيز .

 لمدداءليّٓددجصوبلمقلجمدداتهةلووددزصبتهةلمدد للليغددا زلبحّٓددال;لحيعج ددجبلمؾددضو لل 

لخا لبأل ؾّٓ لبحث ثي لوبصعكققاةي .

 عددا زلبحّٓددالل لددىلكغددضلبحددضوت لبملكميددظلباحقددمت,لو  قدداتهةلحلمددزصؼللل

طجب لمز لبحزصؼلحيكلوازوبلأ ريغهةليفلمجود لتقليمد ليدج ضلهلدةلحضيد لللللل

بحنقددداـلوبؿدددجبصلمدددَلبقندددهةلبحدددثقضلممدددالأرىل ىللطيدددار لحدددثهةلحلمدددار لللللل

 وؽلريهةلباؾزيز.

َللبحنكيجد للهدش للوتكري   ا ليد لللأكدز للبحد للبحغدابق للوبحث دج،للبحزصبعدا للمد

بعدددكدزبنلمندددجسسلعدددج ا ليفلبحكدددزصيػ,لويفلتنميددد لبقدددضلمهددداصب لبحدددكريع للل

كاحكريع لبحناوزلوبحكريع لبحضيام لوبحكريع لبصعكزصح ,لوبحكريع لبصبكعاصي,ل

ملؾعا لكماليفلرصبعد ل حج دزي,لللو ارب لبحققل,لو مليا لبحقلة,لومهاصب لحللب

;ل2013;لر يدددجص,ل2009;ل ثدددزلبحدددضحية,لل2009;ل مددداص,لل2007;لطلثددد ,ل2003;لبحنجدددزي,ل2003
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(,لوحعد لهنداكلبعدرتبتيجيا لأخدضىلأكدز ل لدىلتنميد لبحدكريع للللللللل2016 مسا يل,ل

;ل2016;ل قددددجص,ل2016;لاددددجر ,ل2015;لبؿغددددين,ل2010بملنّٓقدددد لكزصبعدددد  أبجلغدددداح ,للل

(لوحع لمللتجازلرصبعد لبعدكدزمتلمندجسسلعدج ا ليفللللل2018ز,لبجملزصويلوبحقاب

لتنمي لمهاصب لبحكريع لبملنّٓق .

لا حقداةيللب يجادزل دضالرللوبحدشيليدنكُّل لدى:للللبخكثاصلف  لبحريضضلبحثاحك:ل

ل بحكّٓثددديق لبحقثلدددللبجملمج ددد لبحكجضيثيددد ليفللطددداللرصادددا ل بددد لمكجعدددّٓل

وصخكثاصلفد  للزي,لبحّٓمجحلبألكارمي لحقاحللبحكّٓثي لبحثقملقياؼلليوبحثقز

فدد لوتلددديكلبيا ددا لبحث ددكلعغددالل بملكجعدد لبؿغدداب ,لمتلوبحريددضضلهددشبل

بحكجضيثيد للل جملمج دلحدزصاا لبل(ل,لأكربلرصا ,لأفلضلرصا بصمضبالبملقياصي

مدداليجمدد هالليفلبحكّٓثدديق لبحقثلدد لوبحثقددزيلملقيدداؼلبحّٓمددجحلبألكددارمي لكللللل

ل:بؾزو لبحكاح 

 لبحقثل لوبحثقزيلملقياؼلبحّٓمجحليفلبحكّٓثيقل مج كبجملبححقاءب لبحجفريي لحزصاا ل(ل13ازو  

لبألكارمي 

لقزربحلبحكّٓثيق لبحثقز

بملكجع ل

لبؿغاب 

بصمضبال

لبملقياصي

أفلضل

لرصا 

أكربل

لرصا 

بحزصا ل

لبحنهاةي 

بصػا لمجل

 بحكريجا
ل30ل22ل1.89ل27.27 30لبحثقزي

ل30

ل
ل27ل17ل2.22ل21.43 30 بحقثل 

بحنظض لبىلل

 بؿيا 
ل36ل30ل1.53ل33.17ل30لبحثقزي

ل36

ل
ل30ل20ل2.80ل25.60 30 بحقثل 

بص كمارل لىل

 بحنريػ
ل30ل23ل1.75ل27.10ل30لبحثقزي

ل30

ل
ل29ل18ل3.68ل23.33 30 بحقثل 

ػاوطل

 بحققثا 
ل30ل23ل2.27ل26.73ل30لبحثقزي

ل30

ل
ل29ل18ل2.99ل22.27 30 بحقثل 

بحقزص ل لىل

ؼزيزل

 بألهزبا

ل24ل15ل2.42ل20.77ل30لبحثقزي
ل24

ل
ل24ل13ل2.69ل18.77 30 بحقثل 

بحّٓمجحل

 بألكارمي 
ل148ل128ل4.96ل135.03ل30لبحثقزي

ل150

ل
ل136ل95ل10.14ل111.40ل30 بحقثل 

يفلبحكّٓثيدد ليكنددحلمدد لبؾددزو لأ لمكجعدد لرصاددا لبجملمج دد لبحكجضيثيدد للل

مدد لبحزصادد لبحنهاةيدد ل(ل135.03تل بللددبحثقددزيلباحنغددث لؿددبلبصعددكّٓا لكعددلل

بحكّٓثيدد للمدد لبملكجعدد لبؿغدداب لحددزصاا لللللىرصادد ,لوهددجلأ لددللل(150 لومقددزبصها

 لدىلوادجرل دضالللللمماليدز ُّلل;رصا لم لبحزصا لبحنهاةي (ل111.04 بحشيلبل للبحقثل 

بحكّٓثيدد لبحثقددزي;ل كيجدد لتقضمددهةللحقدداحللبحكّٓثدديق لرصاددا لل بدد لمكجعددّٓ

ل بحكزصيػلبنمجسسلعج ا لحلكزصيبلبصعكققاة (.حلمقاؾ لبحكجضيثي ل
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وبكمثيللرصاا لفمج  لبحث كلباعكدزبنلؽعللبأل مدز لبحثيا يد لبتَّندحلللل

لماليل :

ل(لبحكمثيللبحثيا  لباأل مز لملكجعّٓا لرصاا لبحكّٓثيق 3ؽعلل 

يكندددحلمددد لبحكمثيدددللبحثيدددا  لبحغددداب لوادددجرل دددضوالوبمددد  لبيا يدددالبددد للللللللل

 لألرب لبحث ددكلبملقددرب ل دد لبحّٓمددجحلبألكددارمي ,للللمكجعددّٓا لرصاددا لبحكّٓثدديقلل

لبعددددكدزبنلمتلمكجعددددّٓ لبدددد لحلريددددضالبححقدددداةي لبحزصحدددد لمدددد لوحلك قدددد 

لبملكجعددّٓ لحريددضا(ل  لبخكثدداصلوبكّٓثيدد لبملرتببّٓددك ,لحلمجمددج ك (ل  بخكثدداص

لمداللبتَّندحللبحث دكللفمدج  للرصادا للمكجعدّٓ للب لبحريضالرصح لمقزبصلحقياؼ

ل:يل 

ل(ل كاة لبخكثاصلإل لإلحلريضالب لمكجعّٓ لرصاا لبحكّٓثيق ليفلمقياؼلبحّٓمجحلبألكارمي ل14ازو ل 

