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 فبػهٛخ اطتطعاو اطتزاتٛدٛبد انتفكٛز انًتشؼت فٙ تعرٚض انتبرٚص

 نتًُٛخ انتسصٛم انًؼزفٙ ٔثؼط ػبظاد انؼمم نعٖ تاليٛذ انًززهخ اإلػعاظٚخ
 
 

 *يصطفٗ ػهٗ غّ يٕطٗ

 انًظتطهص

ٛدـف لُـكلىدت لُغي٤ُدت لٌُعدق ػدٖ كيػ٤ِدت لىدخؾـلّ لىدخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌدل لُٔخعدؼ  كد٢ حددـك٣و             

ٝلٌُعددق ػددٖ كيػ٤ِددت لىددخؾـلّ ،يك٣ؼ ُخ٤ٔ٘ددت لُخغلدد٤َ لُٔؼلكدد٢ ُددـٟ حف٤ٓددق لُلددق لُزيُددذ ل ػددـلؿ١ لُخدد

لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  ك٢ حدـك٣و لُخديك٣ؼ ُخ٤ٔ٘دت  ؼدن ػديؿلث لُؼودَ ُدـٟ حف٤ٓدق لُلدق لُزيُدذ 

( 64ٗدت ٓدٖ  ٓضٔٞػت ٓدٖ حف٤ٓدق لُلدق لُزيُدذ ل ػدـلؿ١ ٌٓٞٝهـ لؽخيك لُبيعذ ػ٤٘ت لُبغذ ،ل ػـلؿ١ 

ح٤ِٔق ػ٤٘ت لُـكلىت  ٔـكىت لُٔؼٔيك٣ت ل ػـلؿ٣ت لُضـ٣ـة لُٔعخلًت  ٔغيكظت أىٞلٕ، ع٤ذ حدْ حويد٤ْٜٔ ىُد٠ 

ٝحٌٞٗدج  ( ح٤ِٔدق23( ح٤ِٔدق ٝٓضٔٞػدت هدي تت حخٌدٕٞ ٓدٖ  23ٓضٔٞػخ٤ٖ ٓضٔٞػت حضل٣ب٤ت حخٌٕٞ ٖٓ  

 –لُخغ٤ِدَ  –لُختب٤دن  –لُلٜدْ  – لؽخبيك لُخغل٤َ لُـكلى٢ ٌُدَ ٓيدخ٣ٞيث  ِدّٞ  لُخدقًللُو٤يه ٖٓ ؿٝلث أ

لُخل٤ٌدل -حتب٤ن لُٔؼديكف لُيدي وت كد٢ ٓٞلهدق صـ٣دـة   ٓو٤يه ك٢  ؼن ػيؿلث لُؼوَٝ لُخو٣ْٞ( –لُخل٤ً  

ٝحٞصَ لُبغذ ىُد٠ ٝصدٞؿ كدلم فٝ ؿالُدت ، (لُخؾ٤َ ٝلُخضـ٣ـ ٝلال خٌيك-لُخييؤٍ ٝىلط لُٔعٌفث- ٔلٝٗت

ت ٝلُوي تت ك٢ لُختب٤ن لُبؼـ١ ألؿٝلث لُو٤يه ُليُظ لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ ٓخٞىت٢ ؿكصيثىعليئ٤ت  ٤ٖ 

ٝصددٞؿ كددلم فٝ ؿالُددت ىعلدديئ٤ت  دد٤ٖ ٓخٞىددت٢ ؿكصدديث لُٔضٔٞػددت لُخضل٣ب٤ددت كدد٢ لُٔضٔٞػددت لُخضل٣ب٤ددت ، 

 . لُختب٤و٤ٖ لُوب٢ِ ٝلُبؼـ١ ألؿٝلث لُو٤يه ُليُظ لُختب٤ن لُبؼـ١

        

 لُخيك٣ؼ –ػيؿلث لُؼوَ  –لُٔخعؼ   لُخل٤ٌل انكهًبد انًفتبزٛخ:

 يمعيخ

إٔ  ػ٤ِٜدي ٓدٖ ؽفئدق أٝكرٜدْ ا أ٣يٛديأٗٚ ُٖٔ لُللىؼ ك٢ لُلٌل ٝلُٞصدـلٕ ٓدق ٗعداة لألكم ٝٓدٖ حؼيهد  

لُخل ٤ددت ٛدد٢ ٓ٘دديكة لٌُددٕٞ ٝىددللس لُددـكة ُددـٟ لُبعددل٣ت  اىددلٛي ًٝددقل عضددل لألىدديه لُددقٟ ٣لحٌددن ػ٤ِددٚ 

٤ِٜددي ًيكددت لُٔضدديالث لُٔخؼيهبددت لُٔضخٔددغ كددمفل ٓددي ًدديٕ لُغضددل كصدد٤ٖ حٌٞٗددج لُويػددـة لُلددِبت لُخدد٢ ٣ب٘دد٠ ػ

ٝلُٜ٘ٞم  يبَ لُغ٤ية أصٔغ ُٝخوـّ لُٔضخٔغ ٝأٗتِن ى٠ُ لألٓديّ  يدٞلػـ أ ٘يئدٚ ٝكد٢ لدَ لُغدللى لُؼدي٢ُٔ 

ٝلُخـلكغ  غزي ػٖ لُزلٝلث كوـ أربخج لُخضيكة ٝلألعـلد إٔ ل ٗييٕ ٛٞ أػظْ لُزلٝلث ػ٠ِ ٝصدٚ لألكم 

ض٠ِ أػ٠ِ ٓللح  لالٛخٔيّ  ٚ ك٢ صٞؿة حؼ٤ِٔدت ُٜدقل لٜدلث ٣ض  حٞص٤ٚ أهل٠ ؿكصيث لالٛخٔيّ  ٚ ٝحخ ُقل

لالىخللح٤ض٤يث لُغـ٣زت ك٢ لُخؼ٤ِْ لُخ٢ حضؼَ ٖٓ لُٔخؼِْ ٓغدٞكل ُِؼ٤ِٔدت لُخؼ٤ٔ٤ِدت ًٔعديكى كؼديٍ كظٜدلث 

لُؼـ٣ـ ٖٓ لُ٘ظل٣يث لُخ٢ حـػْ حِي لالىخللح٤ض٤يث ٝأ لمٛي ٗظل٣يث لُـٓيؽ لُخد٢ حضؼدَ لُخؼِد٤ْ ٓخيدوي ٓدغ 

 . ٞكلٙ ٖٓ حؾل٣ش ُٔخؼ٤ِٖٔ ٣ؼٕٞ ٓي ٣خؼِٕٔٞ ٝٓي ٣ض  إٔ ٣خؼِٔٞللُٞلهغ  ٔي ح

ٓ٘يٛش لُخيك٣ؼ حخ٘ديٍٝ صيٗبدي ٜٓٔدي ٓدٖ لُغ٤دية أال ٝٛدٞ لُٔيهد٢ ٝلُغيهدل ٝلُٔيدخوبَ ُدقل كٜد٢ ُٜدي ٓدٖ  ىٕ

لألؿٝلك لُلئ٤يد٤ت لُٜيٓددت كدد٢ ىػدـلؿ لُٔددٞلىٖ لُلدديُظ لُٔعديكى كدد٢  ٘دديا لُدٞىٖ ٝحغو٤ددن لُٔٞلى٘ددت لُلؼيُددت 

لُـ٣ٔوللى٤ت  ٚ  ٔي حغخ٣ٞٚ ٖٓ ٓغخٟٞ ػ٢ِٔ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ح٤ٔ٘ت حل٤ٌل لُٔخؼ٤ِٖٔ ٖٓ ؽدفٍ ىردللا  ٝلُٔعيكًت
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 ْ ٝحعضؼْٜ ػ٠ِ لُخل٤ٌللُٔٞلهق لُخؼ٤ٔ٤ِت ٝصؼِٜي ٗي وت  يُغ٤ية  غ٤ذ حيخز٤ل ؿٝلكغ لُٔخؼ٤ِٖٔ ٝلٛخٔيٓيحٜ

 (39، 9191لُِوي٢ٗ،    ٝفُي ٖٓ ؽفٍ لىخؾـلّ لالىخللح٤ض٤يث لُغـ٣زت

ػِدد٠ ٣يددخ٘ـ لُخل٤ٌددل لُٔخعددؼ   للح٤ض٤يث لُخل٤ٌددل لُٔخعددؼ  أ ددلم لالىددخللح٤ض٤يث لُغـ٣زددت ع٤ددذ إٔحؼددـ لىددخ

لُؼـ٣ـ ٖٓ لُ٘ظل٣يث ٝأ لمٛي ٗظل٣يث لُـٓيؽ ٝٛقل ٓي لٜلحٚ لُ٘خيئش لُخ٢ لصل٣ج ك٢ لٝلؽل لُؼودـ لالؽ٤دل 

ـٓيؽ ٝٗظل٣دت ٖٓ لُولٕ لُؼعل٣ٖ ع٤ذ لٗٚ ػلف  ؼوـ لُدـٓيؽ ع٤دذ لٜدلث ٗظل٣دٚ لُ٘لدل٤ٖ لٌُدل٤٣ٖٝ ُِد

 (13، 3009ٗٞكَ ، لُخؼِْ لُٔيخ٘ـ ل٠ُ لُـٓيؽ   لُـٓيؽ ل٠ٌُِ ٝٗظل٣ت

(  ددإ ػدديؿلث لُؼوددَع ٓضٔٞػددت لُٜٔدديكلث ٝلالحضيٛدديث ٝل٤ُٔددٍٞ لُلٌل٣ددت لُخدد٢ 19، 3099، ٓغٔددٞؿحددقًل  

 حييػـ 

ٓدي  لُللؿ ػ٠ِ لىخؾـلّ أكودَ لُيد٤ًِٞيث  تل٣ودت ف٤ًدت ٝىصدـلك أكودَ لالىدخضي يث ػ٘دـٓي ٣ٞلصدٚ ٓعدٌِت

 ُقل ٣ض  حو٤ٜٔ٘ي ك٢ ٓؾخِق لُٔ٘يٛش لُـكلى٤ت ٝلُٔللعَ لُخؼ٤ٔ٤ِت٢ٛٝ حعَٔ لُؼوَ ٝلُٞصـلٕ ٝلُيِٞى 

 -انشؼٕر ثبنًشكهخ: 

 -ُوـ ٗبغ ىعييه لُبيعذ  ئُعٌِت ٖٓ ؽفٍ ٓي ٣اح٢ ع

 -عػ٠ِ أًـثلالىفع ػ٠ِ ٗخيئش لُـكلىيث لُيي وت ٝلألؿ ٤يث لُخل ٣ٞت لُخ٢  -9

ىخللح٤ض٤يث لُغـ٣زت ك٢ لُخدـك٣و كد٢ ٓضديٍ لُخديك٣ؼ لُخد٢ حضؼدَ ٓدٖ لُٔدخؼِْ ٓغدٞكل هلٝكة لىخؾـلّ لال-

ػددٖ لالىددخللح٤ض٤يث لُخو٤ِـ٣ددت لُخدد٢ حؼخٔددـ ػِدد٠ لُغلدد  ٝلُخِودد٤ٖ ٝٓددٖ أ ددلم ٛددقٙ  لُخؼ٤ٔ٤ِددت ٝلُبؼددـُِؼ٤ِٔددت 

 (3091( ، ٝؿكلىت  عٞله، 3099،ؿكلىت  ػبـلُٞٛيةلُـكلىيث لُيي وت ك٢ ٓضيٍ لُخيك٣ؼ 

خؾـلّ لىددخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌددل لُٔخعددؼ  كدد٢ ح٤ٔ٘ددت ػدديؿلث لُؼوددَ ٝٓددٖ أٓزِددت ٛددقٙ لُـكلىدديث هددلٝكة لىدد -

ٝلُخدد٢ أردديكث ىُدد٠ كؼي٤ُددت لىددخؾـلّ لىددخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌددل (ع 3094، ؿكلىددت   ل ددلل٤ْٛٝلألؿ ٤دديث ؿكلىددت  

ٓيؿة لُخل ٤ت لُٔخعؼ  ك٢ ح٤ٔ٘ت لُخل٤ٌل ل  ـلػ٢ ٝلُوـكة ػ٠ِ لُخللف ك٢ لُٔٞلهق لُغ٤يح٤ت ٝلالحضيٙ ٗغٞ 

( ٝلُخ٢ أًـث ػ٠ِ أ٤ٔٛت ح٤ٔ٘ت لُخل٤ٌل 3004لُيِت٢، ُٔلعِت ل ػـلؿ٣ت ٝؿكلىت   لالىل٣ت ُـٟ ح٤ِٔقلث ل

( ٝلُخد٢ ًعدلج ؿكلىدخٜي ػدٖ لُدـٝك ل ٣ضدي ٢ الىدخؾـلّ 3009أؿّ  لُٔيخ٘ـ ى٠ُ لُدـٓيؽ  ٝؿكلىدت  ٝلُخؼِْ 

عددَ لُٔعددٌفث لُل٣يهدد٤ت ٝلالحضدديٙ ٗغددٞ لىددخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌددل لُٔخعددؼ  كدد٢ ح٤ٔ٘ددت ًددَ ٓددٖ لُوددـكة ػِدد٠ 

لُل٣يه٤يث ُـٟ لُخف٤ٓق ًٔي  أٗٚ  يىخوللا لألؿ ٤يث ٝلُـكلىيث لُخ٢ ح٘يُٝج ػيؿلث لُؼودَ أًدـث ػِد٠ أٗدٚ 

ال ٣ٞصـ لٛخٔيّ  خ٤ٔ٘ت ػيؿلث لُؼوَ ُـٟ لُٔخؼِٔد٤ٖ ٝإٔ لُخدـك٣و  لدٞكحٚ لُغي٤ُدت ٣ؼدٞم لُخل٤ٌدل ٣ٝوود٠ 

ؿكلىددت   كددخظ ا، وددي علدد  لُٔؼِٞٓدديث ٝٓددٖ أٓزِددت حِددي لُـكلىدديث ػِدد٠ لُخؾ٤ددَ ٣ٝيددخت٤ؼٕٞ ٓددٖ ؽفُددٚ ك

، ؿكلىت  ى لل٤ْٛ ٝآؽلٕٝ  (3001ػبـلُؼظ٤ْ ،  ٝؿكلىت  ، ( 3009ٝؿكلىت    عييّ لُـ٣ٖ ، ، ( 3009

،3094) 

كدد٢ لُٔللعددَ لُخؼ٤ٔ٤ِددت لُٔؾخِلددت ٝإٔ ٛ٘دديى  هددلٝكة ككددغ ٓيددخٟٞ لُخغلدد٤َ لُٔؼلكدد٢ ُددـٟ لُٔخؼِٔدد٤ٖ -

(، ٝؿكلىددت 3091ٝٓددٖ ٛددقٙ لُـكلىدديث ؿكلىددت  عددٞله، لًخيددي ٜي ٓددٖ هبددَ لُخف٤ٓددق هلددٞكل ٝلهددغي كدد٢

  (3091( ٝؿكلىت  أ ٞ لُيؼٞؿ،3096هيىْ،ٝؿكلىت،  (، 3091 ىىٔيػ٤َ،
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لالىفع ػ٠ِ حٞص٤يث لُٔدتحٔللث لُؼ٤ِٔدت لُخد٢ أًدـث ػِد٠ ٝصدٞؿ هدؼق كد٢ لُٜٔديكلث لُؼو٤ِدت لُؼ٤ِدي  -

( 3090َ  لُٔتحٔل لُؼ٢ِٔ لُزيٖٓ ٤ٌُِت لُخل ٤دت صيٓؼدت لُنهديم٣ن ُِخل٤ٌل ٝأٝصج  خ٤ٔ٘ت ٛقٙ لُٜٔيكلث ٓز

 ، ٝؿ٤لٛي لٌُز٤ل ٖٓ لُٔتحٔللث.3000لُٔتحٔل لُؼ٢ِٔ لُزيٖٓ ُِضٔؼ٤ت لُٔلل٣ت ُِٔ٘يٛش 

 -ثبٜتٙ: ٔنتعػٛى اإلزظبص ثبنًشكهخ لبو انجبزث 

( ػِدد٠ 991، 3091 لُخ٤ٔٔدد٢،ٓو٤دديه ُؼدديؿلث لُؼوددَ   لُؾلدديف،  حٔزِددج (9لىددختفػ٤ت  ىصددللا ؿكلىددت -

حف٤ٓددق لُلددق لُزيُددذ ل ػددـلؿ١ كدد٢ ٓـكىددت لُٔؼٔيك٣ددت ل ػـلؿ٣ددت لُضـ٣ددـة  ددمؿلكة أؿكددٞ لُخؼ٤ٔ٤ِددت لُخي ؼددت 

ح٤ِٔق ٖٓ حف٤ٓق  31ػ٠ِ ػ٤٘ت ٌٓٞٗت ٖٓ  –ٓغَ ىهيٓت لُبيعذ  –ُٔـ٣ل٣ت لُخل ٤ت ٝلُخؼ٤ِْ  ٔغيكظت أىٞلٕ 

ػبدددديكلث  90كة  ٓلدددلؿة( ٌُدددَ ػددديؿة ػبددددي 40لُلدددق لُزيُدددذ ل ػدددـلؿ١ ًٝدددديٕ لُٔو٤ددديه ٣خٌدددٕٞ ٓدددٖ

  ٓللؿلث(ٝٛقل لُضـٍٝ ٣ٞهظ ٗخيئش حِي لُـكلىت 

 لُ٘يبت لُٔئ٣ٞت ُٔو٤يه ػيؿلث لُؼوَ

 ػـؿ

 لُخف٤ٓق

حتب٤دددددددن لُٔؼددددددديكف 

لُيدددي وت كددد٢ ٓٞلهدددق 

 صـ٣ـة

لُخيدددددددديؤٍ ٝىددددددددلط  لُخل٤ٌل  ٔلٝٗت

 لُٔعٌفث

لُخؾ٤دددددددَ ٝلُخضـ٣دددددددـ 

 ٝلال خٌيك

31 43% 44% 46% 40% 

 

 ٍٝ لُيي ن لٗؾليم ٓيخٟٞ لُخف٤ٓق ك٢  ؼن ػيؿلث لُؼو٣َٝخوظ ٖٓ لُضـ

ك٢ لؽخبيك حغل٤َ ٓؼلك٢  ٔيخ٣ٞيحٚ لُيدج ٓدٖ ىػدـلؿ لُبيعدذ ٝهدـ  ( حٔزِج9ىصللا ؿكلىت لىختفػ٤ت  -

ح٤ِٔدق ٓدٖ حف٤ٓدق لُلدق لُزيُدذ ل ػدـلؿ١  ٔـكىدت لُٔؼٔيك٣دت ل ػـلؿ٣دت لُضـ٣دـة  31حْ حتب٤وٚ ػِد٠ ػدـؿ 

% ػ٠ِ أهَ ٓدٖ ٗلدق 66يم ٓيخٟٞ لُخغل٤َ لُـكلى٢ ُِخف٤ٓق ع٤ذ علَ ٝأىللث لُ٘خيئش ػٖ لٗؾل

 .ُفؽخبيكلُـكصت ل٤ٌُِت 

ٝ ٘يًا ػ٠ِ ٗخيئش لُـكلىدت لالىدختفػ٤ت لُيدي وت ٝلىدخضي ت ُٔدي أٝصدج  دٚ لُـكلىديث لُيدي وت ٓدٖ هدلٝكة 

ػديؿلث لُؼودَ لالٛخٔيّ  مػيؿة لُ٘ظدل كد٢ ىدلم لُخدـك٣و لُٔيدخؾـٓت ٝأ٤ٔٛدت حلؼ٤دَ ح٤ٔ٘دت لُخل٤ٌدل ٝ ؼدن 

ٝألٕ ؿكلىت ٓ٘يٛش لُخيك٣ؼ ك٢ عيصت ٓيىت ىُد٠ لُخدـك٣و  يىدخؾـلّ لىدخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌدل لُٔخعدؼ  ُخ٤ٔ٘دت 

 خغو٤وُٚ ؿلث لُؼوَ ٝٛقل ٓي ٣ٜـف لُبغذ ؼن ػي

 :ٔأطئهتٓب انجسث يشكهخ

حخٔزددَ ٓعددٌِت لُبغددذ كدد٢ هددؼق لُخغلدد٤َ لُٔؼلكدد٢ ٝ ؼددن ػدديؿلث لُؼوددَ ُددـٟ حف٤ٓددق لُلددق لُزيُددذ 

 ـلؿ١ل ػ

يااب فبػهٛااخ اطااتطعاو اطااتزاتٛدٛبد انتفكٛااز انًتشااؼت فااٙ تااعرٚض انتاابرٚص فااٙ تًُٛااخ انتسصااٛم انًؼزفااٙ 

 ٔثؼط ػبظاد انؼمم نعٖ تاليٛذ انصف انثبنث اإلػعاظ٘؟

 :لُخي٤ُت لُللػ٤ت لألىئِت لُلئ٤و لُيتلٍ ػٖ ٣ٝخللع

لُٔؼلك٢ ُـٟ حف٤ٓق لُلق لُزيُذ  ٓي كيػ٤ِت لىخؾـلّ لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  ك٢ ح٤ٔ٘ت لُخغل٤َ-9

 ل ػـلؿ١؟
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كيػ٤ِددت لىددخؾـلّ لىددخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌددل لُٔخعددؼ  كدد٢ ح٤ٔ٘دت  ؼددن ػدديؿلث لُؼوددَ ُددـٟ حف٤ٓددق لُلددق  ٓدي-3

 لُزيُذ ل ػـلؿ١؟

ٓي لُخلٞك لُٔوخلط الىخؾـلّ لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  ك٢ حـك٣و لُخديك٣ؼ ُخف٤ٓدق لُلدق لُزيُدذ -2

 ل ػـلؿ١؟

 ػيؿلث لُؼوَ لُخ٢ ٣ض  ح٤ٔ٘خٜي ُـٟ حف٤ٓق لُلق لُزيُذ ل ػـلؿ١؟ ٓي-4

 :انجسث فزٔض

 دد٤ٖ ٓخٞىددت٢ ؿكصدديث حف٤ٓددق لُٔضٔٞػددت ( α≤  0001  ٣ٞصددـ كددلم ؿلٍ ىعلدديئ٤ًي ػ٘ددـ ٓيددخٟٞ لألٍٝع

لُوددي تت ٝلُٔضٔٞػددت لُخضل٣ب٤ددت كدد٢ لُختب٤ددن لُبؼدددـ١ الؽخبدديك لُخغلدد٤َ لُٔؼلكدد٢ ُلدديُظ لُٔضٔٞػدددت 

 لُخضل٣ب٤ت.

