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يذٖ تٕفر يمٕيبد انجٛئخ انصفٛخ انؼًهٛخ )يؼبيم انؼهٕو( ثبنًذارش انثبَٕٚخ نهجٍُٛ 

 ثبنًذُٚخ انًُٕرح ٔػاللتٓب ثبنتحصٛم انؼهًٙ فٙ يمرراد انؼهٕو

 

 *د. رشذاٌ انًطرفٙ

 

 انًطتخهص

رص ْدفت اندراطة ئنٗ انكؼف ػنٍ يندٖ فنٕفز يإينلب ان ٛلنة انـنعٛة انؼًهٛنة ايؼلينم انؼهنٕو   لنًندا     

انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة ٔػالقتٓل  لنتضـٛم انؼهًٙ فٙ يازراب انؼهٕو، ٔاطتخديت اندراطة انًُٓذ 

  ػ لرة 46انٕؿعٙ انًظضٙ يٍ خالل اطتخداو اطت لَة  ؼد فضكًٛٓل ٔصظلب ح لفٓل. فكَٕت االطت لَة يٍ ا

ة، انًإيننلب اارارٚننة، انًإيننلب فاننٛض بر ؼننة يضننلٔر ْننٙا انًإيننلب انعٛشٚلمٛننة، انًإيننلب انتدرٚظننٛ

  يؼهًلً ًٚخهٌٕ 311االرتًلػٛة. ٔسػت ػهٗ يؼهًٙ انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة  لنًدُٚة انًُٕرة ٔاطتزلب ا

  يدرطننة، ٔنتضهٛننم ان ٛلَننلب اطننتخديت انًتٕطننيلب انضظننل ٛة، االَضزافننلب انًؼٛلرٚننة، فضهٛننم انت ننلٍٚ 13ا

م ارف ننلم  ٛزطننٌٕ. ب ٓننزب َتننلمذ اندراطننةا بٌ انًإيننلب ان ٛلننة األصننلر٘، اخت ننلر ػننٛعّٛ ان ؼنند٘، ٔيؼلينن

انـننعٛة انًؼًهٛننة فتننٕفز  دررننة يتٕطننية  لنًنندارص انخلَٕٚننة  لنًدُٚننة انًُننٕرة، ٔرننٕر فننزٔ   اب رالنننة 

ئصـلمٛة  ٍٛ اطتزل لب افزار انؼُٛة صٕل يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انتدرٚظٛة ٔاارارٚة فٙ يؼلينم 

نًتغٛز انًإْم انؼهًٙ، كًل فٕرد فزٔ   اب رالنة ئصـلمٛة  ٍٛ اطتزل لب بفزار انؼُٛة صنٕل  انؼهٕو فؼشٖ

ينندٖ فننٕفز ينندٖ فننٕفز يإيننلب ان ٛلننة انـننعٛة انعٛشٚلمٛننة ٔانتدرٚظننٛة ٔاالرتًلػٛننة فؼننشٖ نًتغٛننز طننُٕاب 

ز يإيلب ان ٛلنة انخ زة. ٔفٕرد فزٔ   اب رالنة ئصـلمٛة  ٍٛ اطتزل لب بفزار انؼُٛة صٕل فضدٚد يدٖ فٕف

انـننعٛة انعٛشٚلمٛننة ٔانتدرٚظننٛة ٔاارارٚننة ٔاالرتًلػٛننة فؼننشٖ نًتغٛننز ػنندر يننزاب اطننتخداو انًخت ننز، كًننل 

كؼننعت اندراطننة ػنندو ٔرننٕر ارف ننلم  ننٍٛ يإيننلب ان ٛلننة انـننعٛة ٔانتضـننٛم انؼهًننٙ فننٙ ياننزراب انؼهننٕو. 

دارص انخلَٕٚنة  لنًدُٚنة انًُنٕرة  ؼنكم ٔبٔؿت اندراطنةا  تنٕفٛز يؼلينم انؼهنٕو ٔفزٓٛشافٓنل ٔارٔافٓنل  لنًن

كلف ألرزاء انتزلرب يٍ ق م انيالب، ٔفادٚى رٔراب نًؼهًٙ انؼهنٕو فخنتؾ  نلارارة انـنعٛة ٔانؼالقنلب 

االرتًلػٛة فٙ انؼًهٛة انتؼهًٛٛة، سٚلرة انٕقت انًخـنؾ نهتزنلرب انؼًهٛنة راخنم يؼلينم انؼهنٕو.  ٔئرنزاء 

 ننٍٛ فننٕفز يإيننلب ان ٛلننة انـننعٛة انؼًهٛننة ايخت ننزاب انؼهننٕو   يشٚنند يننٍ اندراطننلب نهكؼننف ػننٍ انؼالقننة

 ٔانتضـٛم انؼهًٙ فٙ يختهف انًزاصم اندراطٛة.

 

 ان ٛلة انـعٛة، يخت زاب انؼهٕو، انتضـٛم انؼهًٙ.انكهًبد انًفتبحٛخ: 

 

 انًمذيخ

ػٛة، فتضاق انؼًهٛة انتؼهًٛٛة  ـٕرة فلػهة ػُد فعلػم يزًٕػة يٍ انؼُلؿز انًلرٚة، ٔاالرتًل

ٔانتُظًٛٛة، ٔانتٙ فهؼب رٔراً يًٓل فٙ صدٔث انتؼهى ندٖ انيالب، ٔفؼًم ان ٛلة انـعٛة انًكَٕلب انًلرٚة 

ٔانعٛشٚلمٛة؛ يٍ فزٓٛشاب، ٔبحلث، ٔفٕٓٚة، ٔئكلءة، ٔان ٛلة انـعٛة انُعظٛة يتًخهة فٙ انًُلط انتدرٚظٙ 

انًؼهًٍٛ يغ  ؼلٓى  ؼلل، ٔفعلػم  فٙ غزفة انـف، ٔكذنك انؼالقلب االرتًلػٛة انُلفزة يٍ فعلػم
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انًؼهًٍٛ يغ انيالب، ٔانيالب يغ  ؼلٓى، ٔاألَظًة اارارٚة يٍ صٛج ك ن انظهٕك انعـهٙ نهيالب 

  . 1001اقيليٙ ٔقيليٙ، 

ٔفؼد  ٛلة انتؼهى انـعٛة يٍ بْى انؼُلؿز انتؼهًٛٛة فأحٛزاً فٙ ػخـٛة انًتؼهى ٔطهٕكّ، فاد فٛظز بٔ 

نعٛشٚلمٛة صزكة انيلنب َٔؼلمّ، ٔقد فضعش انًًلرطلب االرتًلػٛة فٙ ان ٛلة فؼٕ   ؼق انًإيلب ا

انـعٛة انتؼهى ٔفظزػّ، ٔيكَٕلب ان ٛلة انـعٛة فإحز ػهٗ رًهة يٍ انادراب؛ كلنتزكٛش ٔانتعكٛز،  ظ ب 

ؼهى انؼٕايم انعٛشٚلمٛة، كدررة انضزارة ٔػدة ااكلءة؛ ٔنذنك ٚضتلد نتٕفز  ٛلة ؿعٛة يالمًة نضدٔث انت

  .1034ندٖ انيالب اانشاٚد٘، 

  بٌ ػُلؿز ان ٛلة انـعٛة نٓل فأحٛز ػهٗ بًَلم انتعكٛز ندٖ 1036ٔقد بكدب رراطة انؼْٕهٙ ا

انًتؼهًٍٛ فٙ انًزصهة انخلَٕٚة، ٔكذنك ب ٓزب رراطة انًٕيُٙ ٔرٕر ػالقة مزرٚة  ٍٛ فُظٛى  ٛلة انـف 

 . ٔفٙ رراطة نؼهٙ 1033علل انزٔكة اَـزأٍٚ، انتؼهًٛٙ ٔفيٕر يٓلراب انازاءة ٔانكتل ة ندٖ بم

  ف ٍٛ ٔرٕر ػالقة مزرٚة يٕر ة  ٍٛ ان ٛلة انـعٛة ٔاندافؼٛة نهتؼهى، ٔبكدب  نك رراطة ب ٕ سٚد 1034ا

  بٌ فدَٙ يظتٕٖ األَؼية انـعٛة راخم انضززة اندراطٛة ٚؼٕر ئنٗ ػدو ٔرٕر يإيلب يلرٚة بٔ 1032ا

  بٌ ُْلك ػالقة  ٍٛ 1032ٛة ندٖ انًتؼهًٍٛ.  م كؼعت رراطة اناعلر٘ ايؼُٕٚة فشٚد يٍ يظتٕٖ اندافؼ

  1002انؼزش انًتؼهى ٔيكَٕلب ان ٛلة انـعٛة ندٖ ملن لب انًزصهة انًتٕطية. ْٔدفت رراطة طٕاػد ا

ئنٗ انتؼزف ػهٗ انؼالقة  ٍٛ ػُلؿز ان ٛلة انـعٛة ٔانعلػهٛة األكلرًٚٛة انًدركة ندٖ مالب انًزصهة 

فٙ ػكل؛ صٛج  ُٛت اندراطة بٌ ُْلك يؼليالب ارف لم رانة ئصـلمٛلً ػهٗ  ؼق يإيلب ػُلؿز  انخلَٕٚة

ف ٍٛ بٌ انغزف  Darmody et. al (2010)  ان ٛلة انـعٛة ٔانعلػهٛة األكلرًٚٛة انًدركة. ٔفٙ رراطة 

ز يٍ ق م انـعٛة انـغٛزة فؼٛق في ٛق  ؼق مز  ٔاطتزافٛزٛلب انتدرٚض، كًل نٕصظ ٔرٕر اْتًلو بكخ

انًؼهًٍٛ  لنيالب كهًل قم ػدر انيالب  لنعـم، كًل بٌ ػدو ٔرٕر بيلكٍ نضعظ كتب انيالب ٔبغزاكٓى 

ٚؼٛق فضزكلفٓى راخم انـف، ٔبٌ فشٔٚد انالػلب انـعٛة  ًكَٕلب انتكُٕنٕرٛل ٔاطتخدايٓل فٙ انتدرٚض 

 ٚشٚد يٍ فزؽ انتؼهى.

لة انـعٛة ٔيظتٕٖ انتضـٛم اندراطٙ، ٔانتعكٛز يًل ط ق ٚتلش انؼالقة انظ  ٛة  ٍٛ يإيلب ان ٛ

ٔانًُلء انهغٕ٘، ٔاندافؼٛة نهتؼهى، ٔيظتٕٖ انًؼلركة فٙ األَؼية انـعٛة، ٔانؼالقة  ٍٛ انيالب 

 ٔيؼهًٛٓى.

ئال بٌ م ٛؼة يازراب انؼهٕو فختهف ػٍ غٛزْل يٍ انًازراب، فلنكٌٕ ٔاني ٛؼة ٔاالَظلٌ 

ْٔذِ انًكَٕلب ئيل بٌ فكٌٕ  اب صزى ك ٛز رداً كلنًززاب بٔ ٔفعلػهٓى يٕاكٛغ انتؼهى فٙ انؼهٕو، 

ؿغٛز رداً كلانكتزَٔلب انتٙ فدٔر صٕل انذراب ، ٔيُٓل يلنى َظتيٛغ اخللػّ نهتزلرب ٔانتؼزٚش 

كلاَظلٌ، ٔيُٓل يل ْٕ خيٛز فٙ فؼليهّ كلنضٕٛاَلب انظلية ٔانًعتزطة، ُْٔلك يلال ٚدرك  ذافّ  م 

ل بٌ " انًؼزفة انؼهًٛة ف ُٗ ػهٗ بطلص بًَلم االطتاـلء انتززٚ ٛة؛ فًؼظى  تأحٛزِ كلنكٓز لء، كً

قٕاٍَٛ انؼهٕو ػٛدب ػهٗ بطلص انتزز ة ٔانًالصظة، ٔنٛض ػهٗ بطلص رٚلكٙ، ْٔذا ٚؼُٙ بٌ 

انتزز ة ٔانًالصظة فؼداٌ ػزملً كزٔرٚلً فٙ انؼهى ٔفٙ اكتظلب انًؼزفة انؼهًٛة" اػيٛعة ٔ طزٔر، 

د انؼهًلء انًخت زاب انؼهًٛة انضاٛاٛة ٔاالفتزاكٛة نتازٚب انًعلْٛى انؼهًٛة نهيالب.  ؛ نذنك بٔر1033

ٔٚؼد انًخت ز انًدرطٙ يٍ انًـلرر انًًٓة نتدرٚض انًٕار انؼهًٛة؛ نًل ٚاديّ يٍ خ زاب ػهًٛة 

دٚز فؼهًٛٛة نهًتؼهًٍٛ، ٔٚكظ ٓى يٓلراب ػهًٛة ٔػًهٛة ًُٔٚٗ ندٚٓى افزلْلب ئٚزل ٛة َضٕ انؼهى ٔفا

انؼهًلء، ْٕٔ انًكلٌ انًُلطب نتي ٛق انًُٓذ انتززٚ ٙ نًل ٚضٕ٘ يٍ يـلرر ٔيٕار ٔبرٓشة ػهًٛة 

 . يًل رؼم كخٛزاً يٍ انًز ٍٛ ٚزٌٔ  أٌ ػدو اطتخداو انًؼًم ٔانتزلرب انؼًهٛة فٙ 1036اػيٕٛ، 
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يازراب انؼهٕو   .  م ُيٛشب1004فدرٚض انؼهٕو ٚإر٘ ئنٗ فٓى غٛز كليم نهًعلْٛى انؼهًٛة اانـلمغ، 

ػٍ غٛزْل  ؼُلٚتٓل  لنتي ٛق، ٔانتأكٛد ػهٗ اطتخداو انًؼليم ك ٛلة ؿعٛة نهتؼهى؛ يٍ خالل فخـٛؾ 

كتب نهُؼلم انًؼًهٙ، ٕٚرّ انيلنب نكٛعٛة ئرزاء انتزلرب انًختهعة ٔفظزٛم انُتلمذ نكم فزز ة فٙ 

  نك انكتلب.

ً فٙ يًل ط ق ٚتلش بٌ انًؼليم انتؼهًٛٛة ْٙ  ٛللب ؿعٛة ص ً بٔ ئٚزل ل اٛاٛة نهتؼهى، فإحز طه ل

انتضـٛم، ٔانتعكٛز، ٔفًُٛة انًٓلراب انؼهًٛة، ٔاالفزلِ َضٕ انؼهى ٔفادٚز انؼهًلء، ٔقد برزٖ يهكلٔ٘ 

رراطة صٕل بحز  ٛلة انتؼهى انـعٛة فٙ فضـٛم انؼهٕو ندٖ مه ة انًزصهة انًتٕطية ٔفًٓٓى ني ٛؼة انؼهى، 

الب انذٍٚ ٚدرطٌٕ فٙ  ٛلة فؼهى فؼلَٔٙ فٙ انتضـٛم اندراطٙ، ٔفٓى ٔقد ب ٓزب اندراطة فعٕ  اني

  . 1002م ٛؼة انؼهى ٔخـلمـّ، ٔفٓى بػًق نظهٕك انؼهًلء ايهكلٔ٘، 

 يشكهخ انذراضخ

يازراب انؼهٕو ػٍ غٛزْل يٍ انًازراب  كَٕٓل ػًهٛة م ٛؼٛة ؿزفّ، فٓٙ فٓتى  لاَظلٌ  فختهف

يٍ  ٕاْز م ٛؼٛة، فتدرٚظٓل  ؼٛداً ػٍ انًؼليم ٔانًخت زاب ٚعادْل  ٔيل ٚضٛن  ّ يٍ  ٛلة ٔيل ٚضدث فٛٓل

كخٛزاً يٍ يعلًْٛٓل انضاٛاٛة،  م ٚزؼهٓل بقزب نهخزافة يُٓل نهٕاقغ، ٔٚضد يٍ ًَْٕل ألَٓل يؼٛدة ػهٗ 

انًالصظة ٔانتززٚب ٔاالطتاـلء،  م ئٌ كخٛزاً يٍ انظٕاْز ال ًٚكٍ ط ز بغٕارْل ئال  لنؼدٚد يٍ األرٓشة 

 األرٔاب. فتدرٚض انؼهٕو فٙ  ٛلة غٛز يؼًهٛة صاٛاٛة قد ال ٚادو طٕء  ؼق انًؼهٕيلب ان ظٛية.ٔ

ٔفؼد االخت لراب انتٙ فززٚٓل انًُظًلب انًضهٛة ٔانؼلنًٛة خٛز ػلْد ػهٗ فادو فؼهٛى انؼهٕو فٙ 

ٔانتاُٛة  اندٔل،  م ْٙ يضكلب رمٛظة نهضكى ػهٗ قٕة انتؼهٛى، ٔقدرفّ ػهٗ بصداث انُٓلة انـُلػٛة

انذ٘ ػادفّ ْٛلة  1032انًظتا هٛة.  ٔرلء فٙ فازٚز َتلمذ االخت لراب انٕمُٛة انزٚلكٛلب ٔانؼهٕو نؼلو 

يٍ انيلن لب يؼٛلر     44%فإٚى انتؼهٛى ٔانتدرٚب  لنًًهكة انؼز ٛة انظؼٕرٚة،  أٌ" فٙ انؼهٕو اطتٕفت

انزا غ، ٔفٙ انـف انخلَٙ انًتٕطن "  % يٍ انيالب فٙ انـف10انضد األرَٗ يٍ اافالٌ يالرَة  ـ 

% يٍ انيالب" اانًزكش 10يٍ انيلن لب يؼٛلر انضد األرَٗ يٍ اافالٌ يالرَة  ـ     46%اطتٕفت

ب  . ٔنى ٚ ٍٛ انتازٚز يظتٕٚلب اافالٌ؛ ْم ْٙ فٙ انًؼلرف بٔ انًٓلراب  1032انٕمُٙ نهاٛلص ٔانتإٚى، 

 ٛؼة انًؼلٚٛز انًضااة ٔغٛز انًضااة. ٔنًضلٔنة فعظٛز  نك ًٚكٍ بٔ اناٛى ٔاالفزلْلب، ٔ ًؼُٗ آخز، يل م

ٔانتٙ ػلركت انًًهكة  TIMSSاالطتعلرة يٍ َتلمذ اخت لراب االفزلْلب اندٔنٛة فٙ انؼهٕو ٔانزٚلكٛلب 

 . ٔكلَت يهخؾ انُتلمذ كلنتلنٙا 1032، 1032ٔ، 1033، 1002، 1001فٛٓل فٙ خًض رٔراب ْٙا 

؛ 1032ٔ 2011ال تدامٙ، ػلركت انًًهكة فٙ اندٔرة انًُؼادة فٙ ػلو  لنُظ ة نهـف انزا غ ا .3

  ٔاصتهت انًًهكة 200 ،  ًُٛل كلٌ انًتٕطن انؼلو ا429صٛج صـم انًؼلركٌٕ ػهٗ يتٕطن قدرِ ا

 ،  ًُٛل صاق انًؼلركٌٕ فٙ 1036اؿًٛدة ٔغزٚض،  1033اندٔل انًؼلركة فٙ ػلو   ٍٛ 61انًزكش 

 ، يًل ٚدل IEAS, 2015رٔنة ا 57يٍ  ٍٛ  62  ٔصهت فٙ انًزكش 120يتٕطن قدرِ ا 2015انؼلو 

 ػهٗ اَخعلف فٙ انًظتٕٖ انتضـٛهٙ.

