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 خهص :     انًغت• 

سددت ا درتسدضددى ارددظ درلىددرج  اددظ اس ددى دضددلرتدة ثىاجددغ درجرداددى دكرلتد ؼددى رجتػذددى  ر ددر       

ؿضدديرؼا درليددضػت درلررددضع دروددتػيق صرلايؼددد اسددتدج درتسدضددى  ددت دك لجدديا  اددظ درجددذش  درضؾدد غق 

 شديق صلويدا (  يدر  رىدت درلد دت ثدخ ؾدتثشي ص وي93صدضلرتدة دضلويدى ثخ ا تدا درويدث ثكضددى ثدخ  

( ثىاًجددي ثددخ ثىاجددغ درجرداددى دكرلتد ؼددى رجتػذددى  ر ددر  ددل  در ؿددي 913 اددظ  ؼذددى ثكضدددى ثددخ  

 سـق. صثت اررزت درذلي   ثي ػاغ :1391/1391درتسدضغ دؿص  ثخ درىية 

اح اس ى دضلرتدة ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى رجتػذى  ر ر ؿضديرؼا درليدضػت درلرردضع درودتػي دركاؼدى • 

(ق صثددت  ددي  درليددضػت دريددي ت  اددظ دؿاد   ددغ درلر ؼددا 3,,9لضضدد ى صرجلضضددم دطدديرغ ثددتسر  ددي ت ث

(ق ص جؼىشدي رتس دى 3,,9دؿص ق رؼذجي  دي   يدضػت دؿثدردح  دغ درلر ؼدا دؿ ؼدر صرجلضضدم دطديرغ  

 ثلضض ى.

(  ددغ اس ددى دضددلرتدة ثىاجددغ درجرداددى α≤  0.05 ددتة ص ددضا  ددرص  ادرددى ادؿددي ؼًي  ذددت ثطددلضط • 

د ؼى  دغ ثتػذدى  ر در ؿضديرؼا درليدضػت درلرردضع درودتػي  ىدسط رذدض  درلرؿدؽق اص راؿد ضج دكرلت

 درتسدضؼى .

(  غ اس ى دضلرتدة ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى α≤  0.05ص ضا  رص  ادرى ادؿي ؼًي  ذت ثطلضط • 

ثدخ  ض دت   غ ثتػذى  ر ر ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي  ىسط رجلغؼر درتصسدت درلتسػوؼدى رؿدير 

 رتػشت  اك درتصسدت .

صثخ اررز  ضؾؼيت درتسدضى : ا تدا ارؼي اسغياع رجىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى ػلكدجخ  ضؾدؼ ًي اثؼيًدي 

 روذي  ص  وؼد اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي اد ي درؿ ضج درتسدضؼى.

 د ؼى .  دركاجيت درج ليدؼى: اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي ق ثىاجغ درجرداى دكرلت

Abstract: The aim of the study was to identify the degree of use of 

teachers in the primary stage in the city of Arar for methods of alternative 

educational evaluation, and to achieve the objectives of the study was 

based on descriptive method, and aquestionnaire  prepared by the 

researcher of (39) paragraph of after ascertaining its sincerity  and stability 

,and applied to a sample of (219) teachers of primary school teachers in the 

city of Arar during the first semester of the year 1437/1438. the results 

highlighted the following:                                                                                         

• That the degree of the use of educational teachers of methods  of  

educational  evaluation total  allowance come to an average of (3.56), 

the performance – based evaluation came in the  first order, while the 

peers evaluation came in the order with an average (3.50), all of which 

were medium.          

• There were no statistically significant differences the level of (0.05) in the 

grade used teachers in the primary stage in the city of Arar  alternative  

methods of  educational evaluation, Attributable to the type of  

specialization, or grades   .   

• There were no statistically significant differences the level of(0.05) in the 

grade used teachers in the primary stage in the city of Arar  alternative  

methods of  educational evaluation, due to the variable training  

courses and those who have such courses.   

      • The most important recommendations of the study: the preparation of 

a guide for teachers of the primary stage includes  a precise 
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description and application of alternative educational evaluation 

methods within the classroom . 

  Keywords: Alternative Educational Evaluation Methods, Primary School 

Teachers. 

 يمذيح :                                                                                               • 

ػالي درليضػت درلررضع ثكيدى  وؼر   غ درجذظضثى درلىاؼجؼى ركي ى ارىياسي ص ضددوشي دظردً ؿسجؼلدز       

درلغ ػلضثع ثذشدي اح  دذىكص اػبيرؼديً  ادظ  غ  اتػت ثيتدس ثي ػلايد ثخ دؿستدج درلىاؼجؼى درجذػضا  ص

(  جاؼدددى 33: 9333ح  آ دددرصدر يردددا صدرىجاؼدددى درلررضػدددىق ردددي صػذظدددر ارؼدددز  جدددي اغددديس اردددض اج ص

 ػرؼؿؼىق ص ل ؼى  شتج ارظ ثىر ى ثتط درليتة درذع ادرزر در يراق اص دربجي ى دادض سدتج ثدخ 

تػدت درر دضدت درىل ؼدى دركددرصسػى دؿسدتدج درجادتا ق ص دغ قدض  دلدي   درليدضػت درلرردضع ػجكدخ  ا

 رلاطؼخ ص  ضػر درىجاؼى درلررضػى. 

ثىظدت ؾدؼا دك لوديسدت  ( اح,1: 9331 ديرر  صثع دشيػى درثجيدؼذيت ااسك درجررضح  جي رؼّخ       

درجتسضددؼى  يددتت ثػددرص ؼلشي درلررضػددىق صا يثددى   ددضػر درىجددي درلررددضعّ ؿدشددي ك  يددؼص اكّ ثدديا  

( اردظ اح What you test is What you getد ثي اردرز  دغ درلررؼدى رديسر   دك لويس ذد شيق صسذ

ثي  رلورر سض ثي  اؿي  اؼزق صاذد  يح درشتج سض درجكدغ ريرلررؼدى رىؼدًتد  دخ سدذر درذظدر  دركدؼيى 

رالىاددؼت صدرددلىاّتق  يدددز ػذوغددغ راجىاجددؼخ  غؼؼددر لرػيددى  يددضػت للرشددتق صدرواددث  ددخ اضدديرؼا رتػاددى 

 اؼتػى.رل لويسدت درلي

ص ددغ رددي درل ددضس درددذع غددجي  جاؼددى درلىاددؼت صدرددلىاّت رددرزت دراي ددى راواددث  ددخ اضدديرؼا  يددضػت       

دتػثىّ  ضد ا سذد درل ضسق ص طدشت  دغ   دضػر درذظدية درلىاؼجدغ  كديّ دؼدث ا دا  جدي اصسا   يددى 

 Alternative( درلض شددديت دراتػثدددى اردددظ ددددض  ثدددخ درليدددضػت ػىدددرج رددديرليضػت درودددتػي3: 9311 

Evaluation  ق صدرددذع ػىلجددت  اددظ دك لددردـ دريي ددي ردددح درجىر ددى ػددلت  كضػذشددي صرذي شددي رضدضدد ى

در يراق دؼدث  رلادا درجىر دى ثدخ ضدؼي  اردظ آ درّ ص يدضة  كدر  سدذد درليدضػت  جدي صقد  درؿدردج 

(  اددظ دك ليدديا درطددي ت ردددح  ىاددت در يرددا ص  ددضسر درتسدضددغ ػجكددخ  يؼؼجشددي رضدضدد ى ,91: 9339 

ية  ل اددا  شددًتد ثض شًددي  يرواددث  ددغ درجػددكلت درجىيددت ق صثجيسضددى درلبدديس ق صدؿاد  ا جددي  صثشدد

( ااد  999: 9311درجر  ددعّ رددذد ػيددؼص درليددضػت درلررددضع دروددتػي  جددي ػددرط ارض ددضداق صارددض ضددذؼذىق  

در يرا  غ ثضدثا ديؼيؼى ثرػوى ريتس دفثكيح ثخ درضدثعق دؼث ػيضة در يرا رداد  ثشجيتق ص كؼ ديت 

شى راجشجدددددددديت دراؼي ؼددددددددى  دددددددديسه درجتسضددددددددى. صسددددددددذد ثددددددددي ا ددددددددتر سذطددددددددضح صاػاددددددددر ثػددددددددير

 Henson&Eiller,1999,p 491 دؼذجي اغيس ارظ صدثىؼى درليضػت درلرردضع درودتػيق دؼدث ػل ادا )

 ثخ در يرا ادبيز ثشية ػالي شي  غ دؼي ز درضدثىؼى. 

ػت اثدية درجىادت صدر يردا صردت صثخ ضجيت درليضػت درلررضع درودتػي اددز  دل   ؼديسدت اضديرؼا درليدض      

ػاؿددرسي  ددغ اضدداض  صددددت رددي دضددلثجر  ددرؼ درذبددي  صثلغددردت درليددتة صثاددي ثددخ سددتس دربشددضا 

 صدرجكلطويت رطوا  يي ى دروىت درضددت  غ درليضػت صدرلغ ػجثاشي دك لويس  يم.

شدت ص ذظدؼت  ذدتثي ردؼّخ اح ثؼديش ااد  در دل  صثشديسد شت ص  (3: 9313درجديركغ  صسذد ثي ا تر       

 Performance رذؼدددلشت درجىر ؼدددى ػل ادددا اضددديرؼا  يدددضػت ثلىدددتا  صثلذض دددىق  ليدددضػت دؿاد 

Evaluation  ق صثا دددديت دؿ جدددديPortfolios ق صدرليددددضػت درددددذد غEvaluation Self ق ص يددددضػت

ق دؼث ػلت  يتػر دؿاد  ص د ثضدزػخ ثؼديش ثلتس دى  ى دغ ثىاضثديت  Peers Evaluationدؿثردح

خ ثطددلضط در ددل ق راؼددث ػجكددخ  ضرؼ شددي  ددغ  يددضػت اضدديرؼا   كؼددرستق صدجددم ااد شددتق صدضددىى  دد

 صدرضثضج  اظ  ضددا دريض  صدركىا رتػشت.

( ارظ اح  جؼع اضديرؼا درليدضػت درلرردضع درودتػي درطديريى  ىلودر 33,:  9331 جي ػػؼر زػلضح        

سضديت درلياؼتػدى درطدي ت   دغ ثؼديش ص يدضػت  ض شًي دتػثًي  غ در كر درلررضعق ص اضكً  ضسرػًي  غ درججي

ااد  در ددل   ددغ درجرددددي درلىاؼجؼددى درجرلا ددىّ  دديرليضػت درلررددضع دروددتػي ػطددلجت  كر ددز ثددخ درذظرػددى 

 دروذي ؼى درلغ  ل ت رذي  در يرا رجىر لز رذ طز ص ضرؼ شي  غ دراؼي  درىجاؼى.
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ى درىررؼدى درطدىضاػى ثرلا ًدي  ذدز  دغ ريؼدى ص يضػت  اؿؼي در يرا  غ درجرداى دكرلتد ؼدى ريرججاكد      

سدـ: 1391ثرددي درلىاؼت درىديةق دؼدث د لودرت ك ادى  يدضػت در يردا  جدي  دي   دغ صزدس  درلىادؼت    

(  اك درجرداى ثي دت  اضيضدؼى دد لثًدي ثدخ ديؼيدى اح در يردا ػالديه اردظ س يػدى  يؾدىق ػدلت ثدخ ,1

لرقدز ثدخ ؾدىضريت د طدؼى صاسدضدؼى ػجكدخ اح  لرشي دركػا  خ ثتسد زق صدرلىرج  ادظ ثدي ثدت ػى

 ل ر  اؼز لؼاى ضذؼخ درلىاؼت درىيةق صاقي ى ارظ ذردك  ديح دركدىا دردذع ػلدد   ادظ رىدف لدل  

درلىاؼت درىية  غ رىف درجضدا درتسدضؼى ادجي سدض ددي    دخ  دتة درلر ؼدس  ادظ دربضدددا دؿضيضدؼى ثدخ 

 ثشيسدت صثىيسج ص وردت  غ درجرداى دكرلتد ؼى.

صػلوع  يدضػت لدل  درجردادى دكرلتد ؼدى  دغ درججاكدى درىررؼدى درطدىضاػى اضداض  درليدضػت درلرردضع       

دروتػي دؼث ػتّصح درجىات ـ رؿ ى ثطلجر  ـ ثلدظي ز دض  ثطلضط ااد  در يرا ص يتثز  دغ د لطدي  

ػثدى ثثدي درىاضة صدرجىيسج صدرجشيسدت صدرؿىضريت درلغ ػضد ششيق صذرك ثخ  دل  اضديرؼا  يدضػت دت

 يضػت دؿاد ق ص يدضػت ثا ديت دؿ جدي ق صدرليدضػت دردذد غق ص يدضػت دؿثدردحق ريفقدي ى اردظ دك لوديسدت 

 درػ ضػى صدركليرؼى دريؿؼر .

صدضلرتدة ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى ؿضيرؼا درليضػت درلررضع درودتػيق صص دؼشت رجدي  لكدجذز ثدخ       

جاؼى  ىاّت ص ىاؼت در ل  ديؼيؼًي صصدثىؼًيق ص بىاشت ا ثر ثيتس   ىيرؼيت  ذتسه  الشي ػبىي  يضػجشت رى

 اظ  يتػت  رؼ  ىاّت ثلىتا  ر لرشتق فرشيس ثي رتػشت ثخ ثشيسدت درل كؼدر درىاؼدي صددي درجػدكلت 

 ؼجي ػىرـ  اؼشت ثخ ثالضط  ىاؼجدغق صدػديليت  ىاّدت  راػدىق  ىجدد ردتػشت در شدتق ص ػدبىشت  ادظ 

  ىى درذدت.درل كؼر درلدثاغ صثرد

سذد صثت  ذيصرا رىف درتسدضيت دؿ ذوؼدى دضدلرتدة اضديرؼا درليدضػت درلرردضع درودتػي  دغ درىجاؼدى       

اح درجىاجدددؼخ د لجدددتصد  ادددظ ثدددت ارشدددرت ( Lanting,2000كدلدددذ   درلىاؼجؼدددىق  ذبدددت اح اسدضدددى 

 ادظ ثادا دفدبديز  درجلدظى صدرجييراى درلغ دضلرتثضد رشي ثرغت  ؿاؼ  رليضػت لاولشت صرت ػىلجتصد

ارددظ دضددلرتدة درجىاجددؼخ ثددت اغدديست  (Mintah,2003ثذلددي  رؼذجددي دبددت اح اسدضددى صدرليددضػت درددذد غّ 

ؿضيرؼا درليضػت درايؼيغ رتس ى  يرؼى  يح رجا يت دؿ جي ق  ت ثضد ت درليتػرق  يرليضػت درذد غ ص يدضػت 

 دؿثردح.