 دد٤ٖ ٓخٞىددت٢ ؿكصدديث حف٤ٓددق لُٔضٔٞػددت  (α≤  0001  ٣ٞصددـ كددلم ؿلٍ ىعلدديئ٤ًي ػ٘ددـ ٓيددخٟٞ زددي٢ٗعلُ

 لُخضل٣ب٤ت ك٢ لُختب٤و٤ٖ لُوب٢ِ ٝلُبؼـ١ الؽخبيك لُخغل٤َ لُٔؼلك٢ ُليُظ لُختب٤ن لُبؼـ١.

 دد٤ٖ ٓخٞىددت٢ ؿكصدديث حف٤ٓددق لُٔضٔٞػددت  (α≤  0001  ٣ٞصددـ كددلم ؿلٍ ىعلدديئ٤يً ػ٘ددـ ٓيددخٟٞ لُزيُددذع

 ب٤ت ٝلُٔضٔٞػت لُوي تت ك٢ لُختب٤ن لُبؼـ١ ُٔو٤يه ػيؿلث لُؼوَ، ُليُظ لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ت.لُخضل٣

ٓخٞىددت٢ ؿكصدديث حف٤ٓددق لُٔضٔٞػددت   دد٤ٖ (α≤  0001  ع ٣ٞصددـ كددلم ؿلٍ ىعلدديئ٤يً ػ٘ددـ ٓيددخٟٞلُلل ددغ

 لُخضل٣ب٤ت ك٢ لُختب٤و٤ٖ لُوب٢ِ ٝلُبؼـ١ ُٔو٤يه ػيؿلث لُؼوَ ُليُظ لُختب٤ن لُبؼـ١.

 نجسث:ا أْعاف

 :٢ِ٣ ٓي ى٠ُ لُغي٢ُ لُبغذ ٣ٜـف

لٌُعق ػٖ كيػ٤ِت لىخؾـلّ لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  ك٢ حـك٣و لُخيك٣ؼ ُخ٤ٔ٘ت لُخغل٤َ لُٔؼلك٢ -9

 ُـٟ حف٤ٓق لُلق لُزيُذ ل ػـلؿ١ 

لٌُعدق ػدٖ كيػ٤ِددت لىدخؾـلّ لىدخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌددل لُٔخعدؼ  كدد٢ حدـك٣و لُخديك٣ؼ ُخ٤ٔ٘ددت  ؼدن ػدديؿلث -3

 ُـٟ حف٤ٓق لُلق لُزيُذ ل ػـلؿ١ لُؼوَ

 :جسثان زعٔظ

 :لُخي٤ُت  يُغـٝؿ لُبغذ لُخنّ

( ح٤ِٔدق ػ٤٘دت لُـكلىدت  ٔـكىدت لُٔؼٔيك٣دت 64ٓضٔٞػت ٖٓ حف٤ٓق لُلق لُزيُدذ ل ػدـلؿ١ ٌٓٞٗدت ٓدٖ  -9

ل ػـلؿ٣ت لُضـ٣ـة لُٔعخلًت  ٔغيكظت أىٞلٕ، ع٤دذ حدْ حويد٤ْٜٔ ىُد٠ ٓضٔدٞػخ٤ٖ ٓضٔٞػدت حضل٣ب٤دت حخٌدٕٞ 

ٗظلل ُتب٤ؼت لُٔلعِت ع٤دذ إٔ لُخف٤ٓدق كد٢ ٛدقٙ  ( ح٤ِٔق23( ح٤ِٔق ٝٓضٔٞػت هي تت حخٌٕٞ ٖٓ  23ٖ  ٓ

لُٔلعِت ٣ٌٞٗٞل هـ لًخيبٞل لُؼـ٣ـ ٖٓ لُوـكلث لُؼو٤ِت ٝلُٔؼلك٤دت لُخد٢ حيدٔظ ُٜدْ  يًخيدية لُؼديؿلث لُؼو٤ِدت 

 .ٝٓٔيكىخٜي
 

 (3091/3030  لُـكلى٢ لُؼيّ ٖٓ لألٍٝ كلى٢ لُـ لُللَ-3
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ٝعـح٤ٖ ؿكلى٤خ٤ٖ ٖٓ ًخية " صـللك٤دت لُؼديُْ ٝحديك٣ؼ ٓلدل لُغدـ٣ذ" ُِلدق لُزيُدذ ل ػدـلؿ١ ٝٛٔدي -2

لُٞعـة لُزيُزدت  ردٞكة ٤ُٞ٣دٞ ٝلُلدللع لُؼل د٢ ل ىدللئ٢ِ٤(، ٝلُٞعدـة لُلل ؼدت  لُغ٤دية لُي٤يىد٤ت ٝػفهديث 

 ٓلل لُـ٤ُٝت(

 لُخو٣ْٞ( –لُخل٤ً   –لُخغ٤َِ  –تب٤ن لُخ –لُلْٜ  –ح٤ٔ٘ت لُخغل٤َ لُـكلى٢  ٔيخ٣ٞيحٚ لُيخت  لُخقًل -4

ح٤ٔ٘ددت  ؼددن ػدديؿلث لُؼوددَ لُخدد٢ ح٘يىدد  ٓدديؿة لُخدديك٣ؼ ٝحف٤ٓددق لُلددق لُزيُددذ ل ػددـلؿ١ ٝٛدد٢  لُخل٤ٌددل -1

لُخضـ٣ـ ٝلُخلدٞك  –حتب٤ن لُٔؼيكف لُٔيه٤ت ػ٠ِ أٝهيع صـ٣ـة  –لُخييؤٍ ٝىلط لُٔعٌفث  – ٔلٝٗت 

 ٝلال خٌيك(

 انجسث: أًْٛخ

 ُظزٚخ نهجسثان اًْٞٛخ-أٔال: 

 -لُخي٢ُع لُغي٢ُ ك٢  ٣ل٤ـ لُبغذ٣لص٠ إٔ 

 حوـ٣ْ ىىيك ٗظل١ ػٖ لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  ًمحضيٙ عـ٣ذ ك٢ حـك٣و ٓيؿة لُخيك٣ؼ-9

حـك٣و ٓولك لُخيك٣ؼ  يىخؾـلّ ٛقٙ لألؿلة هـ ٣ٌٕٞ ُٚ أرل ًب٤ل ك٢ ٓضديٍ حتد٣ٞل لُخديك٣ؼ  لدلٚ ؽيصدت -3

 ت ٝلُـكلىيث لالصخٔيػ٤ت  للت ػيٓ

٣يخٔـ ٛدقل لُبغدذ أ٤ٔٛخدٚ ٓدٖ ع٤دذ ٓيدي٣لحٚ ُفحضيٛديث لُغـ٣زدت لُخد٢ حدـػٞ ىُد٠ لُخؼِد٤ْ لُٔيدخ٘ـ ػِد٠ -2

 لُـٓيؽ ٝلُق١ ٣ؼـ أْٛ لُ٘ظل٣يث لُخ٢ ٣يخ٘ـ ػ٤ِٜي لُخل٤ٌل لُٔخعؼ 

 اًْٞٛخ انتطجٛمٛخ -ثبَٛب :

 -ك٢ لالح٢ع ٣ل٤ـ لُبغذ لُغي٢ُ ٣لص٠ إٔ 

 -ثبنُظجخ نهتاليٛذ:    

غذ لُغي٢ُ ى٠ُ ح٤ٔ٘ت  ؼدن ػديؿلث لُؼودَ ٓٔدي ٣يدْٜ كد٢ حغيد٤ٖ صدٞؿة لُخؼِد٤ْ ُدـ٣ْٜ ٝٓدٖ ردْ ٣ٜـف لُب-9

  ٚٗٞلحض

ٓييػـة لُخف٤ٓدق ُِٞصدٍٞ ىُد٠ حؼِدْ ٓدلٕ ٣دـػْ ٜٓديكلث لالىدخٔيع ىُد٠ صدٞث لُؼودَ ُدـ٣ْٜ ًٔدي ٗديؿث -3

 لالحضيٛيث لُغـ٣زت لُخ٢ ح٘يؿٟ  يُخؼ٤ِْ ٖٓ أصَ ػيؿلث لُؼوَ 

٤ٔق ٓٔي ٠ٔ٘٣ ػيؿلث لُؼوَ ُـ٣ٚ ٣ٝضؼِٚ أًزدل كيػ٤ِدت كد٢ لُؼ٤ِٔدت لُخؼ٤ٔ٤ِدت ٝٓدٖ ردْ ٣وـّ لُبغذ ًخية لُخِ-2

 لُٔضخٔغ

 -ثبنُظجخ نهًؼهًٍٛ:   

حٞص٤ددٚ أٗظدديك لُٔؼِٔدد٤ٖ  لددلت ػيٓددت ٝٓؼِٔدد٤ٖ لُـكلىدديث لالصخٔيػ٤ددت  لددلت ؽيصددت الىددخؾـلّ ٗٔدديفس -9

 ٢ٗ ُـٟ لُتفةٝلحضيٛيث عـ٣زت ك٢ لُخـك٣و حللػ٠ لُضيٗ  لُٔؼلك٢ ٝلُٜٔيكٟ ٝلُٞصـل
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 ىػـلؿ ؿ٤َُ ُِٔؼِْ ُخـك٣و ٝعـة ٖٓ ٓولك لُخيك٣ؼ ك٢ هٞا لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  -3

 حوـ٣ْ لؽخبيك ُبؼن ػيؿلث لُؼوَ ٓٔي ٣ييػـ لُٔؼِْ ك٢ حو٣ْٞ ٛقل لُضيٗ  ُـٟ لُخف٤ٓق-2

 -ثبنُظجخ نٕاظؼٙ انًُبْح:   

لُخديك٣ؼ كد٢ هدٞا لىدخؾـلّ لىدخللح٤ض٤يث  ٓييػـة ٝلهؼ٢ لُٔ٘ديٛش كد٢ ىػدـلؿ ٝحتد٣ٞل  ؼدن ٝعدـلث-9

 لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  

 لُغل  حٞصٚ ٗظل لُويئ٤ٖٔ ػ٠ِ لُؼ٤ِٔت لُخؼ٤ٔ٤ِت ى٠ُ لالٛخٔيّ  خ٤ٔ٘ت ػيؿلث لُؼوَ  ـال ٖٓ لُخقًل ٝ-3

 -ثبنُظجخ نهجبزثٍٛ:     

يث لُخل٤ٌدل ٖٓ لٌُٖٔٔ إٔ ٣ٌٕٞ لُبغذ لُغي٢ُ ٗٞلة ُبغٞد صـ٣ـة ك٢ ٓضيالث ػيؿلث لُؼوَ ٝلىدخللح٤ض٤-9

 لُٔخعؼ  ك٢ ٓللعَ ؿكلى٤ت ٓؾخِلت ٝٓ٘يٛش ؿكلى٤ت ٓؾخِلت   

 -: يُٓح انجسث    

 -ىٞف ٣يخؾـّ ك٢ ىب٤ؼت لُبغذ ٜٓ٘ضيٕ ٛٔيع    

ٝفُددي ك٤ٔددي ٣خؼِددن  ٔللصؼددت لألؿ ٤دديث ٝلُـكلىدديث لُيددي وت لُخدد٢ ح٘يُٝددج -لُٔددٜ٘ش لُٞصددل٢ لُخغ٤ِِدد٢ع -9

 عؼ  ٝػيؿلث لُؼوَ(ٓخـ٤للث لُبغذ  لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخ

ٝفُددي ك٤ٔددي ٣خؼِددن  خضل ددت لُبغددذ ٝلُخدد٢ ىددٞف حؼخٔددـ ػِدد٠ لالىددخؼيٗت  خلدد٤ْٔ -لُٔددٜ٘ش لُخضل٣بدد٢ع -3

 لُٔضٔٞػخ٤ٖ لُٔخٌيكئخ٤ٖ لُخضل٣ب٤ت ٝلُوي تت

 -: جسثأظٔاد ان   

 -ىٞف ٣وّٞ ُبيعذ  مػـلؿ لألؿٝلث لُخي٤ُتع  

 -أؿٝلث لُخضل٣   أؿٝلث ٓؼيُضت حضل٣ب٤ت(ع    

 ٔؼِْ ُخـك٣و لُٞعـلث لُٔؾخيكة  يىخؾـلّ لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  ؿ٤َُ لُ -

 ًخ٤  لُخ٤ِٔق  يىخؾـلّ لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  -

 -أؿٝلث ه٤يهع    

 –لُخل٤ًد   –لُخغ٤ِدَ  –لُختب٤دن  –لُلٜدْ  –لؽخبيك لُخغل٤َ لُـكلى٢ ٌَُ ٓيخ٣ٞيث  ِدّٞ  لُخدقًل  -

 لُخو٣ْٞ(

لُخييؤٍ -لُخل٤ٌل  ٔلٝٗت-حتب٤ن لُٔؼيكف لُيي وت ك٢ ٓٞلهق صـ٣ـة   ٓو٤يه ك٢  ؼن ػيؿلث لُؼوَ -

    (لُخؾ٤َ ٝلُخضـ٣ـ ٝلال خٌيك-ٝىلط لُٔعٌفث
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 انجسث يصطهسبد

 :Neural Branching Strategies اطتزاتٛدٛبد انتفكٛز انًتشؼت -

ُؼلدب٤ت كد٢ ٢ٛ لىخللح٤ض٤يث حخ٤ٔن  وـكحٜي ػ٠ِ حغل٤ن ٝحـػ٤ْ عـٝد لحلديالث صـ٣دـة  د٤ٖ لُؾف٣دي ل

ربٌت لألػلية  ئُؼ ًٔدي حيديػـ ػِد٠ حعدؼ  حل٤ٌدل لُٔدخؼِْ ؽدفٍ لألػلدية  دئُؼ ٝكدخظ ٓيديكلث 

  صـ٣ـة ُِخل٤ٌل

Thomas Cardellichio &Wendy field,1997,p33)) 

٢ٛ حِدي لالىدخللح٤ض٤يث لُيدبؼت لُٔخ٘ٞػدت لُخد٢ حؼٔدَ ػِد٠ حعدؼ  حل٤ٌدل -٣ٝولـ  ٜي ك٢ ٛقل لُبغذع  

 أًزل ٓعيكًت ٝلٗؾللىي ك٢ لُؼ٤ِٔت لُخؼ٤ٔ٤ِت ٝحغو٤وي ُألٛـلف لُٔ٘عٞؿة لُخف٤ٓق ٝصؼِْٜ 

 Cognitive Achievement :انتسصٛم انعراطٙ  -

ٛٞ ًَ ٓي ٣ٌخيبٚ لُخف٤ٓق ٖٓ ٓؼيكف ٜٝٓيكلث ٝلحضيٛيث ٤ٍٓٝٞ ٝه٤ْ ٝأىي٤ُ  حل٤ٌدل ٝهدـكلث ػِد٠ 

ؽخبديكلث لُخد٢ ٣دخْ ه٤يىدٚ  يالعَ لُٔعٌفث ٗخ٤ضت ُـكلىدت ٓدي ٛدٞ ٓودلك ػِد٤ْٜ كد٢ لٌُخد  لُٔـكىد٤ت ٝ

 (91،  3002لُ٘ضيك ،٣ؼـٛي لُٔؼِٕٔٞ   رغيحٚ، 

ٛٞ ٓوـلك ٓي أًخيبٚ لُخف٤ٓق ٖٓ ٓؼِٞٓيث ٝؽبدللث ٝٓؼديكف ٝكٜٜٔدي  :٣ٝؼلف ىصللئ٤ي ك٢ ٛقل لُبغذ

ٝحغ٤ِِٜي ٝىصـلك أعٌيّ  عداٜٗي ٗخ٤ضدت ُـكلىدت لُٞعدـة لُٔؾخديكة ٓدٖ ٓديؿة لُخديك٣ؼ ٝكودي الىدخللح٤ض٤يث 

ل لُٔخعؼ  ٣ٝويه  يُـكصت لُخ٢ ٣غلَ ػ٤ِٜي لُخف٤ٓق كد٢ لؽخبديك لُخغلد٤َ لُـكلىد٢ لُٔؼدـ ٓدٖ لُخل٤ٌ

 هبَ لُبيعذ

 Habits of Mind: ػبظاد انؼمم -

(  اٜٗددي لألؿلا لُددق١ ٣٘خٜضددٚ لُلددلؿ  ٘دديا ػِدد٠ لُٔز٤ددللث ٝلُٔ٘بٜدديث لُخدد٠ 909، 3099حؼلكٜددي  ٛٔدديّ  ،

 ٓـكة ػ٤ِٜي ُغَ ٓعٌِت ٓي. ٣خؼلم ُٜي  غ٤ذ حوٞؿة ى٠ُ لٗخويا ػ٤ِٔت ف٤٘ٛت

 :ػبظاد انؼمم -

 "أٗٔيى لألؿلا لُؼو٢ِ لُزي ج ٝلُٔيخٔل لُق١ ٣يٌِٚ لُللؿ ُٔٞلصٜت ٓٞلهق لُغ٤ية لُٔؾخِلت "

(Costa& Kallick, 2000,Bl pp16-21)، (Costa& Kallick, 2008, Bl. pp15-17) 

 (Costa& Kallick, 2009, pp.1-7) 

ٓضٔٞػددت ٓددٖ لألؿلالث لُخدد٢ حددـكغ حف٤ٓددق لُٔلعِددت ل ػـلؿ٣ددت ىُدد٠ -ٝحؼددلف ىصللئ٤ددي كدد٢ ٛددقل لُبغددذع 

 لىخـفٍ لُٜٔيكلث ٝلُؼ٤ِٔيث لُؼو٤ِت لُٔلحبتت  ؼيؿلث لُؼوَ  لٞكة ٓيخٔلة ك٢ حؼِْ ٓيؿة لُخيك٣ؼ 

 اإلغبر انُظز٘:

 أطتزاتٛدٛبد انتفكٛز انًتشؼت:

ل  ٔدلط أر٘ديا ػ٤ِٔدت لُدخؼِْ ٓضٔٞػت حخٌٕٞ ٖٓ ىبغ لىدخللح٤ض٤يث حيدْٜ كد٢ ٓلٝٗدت، ٝٓٔيكىدت لُخل٤ٌد

ٝحعدؼ  حل٤ٌدل لُٔدخؼِْ ، ٝفُددي ٓدٖ ؽدفٍ ىعددـلد لُخوديالث صـ٣دـة  د٤ٖ لُؾف٣ددي لُؼلدب٤ت لٌُٔٞٗدت ُب٤٘ددت 

لُخل٤ٌل لالكخلله٢، لُخل٤ٌل لُؼٌي٢، حتب٤ن لألٗظٔت لُلٓن٣ت،  لُـٓيؽ ٝحخٔزَ ٛقٙ لالىخللح٤ض٤يث ك٢ ع

 (33، 3091    ىىٔيػ٤َلُعب٢ٌلُخ٘يلل، حغ٤َِ ٝصٜيث لُ٘ظل، لُخٌِٔت، لُخغ٤َِ 
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كد٢  (Thomas cardellichio& Wendy field) ٝأرديك ًدف ٓدٖ حٞٓديه ًيكؿ٤ِ٣عد٤ٞ ٣ٝٝ٘دـٟ ك٤ِدـ

 (10- 49، 3093( ٝ لُغـ٣ب٢، 69 - 64، 3001ػبـ لُؼظ٤ْ ،   (؛ ٝ  9116 غزٜٔي لُقٟ ٗعل ػيّ 

 -ى٠ُ إٔ ٛ٘يى ىبؼت لىخللح٤ض٤يث ُِخل٤ٌل لُٔخعؼ  ٢ٛٝ ًيُخي٢ُع   

 - :اطتزاتٛدٛخ انتفكٛز االفتزاظٙ- 1

حؼخٔـ ٛقٙ لالىخللح٤ض٤ت إٔ ٣ٞصٚ لُٔؼِْ لألىئِت لالكخلله٤ت ُِٔخؼ٤ِٖٔ  عٌَ ٓخخي غ ٓٔي ٠ٔ٘٣ لال خٌيك ُـ٣ْٜ 

٣ٝعضؼْٜ ػ٠ِ ٓؼلكدت لُؼفهدت  د٤ٖ لُظدٞلٛل لُٔؾخِلدت ٝلُخل٤ٌدل كد٢ لألعدـلد ٝلُؼٞلهد  ٝلُ٘خديئش لُٔخلحد  

 .ي لُؼلب٤ت ٣ٌٝيبْٜ ٓؼِٞٓيث صـ٣ـةػ٤ِٜي ٓٔي ٠ٔ٘٣ ُـ٣ْٜ لُؾف٣

 -اطتزاتٛدٛخ انتفكٛز انؼكظٙ )انتفكٛز انًمهٕة(: - 2

ٛقٙ لالىخللح٤ض٤ت حـكغ لُٔخؼِْ ى٠ُ إٔ ٣وِ  لُٞهغ أٝ ٣ؼٌو لُلٞكة أٝ ٣بـأ ٖٓ لُٜ٘ي٣ت ٣ٝ٘خ٢ٜ  يُبـل٣ت أٝ 

ث  د٤ٖ ػ٘يصدل لُٔٞهدق ٣لخلم ػٌو لُٞلهغ لُٔٞصٞؿ ٝلُخل٤ٌل لُؼٌي٢ ٣ن٣ـ ٖٓ ىؿكلى لُٔخؼ٤ِٖٔ ُِؼفهدي

٠ٔ٘٣ٝ هـكحْٜ ػ٠ِ لُ٘ظلة لُع٤ُٞٔت ل٤ٌُِت ٖٓ ؽفٍ لُلؤٟ لألًزل ػٔوي؛ ٝك٠ ٛقٙ لالىدخللح٤ض٤ت ٣ٌٔدٖ إٔ 

 .٣تِ  ٖٓ لُخ٤ِٔق لُخـك٣  ػ٠ِ حٞص٤ٚ لألىئِت أًزل ٖٓ إٔ ٣تِ  ٓ٘ٚ ى٣ضيؿ ىصي يث ُٜي

 -اطتزاتٛدٛخ تطجٛك اَٞظًخ انزيشٚخ انًطتهفخ: - 3

ىخللح٤ض٤ت ػ٠ِ لىخؾـلّ لألٗظٔدت لُلٓن٣دت كد٢ ٓٞلهدق لُخؼِد٤ْ كٌِٔدي ًديٕ ُدـٟ لُٔدخؼِْ لُودـكة حؼخٔـ ٛقٙ لال

ػِدد٠ لىددخؾـلّ أٗظٔددت كٓن٣ددت ٓؾخِلددت ُِخؼب٤ددل ػددٖ لُٔٞلهددق لُخؼ٤ٔ٤ِددت ؿٍ فُددي ػِدد٠ هـكحددٚ ػِدد٠ لىددخ٤ؼية 

للئي أٝ ػ٘يصدل لُٔٞهدق ٝىؿكلى لُؼفهددت  د٤ٖ أصنلئدٚ ٝلُخؼب٤ددل ػٜ٘دي  اىدِٞ ٚ كدد٤ٌٖٔ ُِتيُد  إٔ ٣لىدْ ؽدد

ؽتٞىددي حٞهددظ لُؼفهدديث  دد٤ٖ لألكٌدديك ٝلُٔٞلهددق لُٔؾخِلددت أٝ ٣ؼبددل  ٔؼيؿُددت ػددٖ حددلل ي ٓضٔٞػددت ٓددٖ 

 .لُؼفهيث

 .ٝٛ٘ي ٣لبظ لُٔخؼِْ أًزل ػٔوي ٝٛقل ٣تؿٟ ى٠ُ حٞى٤غ لُعبٌت لُؼلب٤ت ٣ٝغلن ح٤ٔ٘ت لُٜٔيكلث ل  ـلػ٤ت

 - :اطتزاتٛدٛخ انتُبظز- 4

أٝصٚ لُعبٚ ٝلالؽخفف  ٤ٖ لألر٤يا  يُ٘ظل ٓٔي ٣٘عدي لُودـكلث لُق٤٘ٛدت حؼخٔـ ٛقٙ لالىخللح٤ض٤ت ػ٠ِ حغـ٣ـ 

 ٣ٝـكغ لُؼوَ  صللا لحليالث صـ٣ـة  ٤ٖ صِٔت لُٔؼِٞٓيث لُخ٢ حْ لىخ٤ؼي ٜي ٝٛقل ٣ن٣ـ ٖٓ حعؼ  لُخل٤ٌل

 -اطتزاتٛدٛخ تسهٛم ٔخٓخ انُظز: - 5

٤ٔددن لُلٌددل ك٤ٜددي ٝلُخآددَ كدد٢ ٓددـٟ حؼخٔدـ ٛددقٙ لالىددخللح٤ض٤ت ػِدد٠ حغ٤ِددَ لُٔددخؼِْ ُٞصٜددت ٗظددلٙ ٓددٖ أصددَ حؼ

 .صغخٜي ٝٓـٟ ٓ٘يىبخٜي ُِٔٞهق أٝ ُغَ لُٔعٌِت لُٔتلٝعت

 ٝٛقٙ لالىخللح٤ض٤ت حـكغ لُٔخؼِْ ى٠ُ لُخا٢ٗ ٝلُخل٤ٌل ك٢ كؤ٣خٚ ُغَ لُٔعٌِت.