، 1001 لنُظ ة نيالب انخلَٙ انًتٕطن فاد ػلركت انًًهكة فٙ اندٔراب انًُؼادة فٙ األػٕاو ا .1

  ؛122  صاق انيه ة انًؼلركٌٕ يتٕطن قدرِ ا1001 ،  فعٙ ػلو ا1032، 1032ٔ، 1033، 1002

  صاق انيه ة  2007 ، ٔفٙ ػلو ا1036  اؿًٛدة ٔغزٚض، 620صٛج كلٌ انًتٕطن اندٔنٙ ا

 ،  ًُٛل  هغ IEAS, 2007  ا601  رٔنة يؼلركة  ًتٕطن قدرِ ا49يٍ ا   44انًؼلركٌٕ انًزف ة ا

   ي41ٍ  فاد فضظٍ براء انًؼلركٌٕ؛ صٛج صاإا انًزف ة ا1033 ، بيل فٙ انؼلو ا200انًتٕطن اندٔنٙ ا
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   قعش يتٕطن 2015 ، ٔفٙ ػلو اIEAS, 2011  ا612  رٔنة يؼلركة  ًتٕطن يادارِ ا 50 ٍٛ ا

  .IEAS, 2015  رٔنة يؼلركة ا39   ٍٛ ا35  يضااٍٛ انًزكش ا624انيالب انًؼلركٌٕ ئنٗ ا

د ٔنعٓى بػًق نتهك انُتلمذ انًتؼهاة  أراء مالب انـف انخلَٙ انًتٕطن، ٔفادو يتٕطن رررلفٓى، َز    

   ٚ ٍٛ  نك.3بَٓل فٙ رلَب ٔاصد يٍ رٕاَب االخت لر ْٔٙ انًؼزفة، ٔانزدٔل رقىا

حطت يدبل  TIMSS(: أداء انطالة انطؼٕدٍٚٛ نهصف انثبَٙ انًتٕضط فٙ اختجبر 1خذٔل رلى )

 (2015 ,2011 ,2007االختجبر نهذٔراد )

 انًدبل
 انًؼرفخ

 االضتذالل انتطجٛك

 2015 2011 2007 2015 2011 2007 2015 2011 2007 انذٔرح )انطُخ(

 405 424 395 383 432 417 395 448 403 انًتٕضط
     

  بٌ بكخز انًتٕطيلب فى فضاٛآل فٙ انزلَب انًؼزفٙ، ٚهّٛ انزلَب انتي ٛاٙ، 3ٚالصظ يٍ انزدٔل رقى ا

، 1033ٔ 2007ػليٙ  ٔبخٛزاً انزلَب انتؼهٛهٙ بٔ االطتدالنٙ. كًل ٚالصظ انًُٕ فٙ انًزلالب انخالحة  ٍٛ

. ٔقد بػلرب رراطة 2019ٔنٍ فظٓز َتلمذ اندٔرة انًُؼادة فٙ ػلو  2015ف ؼّ فدَٙ فٙ انًظتٕٖ فٙ ػلو 

انًُظًة انؼز ٛة نهتز ٛة ٔانخالفة ٔانؼهٕو بٌ َتلمذ انيالب انؼزب فٙ اندراطة اندٔنٛة كلَت َتٛزة " يؼزفة 

صٕل ااَظلٌ ٔان ٛلة، ٔاطتُتلد  ؼق انًؼهٕيلب يٍ  ؼق انضالمق ٔانًعلْٛى، ٔايتالك يؼلرف بطلطٛة 

 . ئال بٌ انًًهكة انؼز ٛة 1036 ٛلَلب يًخهة فٙ رطٕو  ٛلَٛة خيٛة بٔ يزظًة"اؿًٛدة ٔغزٚض، 

ْٔٙ  McGraw Hillانظؼٕرٚة، ٔيًهكة ان ضزٍٚ فؼتًداٌ فدرٚض يازراب ػلنًٛة يُتزة يٍ ػزكة 

تلمذ انًتؼهًٍٛ فٙ فهك اندٔل، ٔنؼم اندراطة فؼهم  نك  إنٓل فؼتًد ػهٗ يؼلٚٛز ػلنًٛة، ٔيغ  نك فختهف َ

" بٌ رٕرة انًُلْذ انتز ٕٚة ال فزف ن  أ٘ افزلِ فأخذِ ػًهٛة فيٕٚز انًُلْذ،  ادر يل فزف ن  لنٕطلمم 

ٔانًٕار انًتٕفزة، نلًلٌ رررة انًالءية  ٍٛ انًُلْذ انزطًٛة ٔانًُلْذ انًي اة يٛداَٛلً"اؿًٛدة 

 . ٔيٍ انًظهى  ّ بٌ ًَٕ يٓلراب انتي ٛق ٔاالطتدالل ال فتى  ًيلنؼة انًازراب بٔ 1036ٔغزٚض، 

 رراطتٓل، ٔنكٍ ٚتى  نك  لنؼًم فٙ ان ٛلة انـعٛة انًؼًهٛة. 

نٛظت ٔان ٛلة انـعٛة  فلن ٛلة انـعٛة انًؼًهٛة يكلٌ نهتؼهى انؼًٛق ٔفي ٛق انُظزٚلب ٔفزظٛد األفكلر،

يٍ برٔاب ٔبرٓشة فان،  م ٚؼًم كذنك انؼالقة االرتًلػٛة  ٍٛ انًؼهى  انًكلٌ انعٛشٚلمٙ ٔيل ٚضتّٕٚ

 ٔانيلنب ٔانيالب بَعظٓى، ٔكذنك انإاػد ٔانإاٍَٛ انًُظًة نه ٛلة انـعٛة ٔانظهٕكٛلب انًتٕقؼة صدٔحٓل.

ٔكٌٕ ان ٛلة انـعٛة انزٛدة فإحز فٙ كليم طهٕك انيالب ٔفًُٙ فعكٛزْى ٔفشٚد يٍ رافؼٛتٓى 

نتؼلٌٔ ٔانتكلفف ٔاالَتًلء ٔانزكل، فال د بٌ فظٓز  نك فٙ َتلمذ اخت لرافٓى انؼهًٛة، ٔنؼم قهة ٔفؼؼزْى  ل

ػهٗ صد ػهًّ  –يٍ اندراطلب انؼز ٛة  ضخت فٙ بحز ان ٛلة انـعٛة راخم انعـم انتاهٛد٘ ، ٔنى ٚزد ان لصج 

ٛة، االرتًلػٛة، اارارٚة   ػهٗ  ضج ٚدرص بحز  ٛلة انًؼًم  ك ٛلة يكتًهة األركلٌ ا انعٛشٚاٛة، انتدرٚظ –

انتضـٛم انؼهًٙ فٙ يازراب انؼهٕو،  لنزغى يٍ اناُلػة ندٖ انًٓتًٍٛ  تؼهٛى انؼهٕو  أًْٛة يؼليم انؼهٕو 

فٙ فؼهٛى انؼهٕو، ٔيل فـٕر يؼهًٙ انؼهٕو ػٍ  ٛلة انتؼهى انؼًهٛة، ْم فتضدر فٙ ئرزاء انتزلرب فان بٔ 

 ئرراك انيالب ن ٛلة انتؼهى انؼًهٛة. ُْلك يإيلب بخزٖ غٛزْل فإحز فٙ 

ٔٚإو انًزكش انٕمُٙ نهاٛلص اقٛلص  انتل غ نٓٛلة فإٚى انتؼهٛى ٔانتدرٚب  لنًًهكة انؼز ٛة انظؼٕرٚة 

 ارزاء اخت لر فضـٛهٙ نهًٕار انؼهًٛة ارٚلكٛلب، فٛشٚلء، كًٛٛلء، اصٛلء، ػهى األرف  نيالب انًزصهة 

  ْٔٙ  اب ؿد  ٔح لب ػلنٙ ٚؼتًد ػهّٛ فٙ قٛلص انًخزرلب انتؼهًٛٛة  انخلَٕٚة ا انـف انخلَٙ ٔانخلنج
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 م ٚؼد يؼٛلراً نالنتضل   لندراطة انزليؼة. فٓم فتأحز َتٛزة فهك االخت لراب  ًدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة 

 انـعٛة انزٛدة فٙ انتؼهٛى، ْٔم  ًُٛٓل ػالقة مزرٚة بٔ ػكظٛة. ٔٚزفب انًزكش انًدارص انخلَٕٚة "  ُلءً 

ػهٗ يتٕطن براء انيالب خالل حالث طُٕاب؛ نلًلٌ اطتازار انتزفٛب ٔػدو فأحزِ  لنيعزاب غٛز 

ًٔٚكٍ ؿٛلغة يؼكهة اندراطة فٙ انتظلؤل ب .  1032اني ٛؼٛة"اانًزكش انٕمُٙ نهاٛلص ٔانتإٚى، 

 انزمٛض انتلنٙا

ثبَٕٚخ نهجٍُٛ ثبنًذُٚخ يب يذٖ تٕفر يمٕيبد انجٛئخ انصفٛخ انؼًهٛخ )يؼبيم انؼهٕو( ثبنًذارش ان

ٔٚتعزع يٍ ْذا انتظلؤل األطلهة انعزػٛة انًُٕرح، ٔػاللتٓب ثبنتحصٛم انذراضٙ فٙ يمرراد انؼهٕو؟ 

 :انتلنٛة

يل يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انعٛشٚلمٛة فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة  .3

 انًُٕرة؟

ٛة انتدرٚظٛة فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة يل يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـع .1

 انًُٕرة؟

يل يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة االرتًلػٛة فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة  .1

 انًُٕرة؟

ٍ  لنًدُٚة يل يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة اارارٚة فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ُٛ .6

 انًُٕرة؟

ْم فٕرد فزٔ   اب رالنة ئصـلمٛة  ٍٛ اطتزل لب انًعضٕؿٍٛ فؼشٖ نهًتغٛزاب انتلنٛةا  .2

 انتخـؾ، انًإْم انؼهًٙ، طُٕاب انخ زة، ػدر يزاب اطتخداو انًؼًم؟

ْم فٕرد ػالقة ارف لمٛة  ٍٛ يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة اانعٛشٚلمٛة، انتدرٚظٛة،  .4

 رارٚة  ٔانتضـٛم فٙ يازراب انؼهٕو؟االرتًلػٛة، اا

 أْذاف انذراضخ

 نهدراطة انضلنٛة ػدراً يٍ األْداف انًؼهُة نهكؼف ػٍا

يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انعٛشٚلمٛة فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة  .3

 انًُٕرة.

لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انتدرٚظٛة فٙ يؼليم انؼهٕو   .1

 انًُٕرة.

يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة اارارٚة فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة  .1

 انًُٕرة.

يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة االرتًلػٛة فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة  .6

 انًُٕرة.

ب رالنة ئصـلمٛة  ٍٛ اطتزل لب انًعضٕؿٍٛ فؼشٖ نهًتغٛزاب انتلنٛةا يدٖ ٔرٕر فزٔ   ا .2

 انتخـؾ، انًإْم انؼهًٙ، طُٕاب انخ زة، ػدر يزاب اطتخداو انًؼًم.

ٔرٕر ػالقة ارف لمٛة  ٍٛ يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة اانعٛشٚلمٛة، انتدرٚظٛة، االرتًلػٛة،  .4

 اارارٚة  ٔانتضـٛم فٙ يازراب انؼهٕو.
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 ٛخ انذراضخأًْ

فُ غ بًْٛة اندراطة انضلنٛة فٙ سيٍ فؼل ى فّٛ االْتًلو  تؼهى ٔفؼهٛى انؼهٕو ٔقٛلص يخزرلب انتؼهى فٙ 

ٔاالخت لراب انٕمُٛة  TIMSS & PIRLSانؼهٕو يٍ خالل االخت لراب ٔانًالٚٛض انؼلنًٛة يخم اخت لراب

فإٚى انتؼهٛى ٔانتدرٚب. ٔنؼهٓل اندراطة  يخم االخت لراب انٕمُٛة نهزٚلكٛلب ٔانؼهٕو ٔانتٙ فززٚٓل ْٛلة

 فعٛدا

يتخذ٘ انازار فٙ ٔسارة انتؼهٛى يٍ صٛج انكؼف ػٍ يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة فٙ يؼليم  .3

 انؼهٕو.

يإطظلب ئػدار ٔفأْٛم ٔفدرٚب انًؼهًٍٛ فٙ يؼزفة االصتٛلرلب ٔانكعلٚلب، ٔانًٓلراب غٛز  .1

 لن ٛلة انـعٛة اررارٓل فٙ  زايذ ااػدار ٔانتأْٛم ٔانتدرٚب.انًتٕفزة ندٖ يؼهًٙ انؼهٕو انًتؼهاة  

يإطظلب ٔيزاكش االخت لراب ٔاناٛلص اػدار رٔامش ٔيالٚٛض ناٛلص يدٖ فٕفز يإيلب  .1

 ٔيٓلراب ان ٛلة انـعٛة انًختهعة.

 حذٔد انذراضخ

 اقتـزب ْذِ اندراطة ػهٗ انضدٔر انتلنٛةا

نـعٛة ْٔٙا انًإيلب اانعٛشٚلمٛة، انتدرٚظٛة، انضدٔر انًٕكٕػٛةا  ؼق يإيلب ان ٛلة ا .3

 االرتًلػٛة، اارارٚة . 

 انضدٔر انًكلَٛةا انًدارص انخلَٕٚة انضكٕيٛة  لنًدُٚة انًُٕرة. .1

 انضدٔر ان ؼزٚةا يؼهًٙ انؼهٕو فان. .1

 

 يصطهحبد انذراضخ:

ة نًزلل يؼٍٛ  أَٓل " انزٕرة انًدرك (Adelman & Taylor, 2005,89)ان ٛلة انـعٛةا ٚؼزفٓل     

ٔانًتكَٕة يٍ فعلػم انؼدٚد يٍ انؼٕايم يخم اانًتغٛزاب انعٛشٚاٛة ٔانًلرٚة، ٔانتُظًٛٛة اارزامٛة، 

 أَٓل "انًضٛن االرتًلػٙ ٔانُعظٙ ٔانتؼهًٛٙ انذ٘ ٚضدث  (Fraser,1998)ٔاالرتًلػٛة ".  ًُٛل ٚؼزفٓل 

طٙ نهيالب ٔافزلْلفٓى َضٕ انتؼهٛى". ٔٚلٛف فّٛ ػًهٛة انتؼهٛى ٔٚإحز فأحٛزا ي لػزاً فٙ انتضـٛم اندرا

   ؼداً ردٚداً نه ٛلة انـعٛة صٛج ٚؼزفٓل  أَٓل "يزًٕػة يٍ انؼالقلب االرتًلػٛة، ٔاألَظًة 1030انً دلا

ٔانًؼلٚٛز، انتٙ فضكى ْذِ انؼالقة كًل ٚدركٓل انيالب، ٔٚتأنف يُٓل انًٕقف راخم انـف ٔفإحز فٙ 

 طهٕكٓى".

امٛلً  أَٓلا  ٛلة يؼٛلرٚة فعلػهٛة  اب يكَٕلب فٛشٚلمٛة ٔارتًلػٛة ٔبكلرًٚٛة يُٓٛة ٔٚؼزفٓل ان لصج ئرز

ٔئرارٚة، يـًًة نضدٔث بك ز قدر يٍ انتؼهى فٙ يزلل انؼهٕو اني ٛؼٛة ندٖ انًتؼهًٍٛ، ٔانتٙ ًٚكٍ قٛلص 

 فٕفزْل يٍ ػديّ يٍ خالل اطت ٛلٌ يضكى.

 اإلطبر انُظر٘

ػهٗ األْداف انًتٕقؼة يُٓل؛ نتضاٛق بك ز قدر يٍ انزٕرة ٔانكعلءة؛ فؼتًد فـًٛى انً لَٙ ٔانًُؼآب 

فتـًٛى انًُشل ٚختهف ػٍ فـًٛى انعُد ، ٔانًدرطة، ٔانًـُغ. كذنك انـف انتؼهًٛٙ ٚختهف فـًًٛلً 

ً ػٍ غٛزِ يٍ األيلكٍ، طٕاء بكلٌ قلػة بٔ يؼًم بٔ يـلرر انتؼهى، فال د يٍ ػُلؿز ٚزب  ٔفخيٛيل

 يزاػلفٓل ْٔٙا
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الًا انؼُـز انعٛشٚلمٙا ْٕٔ كم يل فضّٕٚ غزفة انـف يٍ بحلث ٔئكلءة ٔفٕٓٚة اقيليٙ ٔقيليٙ، بٔ

 ، صٛج ئٌ نٓل بًْٛة  لنغة ػُد يًلرطة انؼًهٛة انتؼهًٛٛة؛ يًل ٚزؼهٓل  ٛلة يتغٛزة انتُظٛى صظب 1001

   ٔنّ رًهة يٍ انًتيه لبا 1006انُؼلم انًزار يٍ اندرص ٔم ٛؼتّ اركٕاٌ، 

ب ااكلءةا ُْلك يؼلٚٛز ػلنًٛة فٙ يالٚٛض ااكلءة ٔػدفٓل ٔيدٖ يالءيتٓل نهيالب، يتيه ل .1

ً ٔاَؼكلطلً  َٕٔػٛة انؼًم انذ٘ ٚإيٌٕ  ّ راخم انـف انتؼهًٛٙ. فال فكٌٕ ااكلءة ػدٚدة فتضدث نًؼلَل

فظ ب  ػهٗ بطيش انتزٓٛشاب انـعٛة، يًل ٚؼتت اَت لِ انيالب ٔٚضزب رؤٚة انظ ٕرة، ٔال كؼٛعة رداً 

انًًم ٔانزكٕر ٔف ؼج ػهٗ انظزصلٌ ٔانُٕو. ٔااكلءة ئيل بٌ فكٌٕ يٍ يـدر م ٛؼٙ أْذا األفلم ، 

 بٔ يٍ يـدر ؿُلػٙ.

يتيه لب انتٕٓٚةا ٔٚاـد  ٓل فكليم يزًٕػة يٍ انًؼلٚٛز نتضاٛق رررة صزارة يالمًة نهتؼهى؛  .1

ة انؼًض ٔانتٛلراب انٕٓامٛة، ٔيظلصلب يُٓل اختٛلر فٕرّٛ انً ُٗ  ًل ٚضاق االطتعلرة اناـٕٖ يٍ صزك

األطيش غٛز انخل تة اانؼ ل ٛك  ٔيٕاؿعلب يٕار ان ُلء ٔخـلمؾ انؼٕاسل انًظتخدية، ٔقد ئػلرة 

  رررة يلٕٚة 12ٔ 10اندراطلب انًتخــة  أٌ رررة انضزارة انًا ٕنة فٙ انـف فتزأس  ٍٛ ا

شٚد يٍ صٕٛٚة انيلنب َٔؼلمّ، ٔانٕٓاء انعلطد  ، كًل بٌ ان ٛلة انًؼ ؼة  لألٔكظزٍٛ ف1036اانًـز٘، 

  . 1032يٍ انؼٕايم انًإحزة فٙ يهم انتاليٛذ ٔخًٕنٓى ٔغٛل ٓى ايشٔس٘، 

يتيه لب انـٕبا ٔ نك نتضاٛق بفلم فزرر نهـٕب ٔٚ ؼد انـدٖ ٔانتؼٕٚغ، ٔ نك  لختٛلر  .1

ب، ٔيؼلٚٛز انتزٓٛشاب بَظب يكلٌ نهًدرطة ٔبَظب األ ؼلر انُٓدطٛة، ٔخـلمؾ يٕار ان ُلء ٔانتؼيٛ

انـعٛة ٔانًؼًهٛة. صٛج ئٌ انزاصة انظًؼٛة كزٔرة يٍ كزٔراب فزكٛش االَت لِ ندٖ انيالب ٔسٚلرة 

انلٕكلء فإحز ػهٗ انذاكزة ٔانتزكٛش ٔانظهٕك ٔٚظ ب ػؼٕراً  لنتٕفز ٔاناهق، ٔنؼم بَظب فزرر نهـٕب 

  . 1036  رٚظٛ م اانًـز٘، 25-40ٚتزأس  ٍٛ ا

اٌ ٔطيٕػٓلا ٔردب اندراطلب انظٛكٕنٕرٛة بٌ ُْلك ػالقة  ٍٛ انًُٕ انُعظٙ بنٕاٌ انزدر .6

نهيالب ٔاألنٕاٌ انًظتخدية فٙ انـف ٔفزٓٛشافّ، ٔيٍ ُْل رػت انضلرة الختٛلر األنٕاٌ انًُلط ة نتضاق 

 بفلم نضدٔث انتؼهى، فلألنٕاٌ انعلفضة فؼكض انلٕء ٔفشٚد يٍ يظلصة ٔافظلع انـف ، ٔاألنٕاٌ اندافلة

ً  لنزاصة ٔاأليلٌ،  ًُٛل فُلفزْل ٚ ؼج ػهٗ اناهق  فؼؼز  لنضٕٛٚة ٔانُؼلم، ٔفُلطق األنٕاٌ ٚؼيٙ ػؼٕرا

؛ 1036ٔانتٕفز، بيل األنٕاٌ انالفًة فٓٙ فؼيٙ ػؼٕرا  لنكآ ة ٔكٛق انـدر اانًـز٘، 

طٛة،   ْذِ انًتيه لب ْٙ يتيه لب ٚزب فٕفزْل فٙ رًٛغ انعـٕل اندرا1006؛ انًُزة،1032يشٔس٘،

ئال بٌ ُْلك فـٕال بٔ قلػلب يخــة ألغزاف يضدرة؛ يخم قلػلب انُؼلملب انزٚلكٛة ٔيـلرر 

 انتؼهى ٔيؼليم انؼهٕو.

انتزٓٛشاب ٔاألرٔابا يخم انضٕاطٛب ٔانظ ٕرة ٔيـلرر انتؼهى ٔبرٔاب ٔيتيه لب ئرزاء  .2

انـعٛة انعٛشٚلمٛة، ٔفؼًم  انتزلرب يٍ برٓشة ٔيٕار خلو. صٛج ئٌ انتزٓٛشاب ٔانخليلب يٍ ياليش ان ٛلة

 ػهٗ خهق فعلػم ي لػزا  ُٛٓل ٔ ٍٛ انيالب، يًل ٚشٚد يٍ صدٔث انتؼهى.

كًل فضدر يؼلٚٛز فؼهى انؼهٕو فٙ انٕالٚلب انًتضدة األيزٚكٛة يزًٕػة يٍ انًؼلٚٛز انًتؼهاة  لن ٛلة 

 تـًٛى ٔئرارة  ٛللب انتؼهى انـعٛة، فاد ركش انًؼٛلر انزا غ يٍ يؼلٚٛز انتدرٚض ػهٗ قٛلو يؼهًٕ انؼهٕو 

انتٙ فشٔر  انيالب  لنٕقت ٔانًكلٌ ٔانًٕار انالسية نتؼهى انؼهٕو يٍ خالل ا فُظٛى ٔئرارة انٕقت انًتلس 

نهتؼهى  ضٛج ُٚديذ انيالب فٙ ػًم االطتاـلءاب، فٕفٛز يكلٌ يزٌ ٔيدػى الَخزام انيالب فٙ 

يٍ األخيلر، فٕفٛز ٔئفلصة األرٔاب ٔانًٕار  االطتاـلء انؼهًٙ، كًلٌ  ٛلة فؼهًٛٛة آيُة ٔخلنٛة

ٔانتزٓٛشاب انتكُٕنٕرٛة ٔانًـلرر انًتـهة  لنؼهٕو نكم انيالب، االطتعلرة يٍ انتزٓٛشاب ٔانًـلرر 
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 National Researchانخلررٛة فٙ فؼهٛى انؼهٕو، ئػزاك انيالب ٔريزٓى فٙ فـًٛى ان ٛلة انتؼهًٛٛة ا

Council, 1996.  