( درلدغ 9313يت  تسدضدى اددلة اردض دراديه  اّثي  اظ درؿىؼت درىرردغ  ذبدت رىدف سدذر درتسدضد      

لويا  غ دؿساح  يت ا تت  اظ اح اس ى دضدلرتدة ثىاجدغ دراغدى دكدباؼسػدى  دغ درجردادى دؿضيضدؼى 

ّ  جدي اردرزت دلي   اسدضى  دي ثدخ دروػدؼرق   جي اررزت ّدرىاؼي ؿضيرؼا درليضػت دروتػي  يدا ثر  ىى

ا  ددرص  ذدت اكرددى ادؿددي ؼى رددؼخ  يددتػردت ثىاجددغ (  ددتة ص ددض9313دلدي   اسدضددى اػجددي دررضدرددت   

 درجرداى دؿضيضؼى كضلرتدة دضلرد ؼبؼيت درليضػت دروتػي  وًىي رجلغؼر درلرؿؽ.

ص غ ذدت درطؼي  دبت اح رىف درتسدضيت درلغ لويدا  ادظ دروؼ دى درطدىضاػى  وادث ددتط درىثدؼت       

ت دراغددى درىررؼددى ريرجرداددى ( ثددت  ضؾدداا ارددظ ص ددضا قددىا  ددية  ددغ ثطددلضط ااد  ثىاجددي9313 

(  يدت اغديسدت اردظ اح اس دى ,931اثدي اسدضدى درىاؼديح  ّ دكرلتد ؼى رجشيسدت دضلرتدة درليضػت درودتػي

دضلرتدة ثىاجغ دررػيقؼيت ريرجرداى درجلضض ى ؿضيرؼا درليضػت دروتػي  يدا قىؼ ى ّصسذد ثي ا ت ز 

تدة ثىاجددغ درىاددضة درليددضػت دروددتػي  ددغ ( درلددغ ارشددرت اح صدثددع دضددلر9311اسدضددى ثىػددغ صدرجياددت  

 دغ ددؼخ اغديسدت دلدي   اسدضدى دؿدى دكؾديىق صدردتصكت ّ  درجرداى دكرلتد ؼدى  ديح رذطدوى قدىؼ ى

 ثلضضد ىّ  جدي( ارظ اح دضلرتدة درجىاجيت ؿضيرؼا درليضػت دروتػادى  دغ  دتسػص درىادضة  يددا 9313 

ثىاجدغ درىادضة ؿضديرؼا درليدضػت درودتػي  اح درتس دى دركاؼدى رججيسضدى (9311ذ رت اسدضى درؿاضع  

  ي ت رتس ى ثلضض ى.

صػلك  ثدخ درتسدضديت درطديريى ص دضا ثؿدضس ردتط درجىاجدؼخ  دغ دكضدل يا  ثدخ اضديرؼا درليدضػت       

 درلررضع دروتػي دراتػثى اد ي درؿ ضج درتسدضؼى ص يؾى  غ درججاكى درىررؼى درطىضاػى. 

شددذد درجبددي  ص يؾددى رددتط ثىاجددغ درجرداددى دكرلتد ؼددىق صرددذرك ثجددي ا ددع درويدددث ارددظ درل ددر  ر       

اس ى دضدلرتدة ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى  دغ ثتػذدى  ر در  ضرتت  كر  سذر درتسدضى رالىرج  اظ 

 صدركػدا  دخ ا در رىدف درجلغؼدردت   ددض  درلرؿدؽق درؿد ضجؿضديرؼا درليدضػت درلرردضع درودتػي 
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د  يددا  ادتف  رصثًدي ذدت اكردى ادؿدي ؼى  دغ اس دى دضدلرتدة درتسدضؼىق درتصسدت درلتسػوؼى (  ؼجي اذ

 ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى  غ ثتػذى  ر ر ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي .

  : يشكهح انذساعح •

رت ػىت دي  درليضػت درلررضع  غ ثتدسش درجرداى دكرلتد ؼدى ريرججاكدى درىررؼدى درطدىضاػى ثيلؿدردً       

ىر ى رتط در ل  ردي اؾدو  درجىادت اد دي درؿد ضج درتسدضدؼى ص يس شدي ػوادث  اظ ثؼيش  جؼى درج

 خ  درؼ درل دضػر صدكرلكديس  ذدت درجلىاجدؼخق ثجدي ػىذدغ اح درليدضػت درلرردضع اؾدو  غديثلً ربجؼدع 

  ضددا غرؿؼى در يرا درجىر ؼى صدرض تددؼى صدرجشيسػى .  

دادض درجتسضدى درجىر ؼدى ردتكً ثدخ درطداض ؼىق  صاؾواا دؿدظجى درلىاؼجؼى درىيرجؼى دراتػثدى  لبدز      

صسددذد ػل اددا ثددخ  جؼددع درجىاجددؼخ  اددضكً  ددذسػًي  ددغ دظددر شت دركددؼيى رىجاؼددى  يددضػت  ىاّددت در ددل  

ص ىاؼجشتق درلغ  يدا  ُىذظ  يم رجي د لسدز در يرا  غ ذسذز ثخ ثىاضثديت ثادتا  ردت  ىدت  دلل ة ثدع 

ثىر غ ص كذضرض غ. رذد اؾو  درجىات ص يًي رشذد درلضّ ز ثل اويت سذد درىؿرق ركي ثي ػجؼسر ثخ   بر 

دربتػتق ث يروًي ريضلرتدة اضيرؼا  يضػت دتػثى ريؼديش  ىاّدت للردزق  رّ دس  ادظ ثدي ػبدرع اد دي  يدي 

 در يرا ثخ  جاؼيت  ياؼىق ص شلت رىجاؼيت درل كؼر درىاؼي. 

ضػى  غ دروؼ ى درلىاؼجؼى درلغ ػات شي ( اح درلاضكت درلرر33ـ  33: 9333صثت صّق   لة              

درجذظضس دربتػت راليضػت درلررضع دروتػي  لت ثخ  ل  درلاض  ثخ  يي ى دكثلايديت ارظ  يي ى درليدضػت ق 

صثخ  يضػت  ياؼتع ػرّ س  اظ ثؼيش ثدتس  در يردا  ادظ د لطدي  درجىديسج ري لوديسدت درضسثدى صدريادت 

ا صثشيسد ز ق صثخ درليضػت ادياع دروىت  غ   وؼد د لويس صدددت ارظ  يضػت رتػي ػشلت ريؼيش ااد  در ير

 غ دشيػى ثت  اسدضؼى ثىؼذى ريؼيش  اؿؼي در يرا ارظ  يضػت ثلىتا دؿرىيا ق ػطشت  غ اثكيدؼى  كيثي 

 درليضػت ثع درىجاؼى درلىاؼجؼى اد ي درؿا درجتسضغ .

(  جاؼى در شت درلياؼدتع 9: 9313صررست   صرذرك  بيصز درليضػت درلررضع دروتػي  جي اغيس دروػؼر      

رلىاّت در ل ق صدريدي ت  ادظ ارشديس ثدي ردتػشت ثدخ  درص ق  ُيديش ردتس يت ةؼدر ديؼيؼدى ك  ىكدص  دغ 

دؿةاددا صدثددع ثددي ػجاكضدددز ثددخ ثددتسدت  ددر وم رىجاؼدديت درل كؼددر درىاؼدديق ص وددرز ثددتسد شت  اددظ راددضس  

ي ثشدديسدت  جّكددخ در ددل  ثددخ درلىيثددي ثددع دؿدكددية صد ردديذ دريددردسدت صدددي درجػددكلتق ري لويسسدد

 درلغؼردت درجلطيس ى  غ زثخ اثطا  ؼز  كذضرض ؼي درجىاضثيت صثطلبتد شي ضجى ريسز  رشذد درىؿر.

صثخ  ل  د لجيا درجرداى دكرلتد ؼى  غ درججاكى درىررؼى درطىضاػى  اظ اضيرؼا درليضػت درلررضع       

شديسدت درجيدرسدت درتسدضدؼى دؿضيضدؼى درجىلجدت   دغ ضدبلت دروتػي رااكت  اظ ثتط ا ييح در يردا رج

 9,33,131درليضػت درجطلجر دررضجؼىق صثخ  ل  ثي ا دتت  اؼدز صزدس  درلررؼدى  دغ  ىجؼجشدي سثدت 

(ق ركرصس    وؼد اضيرؼا  يضػت 933:9311سـ  جي صسا  غ ثىػغق صدرجيات  ,3/3/139ص يسػخ 

ػرػددى رلكددضح غددضدست  اددظ ثطددلضط ااد  در يرددا صثددتط ثلىددتا  ربيدددا دك لودديسدت درلاؿددؼاؼى درلار

ا ييدز راجيرسدت درتسدضؼى صدرلغ ػاكت ثخ  لرشي  اؼز ثخ ثوي درجىات دلؼبى دضلرتدثز ؿضيرؼا  يضػت 

دتػثى صثلىتا   ى ؼز ؾضس  ديؼيى صدثىؼى  خ ثطلضط دؿاد  درايؼيغ ر يراق صرذي   اظ ذرك ػلردذ 

يرا  غ دشيػى درىية درتسدضغ اثي رذياز ص ر ؼىز ارظ درؿدا دردذع ػادغ درجىات دريردس درجذيضا رػدح در 

ؾ ز  غ دي  ا ييدز ربجؼع درجشيسدت دؿضيضؼى راجيرس درتسدضغ اص اريي ز  غ ؾ ز رىية آ ر  غ ددي  

  تة ا ييدز ؿع ثشيس  اضيضؼى ثخ ثشيسدت درجيرس .

غ درجرداددى دكرلتد ؼدى  ددغ ثتػذددى رالىدرج  اددظ اس دى دضددلرتدة ثىاجدص اؼدز  ددي ت سدذر درتسدضددى      

 ر ر ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي    يدضػت  ثا ديت دؿ جدي ق صدرليدضػت دردذد غق ص يدضػت دؿثدردحق 

دركػا  خ ا ر رىف درجلغؼردت             صدرليضػت دريي ت  اظ دؿاد (.  جي ست ا سذر  درتسدضى ارظ 

لتسػوؼى  غ ثبي  دريؼيش صدرليضػت درلررضع(  ؼجدي اذد دض  درلرؿؽق درؿ ضج درتسدضؼىق درتصسدت در

 يدددا  اددتف  رصثًددي ذدت اكرددى ادؿددي ؼى  ددغ اس ددى دضددلرتدة ثىاجددغ درجرداددى دكرلتد ؼددى  ددغ ثتػذددى 

  ر ر ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي.

 ص لجثي ثػكي درتسدضى درايرؼى  غ درلطيؤ  درر ؼص  درليرغ :      

 رضع دروتػي درلغ  ػطلرتثشي ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى  غ ثتػذى  ر ر ؟     ثي اضيرؼا درليضػت درلر
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 صدرذع ػل ر  ثذز درلطيؤكت در ر ؼى درليرؼى :

ـ ثي اس ى دضلرتدة ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼدى  دغ ثتػذدى  ر در ؿضديرؼا درليدضػت درلرردضع درودتػي؟     1

ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى  دغ ثتػذدى  ر در ـ سي  ض ت  درص  ادردى ادؿدي ؼًي  دغ اس دى دضدلرتدة 9

 ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي  ىسط رجلغؼر دض  درلرؿؽ ؟

ـ سي  ض ت  درص  ادردى ادؿدي ؼًي  دغ اس دى دضدلرتدة ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى  دغ ثتػذدى  ر در 9

 ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي  ىسط رجلغؼر درؿ ضج درتسدضؼى ؟

ادردى ادؿدي ؼًي  دغ اس دى دضدلرتدة ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى  دغ ثتػذدى  ر در  ـ سي  ض ت  درص 3

ؿضيرؼا درليضػت درلرردضع درودتػي  ىدسط رااؿدض   ادظ  اصسدت  تسػوؼدى  دغ ثبدي  دريؼديش صدرليدضػت 

 درلررضع ؟

 أهذاف انذساعح :• 

  طىظ درتسدضى درايرؼى ارظ  ايؼد دؿستدج درليرؼى :      

ى دضلرتدة ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى  غ ثتػذى  ر ر ؿضيرؼا درليضػت درلرردضع ـ درلىرج  اظ اس 1

 دروتػي .

ـ دركػا  خ ثتط ص ضا  درص  ذدت اكردى ادؿدي ؼى  دغ دضدلرتدة ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى  دغ 9 

 ثتػذى  ر ر ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي  ىسط رجلغؼر دض  درلرؿؽ .

رص  ذدت اكردى ادؿدي ؼى  دغ دضدلرتدة ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى  دغ ـ دركػا  خ ثتط ص ضا  د9 

 ثتػذى  ر ر ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي  ىسط رجلغؼر درؿ ضج درتسدضؼى .

ـ دركػا  خ ثدتط ص دضا  درص  ذدت اكردى ادؿدي ؼى  دغ دضدلرتدة ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى  دغ 3

ي  ىددسط رااؿددض   اددظ  اصسدت  تسػوؼددى  ددغ ثبددي  ثتػذددى  ر ددر ؿضدديرؼا درليددضػت درلررددضع دروددتػ

 دريؼيش صدرليضػت درلررضع .

 أهًٍح انذساعح : • 

  كجخ اسجؼى درتسدضى درايرؼى  ؼجي ػاغ :      

ـ   ؼت درتسدضى درايرؼى درجىاجؼخ  يثىق صثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى رؿ ى  يؾىق صذردك رلاتػدت اسدت 1

ػطلرتثشي  غ  يضػت درىجاؼى درلىاؼجؼى ق صددىكيش ذرك  ادظ  اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي درلغ

 اس ى دضلرتدثشت رشي.