 - :اطتزاتٛدٛخ انتكًهخ- 6

ٝلالعدـلد ٓٔدي ٣يديػـٙ  حـكغ ٛقٙ لالىخللح٤ض٤ت لُٔخؼ٤ِٖٔ ى٠ُ حٌِٔت لألر٤يا لُ٘يهلت ٓزَ لُلٞك ٝلألرٌيٍ

 .ػ٠ِ حعؼ  لُخل٤ٌل ك٢ لحضيٛيث ٓخؼـؿة
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 - :اطتزاتٛدٛخ انتسهٛم انشجكٙ- 4

حؼخٔددـ ٛددقٙ لالىددخللح٤ض٤ت ػِدد٠ ح٤ٔ٘ددت لُوددـكة ػِدد٠ لًخعدديف لُؼفهدديث ٝلالكحبيىدديث لُٔؼوددـة  دد٤ٖ لُظددٞلٛل 

ٚ حعددؼ  لُؾف٣ددي ٝلالعددـلد ٝلىددخ٘خيس لُؼفهدديث ٝٓغيُٝددت حبيدد٤تٜي ٝلًخعدديف ٛددقل لُخؼو٤ددـ ٣٘ٔدد٠  تب٤ؼخدد

 لُؼلب٤ت.

 -أًْٛخ اطتزاتٛدٛبد انتفكٛز انًتشؼت: 

 -الىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  أ٤ٔٛت  يُـت ك٢ ػ٤ِٔت لُخـك٣و حخٔزَ ك٢ لالح٢ع 

٣لبظ لُخؼِْ فٝ أ٤ٔٛت ع٤ذ أٗٚ ٛقٙ لالىخللح٤ض٤يث حتِن لُتيهيث لٌُيٓ٘ت ػ٘ـ لُخف٤ٓق ٢ٌُ ٣ؼبلٝل ػٖ  -9

ت  ٔددي ٣يددٔظ  ظٜددٞك ًددَ لألؿلالث ٝلألكٌدديك ٝلألكلا ع٤ددذ إٔ لىددخؾـلّ ٛددقٙ أٗليددْٜ كدد٢ صددٞ ٓددٖ لُغل٣دد

 لالىخللح٤ض٤يث ٣يْٜ  ظٜٞك ٝح٤ُٞـ أًبل هـك ٖٓ لألكٌيك ُٔؼيُضت ٓٞهٞع ٓي

لىددخؾـلّ ٛددقٙ لالىددخللح٤ض٤يث ٣يددْٜ كدد٢ ح٤ٔ٘ددت ٜٓدديكح٢ لُتفهددت ٝلُٔلٝٗددت كدد٢ لُخل٤ٌددل ٝلُوددـكة ػِدد٠  -3

 ِلتلُخللف ك٢ لُٔٞلهق لُغ٤يح٤ت لُٔؾخ

لىخؾـلّ ٛقٙ لالىخللح٤ض٤يث ٣لكغ ٖٓ ٓيخٟٞ ًلياة لُؼوَ لُبعدلٟ ٣ٝن٣دـ ٓدٖ ىٌٓيٗيحدٚ ٓٔدي ٣دتؿٟ ىُد٠  -2

 حـك٣بت ػ٠ِ ىٗخيس عٍِٞ ٓبخٌلة 

حددتؿٟ أىددئِت لُخل٤ٌددل ىُدد٠ حددـكس لُتددفة كدد٢ لًخيددية ٜٓدديكلث لُوددـكة ػِدد٠ لُغٌددْ ٝلُخغ٤ِددَ ٝلُخ٘ظدد٤ْ  -4

 ٤ل ل  ـلػ٢ ٝلُٔويكٗت ٝلُخ٘بت ٓٔي ٠ٔ٘٣ ٜٓيكلث لُخلٌ

لىخؾـلّ ٛقٙ لالىخللح٤ض٤يث ٣يْٜ ك٢ ككغ ٓيدخٟٞ لُخغلد٤َ ٝح٤ٔ٘دت  ؼدن ػديؿلث لُؼوَ ػبدـ لُيدفّ، -1

3094 ،923) 

 ( ٝلُخ٢ 3091ٖٝٓ أ لم لُـكلىيث لُخ٢ ح٘يُٝج لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  عـ٣زي ؿكلىت   ىىٔيػ٤َ،

٤ٌل لُٔخعؼ  ك٢ حـك٣و ٓيؿة ػِْ لُ٘لو ك٢ ح٤ٔ٘ت لُخل لىخٜـكج لُخؼلف ػ٠ِ كيػ٤ِت لىخؾـلّ لىخللح٤ض٤يث

 ٓدٖ ػدٖ ػدـؿ لُخغل٤َ لُٔؼلك٢ ٝلُٞػ٢  ٔلّٜٞ لُقلث ُـٟ ىدفة لُٔلعِدت لُزي٣ٞٗدت، ٝأىدللث لُـكلىدت

  د٤ٖ ىعلديئ٤ت فٝ ؿالُدت كدلم ٝٝصدٞؿ لُودي تت، ػِد٠ لُٔضٔٞػدت لُخضل٣ب٤دت لُٔضٔٞػدت حلٞم ٜٓ٘ي لُ٘خيئش

 لُخغلد٤َ لُٔؼلكد٢ الؽخبديك ٝلُبؼدـ١ لُوبِد٢ لُختب٤ود٤ٖ ل٣ب٤دت كد٢لُخض لُٔضٔٞػت حف٤ٓق ؿكصيث ٓخٞىت٢

 لُبؼـ١ لُختب٤ن ُليُظ

( ٝلُخدد٢ لىددخٜـكج  لُخؼددلف ػِدد٠ كيػ٤ِددت  لٗدديٓش هدديئْ ػِدد٠ لىددخللح٤ض٤يث 3094ًٝددقُي ؿكلىددت   لُيدد٤ـ ،

لُٔخعددؼ  كدد٢ حددـك٣و لُل٣يهدد٤يث ُخ٤ٔ٘ددت لُوددٞة لُل٣يهدد٤يح٤ت ٝ ؼددن ػدديؿلث لُؼوددَ ُددـٟ حف٤ٓددق لُٔلعِددت 

 ػِد٠ لُٔضٔٞػدت لُخضل٣ب٤دت لُٔضٔٞػدت حلدٞم ٜٓ٘دي لُ٘خديئش ٓدٖ ػدٖ ػدـؿ ، ٝأىدللث لُـكلىدت ػـلؿ٣دتل

 لُختب٤و٤ٖ لُخضل٣ب٤ت ك٢ لُٔضٔٞػت حف٤ٓق ؿكصيث ٓخٞىت٢  ٤ٖ ىعليئ٤ت فٝ ؿالُت كلم ٝٝصٞؿ لُوي تت،

 لُبؼـ١. لُختب٤ن ُليُظ ٝلُبؼـ١ لُوب٢ِ
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 ػبظاد انؼمم:

 اٜٗي ٓضٔٞػت لُٜٔيكلث ٝلالحضيٛيث ٝل٤ٍُٔٞ لُلٌل٣دت لُخد٢ حيديػـ لُلدلؿ  : (19، 3099، ٓغٔٞؿ حؼلكٜي 

ػ٠ِ لىخؾـلّ أكوَ لُيد٤ًِٞيث  تل٣ودت ف٤ًدت ٝىصدـلك أكودَ لالىدخضي يث ػ٘دـٓي ٣ٞلصدٚ ٓعدٌِت ٓدي ٝٛد٢ 

 حعَٔ لُؼوَ ٝلُٞصـلٕ ٝلُيِٞى .

ليث ُؼيؿلث لُؼودَ ٣ٝؼخبدل لُي٘ٞلث لألؽ٤لة ٖٓ هبَ ػِٔيا لُ٘لو لُٔؼلك٢ لُؼـ٣ـ ٖٓ لُخل٤٘ لٜل ك٢ ُٝوـ 

حل٤٘ق ًي٤ُي ًٝٞىخي أْٛ ٝأرَٔ لُخل٤٘ليث ع٤ذ هيْ ًي٤ُي ًٝٞىخي ػيؿلث لُؼوَ ى٠ُ ىخت ػعل ىدًِٞي 

 - :ف٤ًي ٣تِن ػ٤ِٜي ػيؿلث لُؼوَ ٢ٛٝ ًٔي ٢ِ٣

. (Costa&Kallice, 2002, P.1-14 Johnson, et. al, 2005, P.9-84) 

هبٍٞ لُٜن٣ٔت ٝلالُخنلّ ٝل صللك  ًٔيٍ لُٜٔٔت لًُِٔٞدت ُِلدلؿ  لُٔزي لةع ٝحؼ٠٘ ػـّ لالىخيفّ ٝػـّ- 9

ٝٝهغ لىخللح٤ض٤يث  ـ٣ِت ال علل ُٜي ُٔٞلصٜت ٓؾخِق لالعخٔيالث ؿٕٝ ًَِ أٝ َِٓ ٝىؿكلى ٓخد٠ ٣٘بـد٢ 

 .ككن كٌلة ٝلىخؾـلّ أؽلٟ

٠ عدَ لُٔعدٌفث؛ لُخغٌْ  يُخٜٞكع ٝحؼ٠٘ لٓخفى لُوـكة ػ٠ِ لُخدا٢ٗ ٝلُلدبل ٝلُخل٤ٌدل هبدَ ل هدـلّ ػِد- 3

ٝٝهغ ؽتت ػٔدَ هبدَ لُبدـا  يُؼٔدَ ٝلال خؼديؿ ػدٖ لُخٜدٞك ٝلُخيدلع ٝلُلٞك٣دت ٝهبدٍٞ أ١ رد٢ا ٣دلؿ ىُد٠ 

لُقٖٛ هبَ ىصـلك لُغٌْ كخوو٠ ٛقٙ لُؼيؿة ى٠ُ ٓؼيٝؿة لُ٘ظل ٓدلة ٝٓدللكل ػـ٣دـة هبدَ لُٞصدٍٞ ىُد٠ عٌدْ 

 ٜٗيئ٢ أٝ ىصي ت ٓخيلػت.

ػ٠ِ عيدٖ ل صدـيا ٝلالٛخٔديّ  ٔدي ٣وُٞدٚ لالؽدلٕٝ ؿٕٝ حغ٤دن لالىخٔيع  خلْٜ ٝحؼيىقع ٝحؼ٠٘ لُوـكة -2

ٝلُوـكة ػ٠ِ كؤ٣ت ٝصٜت لُ٘ظل لألؽلٟ  عليك٤ت ٝىلٜيك لُخلْٜ؛ ٝلُخؼيىق ٓغ كٌلة لألؽل ٝىػيؿة ص٤يؿت 

 أكٌيكْٛ ٝحلٞكلحْٜ ٝحٞه٤غٜي.

يَٓ ٓغ ٓليؿك لُخل٤ٌل  ٔلٝٗتع ٝحؼ٠٘ لُٔلٝٗت ك٢ ٓؼيُضت لُٔؼِٞٓيث  تلم ٓـي٣لة ُٔي ػٔي ىبن ٝلُخؼ-4

ٓخؼددـؿة ُِٔؼِٞٓدديث ٝىٗخدديس أًبددل هددـك ٓددٖ لُغِددٍٞ عددٍٞ ٓعددٌِت ٝلىددخؾـلّ ىددلم ؿ٤ددل حو٤ِـ٣ددت كدد٢ عددَ 

 لُٔعٌفث.

لالىخؼـلؿ لُـلئْ ُِخؼِْ لُٔيخٔلع ٝحؼ٠٘ ككغ رؼيك لُخؼِْ ٓـٟ لُغ٤ية ٝلُدخؼِْ ٓدٖ لُٔعدٌفث لُخد٢ حٞلصدٚ -1

 ّ لُٔؼلكت ُٔٞلصِت لُخؼِْ لُٔيخٔل.لُللؿ ؿٝٓي ٝلًخيية لُؾبلة ٖٓ لُخضل ت ٝلالػخللف  ؼـ

لُخل٤ٌل عٍٞ لُخل٤ٌلع ٝحؼ٠٘ إٔ ٣ؼ٢ لُللؿ ٓي ٣ؼلف ٝٓيال ٣ؼلف  ٔؼ٘د٠ لٕ ٣لدبظ لُٔدلا أًزدل لؿكلًدي -6

 ألكؼيُٚ ُٝخار٤لٛي ػ٠ِ لالؽل٣ٖ ٝػ٠ِ لُب٤ئت ٝلُخآَ ك٤ٔي ٣لؼَ ٝحو٤ْ أؿلئٚ ٖٓ لصَ حغي٤٘ٚ.

صٍٞ  يُؼَٔ لُق١ ٣وّٞ  دٚ لُلدلؿ ىُد٠ أهلد٠ ؿكصديث لُـهدت لٌُليط ٖٓ أصَ لُـهتع ٝحؼ٠٘ لُلؿبت ك٢ لُٞ-6

ٝلُضٞؿة ٣ٝؼ٢ لصغية ٛقٙ لُؼيؿة ٓؼي٤٣ل لُضٞؿة لُيديئـة كد٢ لُٔضديٍ لُدق١ ٣ؼِٔدٕٞ ك٤دٚ ٣ٝؼِٔدٕٞ  اهلد٠ 

 .ؿكصيث لُضـ ٝلالصخٜيؿ ُِؾلٝس  ؼَٔ ٣خٞلكن ٓغ ٛقٙ لُٔؼي٤٣ل

ث لُويئٔت ٝلُؼَٔ ػ٠ِ عِٜي ٖٓ أصَ ٓأل لُخييؤٍ ٝىلط لُٔعٌفثع ٝحؼ٠٘ ٤ًل٤ت ىلط لألىئِت ُِٔعٌف-9

لُلضددٞلث  دد٤ٖ ٓددي ٣ؼددلف ٝٓدديال ٣ؼددلف ًٔددي حخوددٖٔ ىددلط أىددئِت عددٍٞ ٝصٜدديث ٗظددل  ـ٣ِددت ٝعددٍٞ حو٤دد٤ْ 
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لكحبيىيث ٝػفهيث ىبب٤ت ٝعٍٞ ٓعٌفث لكخلله٤ت حبـأ  ٌِٔت "ىفل" ٝعدٍٞ لألىدبية لُـلكؼدت ٝكلا رد٢ا 

 ٓي.

حؼ٘دد٠ لُِضددٞا ىُدد٠ لُٔيهدد٢ الىددخؾف  لُخضدديكة حتب٤ددن لُٔؼدديكف لُٔيهدد٤ت ػِدد٠ أٝهدديع صـ٣ددـةع ٝ-1

لُٔعي ٜت ٝلُخؼِْ ٜٓ٘ي ك٢ ٓٞلهق صـ٣ـة ٓعي ٜٚ ػٖ ىل٣ن لىخـػيا ٓؾنٕٝ لُؾبلة ُِٞصدٍٞ ىُد٠ ل صي دت 

 لُلغ٤غت

لُخل٤ٌل ٝلُخٞلصَ  ٞهٞط ٝؿهتع ٝحؼ٠٘ لُل ي  ٤ٖ لُِـت ٝلُخل٤ٌل ٝلىدخؾـلّ ُـدت ٝلهدغت ٝؿه٤ودت كد٢ -90

كغٕٞ ٖٓ أصَ ى٣ليٍ ٓي ٣ل٣ـٕٝ هُٞٚ  ـهت ىٞلا ًيٕ ًخي ٤ي أٝ ردل٣ٞي ٣ٝبخؼدـٕٝ لُخٞلصَ ألٕ لألف٤ًيا ٣ٌي

 ػٖ لالكللى ك٢ لُخؼ٤ْٔ أٝ لُعت  ك٤يخؾـٕٓٞ أىٔيا ٣ٝـػٕٔٞ ٓوٞالحْٜ  م٣ويعيث ٝٓويكٗيث ٝأؿُت 

صٔدغ لُب٤يٗدديث  يىددخؾـلّ لُغددٞلهع ٝحؼ٘د٠ لىددخؾـلّ ًيكددت لُغددٞله ٝحٞل٤لٜدي كدد٢ ػ٤ِٔددت لُٔؼلكددت ٝكدد٠ -99

 لألر٤يا ك٢ لُب٤ئت لُٔغ٤تت ُْٜ  لًخعيف

لُخل٤ٌل لُخبيؿ٢ُع ٝحؼ٠٘ لُوـكة ػ٠ِ لُؼَٔ ٝلُخٞلصَ ٓغ لألؽل٣ٖ ٝلُخليػَ ٓؼْٜ ٝلُوـكة ػ٠ِ حبل٣دل -93 

 لألكٌيك ٝحوبَ ٝصٜت أكلا لألؽل٣ٖ ٝلالٗلخيط ػ٤ِْٜ ٝحوبَ لُخـق٣ت لُللصؼت ٖٓ صـ٣ن ٗيهـ

ٍِٞ ُِٔعٌفث  تل٣وت ٓؾخِلدت حخ٤ٔدن  يال خٌيك٣دت ػدٖ لال خٌيكع ٝحؼ٠٘ حلٞك ع –لُخلٞك  –لُخضـ٣ـ -92

ىل٣ن كغص ل ٌٓيٗيث لُبـ٣ِت ٝلالهـلّ ػ٠ِ لُٔؾديىلة ٣ٝيدؼٕٞ ؿٝٓدي ٓدٖ أصدَ حغو٤دن ٓن٣دـ ٓدٖ لالحوديٕ 

ٝلُخٞلمٕ ٝلُخضـ٣ـ ٝلال خٌيك ٝلالٗلخيط ػِد٠ لُ٘ودـ ٝحوبِدٚ ٝحودـ٣ْ ٓدي ٣٘خضدٕٞ ُألؽدل٣ٖ ُِغٌدْ ػ٤ِدٚ ُخٜق٣بدٚ 

 ٝلالكحويا  ٚ

ىددخضي ت  ـٛعددت ٝكٛبددتع ٝحؼ٘دد٠ عدد  لالىددختفع ٝلُيددؼ٢ ىُدد٠ عددَ لُٔعددٌفث ٝى٣ضدديؿ لُغِددٍٞ ُٜددي لال-94

ٝحوـ٣ْ لُغٍِٞ ُألؽل٣ٖ ٝلال خٜديس ٝلالىدخٔخيع ٝلالٗبٜديك ُٞصدٞؿ لُودـكة ػِد٠ عدَ لُٔعدٌفث ٝلُٔخؼدت كد٢ 

 ل٢ ٓٞلصٜت لُخغـ٣يث ٝٓٞلصِت لُخؼِْ ٓـٟ لُغ٤ية ٝلُعؼٞك  يُغٔيه ٝلُٔغبت حضيٙ لُخؼِْ ٝلُخو

حغَٔ ٓيت٤ُٝت لُٔؾيىلةع ٝحؼ٠٘ ٝصٞؿ ؿلكغ هٟٞ ٣دـػٞ ىُد٠ لالٗتدفم ًٝعدق لُـٔدٞم ُٔعدٌِت ٓدي -91

ٝٛ٘ي ٣وـّ لُعؾص ػ٠ِ لُٔٞلهق لُخ٢  ٜي ٓـيٓلة ٣ٝوبَ لالكحبيى ٝلُخع٣ٞش ٝػـّ ل٤ُو٤ٖ ٝلكحليع ٓؾيىل 

٘دديا ػِدد٠ ٓؼيككددٚ لُلعددَ ًضددنا ٓددٖ لُؼ٤ِٔددت ٝىٕ كعددَ حؼِددْ ٓددٖ لُٔٞهددق ٣ٝضدد  إٔ ٣وددـّ ػِدد٠ لُٔؾدديىلة  

 ٝحضيك ٚ ٝىؿكلى أٗٚ ٤ُو ًَ لُٔؾيىل حيخغن ل هـلّ ػ٤ِٜي

ى٣ضيؿ لُلٌيٛتع ٝحؼ٠٘ ل٤َُٔ ى٠ُ ىٗعيا كٝط لُـػي دت ٝىُد٠ لىخغيديٕ ٝحلٜدْ ؿػي ديث لألؽدل٣ٖ ٝلُودـكة -96

 ػ٠ِ لُوغي ٖٓ أٗليْٜ ٖٝٓ لُٔٞلهق لُق٣ٖ ٣خؼلهٕٞ ُٜي.