لبحثقز

 ضال

لبملكجعّٓ 

بصمضبال

لبملقياصي

لويم 

ل 

رصا ل

لبؿضي 

لىمغكج

لبحزصح 

مضبَل

ل(ƞ2 يكال 

حجةل

بأل ضل

 d)ل

بحريا لي ل

لوبأل ض

بصػا ل

مجل

لبحكريجا

ل29ل10.71ل2.98 5.83

مغكجىل

 ا لي ل 3.98 0.80 0.01

لمضتريق 

بحنظض لبىلل

ل29ل13.03ل3.18 7.57 بؿيا 

مغكجىل

ل4.84ل0.85 0.01

 ا لي ل

 مضتريق 
بص كمارل

 لىل

 بحنريػ
ل29ل4.73ل4.36 3.77

مغكجىل

ل1.76ل0.44 0.01

 ا لي ل

 مضتريق 

ػاوطل

ل29ل6.26ل3.91 4.47 بحققثا 

مغكجىل

ل2.32ل0.57 0.01

 ا لي ل

 مضتريق 
بحقزص ل

 لىل

ؼزيزل

 بألهزبا

ل29ل2.92ل3.75 2.00

مغكجىل

ل1.08ل0.23 0.01

 ا لي ل

 مضتريق 

بحّٓمجحل

ل3.95ل0.80 0.01مغكجىل29ل10.63ل12.18 23.63 بألكارمي 

 ا لي ل

 مضتريق 

0.00

50.00

100.00

150.00

االتجبه نحى 
التفىق 

 واالجتهبد       

النظزة    
الي الحيبة 

 والمستقبل     

االعتمبد 
علي النفس 

وتحمل 
 المسئىليت     

تجبوس     
العقببث        

 األكبديميت          

القدرة    
علي تحديد  
األهداف 

 وتنفيذهب       

الطمىح 
 األكبديمي

 الطمىح في التطبيقين

 التطبيك القبلي التطبيك البعدي
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حزصحددد لبحريدددضالبددد للليكندددحلمددد لبؾدددزو لبحغددداب لأ لويمددد لإ إلبةغدددجب لل

ؾميدَلل(لباحنغدث لل0.01مكجعّٓ لرصاا لبحكّٓثيق لربحد ل حقداةيال ندزلمغدكجى لللل

حقداحللبحكّٓثيد لبحثقدزي,لوهدشبليقدينلللللللأبقارلبملقياؼلوحلزصا لبحعليد لحلمقيداؼلل

بدد لل(ل0.01بحددشيليقددينلواددجرل ددضالرب ل حقدداةيال نددزلمغددكجى لللللللوثددج لبحريددضضللل

طداللبجملمج د لبحكجضيثيد ليفلبحكّٓثديق لملقيداؼلبحّٓمدجحللللللللرصادا لل مكجعدّٓل

للبملكجع لبألكرب(.يل لسليبحكّٓثي لبحثقزبألكارمي لحقاحلل

2أ لويمدد لمضبددَل يكددا لكمدداليجمددحلبؾددزو ل
(لباحنغددث لملقيدداؼلبحّٓمددجحل

لرصادا للمكجعدّٓ للبد ل %لمد لبحكثداي لل80(لوه لتقينلأ ل0.80=لبألكارمي لكعلل 

لبحزبحد للبحقيمد للػداوط للوودزللبحكزصيغدي ,للبملقاؾ لمكل ل ىلليضاَلبحكّٓثيق 

(لكمدالأ لل2000لمدضبر,ل(ل 0.14 لومقدزبصهاللبحقمليد للوبحزصحد للبحرتبجيد للبألهميد لل لى

باحنغدددث لحلمقيدداؼلكعددللووددزلػدداوط لتلددد لللللل3.95ويمدد لحجددةلبأل ددضلبللددتللللل

َلليفلبملغدكقلللحلمدكل للكدث للأ دضللواجرليقينلبحقيم لبحجبحزلبحق يح,لمما للبحكداب

لهندداكلأ لأيلحددز ل لددىلبقددزلمدد لأبقددار لوحعددللكعددللحلمقيدداؼلباحنغددث لوسحدد 

تنميدد لبحّٓمددجحللليفلمنددجسسلعددج ا للحكّٓثيدد لتضبجيددالومهمدد لكددث  ل ا ليدد 

 حألبقارلبحريض ي ل لىلحز .لوكشح لبألكارمي لكعل

رب ليجاددزل دددضاللبخكثدداصلفدد  لبحريددضضلبحضببددَ:لوبحدددشيليددنكُّل لددىلأ دده:لللللللل

بجملمددج ك لبحكجضيثيدد لوبحنددابّٓ ليفللطدداللبدد لمكجعددّٓ لرصاددا  حقدداةيال

قداحللبجملمج د لللكعدللوأبقدار لحلللبحّٓمدجحلبألكدارمي للبحكّٓثي لبحثقزيلملقياؼل

بحكجضيثي ,لوصخكثداصلفد  لهدشبلبحريدضضلمتلوفد لوتلدديكلبيا دا لبحث دكللللللللل

عغددالل بملكجعدد لبؿغدداب ,لبصمددضبالبملقيدداصي,لأكددربلرصادد ,لأفددلضلرصادد (لل

حددددزصاا لبجملمددددج ك لبحكجضيثيدددد لوبحنددددابّٓ ليفلبحكّٓثيدددد لبحثقددددزيلملقيدددداؼلل

لكماليجم هالبؾزو لبحكاح :لبحّٓمجحلبألكارمي 

لل.بحثقزيلملقياؼلبحّٓمجحلبألكارمي يفلبحكّٓثي لل مج كبجملبححقاءب لبحجفريي لحزصاا ل(ل15ازو  

لقزربحلبجملمج  لبحثقز

بملكجع ل

لبؿغاب 

بصمضبال

لبملقياصي

أفلضل

لرصا 

أكربل

لرصا 

 ضال

لبملكجعّٓ 

بحزصا ل

لبحنهاةي 

بصػا لمجل

 بحكريجا
ل5.33ل27ل17ل2.64ل21.93 30 بحنابّٓ 

ل

ل30

ل ل30ل22ل1.89ل27.27 30لبحكجضيثي 

بحنظض لبىلل

 بؿيا 
ل7.67ل30ل20ل2.74ل25.50ل30 بحنابّٓ 

ل

ل36

ل ل36ل30ل1.53ل33.17 30لبحكجضيثي 

بص كمارل

  لىلبحنريػ
ل4.10ل27ل18ل2.07ل23.00ل30 بحنابّٓ 

ل

ل30

ل ل30ل23ل1.75ل27.10 30لبحكجضيثي 

ػاوطل

 بحققثا 
ل3.83ل26ل19ل2.02ل22.90ل30 بحنابّٓ 

ل

ل30

ل ل30ل23ل2.27ل26.73 30لبحكجضيثي 

بحقزص ل لىل

ؼزيزل

 بألهزبا

ل22ل15ل1.84ل19.17ل30 بحنابّٓ 
ل1.60

ل

ل24

ل ل24ل15ل2.42ل20.77 30لبحكجضيثي 

بحّٓمجحل

 بألكارمي 
ل22.53ل119ل102ل4.21ل112.50ل30 بحنابّٓ 

ل

ل150

ل ل148ل128ل4.96ل135.03ل30 بحكجضيثي 
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باحنغدددث لحلمددد لبؾدددزو لأ لمكجعددد لرصادددا لبجملمج ددد لبحكجضيثيددد للليكنَّددد