ـدد  سصػددت دربشدديت درجرلؿددى  ددغ صزدس  درلىاددؼت   اادس  دك لودديسدت صدرليددضػت ق درل ددضػر درلررددضع 9

صدرجذيس ق دفغردج درلررضع( رؿضس  صدقداى صديؼيؼدى  دخ صدثدع دضدلرتدة ثىاجدغ درجردادى 

 ا درليضػت درلررضع دروتػي  غ ثتػذى  ر ر.دكرلتد ؼى ؿضيرؼ

ـ  اتػت اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي دؿثي دضلرتدًثي رؼدلت درلر ؼدس  اؼشديق صا دذسي رىدؼخ دك لوديس 9

  غ رردث  درلتسػا درلررضع  غ اادسدت درلىاؼت .

درلىاؼجؼدى  دغ ـ  ذيصرا ثضقض  درليضػت درلررضع دروتػي صسض ثخ درجضقض يت درر ؼطى  دغ درىجاؼدى 3

 قض  دك بيسيت دراتػثى  غ ثبي  درليضػت درلررضع .

ـ  لذيص  درتسدضى درايرؼى رىف اضديرؼا درليدضػت درلرردضع درودتػي درلدغ ثدي درل در  رشدي  دغ اسدضديت ,

 راثؼى  اظ ثطلضط ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى ريرججاكى درىررؼى درطىضاػى.

درلدغ ػودذرشي ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى  دغ  يدضػت  اؿدؼي ـ  يا سذر درتسدضى  اظ دربشضا درىجاؼدى 3

 للرشت اد ي درؿ ضج درتسدضؼى.

 يصطهحاخ انذساعح :• 

  ذيصرا درتسدضى درايرؼى درجؿ اايت درليرؼى :       

 ( :Alternative Evaluationدرليضػت درلررضع دروتػي  

:دددض  ثدخ درليدضػت ػىلجدت  ادظ ثبجض دى ثددخ صػُىدّرج درويددث درليدضػت درلرردضع درودتػي ردددز             

دؿضدديرؼا ثلىددتا دؿرىدديا رل وؼددد درجىدديسج صدرجشدديسدت  ددغ درجددضدا درجرلا ددىق ثددخ  ددل  ااد  لددل  
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درجرداددى دكرلتد ؼددى رجشددية  ذ ددذ رػددكي صدثىددغ صذدت ثىذددظ ريرذطددوى رشددتق ص طددي ت  ددغ  ذجؼددى ثشدديسدت 

 رشي ص يًي رجىيػؼرق  صثاكيت  يرلى صثاتا  ثطويًي.درل كؼر درىاؼي صدي درجػكلتق صػلت  يتػر ااد شت 

 ( :Alternative Evaluation Methodsأعانٍة انتمىٌى انتشتىي انثذٌم )

صػُىّرج درويدث اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي رددشي: ثبجض ى ثخ دف رد دت درلغ ػطلرغت رشي       

 دغ درجشدية صدرجشديسدت صدرىجاؼديت  دغ درجدضدا ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼدى ريؼديش ثطدلضط ااد  للرشدت 

درجرلا دىق ثجدي ػُيادي ثدخ ثؿدياس درلاؼدس صػبىدي دؿدكدية ا ثدر ؾدتثيً صثضقدض ؼى. ص لجثدي اضديرؼا 

درليددضػت درلررددضع دروددتػي  ددغ درتسدضددى درايرؼددى :  يددضػت ثا دديت دؿ جددي   دفدبدديز(ق صدرليددضػت درددذد غ ق 

 اد ق صدرلغ ػجكخ  ىرػ شي  ؼجي ػاغ :ص يضػت دؿثردحق صدرليضػت دريي ت  اظ دؿ

 :  Portfolios اصكً ـ  يضػت ثا يت دؿ جي   دفدبيز( 

صػُىّرج درويدث درليضػت رجا يت دؿ جي  رددز : ثتس  در يرا  اظ  بجؼع ا جيرز درججؼس   غ ثاا       

كددت صدقدداى  دديؼ رددز ػىكددص ددبيزد ددز ص شددتر درددذد غ صثىر ددى ثددتط  يتثددز دضددلذيًاد ارددظ ثىدديػؼر د

 صثاتا  ثطويًي.

 

 : Self – Evaluation ثاٍَاً ـ انتمىٌى انزاتً 

صػُىّرج درويدث درليضػت درذد غ رددز : ثتس  در يرا  اظ اؾتدس دكت ذد دغ  ادظ  جادز ريك لجديا       

  اظ ثىيػؼر ثاتا  ثطويًي .

 : Peers Evaluation ثانثاً ـ تمىٌى األلشاٌ

ت دؿثردح رددز : ثتس  در يردا  ادظ  اؾدتدس دكدت  ادظ ا جدي  زثل دز ثدخ صػُىّرج درويدث  يضػ      

  ل  ثىيػؼر ثاتا  ثطويًي .

 : Performance Evaluation ساتعاً ـ انتمىٌى انمائى عهى األداء 

صػُىّرج درويدث درليضػت دريي ت  اظ دؿاد  ردددز : ثؼدية در يردا ردداد  ثشدية ثادتا  صثلدظلدز  دغ       

 ديؼيؼى صاؾتدس دراكت  اؼز ص د ثىيػؼر ثاتا  ثطويًي .ررصج  جي 

 درجرداى دكرلتد ؼى :

صػُىّرج درويدث درجرداى دكرلتد ؼى ا رد ؼًي  غ سذر درتسدضى رددشي : درجردادى دؿصردظ ثدخ ثردددي       

 درلىاؼت درىية  غ درججاكى درىررؼى درطىضاػى ق صثت  درتسدضى  ؼشي ضا ضذضدت .

 التتذائٍح :يعهًً انًشحهح ا

ا رد ؼًدي  دغ سدذر درتسدضدى ردددشت : ثىاجدغ درؿد ضج ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى  صػُىّرج درويددث      

درتدؼي  دؿص  ق درثيدغق درثيرث( ص درؿ ضج درىاؼي  درردردع ق دررديثص ق درطدياش( ثدخ درجردادى دؿصردظ 

 ثخ ثرددي درلىاؼت درىية .

 ٍح ألعانٍة انتمىٌى انتشتىي انثذٌم :دسخح اعتخذاو يعهًً انًشحهح االتتذائ

اس ددى دضددلرتدة ثىاجددغ درجرداددى دكرلتد ؼددى ؿضدديرؼا درليددضػت درلررددضع دروددتػي  صػُىددّرج درويدددث       

ا رد ؼًي  غ سذر درتسدضى رددشي : درتس ى درذي بدى  دخ دضدلبيريت ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى  دغ ثتػذدى 

 وي درويدث.  ر ر ر يردت درجيؼيش درُجىت رذرك ثخ ث

 دثلؿرت درتسدضى درايرؼى  اظ دراتصا درليرؼى : يحذد انذساعح :• 

: دثلؿدرت درتسدضدى درايرؼدى  ادظ ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى  دغ ثدتدسش درلىادؼت  ـ دراتصا درجكيدؼى1

 رػجيرؼى.دراكضثؼى صدؿساؼى راوذؼخ رجتػذى  ر ر صدرليرىى رقادس  درىيثى رالىاؼت رجذ يى دراتصا ددرىية 

ـددد درادددتصا درسثيدؼدددى : لويدددا درتسدضدددى درايرؼدددى  دددل  در ؿدددي درتسدضدددغ دؿص  راىدددية درتسدضدددغ 9

 سـ . 1391/1391

 اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي درليرؼى : دثلؿرت درتسدضى درايرؼى  اظـ دراتصا درجضقض ؼى : 9

 .Portfolios  يضػت ثا يت دؿ جي   دفدبيز( • 

 .Self – Evaluation درليضػت درذد غ • 

 .  Peers Evaluation يضػت دؿثردح• 



 7102العدد الثامن عشر لسنة                                                                لمى فى التربية البحث العمجلة 

 

124 

 .   Performance Evaluation درليضػت دريي ت  اظ دؿاد  • 

 اارؼيت درتسدضى :• 

 : Alternative  Evaluation ـ درليضػت درلررضع دروتػي

 

 يمذيح :

ص ضددوشي دظردً ؿسجؼلز  غ  اتػت ػالي درليضػت ثكيدى  وؼر   غ درجذظضثى درلىاؼجؼى ركي ى ارىياسي       

ثيتدس ثي ػلايد ثخ دؿستدج درلىاؼجؼدى درجذػدضا  صدرلدغ ػلضثدع ثذشدي اح  دذىكص اػبيرؼًدي  ادظ در يردا 

 صدرىجاؼى درلررضػى ضضد  رطضد .

(  غؼدددردت 13ـ  19: 9333صغدددشتت درطدددذضدت دؿ ؼدددر ق  جدددي ردددؼّخ ثشؼدددتدتق صدرجايضدددذى        

ضعق اذ رتات  جاؼى ثؼيش درلاؿدؼي درتسدضدغ را اودى ص يدضػت ثدتط  اطدخ ص ض شيت  غ درليضػت درلرر

 ىاجشت ص يتثشت  لبز داض درضدثع صدروؼ ى درلغ  الكخ درىجاؼدى درلىاؼجؼدىق دؿثدر دردذع ػىذدغ قدرصس  

اغرد شت  غ  جاؼى درليضػت ثخ  ل   ذجؼى ثجيسضي شت راليضػت درذد غق صرذرك ددياط اؾداي  درذظرػدى 

ضلغذي   خ اضيرؼا درليضػت درلياؼتػى صذرك ريؿضسسي  غ ثؼيش ثطلضػيت درل كؼر درىاجدغ. درجىر ؼى ريك

درليضػت ص را  ىي رلدلييادت درلغ ص شا ارظ درليضػت درلياؼتع.  يت ا ا درلض شيت دراتػثى  غ ثبي  

جدت  ادظ ( ارظ دض  ثخ درليضػت ػىرج ريرليضػت درلررضع دروتػيق دردذع ػىل3: 9311  يدى   ق  جي ذ ر

: 9339دك لردـ دريي ي ردح درجىر ى ػلت  كضػذشي صرذي شي رضدض ى در يرا. صسذد ثدي ا دتر درؿدّردج  

ص يتثددز  دك ليدديا ردددح  ىاددت در يرددا( دؼذجددي ذ ددر اح  كددر  درليددضػت درلررددضع دروددتػي  يددضة  اددظ ,91

لادرع  دغ درجػدكلت درتسدضغ ػجكخ  يؼؼجشي رضدض ى ا جي  صثشية  ل اا ددػغيكَ دػ ًي  يرواث صدر

 درجىيت ق صدريؼية ريرلبيس  درجؼتددؼىق صدؿاد  درجر  ع.

صدظدَرد راتد دى ث شددضة درليدضػت درلررددضع درودتػي  يددت  ىدتات درجؿدد اايت درلدغ  ػددؼر ارؼدزق صثددخ       

 ددل  درر ددض  ارددظ اارؼدديت دريؼدديش صدرليددضػت درلررددضع دلددد   ثؼددردً ثددخ درجؿدد اايت اص درج دديسؼت 

( سدغ: درليدضػت 91: 9333ذد درج شضةق صرىدي ا ثدر سدذر درج ديسؼت غدؼضَ ي  جدي ذ در  دلّة  درجردا ى رش

دروددتػي صدرليددضػت درايؼيددغ اص دؿؾددؼي اص درددضدثىغق صدرليددضػت دريددي ت  اددظ دؿاد ق دؼددث ادشددي  بجددع رددؼخ 

 جضثؼى. ذيػيسي ثكيثؼخ درج يسؼت دؿ رطق اك اح ث شضة " درليضػت درلررضع دروتػي " ػُىت ا ثرسي  

( درليددضػت درلررددضع دروددتػي رددددز : " ا ددرد   طددلرتة  ؼددز Nitko,2001 سددذد صثددت  ددّرج دؼلكددض        

درجشددية رااؿددض   اددظ ثىاضثدديت  ددخ ثددتط  ددضا   ىاّددت در يرددا صثتس ددز  اددظ   وؼددد ثددي  ىاجددز ثددخ 

 . p244ثىيسج صثشيسدت  غ ثضدثا ثلىتا " 

ضدلرتدة دؿضديرؼا ةؼدر درلياؼتػدى  دغ دراكدت  ادظ ادبديز (  ؼىر دز ردددز : د9: 9331اّثي درشؼلغ        

 در يرا صااد ز .

( ردددز : "  جاؼدى ثلىدتا  دؿرىديا رااكدت  ادظ ااد  در يردا ثدخ  دل  9333 جي  ر ز درىردرغ       

ثضدثا ثلىتا  ـ صدثىؼى اص غوز صدثىؼى ـ صثبجض دى ثدخ دؿدػد ى درلىاؼجؼدى درلدغ  شدتج اردظ  ضرؼدا 

 . 113سسي  اظ  لردت ثذلظجى " ؼدرجىر ىق صد لوي

( ارددظ درليددضػت درلررددضع دروددتػي  اددظ ادددز : " دددض  ثددخ Mueller,2005 ددغ دددؼخ ػذظددر ثددضرر        

درليضػت ػُ اا  ؼدز ثدخ در يردا ااد  ثشدية دؼي ؼدى صدثىؼدى  ودؼخ ثتس دز  ادظ درل وؼدد در ي دي راجىديسج 

سدح صؾ غ اص  جغ ثلتسه ػوؼخ دض ؼى ااد ز صدرجشيسدت دؿضيضؼىق صػلت  يطؼت اص  يتػر ااد ز  اظ ثؼ

 .   p2ص يًي رجطلضػيت ااد  ثاتا  " 

( درليضػت درلررضع دروتػي ردددز : درليدضػت دردذع ػل ادا ثدخ درجدلىات  91ق 9313صػُىرج درىوطغ        

رؼدديح ثشيسد ددز صثىيس ددز صااد ددز ثددخ  ددل   كددضػخ دلدديه ذع اكرددىق اص ادبدديز ثشجددى در ؼددى ثطددلرتًثي 

يت  ياؼى  اؼي صدي ثػكلت صدرلكيسدتق صسذد ػل اا   وؼييت ذدت ثىذظ ػلىتط دتصا درذػيل  جاؼ

 درذع ػيضة رز درجلىات .

( اح ردرصز سدذد درذدض  درادتػث ثدخ درليدضػت ػر دع رـضدوي  99: 9319صرذرك ػرط درجردودغ        

 درليرؼى:
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 ي درلددغ  طددلذت  اؼشددي  جاؼدديت ـدد لوؼىددى   ددضس درجذدديس ق ص اددض  دؿلددر در كرػددى صدرذظرػددى صدرجددتد1

 درليضػت.