االرتًلػٙ، ُٔٚتذ يٍ انتعلػم  ٍٛ انٓٛلة انتؼهًٛٛة ٔانيالب، ٔانٓٛلة انتؼهًٛٛة يغ حلَٛلًا انؼُـز 

  ؼلٓى، ٔانيالب يغ سيالمٓى انيالب؛ صٛج ٚؼد انًُلط انتؼهًٛٙ انزٛد يٍ بْى يزفكشاب صدٔث انتؼهى.

 ٔٚؼد انتعلػم انـعٙ يٍ ػُلؿز انُظلو انتؼهًٛٙ، ٔفؼًم انًدرطة ػهٗ خهق يُلط فؼهًٛٙ رٛد يٍ

ً يغ يزتًؼٓى. ٔٚؼًم انؼُـز االرتًلػٙ فـٕراب انيالب ػٍ  ً ٔحالفٛل خالل فكٛف انيالب ارتًلػٛل

كٛعٛة انتٕاؿم ٔانتعلػم يغ انؼُـز ان ؼز٘ فٙ انًدرطة ٔانـف، ٔنؼم يٍ برٔار انًؼهى رػى انيالب 

كًل كؼعت رراطة  . 1004ٔفعؼٛم االصتزاو انًت لرل ٔفؼشٚش انؼالقلب االرتًلػٛة فٙ انـف اانشاٚد٘، 

بٌ ندررة انتٕفز راخم انالػة اندراطٛة بحز ػهٗ األْداف   Koul, & Lerdpornkulrat,2012ا

انؼخـٛة ٔانتضـٛم نيالب انًزصهة انخلَٕٚة فٙ يلرفٙ انعٛشٚلء ٔان ٕٛنٕرٛل. ٔفٙ رراطة ػظإل ٔييز 

َٙ انتضـٛم فٙ َتلمذ انتإٚى   انتٙ  ضخت فٙ انؼٕايم انتؼهًٛٛة انيه ة يزفعؼٙ انتضـٛم ػٍ يتد1032ا

   دٔنة فهظيٍٛ ف ٍٛ بٌ بْى حالحة ػٕايم يإحزة كلَت ْٙا انًؼلركة 1034انٕمُٙ فٙ انزٚلكٛلب نؼلو ا

فٙ انُؼلم انـعٙ، انؼالقة ااٚزل ٛة  ٍٛ انًؼهًٍٛ ٔانيالب، حى انًؼلركة فٙ انُؼلم انالؿعٙ. ْٔذا ٚ ٍٛ 

ٛة فٙ انتضـٛم،  م ئٌ فهك انؼُلؿز فلقت رٔر االفزلِ ااٚزل ٙ بًْٛة انؼُـز االرتًلػٙ فٙ ان ٛلة انـع

 َضٕ انزٚلكٛلب ٔيتل ؼة بٔنٛلء بيٕر انيالب أل ُلمٓى ٔيًلرطلب انًؼهًٍٛ انـعٛة انتدرٚظٛة.

 م ئٌ انًؼلٚٛز انإيٛة االيزٚكٛة نتؼهٛى انؼهٕو فخـؾ يؼلٚٛز خلؿة  لنتعلػم االرتًلػٙ  ٍٛ يؼهى 

ئ ٓلر االصتزاو ٔانتادٚز ألفكلر انيالب، ٔيٓلرافٓى، ٔخ زافٓى انؼخـٛة انًتُٕػة.  انؼهٕو ٔمال ّ يُٓلا

انتًكٍٛ انكليم نهيالب يٍ انًؼلركة فٙ انازاراب انًتـهة  ًضتٕٖ ٔطٛل  ػًهٓى، ٔٚتضًم انيلنب 

 انًظلٕنٛة ػٍ فؼهى بفزار يزًٕػة فٙ انـف. يٍ ٔار لب انًؼهى فؼشٚش انتؼلٌٔ انًؼتزك  ٍٛ انيالب.

 Nationalفـًٛى ٔئرارة انًُلقؼة ٔانضٕار انزطًٙ ٔغٛز انزطًٙ  ٍٛ انيالب  ُلء ػهٗ بطض ػهًٛة ا

Research Council, 1996.  

حلنخلًا انؼُـز انتدرٚظٙا ْٕٔ  نك انؼُـز انٕاكش فٙ انؼًهٛة انتؼهًٛٛة ٔانًزكش ػهّٛ، ٔٚؼتزك فّٛ 

ٚضتٕ٘ ػهٗ حالث يٓلراب يتكليهة، احُتلٌ يُٓل  انيالب ٔانًؼهى ٔانًلرة انؼهًٛة. ٔانؼُـز انتدرٚظٙ

  لْزة ًْلا يٓلرة فُعٛذ اندرص، ٔيٓلرة انتإٚى ٔيُٓل االخت لراب، ٔيٓلرة يظتتزة ْٔٙ يٓلرة انتضلٛز.

فعٙ يٓلرة انتضلٛز ُٚ غٙ ػهٗ انًؼهى يؼزفة  لن ٛلة انـعٛة نهدرص يٍ صٛجا ػدر انيالب، صزى 

اطٛة ٔيـلرر انتؼهى، ٔكذنك انزٕ انعٛشٚلمٙ نهـف اػ ٛداب ٔب ٕ انـف، يدٖ فٕفز انًظتهشيلب اندر

 . ٔنؼم يٓلرة انتُعٛذ فًخم انًزاءة انؼلكظة نهؼًهٛة انتؼهًٛٛة، ٔفضٕ٘ انؼدٚد يٍ انًٓلراب 1032انظًٛد، 

يُٓلا يٓلرة فٓٛلة غزفة انـف، يٓلرة انتٓٛلة انضلفشة، يٓلرة انؼزس، يٓلرة مزس األطلهة، يٓلرة فُعٛذ 

ؼزٔف انؼًهٛة، يٓلرة انتدرٚض االطتاـلمٙ، يٓلرة اطتخداو انٕطلمم انتؼهًٛٛة، يٓلرة اطتخلرة اندافؼٛة، ان

يٓلرة انتؼشٚش، يٓلرة  ُلء انؼالقلب انؼخـٛة، يٓلرة ك ن انُظلو راخم انعـم، يٓلرة انتهخٛؾ، يٓلرة 

نًازراب اندراطٛة، بيل انؼهٕو  . ْذِ انًٓلراب نكم يازر يٍ ا1006فؼٍٛٛ انٕار لب انًُشنٛة اسٚتٌٕ، 

فٛللف ػهٛٓل يؼلٚٛز انؼهٕو نهتدرٚض ْٔٙا بٌ ٚخين يؼهًٕ انؼهٕو  زَليذ ػهًٙ ي ُٙ ػهٗ االطتاـلء 

ٔيٍ يتيه لفّ اختٛلر اطتزافٛزٛلب فدرٚض ٔفإٚى فدػى فًُٛة انيالب نًؼلرفٓى. بٌ ٚؼًم يؼهًٕ انؼهٕو 

ّ انيالب نتا م يظلٕنٛة فؼهًٓى انخلؽ ٔئرراك انتُٕع ػهٗ فٕرّٛ ٔفظٓٛم انتؼهٛى نيال ٓى ٔيُّ فٕرٛ

انخالفٙ  ٍٛ انيالب ٔانادراب انخلؿة. بٌ ٚؼتزك يؼهًٕ انؼهٕو قلم ة فٙ فإٚى فؼهى انيالب، ٔيُّ 

اطتخداو بطلنٛب يتُٕػة نزًغ انًؼهٕيلب ٔفضهٛم فهك ان ٛلَلب نتٕرّٛ انتدرٚض. كًل َـت انًؼلٚٛز 
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هٗ قٛلو يؼهًٙ انؼهٕو  تـًٛى ٔئرارة  ٛللب انتؼهى نتشٔٚد انيالب  كلفة انتدرٚظٛة نًؼهًٙ انؼهٕو ػ

  .National Research Council,1996االيكلَٛلب انالسية نتؼهى انؼهٕو ا

فزكش ػهٗ يًلرطلب انيالب فٙ انًٕقف انتدرٚظٙ، يٍ  (NGSS) م ئٌ يؼلٚٛز انؼهٕو نهزٛم انالرو 

نتٙ فإكد ػهٗ كزٔرة األراء األيخم؛ نٛكٌٕ انيالب قلررٍٚ برم فضاٛق يخزرلب انتؼهى انًظتٓدف، ا

ػهٗ افخل  انازاراب انـلم ة بحُلء انتخيٛن ٔانتُعٛذ نهدرٔص انؼهًٛة، فٛظتخدو انيالب مز  اناٛلص 

انًتؼدرة ٔفظزٛم ٔئرزاء انًًلرطلب ٔانتضاٛالب انؼهًٛة ٔانُٓدطٛة نتـًٛى انًُل د ٔصم انًؼكالب 

يًل ط ق بٌ انًٕقف انتدرٚظٙ ٚضٕ٘ انزشء األك ز يٍ انًًلرطلب انؼهًٛة،  . ٚتلش 1032اػظٛز٘، 

انتٙ فإحز فٙ انتضـٛم نهيالب، فاد ال ٚظتيٛغ انًؼهى ئٚزلر  ٛلة فٛشٚلمٛة يخلنٛة نهـف  ضكى بَّ ال ٚؼتزك 

لؿة فٙ فـًٛى ٔفُعٛذ انً ُٗ انًدرطٙ، ٔقد ال ٚظًش نّ  ٕكغ ٔاطتضداث بَظًة ٔقٕاٍَٛ ئرارٚة ردٚدة خ

 عـهّ ٔمال ّ، ٔنكُّ  ال ػك ٚظتيٛغ انتزكٛش ػهٗ انًٕقف انتدرٚض ٔفيٕٚزِ ٔفُعٛذِ، فٙ كٕء 

 االفزلْلب انؼلنًٛة انضدٚخة؛ نٛـم انيالب ئنٗ انعٓى انؼًٛق نهًازر، ٔ ذنك ٚزفعغ فضـٛم انيالب ػهًٛلً.

ٔاالرتًلػٛة  را ؼلًا ػُـز ئرارة انـفا فتزًغ راخم انـف يزًٕػة يٍ انؼُلؿز انعٛشٚلمٛة

ٔانُعظٛة، ٔفتعلػم يغ  ؼلٓل  ؼلل، ٔنلًلٌ فضاٛق فعلػم طهٛى  ٔ افزلْلب يٕر ة ال د يٍ ٔرٕر ئرارة 

ؿعٛة فلػهة نلًلٌ طٛز انتعلػم نتٕنٛد يخزرلب فؼهًٛٛة يزغٕ ة. ٔفؼزف ئرارة انـف  أَٓلا يزًٕػة 

اخم انـف نالطتعلرة يٍ كلفة ػًهٛلب ٔئرزاءاب فز ٕٚة يُظًة ْٔلرفة ٔيخيية ٚإو  ٓل انًؼهى ر

انًٕارر ٔاايكلَٛلب انًلرٚة ٔان ؼزٚة؛ نتٕفٛز يُلط ؿعٙ ئٚزل ٙ نهتؼهى ٔقٛلرة نهؼًهٛة انتؼهًٛٛة، ٔ نك 

  .1002نتضاٛق األْداف انتز ٕٚة انًُؼٕرة اانؼ لر٘، 

ة انـف، يٍ خالل انتؼزٚف انظل ق، ٚالصظ فغٛز رٔر انًؼهى فٙ انًدرطة انضدٚخة فًٛل ٚختؾ  ارار

فاد فضٕل يٍ يززر ك ن نهـف ئنٗ ػدر يٍ األرٔار يُٓلا االْتًلو  لنًُٕ انؼليم ٔانًتكليم نهًتؼهًٍٛ، 

االطٓلو فٙ صم يؼكالب انًتؼهًٍٛ انُعظٛة ٔاالرتًلػٛة ٔانتضـٛهٛة، فٕفٛز يُلط فؼهًٛٙ ئٚزل ٙ، انتخيٛن 

ًٍٛ ٔفٕنٛد اندافؼٛة انداخهٛة ٔانخلررٛة نضدٔث انتؼهى يٍ خالل خهق انًٕاقف انتؼهًٛٛة، اندػى نهًتؼه

نالطتًزار فٙ انتؼهى، فُظٛى انًٕاقف انتؼهًٛٛة نخهق يُلط فؼهًٛٙ فؼلَٔٙ فؼلركٙ  ٍٛ انًتؼهًٍٛ 

ٔانًؼهًٍٛ، فادٚى انتٕرّٛ ٔاارػلر انتؼهًٛٙ نهًتؼهًٍٛ، صج انًتؼهًٍٛ نتادٚى بفلم يل ٚظتيٛؼٌٕ يٍ رٓد 

  . 1000ٕب، ٔئ داع فٙ ػًهٛة انتؼهٛى اانزع

ً ػهٗ فضـٛم انيالب؛ صٛج  ٔنؼم اندٔر انزدٚد نهًؼهى فٙ يزلل ئرارة انـف ٚإحز فأحٛزاً ئٚزل ٛل

  بٌ ُْلك يزًٕػة يٍ انًإيلب اارارٚة فظٓى فٙ رفغ يظتٕٖ 1032بكدب رراطة انشْزاَٙ ٔآخزٌٔ ا

يـلرر انًؼزفة نتؼشٚش فؼهى  فضـٛم انيالب. فاد رلءب انًإيلب األر ؼة األُٔل كلنتلنٙا "فٕفٛز يختهف

انيلن لب، فعؼٛم ي دب انتؼليم ااَظلَٙ اندًٕٚقزامٙ فٙ انتؼهى، فضعٛش انيلن لب  لنزٕامش ٔانؼٓلراب 

انتادٚزٚة  لطتًزار، فدرٚب انًؼهًلب ػهٗ صظٍ ئرارة ٔفُظٛى ٔقت انضـة اندراطٛة نتكٌٕ رذا ة 

 ٔيؼٕقة".

رارة انـف،  ُٛت ػهٗ بطلص برٔار انًؼهى راخم انـف، ًٔٚكٍ انتًٛٛش  ٍٛ حالحة بًَلم طلمدة ا

 ْٔٙ كلنتلنٙا

انًُن اندًٕٚقزامٙا صٛج ٚزفكش ْذا انًُن ػهٗ اصتزاو كٛلٌ انيلنب، ٔٚإيٍ  ًؼلركة انيالب  .3

فٙ ؿٛلغة انإاػد انًُظًة نهظهٕكٛلب راخم انـف، ٔكذنك فٙ انؼًهٛة انتؼهًٛٛة؛ فٛخهق رٕا يٍ 

ى انتؼلَٔٙ  ٍٛ انيالب يزاػٛلً انعزٔ  انعزرٚة فًٛل  ُٛٓى، يتٛضلً انعزؿة نهيالب انًؼلركة انعلػهة ٔانتؼه

 . ٔنؼم انتٕرٓلب انضدٚخة فٙ فؼهٛى انؼهٕو فإكد 1032 تاٛٛى بػًلنٓى ٔيدٖ فؼهًٓى اانشْزاَٙ ٔآخزٌٔ، 
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ٔاارػلر  ْذا انًُن، يٍ خالل رؼم انيلنب ػُـزاً فلػالً فٙ فؼهًّ، ٔفزكٛش رٔر انًؼهى ػهٗ انتٕرّٛ

 ٔانتؼشٚش.

انًُن انتظهيٙا ٔٚزفكش ػهٗ قلػدة قٓز انيالب ٔفضٕٚهٓى ئنٗ برٔاب فُعٛذٚة فان. فٕٓ بكخز يُٓى  .1

ػهًلً ٔرراٚة، ٔال ٚظًش نهيالب  لنًؼلركة فٙ فكٍٕٚ انًُلْذ بٔ ؿٛلغة األَؼية بٔ ٔكغ قٕاٍَٛ خلؿة 

، ٔفدَٗ رغ ة انيالب فٙ انتؼهى ٔانتضـٛم  ظهٕكٛلفّ، فٛؼًم ْذا انًُن ػهٗ قتم انً لررة ػُد انيالب

  . 1032؛ قُلرٚهٙ ٔقلرٔب، 1032ٔيٍ حى انتظزب يٍ انًدرطة اانشْزاَٙ ٔآخزٌٔ، 

انًُن انعٕكٕ٘ا ٚزكش ْذا انًُن ػهٗ فزك انضزٚة انكليهة نهيالب فٙ فؼم يل ٚؼلؤٌٔ ٔقتًل  .1

ً ندررة ك ٛزِ ٚؼلؤٌٔ رٌٔ كٕا ن فذكز فٙ فٕرّٛ فؼهًٓى ٔطهٕكٓى راخم انعـم، ٔٚك ٌٕ انتؼهى طه ٛل

 . ٔفختهف األًَلم 1032؛ قُلرٚهٙ ٔقلرٔب، 1032ٔٚتظى طهٕك انيالب  لنعٕكٗ اانشْزاَٙ ٔآخزٌٔ، 

اارارٚة انًظتخدية فٙ انـف ٔنؼم انعـم  ُٛٓل  ضدٔر فلؿم يٍ انـؼٕ ة  ًكلٌ فٓٙ يتداخهة فًٛل 

ً فٙ   انت1032 ُٛٓل. ٔقد اطتزهت رراطة اقُلرٚهٙ ٔقلرٔب،  ؼزف ػهٗ انًُن اارار٘ األكخز اطتخدايل

ان ٛلة انـعٛة فٙ يُلمق يختهعة يٍ انٕمٍ انؼز ٙ ٔ ٔرداب بٌ انًُن اندًٚازامٙ، حى انتظهيٙ، حى 

انعٕكٕ٘  لنتزفٛب ػهٗ اختالف  ظٛن  ٍٛ اندراطلب ْٙ بًَلم اارارة انظلمدة فٙ يدارص انٕمٍ 

فكلَتا سٚلرة ػدر انيالب راخم انـف، كخزة انضزكة راخم  انؼز ٙ. بيل ب زس يؼكالب اارارة انـعٛة

  . 1032انـف اندراطٙ، االػتًلر ػهٗ مزٚاة فدرٚض ٔاصدة اقُلرٚهٙ ٔقلرٔب، 

 انطرٚمخ ٔاإلخراءاد

 يُٓح انذراضخ

نهتؼزف ػهٗ يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة، اف ؼت اندراطة انًُٓذ انٕؿعٙ انًظضٙ، ٔٚؼزف 

يُظى نتازٚز انٕكغ انضلنٙ نظلْزة بٔ يٕكٕع ٔٔؿعّ ٔفضهٛهّ،  ٓدف انٕؿٕل  أَّا بطهٕب  ضخٙ 

  . 1000نًؼهٕيلب ٔافٛة ٔرقٛاة ػُّ، نهكؼف ػٍ األٔكلع انالمًة  ٓدف فيٕٚزْل اانزػٛد٘، 

 يدتًغ انذراضخ ٔػُٛتٓب

هًدارص فكٌٕ يزتًغ ان ضج يٍ رًٛغ يؼهًٙ انؼهٕو افٛشٚلء، كًٛٛلء، اصٛلء، ػهى األرف  انًُتًٍٛ ن

انخلَٕٚة انضكٕيٛة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة، بيل انؼُٛةا يزًٕػة يٍ األفزار يؼتاة يٍ انًزتًغ األؿهٙ، 

 . فكلَت ػ لرة ػٍ يؼهًٙ انؼهٕو 1031ٔٚعتزف فٛٓل بَٓل فًخم انًزتًغ األؿهٙ فًخٛالً ؿلرقلً اػيٛعة، 

اطتزل ة يؼهًٛٓل نتـ ش انؼُٛة انعؼهٛة ػ لرة  حلَٕٚلب ناهة (4)يدرطة حلَٕٚة، فى اطت ؼلر اطتزل لب (25)فٙ

 يدرطة حلَٕٚة. ًٔٚكٍ فضدٚد خـلمـٓى كلنتلنٙا (21)  يؼهًلً ُٚتًٌٕ ئنٗ 311ػٍ ا

 (133(: ٔصف أفراد انؼُٛخ ثحطت يتغٛراد انذراضخ )ٌ= 2خذٔل رلى )
 انُطجخ انًئٕٚخ انتكرار فئبد انًتغٛر يتغٛراد انذراضخ

 انتخصص

 % 11.3 66 فٛشٚلء

 % 13.4 61 كًٛٛلء

 % 10.3 60 بصٛلء

 % 2.1 2 ػهٕو األرف

 انًؤْم انؼهًٙ

 % 22.6 22  كلنٕرٕٚص غٛز فز ٕ٘

 % 12.4 12  كلنٕرٕٚص فز ٕ٘

 % 31.0 34 يلرظتٛز

 ػذد يراد اضتخذاو انًؼًم

 % 60.4 26 يزة ٔاصدة

 % 61.2 22 حالث يزاب

 % 34.2 11 خًض يزاب فأكخز

 د انخجرحػذد ضُٕا

 % 6.2 4 طُٕاب 30بقم يٍ 

 % 20.6 42 طُة 32-30يٍ 

 % 62.3 40 طُة 32بكخز يٍ 
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 أداح انذراضخ 

اػتًد ان ضج ػهٗ االطت ٛلٌ كأراة نزًغ ان ٛلَلب؛ صٛج فكَٕت يٍ خًظة يضلٔر ْٙا يضٕر انًإيلب 

يضٕر انًإيلب انتدرٚظٛة نه ٛلة    ػ لرة رانة ػهٗ فٕفز انًإو.30انعٛشٚلمٛة نه ٛلة انـعٛة، ٔفكٌٕ يٍ ا

ػ لرة. يضٕر انًإيلب   36  ػ لرة. يضٕر انًإيلب اارارٚة ٔفكٌٕ يٍ ا10انـعٛة ٔفكٌٕ يٍ ا