مد لبحزصاد لبحنهاةيد لللل(ل135.03تل بللدلحاػا لمجلمقياؼلبحّٓمجحلبألكدارمي لل

مدد لبملكجعدد لبؿغدداب لحددزصاا لبجملمج دد لللللىرصادد ,لوهددجلأ لددلل(150 لومقددزبصها

(ل22.53بريداصالمقدزبص ل للرصا لمد لبحزصاد لبحنهاةيد لللل(ل112.50 بحنابّٓ لبحشيلبل ل

رصاددا لفمددج  لبحث ددكلللل  لددىلواددجرل ددضالبدد لمكجعددّٓللللممدداليددز ُّللرصادد 

حقداحلللملقياؼلبحّٓمدجحلبألكدارمي لللبحكجضيثي لوبحنابّٓ ليفلبحكّٓثي لبحثقزيل

;ل كيجددد لتقضمدددهةلحلمقاؾددد لبحكجضيثيددد ل بحكدددزصيػلللللبجملمج ددد لبحكجضيثيددد ل

بنمجسسلعج ا لحلكزصيبلبصعكققاة (لوسح لباحنغث لحلمقياؼلكعللوحعدللل

لم لأبقار .لبقز

وبكمثيللرصاا لفمج  لبحث كلباعكدزبنلؽعللبأل مدز لبحثيا يد لبتندحلللل

لماليل :

 
ل(لبحكمثيللبحثيا  لباأل مز لملكجعّٓا لرصاا لفمج  لبحث كليفلبحكّٓثي لبحثقزيل4ؽعلل 

يكنحلم لبحكمثيللبحثيا  لبحغداب لوادجرل دضوالوبمد  لبيا يدالبد لرصادا لللللللل

حندددابّٓ ليفلبحكّٓثيددد لبحثقدددزيلألرب لبحث دددكللفمدددج  لبحث دددكلبحكجضيثيددد لوب

لبملقرب ل  لبحّٓمجحلبألكارمي .

بعدددكدزبنلحلريدددضالبددد لبملكجعدددّٓ لمتلللبحزصحددد لبححقددداةي حلك قددد لمددد لو

,لوبكّٓثيد لبخكثداص  (للليفلبحقدزرللبخكثاص  (لحلمجمج ك لبملغكقلك لبملكغاويك 

مدج  للرصادا لفلل حريضالبملكجعّٓ لحقياؼلمقزبصلرصح لبحريضالبد لمكجعدّٓلل

لبحث كلبتنحلماليلى:

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

االتجبه نحى 
التفىق 

 واالجتهبد       

النظزة الي    
الحيبة 

 والمستقبل     

االعتمبد علي 
النفس وتحمل 

 المسئىليت     

تجبوس     
العقببث        

 األكبديميت          

القدرة علي    
تحديد األهداف 

 وتنفيذهب       

الطمىح 
 األكبديمي

 الطمىح األكبديمي للمجمىعتين

 المجمىعت الضببطت المجمىعت التجزيبيت
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ل(ل كاة لبخكثاصلإل لإلحلريضالب لمكجعّٓ لرصاا لبجملمج ك ليفلمقياؼلبحّٓمجحلبألكارمي ل16ازو ل 

لبجملمج  لبحثقز

بملكجع ل

لبؿغاب 

بصمضبال

لبملقياصي

رصا ل

لبؿضي 

لويم 

ل 

لىمغكج

لبحزصح 

مضبَل

 يكال

 

ƞ
ل(2

حجةل

بأل ضل

 d)ل

لبحريا لي 

بصػا لمجل

 بحكريجا
ل58ل1.89ل27.27لبحكجضيثي 

ل

ل8.997

ل

مغكجىل

0.01 
0.58 
 

2.36 
 

 ا لي ل

لمضتريق  ل2.64ل21.93 بحنابّٓ 

بحنظض لبىلل

 بؿيا 
ل58ل1.53ل33.17لبحكجضيثي 

ل

ل13.37

ل

 0.01مغكجى
0.76 
 

3.51 
 

 ا لي ل

لمضتريق  ل2.74ل25.50 بحنابّٓ 

بص كمارل

  لىلبحنريػ
ل58ل1.75ل27.10لبحكجضيثي 

ل

ل8.292

ل

مغكجىل

0.01 
0.54 
 

2.18 
 

 ا لي ل

لمضتريق  ل2.07ل23.00 بحنابّٓ 

ػاوطل

 بحققثا 
ل58ل2.27ل26.73لبحكجضيثي 

ل

ل6.899

ل

مغكجىل

0.01 
0.45 
 

1.81 
 

 ا لي ل

لمضتريق  ل2.02ل22.90 بحنابّٓ 

بحقزص ل لىل

ؼزيزل

 بألهزبا

ل2.42ل20.77لبحكجضيثي 

ل58

ل2.88

ل

مغكجىل

0.01 
0.13 
 

0.76 
 

 ا لي ل

لمضتريق  ل1.84ل19.17 بحنابّٓ 

بحّٓمجحل

 بألكارمي 
ل4.96ل135.03لبحكجضيثي 

ل18.98ل58

مغكجىل

0.01 
0.86 4.98 

 ا لي ل

لمضتريق  ل4.21ل112.50 بحنابّٓ 

مكجعددّٓ للحزصحد لبحريدضالبد للللندحلمد لبؾدزو لأ لويمد لإل لإلبةغدجب لللللليكَّ

(لباحنغددث لؾميددَلأبقددارل0.01 مغددكجىلرصحدد لرصاددا لبحث ددكلربحدد ل حقدداةيال نددزل

قاحللبجملمج  لبحكجضيثي ل لسب لبملكجع لبملقياؼلوحلزصا لبحعلي لحلمقياؼلح

بحدشيليقدينلواددجرل دضالرب ل حقداةيالبدد لللللوثددج لبحريدضضلل,لوهدشبليقدينلللبألكدرب(ل

مكجعددّٓ لرصاددا لبحّٓددالليفلبجملمددج ك لبحكجضيثيدد لوبحنددابّٓ ليفلبحكّٓثيدد للل

لجحلبألكارمي لحقاحللبحكجضيثي لبحثقزيلملقياؼلبحّٓم

2كمدداليجمددحلبؾددزو لأ لويمدد لمضبددَل يكددا ل
(لباحنغددث لحلمقيدداؼلكعددللل

(لم لبحكثداي لبد لمكجعدّٓ لرصادا لبجملمدج ك لللللل٪86وه لتقينلأ ل لل0.86بللتل

بحكجضيثيددددد لوبحندددددابّٓ ليفلبحكّٓثيددددد لبحثقدددددزيليضادددددَل ىللمدددددكل لبملقاؾددددد لل

باحنغددث لحلمقيدداؼلكعددل,لل4.98ويمدد لحجددةلبأل ددضلبللددتلللبحكزصيغددي ,لكمددالأ 

ووزلػاوط لتل لبحقيم لبحجبحزلبحق يحلمماليقدينلوادجرلأ دضلكدث لحلمدكل لللللل

بملغكقلليفلبملكل لبحكابَلوسحد لباحنغدث لحلمقيداؼلكعدللوحعدللبقدزلمد لأبقدار للللللللل

هناكل ا لي لكث  لومهم لتضبجيالحكّٓثي لمنجسسلعج ا ل لىلحز ,لأيلأ ل

ي لبحّٓمجحلبألكارمي لكعللوكشح لباحنغث لحألبقدارلبحريض يد ل لدىلللليفلتنم

لحز .