ـ ثؿضس درججيسضيت درليضػجؼى درلياؼتػى درطي ت ق صدرلغ  ُرّ س  اظ دك لويسدت دك لؼياػدى  دغ ثؼديش 9

دددضد   درددلىات درذشي ؼددى صد دد  درايددي د صدضددلظشيسسيق رغددف درذظددر  ددخ  جاؼدديت درددلىات صرذددي  

 درجىر ى.

سش رؿددضس  ا ثددر د لجدديكً دددض  ثىر ددى در يردداق صااسد ددز ـدد  سصػددت درجىاجددؼخ صدؽرددي  صثدديا  درجددتد9

 راج يسؼت درجر و ى ريرىاضةق رتكً ثخ ثييسدلز ردثرددز.

 :فىائذ انتمىٌى انتشتىي انثذٌم  •

                    كجددددددخ اسجؼددددددى درليددددددضػت درلررددددددضع دروددددددتػي ص ضد ددددددتر درلررضػددددددى  جددددددي ذ رسددددددي  ددددددي ثددددددخ      

 Tsagari,2004: p7 ثؼر ق دارؿشي  غ دؽ غ :(  غ دضددغ  13:  9331ّ  يررق  

ـ ثرد ي  در رص  در راػى ردؼخ در اودى ثشجدي د لا دا ا جديسستق صثدتسد شت درىياؼدى ص ا ؼدي شت درثيي ؼدى 1

 صدك لجي ؼى.

 ـ  كضػخ د بيسيت دػبيرؼى رتط در اوى داض درلىات صدرجىات صاد طشت اػًكي.9

ي ت  در اوددى  اددظ  اجددي ثطددلصرؼى ـدد درلكدديس ااصدس  تػددت  راجىاجددؼخق راؼددث ػكددضح اصس درجىاددت ثطدد9

  ىاجشت.

ـ  غؼؼر اصس در اوى  غ  جاؼى درليضػتق راؼث ػجيسضضح ادػ ى  كػا ثي ػطل ؼىضح  جاز ردتكً ثدخ 3

اح  ورز قى شتق صسذد درلاض  ريرذطوى را اوى  ثؼردً ثي ػلاع ارظ ادييؼ ثاد دك لويس صزػيا  

  يتػر درذدت.

ثؼجدى  ددغ دراؼددي  در ىاؼدىق  لاددتط در اوددىّ ركدغ ػ ردددضد اضدد اى  ـد  يددتػت ثشدية صا جددي  ثػددضثى صذدت,

 صػؿتسصد ادكيًثيق صػواثضد  خ اثكيدؼيت صرتد ي.

ـ ا  ي  دؽري  اصسدً ا ثر دػيلًي  غ  جاؼى درليضػتق ثدخ  دل   دض ؼر ثىاضثديت سيا دى صذدت ثىذدظ 3

ػردت دك لوديس  خ ثطلضط در اودىق ص ػدبع دؽردي   ادظ اح ػذظدرصد اردظ ثدي سدض ارىدت ثدخ  يدت

 صدرلييسػرق اص درػشيادت درجتسضؼى  غ  يضػت ادبيز ارذي شت ص اؿؼاشت .

 :خصائص انتمىٌى انتشتىي انثذٌم • 

ػلطت درليضػت درلررضع دروتػي ردضيرؼوز درجلذض ى رجبجض ى ثخ دررؿي ؽ درلغ  جؼسر  خ درليدضػت       

ّ درتصضرعق  ,3:  9331ّ ارض  لّةق Wiggins,1998: p24درلياؼتعق صدرلغ اغيس ارؼشي  ي ثخ   

 (ق  ؼجي ػاغ :,3:  9333

ـ ػبىي درليضػت درلررضع دروتػي در يرا  اظ ؾاى ثطلجر  ريرجىات ثخ رتدػى دؿاد  ارظ دشيػلزق راؼث 1

 ػلت ثرد ىى ص ىتػي دؿاد  ثخ  ل  درلغذػى در ضسػى درلغ ػيتثشي درجىات را يرا .

رودتػي ثدخ در يردا دضدلرتدة ثشديسدت درل كؼدر درىاؼديق  ديرل وؼد صدرلااؼدي ـ ػل اا درليضػت درلرردضع د9

 صدرلر ؼا صدي درجػكلت.

ـ ػىلجت درليضػت درلررضع دروتػي  اظ درجػكلت درضدثىؼدىق راؼدث ػىكدص ثدتس  در يردا  ادظ  ضرؼ دز 9

 رجىيس ز صثشيسد ز  غ ضؼي  ديؼيغ اص ثضدثا  اي غ دراؼي  درضدثىؼى.

رلررضع دروتػي دراكت رتثى صثضقض ؼى  يثى  اظ ثتط  يتة در يراق ص يًي رجاكديت ـ ػؿتس درليضػت د3

 صثضد ت  يتػر دؿاد  .

 ـ ػطلرتة درليضػت درلررضع دروتػي در ر  دركجؼى صدركؼ ؼى  غ  ااؼي دروؼيديت ص  طؼرسي.,

ت ااد  در يردا ـ ػىلجت درليضػت درلررضع دروتػي  اظ دضلرتدة اضديرؼا صااصدت ثلىدتا  صثلذض دى رليدضػ3

  غ ثضدثا درلىاّت درجرلا ى.

 :Alternative Evaluation Methods  أعانٍة انتمىٌى انتشتىي انثذٌم •

 لىتا اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي ص لويػخ  وًىي ك للج درجشية درلغ ػُردا  يضػجشيق صريرر ض        

(ق ريفقي ى ارظ ثي اغيست 9333 غ  لّة  ارظ درىتػت ثخ دؿارؼيت درلررضػى درجلرؿؿىق  جي صسا 
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(ق صريررةت ثخ ص ضا اضيرؼا ثلىتا  صثلذض ى راليضػت درلررضع دروتػي 9313ارؼز اسدضى دتط درىثؼت  

 (  اظ ادشي  ت ي قجذَي  غ اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي درليرؼى : 33: 9319 يت ا ت درجردوغ  

 : Performance Evaluation ـ انتمىٌى انمائى عهى األداء 4

( اح  يضػت دؿاد  ثخ دؿضيرؼا دؿضيضدؼى درلدغ ػىلجدت  اؼشدي درليدضػت 3,: 9319ػذ ر درجردوغ        

درلررضع دروتػي  غ  جؼع ثىاضثيت  خ ثطلضػيت ااد  در اوى راجشية درلىاؼجؼدى درجض ادى اردؼشتق ص دذرك 

غر دى درتسدضدؼىق راؼدث ك ػيلؿدر  يدضػت  اطؼخ ثشيسد شت دؿاد ؼدى صدرجىر ؼدى رػدكي ثطدلجر اد دي در

ادبيزدت صااصدت در اوى  اظ ثؼيش درذضد   درلىاؼجؼى  اطاق ري ػُر دس  ادظ درىجاؼديت درلدغ رشدرت 

 رشي  اك درذضد  .

( رددز : اضيرؼا رلطبؼي درجلدظديت اثدي  ادظ غدكي ثض دضا اص 93: 9331صثت  ر ز ارض روت         

اص اح درجيتس ػطبي دد وي ز  خ ثتط ص ضا ثي ػيتسر رػدكي  جدغ  ةؼر ثض ضا  جي  غ ثي جى درليتػر

( درليدضػت دريدي ت  ادظ دؿاد  ردددز 99: 9313اص صؾ غ  جدي  دغ ضدات درليدتػرق   جدي  درج درولصددى  

 ويس   خ : ثلدظى صثليرىى ااد  در يرا  غ ا ذدي  ااد دز رجشدية  ُجثّدي ثضدثدا ااد ؼدى  ل ادا درل كؼدر 

  اظ ادبيزر رداصدت  يتػر ثطلضط دؿاد  صاس لز  .صدرججيسضىق صدراكت 

 :  Portfolios ـ تمىٌى يهفاخ األعًال )اإلَداص( 2

( ادتط اضيرؼا درليضػت درلررضع درودتػي درلدغ ,11: 9333 ىت ثا يت دفدبيز  جي صّق   لّة        

ا جدي ق صسدغ اضداض  رشرت  غ دؿصدى دؿ ؼر ق  ُطلرتة  غ  يضػت ثي ادبدسر در يردا اص درجىادت ثدخ 

 راليضػت درػيثي ربجؼع  ضددا درلىات درجىر ؼى صدرض تددؼى صدرجشيسػى.

( رددشي: ديؼوى را يرا  الضع  اظ ثبجض دى ثدخ درجيلذؼديت ,99: 9339 يت  ر شي درؿّردج        

 روردددي  ددخ  شددضا در يرددا ص يتثددز ص اؿددؼاز درتسدضددغ  ددغ ثبددي  ثددخ ثبدديكت درجددذش ق ص لكددجخ 

يرددا صاضددشيثي ز اص درػددضدست درلددغ  ػددؼر ارددظ درلدددثلت درذد ؼددى را يرددا. اّثددي درجردوددغ ثػدديس ى در 

(  ؼرط اح ثا يت دؿ جي  سغ :  بجؼع ثذظت صثيؿضاق ػىدرـ ا كدي ا جدي  در اودى 31: 9319 

 غ ثااق ص ىكدص سدذر دؿ جدي   شدضا در اودى صددبديزد شتق ص سصػدتسي رؿدضس  ث ؿداى  دخ  يدتثشت 

درجديا  لدضد   لدر  دردلىاتق راؼدث ػدلت دراكدت  ادظ  دضا  ا جدي  درجادا ص يًدي صثطلضط  اؿدؼاشت  دغ 

 رجىيػؼر صدقاى صثاتا .

(  اظ اح ثا يت دؿ جي   ويس   خ :  بجع سياج صثذظت 311: 9313 غ دؼخ  ػل ت ضاؼجيح       

 د   دغ  رجي ػيضة رز در ل  ثخ ا جي  صػػلرك  لً ثخ درجىات صدر يردا  دغ  اتػدت دؿ جدي  درلدغ  ا

درجاددا ضددضد  اد ددي درجتسضددى اص  يس شددي رؼيددتة ؾددضس  صدثىؼددى صثلكيثاددى  ددخ ااد ددز لددضد  درىددية 

 .  درتسدضغ

( استدج دضلرتدة ثا يت دؿ جدي   دغ  يدضػت درىجاؼدى درلتسػطدؼى 191: ,933 جي ػضق  دؿةي        

  غ دؽ غ : 

 ـ  ىلور ثا يت دؿ جي  اضيًضي رىجاؼى درلغذػى دررد ىى.1

   ؼت ثا يت دؿ جي   غ ثييسدى در يرا رذ طز صرؼص ردثرددز.ـ 9

 ـ   ؼت ثا يت دؿ جي   غ  ذجؼى ص  ضػر ثشيسدت درليضػت درذد غ.9

 ـ  ر وم ثا يت دؿ جي  ثويغر  ريؿستدج درجردا  ايؼيشي.3

 ـ  ىلور ثا يت دؿ جي  ثىؼيس فؾتدس دراكت  اظ ثطلضػيت در اوى.,

 ادظ  ػدرؼؽ دي ديت در اودى صدسلجيثدي شتق صدرلىدرج  ادظ ددضددغ دريدض  ـ  ىجي ثا ديت دؿ جدي  3

 صدركىا رتػشت .

( ثا ديت دؿ جدي  دؿ ثدر غدؼضً ي صدضدلرتدًثي  دغ 113: 9333ص غ د ص درطؼي  ػؿذّا  دلّة        

  جاؼى درليضػت ارظ :

 ضػت ضؼر ز.ـ ثا يت دؿ جي  درجثيرؼى صدرلغ  شتج ارظ ثطي ت  در يرا رؼؿو  ثياسدً  اظ  ي1

 ـ ثا يت دؿ جي  درجلىايى ريرىجاؼيت صدرلغ  لكجخ اثثاى رىجاؼيت درذجض درجىر غ رلىات در يرا.9

 ـ ثا يت دؿ جي  راىرـ صدرلغ  شتج ارظ  رـ دؿ جي  درججليز  صدرج كاى رتط در يرا.9
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 ا.ـ ثا يت دؿ جي  رالض ؼد صدرلغ  شتج ارظ  يضػت ضبي رـ جي  درلغ ػذبسسي در ير3

 ـ ثا يت دؿ جي  راليضػت صدرلغ  يتة  يرػر ثيذخ صث ؿي  خ دلي يت در يرا ص اؿؼاز.  ,

 : Self – Evaluation ـ انتمىٌى انزاتً 4

( رجثيرى صضؼاى رلدىكيش صدرلىاتق صدرجردثوى اص 913: 9333ػُىت درليضػت درذد غ  جي ػذ ر  لة        

ودى  دغ  اتػدت ثطدلضػيت صثاكديت رغدرـ   وؼيشدي  ادظ دركوم درذد غ رـاد ق ػلكجخ ثػديس ى ر ا

 ا جيرشتق صاؾتدس ادكية  لىاد رجتط  ايؼيشت رشذر درجطلضػيت.                                      

( اح درليدضػت دردذد غ  وديس   دخ ااد   يدضػت ػدلت Yurdabakan,2011:p54صػرط ػضسادري يح        

ت اد طشت  غ قض  درجىيػؼر درجادتا  رشدت ضدا ًي رضدضد ى درجىادت اص  غ اليسسي  ػبؼع در اوى  اظ  يضػ

( ػػدؼر اردظ درليدضػت دردذد غ ريرضضدؼاى 13: 9319درلغ ػرليسسي در اوى اد طشت.  غ دؼخ اح درجردوغ  

در ي اى رالىات صدرليضػتق درلغ  ذجغ رتط در اوى ثشديسدت درل كؼدر درىاؼديق ثدخ  دل  درجرد ىدى صدرل كؼدر 

د غ ؿ جدديرشتق صد ردديذ دريددردس درجذيضدداق ريضددلرتدة ااصدت ثؼدديش ذد ؼددى ثلذض ددى  لكددجخ صدرلدثددي درددذ

(  ادظ 3,1: 9331ثطلضػيت صثاكيت ػػيسك در اوى  غ  اتػتسي. ص غ د ص درطؼي  ػل ت زػلضح  

اح دكضلويديت درذد ؼى ق صدك لويسدت درذد ؼىق صدرلييسػر درذد ؼى ق صؾاي ا درلدثي درذد ؼى ثخ درضضي ي 

: 9331درجطلرتثى  غ دغلردك در اودى  دغ  جاؼديت درليدضػت دردذد غ. صػكدؼا  اؼشدي  ديرر             

( دؿضدد اى درليضػجؼددى صثددضد ت درجرد ىددى صدرليددتػر درددذد غق  ددغ دددؼخ ػل ددت ثشؼددتدت صدرجايضددذى 113

 ( اح ضبي درلىات صدرطبي دريؿؿغ صضؼاى  ي اى راليضػت درذد غ .133: 9333 

رليضػت درذد غ ثخ دؿضيرؼا دؿضيضؼى راليدضػت درلرردضع درودتػيق دؼدث  لكد  اسجؼلدز  جدي صػىلور د      

 (  ىذؿر اضيضغ  غ درىجاؼى درلىاؼجؼى ثخ  ل  ثي ػاغ :333: 9331ػػؼر زػلضح  

 ـ ػىضا درليضػت درذد غ در يرا  اظ  اجي درجط ضرؼىق ثجي ػضرت رتػز درػىضس ريرثيى ريرذ ص .1

 رذد غ در يرا  اظ  اتػت ثطلضط  جاشت  اظ داض ؾاؼ  صاثؼد .ـ ػتس  درليضػت د9

 ـ ػر ا درليضػت درذد غ درىا  درذع  يح ػوذرز درجىات  غ دك لويسدت درلياؼتػى .9

 ـ ػر ف درليضػت درذد غ ثاد دك لويسدت رتط در اوى .3

 : Peers Evaluation ـ  يضػت دؿثردح3

( ثدخ اضديرؼا درليدضػت درلرردضع درودتػي دردذع 3,9: 9331ضح  ػُىت  يضػت دؿثردح  جدي ػدرط زػلد      

ددديات رددز در دديت اؾددل  درجذدديس  ص يضػجشدديق دؼددث  لاددا درجبددي  اثددية زثددل  در اوددى ؿح ػيضثددضد 

 اثرددشت    يت ثطلشت ى  غ  جاؼلغ درلىاؼت صدرلىات .