 ػ لرة. (78)  ػ لرة، نٛـ ش يزًٕع انؼ لراب فٙ االطت ٛلٌ  ـٕرفّ األٔنٛة 36االرتًلػٛة ٔفكٌٕ يٍ ا

 انخصبئص انطٛكٕيترٚخ ألداح انذراضخ

  انًاٛلصبٔالًا ؿد  

  ٔفى 1030ٚدل ؿد  األراة ػهٗ "يدٖ ؿالصٛتٓل فٙ قٛلص يل ٔكؼت ناٛلطّ" اطهًٛلٌ ٔب ٕ ػالو، 

 انتأكد يٍ ؿد  االطت ٛلٌ يٍ خالل يل ٚهٙا

  ا Face Validityانـد  انظلْز٘ ا .3

فى ػزف انـٕرة األٔنٛة يٍ االطت ٛلٌ ػهٗ ػدر يٍ انًضكًٍٛ  ٔ٘ انخ زة ٔاالختـلؽ، ٔ نك 

طتعلرة يٍ خ زافٓى ٔاطتيالع آرامٓى صٕل يدٖ انظالية انهغٕٚة، ٔاندقة انؼهًٛة نعازاب  ٓدف اال

االطت ٛلٌ، ٔيدٖ اَتًلء كم فازة نهًضٕر انذ٘ فًخهّ، ٔفؼدٚم بٔ ئكلفة بٔ صذف يل ٚزَّٔ يُلط ًل، ٔفى 

ٛة يٍ انتؼدٚم فٙ كٕء آراء ٔفٕرٛٓلب انظلرة انًضكًٍٛ ٔ ذنك صـم ان لصج ػهٗ انـٕرة انُٓلم

 ػ لرة. (78)ػ لرة  دالً يٍ   46االطت ٛلٌ؛ صٛج بؿ ش االطت ٛلٌ ػ لرة ػٍ ا

  ا Internal Consistency Validityؿد  االفظل  انداخهٙ ا .1

  يٍ يؼهًٙ انؼهٕو  لنًزصهة انخلَٕٚة، يٍ غٛز 14اقٕايٓل فى في ٛق االطت ٛلٌ ػهٗ ػُٛة اطتيالػٛة 

  Person Correlation، ٔفى اطتخداو يؼليم ارف لم " ٛزطٌٕ" اجانًؼلركٍٛ فٙ انؼُٛة األطلطٛة نه ض

  1ٔرلءب انُتلمذ كًل فٙ انزدٔل رقى افٙ صظلب يدٖ ارف لم كم يضٕر  لندررة انكهٛة نالطت ٛلٌ، 

 اٜفٙا

 (26)ٌ=  يإيلب ان ٛلة انـعٛة َتبئح صذق االتطبق انذاخهٙ نًحبٔر اضتجٛبٌ(: 3خذٔل رلى )

 ًٛخ يؼبيم االرتجبطل يحبٔر االضتجٛبٌ

 *0.232 األٔلا انعٛشٚلمٛة

 *0.222 انخلَٙا انتدرٚظٛة

 *0.214 انخلنجا اارارٚة

 *0.222 انزا غا االرتًلػٛة

   α ≤0.02*رانة ػُد يظتٕٖ اندالنة ا

 ، 0.232  بٌ يؼليالب ارف لم يضلٔر االطت ٛلٌ  دررتٓل انكهٛة  هغتا ا1ٚت ٍٛ يٍ انزدٔل رقى ا

 ، نًضلٔر ان ٛلةا اانعٛشٚلمٛة، ٔانتدرٚظٛة، ٔاارارٚة، ٔاالرتًلػٛة  0.222 ، ٔا0.214 ، ٔا0.222ٔا

 ، 0.02ػهٗ انتزفٛب، ٔكلَت رًٛغ ْذِ اناٛى يٕر ة ٔيزفعؼة ٔ اب رالنة ئصـلمٛة ػُد يظتٕٖ اندالنة ا

 نالطت ٛلٌ.يًل ٚإكد بٌ رًٛغ انًضلٔر يتظاة يغ اندررة انكهٛة يًل ٚإٚد ؿد  انتكٍٕٚ انعزكٙ 

 حلَٛلًا ح لب االطت ٛلٌ

ٚاـد  خ لب األراة "صـٕل انعزر ػهٗ َعض اندررة بٔ قزٚب يُٓل ئ ا بػٛد في ٛآل ػهٗ َعض األفزار 

  . 1030ٔفضت َعض انظزٔف" اطهًٛلٌ ٔب ٕ ػالو، 



 2222اندسء انراثغ ػشر                       21انؼذد                   يدهخ انجحث انؼهًٙ فٙ انترثٛخ     
 

- 416 - 

 ٔفى انتأكد يٍ ح لب االطت ٛلٌ يٍ خالل يل ٚهٙا

  Alpha Cronbach'sانخ لب  يزٚاة بنعل نكزَٔ لط ا -3

فى اطتخداو يؼليم انخ لب بنعل نكزَٔ لط نضظلب ح لب يضلٔر االطت ٛلٌ ٔرررتٓل انكهٛة ٔ نك 

  نه ٛلَلب انتٙ فى رًؼٓل يٍ انؼُٛة االطتيالػٛة، ٔرلءب انُتلمذ SPSS لالطتؼلَة  لن زَليذ ااصـلمٙا

 ا6كًل فٙ انزدٔل رقى ا

 (26نصفٛخ ثطرٚمخ أنفب كرَٔجبخ )ٌ= يمٕيبد انجٛئخ ا (: َتبئح ثجبد اضتجٛب4ٌخذٔل رلى)

 لًٛخ يؼبيم انثجبد ػذد انفمراد يحبٔر االضتجٛبٌ

 0.243 14 األٔلا انعٛشٚلمٛة

 0.216 34 انخلَٙا انتدرٚظٛة

 0.224 31 انخلنجا اارارٚة

 0.212 30 انزا غا االرتًلػٛة

 0.261 46 اندررة انكهٛة نالطت ٛلٌ
 

نكزَٔ لط  هغتا -ى يؼليالب انخ لب نًضلٔر االطت ٛلٌ  يزٚاة بنعل  بٌ ق6ٛٚتلش يٍ انزدٔل رقىا

نًضلٔر ان ٛلةا اانعٛشٚلمٛة، ٔانتدرٚظٛة، ٔاارارٚة،   0.212 ، ٔا0.224 ، ٔا0.216 ، ٔا0.243ا

 ، ٔفإكد رًٛغ ْذِ اناٛى ػهٗ 0.261كًل  هغ يؼليم انخ لب انؼلو نالطت ٛلٌ ا ٔاالرتًلػٛة  ػهٗ انتزفٛب، 

  ٛلٌ ٚتًتغ  دررة يُلط ة يٍ انخ لب.بٌ االطت

  Split-Half Methodانخ لب  يزٚاة انتزشمة انُـعٛة ا -1

فًت فزشمة فازاب االطت ٛلٌ ئنٗ َـعٍٛ؛ انعازاب انعزرٚة فٙ يال م انعازاب انشٔرٛة، ٔفى اطتخداو 

ؼلرنة ، ٔرزٖ فؼدٚم انيٕل  لطتخداو ي ٍٛ انُـعٍٛيؼليم ارف لم  ٛزطٌٕ فٙ صظلب يدٖ االرف لم

   اٜفٙا2ٔرلءب انُتلمذ كًل ٚ ٍٛ انزدٔل رقى ا ، Spearman-Brown"ط ٛزيلٌ ٔ زأٌ" ا

 (26يمٕيبد انجٛئخ انصفٛخ ثطرٚمخ انتدسئخ انُصفٛخ )ٌ=  (: َتبئح ثجبد اضتجٛب5ٌخذٔل رلى )

 يؼليم انخ لب يؼليم االرف لم يحبٔر االضتجٛبٌ

 0.223 0.261 األٔلا انعٛشٚلمٛة

 0.201 0.211 انتدرٚظٛةانخلَٙا 

 0.222 0.213 انخلنجا االرتًلػٛة

 0.202 0.210 انزا غا اارارٚة

 0.222 0.221 اندررة انكهٛة نالطت ٛلٌ
 

  بٌ يؼليالب انخ لب نًضلٔر االطت ٛلٌ  يزٚاة "انتزشمة انُـعٛة"  هغتا 2ٚت ٍٛ يٍ انزدٔل رقى ا

ان ٛلةا اانعٛشٚلمٛة، ٔانتدرٚظٛة، ٔاارارٚة، نًضلٔر   0.202 ، ا0.222 ، ا0.201 ، ا0.223ا

 ، ٔفإكد رًٛغ ْذِ اناٛى ػهٗ 0.222، كًل  هغ يؼليم انخ لب انؼلو نالطت ٛلٌأاالرتًلػٛة  ػهٗ انتزفٛب، 

 بٌ االطت ٛلٌ ٚتًتغ  دررة يُلط ة يٍ انخ لب.
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 انُتبئح

 ٚؼزف ان لصج انُتلمذ انًزف ية  كم طإال ػهٗ انُضٕ اٜفٙا

 : َتبئح انطؤال األٔلأٔالا 

ُٚؾ انظإال األٔل ػهٗا "يل يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انعٛشٚلمٛة فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص 

 انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة؟ "

 ضظلب انًتٕطيلب انضظل ٛة ٔاالَضزافلب انًؼٛلرٚة ٔاألٔساٌ قلو ان لصج ٔنإلرل ة ػٍ ْذا انظإال، 

لب بفزار انؼُٛة يٍ يؼهًٙ انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة ػهٗ انًضٕر انُظ ٛة الطتزل 

األٔل يٍ براة اندراطة، يغ فزفٛب ْذِ انؼ لراب فُلسنًٛل فٙ كٕء قٛى يتٕطيلفٓل. ٔرلءب انُتلمذ كًل فٙ 

   اٜفٙا4انزدٔل رقى ا

ل تحذٚذ يذٖ تٕافر يمٕيبد انجٛئخ (: اإلحصبءاد انٕصفٛخ الضتدبثبد انؼُٛخ ح6ٕخذٔل رلى )

 (133انصفٛخ انفٛسٚبئٛخ ثبنًذارش انثبَٕٚخ نهجٍُٛ ثبنًذُٚخ انًُٕرح )ٌ= 

رلى 

 انؼجبرح
 انفمراد

انًتٕضط 

 انحطبثٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘

انٕزٌ 

 انُطجٙ

درخخ 

 انتٕفر
 انترتٛت

 3 يتٕطية %22.2 0.23 1.32 فٕسٚغ ئكلءة يزٚش ردا 1

1 
لفظة ػهٗ ح لب رررة فكٛٛف يُلطب نهًض

 صزارفٓل ؿٛعل ٔػتلء
 1 يتٕطية 22.1% 0.21 1.31

 1 يتٕطية %24.2 0.23 1.04 يظلصلب يُلط ة نؼدر انيالب 3

31 
ئيكلَٛة رؤٚة انظ ٕرة  ٕكٕس يٍ ق م رًٛغ 

 انيالب
 6 يتٕطية 24.1% 0.24 1.02

36 
ٔرٕر َٕافذ ٔاطؼة فظلػد ػهٗ طٕٓنة ٔؿٕل 

 ااكلءة اني ٛؼٛة
 2 يتٕطية 26.1% 3.01 1.22

 4 يتٕطية %20.2 0.24 1.21 يظلصلب فتٛش انضزكة نهًؼهى ٔانيالب  أرٚضٛة 31

13 
فٕفز غزفة نتضلٛز يتيه لب فُعٛذ انتزلرب فٙ 

 كم يخت ز
 2 يتٕطية 42.2% 3.02 1.22

12 
ٔرٕر يهـالب فٕكٛضٛة ػهٗ انًزك لب 

 ٔانًضلنٛم انكًٛٛلمٛة ف ٍٛ َٕػٓل
 2 يتٕطية 42.0% 3.06 1.42

33 
ػدو ٔرٕر بطيش ػلكظة نإلكلءة فؼٛق انتؼهى 

 فٙ انًخت ز
 2 يتٕطية 44.2% 3.31 1.44

11 

فٕفز فًدٚداب انًٛلِ ٔانكٓز لء ٔانغلس فٙ 

انًخت ز  ـٕرِ فظًش  ارزاء األَؼية انؼًهٛة 

  يزٚاّ آيُة

 30 يتٕطية 42.2% 3.30 1.41

32 
فٕفز طتلمز فٙ انًخت ز فظلػد ػهٗ ئرزاء 

 ألَؼية انؼًهٛة انتٙ فتيهب صزب انلٕءا
 33 يتٕطية 42.0% 3.32 1.40

 31 يتٕطية %46.2 0.24 1.22 فـًٛى يؼًلر٘ رذاب 6

 31 يتٕطية %41.1 3.01 1.21 فٕفز يتيه لب األيٍ ٔانظالية نهؼًم انًخ ز٘ 10

34 

فٕفز األرٔاب األطلطٛة ااألَل ٛب، انؼدطلب، 

ًٛلمٛة، برٓشِ انًلؿلب، األصًلف، انًٕار انكٛ

انتؼاٛى، برٓشة انتايٛز، يٕقد  ظٍ  ارزاء 

 انتزلرب

 36 كؼٛعة 41.2% 0.22 1.20

2 
فٕفز خشامٍ نٕكغ يظتهشيلب انتؼهى ٔانتؼهٛى 

 فٙ انًخت ز
 32 كؼٛعة 43.0% 3.02 1.66

2 
فٕفز بحلث ٚظتزٛب نًتيه لب انتؼهى ٔانتؼهٛى فٙ 

 انًخت ز
 34 كؼٛعة 22.2% 0.22 1.12

16 
ر خشاَة فٙ كم يخت ز نهتخهؾ يٍ ٔرٕ

 انغلساب انظلية ػُد فضلٛز  ؼق انًزك لب
 32 كؼٛعة 22.2% 3.31 1.12

 32 كؼٛعة %22.2 3.06 1.16فٕفز يؼداب انظالية انالسية نتُعٛذ األَؼية  32
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رلى 

 انؼجبرح
 انفمراد

انًتٕضط 

 انحطبثٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘

انٕزٌ 

 انُطجٙ

درخخ 

 انتٕفر
 انترتٛت

انؼًهٛة فٙ انًخت ز اقعلساب، َظلراب ٔاقٛة، 

 كًليلب   كًٛلب كلفٛة نزًٛغ انيالب

14 
ئرػلرٚة ف ٍٛ خيٕاب انؼًم ٔرٕر يهـالب 

 ػُد صدٔث خهم فٙ انُؼلم انؼًهٙ
 32 كؼٛعة 22.1% 3.01 1.11

32 
فٕفز كلفة األرٔاب ٔانتزٓٛشاب انالسية ارزاء 

 انُؼلم انؼًهٙ
 10 كؼٛعة 22.0% 0.21 1.11

11 
فٕفز انًٕار ٔاألرٔاب انالسية نتُظٛف انًخت ز 

  ؼد االَتٓلء يٍ ئرزاء انتزلرب
 13 كؼٛعة 22.2% 0.22 1.13

30 
يزَٔة فٕسٚغ ملٔالب انيالب نتٕاكب 

 يتيه لب فُعٛذ بَٕاع انتزلرب انًختهعة
 11 كؼٛعة 22.1% 3.01 1.12

 11 كؼٛعة %26.0 3.03 1.34 ٔرٕر فؼكٛهة بنٕاٌ ردارٚة فظلػد ػهٗ انتؼهى 4

32 

فٕفز بػدار كلفّٛ يٍ انًٕار األطلطٛة نٛتًكٍ 

كم فزر٘ بٔ انيالب يٍ ئرزاء األَؼية  ؼ

 يزًٕػلب ؿغٛزة

 16 كؼٛعة 21.1% 0.21 1.02

2 
اصتٕاء كم يخت ز ط ٕرة  كٛة يلًُة في ٛالب 

  اب رٕرِ ػلنٛة
 12 كؼٛعة 66.1% 3.02 3.22

 14 يُؼدية %61.2 0.22 3.23 ٔرٕر ػ كة يٍ انضٕاطٛب انًتيٕرة 2

  دررة يتٕطية %41.1 3.03 1.21 يتٕضط انذرخخ انكهٛخ

  بٌ يتٕطن اندررة انكهٛة نهًضٕر األٔلا "يإيلب ان ٛلة انـعٛة 4زدٔل رقى اٚتلش يٍ ان

% ، ْٔٙ قٛى فإكد ػهٗ بٌ يإيلب ان ٛلة انـعٛة انعٛشٚلمٛة 41.1  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.21انعٛشٚلمٛة"  هغ ا

ٓة َظز فتٕافز  دررة يتٕطية فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة، ٔ نك يٍ ٔر

 بفزار انؼُٛة يٍ يؼهًٙ انؼهٕو.

  "فٕسٚغ ئكلءة يزٚش رداً" انًزف ة األٔنٗ  ٍٛ انًإيلب انعٛشٚلمٛة ٔ نك 1ٔقد اصتهت انعازة رقى ا

  "فكٛٛف 1%  ٔ دررة يتٕطية، فٙ صٍٛ رلءب انعازة رقى ا22.2  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.32 ًتٕطن ا

  ٔ ٕسٌ 1.31ػتلًء" فٙ انًزف ة انخلَٛة  ًتٕطن ايُلطب نهًضلفظة ػهٗ ح لب رررّ صزارفٓل ؿٛعًل ٔ

  "يظلصلب يُلط ة نؼدر انيالب" ػهٗ انًزف ة 3%  ٔ دررة يتٕطية، ٔػغهت انعازة رقى ا22.1َظ ٗ ا

%  ٔ دررة يتٕطية. ٔنؼم  نك ٚؼٕر ناهة االْتًلو  لنًؼليم 24.2  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.04انخلنخة  ًتٕطن ا

ٙ انًدرطٛة، ٔنكٌٕ  ؼق انًدارص ػ لرة ػٍ ي لَٙ يظتأرزة نى فـًى انًدرطٛة يٍ ق م يـًًٙ انً لَ

 نتكٌٕ يدرطة؛  م ؿًًت نتكٌٕ ٔصداب طكُٛة. 

  "فٕفز بػدار كلفٛة يٍ انًٕار األطلطٛة نٛتًكٍ انيالب يٍ ارزاء 32ٔقد صـهت انعازة رقى ا

انًإيلب انعٛشٚلمٛة األَؼية  ؼكم فزر٘ أ يزًٕػلب ؿغٛزة" ػهٗ انًزف ة انزا ؼة ٔانؼؼزٍٚ  ٍٛ 

  "اصتٕاء كم 2%  ٔ دررة كؼٛعة،  ًُٛل صـهت انعازة رقى ا21.1  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.02 ًتٕطن ا

 -ٔق م األخٛزة –يخت ز ط ٕرة  كٛة يلًُة في ٛالب  اب رٕرِ ػلنٛة" ػهٗ انًزف ة انخليظة ٔانؼؼزٍٚ 

 ا "ٔرٕر ػ كة يٍ 2رقى ا%  ٔ دررة كؼٛعة، ٔصلسب انعازة 66.1  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا3.22 ًتٕطن ا

  ٔ ٕسٌ َظ ٗ 3.23 ًتٕطن ا -ٔاألخٛزة–انضٕاطٛب انًتيٕرة" ػهٗ انًزف ة انظلرطة ٔانؼؼزٍٚ 

%  ٔ دررة يُؼدية، ٔ نك يٍ ٔرٓة َظز بفزار انؼُٛة يٍ يؼهًٙ انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ 61.2ا

 ؛ صٛج كلٌ يٍ 1034ز٘ ٔانؼ د انكزٚى ا لنًدُٚة انًُٕرة. ٔفتعق ْذِ انُتٛزة يغ َتلمذ رراطة انؼٓ

َتلمزٓل بٌ انتزٓٛشاب ٔاألرٔاب انًخ زٚة األطلطٛة نٛظت كلفٛة؛ نٛتًكٍ انيالب يٍ ئرزاء انتزلرب طٕاء 

بيل فًٛل ٚتؼهق  لنظ ٕرة انذكٛة ٔبرٓشة انضٕاطٛب، فال فٕرد   ـٕرة فزرٚة بٔ  ؼكم يزًٕػلب ؿغٛزِ.