َلل وميعدد لتريغدد لتلدد لبحريا ليدد ل ىلللللتريغدد ل كدداة لبحريددضضلبحثاحددكلوبحضببدد

لمنجسسلعج ا :

 يهيددبلبيئدد لتقليميدد ل ضيدد لحكنميدد لبحّٓمددجحلبألكددارمي لبزبيدد لمدد لطددضحلللللللل

بملؾعل لأولبملجو لبة ل لىلبحّٓاللمضوصبلبّٓضحلبألعئل لومناوؾ لبأل عاصل

بحددد لمتلبحكجفدددلل حيهدددالوب كهددداء لبكقدددزيةلبحكريغددد ب لوبحنكددداة ;لممدددالهقدددلللل

لبحّٓدداللأكثددضلمكقدد لوتؾددجيقالوأكثددضلرب قيدد لوباكهدداربلوعثددالوؼلددياللللللل

وتقييمالحلمقلجمدا لمد لخدا لبص كمدارل لدىلبحدنريػلوبحقدزص ل لدىلؼقيد لللللللللل
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بألهددزبا,لممددالعددا ز ل لددىل طبحدد لمؾددا ضلبمللددللوبححثددا لبحلددشي ليضب قددا لللللل

 أعلجللبحكزصيػلبحكقليزيلوباحكاح لطيار لبحقزص ل لىلبحكريجا.
 عا زلبحّٓالل لىلػاوطلبحققثا لبألكارمييد لبحد ليكقضمدج لهلداليفلكدللللللل

 ل نزل ضضلبملؾعل لمماليسريل ىللػاوطلبحققثدا لبحد ليكقضمدج للللقامض

هلاليفلحياتهةلبقزلسح ;لأل لطثيق لبملضحلد لبحقمضيد لهلدش لبحريئد لوبملكميدظ لللللل

باحنؾا لوبؿيجي لوبحك زيلوبملثابض لوبحد لتقدثجلربةمدالحلكقدزنلومجبكثد لللللل

بحققددضليفلكددللؽدد ءلوؼددزيلبحقددقال;لحلجفددج ل ىللمددالتغددقىل حيددهلمدد للللللللل

 ا لوأ االمغكقثلي .طمجح
 ؽجَلبحّٓالل لىلبملؾاصك لوبملناوؾ لوحضي لبحكريع لوبحكقث ل  لأصبةهدةلل

 رو لخجا.
 عا زلبحّٓالل لىلتل ل ظضتهةلحل يدا ,لممدالأرىل ىللتعدجي لحدزيهةل ظدض لللللل

مغكقثلي لمكرياةل ليكجاوطو لم لخاهلالأيل قثا لتجباههة,لممالعا زهةل

 ي لبألهزبا. لىلبحكريجالوبصاكهارلوفجصلحك ق
 من لحزىلبحّٓاللبحثق لباحنريػلوبحقزص ل لىلبحكريع لوبؽاسلبحقضبصلبحغليةل

 يفلبحجوتلبملناعبلوباحكاح لبحقزص ل لىلبحلاط.
 أعهةليفلطيار لو  لبحّٓداللبريهميد لبحّٓمدجحلباحنغدث لحلكقامدللمدَلبأل عداصلللللللل

 بحغلثي لومجباهكهالواقلهالؼتلبحغيّٓض .
 مددجح;لوسحدد لأل ددهلكلمددالكددا لبحريددضرلحزيددهللكددللهددشبلعددا زل لددىلتنميدد لبحّٓل

 حغدداؼلبدداحّٓمجحلأرىل ىللبحؾددقجصلباحنجدداح,لوبحقددزص ل لددىلؽّٓددي لحيددا لللل

مغددكقثلي لمكرياةلدد ,لوسحدد لباعددكثماصلبحريددضللبحدد لتغددنحلأمامدده,لكمددالأ للللل

بححغدداؼلبدداحّٓمجحليددسريل ىللبعكثقدداصلبحريددضرل ىللبحكقامددللمددَلبملقجوددا ;لللللللل

يقدددظطلحدددزىلبحريدددضرلبحثقددد لبقزصبتدددهللتقدددامالأكثدددضل ا ليددد ,لوبحكللدددبل ليهدددالل

 و معا اتهل ىللأ ليكجهلحك قي لأهزب هلوطمجحاته.

لأهميدد لأكددز لوتكريدد لهددش لبحنكيجدد لمددَلبحزصبعددا لوبحث ددج،لبحغددابق لبحدد 

;لبملقدضي,لل2004بحزصبعدا ل ؽدقل ,للللهدش للم لحلّٓاللباحنغث لبحّٓمجحلبألكارمي 

لمللوحعد ل (2017;لقمدجر,لل2016ص,ل;لبحندجل2016;لبحقندظي,لل2016;ل ثيز,ل2014;لبـجح ,ل2010

لبحّٓمجحلبألكارمي .لتنمي ليفلمنجسسلعج ا لرصبع لبعكدزمتلتجاز

 توجحد عققحة ارت:اةيحة   بخكثاصلف  لبحريضضلبـامػ:لوبحشيلينكُّل لى:ل
مهدداصب لطدداللبجملمج دد لبحكجضيثيدد ليفلللربحدد ل حقدداةيالبدد لرصاددا لللل موج:ححة 

بزصحد لكدلٍّلمد لبصخكثداصللللللكعدلللوبحّٓمدجحلبألكدارمي للكعللبحكريع لبملنّٓق ل

رصبعد لبحقاود للللمتلوصخكثاصلف  لهشبلبحريدضضلوبملقياؼليفلبحكّٓثي لبحثقزي,ل

بصصتثاطي لب لرصاا لطاللبجملمج  لبحكجضيثيد ليفلبخكثداصلمهداصب لبحدكريع للللل

بملنّٓقدد لمدد لاهدد ,لورصادداتهةليفلمقيدداؼلبحّٓمددجحلبألكددارمي لوسحدد لعغددالللل

(لبد لمدكل يلبحث دكلحلكقدضال لدىل دج لللللللr ث عدج للمقامللبصصتثدا لبـّٓد لحلل

لورصا لبحقاو لب لبملكل ي ,لوهشبلماليجم هلبؾزو لبات :لل
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ل(, r  مقامللبصتثا لب عج بجملمج  لبحكجضيثي ل(لمقامللبصصتثا لب لرصاا لل17 للازو 

ل(لr2مقامللبحك زيز لل

لR2 امللبحك زيزللr لمقامللبصتثا لب عج لبملكل ي 

ل0.72 **0.851لنّٓق لوبحّٓمجحلبألكارمي بحكريع لبمل

للللل0.01**لربح ل نزلمغكجىل

بدد لمهدداصب للليكنددحلمدد لبؾددزو لبحغدداب لواددجرل اودد لبصتثاطيدد لمجاثدد لللللل

هدددش لولبحدددكريع لبملنّٓقددد لمددد لاهددد ,لوبحّٓمدددجحلبألكدددارمي لمددد لاهددد لأخدددضى,لل

بحددشيليقددينلواددجرل اودد لللوثددج لبحريددضضممدداليقددينلرصحدد ل حقدداةي لبحقاودد ل

طددداللبددد لرصادددا للل0.01ى ندددزلمغدددكجلربحددد ل حقددداةياللل0.85بصتثاطيددد لتغددداويلل