٢ ٓٞلهق صـ٣ـة ٝػيؿة لُخل٤ٌل  ٔلٝٗت ٝػيؿة لُخييؤٍ ٝىلط ٝهـ حْ لؽخ٤يك ػيؿة حتب٤ن لُٔؼيكف لُيي وت ك

لُٔعٌفث ٝػيؿة لُخؾ٤َ ٝلُخضـ٣ـ ٝلال خٌديك ُٔ٘يىدبخٜي ُتب٤ؼدت ٓديؿة لُخديك٣ؼ ٝألٗدٚ ُدْ ٣دخْ ح٘يُٜٝدي ٓدٖ هبدَ 

-344، 9119ٝأ٣وي ُٔ٘يىبخٜي ُِ٘ٔٞ لُؼو٢ِ ُخف٤ٓق لُٔلعِت ل ػـلؿ٣ت، ٝع٤ذ أريك  ٓيكلملٗٞ ٝآؽلٕٝ، 

 أٗٚ ٖٓ ؿ٤ل لُٔضـ١ لُخل٤ًن ػ٠ِ ػيؿلث لُؼوَ ٓضخٔؼت( ى٠ُ 341
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 ظٔر اطتزاتٛدٛبد انتفكٛز انًتشؼت فٙ تًُٛخ ػبظاد انؼمم:

حخٞمع ػيؿلث لُؼوَ ػ٠ِ صيٗب٢ لُـٓيؽ  لأل٣ٖٔ ٝلأل٣يل( ع٤دذ ٣عدَٔ لُضيٗد  لأل٣ٔدٖ  ؼدن لُؼديؿلث 

ٝى٣ضدديؿ كٝط لُـػي ددت  ٓزددَ حلغددص لُـهددت كدد٢ لُٔ٘ددخش ٝلُٔلٝٗددت ٝل  ددـلع ٝلالىددخضي ت  ـٛعددت ٝكٛبددت

ٝلُخل٤ٌدل ك٤ٔددي ٝكلا لُخل٤ٌدل ٝلُخيدديؤٍ ٝىدلط لُٔعددٌفث ٝؿ٤لٛدي كدد٢ عد٤ٖ إٔ لُضيٗدد  لأل٣يدل ٣عددَٔ 

 ؼن لُؼيؿلث ٜٝٓ٘ي لُٔزي لة ٝل هـلّ ػ٠ِ لُٔؾيىل لُٔغيدٞ ت ٝلُدخغٌْ  ديُخٜٞك ٝلالىدخٔيع ىُد٠ كأٟ 

 ل  يىدخؾـلّ ص٤ٔدغ لُغدٞله  خؼِْ لُٔيدخٔلألؽل٣ٖ  خلْٜ ٝحؼيىق ٝلُخل٤ٌل لُخبيؿ٢ُ ٝلالىخؼـلؿ لُـلئْ ُِد

( ٣ٝخودظ  ٝكودي ُ٘ظل٣ديث لُدـٓيؽ لُخد٢ حودّٞ ػ٤ِٜدي لىدخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌدل 11، 3006أ ٞ صيؿٝ ٝٗٞكَ 

لُٔخعددؼ  ٝحددٞمع ػدديؿلث لُؼوددَ ػِدد٠ صدديٗب٢ لُددـٓيؽ إٔ ٛ٘دديى صددِت ٝر٤وددت  دد٤ٖ لىددخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌددل 

 لُٔخعؼ  ٝ ح٤ٔ٘ت ػيؿلث لُؼوَ

ىدديث لُيدي وت كوددـ أٝصددج لُؼـ٣دـ ٓددٖ لُـكلىدديث  يىدخؾـلّ لىددخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌددل ٝ ديالىفع ػِدد٠ لُـكل

 ػِدد٠ ( ٝؿكلىددت   919 – 996، 3001، رددغيحت ىددت  لُٔخعددؼ  كدد٢ ح٤ٔ٘ددت ػدديؿلث لُؼوددَ ٜٝٓ٘ددي ؿكل

،  3004(  لُيِت٢ 3009،921صيؿمٝ ؿكلىت  ( 30،  3001ػٔٞك، ( ٝؿكلىت   هتي٢ٓ،3001،

 (460، 3006،عب٤ (  ، ٝؿكلىت  43

 كٛفٛخ تًُٛخ ػبظاد انؼمم يٍ ضالل يبظح انتبرٚص 

(  ددإ لُخدديك٣ؼ ٣يددْٜ كدد٢  ٘دديا لُٔضخٔددغ  خوددـ٣ْ لُٔؼلكددت  ٔددي عددـد كدد٢ 990، 3090ك٣دديٕ،  ُوددـ فًددل  

لُٔيه٢، ٓٔي ٣نٝؿٗي  خلي٤ل لُغيهل  يىخبليك لُٔيخوبَ كيُخيك٣ؼ رلط ُِؼفهدت  د٤ٖ أىدبية لألعدـلد 

كدللؽ ع٤دذ أٜٗدي ٓخلل تدت كدمٕ لُٔدتكػ ٣يدخت٤غ إٔ ٣عد٤ل ىُد٠ ٓدي  ٝٗخيئضٜي، ٝألٕ لألعـلد ال حودغ ٓدٖ

 ى٤غـد ك٢ لُٔيخوبَ ػ٠ِ هٞا ؿكلىخٚ ُِٔيه٢.

 دإ ػديؿلث لُؼودَ ح٘ويدْ ىُد٠ ىدخت ػعدل ػديؿة  ( Costa&Kallice,2002,P.1-14)ٝٝكوي ُٔي فًدل 

لُدـلئْ ُِدخؼِْ  لالىدخٔيع  دخلْٜ ٝحؼديىق ٝلُخل٤ٌدل  ٔلٝٗدت ٝلالىدخؼـلؿ ٝٛد٠ع لُٔزدي ل ٝلُدخغٌْ  ديُخٜٞك

لُٔؼديكف  ٝىدلط لُٔعدٌفث ٝحتب٤دن ٖٓ أصَ لُـهدت ٝلُخيديؤٍ عٍٞ لُخل٤ٌل ٝلٌُليط لُٔيخٔل ٝلُخل٤ٌل

لُب٤يٗديث  يىدخؾـلّ لُغدٞله  لُٔيهد٤ت ػِد٠ أٝهديع صـ٣دـة ٝلُخل٤ٌدل ٝلُخٞلصدَ  ٞهدٞط ٝؿهدت ٝصٔدغ

ٓيت٤ُٝت لُٔؾيىلة  ٝحغَٔ ـٛعت ٝكٛبت  لال خٌيك ٝلالىخضي ت –لُخلٞك  – لُخبيؿ٢ُ ٝلُخضـ٣ـ ٝلُخل٤ٌل

 ٝى٣ضيؿ لُلٌيٛت.

( كدددمٕ  Costa&Kallice,2002,P.1-14( ٝٝكوددي ُٔددي فًددل  990، 3090، ٝكوددي ُٔددي فًددل  ك٣دديٕ

لُبيعذ ٣ؼخوـ أٗٚ ٣ٞصدـ ػفهدت  د٤ٖ لُخديك٣ؼ ػديؿلث لُؼودَ ٣ٌٝٔدٖ لالىدخليؿة ٓدٖ ٛدقٙ لُؼفهدت كد٢ ح٤ٔ٘دت 

حـك٣و ٓيؿة لُخيك٣ؼ ، ٝأ٣وي ٣يدخ٘ـ لُبيعدذ ىُد٠   ؼن ػيؿلث لُؼوَ ُـٟ حف٤ٓق لُٔلعِت ل ػـلؿ٣ت ك٢

لُـكلىيث لُيي وت لُخ٢ هـ حْ فًلٛدي ىدِلي ٝلُخد٢ أٝصدج  خود٤ٖٔ ػديؿلث لُؼودَ كد٢ لُٔ٘ديٛش لُـكلىد٤ت 

 لُٔؾخِلت ٝلُخ٢ ٜٓ٘ي ٜٓ٘ش لُخيك٣ؼ.
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  -:جسثإخزاءاد ان

 - خبغ لُبيعذ ٓي ٢ِ٣عِت لُبغذ ٝلُخغون ٖٓ صغت كلٝهٚ ٣ُإلصي ت ػٖ أىئ     

 االغبر انُظز٘ -أ

 : أظٔاد انمٛبص:-ة

 اضتجبر انتسصٛم انًؼزفٙ:(: اػعاظ 1-)ة

 تسعٚع انٓعف يٍ االضتجبر:-1

لُٜـف ٖٓ لالؽخبيك لُغي٢ُ ك٢ أٗٚ ٣و٤و ٓـٟ حغل٤َ حف٤ٓق ػ٤٘ت لُبغدذ حف٤ٓدق لُلدق لُزيُدذ ل ػدـلؿ١ 

ٔؼلك٤ددت لُيددج لُٔخوددٔ٘ت كدد٢ ُٞعددـح٤ٖ ٓددٖ ًخددية "صـللك٤ددت لُؼدديُْ ٝحدديك٣ؼ ٓلددل لُغددـ٣ذ" ُِضٞلٗدد  لُ

 لُٞعـح٤ٖ

 يفزظاد االضتجبر: صٛبغخ-2

ٝلالىئِت لُٔٞهٞػ٤ت ٝػ٘ـ صد٤يؿت ٓلدلؿلث  تَٔ لالؽخبيك ػ٠ِ لألىئِت لُٔوي٤ُح٘ٞػج أىئِت لالؽخبيك ٝأرخ

 لالؽخبيك حْ ٓللػية ٓي ٢ِ٣ع

 ٝلُخغل٤َ لُٔؼلك٢  ٔيخ٣ٞيحٚ لُيج لُـكلى٢  ئُغخٟٞ لألىئِت لكحبيى -

 لُؼٔل١ ُِخف٤ٓق ُِٔيخٟٞ ٓ٘يىبت ئِتلألى حٌٕٞ إٔ -

 لُِـ٣ٞت لُ٘يع٤ت ٖٓ ٝى٤ِٔت لُؼبيكلث ٝلهغت حٌٕٞ إٔ -

 ل٤ُٔٔن لُبـ٣َ ٝحض٘  ٌٓلكة، لُيتلٍ ىصي ت حٌٕٞ أال -

( ىددتلال ٓٞمػددي ػِدد٠ لُيددخت ٓيددخ٣ٞيث 34ٝٓددٖ ٛ٘ددي حددْ ٝهددغ لؽخبدديك لُخغلدد٤َ لُٔؼلكدد٢ لٌُٔددٕٞ ٓددٖ  

  لُخو٣ْٞ( –لُخل٤ً   –لُخغ٤َِ  –لُختب٤ن  –لْٜ لُ –ُِخغل٤َ لُٔؼلك٢ لُٔخٔزِت ك٢  لُخقًل 

 تؼهًٛبد االضتجبر:صٛبغخ -3

حٔج ص٤يؿت حؼ٤ِٔيث لالؽخبيك  عٌَ ٝلهظ ٝ ي٤ي ٝٓ٘يى  ُٔيخٟٞ لُخف٤ٓق ًٔي حْ لػدـلؿ ٓلخديط ٣ٞهدظ 

 حلغ٤ظ لالؽخبيك

 صعق االضتجبر:-4 

ٓدٖ  ضٔٞػدت ٓدٖ لُيديؿة لُٔغٌٔد٤ٖ ؼـ لٗخٜيا لُبيعذ ٖٓ لالؽخبيك ك٢ صدٞكحٚ لأل٤ُٝدت هديّ  ؼلهدٚ ػِد٠ ٓ

ٓددـٟ صددغت  ٘ددٞؿ لُولددٟٞ ٝلألؽددق  ددلأ٣ْٜ كدد٢ ُخغو٤ددن لالىددخليؿة  أىدديحقة لُٔ٘دديٛش ٝىددلم حددـك٣و لُخدديك٣ؼ

 لُٔودلك، ٝٓدـٟلٗخٔيا  ٘ٞؿ لالؽخبيك ُِٔغخٟٞ لُـكلى٢  ُـ٣ٞي، ٝٓـٟلالؽخبيك ٖٓ لُ٘يع٤ت لُؼ٤ِٔت ٝىفٓخٜي 

لالؽخبديك، ؿهدت لؽخ٤ديك ٝصد٤يؿت لُبدـلئَ ٌُدَ  ٘دـ ٓدٖ  ٘دٞؿ  ٟلُتفة، ٝٓـٓ٘يىبت  ٘ٞؿ لالؽخبيك ُٔيخ٣ٞيث 

 ىصللا لُٔ٘يىبت ٝلُخ٢ أ ـلٛي لُييؿة لُٔغ٤ٌٖٔ ، ًٔي حْلُخؼـ٣َ أٝ ل هيكت أٝ لُغقف ٝىٌٓي٤ٗت

 انتدزثخ االطتطالػٛخ نالضتجبر:-4

( 31ٝ ِدؾ ػدـؿْٛ  حْ حتب٤وٚ ػ٠ِ أكدللؿ لُؼ٤٘دت لالىدختفػ٤ت،  ػـلؿ لالؽخبيك، ٝلُخاًـ ٖٓ صـهٚ ؼـ ى    

، لُضـ٣دـة ٔـكىدت لُٔؼٔيك٣دت ل ػـلؿ٣دت ٖٓ ٓضخٔغ لُـكلىت ٗليٚ، ٖٓ حف٤ٓق لُلق لُزيُذ ل ػدـلؿ١  ح٤ِٔق
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ًٝيٕ لُٜـف ٖٓ حتب٤ن لالؽخبديك ػِد٠ لُؼ٤٘دت لالىدختفػ٤ت ٓغدـؿًل  ٣33/4/3091ّٞ لألر٤ٖ٘ لُٔٞلكن ٝفُي

 ك٢ لُ٘ويى ل٥ح٤تع

لُٔ٘يىد  ُفؽخبديك ٝفُدي  خغـ٣دـ لُٔخٞىدي لُنٓ٘د٠ لُدق١  ع حدْ حغـ٣دـ لُدنٖٓزظبة سيٍ االضتجابر -

أىخـلهٚ أٍٝ ح٤ِٔق ُإلصي ت ػٖ لالؽخبيك ٝأؽل ح٤ِٔق ُإلصي ت ػٖ لالؽخبيك، ٝهـ  ِؾ لُنٖٓ لُٔ٘يى  

 ؿه٤وت 991 صي ت حف٤ٓق لُلق لُزيُذ ػٖ لالؽخبيك 

 0.11 صدـ أٗدٚ ٣يديٟٝٝٝ تل٣ودت لُخضنئدت لُ٘لدل٤ت  الؽخبيكل عيية ربي حْ االضتجبر:زظبة ثجبد  -

 ٝٛقل ٣ع٤ل ى٠ُ ؿكصت ػي٤ُت ٖٓ لُزبيث

  إػعاظ يمٛبص ػبظاد انؼمم:(: 2-)ة 

 تسعٚع انٓعف يٍ يمٛبص ػبظاد انؼمم:-1

ىٕ لُٜـف ٖٓ ٓو٤يه ػيؿلث لُؼوَ ٛٞ ه٤يه لالحضيٛيث ٝلُٔعيػل ُـٟ لُخف٤ٓق لحضيٙ ػيؿلث لُؼوَ ٝح٤ٔ٘دت  

 حتب٤دن لُٔؼديكف ػدـلؿ١ ٝحدْ حغـ٣دـ أك دغ ػديؿلث ػو٤ِدت ٝٛد٢ ٛقٙ لُؼيؿلث ُدـٟ حف٤ٓدق لُلدق لُزيُدذ ل 

 لُيي وت ك٢ ٓٞلهق صـ٣ـة، لُخل٤ٌل  ٔلٝٗت، لُخييؤٍ ٝىلط لُٔعٌفث، لُخؾ٤َ ٝلُخضـ٣ـ ٝلال خٌيك(

 صٛبغخ يمٛبص ػبظاد انؼمم:- 2

َ ػديؿة لُيدي وت، ًٝدهـ هيّ لُبيعدذ  مػدـلؿ ٓضٔٞػدت ٓدٖ لُؼبديكلث لُخد٢ حدـٝك عدٍٞ ػديؿلث لُؼودَ لألك دغ  

ي ت ٝلعـة كوي ٝهـ ًَٝ ػبيكة أٓيٜٓي رفد لىخضي يث ٣ٝوّٞ لُخ٤ِٔق  يؽخ٤يك لىخضحخٌٕٞ ٖٓ ػعلة ػبيكلث 

 يُـكلىيث لُيي وت،  ي هديكت ىُد٠ لالػخٔديؿ ػِد٠  ؼدن لُٔؼدي٤٣ل لُفمٓدت  ػدـلؿ لُٔو٤ديه  لىخؼيٕ لُبيعذ

 ٝلُٔخٔزِت ك٢ ل٥ح٢ع 

 ك٢ ع٤يحْٜ  إٔ حٞصٚ حف٤ٓق لُلق لُزيُذ ل ػـلؿ١ -

 إٔ حٌٕٞ لألُليل لُٔيخؾـٓت ك٢ ص٤يؿت ػبيكلث لُٔو٤يه ٝلهغت ال ُبو ك٤ٜي ٝال ؿٔٞم  -

 إٔ حٌٕٞ ػبيكلث لُٔو٤يه ٓ٘يىبت ُخف٤ٓق لُلق لُزيُذ ل ػـلؿ١ -

 إٔ حـت٢ ػبيكلث لُٔو٤يه ػيؿلث لُؼوَ  عٌَ ٓخٞلمٕ  - 

ىبت حللػ٠ لُنٖٓ ٝال حتؿ١ ى٠ُ لُعؼٞك  ئَُِ إٔ ٣ٌٕٞ ػـؿ ػبيكلث لُٔو٤يه لُٔخؤ٘ت ك٢ لُٔو٤يه ٓ٘ي -

 ٝلُو٤ن 

 ٔظغ تؼهًٛبد يمٛبص ػبظاد انؼمم:-2

حٔج ص٤يؿت حؼ٤ِٔيث لالؽخبيك  عٌَ ٝلهظ ٝ ي٤ي ٝٓ٘يى  ُٔيخٟٞ لُخف٤ٓق ًٔي حْ لػدـلؿ ٓلخديط ٣ٞهدظ 

 حلغ٤ظ لُٔو٤يه

 صعق انًمٛبص:-4 

ٓدٖ  لهدٚ ػِد٠ ٓضٔٞػدت ٓدٖ لُيديؿة لُٔغٌٔد٤ٖ ؼـ لٗخٜيا لُبيعذ ٖٓ لُٔو٤يه كد٢ صدٞكحٚ لأل٤ُٝدت هديّ  ؼ

ُخغو٤ددن لالىددخليؿة لُولددٟٞ ٝلألؽددق  ددلأ٣ْٜ كدد٢ ٓددـٟ صددغت  ٘ددٞؿ  أىدديحقة لُٔ٘دديٛش ٝىددلم حددـك٣و لُخدديك٣ؼ

لُٔو٤يه ٖٓ لُ٘يع٤ت لُؼ٤ِٔت ٝىفٓخٜي ُـ٣ٞي، ٝٓـٟ لٗخٔيا  ٘ٞؿ لُٔو٤يه ُِٔغخدٟٞ لُـكلىد٢ لُٔودلك، ٝٓدـٟ 

، لُٔو٤ديهة، ٝٓـٟ ؿهت لُٔو٤يه ٝصد٤يؿت لُبدـلئَ ٌُدَ  ٘دـ ٓدٖ  ٘دٞؿ ٓ٘يىبت  ٘ٞؿ لُٔو٤يه ُٔيخ٣ٞيث لُتف

 ٝىٌٓي٤ٗت لُخؼـ٣َ أٝ ل هيكت أٝ لُغقف، ًٔي حْ ىصللا لُٔ٘يىبت ٝلُخ٢ أ ـلٛي لُييؿة لُٔغ٤ٌٖٔ
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 انتدزثخ االطتطالػٛخ:- 5

 انتدزثخ االطتطالػٛخ نًمٛبص ػبظاد انؼمم

ػ٠ِ لُيديؿة لُٔغٌٔد٤ٖ حدْ  صـهٚ  ؼله٤ُٝٚت ٝلُخاًـ ٖٓ لأل  ؼـ ىػـلؿ ٓو٤يه ػيؿلث لُؼوَ ك٢ صٞكحٚ  

( ح٤ِٔدقًل ٓدٖ ٓضخٔدغ لُـكلىدت ٗليدٚ، ٓدٖ حف٤ٓدق 31حتب٤وٚ ػِد٠ أكدللؿ لُؼ٤٘دت لالىدختفػ٤ت، ٝ ِدؾ ػدـؿْٛ  

ًٝدديٕ  32/4/3091، ٝفُددي ٣ددّٞ لُزفردديا لُٔؼٔيك٣ددت ل ػـلؿ٣ددت لُضـ٣ددـة لُلددق لُزيُددذ لالػددـلؿ١  ٔـكىددت

 ػ٠ِ لُؼ٤٘ت لالىختفػ٤ت ٓغـؿًل ك٢ لُ٘ويى ل٥ح٤تع لُٜـف ٖٓ حتب٤ن لُٔو٤يه

 زظبة سيٍ اإلخبثخ ػهٗ انًمٛبص-

حدْ حغـ٣ددـ لُددنٖٓ لُٔ٘يىدد  ُِٔو٤دديه ٝفُددي  خغـ٣ددـ لُٔخٞىدي لُنٓ٘دد٠ لُددق١ أىددخـلهٚ أٍٝ ح٤ِٔددق ُإلصي ددت ػددٖ 

ذ ػددٖ لُٔو٤دديه ٝأؽددل ح٤ِٔددق ُإلصي ددت ػددٖ لُٔو٤دديه، ٝهددـ  ِددؾ لُددنٖٓ لُٔ٘يىدد   صي ددت حف٤ٓددق لُلددق لُزيُدد

 ؿه٤وت 40لُٔو٤يه 

 زظبة ثجبد انًمٛبص -

ُـٟ أكدللؿ لُؼ٤٘دت لالىدختفػ٤ت ٓدٖ حف٤ٓدق لُلدق لُزيُدذ ل ػدـلؿ١  ػيؿلث لُؼوَحْ عيية لُزبيث ُٔو٤يه 

خ٢ صخٔديٕ ، ٝكدن ٓؼديؿُ(Split-Half يىخؾـلّ ىل٣وخ٢ ٓؼيَٓ أُلدي ًلٝٗبديػ، ٝىل٣ودت لُخضنئدت لُ٘لدل٤ت  

 Guttman  ٕٝٝىدد٤بلٓيٕ  ددلل ،)Spearman-Brown)  ٣ٝٞهددظ لُضددـٍٝ ل٥حدد٢ هدد٤ْ ٓؼدديٓفث لُزبدديث

 لُ٘يحضت  يىخؾـلّ ٓؼيَٓ أُلي ًلٝٗبيػ ُٔو٤يه ػيؿلث لُؼوَ ًٌَ، ٌَُٝ  ؼـ ٖٓ أ ؼيؿٙ لألك ؼت.