فٙ انًؼليم. ٔنؼم  نك ٚؼٕر ناهة انٕػٙ  أًْٛة انًؼليم فٙ فدرٚض  فٙ انعـٕل اني ٛؼٛة  ؼكم كلفٙ ٔال

 يازراب انؼهٕو اني ٛؼٛة ندٖ يؼهًٙ انؼهٕو ٔيؼزفٛٓى فٙ انتخـؾ.
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ا: َتبئح انطؤال انثبَٙ  ثبَٛب

ُٚؾ انظإال انخلَٙ ػهٗا "يل يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انتدرٚظٛة فٙ يؼليم انؼهٕو يٍ ٔرٓة 

 و  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة"؟َظز يؼهًٙ انؼهٕ

 ضظلب انًتٕطيلب انضظل ٛة ٔاالَضزافلب انًؼٛلرٚة ٔاألٔساٌ قلو ان لصج ٔنإلرل ة ػٍ ْذا انظإال، 

انُظ ٛة الطتزل لب بفزار انؼُٛة يٍ يؼهًٙ انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة ػهٗ انًضٕر 

اطة، يغ فزفٛب ّْ انؼ لراب فُلسنًٛل فٙ كٕء قٛى يتٕطيلفٓل. ٔرلءب انُتلمذ كًل ٚ ٍٛ انخلَٙ يٍ براة اندر

   اٜفٙا2انزدٔل رقى ا

(: اإلحصبءاد انٕصفٛخ الضتدبثبد انؼُٛخ حٕل تحذٚذ يذٖ تٕافر يمٕيبد انجٛئخ 4خذٔل رلى )

 (133انصفٛخ انتذرٚطٛخ ثبنًذارش انثبَٕٚخ نهجٍُٛ ثبنًذُٚخ انًُٕرح )ٌ= 

 انفمراد و
انًتٕضط 

 انحطبثٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘

انٕزٌ 

 انُطجٙ

درخخ 

 انتٕفر
 انترتٛت

11 
فٕرّٛ انيالب انتٕرّٛ انظدٚد بحُلء ئرزاء انُؼلم 

 انًخ ز٘
 3 يتٕطية 22.2% 0.22 1.32

 1 يتٕطية %22.0 0.23 1.34 يزاق ة رقٛاة ألراء انيالب بحُلء انُؼلم انًخ ز٘ 14

16 
ػلراب نهيالب فظٓى فٙ انتٕؿم فادٚى فؼهًٛلب ٔئر

 ئنٗ اطتُتلرلب ؿضٛضة يٍ انُؼلم انؼًهٙ
 1 يتٕطية 22.2% 0.21 1.32

12 
صج انيالب ػهٗ انًؼلركة ٔفؼًٛى انُتلمذ انتٙ 

 فٕؿهٕا ئنٛٓل يٍ خالل ئرزاء انُؼلم انًخ ز٘
 6 يتٕطية 22.1% 0.24 1.02

12 
فٕرّٛ انيالب نلزٔرة انتأكد يٍ َتلمذ انُؼلم 

 ز٘انًخ 
 2 يتٕطية 22.0% 0.21 1.02

12 
انًتل ؼة انضخٛخة نتظزٛم َتلمذ انُؼلم انًخ ز٘ بٔالً 

  أٔل يٍ ق م انيالب
 4 يتٕطية 24.2% 0.22 1.02

12 
فظزٛم  ٛلَلب ػليهة صٕل يل فؼهًّ انيالب يٍ 

 انُؼلم انًخ ز٘
 2 يتٕطية 26.1% 0.22 1.22

 2 يتٕطية %21.0 0.23 1.21 نًخ ز٘يؼلركة انيالب انعؼلنة فٙ فُعٛذ انُؼلم ا 11

13 
فؼزٛغ  ُلء فـٕر يظ ق نتٕقؼلب انيالب صٕل 

 َتلمذ انُؼلم انًؼًهٙ
 2 يتٕطية 21.2% 0.20 1.20

10 

صج انيالب ػهٗ فادٚى انتؼزٚعلب اارزامٛة 

نهًعلْٛى ٔانًـيهضلب انؼهًٛة انتٙ ٚتُلٔنٓل انُؼلم 

 انؼًهٙ فٙ انًخت ز

 30 يتٕطية 21.1% 0.26 1.22

 33 يتٕطية %23.2 0.21 1.24 ٔرٕر بْداف ٔاكضة نهُؼلم انًخ ز٘ فٙ انًدرطة 12

12 
فؼزٛغ انيالب ػهٗ انُالع صٕل يٕكٕع انُؼلم 

 انًخ ز٘ ق م ان دء  تُعٛذ
 31 يتٕطية 20.2% 0.22 1.21

12 
ئفلصة انعزؿة نتي ٛق انُؼلم انًخ ز٘ ق م فادًّٚ 

 نهيالب فٙ انًخت ز
 31 يتٕطية 42.1% 3.00 1.22

63 

ئرزاء مزامق ٔبطلنٛب فؼهى ٔفؼهٛى يتُٕػة فٙ 

انؼًم انًخ ز٘ نهًضلفظة ػهٗ اقـٗ صلالب 

 االَت لِ ٔاندافؼٛة ندٖ انيالب

 36 يتٕطية 42.2% 0.23 1.26

 32 يتٕطية %42.2 0.21 1.41 فٕفٛز فزؽ فؼهى صاٛاٙ نًختهف يظتٕٚلب انيالب 61

60 
ٍ انيه ة اناٛلو فٕفٛز طلػلب ئكلفٛة نًٍ ٚزغب ي

  أ٘ بَؼية ػهًٛة ئكلفٛة
 34 كؼٛعة 22.2% 3.02 1.16

  دررة يتٕطية %21.2 0.26 1.23 يتٕضط انذرخخ انكهٛخ



 2222اندسء انراثغ ػشر                       21انؼذد                   يدهخ انجحث انؼهًٙ فٙ انترثٛخ     
 

- 422 - 

  بٌ يتٕطن اندررة انكهٛة نهًضٕر انخلَٙا "يإيلب ان ٛلة انـعٛة انتدرٚظٛة"  هغ 2ٚت ٍٛ يٍ انزدٔل رقى ا

هٗ بٌ يإيلب ان ٛلة انـعٛة انتدرٚظٛة فتٕافز  دررة % ، ْٔٙ قٛى فإكد ػ21.2  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.23ا

يتٕطية فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة، ٔ نك يٍ ٔرٓة َظز بفزار انؼُٛة يٍ 

  "فٕرّٛ انيالب انتٕرّٛ انظدٚد بحُلء ئرزاء انُؼلم انًخ ز٘" 11يؼهًٙ انؼهٕو. ٔقد اصتهت انعازة رقى ا

%  ٔ دررة 22.2  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.32ٔنٗ  ٍٛ انًإيلب انتدرٚظٛة ٔ نك  ًتٕطن اانًزف ة األ

  "يزاق ة رقٛاة ألراء انيالب بحُلء انُؼلم انًخ ز٘" فٙ انًزف ة 14يتٕطية، فٙ صٍٛ رلءب انعازة رقى ا

ٚى   "فاد16%  ٔ دررة يتٕطية،  ًُٛل كلَت انعازة رقى ا22.0  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.34انخلَٛة  ًتٕطن ا

فؼهًٛلب ٔئرػلراب نهيالب فظٓى فٙ انتٕؿم ئنٗ اطتُتلرلب ؿضٛضة يٍ انُؼلم انؼًهٙ" فٙ انًزف ة 

%  ٔ دررة يتٕطية. ٔنؼم ْذِ انُتلمذ ف ٍٛ قهة االْتًلو 22.2  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.32انخلنخة  ًتٕطن ا

حُلء ئرزاء انُؼلم  لنتزلرب انؼًهٛة فٙ فدرٚض انؼهٕو، ٔكٌٕ  ؼق انًؼهًٍٛ ٚإيٌٕ  تٕرّٛ انيالب ب

انًخ ز٘، ٔيزاق تٓى ٚؼٕر نهضزؽ ػهٗ طالية انيالب، بكخز يٍ االْتًلو ٔانتزكٛش ػهٗ انًٓلراب 

انؼهًٛة انًظتخدية فٙ انتزلرب انؼًهٛة، بيل فادٚى انتؼهًٛلب ٔاالرػلراب نهيالب نهٕؿٕل ئنٗ اطتُتلرلب 

نتاهٛم يٍ انت لٍٚ فٙ اطتُتلرلب انيالب، ؿضٛضة، فهؼهّ  ٓدف فظزٛم فهك انُتلمذ فٙ كزاص انُؼلم، ٔا

ُْٔل ٚ زس رٔر انًؼزف انؼهًٙ نهًؼهًٍٛ،  ضٛج ٚتل غ رنٛم بٔ كزاطة انُؼلم ٔيل ٚظزم انيالب  ّ يٍ 

 َتلمذ . ٔف ٍٛ ْذِ انُتٛزة بًْٛة كزاص انتزلرب انؼًهٛة.

خ ز٘، نهًضلفظة   "مزامق ٔبطلنٛب فؼهى ٔفؼهٛى يتُٕػة فٙ انؼًم ان63ًٔقد صـهت انعازة رقى ا

ػهٗ بقـٗ صلالب االَت لِ ٔاندافؼٛة ندٖ انيالب" ػهٗ انًزف ة انزا ؼة ػؼز  ٍٛ انًإيلب انتدرٚظٛة 

  "فٕفٛز 61%  ٔ دررة يتٕطية، فٙ صٍٛ صـهت انعازة رقى ا42.2  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.26 ًتٕطن ا

 ًتٕطن  -ق م األخٛزةٔ –فزؽ فؼهى صاٛاٙ نًختهف يظتٕٚلب انيالب" ػهٗ انًزف ة انخليظة ػؼز 

  "فٕفٛز طلػلب ئكلفٛة 60%  ٔ دررة يتٕطية، ٔػغهت انعازة رقى ا42.2  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.41ا

 ًتٕطن  -ٔاألخٛزة–نًٍ ٚزغب يٍ انيه ة اناٛلو  أ٘ بَؼية ػهًٛة ئكلفٛة" انًزف ة انظلرطة ػؼز 

ؼُٛة يٍ يؼهًٙ انؼهٕو %  ٔ دررة كؼٛعة، ٔ نك يٍ ٔرٓة َظز بفزار ان22.2  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.16ا

 لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة. ٔفؼشٖ ْذِ انُتلمذ ئنٗ انتزكٛش ػهٗ مزٚاة انًضلكزة فٙ 

انتؼهٛى، ٔفؼٕر انيالب ػهٗ انضـٕل ػهٗ يؼلرف ٔيؼهٕيلب رلْشة، ٔفًضٕر رٔرْى صٕل اطتزرلػٓل 

ًؼًم رٌٔ ٔرٕر انًؼهى، بٔ ٔرٕر فان، كًل بٌ يضلز٘ انًخت ز قد ال ٚظًضٌٕ نهيالب  دخٕل ان

صـؾ يدررة فٙ انزدٔل اندراطٙ. كًل بٌ انتزلرب انؼهًٛة فٙ انكتلب اندراطٙ فكٌٕ فزلرب فأكٛدٚة 

يؼزٔفة انُتلمذ يظ الً، فهذنك ال فًُٙ ندٚٓى انؼغف نهؼًم انًخ ز٘. كًل بٌ انؼًم انًخ ز٘ ال ٚكٌٕ رشاء 

  ػُد رؿد ٔفضهٛم انتزلرب 1032ٔرد انغٕٚز٘ ٔانؼزع ايٍ انتاٛٛى انؼلو فٙ يازراب انؼهٕو. ٔقد 

يٍ  (88%)انؼًهٛة انتٙ َعذب يٍ ق م يؼهًٙ انؼهٕو فٙ فدرٚض انيه ة انًْٕٕ ٍٛ فٙ األررٌ، ٔردا بٌ 

فان.  (32%)انتزلرب ْٙ فزلرب فأكٛدٚة، ٔبٌ َظ ة انتزلرب انًُعذة يٍ انتزلرب انًازرة ال ٚتزلٔس 

ؼلو ٔنهيالب انؼلرٍٚٛ. ٔكذنك فتٕافق َتلمذ ْذا ان ضج يغ رراطة انزؼ ز٘ فكٛف فٙ يدارص انتؼهٛى ان

صٛج فٕؿهت ئنٗ بٌ "انيه ة َلرراً يل قليٕا  تـًٛى فزلرب بٔ صدرٔا خيٕافٓل  أَعظٓى"اانزؼ ز٘، 

1002 .  

ا: َتبئح انطؤال انثبنث  ثبنثب

ٚة فٙ يؼليم انؼهٕو يٍ ٔرٓة ُٚؾ انظإال انخلنج ػهٗا "يل يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة اارار

 َظز يؼهًٙ انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة"؟ 
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 ضظلب انًتٕطيلب انضظل ٛة، ٔاالَضزافلب انًؼٛلرٚة، قلو ان لصج ٔنإلرل ة ػٍ ْذا انظإال، 

لنًدُٚة انًُٕرة ػهٗ ٔاألٔساٌ انُظ ٛة الطتزل لب بفزار انؼُٛة، يٍ يؼهًٙ انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  

انًضٕر انزا غ يٍ براة اندراطة، يغ فزفٛب ْذِ انؼ لراب فُلسنًٛل، فٙ كٕء قٛى يتٕطيلفٓل. ٔرلءب انُتلمذ 

   اٜفٙا2كًل ٕٚكش انزدٔل رقى ا

(: اإلحصبءاد انٕصفٛخ الضتدبثبد انؼُٛخ حٕل تحذٚذ يذٖ تٕافر يمٕيبد انجٛئخ 4خذٔل رلى )

 (133رش انثبَٕٚخ نهجٍُٛ ثبنًذُٚخ انًُٕرح )ٌ= انصفٛخ اإلدارٚخ ثبنًذا

 انفمراد و
انًتٕضط 

 انحطبثٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘

انٕزٌ 

 انُطجٙ

درخخ 

 انتٕفر
 انترتٛت

26 
فٕفز طزالب ٔاكضة ٔيُظًة نزًٛغ األرٓشة 

 ٔاألرٔاب ٔانتزلرب انًُعذة فٙ انًخت ز
 3 يتٕطية 22.0% 0.22 1.02

61 
ػد انظهٕكٛة نهؼًم ٔرٕر يزًٕػّ ٔاكضة يٍ انإا

 انًخ ز٘ انتٙ ٚزب ػهٗ انيالب يزاػلفٓل
 1 يتٕطية 21.0% 0.22 1.21

62 
ٔكٕس انُتلمذ انًتزف ة ػهٗ كم طهٕك ٚخلنف 

 انإاػد انظهٕكٛة نهؼًم انًخ ز٘
 1 يتٕطية 21.1% 3.03 1.22

21 

ٔرٕر ٔػٙ ندٖ رًٛغ يُظٕ ٙ انًدرطة 

نهًضلفظة  لارزاءاب االصتٛلمٛة انٕقلمٛة انالسية 

 ػهٗ طالية انًخت ز ٔانيالب

 6 يتٕطية 23.1% 0.22 1.22

64 
ٔرٕر ػإ لب يضدرة نكم يخلنعّ طهٕكّٛ فتُلطب 

 يغ َٕع انًخلنعة
 2 يتٕطية 42.2% 0.22 1.22

62 
َٓذ حل ت فٙ انتؼليم يغ انيه ة انذٍٚ ٚخزقٌٕ 

 انالٌَٕ
 4 يتٕطية 42.2% 3.03 1.22

62 

ٍ ٔانظالية يؼهُة ٔرٕر قٕاػد ٔفؼهًٛلب نألي

الف لػٓل يٍ ق م انيالب ػُد اناٛلو  أ٘ َؼلم 

 يخ ز٘

 2 يتٕطية 44.2% 3.02 1.44

66 
يؼلركة انيالب فٙ ٔكغ انإاػد انظهٕكٛة 

 انًُظًة نظهٕكٓى راخم انًخت ز
 2 يتٕطية 44.1% 3.02 1.42

20 
ئفلصة انعزؿة نهيه ة  ًزارؼّ انإاٍَٛ انًُظًة 

 نهظهٕك انـعٙ  أَعظٓى
 2 يتٕطية 42.2% 3.02 1.41

21 
ٔرٕر فضؾ رٔر٘ نهًٕار ٔاألرٓشة نهتأكد يٍ 

 ؿالصٛتٓل ٔطاليتٓل ٔرلْشٚتٓل نالطتؼًلل
 30 يتٕطية 46.2% 3.02 1.22

23 
َظلو رٔر٘ نًزارؼة ئرزاءاب ٔقٕاػد األيٍ 

 ٔانظالية فٙ انًخت ز
 33 يتٕطية 41.2% 3.01 1.22

62 
نظهٕكٛة فٙ يكلٌ ٔكغ قلمًّ انإاػد ٔانإاٍَٛ ا

  لرس فٙ انعـم
 31 كؼٛعة 43.1% 3.30 1.62

  دررة يتٕطية %42.2 3.01 1.26 يتٕضط انذرخخ انكهٛخ

  بٌ يتٕطن اندررة انكهٛة نهًضٕر انخلنجا "يإيلب ان ٛلة انـعٛة 2ٚتلش يٍ انزدٔل رقى ا

ب ان ٛلة انـعٛة اارارٚة % ، ْٔٙ قٛى فإكد ػهٗ بٌ يإيل42.2  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.26اارارٚة"  هغ ا

فتٕافز  دررة يتٕطية فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة، ٔ نك يٍ ٔرٓة َظز 

 بفزار انؼُٛة يٍ يؼهًٙ انؼهٕو.

  "فٕفز طزالب ٔاكضة ٔيُظًّ نزًٛغ األرٓشة ٔاألرٔاب ٔانتزلرب انًُعذة 26ٔقد اصتهت انعازة رقى ا

%  22.0  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.02ًزف ة األٔنٗ  ٍٛ انًإيلب اارارٚة ٔ نك  ًتٕطن افٙ انًخت ز" ان

  "ٔرٕر يزًٕػّ ٔاكضة يٍ انإاػد انظهٕكٛة نهؼًم 61ٔ دررة يتٕطية، فٙ صٍٛ رلءب انعازة رقى ا

%  21.0  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.21انًخ ز٘ انتٙ ٚزب ػهٗ انيالب يزاػلفٓل" فٙ انًزف ة انخلَٛة  ًتٕطن ا

  "ٔكٕس انُتلمذ انًتزف ة ػهٗ كم طهٕك ٚخلنف انإاػد 62ة يتٕطية، ٔصلسب انعازة رقى أ درر
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%  ٔ دررة 21.1  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.22انظهٕكٛة نهؼًم انًخ ز٘" ػهٗ انًزف ة انخلنخة  ًتٕطن ا

ٙ يتٕطية. ٔنؼم ْذِ انؼ لراب قٕاػد بطلطٛة يٍ  ٛلة انتدرٚض انًؼًهٛة انتٙ ٚزب فدُٔٚٓل ٔئػالَٓل ف

 يكلٌ ٔاكش نهيالب؛ فٓٙ يٍ يكَٕلب انًؼًم انزمٛظٛة.

  فٙ بٌ يؼزفة انيالب  إاػد انظالية 1002ٔفتعق َتٛزة ان ضج انضلنٙ يغ َتٛزة رراطة انزؼ ز٘ ا

فٙ انًخت زاب يتٕطية ٔفكٌٕ ػلرة  تٕكٛش يٍ انًؼهى ػلرة بٔ  تٕفٛز يهـالب فٕكش انتؼهًٛلب فٙ 

 انًخت ز. 

  "ٔرٕر فضؾ رٔر٘ نهًٕار ٔاألرٓشة نهتأكد يٍ ؿالصٛتٓل ٔطاليتٓل 21ى أقد صـهت انعازة رق

  ٔ ٕسٌ َظ ٗ 1.22ٔرلْشٚتٓل نالطتؼًلل" ػهٗ انًزف ة انؼلػزة  ٍٛ انًإيلب اارارٚة  ًتٕطن ا

  "َظلو رٔر٘ نًزارؼة ئرزاءاب ٔقٕاػد 23%  ٔ دررة يتٕطية،  ًُٛل صـهت انعازة رقى ا46.2ا

  ٔ ٕسٌ َظ ٗ 1.22 ًتٕطن ا -ٔق م األخٛزة –انًخت ز" ػهٗ انًزف ة انضلرٚة ػؼز األيٍ ٔانظالية فٙ 

  "ٔكغ قلمًّ انإاػد ٔانإاٍَٛ انظهٕكٛة فٙ يكلٌ 62%  ٔ درة يتٕطية، ٔػغهت انعازة رقى ا41.2ا

%  ٔ دررة 43.1  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.62 ًتٕطن ا -ٔاألخٛزة– لرس فٙ انعـم" انًزف ة انخلَٛة ػؼز 

ٔ نك يٍ ٔرٓة َظز بفزار انؼُٛة يٍ يؼهًٙ انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة.  كؼٛعة،

ٔنؼم انظ ب فٙ فدَٙ يظتٕٖ ػ لرة "ٔرٕر فضؾ رٔر٘ نهًٕار ٔاألرٓشة نهتأكد يٍ ؿالصٛتٓل ٔطاليتٓل 

انًخت ز، بٔ  ٔرلْشٚتٓل نالطتؼًلل" رغى بًْٛتٓل ْٕ ػدو فضدٚد انؼخؾ انًكهف  ذنك، ْم ْٕ يضّلز

يؼهى انؼهٕو، بٔ نزُة يؼّكهة نٓذا انغزف، فتداخم انـالصٛلب ٔػدو فضدٚد انًظلٕنٛلب ٚعاد انؼًم بًْٛتّ 

 ٔنّ فأحٛز طه ٙ.