بخكثدداصلمهدداصب لبحددكريع لبملنّٓقدد لومقيدداؼلبحّٓمددجحلللللليفللبجملمج دد لبحكجضيثيدد ل

%لم لبملكل ي ليقدرت لل72(لأيلأ ل0.72بألكارمي لوعغاللمقامللبحك زيزلبل  

,لووزلتضاَلهش لبحقاو لب لمكل يلبحث كباحكل ليفلباخضلمماليقينلأهمي ل

ل:بحنكيج ل ىللأ 

تنمي لبحّٓمجحلبألكارمي لتكّٓلبلمضوص ل كغداللبحّٓداللفمج د لمد للللل

بـقاةكلؼضكلأ عاصهةلوو يهة,لوتز قهةلحاػا لمجلبحكريجالوبصاكهدارلل

وبحنظدددضل ىللبؿيدددا لوبملغدددكقثل,لوبص كمدددارل لدددىلبحدددنريػ,لوؼمدددللبملغدددئجحي ,للللل

قثددددا لبألكارمييدددد ,لوبحقددددزص ل لددددىلؼزيددددزلبألهددددزبالوتنرييددددشهالوػدددداوطلبحق

وباحكاح لبص كثا لحلمجو لبحكقليم لوبحكريجالوبصاكهار,لوبحقيانلباأل ؾّٓ لبحد لل

تكقل لبها,لوبصعكمضبصليفلأربءلهش لبأل ؾّٓ ;لحكىليك ق لبحكقلةلكهدزالهلدة,للل

َلوحريدظللأيلأ هلكلمالطبرلمتع لبحّٓاللم لمهداصب لبحدكريع لبملنّٓقد لمد لمجدللللل

وتنظيةلوؼليللوب كاسلوتقييةلحلمقلجمدا لطبر لودزصبتهةلبحققليد ,لممدالعدا زلللللل

يفلتنمي لبحّٓمجحلبألكارمي لحدزيهة,لوحدثهةلحلدكقلةلو وثداهلةل ليدهلوودزصتهةللللللل

 لددىلػدداوطلبحققثددا لبألكارمييدد ,لوبحث ددكل دد لكددللمددالهددجلازيددز,لوبؽدداسلللللللللل

ب قددد لبحددد لؼريدددظهة,لبحقدددضبصب لبحغدددليم ,لوباحكددداح لصبدددزلمددد لتدددجب ضلبحقدددج لبحز

وتددز قهةلحلقيددانلبقمليددا ل قليدد ;لحلجفددج لحاعددكنكااا لبملّٓلجبدد ,لوؼقيدد للل

بألهددزبالبملضغجبدد ;لممددالينمدد لبحّٓمددجحلبألكددارمي لحددزيهة,لوباحكدداح لكلمددالمتلل

تنميدد لبحّٓمددجحلبألكددارمي لحددزيهةلماصعددجبلمهدداصب لبحددكريع لبملنّٓقدد ,لوتددزصبجبللل

مغدكجىلمتعد لبحّٓداللمد لمهداصب للللللل ليها,لوؼغ لمغكجبهةل يهدا,لوكلمدالطبرلل

بحكريع لبملنّٓق لطبرلبحّٓمجحلبألكارمي لحزيهة,لوبحقعػلف يحلمماليز ل لىل

وبحّٓمدجحللل-واجرل او لتعاملي لتثارحي لب لمدكل يلبحث دك بحكريع لبملنّٓقد للل

لبألكارمي (.

 :توصيات البخح
ليفلمجءلبحنكاة لبح لتجفلل حيهالبحث كلميع لبحكجفي لمباليل :لل

 ملدالل;ل لدىلككلد لبملضبحدللبحكقليميد للللبحكدزصيػلليفلمنجسسلعدج ا للزبنلبعكد

وبحّٓمددجحلبألكددارمي لليفلتنميدد لمهدداصب لبحددكريع لبملنّٓقدد ل قَّدداٍ حددهلمدد لأ ددضل

 حزىلبحّٓال.
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 ل ل لددىقلمددبملل قددزلبحددزوصب لبحكزصيثيدد لووصـلبحقمددللبملكدققدد لحكددزصيبلل

بملضبحدللللمنجسسلعج ا ليفلتزصيػلمقضصب لككلري لوغاف ليفبعكدزبنل

بحكقليمي لبملدكلري ,لوبحكقضال لىلأروبصلكللم لبملقلةلوبحّٓال,لوكيرييد لل

 .تجييريها;لحك قي لأهزبالتقليمي لمكنج  
 رصبسلمنددجسسلعددج ا ;لألهميكهددالبحرتبجيدد لمددم لمريددضرب لمقددضصب لطددضاللللل 

بحكددزصيػلمبدكلدد لبدددضبم ل  ددزبرلبملقلددةلعدددجبءلبعليددا لبحرتبيدد لأولكليدددا للللللل

كغدداللبحّٓددال/لبملقلمدد لبـددربب لبحنظضيدد لوبملهدداصب للبحرتبيدد لبحنج يدد ;لح

لبحقملي لبملضتثّٓ لبها,لوباألخكليفلبحرتبي لبمليزب ي .ل

 قكجبهددددالملضبحدددللبحكقلدددديةلبملدكلريدددد ;لمددد لحيددددكلللندددداه لتقدددجيةلوتّٓددددجيضلبملل

لبحدددكريع لبملنّٓقددد مهددداصب لتنميددد لليفلمدددجءلهدددالوطضيقددد لتقدددزميهااتوتنظيم

لوبحّٓمجحلبألكارمي ل.

 ح:البخ كرتحاتم 

 :ماليل متلبورتبحللبحث كلبؿاح يفلمجءل كاة ل 
 مهددداصب لبحدددكريع  لبملنظدددجم ,للللتنميددد لرصبعددد ل ا ليددد لمندددجسسلعدددج ا ليفللل

 لبحقلم ,لوبصبكعاصي,لوبحك ليل ,لبملظروس,لبحريجالمقضيف...(
 رصبع ل ا لي لمنجسسلعج ا ليفلتنمي لاجب دبلتقليميد لأخدضىلكمهداصب للللل

بصػدددا لمدددجلبملدددار ,لبؽددداسلبحقدددضبص,لتقدددميةلللل كريددداء لبحدددشب ,ل ربص لبحجودددت,لل

 بحكقجصب لبحثزيل ,ل حزب،لبحنمجلبملرياهيم ...(
 بملقاص ددد لبددد لمندددجسسلعدددج ا لوبعدددرتبتيجيا لأخدددضىليفلتنميددد لبحدددكريع للللللل

 بملنّٓق لوبحك قيللبحزصبع .
 رصبعددد ل ا ليددد لمندددجسسلعدددج ا ل لدددىلتنميددد لبملريددداهيةلبحقلميددد لحلكاميدددشل

  لطاللبملزبصؼلبح زبري لوبحثا جي . بملكريجو لوبحقاري (لم
 مضبحدلل طدالل  لدىل تّٓثيقهدال يدكةل بحزصبعد ل مما لد لهلدش للل بعد لبءلرصض ادل 

 .بحقان بحكقلية
  منجسسلعج ا ليفلبحكزصيػ.لعكلفقجبا لتّٓثي 

 :املساجع 
ل  - ل ثزبحغميَ لأما  لبحقاهض ,ل2004أباي , لوبحؾثال, لبملضبهق  لحزى لبحّٓمجح لمغكجى لمقياؼ .)