ر يردداق صػلكددجخ ( رددددز : ددض  ثددخ درليددضػت ػيددضة ردز اثددردح د,,9: 9339صػىر دز  درؿددردج        

 درليضػت دروذي غ صدررليثغ راجشجى درلىاؼجؼى رضدض ى درسثل  .

( اح صضي ي   ىؼي  يضػت دؿثردح  غ درىجاؼى درلتسػطؼى  لجثدي  دغ 913: 9333صػضق   لة         

 درجذيثػيت درؿ ؼىق صدرجييرلت صدرايي دت ثع در اوىق صدرجبجض يت درلىيصدؼى.

(  يت  ره رجبجض ى ثخ درجشيسدت درلغ  طدي ت درجىادت  ادظ درلايدد 33: 9319اثي درجردوغ        

 ثخ دضلرتدة  يضػت دؿثردح اد ي درؿا درتسدضغ ثخ ثوي در اوى صدرلغ  لجثي  غ درليرغ :

 ـ  سصػت در اوى رجىيػؼر صدقاى  طي تست  غ دراكت  اظ ا جي  صثذبسدت اثرددشت.1

 اثى ؿثرددشت رىؼًتد  خ درلاؼسدت درػرؿؼى.ـ زػيا  ص غ در اوى داض درجلدظى درؿي9

 ـ  تسػا در اوى  اظ دراضدس  غ درجضدثا درلىاؼجؼى درجرلا ى رلىات درجيا .9

 ـ  رـ دؿ جي  صدرجذبسدت در راػى اثية دؿثردح راذيت درجضقض غ.3

 ـ درطجي  رلويا  دؿ جي  رؼخ در اوىق رؼؿض   ي ثذشت دي دؽ ر.,

 ى ريراؿض   اظ  غذػى سد ىى ثخ اثرددشت  طي تست  غ  اطؼخ ا جيرشت .ـ ا يدى در رؾى را او3

 در رص  رؼخ درليضػت درلياؼتع صدرليضػت دروتػي :• 

 ي  درليضػت دروتػي رؼاي ثكيح دك لويسدت درلياؼتػدى ق صدرلدغ ك  يدؼص  دغ درغيردا اك درجطدلضػيت       

( ارددظ اح درلض ددز ,91: 9339غدديس درؿددردج  درددتدؼي ثددخ درىجاؼدديت درىياؼددى  دديرا   صدرلددذ رق صثددت ا

دراتػث راليدضػت درودتػي ػلكدجخ دك ليديا رددح   ىادت در يردا ص يتثدز درتسدضدغ ػجكدخ  يؼؼجشدي رضدضد ى 
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لتق صدريؼددية ريرلبدديس  ا جددي  صثشددية  ل اددا ددػددغيكً دػدد يًق ثثددي درواددث صدرلاددرع  ددخ درجػددك

  درذظر  دفسضيرؼى رالىات ارظ درذظر  دروذي ؼى رز. ق صدؿاد  درجر  ع. صسذد ػىكص  اضكً ثخدرجؼتددؼى

( اح دظددية درليدددضػت دروددتػي ػل ادددا ادددتدف  ادددُضكت  ددغ درجذظضثدددى 11: 9333صذ ددر  دددلّة        

( 1درلىاؼجؼىق صدرججيسضيت درلررضػى درلياؼتػدىق صدروادث درلرردضع صدرلدغ ػجكدخ  ارؼؿدشي  دغ درػدكي  

 درليرغ :

 درلاض 

 ارظ درليضػت دروتػي تعثخ درليضػت درلياؼ

 درذظرػيت دروذي ؼى صدرىجاؼيت درذجي ؼى.• دكضلذيا ارظ ثوياط  درذظرػى درطاض ؼى  غ درلىاؼت.•

درججيسضدددديت درؿدددد ؼى درلددددغ  ػددددبع درددددتصس درطدددداوغ •

 را يرا.

درججيسضدددديت  ل ددددت اح در يرددددا دػددددم ق صث كددددر •

 صثوت .

 صثاّكت ق صثض زق صديؾ  ثراؽ.ثؼطر ق • اصس درجىات  ذيثي راجىر ىق صضا ى قية ى.•

درلض دددز دادددض دروادددث ق صثطددد ضرؼى در يردددا  بدددير • درجذيس  درلياؼتػىق رجضدا اسدضؼى صديي د ثذ ؿاى .•

  ىاجزق صدرلىات دربجي غ درلىيصدغ .

 ادبيز ثشية اؾؼاى  يؼص درلّىاّت درجلىجد .• دك لويسدت درلياؼتػى درلغ  يؼص درلىاّت درط اغ.•

دفادس  درجتسضدددددددؼىق صدرلذظدددددددؼت دريدددددددي ت  ادددددددظ • جتسضغ دربيثتق صدرجر سػى درؿيسثى.درلذظؼت در•

 درلثر سػىق صثط ضرؼيت صدضىى راجىاجؼخ .

درواث درلررضع درجض ز داض در شت دركؼ غ رظديسر  • درواث درلررضع دركجغ درؿيسة رىضدثي ثذ ؿاى.•

 ثىيت  صؾ ؼى  ضؾؼ ؼى.

درليددضػت درطددؼيثغ درضؾدد غ ق صدرليددضػت دريددي ت  اددظ • درلياؼتػى. دك لويسدت درجيذذى ق صدكثلايديت•

 دؿاد ق صدرلاض  درلتسػبغ داض درليضػت درػرؿغ 

 (: ػضق  درلاٌضكت درلغ ػل اوشي دظية درليضػت درلررضع دروتػي1غكي 

 صػرط درويددث اح درليدضػت درلياؼدتع ػىلجدت  ادظ درجدت ي درطدؼكضثلرع دردذع ػيدؼص ثدتس  در يردا      

 اظ دضلاكيس ثي  ىاجز ثخ ثىيسج ثخ  ل  دضدلرتدة دك لوديسدت درجىلجدت   ادظ درضسثدى صدريادت ق 

صاؾواا ةيػى درلىادؼت سدض د لؼديز دك لوديسق  ؼجدي ػىلجدت درليدضػت درودتػي  ادظ درجدت ي درطدؼيثغ دردذع 

 ددز ػر ددس  اددظ درددلىات درجلجاددضس دددض  در يردداق دؼددث  ددل  درجبددي  اثددية در يرددا رؼددلىات دطددا ثتسد

صثشيسد زق اذ رت ػىت درليضػت ةيػى رات ذد ز ري اؾو  صضؼاى ف ويت دتصف  جاؼى درلىاّتق صاؾو  رتط 

 درجىات صدر يرا  ؼيسدت  يضػت ثلىتا  درسصدػي صدؿرىيا .

 انذساعاخ انغاتمح :• 

ط صثت اصسا دؿا  درلرردضع اسدضديت  دت   ذيصردا ثضقدض  دضدلرتدة اضديرؼا درليدضػت درودتػي ردت      

ست ا ارظ ثىر دى اضديرؼا  ( اسدضىLanting,2000ا رط كدلذ   درجىاجؼخ  غ ثرددي درلىاؼت . يت 

درليدضػت دروتػادى درلدغ دضدلرتثشي اسرىدى ثدخ ثىاجددغ درجردادى دكرلتد ؼدى رليدضػت ااد  لاودلشت  دغ دريددرد   

لدي   اح درجىاجدؼخ صدركليرى صدرلغ  جا ثخ  ل   جع دروؼيديت ريرجلدظدى صدرجييرادى. صثدت ارشدرت درذ

د لجتصد  اظ درجلدظى صدرجييراى درلغ دضلرتثضد رشي ثرغت  ؿاؼ  رليضػت لاولشت صردت ػىلجدتصد  ادظ 

 ثاا دفدبيز صدرليضػت درذد غ .

ست ا ارظ دضليؿي  ثتط   وؼد ثىاجغ درلررؼى دررػيقؼى  ( رتسدضىMintah,2003صثية ثذلي        

 د ؼر دضلرتدثز  اظ  اطخ ااد  در اوىق صلويا درتسدضى  اظ  ؼذى راليضػت درايؼيغق صد بيسي شت داض 

اردظ دضدلرتدة درجىاجدؼخ ؿاصدت  اغديست درذلدي  ( ثىاًجي صثىاجى  غ درجردادى درثيدضػدى. صثدت 139ثخ  

درليضػت درايؼيغ رتس ى  يرؼى  اظ درذاض درلديرغ: ثا ديت دؿ جدي ق  دت ثضد دت درليدتػرق  ديرليضػت دردذد غ 

 ردح .   ص يضػت دؿث

( اسدضددى سددت ا ارددظ دركػددا  ددخ ثددتط ثىر ددى 9313ص ددغ دؿساح ا ددرت ادددلة ارددض درادديه         

صدضلرتدة ثىاجغ دراغى دفدباؼسػى  غ درجرداى دؿضيضدؼى درىاؼدي ؿضديرؼا درليدضػت درودتػي  دغ درجدتدسش 

لويدى  ادظ  ؼذدى درليرىى رض يرى درغضف  غ  جيحق صدضلرتثا درجذش  درضؾ غ ق صثت لويا درويدثى دض
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صثددت ارددا درذلددي    اددظ اح اس ددى دضددلرتدثشت  ( ثىاًجددي صثىاجددى راغددى دفدباؼسػددى.1,3ثكضدددى ثددخ  

 ؿضيرؼا درليضػت دروتػي  يدا ثر  ىى. 

( رتسدضدى سدت ا اردظ دضليؿدي  اس دى دضدلرتدة 9313ثدية دروػدؼرق صردرست   ص غ دك بدير د طدز      

رد ؼبؼيت درليضػت صااصد ز  غ دؿساح. ص ت دردتث  ردؼخ ثذشبدغ ثىاجغ دررػيقؼيت صدراغى درىررؼى كضل

( ثىاًجدي 13درواث دركجغ صدرذض غ  غ سذر درتسدضىق  صلود درويدثؼخ دضلويدى  اظ  ؼذى ثكضددى ثدخ  

صثىاجى راجرداى دؿضيضؼى ثخ درؿدا درردردع اردظ درؿدا درىيغدر درلديرىؼخ رجتػرػدى درلررؼدى صدرلىادؼت 

( ثىاًجدي صثىاجدى. صثدت اردرزت 93ي ق  جي  دت  جدي ثيديرلت غرؿدؼى ثدع  دؿصرظ  غ ثاي ظى درسسث

درذلي   اح اس دى دضدلرتة درجىاجدؼخ كضدلرد ؼبؼيت درليدضػت درجىلجدت  ادظ دؿاد   يددا ثلضضد ىق  جدي 

 اغيسدت درذلي   ارظ ص ضا  رص  ذدت اكرى ادؿي ؼى  ىسط رض ضا اصسدت  تسػوؼى .

درىررؼى ست ا ارظ درلىرج  اظ ثتط دضلرتدة ثىاجيت دراغى  (  يت9313اثي اسدضى دتط درىثؼت        

درليضػت دروتػيق صا وىا درتسدضى درجذش  درضؾ غق صثت لُويدا  ادظ  ؼذدى  ريرجرداى دكرلتد ؼى ؿضيرؼا

( ثىاجى راغى درىررؼى ريرجرداى دكرلتد ؼى. صثت  ضؾاا درذلي   ارظ ص ضا قدىا  دية 91ثكضدى ثخ  

 ثىاجيت دراغى درىررؼى ريرجرداى دكرلتد ؼى رجشيسدت دضلرتدة درليضػت دروتػي. غ ثطلضط ااد  

( اردظ درلىدرج  ادظ ااصدت درليدضػت درودتػي درجطدلرتثى 9319 غ دؼخ ست ا اسدضى درجردوغ         

رتط ثىاجغ دررػيقؼيت ريرجرداى درجلضض ى رجاي ظى دريذ ذ  صاس ى ثجيسضلشت رشيق صرلايؼد استدج 

( ثىاًجديق صثدت اغديست 93 وع درويدث درجذش  درضؾ غ درجطاغق ص لويا  اظ  ؼذى راغدا  درتسدضى د

درذلددي   ارددظ اح اس ددى ثجيسضددى ثىاجددغ دررػيقددؼيت ريرجرداددى درجلضضدد ى رجاي ظددى دريذ ددذ  ؿاصدت 

درليددضػت دروددتػي  كددي  يدددا قددىؼ ىق  جددي ارددا درذلددي    اددظ ص ددضا  ددرص  ادرددى ادؿددي ؼًي  ددغ اس ددى 

 دررػيقؼيت ؿاصدت درليضػت دروتػي  كي  ىسط رجخ رتػشت اصسدت  تسػوؼى . ثجيسضى ثىاجغ

( رتسدضى ست ا ارظ درلىرج  ادظ ثدتط دضدلرتدة دضدلرد ؼبؼيت 9313 جي ثيثا اػجي دررضدرت         

درليضػت دروتػي صااصد ز  غ  يضػت  ىات در اوى ريرجرداى دؿضيضؼى  غ ثاي ظى درسسثدي  ثدخ ص شدى دظدر 

( 93صد وىا درتسدضى درجذش  درضؾ غ درلااؼاغق صدضلرتثا دكضلويدى ااد  رشي ثكضدى ثدخ   درجىاجؼخق

( ثىاًجي ثخ درذ ضس دفديف ثدخ ذصع درلرؿؿديت درىاجؼدى 133 ير ق صلويا  اظ  ؼذى ثكضدى ثخ  

صدفدطددديدؼى دردددذػخ ػتسضدددضح درؿددد ضج درثل دددى درىاؼدددي. صارشدددرت درذلدددي   اح درجىاجدددؼخ ػطدددلرتثضح 

بؼيت درليضػت دروتػي صااصد ز  غ  يضػت  ىات لاولشت رتس ى ثلضض ىق صادز ك  ض ت  درص  ذدت دضلرد ؼ

 اكرى ادؿي ؼى رؼخ  يتػرد شت رشذد دكضلرتدة  وًىي رجلغؼر درلرؿؽ.