ا: َتبئح انطؤال انراثغ  راثؼب

ُٚؾ انظإال انخلنج ػهٗا "يل يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة االرتًلػٛة فٙ يؼليم انؼهٕو يٍ 

 انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة؟"ٔرٓة َظز يؼهًٙ 

 ضظلب انًتٕطيلب انضظل ٛة ٔاالَضزافلب انًؼٛلرٚة ٔاألٔساٌ قلو ان لصج ٔنإلرل ة ػٍ ْذا انظإال، 

انُظ ٛة الطتزل لب بفزار انؼُٛة يٍ يؼهًٙ انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة ػهٗ انًضٕر 

اندراطة، يغ فزفٛب ْذِ انؼ لراب فُلسنًٛل فٙ كٕء قٛى يتٕطيلفٓل. ٔرلءب انُتلمذ كًل فٙ  انخلنج يٍ براة

   اٜفٙا2انزدٔل رقى ا

(: اإلحصبءاد انٕصفٛخ الضتدبثبد انؼُٛخ حٕل تحذٚذ يذٖ تٕافر يمٕيبد انجٛئخ 4خذٔل رلى )

 (133انصفٛخ االختًبػٛخ ثبنًذارش انثبَٕٚخ نهجٍُٛ ثبنًذُٚخ انًُٕرح )ٌ= 

 انفمراد و
انًتٕضط 

 انحطبثٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘

انٕزٌ 

 انُطجٙ

درخخ 

 انتٕفر
 انترتٛت

41 
انضزؽ ػهٗ فؼزٛغ انيالب ػهٗ يظلػدة  ؼلٓى 

  ؼلل بحُلء انؼًم انًخ ز٘
 3 ػلنٛة 26.1% 0.20 1.12

41 
فؼزٛغ يظتًز نهضٕار  ٍٛ انيالب ٔيؼهًٛٓى  ًل 

 ٚضاق بْداف انؼًم انًخ ز٘
 1 ػلنٛة 21.0% 0.21 1.11

43 
انضزؽ ػهٗ فدرٚب انيالب ػهٗ األراء انتؼلَٔٙ 

 انتؼلركٙ بحُلء انؼًم انًخ ز٘
 1 ػلنٛة 21.0% 0.22 1.12

46 
يزاػلة االختالفلب انخالفٛة  ٍٛ انيالب كًل فٙ 

 اانهٓزلب ٔانؼلراب ٔانتالنٛد 
 6 ػلنٛة 23.2% 0.21 1.12

22 
لء انؼًم ئ ٓلر انخاة  ادراب انيه ة انؼهًٛة بحُ

 انًخ ز٘
 2 ػلنٛة 23.2% 0.22 1.14
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 انفمراد و
انًتٕضط 

 انحطبثٙ

االَحراف 

 انًؼٛبر٘

انٕزٌ 

 انُطجٙ

درخخ 

 انتٕفر
 انترتٛت

40 
انظؼٙ نًُش انيالب انؼؼٕر  لأليلٌ بحُلء انؼًم 

 انًخ ز٘
 4 يتٕطية 23.1% 0.24 1.12

22 
انًزَٔة فٙ فعٓى انظهٕك انيال ٙ بحُلء انؼًم 

 انًخ ز٘
 2 يتٕطية 20.0% 0.20 1.10

22 
ٔرٕر صزؽ يتٕاؿم ػهٗ فيٕٚز ػالقة فإو 

 صتزاو انًت لرل بحُلء انؼًم انًخ ز٘ػهٗ انٕر ٔاال
 2 يتٕطية 22.0% 0.23 1.31

24 
ٔرٕر طؼٙ صاٛاٙ نهتؼليم يغ كم ملنب يٍ يُيهق 

 بَّ فزر قلرر ػهٗ انتؼهى يٍ خالل انؼًم انًخ ز٘
 2 يتٕطية 22.2% 0.24 1.01

22 
فٕرّٛ انيالب نهتؼزٚف  أَعظٓى ْٕٔاٚلفٓى فٙ  داٚة 

 كم فـم رراطٙ
 30 يتٕطية 26.2% 3.01 1.22

  دررة يتٕطية %20.1 0.23 1.13 يتٕضط انذرخخ انكهٛخ

  بٌ يتٕطن اندررة انكهٛة نهًضٕر انزا غا "يإيلب ان ٛلة انـعٛة 2ٚت ٍٛ يٍ انزدٔل رقى ا

% ، ْٔٙ قٛى فإكد ػهٗ بٌ يإيلب ان ٛلة انـعٛة 20.1  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.13االرتًلػٛة"  هغ ا

ة يتٕطية فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة، ٔ نك يٍ االرتًلػٛة فتٕافز  درر

 ٔرٓة َظز بفزار انؼُٛة يٍ يؼهًٙ انؼهٕو.

  "انضزؽ ػهٗ فؼزٛغ انيالب ػهٗ يظلػدة  ؼلٓى  ؼلل بحُلء انؼًم 41ٔقد اصتهت انعازة رقى ا

%  26.1  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.12طن اانًخ ز٘" انًزف ة األٔنٗ  ٍٛ انًإيلب االرتًلػٛة ٔ نك  ًتٕ

  "فؼزٛغ يظتًز نهضٕار  ٍٛ انيالب ٔيؼهًٛٓى  ًل ٚضاق 41ٔ دررة ػلنٛة،  ًُٛل صـهت انعازة رقى ا

%  ٔ دررة ػلنٛة، 21.0  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.11بْداف انؼًم انًخ ز٘" ػهٗ انًزف ة انخلَٛة  ًتٕطن ا

األراء انتؼلَٔٙ انتؼلركٙ بحُلء انؼًم    "انضزؽ ػهٗ فدرٚب انيالب ػه43ٗٔػغهت انعازة رقى ا

%  ٔ دررة ػلنٛة. ٔٚالصظ بٌ خًض 21.0  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.12انًخ ز٘" انًزف ة انخلنخة  ًتٕطن ا

  ػهٗ 22، 46، 43، 41، 41ػ لراب فٙ ْذا انًضٕر طزهت " فٕفز ػلنٙ" ْٔٙ انؼ لراب رقى ا

ك ٚؼٕر ئنٗ انتالرب انًكلَٙ  ٍٛ انيالب فٙ  . ٔنؼم  ن1.14-1.12انتٕانٙ  ًتٕطن صظل ٙ فزأس  ٍٛ ا

انًؼًم ٔانتؼلٌٔ فًٛل  ُٛٓى ألرزاء فزز ة ٔاصدة، ٔكٌٕ انًؼهى فؼكٛم انًؼًم ٔيٕقغ انًؼهى،  ضٛج ٚكٌٕ 

انًؼهى فٙ انًُتـف ٔانيالب يتضهاٍٛ صٕنّ؛ يًل ٚخهق يُلط فؼهًٛٙ فلػم. ٔقد ٚؼٕر نهي ٛؼة االرتًلػٛة 

 ٛش  لنتادٚز ٔانًض ة ٔػدو انتؼاٛد.نهًزتًغ انظؼٕر٘، صٛج فتً

  "ٔرٕر صزؽ يتٕاؿم ػهٗ فيٕٚز ػالقة فإو ػهٗ انٕر ٔاالصتزاو 22ٔقد رلءب انعازة رقى ا

  ٔ ٕسٌ 1.31انًت لرل بحُلء انؼًم انًخ ز٘" فٙ انًزف ة انخليُة  ٍٛ انًإيلب االرتًلػٛة  ًتٕطن ا

  "ٔرٕر طؼٙ صاٛاٙ نهتؼليم يغ كم 24رقى ا%  ٔ دررة يتٕطية، فٙ صٍٛ رلءب انعازة 22.0َظ ٗ ا

ٔق م  –ملنب، يٍ يُيهق بَّ فزر قلرر ػهٗ انتؼهى يٍ خالل انؼًم انًخ ز٘ " فٙ انًزف ة انتلطؼة 

  "فٕرّٛ 22%  ٔ درة يتٕطية، ٔصلسب انعازة رقى ا22.2  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.01 ًتٕطن ا -األخٛزة

 ًتٕطن  -ٔاألخٛزة –م فـم رراطٙ" انًزف ة انؼلػزة انيالب نهتؼزٚف  أَعظٓى ْٕٔاٚلفٓى فٙ  داٚة ك

%  ٔ دررة يتٕطية، ٔ نك يٍ ٔرٓة َظز بفزار انؼُٛة يٍ يؼهًٙ انؼهٕو 26.2  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.22ا

 لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة. ٔنؼم ػدو ٔرٕر برٔاب ٔفزٓٛشاب كلفٛة نكم انيالب ارزاء 

ػلب ؿغٛزة، رؼم انًؼهى ٚإو  أرزاء انتزز ة  ًؼلركة انًتًٛشٍٚ يٍ انتزلرب  ؼكم فزر٘ بٔ يزًٕ

انيالب؛ يًل ٚاهم يٍ فيٕٚز ػالقلب ارتًلػٛة، كًل بٌ قـز انٕقت انًخـؾ نهًؼًم ال ٚظًش  تكٍٕٚ 

فهك انؼالقلب االرتًلػٛة، ٔكذنك ػدو فكٍٕٚ يزًٕػلب ؿغٛزة ارزاء انتزلرب. يًل ٚزؼم انتُلفض  ٍٛ 
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ٛشٍٚ طٛد انًٕقف ٔانً لررة يضدٔرة، ٔنؼم انٕٓٚلب ٔانًٕٛل ال فُلقغ فٙ انضـؾ انيالب انًتً

 اندراطٛة نكٌٕ انتزكٛش ٚكٌٕ ػهٗ انًضتٕٖ انؼهًٙ.

فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة - ؼكم ئرًلنٙ–ٔنتضدٚد رررة فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انؼًهٛة

نًتٕطن انكهٗ الطتزل لب انؼُٛة ػهٗ براة اندراطة، ٔفى  نك نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة، قلو ان لصج  ضظلب ا

 لالػتًلر ػهٗ قٛى انًتٕطيلب انضظل ٛة نهًضلٔر انتٙ فلًُتٓل االطت لَة، كًل قلو ان لصج  تزفٛب ْذِ 

  اٜفٙا30انًضلٔر فُلسنًٛل فٙ كٕء قٛى يتٕطيلفٓل، ٔرلءب انُتلمذ كًل ٚ ٍٛ انزدٔل رقى ا

يمٕيبد انجٛئخ انصفٛخ انؼًهٛخ فٙ يؼبيم انؼهٕو ئح اإلخًبنٛخ نتحذٚذ درخخ (: انُتب12خذٔل رلى )

 (133ثبنًذارش انثبَٕٚخ نهجٍُٛ ثبنًذُٚخ انًُٕرح )ٌ= 

يمٕيبد انجٛئخ  يحبٔر اضتجٛبٌ

 انصفٛخ
 انٕزٌ انُطجٙ انًتٕضط انحطبثٙ ػذد انفمراد

درخخ 

 انتٕفر
 انرتجخ

 6 يتٕطية %41.1 1.21 14 األٔلا انعٛشٚلمٛة

 1 يتٕطية %21.2 1.23 34 انخلَٙا انتدرٚظٛة

 3 يتٕطية %20.1 1.13 30 انخلنجا اارارٚة

 1 يتٕطية %42.2 1.26 31 انزا غا االرتًلػٛة

  دررة يتٕطية %23.0 1.26 46 اندررة انكهٛة 

ٙ %  23.0ْٔ  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.26  بٌ انًتٕطن انكهٗ نالطت لَة  هغ ا30ٚتلش يٍ انزدٔل رقى ا

قٛى فإكد ػهٗ بَّ يإيلب ان ٛلة انـعٛة انؼًهٛة فتٕفز  دررة يتٕطية فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة 

 نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة، ٔ نك يٍ ٔرٓة َظز بفزار انؼُٛة يٍ يؼهًٙ انؼهٕو.

ا ٔقد فٕافزب رًٛغ انًضلٔر انتٙ فلًُتٓل االطت لَة  دررة يتٕطية؛ صٛج اصتم انًضٕر انخلنج

% ، 20.1  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.13"يإيلب ان ٛلة انـعٛة االرتًلػٛة" انًزف ة األٔنٗ  ًتٕطن صظل ٙ ا

فٙ صٍٛ صـم انًضٕر انخلَٙا "يإيلب ان ٛلة انـعٛة انتدرٚظٛة" ػهٗ انًزف ة انخلَٛة  ًتٕطن صظل ٙ 

رارٚة" فٙ انًزف ة % ، ٔرلء انًضٕر انزا غا " يإيلب ان ٛلة انـعٛة اا21.2  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.23ا

% ، ٔػغم انًضٕر األٔلا " يإيلب ان ٛلة انـعٛة 42.2  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.26انخلنخة  ًتٕطن صظل ٙ ا

% ، ٔ نك يٍ ٔرٓة َظز بفزار 41.1  ٔ ٕسٌ َظ ٗ ا1.21انعٛشٚلمٛة" انًزف ة األٔنٗ  ًتٕطن صظل ٙ ا

 نًُٕرة.انؼُٛة يٍ يؼهًٙ انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة ا

ا: َتبئح انطؤال انخبيص  خبيطب

ُٚؾ انظإال انخليض ػهٗا "ْم فٕرد فزٔ   اب رالنة ئصـلمٛة  ٍٛ اطتزل لب انؼُٛة يٍ يؼهًٙ 

انؼهٕو، صٕل فضدٚد يدٖ فٕافز يكَٕلب ان ٛلة انـعٛة انؼًهٛة، ًٚكٍ بٌ فُؼشٖ نهًتغٛزاب انتلنٛةا 

اب اطتخداو انًؼًم   لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ اانتخـؾ، انًإْم انؼهًٙ، طُٕاب انخ زة، ٔػدر يز

  لنًدُٚة انًُٕرة؟"

 One Wayٔنإلرل ة ػٍ انظإال انخليض، قلو ان لصج  لطتخداو اخت لر "فضهٛم انت لٍٚ األصلر٘" ا

ANOVA ٖنهتؼزف ػهٗ رالنة انعزٔ   ٍٛ اطتزل لب بفزار انؼُٛة يٍ يؼهًٙ انؼهٕو صٕل فضدٚد يد  

  (Scheffe Post Hoc Testاخت لر "ػٛعّٛ"كًل فى اطتخداو  انـعٛة انؼًهٛة، فٕافز يكَٕلب ان ٛلة

نهكؼف ػٍ يـدر انعزٔ   اب اندالنة،  ؼد ئرزاء اخت لر فضهٛم انت لٍٚ، ٔرلءب انُتلمذ  نهًالرَلب ان ؼدٚة

 ػهٗ انُضٕ اٜفٙا
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 َتبئح انفرٔق تجؼاب نًتغٛر انتخصص .أ 

جبٍٚ األحبد٘ ثٍٛ اضتدبثبد انؼُٛخ حٕل تحذٚذ يذٖ تٕفر (: َتبئح اختجبر تحهٛم انت11خذٔل رلى )

 (133انجٛئخ انصفٛخ انؼًهٛخ تُؼسٖ الختالف يتغٛر انتخصص )ٌ=  يمٕيبد

 يحبٔر اضتجٛبٌ

يمٕيبد انجٛئخ 

 انصفٛخ

 يدًٕع انًرثؼبد يصذر انتجبٍٚ
درخبد 

 انحرٚخ

يتٕضط 

 انًرثؼبد

لًٛخ 

 "ف"

يطتٕٖ 

 انذالنخ

 األٔل: انفٛسٚبئٛخ

 610.263 1 3121.116 ًزًٕػلب ٍٛ ان

 131.220 312 60111.226 راخم انًزًٕػلب 0.121 3.122

  311 63432.022 انت لٍٚ انكهٗ

 انثبَٙ: انتذرٚطٛخ

 16.222 1 306.144  ٍٛ انًزًٕػلب

 312.321 312 32226.243 راخم انًزًٕػلب 0.243 0.120

  311 32022.212 انت لٍٚ انكهٗ

 : االختًبػٛخانثبنث

 43.062 1 321.362  ٍٛ انًزًٕػلب

 300.233 312 31242.222 راخم انًزًٕػلب 0.433 0.402

  311 31362.011 انت لٍٚ انكهٗ

 انراثغ: اإلدارٚخ

 62.411 1 314.242  ٍٛ انًزًٕػلب

 40.222 312 2226.426 راخم انًزًٕػلب 0.212 0.262

  311 2223.232 انت لٍٚ انكهٗ

 انذرخخ انكهٛخ 

 322.210 1 214.240  ٍٛ انًزًٕػلب

 3204.122 312 110312.232 راخم انًزًٕػلب 0.222 0.301

  311 110421.022 انت لٍٚ انكهٗ

      α ≤0.02*رانة ػُد يظتٕٖ اندالنة ا
 

فزار انؼُٛة يٍ   ػدو ٔرٕر فزٔ   اب رالنة ئصـلمٛة  ٍٛ اطتزل لب ب33ٚت ٍٛ يٍ انزدٔل رقى ا

يؼهًٙ انؼهٕو صٕل فضدٚد يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انؼًهٛة اكدررة ئرًلنٛة، ٔكًضلٔر فزػٛةا 

-يإيلب ان ٛلة انـعٛة االرتًلػٛة-يإيلب ان ٛلة انـعٛة انتدرٚظٛة-يإيلب ان ٛلة انـعٛة انعٛشٚلمٛة

ص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة فُؼشٖ نًتغٛز يإيلب ان ٛلة انـعٛة اارارٚة  فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدار

 انتخـؾ. 

ٔنؼم انظ ب فٙ  نك، بٌ انتخـؾ نٛض نّ صدٔر فلؿهة يغ انتخــلب األخزٖ؛ فزًٛؼٓل فًخم 

فخـؾ انؼهٕو اني ٛؼٛة، ٔفدرص فٙ كهٛة ٔاصدة ْٙ كهٛة انؼهٕو، ٔنؼم انظهٕكٛلب، ٔانًؼلرف، 

اكتظ ٓل انًؼهًٌٕ فٙ فهك انكهٛة يتالر ة، ٔنٛض  ُٛٓل ف لٍٚ ٔاكش، ٔانًٓلراب، ٔاناٛى، ٔاالفزلْلب انتٙ 

 ٔ خلؿة ٔانخين اندراطٛة فتلًٍ يازراب يؼتزكة. 
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 َتبئح انفرٔق تجؼاب نًتغٛر انًؤْم انؼهًٙ .ة 

 انجٛئخ (: َتبئح اختجبر تحهٛم انتجبٍٚ األحبد٘ ثٍٛ اضتدبثبد انؼُٛخ حٕل تحذٚذ يذٖ تٕفر يمٕيبد12خذٔل رلى )

 (133انصفٛخ انؼًهٛخ تُؼسٖ الختالف يتغٛر انًؤْم انؼهًٙ )ٌ= 

يمٕيبد  يحبٔر اضتجٛبٌ

 انجٛئخ انصفٛخ
 يصذر انتجبٍٚ

يدًٕع 

 انًرثؼبد

درخبد 

 انحرٚخ

يتٕضط 

 انًرثؼبد

لًٛخ 

 "ف"

يطتٕٖ 

 انذالنخ

 األٔلا انعٛشٚلمٛة

 3123.003 1 1221.001  ٍٛ انًزًٕػلب

 100.122 310 12011.022 راخم انًزًٕػلب *0.034 6.100

  311 63432.022 انت لٍٚ انكهٗ

 انخلَٙا انتدرٚظٛة

 124.402 1 221.132  ٍٛ انًزًٕػلب

 311.310 310 32102.431 راخم انًزًٕػلب 0.041 1.212

  311 32022.212 انت لٍٚ انكهٗ

 انخلنجا االرتًلػٛة

 114.222 1 421.234  ٍٛ انًزًٕػلب

 24.332 310 31622.204 راخم انًزًٕػلب *0.014 1.600

  311 31362.011 انت لٍٚ انكهٗ

 انزا غا اارارٚة

 4.611 1 31.246  ٍٛ انًزًٕػلب

 43.126 310 2222.426 راخم انًزًٕػلب 0.203 0.302

  311 2223.232 انت لٍٚ انكهٗ

 اندررة انكهٛة 

 2422.104 1 33132.631  ٍٛ انًزًٕػلب

 3430.122 310 102111.441 راخم انًزًٕػلب *0.011 1.236

  311 110421.022 انت لٍٚ انكهٗ

      α ≤0.02*رانة ػُد يظتٕٖ اندالنة ا
 

    انُتلمذ اٜفٛةا31ٚتلش يٍ انزدٔل رقى ا

يؼهًٙ    ٍٛ اطتزل لب بفزار انؼُٛة يٍ 0.02ٔرٕر فزٔ   اب رالنة ئصـلمٛة ػُد يظتٕٖ اندالنة ا -

انؼهٕو صٕل فضدٚد يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انؼًهٛة اكدررة كهٛة، ٔكًضلٔر فزػٛةا يإيلب ان ٛلة 

يإيلب ان ٛلة انـعٛة االرتًلػٛة  فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة -انـعٛة انعٛشٚلمٛة

 انًُٕرة، فُؼشٖ نًتغٛز انًإْم انؼهًٙ.

اب رالنة ئصـلمٛة  ٍٛ اطتزل لب بفزار انؼُٛة صٕل فضدٚد يدٖ فٕفز ايإيلب ػدو ٔرٕر فزٔ    -

يإيلب ان ٛلة انـعٛة اارارٚة  فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة -ان ٛلة انـعٛة انتدرٚظٛة

 انًُٕرة، فُؼشٖ نًتغٛز انًإْم انؼهًٙ.