لبملقضي .لمعكث لبألللج

ل  - ل ظيظ لفزي ل املل2009 بضبهية, لبحقاهض , لوبحكقلة, لبحكقلية لومرياهية لمقّٓل ا  لمقجة .)

لبحعكب.

ل  - لقمجر لعليما  لهيا لبحقيؿ, لبحّٓمجحل2017أبج لمبغكجى لو اوكه لبملغكقثل لم  لبحقل  .)

لاامق ل ليف لوبألربي  لبحقلمي  لبحعليا  ليف لميزب ي  لرصبع  لبؾامق : لبحّٓاحب لحزى بألكارمي 

ل.133ل-97(,ل4 ل18بململع لبحقضبي لبحغقجري ,لفل لبحقلجنلبحرتبجي لوبحنريغي ,لل-لحاة

لأ ضلبعكدزبنلبعرتبتيجي لععما ليفلتنمي لبقضلمهاصب ل2012أبجلصومي ,لمقّٓري لقمزل  - .)

لبؾامق ل لصعاح لمااغك ,لكلي لبحرتبي , بحكريع لبحضيام لحزىلطاللبحق لبؿاريل ؾض,

لبحعامي .
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ل2010 لقمزلعليةلغاح ,لأبج - لؽاصكلدلطبوسل عضد لبعرتبتيجي لتجيي لأ ض(. لمهاصب لتنمي ليف(

ل,لبحرتبي لكلي لمااغك ,لصعاح لبألعاع ,لبحثام لبحق لطلث لحزىلبحقلجنليفلبملنّٓق لبحكريع 

ل(ل.غظ  لبحعامي لبؾامق 

لؽاكضلغجـ,لأبج - لخقاةقهلم لوبحك ق لبملنّٓق لحلكريع لمقياؼلبناءل.(2011 لعناء

لصعاح لرككجصب ,لحزىلحلريقض لبصعكجاب لمناسسلمجءليفلبحغيعجمرتي  كلي لبحقلجنللبحّٓلث ,

ل.ل,بألصر ل ما ل,لبحقضبي ل ما لبحرتبجي لوبحنريغي ,لاامق 

للبحؾضا.لطهضبءلمعكث لمقض,لبملهاصب ,ل.لعيعجحجاي (2004 لقمزلعيزلهاؽة,لأبج -

ل  - لمسي لحغان لبحكل لبحهاب لو اوكهلمبغكجىلبحّٓمجحل2013أبجبعضلبحقزي , لبصػا لمج .)

ل.ل21-7,ل4حزىلبألطريا ,لبجملل لبحقضبي لحلزصبعا لبحرتبجي لوبصاكما ي ,ل

ل2017 لكما لقمزلمض تلآرن, - لتنمي ليفلبحضيام لبملنّٓ لمثارئليفلمقرتح لوحز ل ا لي (.

لبح زبري لبملضحل لطاللحزىلباحكقلةلوبصحكريايلبحضيام لبملنّٓق لوبحكريع لبحك قيل

ل.192-158ل,(ل8 20لبحضياميا ,لتضبجيا لفل لبحك قيلي ,لبملغكجيا لككلري 

(.ل ا لي لمنجسسلععما لبصعكققاة ليفلتزصيػلبؾلضب يال2016 مسا يل,لصم لبحغيزلؽقثا ل  -

ل لتاميش لحزى لبملؾعا  لحل لومهاصب  لبحك قيل لتنمي  لرصبعا ل لى لبص زبري, لبحثا   بحق 

ل.190-137,لل11 ضبي ليفلبحرتبي لو لةلبحنريػ,ل

للفزىل مسا يل, - لبحكريع (2010 صاب لأربةهلأ ناءلبحقلجنلمقلم لحزىلبملنّٓق لبصعكزصح ل.

لبملناه ليفلرصبعا لبصبكزبةي ,لبملضحل لتاميشلحزىلبحقلم لبـيا لبكنمي لو اوكهلبحكزصيغ 

ل.ل229ل–ل182ل,155بحكزصيػ,للوطضا

(.لتقليةلبحزصبعا لبصاكما ي لوتقلمهالبحجبوَلوبملريمج ,لكريضلبحؾي ,ل2008بحربب  ,ل مانلقمزل  -

لربصلبحقلةلوبحميا لحلنؾضلوبحكجطيَ.

ل(.لتاصي لبحقلجنلو لغري لبحرتبي لبحقلمي ,لبحقاهض ,لربصلبحريعضلبحقضب .2003بحثلزبري,لقمزلصمال  -

ل(.لأعاحيبلتقليةلبحقلجنلوبحضياميا ,ل ما ,لربصلبحريعض.2001اال بحثعضي,لأمللوبحعغجب  ,ل ري -

ل(.لبحقمليا لبحشهني لومهاصب لبحكريع ,لبحق ,لربصلبحعكاللبؾامق .2005مجل,لقمزلاهارل  -

ل قيم لأمحز  - لأمني لبحغيزلوحغ , لأ ضلمنجسسلعج ا لبصعكققاة ليفلتنمي ل2005بؾنزي, .)

ل لبحقلة لو مليا  لبحقلم  ليفلبصعكققاء لرصبعيا لبملكريخضي  لحلكاميش لبحلاط لورب قي  بحكعاملي 

ل.49ل-1(,ل1 ل8بحقلجنلباملضحل لبح زبري ,لبجملل لبملقضي لحلرتبي لبحقلمي ,ل

ل2016 لقمزلحغ لعامي لاجر , - لتنمي ليفلبحجيبل ربلبملقض ي لبحضحا لبعكدزبنل ا لي (.

لبحضياميا لوغةلطاحثا لحزىلبألكارمي لحإللاطلوبحزب قي لبملنّٓق لبحكريع لمهاصب لبقض

لد228-187ل,(4 17لوبحنريغي ,لبحرتبجي لبحقلجنلفل لتثجك,لظامق 

لل دضيل يارلبؿغين, - ل2015 قمجر لأمنجسس(. لبحقزريلبؿػلمهاصب لؼغ ليفلبحكجحيزيلأ ض

لصعاح ليفلبألعاعي لبملضحل لطاللحزىلبحضياميا ليفلوبحك قيللبملنّٓق لوبحكريع  لبألصر ,

ل.بحقاملي ,لبألصر لبحعامي لبحقلجنلاامق لرككجصب ,

ل(.لتزصيػلبحقلجن,لبحضياض,لبيتلبحرتبي لحلنؾضلوبحكجطيَ.1997بؿق ,ل ثزلبهللل لىل  -

ل2012 لايػلب لبهللل ثزلوعقيزي,لأمساءلبؿنضمي , - لبملنّٓق لبحكريع لمغكجيلب لبحقاو (.

لحلمرياهيةلو همهةل ما لبغلّٓن لبحزبخلي لقا ظ ليفل ؾضلبحثا  لبحق لطلث لحزى

لد996ل-959ل,(4 26لبح غا ي ,لوبحقلجنلحألعا،لبحنجاحلاامق لفل لبحجصب ي ,

ل  - لخليل لحنا  ليفل2000بؿليب, لميزب ي  لرصبع  لبحظواي : لبحقاوا  ليف لوروص  لبحّٓمجح لمغكجى .)