 ( 1خعٔل ) 

 24لٛى يؼبيالد انثجبد نًمٛبص ػبظاد انؼمم ثبطتطعاو يؼبيم أنفب كزَٔجبش ٌ= 

 َجبشيؼبيم أنفب كزٔ ػعظ انؼجبراد انجؼع

 0.166 90 انتظبؤل ٔغزذ انًشكالد

 0.164 90 تطجٛك انًؼبرف انظبثمخ فٙ يٕالف خعٚعح

 0.136 90 انتصٕر ٔانتدعٚع ٔاالثتكبر

 0.129 90 انتفكٛز ثًزَٔخ

 2.446 42 انًمٛبص ككم

٣خودظ ٓدٖ لُضدـٍٝ لُيدي ن إٔ ه٤ٔدت ٓؼيٓدَ أُلدي ًلٝٗبديػ ُزبديث ٓو٤ديه ػديؿلث لُؼودَ ًٌدَ  ِـدج 

( ٢ٛٝ ه٤ٔت ٓلحلؼت، ًٔي إٔ ٓؼيٓفث لُزبيث أل ؼيؿ لُٔو٤يه صدياث أ٣ًودي ػي٤ُدت، ع٤دذ حللٝعدج 0.196(

  ٖ٤ 00136-00166.) 

 ًٔي ٣ٞهظ لُضـٍٝ ل٥ح٢ ه٤ْ ٓؼيٓفث لُزبيث  يىخؾـلّ لُخضنئت لُ٘لل٤ت ُٔو٤يه ػيؿلث لُؼوَع    

 (2خعٔل )  

 24 شئخ انُصفٛخ ٌ=لٛى يؼبيالد انثجبد نًمٛبص ػبظاد انؼمم ثبطتطعاو انتد

 ػعظ ػجبراد يمٛبص ػبظاد انؼمم
 (Split-Half يؼبيم انثجبد ثطزٚمخ انتدشئخ انُصفٛخ 

 ثزأٌ -يؼبظنخ طجٛزيبٌ يؼبظنخ ختًبٌ

42 0.131 0.139 
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٣خودظ إٔ هد٤ْ ٓؼديٓفث لُزبديث  تل٣ودت لُخضنئدت لُ٘لدل٤ت ُِٔو٤ديه ًيٗدج ػي٤ُدت  لُيي ن٣خوظ ٖٓ لُضـٍٝ 

لىددخؾـلّ لُٔو٤دديه ًدداؿلة ُِو٤دديه  ٜددقٙ لُـكلىددت كدد٢ هددٞا ذ حعدد٤ل لُودد٤ْ لُٔب٤٘ددت ىُدد٠ صددفع٤ت أ٣ًوددي؛ ع٤دد

 .ؽليئص ػ٤٘خٜي

 :كتبة انتهًٛذ  إػعاظ ظنٛم انًؼهى ٔ-ج 

لىددخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌددل لُٔخعدؼ  ، ٝفُددي ُفىخلردديؿ  ددٚ كدد٢ ػ٤ِٔددت حددـك٣و  يىددخؾـلّ حدْ لػددـلؿ ؿ٤ُددَ لُٔؼِددْ 

 ٢ علُٞعـح٤ٖ ، ٝهـ أرخَٔ ػ٠ِ ٓي ٣ِ

 رٞكة ٤ُٞ٣ٞ ٝلُلللع لُؼل ٢/ ل ىللئ٢ِ٤، لُغ٤ية لُي٤يى٤ت ٝػفهيث ٓلل لُـ٤ُٝت لُخؼل٣ق  ٞعـح٢ -

 لألٛـلف لُؼيٓت ُِٞعـح٤ٖ -

 ىل٣وت لُخـك٣و لُٔخبؼت ك٢ حـك٣و لُٞعـح٤ٖ   لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ (-

 لُخٞم٣غ لُن٠٘ٓ ُٔٞهٞػيث لُٞعـح٤ٖ -

 ك٢ ؿكلىت لُٞعـح٤ٖ لىخؾـلٜٓئٌٖ ُِٔؼِْ ٝلُخ٤ِٔق هيئٔت ٓليؿك لُخؼِْ لُخ٢ ٣ -

 لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ   يىخؾـلّ لُٞعـح٤ٖؽي لُي٤ل ك٢ حـك٣و ًَ ؿكه ٖٓ ؿكٝه -

 أىي٤ُ  لُخو٣ْٞ  -

ٓدٖ ؽدفٍ ؿكلىدت لُٞعدـح٤ٖ  لُٔؼلكد٢ًٔي حدْ لػدـلؿ ًخدية لُخ٤ِٔدق ُخ٤ٔ٘دت  ؼدن ػديؿلث لُؼودَ ٝلُخغلد٤َ -

 لُٔؾخيكح٤ٖ

 ثخ انجسث:تُفٛذ تدز

  ػُٛخ انجسث: -1

هيّ لُبيعذ  يؽخ٤يك ػ٤٘ت لُبغذ ٖٓ حف٤ٓق لُلق لُزيُذ لالػـلؿ١  ٔـكىت لُٔؼٔيك٣ت ل ػـلؿ٣ت لُٔعخلًت، 

( ٝحْ حويد٤ْٜٔ ىُد٠ ٓضٔدٞػخ٤ٖ ٓضٔٞػدت 2/3(،  2/9( ح٤ِٔقل ُلل٢ِ  64ًٝيٗج ػ٤٘ت لُبغذ ٌٓٞٗت ٖٓ  

ٔضٔٞػددت لُٞلعددـة ع٤ددذ أٗددٚ ٝهددغ لؽخ٤دديك لُبيعددذ ػِدد٠ ( ح٤ِٔددقل 23ُِهددي تت، ٝٓضٔٞػددت حضل٣ب٤ددت  ٞلهددغ  

لُخل٤ْٔ لُخضل٣ب٢ لُٔؼلٝف  يىْ لُخل٤ْٔ لُوب٢ِ/لُبؼـ١  يىخؾـلّ ٓضٔدٞػخ٤ٖ ٓخٌديكئخ٤ٖ أعدـٛٔي هدي تت 

 ٝلألؽلٟ حضل٣ب٤ت  

 (حٞم٣غ أكللؿ لُؼ٤٘ت ػ٠ِ ٓضٔٞػخ٢ لُـكلىت  2صـٍٝ                                     

 ىل٣وت لُخـك٣و ف٤ٓقػـؿ لُخ لُٔضٔٞػت

 لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  23 (2/9لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ت 

 لُتلم لُخو٤ِـ٣ت 23 (2/3لُٔضٔٞػت لُوي تت 

 ٞظٔاد انمٛبصانتطجٛك انمجهٙ   -2

هبَ لُبـا ك٢ حتب٤ن لُٔؼيُضت لُخضل٣ب٤دت لُٔخٔزِدت كد٢ لىدخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌدل لُٔخعدؼ  ػِد٠ لُٔضٔٞػدت  

ُخـك٣و ُِٔضٔٞػت لُوي تت  يُتل٣وت لُٔؼخيؿة حْ حتب٤ن لالؽخبيك لُخغل٢ِ٤، ٝٓو٤ديه ػديؿلث لُخضل٣ب٤ت ٝل

للؿ لُٔضٔٞػخ٤ٖ  ـلم لُخغون ٖٓ حٌيكت لُٔضٔٞػخ٤ٖ، ًٝيٕ فُي لُختب٤ن ك٢ لُلخلة ٖٓ لُؼوَ هب٤ًِي ػ٠ِ أك
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ًٔدي حدْ حلدغ٤ظ لالؽخبديك، ٝلُٔو٤ديه، ٝٓؼيُضدت ٗخديئضْٜ 90/3/3030ى٠ُ لألر٘د٤ٖ  ٣1/3/3030ّٞ لألعـ 

 Independent ث( ُِؼ٤٘ددديث لُٔيدددخوِت  ىعلددديئ٤ًي  يىدددخؾـلّ لُٔخٞىدددتيث، ٝلالٗغللكددديث لُٔؼ٤يك٣دددت، 

Samples T-Test)ًٝيٗج لُ٘خيئش ًٔي ٢ِ٣ع ، 

 َتبئح تطجٛك االضتجبر انتسصٛهٙ-أ

حْ حتب٤ن لالؽخبيك لُخغل٢ِ٤ هب٤ًِي ػ٠ِ ٓضٔٞػخ٢ لُـكلىت لُوي تت ٝلُخضل٣ب٤ت، ٝحدْ لُخٞصدَ ُِ٘خديئش      

  ل٥ح٤تع

 (4خعٔل ) 

ثطخ فٙ انتطجٛك انمجهٙ لٛى )د( نعالنخ انفزٔق ثٍٛ يتٕططٙ ظرخبد غالة انًدًٕػتٍٛ انتدزٚجٛخ ٔانعب

 64نالضتجبر انتسصٛهٙ ٔيظتٕٚبتّ انظتخ ٌ = 

يظاااااااتٕٚبد 

 االضتجبر
 انًتٕطػ انؼعظ انًدًٕػخ

االَسااازاف 

 انًؼٛبر٘

اضتجاااابر نٛفُااااٙ نتداااابَض 

ظرخاااااااخ  انتجبٍٚ

 انسزٚخ
 لًٛخ )د(

لًٛخ انعالنخ 

 انًسظٕثخ
 لًٛخ )ف(

انعالنااااااااااااااااخ 

 اإلزصبئٛخ

 انتذكز
 3.149 2.316 23 هي تت

00093 00193 63 0.96 
 0.966 

 3.126 2.969 23 حضل٣ب٤ت ؿ٤ل ؿلُت

 انفٓى
 3.693 4 23 هي تت

0.92 00190 63 00916 
00961 

 3.661 2.91 23 حضل٣ب٤ت ؿ٤ل ؿلُت

 انتطجٛك
 3.496 2.194 23 هي تت

0.00 0.116 63 00911 
00966 

 3.433 2.91 23 حضل٣ب٤ت ؿ٤ل ؿلُت

 مانتسهٛ
 2.949 1.126 23 هي تت

0.033 00992 63 00926 
00919 

 2.326 1.939 23 حضل٣ب٤ت ؿ٤ل ؿلُت

 انتزكٛت
 2.094 6.261 23 هي تت

00021 00942 63 00493 
00693 

 3.19 6.063 23 حضل٣ب٤ت ؿ٤ل ؿلُت

 انتمٕٚى
 9.691 2.601 23 هي تت

00991 00669 63 00120 
00119 

 9.699 2.219 23 ب٤تحضل٣ ؿ٤ل ؿلُت

 انًدًٕع
 92.06 36.3 23 هي تت

0004 00141 63 00316 
00666 

 92.09 36.32 23 حضل٣ب٤ت ؿ٤ل ؿلُت
  

( ٣خودظ إٔ ٗخديئش لُختب٤دن لُوبِد٢ ُفؽخبديك لُخغلد٢ِ٤ حعد٤ل ىُد٠ ٝصدٞؿ حوديكة 4 وللاة لُ٘خيئش  يُضـٍٝ  

ىت لُوي تت ٝلُخضل٣ب٤دت كد٢ لُٔيدخ٣ٞيث لُيدخت ُفؽخبديك، رـ٣ـ  ٤ٖ ٓخٞىي ؿكصيث حف٤ٓق ٓضٔٞػخ٢ لُـكل

ٝػ٠ِ لالؽخبيك ًٌَ؛ كوـ  ِؾ ٓخٞىي ؿكصيث لُخف٤ٓق ك٢ لُختب٤ن لُوب٢ِ ُِٔضٔٞػخ٤ٖ لُوي تت ٝلُخضل٣ب٤دت 

( ػ٠ِ لُخلح٤ ؛ ٓٔي ٣ؼ٢٘ ػـّ ٝصدٞؿ كدلٝم كد٢ ٓخٞىدي ؿكصديث حف٤ٓدق لُٔضٔدٞػخ٤ٖ، 92009، 92006 

ويكٗت  د٤ٖ ٓخٞىدت٢ ؿكصديث حف٤ٓدق لُٔضٔدٞػخ٤ٖ لُودي تت ٝلُخضل٣ب٤دت؛ ع٤دذ ًٔي حْ عيية ه٤ٔت  ث( ُِٔ

، 00966صددياث ه٤ٔددت لُـالُددت ل علدديئ٤ت لُٔغيددٞ ت الؽخبدديك  ث( ُٔيددخ٣ٞيث لالؽخبدديك ػِدد٠ لُخلح٤دد   

( ٝص٤ٔؼٜددي أًبددل ٓددٖ ٓيددخٟٞ 00666(، ُٝفؽخبدديك ًٌددَ  00119، 00693، 00919، 00966، 00961

( ٝٛٞ ٓي ٣تًـ حٌديكت 0009إٔ ه٤ٔت لؽخبيك  ث( ؿ٤ل ؿلٍ ىعليئ٤ًي ػ٘ـ ٓيخٟٞ  ( ٓٔي ٣ؼ٢٘ 0009لُـالُت  

ٓضٔٞػخ٢ لُـكلىت ٝػـّ ٝصٞؿ كلٝم  ٤ْٜ٘ ك٢ لُختب٤ن لُوب٢ِ ُفؽخبيك، ًٔي  ِـج ه٤ٔت لُـالُت ل عليئ٤ت 

، 00116، 00190، 00193لُٔغيٞ ت الؽخبيك ٤ُل٢٘ ُخضيٗو لُخبي٣ٖ  ف( ُِٔيخ٣ٞيث لُيخت ػ٠ِ لُخلح٤   

(، ٓٔددي 0009( ٝص٤ٔؼٜددي أًبددل ٓددٖ ٓيددخٟٞ لُـالُددت  00141( ُٝفؽخبدديك ًٌددَ  00669، 00942، 00992

(، ٝٛدددٞ ٓدددي ٣تًدددـ حضددديٗو لُخبدددي٣ٖ ٣0009ؼ٘ددد٢ إٔ ه٤ٔدددت لؽخبددديك  ف( ؿ٤دددل ؿلٍ ىعلددديئ٤ًي ػ٘دددـ ٓيدددخٟٞ  

 ُٔضٔٞػخ٢ لُـكلىت.
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 تطجٛك يمٛبص ػبظاد انؼمم -ة

      ٠ِ ػ٤٘ت لُـكلىت، ٝحْ لُخٞصَ ُِ٘خيئش لُخي٤ُتعحْ حتب٤ن ٓو٤يه ػيؿلث لُؼوَ هب٤ًِي ػ  

 (  5خعٔل )

لٛى )د( نعالنخ انفزٔق ثٍٛ يتٕططٙ ظرخبد غالة انًدًٕػتٍٛ انتدزٚجٛخ ٔانعبثطخ فٙ انتطجٛك انمجهٙ 

 64انؼمم ٔأثؼبظِ اٞرثؼخ ٌ=  نًمٛبص ػبظاد

ػاااااااااااااابظاد 

 انًمٛبص
 انًتٕطػ انؼعظ انًدًٕػخ

االَسااازاف 

 انًؼٛبر٘

نٛفُااااٙ نتداااابَض اضتجاااابر 

ظرخاااااااخ  انتجبٍٚ

 انسزٚخ
 لًٛخ )د(

لًٛخ انعالنخ 

 انًسظٕثخ
 لًٛخ )ف(

انعالنااااااااااااااااخ 

 اإلزصبئٛخ

لُخيددددددددددديؤٍ 

ٝىدددددددددددددلط 

 لُٔعٌفث

 60916 91063 23 هي تت

00963 00699 63 3066 
00693 

 60639 96091 23 حضل٣ب٤ت ؿ٤ل ؿلُت

حتب٤دددددددددددددددن 

لُٔؼدددددددديكف 

لُيدددي وت كددد٢ 

ٓٞلهدددددددددددددق 

 صـ٣ـة

 10691 99002 23 هي تت

0009 00161 63 00033 
00193 

 10696 99006 23 حضل٣ب٤ت ؿ٤ل ؿلُت

لُخلدددددددددددٞك 

ٝلال خٌدددددددديك 

 ٝلُخضـ٣ـ

 201 96012 23 هي تت

00009 9 63 00009 
9 

 20109 96019 23 حضل٣ب٤ت ؿ٤ل ؿلُت

لُخل٤ٌددددددددددددددل 

  ٔلٝٗت

 40691 91046 23 هي تت
00019 00664 63 00012 

00119 

 40113 91049 23 حضل٣ب٤ت ؿ٤ل ؿلُت

 انًدًٕع
 94011 69091 23 هي تت

00094 00106 63 00996 
00109 

 91093 69011 23 حضل٣ب٤ت ؿ٤ل ؿلُت
 

( ٣خوظ إٔ ٗخيئش لُختب٤ن لُوب٢ِ ُٔو٤ديه ػديؿلث لُؼودَ حعد٤ل ىُد٠ ٝصدٞؿ حوديكة 1 وللاة لُ٘خيئش  يُضـٍٝ  

لُـكلىدت لُودي تت ٝلُخضل٣ب٤دت كد٢ لُؼديؿلث لألك دغ ُِٔو٤ديه،  رـ٣ـ  ٤ٖ ٓخٞىدي ؿكصديث حف٤ٓدق ٓضٔدٞػخ٢

ٝػ٠ِ لُٔو٤يه ًٌَ؛ كوـ  ِؾ ٓخٞىي ؿكصيث لُخف٤ٓق ك٢ لُختب٤ن لُوب٢ِ ُِٔضٔٞػخ٤ٖ لُودي تت ٝلُخضل٣ب٤دت 

 69091 ،69011) 

ػ٠ِ لُخلح٤ ؛ ٓٔي ٣ؼ٢٘ ػـّ ٝصٞؿ كدلٝم كد٢ ٓخٞىدي ؿكصديث حف٤ٓدق لُٔضٔدٞػخ٤ٖ، ًٔدي حدْ عيدية ه٤ٔدت 

ُِٔويكٗت  ٤ٖ ٓخٞىت٢ ؿكصيث حف٤ٓدق لُٔضٔدٞػخ٤ٖ لُودي تت ٝلُخضل٣ب٤دت؛ ع٤دذ صدياث ه٤ٔدت لُـالُدت  ث( 

(، 00119، 9، 00193، 00693ل علددديئ٤ت لُٔغيدددٞ ت الؽخبددديك  ث( ُؼددديؿلث لُٔو٤ددديه ػِددد٠ لُخلح٤ددد   

ؿ٤دل ( ٓٔدي ٣ؼ٘د٢ إٔ ه٤ٔدت لؽخبديك  ث( 0001( ٝص٤ٔؼٜي أًبل ٖٓ ٓيخٟٞ لُـالُدت  00109ُِٝٔو٤يه ًٌَ  

( ٝٛٞ ٓي ٣تًدـ حٌديكت ٓضٔدٞػخ٢ لُـكلىدت ٝػدـّ ٝصدٞؿ كدلٝم  ٤دْٜ٘ كد٢ 0001ؿلٍ ىعليئ٤ًي ػ٘ـ ٓيخٟٞ  

لُختب٤ن لُوب٢ِ ُِٔو٤يه، ًٔي  ِـج ه٤ٔت لُـالُدت ل علديئ٤ت لُٔغيدٞ ت الؽخبديك ٤ُل٘د٢ ُخضديٗو لُخبدي٣ٖ  ف( 

( ٝص٤ٔؼٜي أًبل ٖٓ 00106( ُِٝٔو٤يه ًٌَ  00664، 9، 00161، 00699ُِؼيؿلث لألك غ ػ٠ِ لُخلح٤   

(، ٝٛدٞ ٓدي 0001(، ٓٔي ٣ؼ٢٘ إٔ ه٤ٔت لؽخبيك  ف( ؿ٤ل ؿلٍ ىعليئ٤ًي ػ٘ـ ٓيدخٟٞ  0001ٓيخٟٞ لُـالُت  

 ٣تًـ حضيٗو لُخبي٣ٖ ُٔضٔٞػخ٢ لُـكلىت.
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 انتعرٚض نًدًٕػتٙ انجسث:-3

للح٤ض٤يث لُخل٤ٌددل هدديّ لُبيعددذ  خددـك٣و لُٞعددـح٤ٖ لُٔؾخدديكح٤ٖ  دديُتلم لُخو٤ِـ٣ددت ُِٔضٔٞػددت لُوددي تت ٝلىددخ

ىُدد٠ ٣ددّٞ لألك ؼدديا  99/3/3030لُٔخعددؼ  ُِٔضٔٞػددت لُخضل٣ب٤ددت ًٝدديٕ فُددي لُختب٤ددن ٓددٖ ٣ددّٞ لُزفردديا 

 ( علت94 ٞلهغ   99/2/3030

  :انجؼع٘ ٞظٔاد انمٛبص انتطجٛك-4

 ؼددـ لالٗخٜدديا ٓددٖ ػ٤ِٔددت لُخددـك٣و حددْ حتب٤ددن لؽخبدديك لُخغلدد٤َ لُٔؼلكدد٢، ٝٓو٤دديه ػدديؿلث لُؼوددَ ػِدد٠ 

٤ٖ  لُخضل٣ب٤ت ٝلُوي تت( ٝكصـ ؿكصيث ًَ ٓضٔٞػدت ػِد٠ عدـٙ ٝلصدللا لُٔؼيُضدت ل علديئ٤ت لُٔضٔٞػخ

 ُٜي

 ٔفًٛب ٚهٙ ػزض انُتبئح ٔتفظٛزْب ٔفك فزٔض انجسث: 

( α≤  2025) ٕٚخع فازق ظال إزصابئٛ ب ػُاع يظاتٕٖ ُِخغون ٖٓ صغت لُللم لألٍٝ ٝٗلٚع -1

ٕػاخ انتدزٚجٛااخ فاٙ انتطجٛااك انجؼاع٘ الضتجاابر ثاٍٛ يتٕطااطٙ ظرخابد تاليٛااذ انًدًٕػاخ انعاابثطخ ٔانًدً