ر انؼُٛة، صٕل فضدٚد يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة  ٍٛ اطتزل لب بفزأنتضدٚد يـدر انعزٔ  اندانة 

 Scheffe Postاخت لر "ػٛعّٛ" فى اطتخداو  ،انـعٛة انؼًهٛة، ٔانتٙ فُؼشٖ الختالف يتغٛز انًإْم انؼهًٙ

Hoc Test)31  نهًالرَلب ان ؼدٚة، ٔفى ػزف انعزٔ  اندانة فان ٔرلءب انُتلمذ كًل فٙ انزدٔل رقى ا  

 اٜفٙا

" نتحذٚذ يصذر انفرٔق انذانخ ثٍٛ اضتدبثبد انؼُٛخ ػهٗ شٛفّٛتبئح اختجبر "(: 13َخذٔل رلى )

 أداح انذراضخ تجؼاب الختالف يتغٛر انًؤْم انؼهًٙ

 يحبٔر اضتجبٌ

 يمٕيبد انجٛئخ انصفٛخ
 اتدبِ انفرٔق انعزٔ  2انًتغٛر 1انًتغٛر

 األٔلا انعٛشٚلمٛة
  كلنٕرٕٚص غٛز فز ٕ٘

 42.22و=
 *2.222 22.22 كلنٕرٕٚص فز ٕ٘ و=

نـلنش  كلنٕرٕٚص 

 غٛز فز ٕ٘
 انخلنجا االرتًلػٛة

 كنننننننننلنٕرٕٚص غٛنننننننننز فز نننننننننٕ٘ 

 16.26و=
 *2.032 12.21 كلنٕرٕٚص فز ٕ٘ و=

 اندررة انكهٛة 
 كلنٕرٕٚص غٛز فز ٕ٘ 

 321.26و=

 كلنٕرٕٚص فز ٕ٘ 

 341.26و=
10.221* 

    α ≤0.02*رانة ػُد يظتٕٖ اندالنة ا
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   ٍٛ 0.02  ٔرٕر فزٔ   اب رالنة ئصـلمٛة ػُد يظتٕٖ اندالنة ا31ٚت ٍٛ يٍ انزدٔل رقى ا

انًؼهًٍٛ  ٔ٘ انًإْم انؼهًٙ ا كلنٕرٕٚص غٛز فز ٕ٘  ٔ ٍٛ  ٔ٘ انًإْم انؼهًٙ ا كلنٕرٕٚص فز ٕ٘  

صٕل فضدٚد يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انؼًهٛة اكدررة ئرًلنٛة، ٔكًضلٔر فزػٛة نًإيلب ان ٛلة 

االرتًلػٛة  فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة، ٔكلَت  -شٚلمٛةانـعٛةا انعٛ

انعزٔ  نـلنش انًؼهًٍٛ  ٖٔ انًإْم انؼهًٙ ا كلنٕرٕٚص غٛز فز ٕ٘ ؛ ٔنؼم انظ ب فٙ  نك ٚؼٕر نتغٛز 

هن ا فكليهٙ   زَليذ ان كلنٕرٕٚص فٙ انزليؼلب انظؼٕرٚة؛ صٛج كلَت كهٛلب انتز ٛة فادو  زَليذ يخت

ػهى األرف   حى فٕقف -بصٛلء  –كًٛٛلء  –ٚتلًٍ يازراب فز ٕٚة، ٔحالفٛة، ٔيازراب فخــٛة افٛشٚلء

ان زَليذ. ٔبؿ ش انيلنب ٚهتضق  كهٛة انؼهٕو؛ فٛتخـؾ فٙ بصد فزٔع انؼهٕو اني ٛؼٛة، ٔٚدرص فّٛ 

 ٛة؛ نٛدرص انًازراب انتز ٕٚة يازراب فخــٛة فان، حى ُٚخزم فٙ  زَليذ اند هٕو انتز ٕ٘  كهٛة انتز

ٔيؼلركة كلفة اقظلو كهٛة انتز ٛة فّٛ اانًُلْذ،  –طُة ٔاصدة  –يُعزرة. ٔنؼم قـز يدة اند هٕو انتز ٕ٘ 

ػهى انُعض، فاُٛلب انتؼهٛى، بؿٕل انتز ٛة، اارارة انتز ٕٚة، انتز ٛة انخلؿة  يغ ػدو ٔرٕر فـٕر رقٛق 

ٓل نهخزٚذ قهم يٍ فٕفز انًٓلراب االرتًلػٛة فٙ  زَليذ اند هٕو، نهًؼلرف ٔانًٓلراب انتٙ ٚهشو اكظل 

 ٔرٔر انًؼهى فٙ انضٛلة االرتًلػٛة نهيالب يغ َدرة األَؼية انؼهًٛة ٔاالرتًلػٛة فٙ انًدرطة انخلَٕٚة. 

 َتبئح انفرٔق تجؼاب نًتغٛر ضُٕاد انخجرح .ج 

دبثبد انؼُٛخ حٕل تحذٚذ يذٖ تٕفر (: َتبئح اختجبر تحهٛم انتجبٍٚ األحبد٘ ثٍٛ اضت14خذٔل رلى )

 (133انجٛئخ انصفٛخ انؼًهٛخ تُؼسٖ الختالف يتغٛر ضُٕاد انخجرح )ٌ=  يمٕيبد

يحبٔر اضتجٛبٌ 

 يمٕيبد انجٛئخ انصفٛخ
 يصذر انتجبٍٚ

يدًٕع 

 انًرثؼبد

درخبد 

 انحرٚخ

يتٕضط 

 انًرثؼبد

لًٛخ 

 "ف"

يطتٕٖ 

 انذالنخ

 األٔلا انعٛشٚلمٛة

 3023.460 1 1301.120  ٍٛ انًزًٕػلب

 101.212 310 1223.232 راخم انًزًٕػلب *0.016 1.640

  311 63432.022 انت لٍٚ انكهٗ

 انخلَٙا انتدرٚظٛة

 621.401 1 242.101  ٍٛ انًزًٕػلب

 313.626 310 32023.416 راخم انًزًٕػلب *0.012 1.422

  311 32022.212 انت لٍٚ انكهٗ

 انخلنجا اارارٚة

 361.263 1 122.421  ٍٛ انًزًٕػلب

 22.124 310 2202.214 راخم انًزًٕػلب 0.026 1.630

  311 2223.232 انت لٍٚ انكهٗ

 انزا غا االرتًلػٛة

 210.134 1 3640.613  ٍٛ انًزًٕػلب

 22.231 310 33422.223 راخم انًزًٕػلب 0.00* 2.313

  311 31362.011 انت لٍٚ انكهٗ

 دررة انكهٛة ان

 2222.262 1 32332.226  ٍٛ انًزًٕػلب

 3242.411 310 101211.323 راخم انًزًٕػلب *0.002 2.642

  311 110421.022 انت لٍٚ انكهٗ

     α ≤0.02*رانة ػُد يظتٕٖ اندالنة ا

   انُتلمذ اٜفٛةا36ٚتلش يٍ انزدٔل رقى ا

   ٍٛ اطتزل لب بفزار انؼُٛة يٍ يؼهًٙ 0.02اندالنة أرٕر فزٔ   اب رالنة ئصـلمٛة ػُد يظتٕٖ  -

انؼهٕو، صٕل فضدٚد يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انؼًهٛة اكدررة كهٛة، ٔكًضلٔر فزػٛة نًإيلب 

االرتًلػٛة  فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة  -انتدرٚظٛة -ان ٛلة انـعٛةا انعٛشٚلمٛة

 نًتغٛز طُٕاب انخ زة.انًُٕرة، فُؼشٖ 
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ػدو ٔرٕر فزٔ   اب رالنة ئصـلمٛة  ٍٛ اطتزل لب بفزار انؼُٛة، صٕل فضدٚد يدٖ فٕفز ايإيلب  -

ان ٛلة انـعٛة اارارٚة  فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة، فُؼشٖ نًتغٛز طُٕاب 

 انخ زة.

بفزار انؼُٛة صٕل فضدٚد يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة   ٍٛ اطتزل لبٔنتضدٚد يـدر انعزٔ  اندانة 

 Scheffe Post Hocاخت لر "ػٛعّٛ"فى اطتخداو  ،انؼًهٛة ٔانتٙ فُؼشٖ الختالف يتغٛز طُٕاب انخ زة

Test)32  نهًالرَلب ان ؼدٚة، ٔفى ػزف انعزٔ  اندانة فان ٔرلءب انُتلمذ كًل ٚ ٍٛ انزدٔل رقى ا  

 اٜفٙا

" نتحذٚذ يصذر انفرٔق انذانخ ثٍٛ اضتدبثبد انؼُٛخ ػهٗ شٛفَّٛتبئح اختجبر " (:15خذٔل رلى )

 أداح انذراضخ تجؼاب الختالف يتغٛر ضُٕاد انخجرح

 يحبٔر االضتجبَخ

 يمٕيبد انجٛئخ انصفٛخ
 اتدبِ انفرٔق انفرق 2انًتغٛر  1انًتغٛر 

 *34.200  41.30اطُة و= 32بكخز يٍ   22.00طُٕاب و=ا 30بقم يٍ  األٔلا انعٛشٚلمٛة
 30نـلنش بقم يٍ 

 طُٕاب

 *33.332  66.02طُة و=ا 32بكخز يٍ   22.32طُٕاب و=ا 30بقم يٍ  انخلَٙا انتدرٚظٛة
 30نـلنش بقم يٍ 

 طُٕاب

 انخلنجا االرتًلػٛة

 *33.121  12.12طُة و=ا 32بكخز يٍ   60.42طُٕاب و=ا 30بقم يٍ 
 30نـلنش بقم يٍ 

 طُٕاب

 *5.826  12.12طُة و=ا 32بكخز يٍ   12.13اطُة و= 32-30يٍ 
- 30نـلنش يٍ 

 طُة  32

 اندررة انكهٛة 

طُٕاب  30بقم يٍ 

  131.11و=ا
 *62.211  344.60طُة و=ا 32بكخز يٍ 

 30نـلنش بقم يٍ 

 طُٕاب

 *32.342  344.60طُة و=ا 32بكخز يٍ   321.22طُة و=ا 32-30يٍ 
- 30نـلنش يٍ 

 طُة 32

  α ≤0.02اندالنة ا *رانة ػُد يظتٕٖ

   ننٍٛ 0.02  ٔرننٕر فننزٔ   اب رالنننة ئصـننلمٛة ػُنند يظننتٕٖ اندالنننة ا32ٚتلننش يننٍ انزنندٔل رقننى ا

طنُة  صنٕل  32طُٕاب  ٔ نٍٛ  ٖٔ طنُٕاب انخ نزة ابكخنز ينٍ  30انًؼهًٍٛ  ٔ٘ طُٕاب انخ زة ابقم يٍ 

فزػٛة نًإيلب ان ٛلة انـعٛةا  فضدٚد يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انؼًهٛة اكدررة ئرًلنٛة، ٔكًضلٔر

 30االرتًلػٛة ، ٔكلَت انعزٔ  رانة نـلنش انًؼهًٍٛ  ٖٔ طُٕاب انخ زة ابقم يٍ  -انتدرٚظٛة -انعٛشٚلمٛة

طننُة  ٔ ننٍٛ  ٖٔ طننُٕاب  32- 30طننُٕاب . بٚلننل فٕرنند فننزٔ   ننٍٛ انًؼهًننٍٛ  ٔ٘ طننُٕاب انخ ننزة ايننٍ 

ٕيننلب ان ٛلننة انـننعٛة انؼًهٛننة اكدررننة ئرًلنٛننة، طننُة  صننٕل فضدٚنند ينندٖ فننٕفز يا 32انخ ننزة ابكخننز يننٍ 

ٔكًضلٔر فزػٛة نًإيلب ان ٛلة انـعٛة االرتًلػٛة ، ٔكلَنت انعنزٔ  راننة نـنلنش انًؼهًنٍٛ  ٖٔ طنُٕاب 

طُة ، ٔنؼم  نك  ظ ب انتغٛز فنٙ  نزايذ ئػندار يؼهًنٙ انؼهنٕو اننذ٘ ػنٓدفّ انًًهكنة،  32-30انخ زة ايٍ 

يهٙ ا كلنٕرٕٚص ٚضٕ٘ يازراب فخــٛة ٔيازراب فز ٕٚة ٔحالفٛة  ئنٗ صٛج فى انتضٕل يٍ انُظلو انتكل

انُظلو انتتل ؼٙ ا كلنٕرٕٚص فخــٙ فان  حى ٚت ؼّ  زَليذ ر هٕو فز ٕ٘ . كنذنك فغٛنز يكَٕنلب ان نزايذ 

 ٔفيٕر انزليؼلب انظؼٕرٚة فٙ ػتٗ انًزلالب.
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 َتبئح انفرٔق تجؼاب نًتغٛر ػذد يراد اضتخذاو انًؼًم:   .د 

(: َتبئح اختجبر "تحهٛم انتجبٍٚ األحبد٘" ثٍٛ اضتدبثبد انؼُٛخ حٕل تحذٚذ يذٖ 16ٔل رلى )خذ

 (133انجٛئخ انصفٛخ انؼًهٛخ تُؼسٖ الختالف ػذد يراد اضتخذاو انًؼًم )ٌ=  تٕفر يمٕيبد

 يحبٔر اضتجٛبٌ

يمٕيبد انجٛئخ 

 انصفٛخ

 يدًٕع انًرثؼبد يصذر انتجبٍٚ
درخبد 

 انحرٚخ

يتٕضط 

 انًرثؼبد

لًٛخ 

 "ف"

يطتٕٖ 

 انذالنخ

 األٔلا انعٛشٚلمٛة

 6011.612 1 2064.222  ٍٛ انًزًٕػلب

 122.132 310 11242.161 راخم انًزًٕػلب *0.00 32.221

  311 63432.022 انت لٍٚ انكهٗ

 انخلَٙا انتدرٚظٛة

 3212.020 1 1020.323  ٍٛ انًزًٕػلب

 332.122 310 36222.464 راخم انًزًٕػلب *0.00 31.136

  311 32022.212 انت لٍٚ انكهٗ

 انخلنج االرتًلػٛة

 262.202 1 3623.432  ٍٛ انًزًٕػلب

 22.421 310 33422.602 راخم انًزًٕػلب *0.00 2.132

  311 31362.011 انت لٍٚ انكهٗ

 انزا غا اارارٚة

 124.120 1 231.220  ٍٛ انًزًٕػلب

 22.220 310 2122.212 ًزًٕػلبراخم ان *0.001 4.142

  311 2223.232 انت لٍٚ انكهٗ

 اندررة انكهٛة 

 13231.662 1 61216.222  ٍٛ انًزًٕػلب

 3140.102 310 324212.323 راخم انًزًٕػلب *0.00 34.330

  311 110421.024 انت لٍٚ انكهٗ

    α ≤0.02*رانة ػُد يظتٕٖ اندالنة ا

   ٍٛ 0.02  ٔرٕر فزٔ   اب رالنة ئصـلمٛة ػُد يظتٕٖ اندالنة ا34ٔل رقى اٚت ٍٛ يٍ انزد

اطتزل لب بفزار انؼُٛة يٍ يؼهًٙ انؼهٕو صٕل فضدٚد يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انؼًهٛة اكدررة 

يؼليم اارارٚة  فٙ  -االرتًلػٛة -انتدرٚظٛة -ئرًلنٛة، ٔكًضلٔر فزػٛة نًإيلب ان ٛلة انـعٛةا انعٛشٚلمٛة

 انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة، فُؼشٖ الختالف يتغٛز ػدر يزاب اطتخداو انًؼًم.

 ٍٛ اطتزل لب بفزار انؼُٛة صٕل فضدٚد يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة ٔنتضدٚد يـدر انعزٔ  اندانة 

 Scheffeاخت لر "ػٛعّٛ" اطتخداو  انؼًهٛة، ٔانتٙ فُؼشٖ الختالف يتغٛز ػدر يزاب اطتخداو انًؼًم، فى

Post Hoc Test)نهًالرَلب ان ؼدٚة، ٔفى ػزف انعزٔ  اندانة فان ٔرلءب انُتلمذ ػهٗ انُضٕ اٜفٙا   

" نتحذٚذ يصذر انفرٔق انذانخ ثٍٛ اضتدبثبد انؼُٛخ ػهٗ شٛفّٛ(: َتبئح اختجبر "14خذٔل رلى )

 ًؼًم.أداح انذراضخ تجؼاب الختالف ػذد يراد اضتخذاو ان

يحبٔر اضتجٛبٌ يمٕيبد 

 انجٛئخ انصفٛخ
 انفرٔق 2انًتغٛر  1انًتغٛر

اتدبِ انفرٔق 

 نصبنح

 24.41يزة ٔاصدة و= األٔلا انعٛشٚلمٛة
 حالث يزاب *31.233- 20.36حالث يزاب و= 

 خًض يزاب فأكخز *32.422- 24.11خًض يزاب فأكخز و=

 60.23يزة ٔاصدة و= انخلَٙا انتدرٚظٛة
 حالث يزاب *2.4032- 62.23ب و= حالث يزا

 خًض يزاب فأكخز *33.242- 21.22خًض يزاب فأكخز و=

 12.61يزة ٔاصدة و= انخلنجا اارارٚة
 حالث يزاب *4.262- 11.11حالث يزاب و= 

 خًض يزاب فأكخز *4.222- 12.20خًض يزاب فأكخز و=

 12.22يزة ٔاصدة و= انزا غا االرتًلػٛة
 حالث يزاب *1.201- 12.21حالث يزاب و= 

 خًض يزاب فأكخز *4.026- 12.22خًض يزاب فأكخز و=

 322.26يزة ٔاصدة و= اندررة انكهٛة 

 حالث يزاب *11.441- 322.60حالث يزاب و= 

خًض يزاب فأكخز 

 100.14و=
 خًض يزاب فأكخز *66.411-

    α ≤0.02*رانة ػُد يظتٕٖ اندالنة ا
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   ٍٛ 0.02  ٔرٕر فزٔ   اب رالنة ئصـلمٛة ػُد يظتٕٖ اندالنة ا32ٚظٓز يٍ انزدٔل رقى ا

يؼهًٙ انؼهٕو صٕل فضدٚد يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انؼًهٛة اكدررة ئرًلنٛة، ٔكًضلٔر فزػٛة 

اارارٚة  فٙ يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة  -االرتًلػٛة -انتدرٚظٛة -نًإيلب ان ٛلة انـعٛةا انعٛشٚلمٛة

ٍٛ  لنًدُٚة انًُٕرة، فُؼشٖ الختالف يتغٛز ػدر يزاب اطتخداو انًؼًم، ٔكلَت انعزٔ  نـلنش نه ُ

انًؼهًٍٛ  ٖٔ ػدر يزاب اطتخداو انًؼًم احالث يزاب ، ٔاخًض يزاب فأكخز   لنُظ ة نـ ايزة ٔاصدة  

فيٕر ئرراك فان. ٔنؼم  نك ٚؼٕر نهًدة انتٙ ٚالٛٓل انيالب فٙ انًخت ز؛ صٛج ئٌ يدة ان الء اقتلت 

انًؼهًٍٛ نلزٔرة فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انعٛشٚلمٛة، ٔانتدرٚظٛة، ٔاارارٚة، ٔاالرتًلػٛة، يًل ٚ ٍٛ 

 بٌ فدرٚض انؼهٕو فٙ ان ٛلة انًؼًهٛة ٚخهق يُلط فؼهًٛٙ يتًٛش ٚإحز فٙ ػًهٛة انتؼهى ٔانتؼهٛى ػُد انيالب.

ا: َتبئح انطؤال انطبدش  ضبدضب

ػهٗا "ْم فٕرد ػالقة ارف لمٛة  اب رالنة اصـلمٛة  ٍٛ يدٖ فٕفز يإيلب ُٚؾ انظإال انظلرص 

ان ٛلة انـعٛة اانعٛشٚلمٛة، انتدرٚظٛة، اارارٚة، االرتًلػٛة  ٔانتضـٛم فٙ يازراب انؼهٕو  لنًدارص 

 انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة؟" 

ػالقة ارف لمٛة رانة ئصـلمٛلً فٕرد ٔنإلرل ة ػٍ انظإال انظلرص فًت ؿٛلغة انعزف اٜفٙا "ال 

   ٍٛ يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انؼًهٛة اكدررة ئرًلنٛة، ٔكًضلٔر 0.02ػُد يظتٕٖ اندالنة ا

اارارٚة  ٔانتضـٛم فٙ يازراب انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ -االرتًلػٛة-انتدرٚظٛة-فزػٛةا انعٛشٚلمٛة

  لنًدُٚة انًُٕرة".