لمزين لرمؾ ,لصعاح لمااغك ,لكلي لبحرتبي ,لاامق لرمؾ ,لعجصيا.ل

ل - ل بؿيل , لربصل2002قمزلقمجر لبحماصب لبحقضبي لبملك ز , لطضبة لبحكزصيػلوبعرتبتيجياته, .)

لبحعكاللبؾامق .
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ل  - ل ثزبحعضية ل ثزبحلّٓي  لومجمين, لقمجر لقمز لواعة لبحّٓمجحل2017خظ ل , لمغكجى لأ ض .)

بألكارمي لو ج لبحرب ام لبحزصبع ليفلبحكقجصب لبملغكقثلي لحزىلطاللكلي ل صبزلبؾامق ل

ل.548ل-517(,ل1 18صر ,لفل لبحقلجنلبحرتبجي لوبحنريغي ,لباأل

ل  - ل لى ل امل لو ثيزب  لقمز لبهلل ل ثز لعجاا ل2006خّٓابي , لطضيق  لبعكدزبن لأ ض .)

بصعكققاةي ليفلبحك قيللبأل  لوبملسالليفلمار لبحقلجنلحّٓلث لبحق لبحغابَلبألعاع ,لرصبعا ل

ل.197-181(,ل1 33يفلبحقلجنلبحرتبجي ,

لمن - ل لىل بـجح , لقمز ليفل2014ا  ل لىلمهاصب لبحكريع لبحهاب  لتزصييبلواةة لبض ام  لأ ض .)

لرصبعيا,ل لبملكريخضب  لبؾامق  لطاحثا  لحزى لبألكارمي  لبحّٓمجح لومغكجى لبحقضبص لبؽاس مهاصب 

ل.ل242ل-196(,ل48 2رصبعا ل ضبي ليفلبحرتبي لو لةلبحنريػ,ل

ل  - لقمز لطه ليغضي ل2013ر يجص, لمنجسس لبعكدزبن لأ ض ليفل(. لحغج ا  لبصعكققاة  بحكزصيب

بحك قيللوتنمي ل ارب لبحققللحزىلطاللبحق لبألو لبحثا جيلباململع لبحقضبي لبحغقجري ,ل

ل.51-1(,ل44 4رصبعا ل ضبي ليفلبحرتبي لو لةلبحنريػ,ل

ل  - ل ثزبهلل ل ثزبحضحية لبحّٓمجحل2009بحظبيزي, لمبغكجى لو اوكها لبحناغّٓ  لبؿيا  لأحزب، .)

ل.119ل-79,ل5ث لبؾامق ,لفل لكلي لبحرتبي ,لبألكارمي لحزىلطل

(.لأ ضلبعكدزبنلمن لعجاا لبصعكققاة ليفلؼقيللبملرياهيةل2007بحظغيب,لطا لب ل ثزلبهللل  -

لطلث ل لحزى لبصعكققاةي  لبملماصعا  ل غث  لوطيار  لمكعامل  لمرياهيمي  لبني  لوتعجي  بحقلمي 

ل.428-411(,2 34اامق لبؿغ لب لها ,لرصبعا لبحقلجنلبحرتبجي ,ل

ل(.لمهاصب لبحكزصيػ,لصؤي ليفلتنرييشلبحكزصيػ,لبحقاهض ,ل امللبحعكب.2001طيكج ,لحغ لحغ ل  -

ل.وبحنؾضلحلّٓثا  لبحؾضوالربصل ما ,لبحكريع ,لمهاصب لتزصيػل.(2006 لاجر لعقار , -

ل  - لتج ي  لقمز لتج ي  لمجءل2005ؽث , ليف لبملكل ب  لبثقض لو اوكه لبحّٓمجح لملغكجى لرصبع  .)

لبحرتبي ,لبحث لكلي  لمااغك , لصعاح  لبلظ , لبحعامي  لبؾامق  لطلث  لحزى لبحغاةز  قا  

لبؾامق لبحعامي ,لغظ .

ل  - لبؾضى ل قان لو اوكهمال2001ؽضي , لبحنريغي  لباحجحز  لوبحؾقجص لبصاكما ي  لبحقاوا  .)

لصعاح لرككجصب ,لكلي لبحرتبي  ,لمبغكجىلبحّٓمجحلحزىلبحّٓلث لبحقضلليفلبؾامقا لبحقضبوي ,

لاامق لبلزبر.

ل  - ل ثزبحغميَ لقمز لبؾميل لبحّٓمجحل2004ؽقل , لمبغكجى لو اوكه لبألكارمي  لبحلاط .)

لتنثسي ,ل لرصبع  لبملعضم  لمبع  لبملقلم  لكلي  لطال لحزى لحلمقض   لوبؿاا  لبحشب  ومريهجن

ل.201ل-178(,ل57 ل14فل لكلي لبحرتبي ,ل

ل  - ل ل  لب  لهجيؾل لب  ل ل  لبعكدزب2005بحؾقيل , لأ ض ل لىل(. لبصعكققاةي  لععما  لطضيق  ن

,ل7ؼقيللطلث لبحق لبحغابَلبألعاع ليفلمار لبحقلجنلبغلّٓن ل ما ,لفل لبحقلجنلبحرتبجي ,ل

ل.103-130

لوبحكجطيَ.للحلنؾضلطهضب لربصلبصصر ,لبحكريع ,ل ما ,لتقليةل.(2005 قمجرللطا ؿ, -

ل  - لأمحز لاجر  ل يهال لب2007طلث , لبحكزصيب لمنجسس لبعكدزبن لأ ض ل لىل(. لحغج ا  صعكققاة 

لحلكريع ل ل بحجازب ي ( لوبحامقض ي  لبملقض ي  لبحقزصب  لوتنمي  لبحرييظياةي  لبملرياهية ؼقيل

ل.54-1(,ل1 10بصبكعاصيلحزىلطاللبحق لبألو لبحثا جي,لبجملل لبملقضي لحلرتبي لبحقلمي ,ل

جنلواةم ل لىلبحكقظيظل(.ل ا لي لتزصيػلوحز ليفلبحقل2009 ثزلبحضحية,لبملقكظلباهلللطي لبحزي ل  -

بملقضيفليفلتنمي لبحكريع لبصعكزصح لوبمليللمجلبحقلجنلحزىلتاميشلبملضحل لبح زبري ,لفل ل

ل.ل81-27(ل,ل2 12بحرتبي لبحقلمي ,ل

لببكغانل ثزبحقارصل  - لول لبملغكقثللو اوكهلمبغكجىلبحّٓمجحلبألكارمي لحزىل2015 ثزبحقظيظ, .)

,ل75احقضيؿ,لبجملل لبحقلمي لحلرتبي لبحثز ي لو لجنلبحضيام ,لطلث لكلي لبحرتبي لبحضيامي لب

ل.26ل-7
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لربصلبألصر ,ل ما ,ل ملي ,لوتّٓثيقا لتزصيثا لومهاصبتهلبحكريع لتقلية(:ل2009 لعقيزلبحقظيظ,ل ثز -

لبحثقا  ,لبحفزبصلبحثا  .