حددْ حتب٤دن لؽخبدديك لُخغلدد٤َ لُٔؼلكدد٢ ػِدد٠ ٓضٔددٞػخ٢ انتسصاٛم انًؼزفااٙ نصاابنر انًدًٕػااخ انتدزٚجٛااخ  

لُـكلىدددت لُودددي تت ٝلُخضل٣ب٤دددت، ٝ ؼدددـ لُخاًدددـ ٓدددٖ حدددٞكل ردددلٝى حتب٤دددن لؽخبددديك  ث( ُِؼ٤٘ددديث لُٔيدددخوِت 

Independent Samples T-Test  يث لُغيددي ٤ت ٝلالٗغللكدديث لُٔؼ٤يك٣ددت، ٝهدد٤ْ حددْ عيددية لُٔخٞىددت

لؽخبيك  ث( ُـالُت لُللٝم  ٤ٖ ٓخٞىت٢ ؿكصيث حف٤ٓق لُٔضٔٞػخ٤ٖ لُوي تت ٝلُخضل٣ب٤ت، ٝلُضـٍٝ ل٥ح٢ 

 ٣ٞهظ لُ٘خيئشع

( 6خعٔل )  

لٛى )د( نعالنخ انفزٔق ثٍٛ يتٕططٙ ظرخبد تاليٛذ انًدًٕػتٍٛ انتدزٚجٛخ ٔانعبثطخ فٙ انتطجٛك 

64جبر انتسصٛم انًؼزفٙ ككم  ٔنكم يظتٕٖ ػهٗ زعح ٌ=انجؼع٘ الضت  

يظتٕٚبد 

 االضتجبر
 انًتٕطػ انؼعظ انًدًٕػخ

االَسزاف 

 انًؼٛبر٘

ظرخخ 

 انسزٚخ
 لًٛخ )د(

لًٛخ انعالنخ 

 انًسظٕثخ

 انتذكز
 90942 1091 23 هي تت

63 900629 
00000 

 00110 1092 23 حضل٣ب٤ت ؿلُت

 انفٓى
 30492 1033 23 هي تت

63 900614 
000 

 30014 99091 23 حضل٣ب٤ت ؿلُت

 انتطجٛك
 90141 4021 23 هي تت

63 60946 
0 0000  

 90169 6043 23 حضل٣ب٤ت ؿلُت

 انتسهٛم
 20099 6011 23 هي تت

63 10491 
000 

 90646 1013 23 حضل٣ب٤ت ؿلُت

 انتزكٛت
 30690 6011 23 هي تت

63 20049 
00002 

ضل٣ب٤تح ؿلُت  23 9024 90666 

 انتمٕٚى
 00621 3016 23 هي تت

63 940924 
000 

 00664 1041 23 حضل٣ب٤ت ؿلُت

 انًدًٕع
 10162 20011 23 هي تت

63 10216 
000 

 60260 19041 23 حضل٣ب٤ت ؿلُت

 ( لحوظ ٓي ٢ِ٣ع6ٝ يىخوللا لُ٘خيئش لُٞلكؿة  يُضـٍٝ  
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(  د٤ٖ ٓخٞىدت٢ ؿكصديث حف٤ٓدق لُٔضٔٞػدت α≤  0001٘دـ ٓيدخٟٞ  ٝصٞؿ كلٝم فلث ؿالُدت ىعلديئ٤ت ػ -

لُخضل٣ب٤ددت ٝلُوددي تت كدد٢ لُختب٤ددن لُبؼددـ١ الؽخبدديك لُخغلدد٤َ لُٔؼلكدد٢ ًٌددَ ُلدديُظ لُٔضٔٞػددت فلث 

(؛ ع٤دذ  ِـدج 19.41لُٔخٞىي لُغيي ٢ لألػ٠ِ ٢ٛٝ لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ت لُخد٢  ِدؾ ٓخٞىدي ؿكصيحٜدي  

( 0.000 ِـدج ه٤ٔدت لُـالُدت ل علديئ٤ت لُٔغيدٞ ت   علديئ٤ًي؛ كودـ( ٢ٛٝ ه٤ٔت ؿلُدت ى1.216ه٤ٔت  ث(  

(، ٝٛقل ٣ؼـ ٓترًلل ػ٠ِ حلٞم حف٤ٓق لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤دت كد٢ ٢ٛٝ0.01 أهَ ٖٓ ه٤ٔت ٓيخٟٞ لُـالُت  

 لُختب٤ن لُبؼـ١ الؽخبيك لُخغل٤َ لُٔؼلك٢ ًٌَ.

٤ٓدق لُٔضٔٞػدت لُخضل٣ب٤دت (  د٤ٖ ٓخٞىدت٢ حفα≤  0001ٝصٞؿ كلٝم فلث ؿالُت ىعليئ٤ت ػ٘ـ ٓيخٟٞ   -

ٝلُوي تت كد٢ لُختب٤دن لُبؼدـ١ الؽخبديك لُخغلد٤َ لُٔؼلكد٢ ُلديُظ لُٔضٔٞػدت فلث لُٔخٞىدي لُغيدي ٢ 

لألػ٠ِ ٢ٛٝ لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ت كد٢ ًدَ ٓيدخٟٞ ٓدٖ ٓيدخ٣ٞيث لالؽخبديك لُيدخت ٝٛد٢  لُخدقًل، لُلٜدْ، 

( ٝٛد٢ هد٤ْ ؿلُدت 94.924-2.049ٖ لُختب٤ن، لُخغ٤َِ، لُخل٤ًد ، لُخود٣ْٞ(؛ ع٤دذ حللٝعدج هد٤ْ  ث(  د٤

( ٝص٤ٔؼٜدي أهدَ ٓدٖ ه٤ٔدت 00002، 0.000حللٝعج ه٤ْ لُـالُت ل عليئ٤ت لُٔغيٞ ت  ٤ٖ   ىعليئ٤يً؛ كوـ

(، ٝٛدقل ٣ؼدـ ٓتردًلل ه٣ًٞدي ػِد٠ حلدٞم ىيُبديث لُٔضٔٞػدت لُخضل٣ب٤دت كد٢ لُختب٤دن 0.01ٓيخٟٞ لُـالُدت  

ؼلك٢، ٓٔي ٣ؼ٢٘ إٔ لىخؾـلّ لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُبؼـ١ ٌَُ ٓيخٟٞ ٖٓ ٓيخ٣ٞيث لؽخبيك لُخغل٤َ لُٔ

 .لُٔخعؼ  ًيٕ ُٜي حار٤ل ى٣ضي ٢ ك٢ ح٤ٔ٘ت لُخغل٤َ لُٔؼلك٢ ًٌَ ٌَُٝ ٓيخٟٞ ػ٠ِ عـة

ٝك٢ هٞا ٓي حْ ػلهٚ ٖٓ ٗخيئش حْ هبٍٞ لُللم لألٍٝ ٓدٖ كدلٝم لُـكلىدت ٝٗلدٚع ٣ٞصدـ كدلم ؿلٍ 

٤ٓددق لُٔضٔٞػددت لُوددي تت ٝلُٔضٔٞػددت (  دد٤ٖ ٓخٞىددت٢ ؿكصدديث حفα≤  0001ىعلدديئ٤ًي ػ٘ددـ ٓيددخٟٞ  

 لُخضل٣ب٤ت ك٢ لُختب٤ن لُبؼـ١ الؽخبيك لُخغل٤َ لُٔؼلك٢ ُليُظ لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ت.

ثااٍٛ  (α≤  2025) ٕٚخااع فاازق ظال إزصاابئٛ ب ػُااع يظااتٕٖ ُِخغوددن ٓددٖ صددغت لُلددلم لُزددي٢ٗ ٝٗلددٚع -3

ؼاع٘ الضتجابر انتسصاٛم انًؼزفاٙ يتٕططٙ ظرخبد تاليٛذ انًدًٕػخ انتدزٚجٛاخ فاٙ انتطجٛماٍٛ انمجهاٙ ٔانج

حْ حتب٤ن لؽخبيك لُخغل٤َ لُٔؼلك٢ هب٤ِيً ٝ ؼـ٣يً ػِد٠ حف٤ٓدق لُٔضٔٞػدت لُخضل٣ب٤دت، نصبنر انتطجٛك انجؼع٘ 

حدْ عيدية   Parid Samples T-Testٝ ؼـ لُخاًـ ٖٓ حٞكل رلٝى حتب٤ن لؽخبيك  ث( ُِؼ٤٘يث لُٔلحبتدت 

، ٝه٤ْ لؽخبيك  ث( ُـالُت لُللٝم  ٤ٖ ٓخٞىت٢ ؿكصيث حف٤ٓق لُٔخٞىتيث لُغيي ٤ت ٝلالٗغللكيث لُٔؼ٤يك٣ت

 لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ت ك٢ لُختب٤و٤ٖ لُوب٢ِ ٝلُبؼـ١، ٝلُضـٍٝ لُخي٢ُ ٣ٞهظ فُيع
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(4خعٔل)  

لٛى )د( نعالنخ انفزٔق ثٍٛ يتٕططٙ ظرخبد تاليٛذ انًدًٕػخ انتدزٚجٛخ فٙ انتطجٛك انجؼع٘ الضتجبر 

32انتسصٛم انًؼزفٙ ككم  ٔنكم يظتٕٖ ػهٗ زعح ٌ=   

( لحوظ ٓي ٢ِ٣ع6ٝ يىخوللا لُ٘خيئش لُٞلكؿة  يُضـٍٝ          

ٖ ٓخٞىدت٢ ؿكصديث حف٤ٓدق لُٔضٔٞػدت (  دα٤≤  0001ٝصٞؿ كلٝم فلث ؿالُدت ىعلديئ٤ت ػ٘دـ ٓيدخٟٞ   -

لُخضل٣ب٤ت ك٢ لُختب٤و٤ٖ لُوب٢ِ ٝلُبؼدـ١ الؽخبديك لُخغلد٤َ لُٔؼلكد٢ ًٌدَ ُلديُظ لُختب٤دن ف١ لُٔخٞىدي 

( ٝٛد٢ ه٤ٔدت ؿلُدت 91.32(؛ ع٤دذ  ِـدج ه٤ٔدت  ث(  19.41لُغيي ٢ لألػ٠ِ كودـ  ِدؾ ٓخٞىدي ؿكصيحدٚ  

( ٝٛدد٢ أهددَ ٓددٖ ه٤ٔددت ٓيددخٟٞ لُـالُددت 0.000ت   ِـددج ه٤ٔددت لُـالُددت ل علدديئ٤ت لُٔغيددٞ  ىعلدديئ٤يً؛ كوددـ

(، ٝٛقل ٣ؼـ ٓترلل لػ٠ِ حلٞم حف٤ٓق لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ت ك٢ لُختب٤ن لُبؼـ١ الؽخبيك لُخغل٤َ 0.01 

لُٔؼلك٢ ًٌَ ػٖ لُختب٤ن لُوب٢ِ؛ ٓٔي ٣ؼ٘د٢ إٔ لىدخؾـلّ لىدخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌدل لُٔخعدؼ  ًديٕ ُٜدي حدار٤ل 

 ٢ ًٌَ.ى٣ضي ٢ ك٢ ح٤ٔ٘ت لُخغل٤َ لُٔؼلك

(  د٤ٖ ٓخٞىدت٢ ؿكصديث حف٤ٓدق لُٔضٔٞػدت α≤  0001ٝصٞؿ كلٝم فلث ؿالُدت ىعلديئ٤ت ػ٘دـ ٓيدخٟٞ  

لُخضل٣ب٤ددت كدد٢ لُختب٤ودد٤ٖ لُوبِدد٢ ٝلُبؼددـ١ الؽخبدديك لُخغلدد٤َ لُٔؼلكدد٢ ُلدديُظ لُختب٤ددن ف١ لُٔخٞىددي 

خدقًل لُغيي ٢ لألػِد٠ كد٢ ًدَ ٓيدخٟٞ ٓدٖ لُٔيدخ٣ٞيث لُٔخودٔ٘ت  يؽخبديك لُخغلد٤َ لُٔؼلكد٢ ٝٛد٢  لُ

( ٢ٛٝ ه٤ْ ؿلُت 99.09-1.4ٝلُلْٜ ٝلُختب٤ن ٝلُخغ٤َِ ٝلُخل٤ً  ٝلُخو٣ْٞ(؛ ع٤ذ حللٝعج ه٤ْ  ث(  ٤ٖ 

( ٝٛدد٢ أهددَ ٓددٖ ه٤ٔددت ٓيددخٟٞ لُـالُددت 0.000 ِـددج ه٤ٔددت لُـالُددت ل علدديئ٤ت لُٔغيددٞ ت   ىعلدديئ٤يً؛ كوددـ

لُبؼدـ١ ٌُدَ ٓيدخٟٞ ٓدٖ (، ٝٛقل ٣ؼـ ٓترللً ػ٠ِ حلٞم حف٤ٓق لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ت ك٢ لُختب٤دن 0.01 

ٓيدددخ٣ٞيث لؽخبددديك لُخغلددد٤َ لُٔؼلكددد٢ ػِددد٠ عدددـة ٓويكٗدددت  ددديُختب٤ن لُوبِددد٢؛ ٓٔدددي ٣ؼ٘ددد٢ إٔ لىدددخؾـلّ 

 لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل  لُٔخعؼ  ًيٕ ُٜي حار٤ل ى٣ضي ٢ ك٢ ح٤ٔ٘ت ٓيخ٣ٞيث لؽخبيك لُخغل٤َ لُٔؼلك٢.  

ٕٚخع فزق ظال ـكلىت ٝٗلٚع ٝك٢ هٞا ٓي حْ ػلهٚ ٖٓ ٗخيئش حْ هبٍٞ لُللم لُزي٢ٗ ٖٓ كلٝم لُ 

ثاٍٛ يتٕطاطٙ ظرخابد تاليٛاذ انًدًٕػاخ انتدزٚجٛاخ فاٙ انتطجٛماٍٛ  (α≤  2025) إزصبئٛ ب ػُع يظتٕٖ

 انمجهٙ ٔانجؼع٘ الضتجبر انتسصٛم انًؼزفٙ نصبنر انتطجٛك انجؼع٘.

 انًتٕطػ انؼعظ انتطجٛك انًظتٕٚبد
االَسزاف 

 انًؼٛبر٘
 لًٛخ انعالنخ  لًٛخ )د( ظرخخ انسزٚخ

 انتذكز
 301264 2096 23 لُوب٢ِ

29 99096 
00000 

 001102 1092 23 لُبؼـ١ ؿلُت

 انفٓى
 306619 2091 23 لُوب٢ِ

29 99009 
00000 

 300146 99091 23 لُبؼـ١ ؿلُت

 انتطجٛك
 304339 2091 23 لُوب٢ِ

29 92096 
00000 

 901694 6043 23 لُبؼـ١ ؿلُت

 انتسهٛم
 203261 1092 23 لُوب٢ِ

29 90023 
00000 

ُبؼـ١ل ؿلُت  23 1013 906466 

 انتزكٛت
 301904 6006 23 لُوب٢ِ

29 104 
00000 

 906662 9024 23 لُبؼـ١ ؿلُت

 انتمٕٚى
 906992 2021 23 لُوب٢ِ

29 9002 
00000 

 006643 1041 23 لُبؼـ١ ؿلُت

 انًدًٕع
 9200069 36032 23 لُوب٢ِ

29 91032 
0.000 

 602606 19041 23 لُبؼـ١ ؿلُت
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ح ناعٖ فبػهٛخ اطتزاتٛدٛبد انتفكٛز انًتشؼت فٙ تًُٛخ انتسصٛم انًؼزفٙ ككم ٔنكم يظتٕٖ ػهٗ زع -3

 تاليٛذ انًدًٕػخ انتدزٚجٛخ

ٌُِيد  لُٔؼدـٍ ُغيدية كيػ٤ِدت لىدخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌدل لُٔخعدؼ  "   Blacke حْ لىخؾـلّ ٓؼيؿُت  دفى "    

 ٝلُخ٢ حؼت٠ ٖٓ لُؼفهت ع

 = ٗيبت لٌُي  لُٔؼـٍ
 ه –  

+ 
 ه –  

 ؿ ه –ؿ 

ىُد٠ ٓخٞىدي ؿكصديث لُو٤ديه ع٤ذ ٣عد٤ل لُلٓدن  ( ىُد٠ ٓخٞىدي ؿكصديث لُو٤ديه لُبؼدـ١، ٝلُلٓدن ه(  

( ٣ٝوخدلط 3- 0لُوب٢ِ، ٝلُلٓن ؿ( ى٠ُ لُـكصدت لُؼظٔد٠ ُفؽخبديك، ٝحخدللٝط ٗيدبت لٌُيد  لُٔؼدـٍ ٓدي  د٤ٖ  

" ٤ِي" أٗٚ ىفل  ِـج ٛدقٙ لُ٘يدبت أًبدل ٓدٖ لُٞلعدـ لُلدغ٤ظ كد٤ٌٖٔ لػخبديك لالىدخللح٤ض٤ت لُٔيدخؾـٓت كؼيُدت، 

 (ع9هغٜي لُضـٍٝ  ٝ ٘يًا ػ٠ِ فُي حْ لُخٞصَ ى٠ُ لُ٘خيئش لُخ٢ ٣ٞ

 ( 4خعٔل)

 َظت انكظت انًؼعل ٔظالالتٓب الطتزاتٛدٛبد انتفكٛز انًتشؼت فٙ تًُٛخ انتسصٛم انًؼزفٙ  

 ٔنكم يظتٕٖ ػهٗ زعح نعٖ تاليٛذ انًدًٕػخ انتدزٚجٛخ 

 انًتٕطػ انتطجٛك انًظتٕٖ
انفزق ثٍٛ 

 انمٛبطٍٛ

انعرخخ 

 انؼظًٗ )ظ(
 انعالنخ َظجخ انكظت

 انتذكز
 2096 لُوب٢ِ

 ًب٤لة 9046 90 1016
 1092 لُبؼـ١

 انفٓى
 2091 لُوب٢ِ

 ًب٤لة 9026 92 602
 99091 لُبؼـ١

 انتطجٛك
 2091 لُوب٢ِ

 ًب٤لة 9009 1 2012
 6043 لُبؼـ١

 انتسهٛم
 1092 لُوب٢ِ

 ًب٤لة 9 93 4001
 1013 لُبؼـ١

 انتزكٛت
 6006 لُوب٢ِ

 ًب٤لة 9.91 90 3039
 9024 لُبؼـ١

 انتمٕٚى 
 2021 لُوب٢ِ

 ًب٤لة 9.92 6 3006
 1041 لُبؼـ١

 انًدًٕع
 36032 لُوب٢ِ

 ًب٤لة 9.96 60 31039
 19041 لُبؼـ١

( إٔ ٗيدد  لٌُيدد  لُٔؼددـٍ  يُ٘يددبت ٌُددَ ٓيددخٟٞ ٓددٖ ٓيددخ٣ٞيث لؽخبدديك لُخغلدد٤َ ٣9خوددظ ٓددٖ لُضددـٍٝ   

، 9.46 ِـدج ػِدد٠ لُخلح٤دد   لُخغ٤ِددَ، لُخل٤ًد ، لُخودد٣ْٞ(   لُخددقًل، لُلٜدْ، لُختب٤ددن،لُٔؼلكد٢ لُيددخت ٝٛد٢ 

(، أ١ أٜٗدي أًبدل ٓدٖ 9096(، ٝ يُ٘يبت الؽخبيك لُخغل٤َ لُٔؼلك٢ ًٌدَ  9.92، 9091، 9، 9009، 9026

لُٞلعـ لُلغ٤ظ، ٝٛقل ٣ع٤ل ى٠ُ إٔ لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعدؼ  حخلدق  ـكصدت ػي٤ُدت ٓدٖ لُليػ٤ِدت كد٢ 

خغل٤َ لُٔؼلك٢ ًٌَ، ًٝب٤دلة ًدقُي كد٢ ح٤ٔ٘دت ٓيدخ٣ٞيحٚ ُدـٟ حف٤ٓدق لُٔضٔٞػدت ح٤ٔ٘ت ٓيخ٣ٞيث لؽخبيك لُ

 لُخضل٣ب٤ت.