( اسدضدى سدت ا اردظ درلىدرج  ادظ صدثدع دضدلرتدة ,931صريرجرداى درجلضض ى ا درط درىاؼديح        

درليضػت دروتػيق ص وىا درتسدضى درجذش  درضؾد غ درجطداغق ص دت دضدلرتدة  ثىاجغ دررػيقؼيت ؿضيرؼا

( ثىاًجددي ثددخ ثىاجددغ دررػيقددؼيت 31دكضددلويدى رق يرددى  ددخ اضدد اى درتسدضددىق ص كضدددا  ؼذلشددي ثددخ  

ريرجتدسش دؿساؼى رجتػذى دررػيـ. صثت ارشرت دلي   درتسدضى اح اس ى دضلرتدة ثىاجدغ دررػيقدؼيت 

ضيرؼا درليضػت دروتػي  ي ت قىؼ ىق دؼث  ايد ثايصس  ي ثخ درليضػت دردذد غ ريرجرداى درجلضض ى ؿ

صثادا دفدبديز ص يدضػت دؿثدردح رتس دى قدىؼ ىق رؼذجددي  دي  ثادضس ثضد دت  يدتػر دؿاد  رتس دى ةؼددر 

ثطددلرتثىق  جددي اغدديسدت درذلددي   ارددظ ص ددضا  ددرص  ذدت اكرددى ادؿددي ؼى  ددغ اس ددى دضددلرتدة ثىاجددغ 

 رليضػت دروتػي  وًىي راتصسدت درلتسػوؼى.دررػيقؼيت ؿضيرؼا د

درلىدرج  ادظ اس دى دضدلرتدة ثىاجديت  ( اردظ9313اسدضى دؿى دكؾيىق صدرتصكت  صست ا       

درجرداى درجلضض ى ؿضيرؼا درليضػت دروتػاى  غ  تسػص درىاضة  غ ثذ يدى دريؿدؼت  دغ درججاكدى درىررؼدى 

ؼخ درجدذش  درضؾد غق ص دت ا دتدا دضدلويدى ق صا درد  درطىضاػى ق صرلايؼدد اسدتدج درتسدضدى ا ودع دروديدث

( ثىاجددى ثددخ ثىاجدديت درىاددضة راجرداددى 913ثييراددى ربجددع دروؼيددديت ثددخ  ؼذددى درتسدضددى درلددغ راغددا  

.  صثدت رؼذدا دلدي   2011 -2012درجلضض ى رجتدسش ثذ يى دريؿؼت  ل  در ؿي درتسدضدغ درثديدغ  

  يدا ثلضض ى. دروتػاى  غ  تسػص درىاضة  درتسدضى اح دضلرتدة درجىاجيت ؿضيرؼا درليضػت

( رشددتج درلىدرج  اددظ ثدتط دضددلرتدة ثىاجديت درايضددا 9311ص دي ت اسدضدى ررػددى دردترواغ        

دؽرددغ  ددغ ثاي ظددى درددتصداثغ ؿضدديرؼا درليددضػت دريددي ت  اددظ دؿاد  ق صثددت دضددلرتثا درويدثددى درجددذش  
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دروؼيددديت ثددخ  ؼذددى درتسدضددى درلددغ راغددا درضؾدد غ درلااؼاددغق صد لجددتت  اددظ ر يثددى درجلدظددى ربجددع 

( ثىاجددى  ددت د لؼدديسسخ  ددخ لرػددد درىؼذددى درىػددضد ؼى دروطددؼ ى ثددخ ثىاجدديت درايضددا دؽرددغ  ددغ 1, 

ثتدسش درجرداى درجلضض ى صدرثيدضػى رجاي ظى درتصداثغق ص جثاا اررز دلي   درتسدضى  غ اح ثطلضط 

جيت درايضدا دؽردغ رجاي ظدى دردتصداثغ  ايدد   وؼد اضيرؼا درليضػت دريي ت  اظ دؿاد  ثخ  يدا ثىا

(ق  جدي اردرزت درذلدي   ص دضا  درص  ذدت اكردى ادؿدي ؼى ردؼخ 5ثدخ   2.62رتس ى ثلضض ى راغدا  

ثلضضم  يتػردت دضلرتدة ثىاجيت درايضا دؽردغ  دغ ثادي   دردتصداثغ ؿضديرؼا درليدضػت دريدي ت  ادظ 

 دؿاد  دطا ثلغؼر درتصسدت درلتسػوؼى.

(  اظ  يؼؼت صدثدع دضدلرتدة ثىاجدغ درىادضة درليدضػت 9311سّ ست اسدضى ثىػغ ق صدرجيات  رؼذجي       

دروددتػي  ددغ درجرداددى دكرلتد ؼددى. صثددت  ددت دك لجدديا  اددظ درجددذش  درضؾدد غ درجطدداغ. صرلايؼددد اسددتدج 

( ثىاًجددي 93درتسدضددى دضددلرتة درودديدثؼخ ر يثددى درجلدظددى صدكضددلويدى ق ص كّضدددا  ؼذددى درتسدضددى ثددخ  

رداى دكرلتد ؼى رجتػذى دررػيـق صارشرت دلي   درتسدضى اح دضلرتدة درجىاجؼخ راليضػت دروتػي  ديح ريرج

رذطوى قىؼ ىق دؼث  ي  درليضػت درجىلجت  اظ دؿاد   غ درلر ؼا دؿص ق ص يضػت دؿثردح  دغ درلر ؼدا 

 دؿ ؼر .

صدثددع ثجيسضددى  ( اسدضددى رشددتج درلىددرج  اددظ9311ص ددغ ثاي ظددى درىيسقددى لوددد درؿدداضع        

ثىاجغ درىاضة ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػيق صد وىا درتسدضدى درجدذش  درضؾد غ درجطداغق صلويدا 

( ثىاًجددي. صارشددرت درذلددي   اح درتس ددى 193دكضددلويدى  ددداد  ربجددع دروؼيددديتق صراغددا  ؼذددى درتسدضددى  

 ىق صاح اضديرؼا درليدضػت دركاؼى رججيسضى ثىاجغ درىاضة ؿضديرؼا درليدضػت درودتػي  دي ت رتس دى ثلضضد

           صرتس دى ثلضضد ىق ص يدضػت ثا ديت دكدبديزدروتػي درلغ ػجيسضضدشي  جثادا رديرليضػت دريدي ت  ادظ دؿاد  

 دؿ جي ( صرتس ى ثلضض ىق صدرليضػت ريضلرتدة  رد م درج يسؼت صرتس ى ثلضضد ىق ص يدضػت دؿثدردح 

 س ى قىؼ ى.  صرتس ى قىؼ ىق صا ؼًرد  ي  درليضػت درذد غ صرت

 انتعهٍك عهى انذساعاخ انغاتمح :• 

 : انعٍُح▪ 

ػلك  راويدث ص ضا   ديصت  دغ دبدت درىؼذدى  دغ درتسدضديت درطديريى   دغ ددؼخ  ديح ا ودر دبدت       

ق  يح اؾغر  ؼذدى  ديح دبجشدي  (9313( ثىاجى  غ اسدضى دؿى دكؾيىق صدرتصكت  913راىؼذى  

ق صثدت   يص دا  (Lanting,2000كدلدذ   رلتد ؼدى  دغ اسدضدى اسرىى ثىاجدؼخ ثدخ ثىاجدغ درجردادى دك

ريثغ  اك درتسدضيت  غ دبت درىؼذى رؼذشجيق صػىضا درطوا  غ ذرك ارظ ثضقض  صسدتج  دي اسدضدى ق 

ّ ددتط درىثدؼتق Lanting,2000صثت ا رػا  اك درتسدضيت  اظ ثرددي ثرلا ى ق  يت لويا اسدضى  

(  اددظ 9311ق  ثىػددغ ق صدرجياددتّ  9313جددي دررضدرددت ق ّ  اػ 9313ّ ادددلة ارددض درادديهق   9313

ّ دؿدددى دكؾددديىق ,931ّ  اؼددديحق 9319ثىاجدددغ درجردادددى دكرلدددتد غق اثدددي اسدضدددى   درجردودددغق 

ثذلددددي  (  يددددت لويددددا  اددددظ ثىاجددددغ درجرداددددى درجلضضدددد ىق قصا رػددددا اسدضددددى9313صدرددددتصكتق 

 Mintah,2003اسدضدى                        (  اظ ثىاجغ صثىاجيت درجرداى درثيدضػىق  غ ددؼخ دبدت

( ثدت د دذت  ادظ ثىاجدغ ثردددي  9311ق رؿاضعّ 9311ّ ررػى درترواغق  9313دروػؼرق صررستق 

  ىاؼجؼى ثرلا ى  غ د ص درضثا .

 جدي كدد  درويددث اح  جؼدع درتسدضديت درطديريى ثددت ا رػدا  ادظ رؼ دى ثااؼدى اص  ررؼدىق ثي ددتد       

(  يت لويا  اظ رؼ ى ا ذوؼىق ص غ دربيددا دؿ در دبدت Lanting,2000 ّMintah,2003اسدضى  

ادشدي  رلادا  دغ درجردادى درتسدضددؼى درجطدلشت ىق دؼدث دبدت اح اسدضدى كدلددذ  ثدت لويدا  ادظ ثىاجددغ 

 درجرداى دكرلتد ؼىق اّثي اسدضى ثذلي  يت لويا  اظ ثىاجغ صثىاجيت درجرداى درثيدضػى.

درواث صدرليؿغ اسدضيت  ذيصرا اس ى اضديرؼا درليدضػت  صرت ػبت درويدث ـ  اظ دت  اجز ـ سةت      

 درلررضع دروتػي رتط ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى  غ درججاكى درىررؼى درطىضاػى. 

 األدواخ :▪ 

د لجددتت ثىظددت درتسدضدديت درطدديريى  اددظ دكضددلويدى ربجددع دروؼيددديت ثددخ در  ددى درجطددلشت ىق  ؼجددي       

 ادظ درجلدظدى صدرجييرادى  (Lanting,2000) كدلدذ   د لجدتت رىدف سدذر درتسدضديت ثثدي اسدضدى
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(  يددت  9313ّ دؿددى دكؾدديىق صدرددتصكتق  9313ربجددع رؼيدي شددي ق اّثددي اسدضددى   دروػددؼرق صرددرستق 

(  ادددظ ر يثدددى 9311دضدددلرتثا دكضدددلويدى صدرجييرادددىق  دددغ ددددؼخ د لجدددتت اسدضدددى ررػدددى دردددترواغ  

( ر يثددى درجلدظدى صدكضددلويدى  رلايؼددد 9311درجلدظدىق  جددي دضدلرتثا اسدضددى ثىػددغق صدرجيادت  

 استد شي.

 انُتائح :▪ 

ػلك  ثخ  ل  دلي   درتسدضيت درطيريى درلغ  ذيصردا اضديرؼا درليدضػت درلرردضع درودتػي اح سذديك       

  دديصت  ددغ دلددي   سددذر درتسدضدديت.  يددت رؼذددا رىكددشي اح اس ددى دضددلرتدة درجىاجددؼخ ؿضدديرؼا درليددضػت 

اػجي ّ   9313ّ دروػؼرق صررستق  Lanting,2000تس ى ثلضض ى  تسدضى  درلررضع دروتػي  ي ت ر

(ق 9311ق رؿداضعّ 9311ّ ررػدى دردترواغق 9313ّ دؿدى دكؾديىق صدردتصكتق 9313دررضدرت ق 

 غ دؼخ اح رىف  اك درتسدضديت ثدت اغديست اردظ قدىا اس دى دضدلرتدة درجىاجدؼخ ؿضديرؼا درليدضػت 

ّ درىاؼدديحق 9319ّ درجردوددغق  9313سدضددى  دددتط درىثددؼتق دروددتػي اد ددي درؿدد ضج درتسدضددىق ثثددي ا

ادددلة ارددض درادديهق  ّ Mintah,2003ق اّثددي اسدضددى  ددي ثددخ  ( 9311ّ ثىػددغق صدرجياددتق ,931

 يددت ا ولددا اح اس ددى دضددلرتدة درجىاجددؼخ ؿضدديرؼا درليددضػت درلررددضع دروددتػي  ددغ درجرداددى  ( 9313

 دكرلتد ؼى صدرثيدضػى  يدا رتس ى ثر  ىى.

صثخ دؼث ا ر دض  درلرؿؽ  اظ اس دى دضدلرتدة درجىاجدؼخ ؿضديرؼا درليدضػت درلرردضع درودتػي       

( ارظ  تة ص دضا  درص  ذدت اكردى ادؿدي ؼى ردؼخ  يدتػردت 9313 يت اغيست اسدضى اػجي دررضدرت   

ت ثىاجغ درلرؿؿيت درىاجؼى صدفدطيدؼى كضلرتدة دضلرد ؼبؼيت درليضػت دروتػي صااصد دز  دغ  يدضػت  ىاد

 در اوى .