ل - لع ض لوطيا , ل ثزبملنقة ل ؾجى لوبحثق , ل ثزبؿلية لصمنا  لعلجى (.ل2013طيزب   ثزبحقظيظ,

لبملكظواا ل لبحّٓاحثا  لم  ل ين  لحزى لبألكارمي  لبحّٓمجح لمبغكجى لو اوكه لبألعضي بحقن 

لو لةل لبحرتبي  ليف ل ضبي  لرصبعا  لوفريي , لمغ ي  لرصبع  لباألحغاء: ل يقل لبملل  ظامق 

ل.114ل-81(,ل41 2بحنريػ,ل

ل بضبهيةل  - لر2007 ثزبحريكاح,لكاميليا لبحقاهض , لمغكجىلبحّٓمجحلوبحؾدقي , بصلبحنهن لحلنؾضل(.

لوبحكجطيَ.

لكابضيلهنزع لأمنجس:لبحضياميا ليفلبحكقليمي لبملماصعا لأ نل(.ل2015 لأمحزلأطهضيلبهلل,ل ثز -

لبحقضبي لبجملل لبملكجعّٓ ,لبملضحل لطاللحزىلبحضيام لوبحكقليللبملنّٓق لبحكريع لوتّٓجيض

ل.197ل-175ل,(3 2وبحكميظ,للحلججر 

لطهضب ل - لقمز لبحقظل لوبحقظل, لقمز ل بضبهية لقمجر لوبزص, لخاحزلحغ لقمجر لبجمليز,  ثز

(.لتنمي لبحكريع لبصعكزصح ليفلبحضياميا لباعكدزبنلمنجسسل2018وقمز,لأعامهل ثزلبحقظيةل 

Suchmanلبؾمقي لبملقضي لل لرصبع لػضيثي , بصعكققاة لحزىلطاللبملضحل لبح زبري :

ل.318-293ا ,لحرتبجيا لبحضيامي

(.لتنمي لمغكجىلبحّٓمجحلحزىلطاحثا لبؾامق لحك غ لبحؾقجصل2016 ثيز,ل ك ي ل ضسلقمزل  -

ل.474ل-448,ل17باحغقار لبحنريغي ,لفل لبحث كلبحقلم ليفلبحرتبي ,ل

ل.ريثج يجلربصل ما ,لوبحكريع ,لوبحكقلةلبحزماغل.(2005 لعهيل لبحغميز,لوأبجلطصوا ل ثيزب , -

(.لطضالوأعاحيبلتزصيػلبحقلجن,ل ما ,لربصلبملغ  لحلنؾضلوبحكجطيَل2001كاملل  ّٓابهلل,لميؾيلل -

لوبحّٓثا  .

ل2014 لايػلب لبهللل ثزلوعقيزي,لقمزلبنتلمينلبحقرييريي , - لمهاصب لمغكجيلب لبحقاو (.

لفل ل ما ,لبغلّٓن لبألعاع لبحقاؽضلبحق لطاللحزىلبملنّٓق لبحكريع لووزصب لبصعكققاء

ل.2556ل-2521ل,(11 28لبح غا ي ,لوبحقلجنلحألعا،لبحنجاحلاامق 

ل(.لبحرتبي لبحقلمي لوتزصيػلبحقلجن,لبحقاهض ,لربصلبحريعضلبحقضب .2002 ل ,لقمزلبحغيزل  -

ل  - لبحغيز لقمز لبحقضبي ل2008 ل , لوبحلل  لوبحضياميا  لبحقلجن ليف لوتّٓثيقا  لمناسس لتزصيػ .)

ل .وبحزصبعا لبصاكما ي ,لبحقاهض ,لربصلبحريعضلبحقضب

ل  - لأمحز لمحزي لأمحز لؼقيلل2009 ماص, ليف لبصعكققاة  لعج ا  لمنجسس لبعكدزبن ل ا لي  .)

بحضياميا لوتنمي لبحكريع لبحضيام لحزىلطاللبملضحل لبحثا جي لبألطهضي ,لصعاح لمااغك ,ل

للكلي لبحرتبي ,لاامق لأعيج .

حلبألكارمي لوروصهماليفل(.لأعاحيبلبحكريع لومغكجىلبحّٓمج2016بحقنظي,ل ثزبهلللب ل ثزبهلاريل  -

ل لبجملل لبحرتبجي لبحزوحي لبملكدقق , (,ل8 5بحكنثسلباحكغجي لبألكارمي لحزىلطاللبؾامق ,

ل.134ل-96

ل  - لحيلى لمرتي2016غضبب , لبحغيعج لبـقاةك لحزىلل (. ل ثاؼ لحرييقل لبملنّٓق  لبحكريع  صخكثاص

لوب لبصوكقاري  لبحقلجن لكلي  ليف لميزب ي  لرصبع  لبؾامقي , لبحكغي ,لبحّٓلث  لو لجن حكجاصي 

لصعاح لمااغك ,لكلي لبحقلجنلبصوكقاري لوبحكجاصي لو لجنلبحكغي ,لاامق لبملغيل ,لبؾظبةض.

لحكنمي لبحكاصي لتزصيػليفلبحكرياوم لبملزخللبعكدزبنل.(ل2013 لمقّٓري لقمزل ؾج لبحلظبوي, -

لبؾمقي لفل لبح زبري ,لبملضحل لتاميشلحزىلبملار ل ىللوبمليللبملنّٓق لبحكريع لمهاصب لبقض

ل.123-77ل,48لبصاكما ي ,لحلزصبعا لبحرتبجي 

لمكقزر لحاعجبي لبضفي ل ا لي ل.(2015  جطي ل اا لل لىلوبحقربي,لأمحزلها لبحقثاط , -

لبجملل لفنقاء,لبحقافم لأما هليفلبملزصع لوثللمالطريللحزىلبملنّٓق لبحكريع لتنمي ليفلبحجعاة 

ل.ل98-3,72لوبحكقني ,لبحقلمي لحلرتبي لبحقضبي 
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للبحقزبح, - لحزىلبحكريع لمهاصب لبقضلتنمي ليفلبحرتبجي لبص ؾّٓ لبعكدزبنل قاحي ل.(2008 أمل

ل.209ل-79ل,66لبملنقجص ,لاامق لبحرتبي ,لكلي لفل لبحضياض,لأطريا 

ل(.لتريع لبألطريا لتّٓجص لوطضالتقليمه,لبألصر ,لبألهلي لحلنؾضلوبحكجطيَ.1990وّٓام ,ليجع ل  -

ل(.لمناسسلبحكزصيػلبحقري ,ل ما ,لربصلبحؾضوا.1998 ,ليجع لووّٓام ,ل ايري ل وّٓام -

ل  - لمضع  لمس  ل اء لمبغكجىل2011بحقّٓنا  , لو اوكها لبحشب  لومريهجن لبحنريغي  لبؿااا  .)

لمااغك ,ل لصعاح  لبحشب , لقزرب  ل ظضي  لمجء ليف لبلظ  لبألطهض لاامق  لطلث  لحزى بحّٓمجح

ل.كلي لبحرتبي ,لاامق لبألطهض,ل لغّٓ 

ل  - لبحغيز لقمزلقمز لبألكارمي لحزىل2016بحقل , لول لبملغكقثللو اوكهلمبغكجىلبحّٓمجح .)

ل.353ل-313,ل1طالللبؾامق ,لبجملل لبحزوحي لحلقلجنلبحرتبجي لوبحنريغي ,ل

ل  - لتضبؽض لغار  ليفل2003حج زي, لبصعكققاء ل لى لحلكزصيب لعج ا  لمنجسس لبعكدزبن ل ا لي  .)
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ل.253-220(,2 19كلي لبحرتبي ,ل
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