 ٕٚخاع فازق ظال إزصابئٛب  ػُاع يظاتٕٖ ُِخغون ٖٓ صغت لُللم لُزيُذ ٓدٖ كدلٝم لُـكلىدت ٝٗلدٚع -4

(2025  ≥α)  ثااٍٛ يتٕطااطٙ ظرخاابد تاليٛااذ انًدًٕػااخ انتدزٚجٛااخ ٔانًدًٕػااخ انعاابثطخ فااٙ انتطجٛااك

، ٝلُددأخاًـ ٓددٖ كيػ٤ِددت لىددخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌددل مٛاابص ػاابظاد انؼماام  نصاابنر انًدًٕػااخ انتدزٚجٛااخانجؼااع٘ نً
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، حْ حتب٤ن لُٔو٤يه  ؼدـ٣يً ػِد٠ ٓضٔدٞػخ٢ لُـكلىدت لُودي تت ٝلُخضل٣ب٤دت، ػيؿلث لُؼوَلُٔخعؼ  ك٢ ح٤ٔ٘ت 

حْ   Independent Samples T-Testٝ ؼـ لُخاًـ ٖٓ حٞكل رلٝى حتب٤ن لؽخبيك  ث( ُِؼ٤٘يث لُٔيخوِت 

عيددية لُٔخٞىددتيث لُغيددي ٤ت ٝلالٗغللكدديث لُٔؼ٤يك٣ددت، ٝهدد٤ْ لؽخبدديك  ث( ُـالُددت لُلددلٝم  دد٤ٖ ٓخٞىددت٢ 

 ؿكصيث حف٤ٓق لُٔضٔٞػخ٤ٖ لُوي تت ٝلُخضل٣ب٤ت، ٝلُضـٍٝ ل٥ح٢ ٣ٞهظ لُ٘خيئشع

 ( 4خعٔل )

فٙ انتطجٛك  لٛى )د( نعالنخ انفزٔق ثٍٛ يتٕططٙ ظرخبد تاليٛذ انًدًٕػتٍٛ انتدزٚجٛخ ٔانعبثطخ

 انجؼع٘ 

 64نًمٛبص ػبظاد انؼمم ٔأثؼبظِ اٞرثؼخ ٌ=

 انًتٕطػ انؼعظ انًدًٕػخ ػبظاد انؼمم
االَسزاف 

 انًؼٛبر٘

ظرخخ 

 انسزٚخ
 لًٛخ )د(

لًٛخ انعالنخ 

 انًسظٕثخ

لُخييؤٍ 

ٝىلط 

 لُٔعٌفث

 60696 96012 23 هي تت

63 1 
00000 

 30999 36094 23 حضل٣ب٤ت ؿلُت

ب٤ن حت

لُٔؼيكف 

لُيي وت ك٢ 

 ٓٞلهق صـ٣ـة

 10119 99011 23 هي تت

63 90364 
00000 

 30669 36061 23 حضل٣ب٤ت ؿلُت

لُخلٞك 

ٝلال خٌيك 

 ٝلُخضـ٣ـ

 20113 39031 23 هي تت

63 90296 
00000 

 30194 36061 23 حضل٣ب٤ت ؿلُت

 لُخل٤ٌل  ٔلٝٗت
 40991 33 23 هي تت

63 10299 
00000 

 20206 36002 23 حضل٣ب٤ت ؿلُت

 انًدًٕع
 940411 69026 23 هي تت

63 900949 
00000 

 90319 990039 23 حضل٣ب٤ت ؿلُت

 ( لحوظ ٓي ٢ِ٣ع1ٝ يىخوللا لُ٘خيئش لُٞلكؿة  يُضـٍٝ  

(  د٤ٖ ٓخٞىدت٢ ؿكصديث حف٤ٓدق لُٔضٔٞػدت α≤  0001ٝصٞؿ كلٝم فلث ؿالُدت ىعلديئ٤ت ػ٘دـ ٓيدخٟٞ   -

 تت كد٢ لُختب٤دن لُبؼدـ١ ُٔو٤ديه ػديؿلث لُؼودَ ًٌدَ ُلديُظ لُٔضٔٞػدت فلث لُٔخٞىدي لُخضل٣ب٤ت ٝلُودي

(، ًٔي  ِـج ه٤ٔت 990039لُغيي ٢ لألػ٠ِ ٢ٛٝ لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ت؛ ع٤ذ  ِؾ لُٔخٞىي لُغيي ٢ ُٜي  

( ٝٛد٢ 0.000 ِـج ه٤ٔت لُـالُت ل عليئ٤ت لُٔغيدٞ ت   ( ٢ٛٝ ه٤ٔت ؿلُت ىعليئ٤يً؛ كوـ90.949 ث(  

 (.0.09ٖٓ ه٤ٔت ٓيخٟٞ لُـالُت   أهَ

(  د٤ٖ ٓخٞىدت٢ ؿكصديث حف٤ٓدق لُٔضٔٞػدت α≤  0001ٝصٞؿ كلٝم فلث ؿالُدت ىعلديئ٤ت ػ٘دـ ٓيدخٟٞ   -

لُخضل٣ب٤ت ٝلُوي تت ك٢ لُختب٤ن لُبؼـ١ ُٔو٤يه ػيؿلث لُؼوَ ُليُظ لُٔضٔٞػت فلث لُٔخٞىي لُغيدي ٢ 

و٤يه ٢ٛٝ  لُخييؤٍ ٝىلط لُٔعٌفث، حتب٤دن لألػ٠ِ ٢ٛٝ لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ت ك٢ لأل ؼيؿ لألك ؼت ُِٔ

لُٔؼيكف لُيي وت ك٢ ٓٞلهق صـ٣ـة، لُخلٞك ٝلال خٌيك ٝلُخضـ٣دـ، لُخل٤ٌدل  ٔلٝٗدت(؛ ع٤دذ حللٝعدج هد٤ْ 

( 0.000 ِـدج ه٤ٔدت لُـالُدت ل علديئ٤ت لُٔغيدٞ ت   ( ٢ٛٝ ه٤ْ ؿلُت ىعلديئ٤يً؛ كودـ1-1.299 ث(  ٤ٖ  

 .(٢ٛٝ0.09 أهَ ٖٓ ه٤ٔت ٓيخٟٞ لُـالُت  
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٣ٝٞهظ لُلىْ لُب٤ي٢ٗ ل٥ح٢ عضْ ٝلحضيٙ لُللٝم ك٢ لُٔخٞىتيث لُغيي ٤ت  ٤ٖ لُٔضٔدٞػخ٤ٖ لُودي تت   

ٝلُخضل٣ب٤ت ك٢ لُختب٤ن لُبؼـ١ ُٔو٤يه ػيؿلث لُؼودَ ٝأ ؼديؿٙ لألك ؼدت؛ ع٤دذ ًيٗدج ٛدقٙ لُلدلٝم ُلديُظ 

 لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ت.

ٕٚخاع فازق كدلٝم لُـكلىدت ٝٗلدٚع  ٝك٢ هٞا ٓي حْ ػلهٚ ٖٓ ٗخيئش حْ هبٍٞ لُللم لُزيُذ ٖٓ 

ثٍٛ يتٕططٙ ظرخبد تاليٛاذ انًدًٕػاخ انتدزٚجٛاخ ٔانًدًٕػاخ  (α≤  2025) ظال إزصبئٛب  ػُع يظتٕٖ

٣عد٤ل ىُد٠ كيػ٤ِدت  ٝٛدقلانعبثطخ فٙ انتطجٛك انجؼع٘ نًمٛبص ػبظاد انؼمم  نصبنر انًدًٕػخ انتدزٚجٛخ  

 َ ُـٟ حف٤ٓق لُلق لُزيُذ ل ػـلؿ١.لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  ك٢ ح٤ٔ٘ت ػيؿلث لُؼو

ثٍٛ   (α≤  2025) ٕٚخع فزق ظال إزصبئٛب  ػُع يظتُِٕٖخغون ٖٓ صغت لُللم لُلل غ ٝٗلٚع  -1

يتٕططٙ ظرخبد تاليٛذ انًدًٕػخ انتدزٚجٛخ فٙ انتطجٛمٍٛ انمجهٙ ٔانجؼع٘ نًمٛبص ػبظاد انؼمم نصبنر 

لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  ك٢ ح٤ٔ٘ت ػيؿلث لُؼوَ، حْ حتب٤ن  ، ُِٝخاًـ ٖٓ كيػ٤ِت لىخللح٤ض٤يثانتطجٛك انجؼع٘

ٓو٤يه لىخوف٤ُت لُخؼِْ هب٤ِيً ٝ ؼـ٣يً ػ٠ِ حف٤ٓق لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ت، ٝ ؼـ لُخاًـ ٖٓ حٞكل رلٝى حتب٤ن 

حْ عيية لُٔخٞىتيث لُغيي ٤ت ٝلالٗغللكيث   Parid Samples T-Testلؽخبيك  ث( ُِؼ٤٘يث لُٔخلل تت 

خبيك  ث( ُـالُت لُللٝم  ٤ٖ ٓخٞىت٢ ؿكصيث لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ت ك٢ لُختب٤و٤ٖ لُوب٢ِ لُٔؼ٤يك٣ت، ٝه٤ْ لؽ

 ٝلُبؼـ١، ٝلُضـٍٝ ل٥ح٢ ٣ٞهظ لُ٘خيئشع

 ( 12خعٔل )

 لٛى )د( نعالنخ انفزٔق ثٍٛ يتٕططٙ ظرخبد تاليٛذ انًدًٕػخ انتدزٚجٛخ فٙ انتطجٛمٍٛ انمجهٙ 

 32ٔانجؼع٘ نًمٛبص ػبظاد انؼمم ٌ=

 انًتٕطػ انتطجٛك بصػبظاد انًمٛ
االَسزاف 

 انًؼٛبر٘

ظرخخ 

 انسزٚخ
 لًٛخ انعالنخ  لًٛخ )د(

لُخييؤٍ ٝىلط 

 لُٔعٌفث

 60916 91063 لُوب٢ِ
29 99049 

00000 

 30999 36094 لُبؼـ١ ؿلُت

حتب٤ن لُٔؼيكف 

لُيي وت ك٢ ٓٞلهق 

 صـ٣ـة

 10691 99002 لُوب٢ِ

29 99041 
00000 

 30669 36061 لُبؼـ١ ؿلُت

لُخلٞك ٝلال خٌيك 

 ٝلُخضـ٣ـ

 20990 99099 لُوب٢ِ
29 9609 

00000 

 30194 36061 لُبؼـ١ ؿلُت

 لُخل٤ٌل  ٔلٝٗت
 40299 91061 لُوب٢ِ

29 109 
00000 

 20206 36002 لُبؼـ١ ؿلُت

 انًدًٕع
 910934 69011 لُوب٢ِ

29 31004 
00000 

 90319 990039 لُبؼـ١ ؿلُت

 ( ٣خوظ ٓي ٢ِ٣ع90لُ٘خيئش لُٞلكؿة  يُضـٍٝ   ٝ يىخوللا   

(  ٤ٖ ٓخٞىدت٢ ؿكصديث حف٤ٓدق لُٔضٔٞػدت لُخضل٣ب٤دت α≤  0001ٝصٞؿ كلم ؿلٍ ىعليئ٤يً ػ٘ـ ٓيخٟٞ   -

ك٢ لُختب٤و٤ٖ لُوب٢ِ ٝلُبؼـ١ ُٔو٤يه ػيؿلث لُؼودَ ًٌدَ ُلديُظ لُختب٤دن ف١ لُٔخٞىدي لُغيدي ٢ لألػِد٠ 

( 31.04(،ًٔددي  ِـددج ه٤ٔددت  ث(  990039ختب٤ددن لُبؼدـ١  ٝٛدٞ لُختب٤ددن لُبؼددـ١؛ ع٤دذ  ِددؾ ٓخٞىددي لُ

( ٝٛد٢ أهددَ ٓددٖ ه٤ٔددت 0.000 ِـددج ه٤ٔددت لُـالُدت ل علدديئ٤ت لُٔغيددٞ ت   ٝٛد٢ ه٤ٔددت ؿلُددت ىعلديئ٤يً؛ كوددـ

(، ٓٔدي ٣تًدـ حغيدٖ ٓيدخٟٞ ػديؿلث لُؼودَ ُدـٟ حف٤ٓدق لُٔضٔٞػدت لُخضل٣ب٤دت كد٢ 0.09ٓيخٟٞ لُـالُت  

 ختب٤ن لُوب٢ِ.لُختب٤ن لُبؼـ١  ـكصت ًب٤لة ػٖ لُ

(  ٤ٖ ٓخٞىدت٢ ؿكصديث حف٤ٓدق لُٔضٔٞػدت لُخضل٣ب٤دت α≤  0001ٝصٞؿ كلم ؿلٍ ىعليئ٤يً ػ٘ـ ٓيخٟٞ   -

ك٢ لُختب٤ود٤ٖ لُوبِد٢ ٝلُبؼدـ١ أل ؼديؿ ٓو٤ديه ػديؿلث لُؼودَ لألك ؼدت ٝٛد٢  لُخيديؤٍ ٝىدلط لُٔعدٌفث، 
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خل٤ٌددل  ٔلٝٗددت( ُلدديُظ حتب٤ددن لُٔؼدديكف لُيددي وت كدد٢ ٓٞلهددق صـ٣ددـة، لُخلددٞك ٝلال خٌدديك ٝلُخضـ٣ددـ، لُ

( 96.9-1.9لُختب٤ن ف١ لُٔخٞىي لُغيي ٢ لألػ٠ِ ٝٛٞ لُختب٤ن لُبؼـ١؛ ع٤دذ حللٝعدج هد٤ْ  ث(  د٤ٖ 

( ٝٛد٢ أهدَ ٓدٖ ه٤ٔدت 0.000 ِـدج ه٤ٔدت لُـالُدت ل علديئ٤ت لُٔغيدٞ ت   ٝص٤ٔؼٜي ه٤ْ ؿلُت ىعليئ٤يً؛ كوـ

ه ػديؿلث لُؼودَ ُدـٟ حف٤ٓدق لُٔضٔٞػدت (، ٓٔي ٣تًـ حغيٖ لأل ؼديؿ لألك ؼدت ُٔو٤دي0.01ٓيخٟٞ لُـالُت  

 لُخضل٣ب٤ت ك٢ لُختب٤ن لُبؼـ١  ـكصت ًب٤لة ػٖ لُختب٤ن لُوب٢ِ.

٣ٝٞهددظ لُلىددْ لُب٤ددي٢ٗ ل٥حدد٢ عضددْ ٝلحضدديٙ لُلددلٝم كدد٢ لُٔخٞىددتيث لُغيددي ٤ت  دد٤ٖ لُختب٤ودد٤ٖ لُوبِدد٢     

ُلدلٝم ُلديُظ لُختب٤دن ٝلُبؼـ١ ُٔو٤يه ػيؿلث لُؼوَ ُـٟ حف٤ٓق لُٔضٔٞػدت لُخضل٣ب٤دت؛ ع٤دذ ًيٗدج ٛدقٙ ل

 لُبؼـ١.

: ٕٚخاع فازق ظال ٝك٢ هٞا ٓي حْ ػلهٚ ٖٓ ٗخيئش حْ هبٍٞ لُللم لُلل غ ٓدٖ كدلٝم لُـكلىدت ٝٗلدٚع 

ثاٍٛ يتٕطاطٙ ظرخابد تاليٛاذ انًدًٕػاخ انتدزٚجٛاخ فاٙ انتطجٛماٍٛ   (α≤  2025) إزصبئٛب  ػُع يظاتٕٖ

 .٘انمجهٙ ٔانجؼع٘ نًمٛبص ػبظاد انؼمم نصبنر انتطجٛك انجؼع

فبػهٛااخ اطااتزاتٛدٛبد انتفكٛااز انًتشااؼت فااٙ تًُٛااخ ػاابظاد انؼماام اٞرثااغ نااعٖ تاليٛااذ انًدًٕػااخ -6

 انتدزٚجٛخ

ٌُِي  لُٔؼدـٍ ُغيدية كيػ٤ِدت لىدخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌدل لُٔخعدؼ  "   Blacke حْ لىخؾـلّ ٓؼيؿُت  ٤ِي "     

لُخٞصَ ىُد٠ لُ٘خديئش لُخد٢ ٣ٞهدغٜي حْ ، ٝهـ ك٢ ح٤ٔ٘ت ػيؿلث لُؼوَ لألك غ ُـٟ حف٤ٓق لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ت

 (ع99لُضـٍٝ  

 (11خعٔل)

 َظت انكظت انًؼعل ٔظالالتٓب الطتزاتٛدٛبد انتفكٛز انًتشؼت فٙ تًُٛخ ػبظاد انؼمم اٞرثغ نعٖ

 تاليٛذ انًدًٕػخ انتدزٚجٛخ 

 انًتٕطػ انتطجٛك ػبظاد انًمٛبص
انفزق ثٍٛ 

 انمٛبطٍٛ

انعرخخ انؼظًٗ 

 )ظ(
 انعالنخ َظجخ انكظت

ُخييؤٍ ٝىلط ل

 لُٔعٌفث

 91063 لُوب٢ِ
 ًب٤لة 9.31 20 93093

 36094 لُبؼـ١

حتب٤ن لُٔؼيكف 

لُيي وت ك٢ ٓٞلهق 

 صـ٣ـة

 99002 لُوب٢ِ

 ًب٤لة 9.93 20 1063
 36061 لُبؼـ١

لُخلٞك ٝلال خٌيك 

 ٝلُخضـ٣ـ

 99099 لُوب٢ِ
 ًب٤لة 9.92 20 1016

 36061 لُبؼـ١

 لُخل٤ٌل  ٔلٝٗت
 91061 لُوب٢ِ

 ٓخٞىتت 0.11 20 6029
 36002 لُبؼـ١

 انًدًٕع
 69011 لُوب٢ِ

 ًب٤لة 9.93 930 29069
 990039 لُبؼـ١

( إٔ ٗي  لٌُي  لُٔؼـٍ  يُ٘يبت ٌَُ ػيؿة ٖٓ ػيؿلث لُؼودَ لألك دغ ٝٛد٢ ٣99خوظ ٖٓ لُضـٍٝ    

صـ٣ددـة، لُخلددٞك ٝلال خٌدديك ٝلُخضـ٣ددـ،  لُخيدديؤٍ ٝىددلط لُٔعددٌفث، حتب٤ددن لُٔؼدديكف لُيددي وت كدد٢ ٓٞلهددق 

(، أ١ 9093( ٝ يُ٘يدبت ُِٔو٤ديه ًٌدَ  0.11، 9092، 9093، 9.31 ِـج ػ٠ِ لُخلح٤   لُخل٤ٌل  ٔلٝٗت( 

أٜٗي أًبل ٖٓ لُٞلعـ لُلغ٤ظ، ٝٛقل ٣ع٤ل ى٠ُ إٔ لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  حخلدق  ـكصدت ػي٤ُدت ٓدٖ 

 ػيؿة ٖٓ لُؼيؿلث ػ٠ِ عـة ُـٟ حف٤ٓق لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ت. لُليػ٤ِت ك٢ ح٤ٔ٘ت ػيؿلث لُؼوَ ًٌَ، ٌَُٝ
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حبد٤ٖ ٝصدٞؿ كدلٝم ًب٤دلة ُلديُظ  ( 99ٝ ٘يًا ػ٠ِ ٓي ىبن ػلهدٚ ٓدٖ ٗخديئش ٝلُٔٞهدغت  يُضدـلٍٝ   

حف٤ٓق لُٔضٔٞػت لُخضل٣ب٤ت ٓويكٗت  خف٤ٓدق لُٔضٔٞػدت لُودي تت كد٢ لُٔخٞىدتيث لُغيدي ٤ت ٝه٤ٔدت لؽخبديك 

(، ًٔددي لكحلددغ ٓخٞىددي ؿكصدديث حف٤ٓددق لُٔضٔٞػددت 0.01ُددت ػ٘ددـ ٓيددخٟٞ   ث(؛ صددياث ٛددقٙ لُلددلٝم ؿل

لُخضل٣ب٤ت ك٢ لُختب٤ن لُبؼـ١ ُٔو٤يه ػيؿلث لُؼوَ ٓويكٗت  يُختب٤ن لُوب٢ِ،  ي هيكت ٌُبل ٓترللث عضدْ 

لألرددل، ٝلكحلدديع ٗيددبت لٌُيدد  لُٔؼددـٍ ُخف٤ٓددق لُٔضٔٞػددت لُخضل٣ب٤ددت، ٓٔددي ٣عدد٤ل ىُدد٠ كيػ٤ِددت لىددخللح٤ض٤يث 

 لُٔخعؼ  ك٢ ح٤ٔ٘ت ػيؿلث لُؼوَ ُـٟ حف٤ٓق لُلق لُزيُذ ل ػـلؿ١لُخل٤ٌل 

 تفظٛز َتبئح انجسث:

 ٣ٌٖٔ حلي٤ل ٗخيئش لُبغذ لُخ٢ حْ لُخٞصَ ى٤ُٜي ٖٓ ؽفٍ لؽخبيك لُللٝم ُٔي٢ِ٣ع

  لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  حزل١ لُب٤ئت لُخؼ٤ٔ٤ِدت  دئُغلنلث لُخد٢ حدـكغ ٜٓديكلث لُخل٤ٌدل لُدـ٤ٗي

٠ لالىددخضي ت ُٔددي ٣غددـد كدد٢ ٛددقٙ لُب٤ئددت لُـ٤٘ددت ك٤دد٘ؼٌو فُددي ى٣ضي ددي ػِدد٠ ًددَ ٓيددخ٣ٞيث ٝلُؼ٤ِددي ىُدد

 ٝػيؿلث لُؼوَ لُخغل٤َ لُٔؼلك٢

  لىخؾـلّ لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  ًيل عيُت لُلٝح٤ٖ ٝلَُِٔ لُق١ حوـٓت لُتلم لُخو٤ِـ٣دت ٓٔدي

 ُخيك٣ؾ٤ت  لٞكة ٗي وت ِٜٝٓٔت أؿٟ ى٠ُ حـ٤ل أكلا لُخف٤ٓق ٗغٞ لُٔيؿة لُخ٢ هـٓج ُْٜ لألعـلد ل

  ح٘ٞع لىدخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌدل لُٔخعدؼ  ع٤دذ لٜٗدي حودْ ىدبؼت لىدخللح٤ض٤يث أؿٟ ىُد٠ لُخليػدَ ردللا

 لُٔٞهق لُخؼ٢ٔ٤ِ لُق١ لٗؼٌو ػ٠ِ حل٤ٌل لُخف٤ٓق ٝحغل٤ِْٜ 

 ُخلود٤فحْٜ ٝكودي ٓؾخِلدت  تدلم لُدخؼِْ ػِد٠ لُٔخؼِٔد٤ٖلىدخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌدل لُٔخعدؼ   حعدضغ 

 ٝػيؿلث لُؼوَ لُخؼِْ ٓٔي ٠ٔ٘٣ ػ٤ِٔت لُخغل٤َ لُٔؼلك٢ ٤بْٜ ك٢ٝأىيُ

   حارل ىفة ٓضٔٞػت لُبغذ  خ٘ٞع لألىئِت لُٔؼلك٤ت لُخد٢ ًيٗدج حخؾِدَ ػ٤ِٔدت لُخدـك٣و ٝٓدي ٣ؼود

حلددٞهْٜ ٝككددغ ٓيددخ٣ٞيث كدد٢ ح٤ٔ٘ددت ػدديؿلث لُؼوددَ لٗخٜدديا لُددـكه ٓددٖ حودد٣ْٞ كٌدديٕ ُددقُي أرددل كؼدديٍ 

 لُخغل٤َ لُٔؼلك٢

 ٤ض٤ت لُخل٤ٌددل لالكخللهدد٢ ُؼدديؿة لُخيدديؤٍ ٝىددلط لُٔعددٌفث ٓٔددي ؿكددغ لُخف٤ٓددق ىُدد٠ لىددخزيكة لىددخللح

لُخييؤٍ لُٔيدخٔل، ٝلىدخزيكة لىدخللح٤ض٤ت لُخغ٤ِدَ لُعدب٢ٌ ٝلىدخللح٤ض٤ت حغ٤ِدَ ٝصٜديث لُ٘ظدل ىُد٠ 

لُخل٤ٌل  ٔلٝٗت ٓٔي لٗؼٌو ػ٠ِ ػيؿة لُخل٤ٌل  ٔلٝٗت ٝػديؿة حتب٤دن لُٔؼديكف لُيدي وت كد٢ ٓٞلهدق 

يكة لىخللح٤ض٤ت لُخل٤ٌل لُؼٌيد٢ ٝلىدخللح٤ض٤ت لُخٌِٔدت ٝلىدخللح٤ض٤ت لىدخؾـلّ لألٗظٔدت صـ٣ـة، ٝلىخز