صريرذطوى راتسدضيت درلغ  ذيصرا ا ر درتصسدت درلتسػوؼدى  دغ ثبدي  دريؼديش صدرليدضػت  ادظ اس دى       

دضلرتدة درجىاجؼخ ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي  يت اغيست ارظ ص دضا  درص  ذدت اكردى ادؿدي ؼى 

 اصسدت  تسػوؼدى  تسدضدى   غ اس ى دضلرتدة درجىاجؼخ ؿضيرؼا درليضػت دروتػي  ىسط رااؿض   ادظ 

 (.9311ررػى درترواغق  ّ,931درىاؼيحق  9319ّدرجردوغق  ّ 9313دروػؼرق صررستق 

( ارددظ اح دضددلرتدة درجىاجددؼخ ؿاصدت درليددضػت Mintah,2003 ددغ دددؼخ اغدديست دلددي   اسدضددى         

رددذد غق ص يددضػت درايؼيددغ  ددي ت  اددظ درذاددض درلدديرغ : ثا دديت دؿ جددي ق  ددت ثضد ددت درليددتػرق  دديرليضػت د

( اح درليددضػت درجىلجددت  اددظ دؿاد   ددي   ددغ 9311دؿثددردحق  جددي ارددرزت اسدضددى ثىػددغ ق صدرجياددت  

درلر ؼا دؿص  ثخ دؼث دضلرتدة درجىاجؼخ رزق رؼذجي  ي   يضػت دؿثردح  غ درلر ؼا دؿ ؼرق صسدذد ثدي 

غ ػجيسضدشي ثىاجدغ درىادضة ( درلغ ارشرت اح اضيرؼا درليضػت دروتػي درلد9311ا ت ز اسدضى درؿاضع  

 دغ ددؼخ  غ ثاي ظى درىيسقى  جثاا ريرليضػت دريي ت  اظ دؿاد  ريرلر ؼدا دؿص  صرتس دى ثلضضد ىق 

(  يدت Lanting,2000 ي  درليضػت درذد غ  غ درلر ؼا دؿ ؼر صرتس دى قدىؼ ى. اّثدي اسدضدى كدلدذ   

 د غ  غ  يضػت لاولشت .ارشرت اح درجىاجؼخ رت ػىلجتصد  اظ ثاا دفدبيز صدرليضػت درذ

 فشوض انذساعح :• 

 ددغ قددض  دفلدديس درذظددرع صدلددي   درواددضف درطدديريىق صرق يرددى  اددظ  طدديؤكت درواددثق ػجكددخ       

 ؾؼيةى  رصـ درتسدضى  جي ػاغ :

ـدد اس ددى دضددلرتدة ثىاجددغ درجرداددى دكرلتد ؼددى  ددغ ثتػذددى  ر ددر ؿضدديرؼا درليددضػت درلررددضع دروددتػي 1

 ثلضض ى .

(  ددغ اس ددى دضددلرتدة ثىاجددغ درجرداددى α≤  0.05 ددرص  ادرددى ادؿددي ؼًي  ذددت ثطددلضط  ـدد ك  ض ددت9

 دكرلتد ؼى  غ ثتػذى  ر ر ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي  ىسط رجلغؼر دض  درلرؿؽ .

(  ددغ اس ددى دضددلرتدة ثىاجددغ درجرداددى α≤  0.05ـدد ك  ض ددت  ددرص  ادرددى ادؿددي ؼًي  ذددت ثطددلضط 9

 ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي  ىسط رجلغؼر درؿ ضج درتسدضؼى .دكرلتد ؼى  غ ثتػذى  ر ر 

(  ددغ اس ددى دضددلرتدة ثىاجددغ درجرداددى α≤  0.05ـدد ك  ض ددت  ددرص  ادرددى ادؿددي ؼًي  ذددت ثطددلضط 3

دكرلتد ؼددى  ددغ ثتػذددى  ر ددر ؿضدديرؼا درليددضػت درلررددضع دروددتػي  ىددسط رااؿددض   اددظ اصسدت 

 ضع . تسػوؼى  غ ثبي  دريؼيش صدرليضػت درلرر
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 إخشاءاخ انذساعح :• 

 ـ يُهح انذساعح :

 لوددع درتسدضددى درايرؼددى درجددذش  درضؾدد غق صسددض درجددذش  درجل ددت ر وؼىؼددى سددذر درتسدضددىق صدرجددذش        

( سددض " دردذع ػىلجدت  ادظ اسدضدى درضدثدع اص درظدديسر ق 9331ق آ درصحدرضؾد غ  جدي ذ در  وؼدتدت ص

دً  ؼ ؼًدي اص  جؼًديّ  ديرلىوؼر دركؼ دغ ػؿدا رذدي درظديسر  صػشلت رضؾ شي صؾ ًي اثؼيًيق صػىودر  ذشدي  ىوؼدر

صػضق   ؿي ؿشيق اثي درلىوؼر دركجغ  ؼى ؼذدي صؾد ًي سثجؼًدي ػضقد  ثيدتدس سدذر درظديسر  صدبجشدي 

 . 939صاس يت دس ويلشي ثع درظضدسر درجرلا ى دؿ رط" ؼ 

 ـ يدتًع انذساعح وعٍُتها :

( اردظ درجبجض ديت دركاؼدى 31: 9331ق صاردض زػذدىق  ػػؼر ثبلجع درتسدضى  جي صسا  غ دردو ع      

ثخ دؿ ردا اص درظضدسر اص دؿغؼي  درلدغ دُىّجدت دلدي   راض ذدي  اؼشديق صذردك لويًدي راجبدي  درجضقدض غ 

 راجػكاى.

صػلكضح ثبلجع درتسدضى درايرؼى ثخ  جؼع درجىاجؼخ درذػخ ػتسضضح ريرجردادى دكرلتد ؼدى رجدتدسش       

ضثؼى صدؿساؼى راوذؼخ رجتػذى  ر در صدرليرىدى ردقادس  درىيثدى رالىادؼت رجذ يدى درادتصا درلىاؼت درىية دراك

 سـ .1391/1391ص يًي رقدؿي ؼى دررضجؼى راىية درتسدضغ  ( ثىاًجي1931درػجيرؼىق صدرويرا  تاست  

س  درىيثى ( ثىاًجي ثخ ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى درليرىى رقاد913اثي  ؼذى درتسدضى  لكضدا ثخ        

رالىاؼت رجذ يى دراتصا درػجيرؼىق صدرذػخ  ت د لؼيسست رير رػيى درىػضد ؼى درىذيضاػى ثخ ثدتدسش ثتػذدى 

 ( درليرؼؼخ :9( ص  1 ر رق   جي ػلك    ؿؼي ذرك ثخ  ل  دربتص   

 : ػضق   ضزػع ا ردا  ؼذى درتسدضى ص يًي راجتسضى صدراغ صدرجضثع ريرذطوى رجتػذى  ر ر(1   تص 

 درجضثع دراغ  تا درجىاجؼخ درجتسضى ة

 ةر  درؿيراؼى 93  وتهللا رخ  ويش 1

 غجي  درج يس 11 سػيـ در كر دؿساؼى 9

 ةر  درذيؾرػى 93 درجاك  وتدرىسػس 9

 صضم در ؼؿاؼى 99 در ؼؿاؼى 3

 غجي  اضكيح ثضط دؿثخ 11 ؾل  درتػخ دؿػضرغ ,

  ذض  درجذؿضسػى 91 دؿدترص 3

 صضم در ؼؿاؼى 91  وتدرىسػس  يرت رخ 1

 ةر  درذيؾرػى 13 دفثية  يؾت رلا ؼ  دريرآح دركرػت 1

 غر  دررصقى 19 ثذيسدت  ر ر دؿساؼى 3

 غر  درجاجتػى 11 دراطخ رخ درشؼثت 13

  ذض  درجرصه 13  كير 11

 ثىاجيً  913 درجبجض 

 : ػضق   ضزػع ا ردا درىؼذى  وًىي رجلغؼردت درتسدضى(9   تص 

 درذطوى % درلكردس در  ى ثلغؼردت درتسدضى

 % 39,3 133 اارغ دض  درلرؿؽ

 % 93,1 13  اجغ

 % 133 913 درجبجض 

 % 1,1, 119  اؼي درؿ ضج درتسدضؼى

 % 31,3 131 ادؼي

 % 133 913 درجبجض 

 % ,,9, ,11  ض ت درتصسدت درلتسػوؼى

 % ,,31 133 ك  ض ت

 % 133 913 درجبجض 
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 انذساعح :  ـ أداج

 أوالً : إعذاد أداج انذساعح• 

 تسدضدى رىت دفلل   اظ دؿا  درلررضع صدرتسدضيت درطيريى  غ ثبي  درليضػت درلررضع درودتػي       

ّ اػجدددي  9319ّ درجردودددغق9319ّ دروػدددؼر صردددرستقLanting,2000ّMintah,2003   دددي ثدددخ

ص دغ قدض  سدذر دؿارؼديت  دت  (ق 9311ّثىػغق9311ّ درؿاضعق,931ّ درىاؼيحق9313دررضدرت ق 

  اتػت درىذيؾر دؿضيضؼى درجر و ى ردضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي  يرليرغ :

  كضدا ااد  درتسدضى رؿضس شي دؿصرؼى ثخ ثطجؼخ سجي : • 

ا ـ درجلغؼدددردت درػرؿدددؼى صدرضرؼ ؼدددى ؿ دددردا  ؼذددددى درتسدضدددى صدرجلجثادددى  دددغ ددددض  درلرؿددددؽ               

ق درؿ ضج درتسدضؼى درلغ ػيضة رلتسػطشي   اؼيق ادؼي (ق صدرتصسدت درلتسػوؼى  دغ ثبدي   اارغق  اجغ(

 دريؼيش صدرليضػت درلررضع    ض ت ق ك  ض ت (.

(  ير  ثضز ى  ادظ اسرىدى ثاديصس ريؼديش اس دى دضدلرتدة 39  ـ  يردت ااد  درتسدضى صدرلغ راغا  

 دكرلتد ؼى رجتػذى  ر ر ص يًي رؾ غ :  اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي رتط ثىاجغ درجرداى 

 (  ير .13ـ درجاضس دؿص :  يضػت ثا يت دؿ جي   دفدبيز(ق صدرذع ػالضع  اظ  

 (  ير . 11ـ درجاضس درثيدغ : درليضػت درذد غق صدرذع ػالضع  اظ  

 (  يردت.3ـ درجاضس درثيرث :  يضػت دؿثردحق صدرذع ػالضع  اظ  

 (  يردت.3ضػت دريي ت  اظ دؿاد ق صدرذع ػالضع  اظ   ـ درجاضس درردرع: درلي

(ق Likert Five Scale صػييردي  دي  يدر  ثدخ  يدردت ااد  درتسدضدى ثيؼديش رؼكدرت  جيضدغ        

 دؼث  يدا دضلبيرى درجىاجؼخ رج رادت دكضلويدى  يرليرغ :

(ق صثلضضد ى: صثدت 3ت ا  ؼدا رشدي درتس دى  (ق ص وؼدر : صثد, وؼر   ًتد: صثدت ا  ؼدا رشدي درتس دى  

(ق اثي ثاؼاى  ًتد:  يدت ا  ؼدا رشدي درتس دى 9(ق ثاؼاى: صثت ا  ؼا رشي درتس ى  9ا  ؼا رشي درتس ى  

 1.) 

 ثاًٍَا: انخصائص انغٍكىيتشٌح ألداج انذساعح • 

 ا ـ ؾت  ااد  درتسدضى :

 رؼى :  ت درلايد ثخ ؾت  ااد  درتسدضى ثخ  ل  ا وي  در ر  درلي

 ـ انصذق انظاهشي: 4

( ثددخ 1صرلاتػددت درؿددت  درظدديسرع ؿاد  درتسدضددى  ددت  رقددشي  ددغ ؾددضس شي دؿصرؼددى  اددظ        

درجاكجددؼخ درجرلؿددؼخ ثددخ ذصع درروددر  صدرك ددي    ددغ ثبددي  درلررؼددى ص اددت درددذ ص صدرجذدديس  صلددر  

دس وديل در يدر   درلتسػص رااكت  اظ ثتط ثىر دى صقدض  ؾدؼيةى در يدردت صضدلثلشي دراغضػدى صثدتط

( صسغ دطوى ثيوضرىق        ص دغ ,,11ريرجاضس درلغ  ذلجغ ارؼزق ص يدا دطوى دك  ي  رؼخ درجاكجؼخ  

قض  آسد  درجاكجؼخ ص ض ؼشي شت  ت ا رد   ي ى درلىتػلت درج اضرى صرذرك  كضدا ااد  درتسدضدى  دغ 

 (  ير . 39ؾضس شي درذشي ؼى ثخ  

 ـ صذق انثُاء : 2

( ثىاًجدي 99يد ثخ ؾت  رذي  ااد  درتسدضى  ت  بررلشي  اظ  ؼذى دضدل ل ؼى ثكضددى ثدخ  صرالا      

ثددخ ثىاجددغ درجرداددى دكرلتد ؼددى رجتػذددى  ر ددر ثددخ  دديسه  ؼذددى درتسدضددىق صدطددي  ثىيثددي دس ودديل 

 ( درليرغ :9(  جي ػضق  دربتص  سثت   (Pearson Carrelation Cofficientرؼرضضح 

 ي دس ويل رؼرضضح رؼخ اس ى  ي ثاضس صدرتس ى دركاؼى رلضلويدى(: ػضق  ثىيث9 تص   

  غ درىؼذى دكضل ل ؼى 

 ثىيثي دكس ويل درجايصس ة

 3,193  يضػت ثا يت دؿ جي    دفدبيز( 1

 3,131 درليضػت درذد غ 9

 3,139  يضػت دؿثردح 9

 3,113 درليضػت دريي ت  اظ دؿاد  3



 7102العدد الثامن عشر لسنة                                                                لمى فى التربية البحث العمجلة 

 

144 

 (α=  0.01رى  **ادرى ادؿي ؼًي  ذت ثطلضط اك

( اح ثددؼت ثىدديثلت دكس ودديل رجادديصس ااد  درتسدضددى ثددع درتس ددى دركاؼددى 9صػلكدد  ثددخ دربددتص         

(ق ص جؼىشددي ثددؼت ثض وددى صثر  ىددى صثضػددى  ذددت ثطددلضط اكرددى 3.131( ق  3.193 ردصدددا ثدديرؼخ  

 ودديسدت ( صدرلددغ  ددت دضددلوىياسي ثددخ 93ق 13ق 3ثي ددتد درىودديسدت سثددت    (قα=  0.01ادؿددي ؼى  

(  ويس   يدؼص اس دى دضدلرتدة اضديرؼا درليدضػت 93دكضلويدى قدؼث  كضدا  غ ؾضس شي درذشي ؼى ثخ  

درلررضع دروتػي رتط ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى رجتػذى  ر رق ذدت اس ى  يرؼى ثخ دف طدي  دردتد اغ 

 رجي ػىكص اس ى ثيوضرى ثخ ؾت  دكضلويدى.