 Pearson'sانعزف، قلو ان لصج  لطتخداو يؼليم ارف لم " ٛزطٌٕ" أالخت لر ؿضة ْذا 

coefficient نهكؼف ػٍ اندالنة ااصـلمٛة نالرف لم  ٍٛ يتٕطيلب فاًٛٛلب يإيلب ان ٛلة انـعٛة  

-ٔانتٙ ٚؼًم  ٓل بفزار انؼُٛة –  يدرطة يٍ انًدارص انخلَٕٚة نه ٍُٛ  لنًدُٚة انًُٕرة 13انؼًهٛة نؼدر ا

ضـٛم مالب ْذِ انًدارص، فٙ االخت لر انتضـٛهٙ انًؼد يٍ ق م انًزكش انٕمُٙ نهاٛلص، ٔيتٕطن ف

   اٜفٙا32ذ كًل فٙ انزدٔل رقى أ نك اػتًلرا ػهٗ يتٕطن بخز حالحة طُٕاب، ٔرلءب انُتلم

َتبئح يؼبيم ارتجبط "ثٛرضٌٕ" نالرتجبط ثٍٛ يذٖ تٕفر يمٕيبد انجٛئخ انصفٛخ (: 14خذٔل رلى )

 ٔانتحصٛم فٙ يمرراد انؼهٕو ثبنًذارش انثبَٕٚخ نهجٍُٛ ثبنًذُٚخ انًُٕرح انؼًهٛخ

 انذالنخ اإلحصبئٛخ يطتٕٖ انذالنخ يؼبيم االرتجبط يمٕيبد انجٛئخ انصفٛخ

 غٛز رانة ئصـلمًٛل 0.132 0.161 انًضٕر األٔلا يإيلب ان ٛلة انـعٛة انعٛشٚلمٛة

 غٛز رانة ئصـلمًٛل 0.142 0.102 ٚظٛةانًضٕر انخلَٙا يإيلب ان ٛلة انـعٛة انتدر

انًضٕر انخلنجا يإيلب ان ٛلة انـعٛة 

 االرتًلػٛة
 غٛز رانة ئصـلمًٛل 0.366 0.110 -

 غٛز رانة ئصـلمًٛل 0.462 0.304 انًضٕر انزا غا يإيلب ان ٛلة انـعٛة اارارٚة

 ئصـلمًٛل غٛز رانة 0.463 0.302 اندررة انكهٛة نًإيلب ان ٛلة انـعٛة انؼًهٛة
        

  ػندو ٔرنٕر ػالقنة ارف لمٛنة  اب رالننة ئصـنلمٛة  نٍٛ يندٖ فنٕفز يإينلب 32ٚتلش يٍ انزدٔل رقنى ا 

-انًإيننلب انتدرٚظننٛة-ان ٛلننة انـننعٛة انؼًهٛننة اكدررننة ئرًلنٛننة، ٔكًضننلٔر فزػٛننةا انًإيننلب انعٛشٚلمٛننة

نؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة نه ُنٍٛ  لنًدُٚنة انًإيلب اارارٚة  ٔانتضـٛم فٙ يازراب ا-انًإيلب االرتًلػٛة

  ٔانتنٙ 1001انًُٕرة". ٔفؼد ْذِ انُتٛزة غزٚ ة  ي ٛؼتٓل، ٔفتعق ْذِ انُتٛزة يغ َتٛزنة رراطنة انظن ٛؼٙا

ف ضج فٙ بحز ان ٛلة انعٛشٚاٛة نهـف فٙ يعٕٓو انذاب، ٔانتضـٛم، ٔاالفزلِ َضٕ انًدرطة، قد ٔرندب بَنّ" 

الب ان ٛلتٍٛ انعٛشٚاٛتٍٛ نهتؼهى فٙ انتضـٛم"، ٔكذنك  ُٛت رراطنة انؼزًنٙ نى فظٓز فزٔ  رْٕزٚة  ٍٛ م

  بَّ "ال فٕرد ػالقة رانة ئصـلمٛلً  ٍٛ انًؼدل اندراطنٙ نهيه نة ٔفـنٕرافٓى ن ٛلنة اننتؼهى 1032ٔآخزٌٔ ا
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  بَنّ "ال فٕرند ػالقنة ارف لمٛنة 1032. ٔكذنك كلَت يٍ َتلمذ رراطة ينشٔس٘ ا"راخم انالػلب اندراطٛة

 اب رالنة ئصـلمٛة،  ٍٛ ان ٛلة انـعٛة انًلرٚة، ٔرافؼٛة ااَزلس األكلرًٚٙ نندٖ فاليٛنذ انًزصهنة انًتٕطنية 

ٔانخلَٕٚة ". ٔنؼم انتضـٛم اندراطٙ انًًٛنش ُٚؼنٙ ينٍ مًنٕس انينالب ٔبْندافٓى انًظنتا هٛة؛ صٛنج فكنٌٕ 

، ٔكنذنك صلرنلفٓى نهتًٛنش، ٔبحنز اندافغ نٓى نهزد ٔانًخنل زة نتضاٛنق ررارنلب ػلنٛنة فنٙ اخت نلراب انتضـنٛم

 انًُلفظة  ٍٛ انيالب ٔانظؼٙ نهتعٕ  قد ٚكٌٕ نٓل األحز األك ز فٙ انتضـٛم انؼهًٙ.

 ٔبطعزب اندراطة ػٍ انُتلمذ انتلنٛةا

فتٕفز انًإيلب ان ٛلة انـعٛة انًؼًهٛة اانعٛشٚلمٛة، انتدرٚظٛة، اارارٚة، االرتًلػٛة   دررة  .3

 ة  لنًدُٚة انًُٕرة.يتٕطية،  لنًدارص انخلَٕٚ

ٔرٕر فزٔ   اب رالنة ئصـلمٛة،  ٍٛ اطتزل لب بفزار انؼُٛة صٕل يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة   .1

 انـعٛة انتدرٚظٛة ٔاارارٚة فٙ يؼليم انؼهٕو،  ضٛج فؼشٖ نًتغٛز انًإْم انؼهًٙ.

يإيلب ٔرٕر فزٔ   اب رالنة ئصـلمٛة  ٍٛ اطتزل لب بفزار انؼُٛة، صٕل يدٖ فٕفز يدٖ فٕفز  .1

 ان ٛلة انـعٛة انعٛشٚلمٛة ٔانتدرٚظٛة ٔاالرتًلػٛة، فؼشٖ نًتغٛز طُٕاب انخ زة. 

ٔرٕر فزٔ   اب رالنة ئصـلمٛة  ٍٛ اطتزل لب بفزار انؼُٛة، صٕل فضدٚد يدٖ فٕفز يإيلب ان ٛلة  .6

 ت ز.انـعٛة انعٛشٚلمٛة ٔانتدرٚظٛة ٔاارارٚة ٔاالرتًلػٛة، فؼشٖ نًتغٛز ػدر يزاب اطتخداو انًخ

 ػدو ٔرٕر ارف لم  ٍٛ يإيلب ان ٛلة انـعٛة ٔانتضـٛم انؼهًٙ فٙ يازراب انؼهٕو.  .2

 انتٕصٛبد

 فٙ  م َتلمذ اندراطة، فٕؿٙ اندراطة  لنتلنٙا

كزٔرة فٕفٛز يؼليم انؼهٕو ٔفزٓٛشافٓل ٔبرٔافٓل  لنًدارص انخلَٕٚة  لنًدُٚة انًُٕرة  ؼكم كلف؛  -

 ء  ؼكم فزر٘ بٔفٙ ػكم يزًٕػلب ؿغٛزة. ارزاء انتزلرب يٍ ق م انيالب، طٕا

ػاد رٔراب فدرٚ ٛة نًؼهًٙ انؼهٕو فختؾ  لارارة انـعٛة ٔانؼالقلب االرتًلػٛة فٙ انؼًهٛة  -

 انتؼهًٛٛة.

ئقزار َٔؼز قٕاػد ئرارٚة خلؿة  لن ٛلة انـعٛة انًؼًهٛة، فتلًٍ قٕاػد انظهٕك راخم انًؼًم،  -

 ٔيضلز انًخت ز.ٔصإ  ٔٔار لب كالً يٍ انيلنب ٔانًؼهى 

 سٚلرة انٕقت انًخـؾ نهتزلرب انؼًهٛة راخم يؼليم انؼهٕو  لنًدارص انخلَٕٚة  لنًدُٚة انًُٕرة.   -

ئرزاء يشٚد يٍ اندراطلب، نهكؼف ػٍ انؼالقة  ٍٛ فٕفز يإيلب ان ٛلة انـعٛة انؼًهٛة ايخت زاب  -

 انؼهٕو  ٔانتضـٛم انؼهًٙ فٙ يختهف انًزاصم اندراطٛة.

 

 انًراخغ

 ًراخغ انؼرثٛخان .أ 

. بحز ان ٛلة انـعٛة ٔاألَؼية ػهٗ ئحلرة اندافؼٛة نهتؼهى ٔانًؼلركة انـنعٛة. (2018)ب ٕ سٚد، بصًد ي زٔك 

 34 (2) .233-205يزهة كهٛة انتز ٛة،

رطنلنة  . ئرراك انيه ة فٙ يُياة انادص نٕاقنغ يخت نز انؼهنٕو ٔيؼتاندافٓى َضنِٕ ا1002انزؼ ز٘، يلردة ا

  . رليؼة  ٛزسٚت، فهظيٍٛ. رةيلرظتٛز غٛز يُؼٕ

 32-2 ، 1&3ا 60 رطلنة انًؼهى،. اارارة انـعٛة يعٕٓيٓل ٔفي ٛالفٓل. (2000)انزعٕب، ٔفلء 
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 رار انكتلب انضدٚج. يُلْذ ان ضج انتز ٕ٘ رؤٚة في ٛاٛة ي ظية. . 1000انزػٛد٘،  ؼٛز ؿلنش ا

القتًٓنل  نلنتعكٛز اال تكنلر٘ نندٖ منالب . اندافغ انًؼزفٙ ٔان ٛلة انـعٛة ٔػ(2004)ركٕاٌ، ٔطلو طؼٛد 

   رليؼة األسْز. غشة.رطلنة يلرظتٛز غٛز يُؼٕرةانـف انزا غ ا

ئرراك  ٛلة انتؼهى انـعٛة ٔػالقتٓل   ؼق انًتغٛزاب اندافؼٛة ندٖ ملن لب  . 1034انشاٚد٘، فٓلَٙ خهٛم ا

 . . رليؼة اناـٛى. اناـٛىرطلنة يلرظتٛز غٛز يُؼٕرةاانًزصهة انخلَٕٚة 

انشْزاَننٙ، ػٛنندة ا؛ ٔانضز ننٙ، طننهًٛة ػننلٚق؛ ٔاالَـننلر٘، فٓننلَٙ طننلنى؛ ٔان زكننلَٙ، يضظننُة بصًنند 

. بحز فنٕفٛز يإينلب اارارة انـنعٛة انزل  نة ػهنٗ انتضـنٛم اندراطنٙ نيلن نلب انًزصهنة انخلَٕٚنة (2018)

ًهكنة انؼز ٛنة انظنؼٕرٚة.  ًضلفظة انهٛجا رراطة في ٛاٛة ػهٗ يدارص انًزصهة انخلَٕٚة  ًضلفظنة انهٛنج  لنً

 324-311 ، 32ا 1، يزهة انؼهٕو انتز ٕٚة ٔانُعظٛة

  . ػلنى انكتب.1. اميٓلراب انتدرٚض رؤٚة فٙ فُعٛذ انتدرٚض . 1006سٚتٌٕ، صظٍ صظٍٛا

. بحز ان ٛلة انعٛشٚاٛة نهـف فنٙ يعٓنٕو اننذاب ٔانتضـنٛم ٔاالفزلْنلب َضنٕ (2003)انظ ٛؼٙ، ْدٖ فزكٙ 

 300-26 ، 1ا 6 ؼهٕو انتز ٕٚة ٔانُعظٛة،يزهة انانًدرطة. 

اناٛلص ٔانتإٚى فٙ انؼهٕو ااَظلَٛةا بطظّ ٔبرٔافّ  . 1030طهًٛلٌ، بيٍٛ ػهٗ؛ ٔب ٕػالو، ررلء يضًٕر ا

  . رار انكتلب انضدٚج.3امٔفي ٛالفّ. 

ة ننندٖ انؼالقننة  ننٍٛ ػُلؿننز ان ٛلننة انـننعٛة ٔانعلػهٛننة األكلرًٚٛننة انًدركنن . 1002طننٕاػد، ػنندَلٌ ؿننلنش ا

 رطلنة يلرظتٛز غٛز يُؼٕرة . انزليؼة األررَٛة. األررٌ.ا مالب انًزصهة انخلَٕٚة فٙ يضلفظة ػكل

 . ٔاقننغ فُعٛننذ فعؼٛننم انًخت ننزاب انًدرطننٛة فننٙ انؼًهٛننة 1034انؼننٓز٘، ا رننل ز؛ ٔانؼ نندانكزٚى، ؿننلنش ا

 332-22 ، 21ا يزهة رطلنة انتز ٛة ٔػهى انُعض،انتؼهًٛٛة فٙ يدُٚة انزٚلف. 

انًنإفًز انؼهًنٙ انخنليٍ ػؼنزا يُنلْذ  . انًخت زاب انًدرطٛة فٙ انزًٕٓرٚة انًُٛٛة. 1004انـلمغ، ا ا

 . 221-226 ،1انتؼهٛى ٔ ُلء االَظلٌ، 

فنٙ انندٔل  2011نظنُة  TIMSSفضهٛم َتنلمذ انتاًٛٛنلب اندٔنٛنة . (2014)ؿًٛدِ، صكًة؛ غزٚض، َزٕٖ 

 انخالفة ٔانؼهٕو.انًُظًة انؼز ٛة نهتز ٛة ٔ. انؼز ٛة

. يكت نة انلنليز٘ نهُؼنز اطتزافٛزٛلب يؼلؿزة فٙ ئرارة انـف ٔفُظًّٛ . 1002انؼ لر٘، صًٛداٌ ا ا

 ٔانتٕسٚغ.

اطتزافٛزٛلب انتدرٚض فنٙ انانزٌ انضنلر٘ ٔانؼؼنزٌٔ رنٛنم  . 1032ػ ٛداب،  ٔقلٌ؛ ٔب ٕ انظًٛد، طٓٛهة ا

 رار انعكز. انًؼهى ٔانًؼزف انتز ٕ٘.

. يٕاؿعلب  ٛلنة اننتؼهى فنٙ كهٛنة (2017)ر بصًد؛ ٔانٓٛى، ػٛد ؿاز؛ ٔاندٚضلَٙ؛ يُلل صًٛد انؼزًٙ، ػًل

 18، يزهنة انؼهنٕو انتز ٕٚنة ٔانُعظنٛةانتز ٛة األطلطٛة  دٔنة انكٕٚت ٔػالقتٓل  لنتضـٛم اندراطنٙ نهيه نة. 

 122-161 ، 3ا

ٛة انتٙ يٛشب مه نة انـنف انؼلػنز انؼٕايم انتؼهًٛ . 1032ػظإل، ا ػ د انعتلس؛ ييز، يضًٕر بيٍٛ ا

يزهنة . 2016يزفعؼٙ انتضـٛم يالرَة  ًتدَٙ انتضـٛم فٙ َتلمذ رراطة انتإٚى اننٕمُٙ فنٙ انزٚلكنٛلب 

 12-3 ، 1ا 12،انزليؼة ااطاليٛة نهدراطلب انتز ٕٚة ٔانُعظٛة
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نهزٛنم انانلرو   . فـٕر ياتزس نًُلْذ انؼهٕو فٙ كٕء يؼلٚٛز انؼهنٕو1032ػظٛز٘، بطًلء ػ د انزصًٍ ا

رطنلنة ركتنٕراِ ٔبحزِ ػهٗ االطتاـلء انًعنلًْٛٙ ٔفٓنى م ٛؼنة انؼهنى نندٖ ملن نلب انـنف األٔل يتٕطنن ا

   رليؼة انًهك خلند. ب ٓل.غٛز يُؼٕرة

 . رار انُؼنز 3ام يُٓزٛنلب ان ضنج انؼهًنٙ فنٙ انتز ٛنة ٔػهنى اننُعض. . 1031ػيٛعة، صًدٖ ب ٕ انعتٕس ا

 نهزليؼلب.

فؼهننٛى انؼهننٕو فننٙ كننٕء حالفننة انزننٕرةا  . 1033انعتننٕس؛ طننزٔر، ػلٚنندة ػ نند انضًٛنند ا ػيٛعننة، صًنند٘ ب ننٕ

 . رار انُؼز نهزليؼلب. األْداف ٔاالطتزافٛزٛلب

 . يكت ة انزػد.مز  فدرٚض انؼهٕو  ٍٛ انُظزٚة ٔانتي ٛق. (2014)ػيٕٛ، ا َزٛب يـيعٗ 

ة ندٖ ملن لب انـف انخلَٙ انًتٕطن نًنلرة . ػالقة ان ٛلة انـعٛة  لندافؼٛ(2016)ػهٙ، طزٗ ػٛد يظزْد 

 226-232 ، 3ا 11، يزهة انؼهٕو ااَظلَٛةانزغزافٛة فٙ يزكش يضلفظة  ل م. 

. ػُلؿز ان ٛلة انـعٛة ٔػالقتٓل  أًَلم انتعكٛز ندٖ مه ة انًزصهنة انخلَٕٚنة (2014)انؼْٕهٙ، خلند َلؿز 

 102-122 ، 322ا1يزهة انتز ٛة، فٙ يُياة اناـٛى. 

 . ٔاقننغ فُعٛننذ يؼهًننٙ انؼهننٕو نهتزننلرب انؼهًٛننة ننندٖ انيه ننة 1032ٕٚز٘، رننٕاْز؛ ٔانؼننزع، ئ ننزاْٛى اانغنن

-362 ، 32، ارراطلب َعظٛة ٔفز ٕٚةانًْٕٕ ٍٛ فٙ يدارص انًْٕٕ ٍٛ فٙ األررٌا رراطة َٕػٛة. يزهة 

341  

 رار انعكز. ئرارة انـعٕف. . 1001قيليٙ، ٕٚطف ٔقيليٙ، َلٚعة ا

انؼزننش انًننتؼهى ٔػالقتننّ  أطننلنٛب انًؼليهننة انٕاندٚننة ٔان ٛلننة انـننعٛة كًننل . (2017)ؿننلنش اناعننلر٘، ؿننعٛة 

  . رليؼة اناـٛى. اناـٛى.رطلنة يلرظتٛز غٛز يُؼٕرةا فدركٓل ملن لب انًزصهة انًتٕطية

. اارارة انـنعٛة فنٙ يندارص انًزصهنة انًتٕطنية (2015)قُلرٚهٙ، رٕاْز بصًد؛ ٔقلرٔب، ر لب ػـنلو 

 412-433 ، 1ا 11 يزهة انؼهٕو انتز ٕٚة،يكة انًكزية.  ًدُٚة 

انًكَٕلب ااٚزل ٛة نه ٛلة انـعٛة فٙ كٕء َظزٚة ينٕار٘ ٔػالقتٓنل . (2010)انً دل، ػ د انًضظٍ رػٛد 

  . رليؼة األيلو ا  ٍ طؼٕر ااطاليٛة. انزٚلف.رطلنة ركتٕراِ غٛز يُؼٕرةا ًٓلراب انتعكٛز انُاد٘ 

فى االطنتزرلع  و.1032َتلمذ االخت لراب انٕمُٛة انزٚلكٛلب ٔانؼهٕو ب  .  1032اٛلصاانًزكش انٕمُٙ نه

 www.etec.gov.sa/ar/Media/News/Pages/firsttime.aspxيٍ 

ػهننٗ براء مال ٓننل فننٙ اخت ننلر٘ انانندراب  فزفٛننب انًنندارص  ُننلءً  ب . 1032انًزكننش انننٕمُٙ نهاٛننلص ا 

-https://www.Qiyas.sa/ar/Statisticsفننننننننننننننننننى االطننننننننننننننننننتزرلع يننننننننننننننننننٍ  ٔانتضـننننننننننننننننننٛهٙ.

Data/Schools/Pages/default.asp 

قتٓنل  دافؼٛنة ااَزنلس األكنلرًٚٙ نندٖ فاليٛنذ انًتٕطنن . ان ٛلة انـعٛة انًلرٚة ٔػال(2018)يشٔس٘، َٕرة 

 602-122 ، 4، ايزهة انتغٛز االرتًلػٙٔانخلَٕ٘ فٙ ٔالٚة  ظكزة. 

بحز في ٛق اطتزافٛزٛلب انتؼهى انُؼن ػهٗ فـنًٛى انغزفنة انـنعٛة فنٙ  . 1036انًـز٘، نُٛل بصًد طهٛى ا

  رطنلنة يلرظنتٛز غٛنز يُؼنٕرةا ضلننة رراطنةيدارص انتؼهٛى األطلطٙ  ايلع غنشة، انًندارص انضكٕيٛنة ك

 انزليؼة ااطاليٛة. غشة.

http://www.etec.gov.sa/ar/Media/News/Pages/firsttime.aspx
http://www.qiyas.sa/ar/Statistics-Data/Schools/Pages/default.asp
http://www.qiyas.sa/ar/Statistics-Data/Schools/Pages/default.asp
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بحز  ٛلة انتؼهى انـعٛة فٙ فضـٛم انؼهٕو ندٖ مه ة انًزصهة انًتٕطنية فنٙ . (2009)يهكلٔ٘، بصًد ٚضٛٗ 

  . رليؼة ػًلٌ انؼز ٛة. األررٌ.رطلنة ركتٕراِ غٛز يُؼٕرةا انظؼٕرٚة ٔفًٓٓى ني ٛؼة انؼهى

فلػهٛة  زَليذ نتُظٛى  ٛلة انتؼهى انـعٛة فٙ فينٕٚز انًٓنلراب انهغٕٚنة  . 1033 ٕنؾ اَـزأٍٚ،  لطًة 

  . انزليؼة األررَٛة. األررٌ. رطلنة يلرظتٛز غٛز يُؼٕرةا ندٖ بمعلل انزٔكة فٙ األررٌ

. انًؼلٚٛز انتخيٛيٛة ٔانتـًًٛٛة نً لَٙ انتؼهٛى األطلطٙ فٙ قيلع غشة  .1006انًُزة، َلرر رٕار ر ٛغ ا

   رليؼة األسْز. انالْزة.رطلنة ركتٕراِ يُؼٕرةا
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Abstract 

The study aimed to reveal the availability of the elements of the practical classroom 

environment (science labs) in secondary schools for boys in Al-Madinah Al-Munawwarah 

and its relationship to academic achievement in science courses. The study used the survey 

descriptive approach through the use of a questionnaire after its arbitration and calculation of 

its stability. The questionnaire consisted of (64) terms that measure four dimensions: the 

physical constituents, the teaching constituents, the administrative constituents, and the social 

constituents. Distributed to science teachers in secondary schools in Al-Madinah Al-

Munawwarah, (133) teachers representing (21) schools responded. To analyze the data, we 

used arithmetic averages, standard deviations, mono-variance analysis, post-chef test, and 

Pearson correlation coefficient. 

The results of the study showed that the elements of the laboratory classroom environment are 

available at a moderate degree in secondary schools in Al-Madinah Al-Munawwarah. In 

addition, the study found that there are statistically significant differences between the 

responses of the sample individuals about the availability of the elements of the teaching and 

administrative classroom environment in science labs due to the variable of the scientific 

qualification. In addition, it was found that there are statistically significant differences 

between responses of the sample members about the availability of the elements of the 

physical, teaching, and social class environment due to the variable years of experience. 

Furthermore, there were statistically significant differences between the responses of the 

sample members regarding determining the availability of the elements of the physical, 

teaching, administrative, and social classroom environment due to the variable number of 

times the laboratory is used. The study also revealed that there is no correlation between the 

elements of the classroom environment and academic achievement in science courses. 

 

Keywords: Classroom Environment, Science Laboratories, Educational 

Attainment.  

 