 لُلٓن٣ت ى٠ُ ػيؿة لُخلٞك ٝلال خٌيك ٝلُخضـ٣ـ

(،ٝؿكلىددت  ى ددلل٤ْٛ 3099ٝهددـ لحلوددج ٗخدديئش ٛددقٙ لُـكلىددت ٓددغ ٗخدديئش ؿكلىدديث ًددَ ٓددٖ ؿكلىددت   ٓغٔددٞؿ ،

 (3009ٝؿكلىت  عييّ لُـ٣ٖ، (3001لُؼظ٤ْ،(، ٝؿكلىت  ػبـ3094 لُي٤ـ ، ، ٝؿكلىت(3094ٝآؽلٕٝ ،

 (3092(،ٝؿكلىت كلس ،3096ؿكلىت  هيىْ، (،3099ٝ( ،ٝؿكلىت  ىىٔيػ٤َ،3091،ٝؿكلىت  عٞله،

  تٕصٛبد انجسث:

 ك٢ هٞا ٓي حٞصَ ى٤ُٚ ٛقل لُبغذ ٖٓ ٗخيئش ٣ٞص٠ لُبيعذ  ٔي ٢ِ٣ع

زددت ُخددـك٣و لُخدديك٣ؼ ُدد٤و كوددي هددلٝكة لالٛخٔدديّ  يىددخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌددل لُٔخعددؼ  ًيىددخللح٤ض٤يث عـ٣-9

 ُِٔلعِت ل ػـلؿ٣ت  َ ُض٤ٔغ لُٔللعَ لُخؼ٤ٔ٤ِت
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لالٛخٔيّ  خ٤ٔ٘ت ػديؿلث لُؼودَ ُدـ١ ص٤ٔدغ لُٔللعدَ لُخؼ٤ٔ٤ِدت ٝلال خؼديؿ ػدٖ ٝهدغ لُٔؼِٞٓديث كد٢ هيُد  -3

ٝلعددـ ٣خيددْ  دديُضٔٞؿ، ُٝلددج لٗخبدديٙ لُٔخؾللدد٤ٖ ٓددٖ ٝلهددؼ٢ لُٔ٘دديٛش  يُٞىدديئَ لُخؼ٤ٔ٤ِددت ٝلألىددي٤ُ  

 للح٤ض٤يث لُخ٢ حؼَٔ ػ٠ِ ح٤ٔ٘ت ػيؿلث لُؼوَ ٝلالىخ

ؿٓدش ػديؿلث لُؼودَ  لددلت ػيٓدت ٝ لدلت ؽيصددت  حتب٤دن لُٔؼديكف لُيدي وت كدد٢ ٓٞلهدق صـ٣دـة، لُخل٤ٌددل -2

  ٔلٝٗت، لُخييؤٍ ٝىلط لُٔعٌفث، لُخؾ٤َ ٝلُخضـ٣ـ ٝلال خٌيك( ك٢ ٓ٘يٛش لُخيك٣ؼ ٌَُ لُٔللعَ لُـكلى٤ت

ٖ لألٗعددتت لُخدد٢ ح٘ٔدد٠ ػدديؿلث لُؼوددَ ٜٝٓدديكلث لُخل٤ٌددل لُؼ٤ِددي ُددـٟ حن٣ٝددـ لٌُخددية لُٔـكىدد٢  يُؼـ٣ددـ ٓدد-4

 لُخف٤ٓق

حـك٣  ٓؼ٢ِٔ ٓيؿة لُخيك٣ؼ ػ٠ِ لىخؾـلّ لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  ُخدـك٣و لُخديك٣ؼ  ٔدي ٣يدْٜ كد٢ -1

 ح٤ٔ٘ت ػيؿلث لُؼوَ ٝلُخغل٤َ لُٔؼلك٢ ُـ١ حف٤ٓقْٛ

 :انجسث يمتززبد

لهخللعديث  ػدـة حودـ٣ْ ٣ٌٔدٖ حٞصد٤يث ٓدٖ حوـ٣ٔدٚ حدْ ٝٓدي لُغدي٢ُ ُبغدذل ػٜ٘دي أىلل لُخ٢ لُ٘خيئش هٞا ك٢

 :ًيُخي٢ُ ٓيخوب٤ِت ٝ غٞد  ـكلىيث

ؿكلىت كيػ٤ِت لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  ُخ٤ٔ٘ت  ؼن ػديؿلث لُؼودَ لُخد٢ ُدْ ٣دخْ ح٘يُٜٝدي كد٢ لُبغدذ -9

 لُغي٢ُ

ُِٔعدٌفث ُدـٟ حف٤ٓدق  ل  دـلػ٢ ٜٓديكلث لُغدَ ؿكلىدت كيػ٤ِدت لىدخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌدل لُٔخعدؼ  ُخ٤ٔ٘دت-3

 لُٔلعِت ل ػـلؿ٣ت

لُخديك٣ؾ٢ ُدـٟ حف٤ٓدق لُٔلعِدت  لُخل٤ٌدل كلث ٜٓدي ؿكلىدت كيػ٤ِدت لىدخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌدل لُٔخعدؼ  ُخ٤ٔ٘دت-2

 ل ػـلؿ٣ت

 ؿكلىت كيػ٤ِت لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  ُخ٤ٔ٘ت لُٞػ٢ لألرل١ ُـٟ حف٤ٓق لُٔلعِت ل ػـلؿ٣ت-4

 -لُٔللصغع 

( كيػ٤ِدت  لٗديٓش هديئْ 3094لل٤ْٛ، أعٔـ ىد٤ـ   ٝٓغٔدٞؿ، ػبدـ لُدلملم ٓؾخديك ٝ ، كيىٔدت    ى  .9

ػ٠ِ لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  ُخ٤ٔ٘ت ٜٓيكلث لُلْٜ لُوللئ٢ ل  ـلػ٢ ٝ ؼن ػيؿلث لُؼوَ لُٔ٘خش 

، أًخٞ ل،   4ـؿ ، لُؼ20ُـٟ ىفة لُلق لألٍٝ لُزي١ٞٗ، ٓضِت ٤ًِت لُخل ٤ت، صيٓؼت أى٤ٞى، ٓضِـ 

 996-961. 

لُؼودَ  ػديؿلث ُخ٤ٔ٘دت لُضـللك٤دي حـك٣و ك٢ حل٣ن ٗظل٣ت لىخؾـلّ (ع3094  لُي٤ـ عيٖ ى لل٤ْٛ، صٔيٍ .3

 لال خـلئ٢ لُلل غ لُلق حف٤ٓق ُـٟ لُخو٢ٔ٣ٞ ٝلُخل٤ٌل لُٔ٘خش

ٜٝٓديكلث  كد٢ ح٤ٔ٘دت لُخغلد٤َ  لُٔؼلكد٢أ ٞ لُيؼٞؿ، ٛ٘دـ أعٔدـ ع كيػ٤ِدت لىدخؾـلّ لُدخؼِْ لُٔد٘ظْ فلح٤دي  .2

 كىيُت ٓيصيخ٤ل، ٤ًِت لُب٘يث، صيٓؼت ػ٤ٖ رٔو لُخل٤ٌل ل  ـلػ٢  ُـٟ لُتيُ  ٓؼِْ لُخيك٣ؼ ،

( أرل لىخؾـلّ لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  ك٠ ح٤ٔ٘دت لُودـكة ػِد٠ عدَ 3009أؿّ ،٤ٓلكج   ًٔيٍ   .4

ٓؾخِلدد٢ لُٔيددخ٣ٞيث  لُٔعددٌفث لُل٣يهدد٤ت ٝلالحضدديٙ ٗغددٞ لُل٣يهدد٤يث ُددـٟ حف٤ٓددق لُٔلعِددت لال خـلئ٤ددت

 –ٓضِدت حل ٣ٞديث لُل٣يهد٤يث، ٤ًِدت لُخل ٤دت  –لُضٔؼ٤ت لُٔلل٣ت ُخل ٣ٞديث لُل٣يهد٤يث  –لُخغل٤ِ٤ت 

 921 – 92، ٣٘ي٣ل،     99صيٓؼت  ٜ٘ي ٓضِـ
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لُخل٤ٌدل لُٔخعدؼ  كد٢ حدـك٣و ٓديؿة ػِدْ  (ع كيػ٤ِت لىخؾـلّ لىدخللح٤ض٤يث3091ىىٔيػ٤َ، صٜيؿ كل٣ـ   .1

كىدديُت  لُٔؼلكدد٢ ٝلُددٞػ٢  ٔلٜددّٞ لُددقلث ُددـٟ ىددفة لُٔلعِددت لُزي٣ٞٗددت،لُدد٘لو كدد٢ ح٤ٔ٘ددت لُخغلدد٤َ 

 ٓيصيخ٤ل، ٤ًِت لُب٘يث، صيٓؼت ػ٤ٖ رٔو

(ع كيػ٤ِت لىخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌل لُٔخعؼ  ك٢ ح٤ٔ٘ت لُٔلي٤ْٛ لُبفؿ٤ت 3093لُغـ٣ب٢، ػ٠ِ ػبـلُٔغيٖ   .6

 904 – 9؛٤ٗٞ٣ٞ     94ؼـؿ،ٓضِت لُؼل ٤ت ُِ٘يىو٤ٖ  ـ٤لٛي ،صيٓؼت أكل٣و٤ي لُؼي٤ُٔت ،لُؾلىّٞ ،لُ

لُخودد٣ْٞ كدد٢ ح٤ٔ٘ددت -لالىددخضي ت –لُبـل٣ددت -( " كيػ٤ِددت لىددخللح٤ض٤ت 3009عيدديّ لُددـ٣ٖ، ٤ُِدد٠ ػبددـ ا   .6

لُخغل٤َ ٝػيؿلث لُؼوَ ُـٟ حف٤ٓدق لُلدق لألٍٝ ل ػدـلؿ١ كد٢ ٓديؿة لُؼِدّٞ، لُٔدتحٔل لُؼِٔد٢ لُزدي٢ٗ 

 4 – ٤3دت ٝلُٞلهدغ لُٔضخٔؼد٢ لُخدار٤ل ٝلُخددارل ،ػعدل ُِضٔؼ٤دت لُٔلدل٣ت ُِخل ٤دت لُؼ٤ِٔدت " لُخل ٤ددت لُؼِٔ

 أؿيتو 

كد٢ حدـك٣و لُخديك٣ؼ ُخ٤ٔ٘دت لُخغلد٤َ (ع كيػ٤ِدت لىدخللح٤ض٤ت لىدخؾـلّ لُخؾ٤دَ 3091عٞله ،ٝالا     .9

كىدديُت ٓيصيددخ٤ل، ٤ًِددت  لُٔؼلكدد٢ ٝ ؼددن ٜٓدديكلث لُخل٤ٌددل لال ددـلػ٢ ُددـٟ حف٤ٓددق لُٔلعِددت لالػـلؿ٣ددت،

 لُب٘يث، صيٓؼت ػ٤ٖ رٔو

ػيؿلث لُؼوَ ٝػفهخٜدي  ٔيدخٟٞ لألؿلا لُٜٔ٘د٢ (ع 3091ى٣ٔيٕ ػبيه ٝلُخ٢ٔ٤ٔ، ٗٞك ك٤لَ  لُؾليف،  .1

 ، لألكؿٕ، ػٔيٕ، ؿلك ل ػليك لُؼ٢ُِٔـٟ ٓؼِٔيث ك٣يم لألىليٍ

 (ع لُخؼ٤ِْ لالصخٔيػ٢ ٝحـك٣و لالصخٔيػ٤يث، لُويٛلة، ػيُْ لٌُخ 3090ك٣يٕ ،كٌلٟ عيٖ   .90

، ؿلك لُٔيد٤لة ُِ٘عدل ٝلُخٞم٣دغ ٝلُتبيػدت، ٔيدخ٘ـ ىُد٠ لُدـٓيؽلُخؼِد٤ْ لُ:( 3004لُيِت٢، ٗيؿ٣ي ىد٤ٔظ   .99

 ػٔيٕ، لألكؿٕ 

، لُوديٛلة، لُدـلك لُٔلدل٣ت 3(ع حل٤ْٔ لُٔ٘يٛش ٝه٤ْ لُخوـّ ك٢ لُؼديُْ لُؼل د٢، ى3001رغيحت، عيٖ   .93

 لُِب٘ي٤ٗت

، ٓؼضْ لُٔلتِغيث لُخل ٣ٞدت ٝلُ٘ليد٤ت(ع 3002رغيحٚ، عيٖ ٝلُ٘ضيك، م٣٘  ٓللصؼت ػٔيك، عيٓـ   .92

 ويٛلة، لُـلك لُٔلل٣ت لُِب٘ي٤ٗتلُ

( لُخليػَ  ٤ٖ ؽللئي لُخل٤ٌل ٝلُ٘ٔدٞ لُؼوِد٢ كد٢ حغلد٤َ لُؼِدّٞ ٝلُخل٤ٌدل 3009صيؿم ،٤٘ٓل ٓٞى٠   .94

لال خٌيك١ ٝلحؾيف لُوللك ُخف٤ٓق لُلق لُزيُذ ل ػـلؿ١ "ٓضِت لُخل ٤ت لُؼ٤ِٔت، لُٔضِدـ لُغديؿ١ ػعدل، 

 ٤ٔت، ٤ٗٞ٣ٞ.لُؼـؿ لُزي٢ٗ، لُضٔؼ٤ت لُٔلل٣ت ُِخل ٤ت لُؼِ

(ع كيػ٤ِدت  لٗديٓش هديئْ ػِد٠ لىدخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌدل لُٔخعدؼ  كد٢ ح٤ٔ٘دت 3001ػبـ لُؼظ٤ْ، ك٣ْ أعٔدـ   .91

ٓضِت لُوللاة ٝلُٔؼلكت  –ٜٓيكلث لٌُخي ت ل  ـلػ٤ت ٝ ؼن ػيؿلث لُؼوَ ُـٟ حف٤ٓق لُٔلعِت ل ػـلؿ٣ت 

 .993-23، ىبخٔبل،    14صيٓؼت ػ٤ٖ رٔو، لُؼـؿ  –٤ًِت لُخل ٤ت 

(ع  لٗددديٓش هدديئْ ػِددد٠ لىدددخللح٤ض٤يث لُٔخعدددؼ  كددد٢ حدددـك٣و 3094بـلُيددفّ ،ىدددي٤ٓت ػبدددـ لُؼن٣دددن  ػ .96

لُل٣يهدد٤يث ُخ٤ٔ٘ددت لُوددٞة لُل٣يهدد٤يح٤ت ٝ ؼددن ػدديؿلث لُؼوددَ ُددـٟ حف٤ٓددق لُٔلعِددت ل ػـلؿ٣ددت، كىدديُت 

 ؿًخٞكلٙ، ٤ًِت لُخل ٤ت، صيٓؼت لُنهيم٣ن
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فس ٌٓدديكر٠ ُخ٤ٔ٘ددت لُٔلددي٤ْٛ لُخيك٣ؾ٤ددت (ع لىددخؾـلّ ٗٔدد3099ٞػبددـلُٞٛية،  ػبددـلُٞٛية ٓغٔددٞؿ   .96

كىديُت ٓيصيدخ٤ل، ٤ًِدت لُب٘ديث، صيٓؼدت ػد٤ٖ  ،ٜٝٓيكلث لُخل٤ٌل لُخو٢ٔ٣ٞ ُـٟ ىفة لُٔلعِدت لُزي٣ٞٗدت

 رٔو

(ع كيػ٤ِددت لىددخؾـلّ لىددخللح٤ض٤يث لُخل٤ٌددل لُٔخعددؼ  كدد٢ ككددغ ٓيددخٟٞ 3001ػِدد٠ ،ٝلئددَ ػبددـ ا     .99

لُضٔؼ٤دت  –لُؼودَ ُدـٟ حف٤ٓدق لُلدق لُلل دغ لال خدـلئ٢ لُخغل٤َ ك٢ لُل٣يه٤يث ٝح٤ٔ٘ت  ؼدن ػديؿلث 

 46، ؿ٣يدٔبل   912صيٓؼت ػد٤ٖ ردٔو، لُؼدـؿ –٤ًِت لُخل ٤ت  –لُٔلل٣ت ُِٔ٘يٛش ٝىلم لُخـك٣و 

– 996 

(ع "كيػ٤ِت ٗٔٞفس أ ؼديؿ ُٔديكملٗٞ كد٢ ح٤ٔ٘دت لالىدخ٤ؼية لُٔلدي٢ٔ٤ٛ 3009كخظ ا، ٓ٘ـٝك ػبـ لُيفّ   .91

ٟ حف٤ٓدق لُلدق لُيديؿه لال خدـلئ٢  ئٌُِٔدت لُؼل ٤دت لُيدؼٞؿ٣ت ". ؿكلىدت ك٢ لُؼِّٞ ٝػيؿلث لُؼوَ ُدـ

ٓ٘عٞكة  ٔضِت لُخل ٤دت لُؼ٤ِٔدت لُلديؿكة ػدٖ لُضٔؼ٤دت لُٔلدل٣ت ُِخل ٤دت لُؼ٤ِٔدت  ٤ٌِدت لُخل ٤دت  ضيٓؼدت 

 (931- 92(،    3(، لُؼـؿ 93ػ٤ٖ رٔو،لُٔضِـ 

كد٢ ح٤ٔ٘دت لُخغلد٤َ لُٔؼلكد٢ لئي لُؼوَ (ع ػ٠ِ كيػ٤ِت لىخؾـلّ ؽل3092  لُٔض٤ـ ػبـ   ،ٗعٞة كلس .30

كىديُت  ، ٝ ؼن ٜٓيكلث لُقًيا لُٞصـل٢ٗ ُـٟ لُتفة لُـلكى٤ٖ ُٔيؿة ػِْ لُ٘لو ك٢ لُٔلعِت لُزي٣ٞٗدت

 ٓيصيخ٤ل ،٤ًِت لُب٘يث ،صيٓؼت ػ٤ٖ رٔو

ك٢ ح٤ٔ٘ت لُخغل٤َ ٝلُودـكة لٌُٔي٤ٗدت (ع كيػ٤ِت لىخؾـلّ لىخللح٤ض٤ت لُخؾ٤َ 3096هيىْ ،ى٣ٔيٕ صبغ٢   .39

 كىيُت ٓيصيخ٤ل، ٤ًِت لُب٘يث، صيٓؼت ػ٤ٖ رٔو ل٤َُٔ ٗغٞ لُٔيؿة ُـٟ حف٤ٓق لُٔلعِت لال خـلئ٤ت،ٝ

( ػدديؿلث لُؼوددَ ٝلُخل٤ٌددل  دد٤ٖ لُ٘ظل٣ددت ٝلُختب٤ددن، ؿلك لُلٌددل 3001هتددي٢ٓ ،٣ٞىددق ٝػٔددٞك ،أ٤ٓٔددت   .33

 ُِ٘عل ٝلُخٞم٣غ، ػٔيٕ، لألكؿٕ

 ، لُويٛلة، ػيُْ لٌُخ 2ب٤ن، ى(ع لُٔ٘يٛش  ٤ٖ لُ٘ظل٣ت ٝلُخت9191لُِوي٢ٗ، أعٔـ عي٤ٖ   .32

(ع ل ؼدديؿ لُدخؼِْ  ؿ٤ُددَ لُٔؼِددْ(، حؼل٣دد  صدي ل ػبددـ لُغ٤ٔددـ ٝصددليا 9119ٓديكملٗٞ، كٝ ددلث ٝآؽددلٕٝ  .34

 لالػلل ٝٗـٟ رل٣ق، لُويٛلة، ؿلك هبيا ُِتبيػت ٝلُ٘عل ٝلُخٞم٣غ

لث لُؼودَ (ع كيػ٤ِت لىخللح٤ض٤ت لُخلٞك لُؼو٢ِ ك٢ ح٤ٔ٘ت لُٞػ٢  ؼديؿ3099ٓغٔٞؿ، ػب٤ل صيؿ لٌُل٣ْ   .31

 ك٢ ٓيؿة ػِْ لالصخٔيع ُـٟ ىفة لُٔلعِت لُزي٣ٞٗت، كىيُت ٓيصيخ٤ل، ٤ًِت لُب٘يث، صيٓؼت ػ٤ٖ رٔو

(ع حتب٤ودديث ػ٤ِٔددٚ كدد٢ ح٤ٔ٘ددٚ لُخل٤ٌددل  يىددخؾـلّ ػدديؿلث لُؼوددَ، ػٔدديٕ، ؿلك 3009ٗٞكددَ ،   ٌددل    .36

 لُٔي٤لٙ

لُ٘ظل٣ددت ٝلُختب٤ددن، ػٔدديٕ، ؿلك ( حؼِدد٤ْ لُخل٤ٌددل 3006ٗٞكددَ ،   ٌددل ٝ أ ددٞ صدديؿٝ ،صدديُظ   ػِدد٠   .36

 لُٔي٤لة ُِ٘عل ٝلُخٞم٣غ، لألكؿٕ

(ع  لٗدديٓش هدديئْ ػِدد٢ ىىددخللح٤ض٤ت ؽددللئي لُخل٤ٌددل كدد٢ ح٤ٔ٘ددت  ؼددن ٜٓدديكلث 3099ٛٔدديّ ، ؿل٤ُددي     .39

ػيؿلث لُؼوَ ٝٓلّٜٞ لُقلث ُـٟ أىليٍ لُلٝهت، ٓضِت لُتلُٞت ، ٤ًِت لُخل ٤ت ، صيٓؼت ؿٜٓ٘دٞك، لُؼدـؿ 

 913 - 19   ،   3099، ٓي٣ٞ 31
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Abstract 

The aim of the current study is to reveal the effectiveness of using divergent thinking 

strategies in teaching history to develop cognitive achievement among third-grade middle 

school students, and to reveal the effectiveness of using divergent thinking strategies in 

teaching history to develop some habits of reason among third-grade middle school students, 

and the researcher chose the research sample for a group of students The third preparatory 

class consists of (64) pupils in the study sample in the New Elmamaria Preparatory Joint 

School in Aswan Governorate, where they were divided into two groups. An experimental 

group consisting of (32) students and a control group consisting of (32) students and the 

measurement tools consisted of the academic achievement test for each level of Bloom 

(Remembering - understanding - application - analysis - structure - evaluation) and a measure 

in some habits of the mind (applying previous knowledge in new situations - thinking flexibly 

- questioning and posing problems - imagining, innovating and innovating), and the research 

found that there is a statistically significant difference between the average scores of the 

group Experimental and control in the post application of measurement tools for the benefit 

of the experimental group. There is a statistically significant difference between the mean 

scores of the experimental group in the two previous applications. Dimensional wear and tear 

of measuring instruments for the benefit of dimensional application 
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