 

 ب ـ ثثاخ أداج انذساعح :

( ربجؼع (Alpha Cronbachs يتػر ثىيثي  ويت دكضلويدى ريضلرتدة لرػيى ار ي ـ  رصدويخ   ت      

( ثىاًجدي ثدخ 99ثايصس دكضدلويدىق صدرتس دى دركاؼدى رلضدلويدى  ادظ درىؼذدى دكضدل ل ؼى درلدغ راغدا  

 ( درليرغ :3 يسه  ؼذى درتسدضى ق صدرلغ  لك  ثخ  ل  دربتص  سثت  

رجايصس دكضلويدى صدرتس ى دركاؼى رلضلويدى α) ت  ويت  رصدويخ ار ي  ( : ػضق  ثىيثل3 تص   

  كي  غ درىؼذى دكضل ل ؼى

 α) ثىيثي  ويت ار ي  رصدويخ   درجايصس ة

 3,331  يضػت ثا يت دؿ جي    دفدبيز( 1

 3,113 درليضػت درذد غ 9

 3,139  يضػت دؿثردح 9

 3,399  اظ دؿاد  درليضػت دريي ت 3

 3,3,3 درتس ى دركاؼى 

 (α=  0.01**ادرى ادؿي ؼًي  ذت ثطلضط اكرى  

" رجادديصس α( اح ثىدديثلت درثودديت صدرجيددتس  رجىيارددى ار ددي ـ  رصدودديخ " 3ػلكدد  ثددخ دربددتص         

 ( ا لسددي رجاددضس درليددضػت دريددي ت  اددظ دؿاد ق صاثاشددي3,399ق  3,139دكضددلويدى  ردصدددا ثدديرؼخ  

(ق صسغ ثؼت ثذيضوى 3,3,3رجاضس درليضػت رجا يت دؿ جي ق صثت راغا اس ى درثويت دركاؼى رلضلويدى  

 ؿةردـ   وؼد درتسدضى درايرؼى  اظ درىؼذى.

 ج ـ تصحٍح أداج انذساعح :

 ثايصس  يرليرغ :(  ير  ثضز ى  اظ اسرىى 93 كضدا دكضلويدى  غ ؾضس شي درذشي ؼى ثخ        

 (  ير  .13ق صدرذع ػالضع  اظ   يضػت ثا يت دؿ جي   دفدبيز(ص  : ـ درجاضس دؿ

 (  ير  . 13ـ درجاضس درثيدغ : درليضػت درذد غق صدرذع ػالضع  اظ  

 (  يردت .3ـ درجاضس درثيرث :  يضػت دؿثردحق صدرذع ػالضع  اظ  

 يردت .(  3ـ درجاضس درردرع : درليضػت دريي ت  اظ دؿاد ق صدرذع ػالضع  اظ   

صاثية  ي  ير   تسػ  رؼكرت دررجيضغ صدرذع ػىكدص اس دى دضدلرتدة اضديرؼا درليدضػت درلرردضع        

 دروتػي رتط  ؼذى درتسدضى  يرليرغ :

(ق صثلضضد ى: صثدت 3(ق ص وؼدر : صثدت ا  ؼدا رشدي درتس دى  , وؼر   ًتد: صثدت ا  ؼدا رشدي درتس دى  

اؼاددى  ددًتد:  يددت ا  ؼددا رشددي (ق اثددي ث9درتس ددى   (ق ثاؼاددى: صثددت ا  ؼددا رشددي9ا  ؼددا رشددي درتس ددى  

 (.1 درتس ى

صرلاتػت اس ى دضلرتدة اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي ثخ دؼث دريض  صدركىا رجيؼيش رؼكدرت       

دررجيضغ  ت  اضػي دريؼت ارظ ثيؼيش  ل غ رااكت  ادظ درجلضضد يت دراطديرؼى ريػبديا درجدتط درايؼيدغ 

 ى دؿي  اؼشي درجىاجؼخ صاثي اس ى :  صسض در ر  رؼخ ا اظ اس 

 3=  1 - ,اع  

صرلاتػدددت  دددلف ثطدددلضػيت  ثضػدددى ق صثلضضددد ى ق صقدددىؼ ى( ػىلجدددت  اؼشدددي  دددغ دراكدددت  ادددظ        

 درجلضض يت دراطيرؼى ق  ت اػبيا درات در يؾي رليطؼت درجتط  اظ  لف ثطلضػيت :
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 1,99=   9÷  3اع 

 9,99= 1,99+ 1ي : اع صػلت دطي  اثي اس ى + درات در يؾ      

صرددذرك  ؿددذا ثطددلضػيت اس ددى دضددلرتدة ثىاجددغ درجرداددى دكرلتد ؼددى رجتػذددى  ر ددر ؿضدديرؼا       

 درليضػت درلررضع دروتػي  يرليرغ :

اس ى دضلرتدة قىؼ ى : اذد  ردصدا درجلضض يت دراطيرؼى كضدلبيرى درجىاجدؼخ  ادظ در لدر  ثديرؼخ • 

 ( . 9,99ــ  1 

لضض ى : اذد  ردصدا درجلضض يت دراطيرؼى كضلبيرى درجىاجؼخ  اظ در لدر  ثديرؼخ اس ى دضلرتدة ث• 

 ( .9,31ــ  9,93 

اس ى دضلرتدة ثضػى : اذد  ردصدا درجلضض يت دراطيرؼى كضلبيرى درجىاجؼخ  اظ در لر  ثديرؼخ      • 

 ( . ,ــ  9,31

يددث رق يردى  ادظ اضد اى درتسدضدى دؿضيرؼا دفدؿي ؼى : درجىيربيت دفدؿي ؼى درلغ دضدلرتثشي درو• 

  يدا درذاض درليرغ :

ـ درجلضض يت دراطيرؼى صدكدارد يت درجىؼيسػدى راطدي  اس دى دضدلرتدة ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى 1

 ؿضيرؼا درليضػت دروتػيق صرجىر ى ثتط  ػلا دروؼيديت اص ددلػيسسي  خ ثلضض شي دراطيرغ .

راكػدا  دخ در درص  ردؼخ درجلضضد يت دراطديرؼى ردتس يت  ؼذدى ( راىؼذيت درجطلياى t-testـ د لويس 9

 درتسدضى ص يًي ثلغؼردت درتسدضى .

  : عشض َتائح انذساعح وتفغٍشها ويُالشتها • 

 أوالًـ َتائح انغؤال األول وانزي ٌُص عهى :

 " " ثي اس ى دضلرتدة ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى  غ ثتػذى  ر ر ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي؟

رق يرى  اظ سذد درطلد   ت دطدي  درجلضضد يت دراطديرؼى صدكدارد ديت درجىؼيسػدى ردتس يت           

دضلبيرى ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى رجتػذدى  ر در  ادظ  يدردت دكضدلويدى صدؿاد   كديق  جدي  ضقد  

 (  ؼجي ػاغ :3( ارظ سثت  ,دربتدص  ثخ سثت  

 : أعهىب تمىٌى يهفاخ األعًال )اإلَداص( 4ـ 4

: ػضق  درجلضض يت دراطيرؼى صدكدارد يت درجىؼيسػى رتس ى دضلرتدة ثىاجغ درجرداى (,   تص 

 دكرلتد ؼى رجتػذى  ر ر ؿضيرؼا  يضػت  ثا يت دؿ جي 

 در يردت ة
   ة

اس ى 

 دكضلرتدة
 درلر ؼا

اُغرك در دل  ري دتدا ثىديػؼر دراكدت  ادظ ثالضػديت ثا ديت  1

 ا جيرشت رجػيس ى اثرددشت.
 13 ثلضض ى 1.10 3.35

الاددا ثددخ در ددل  درجييسدددى رددؼخ ثالضػدديت ثا دديت ا جدديرشت  2

 دربؼت  صدؿثي  ضا  ص اتػت دك للج رؼذشي.
 12 ثلضض ى 1.10 3.38

اضدددل ؼت ثدددخ ثالضػددديت ثا ددديت ا جدددي  در دددل   دددغ ثردثودددى  3

  يتثشت ص اطؼخ ااد شت  ل  درىية درتسدضغ.
 1 ثضػى 0.95 3.85

  اردظ درلدثدي رجالضػديت ثا ديت ا جديرشت رسػديا  اص ز در دل 4

 اد ىؼلشت ص اجي ثط ضرؼى  ىاجشت.
 3 ثضػى 1.03 3.76

الاع اصرؼي  اثضس در ل  صاثرددشت  ادظ  ؼذديت صاثثادى ثدخ  5

 ثالضػيت ثا يت ا جيرشت.
 9 ثلضض ى 1.13 3.48

اص ددز در ددل  ارددظ قددرصس   كددجؼخ ثا دديت ا جدديرشت  اددظ  6

رتد ؼددىق ثثددي:   درليدديسػرق صدرلبدديس ق  جؼددع ددبدديزد شت دف

صدرددردلت ق صدؿدػدد ى ق صدركليردديتق صاس دديت دك لودديسدت 

 درلاؿؼاؼى ق صةؼر ذرك(

 5 ثلضض ى 1.13 3.58

ادكت  اظ ثالضػديت ثا ديت ا جدي  در دل  رجىديػؼر ثادتا   7

ثطوييًق ثثي:      درد  درجىاضثديت ق ص جدد درل كؼدر ق ص ذدض  
 11 ثلضض ى 0.96 3.43
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 در يردت ة
   ة

اس ى 

 دكضلرتدة
 درلر ؼا

 ةؼر ذرك (درجالضط ق صدفرتد ق ص

اؤ ت  اظ در ل  قرصس  اح  ذىكص  شضاست درذد ؼدى  ادظ  8

 ثالضػيت ثا يت ا جيرشت.
 4 ثضػى 1.01 3.69

اص ز در ل  كدليدي  ثالضػديت ثا ديت ا جديرشت دضدلذيادً اردظ  9

 دضد   درلىات.
 8 ثلضض ى 1.03 3.55

 14 ثلضض ى 1.06 3.33 ا جيرشت.اغرك در ل  رلاتػت ثييػؼص اس يت ثا يت  10

ادددرؼ  اددظ درليددتػر درجضقددض غ رددتس يت ثا دديت ا جددي   11

 در ل  ص د درجيؼيش درجاتا.
 7 ثلضض ى 1.02 3.57

اديثع در ل   غ ثالضػيت ثا يت ا جيرشت ثوي صقع  يتػر  12

  ية رشت.
 6 ثلضض ى 1.02 3.58

 10 ثلضض ى 1.10 3.48   .اضلرتة ارىيا ثلىتا  رليضػت ثا يت ا جي  در ل 13

اد ددس در ددل   اددظ دفرددتد   ددغ  كددضػخ ثالضػدديت ثا دديت  14

 ا جيرشت.
 2 ثضػى 1.02 3.82

 2 ثلضض ى 1.05 3.56 درتس ى دركاؼى

( اح درجلضض يت دراطيرؼى رتس ى دضلرتدة ثادضس  يدضػت  ثا ديت دؿ جدي  ,ػلك  ثخ دربتص         

د ػت   اظ اح ثلضضم اس ى دضلرتدة  جؼدع  وديسدت ثادضس (ق صسذ,9,1( ص  9,99 لردص  ثيرؼخ  

(  ادظ 9 يضػت  ثا ديت دؿ جدي   يدع ثديرؼخ ثطدلضػيت ثضػدى صثلضضد ىق دؼدث دؿداا درىوديس  سثدت  

(  يت دؿاا  ادظ اثدي  ر ؼدا رجلضضدم 13(ق اثي درىويس  سثت  ,9,1درلر ؼا دؿص  رجلضضم ثتسر  

رويؼى  ويسدت سدذد درجادضس ثديرؼخ سدذػخ درجلضضد ؼخق  (ق  ؼجي ػلردص  درجلضضم دراطيرغ9,99ثتسر  

رؼذجددي ػػددؼر درجلضضددم درىددية رتس ددى دضددلرتدة ثاددضس  يددضػت  ثا دديت دؿ جددي   ذددت ثىاجددغ درجرداددى 

( ارظ اح اس ى دضدلرتدة ثىظدت  وديسدت سدذد درجادضس ردتط 3,,9دكرلتد ؼى  غ ثتػذى  ر ر صدرويرا  

 1ق 3ض ىق  غ دؼخ اح اس ى دضلرتدة درىوديسدت سثدت   ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى  ي ت رتس ى ثلض

 (  ذت ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى رجتػذى  ر ر  ي ت ثضػى.13ق 

رذد ػراؽ درويدث اردظ اح درجلضضدم درىدية رتس دى دضدلرتدة ثادضس  يدضػت  ثا ديت دؿ جدي   ذدت        

( 3,,9ضضدددم رادددا  ثىاجدددغ درجردادددى دكرلتد ؼدددى  دددغ ثتػذدددى  ر دددر  دددي ت رتس دددى ثلضضددد ى  صرجل

 صريرلر ؼا درثيدغ .

صػر ع درويدث درطوا  غ ذردك اردظ  وديػخ آسد  رىدف درجػدر ؼخ درلرردضػؼخ د بدير  كدر  درليدضػت       

رجا يت دؿ جي   دفدبيز( سةت اسجؼى دؿاصدس درجذيلى رشت  غ   ضػر رؼ يت درىجدي صدثلدرد  اضديرؼا 

ػجغ رىجاؼدى درلىاّدؼت صدردلىاّت ثجدي ػىذدغ قدرصس  ص دغ  ل ؼى صا رد ؼى  طشت  غ  ايؼدد درذجدض دؿ ديا

درجػدرج درلررددضع رليددضػت ثا ديت دؿ جددي  صدؿسددتدج درلددغ رذدغ ثددخ ا اشددي صدر ضد دت درلددغ  ىددضا  اددظ 

 درجىات صدر يرا ثخ صسد  ذرك.

( درلدغ رؼذدا اح ثىاجدغ درىادضة رجاي ظدى 9311ص ل د سذر درذلؼبى ثع دلي   اسدضدى درؿداضع         

ى ػجيسضضح درليضػت رجا يت دؿ جي  رتس ى ثلضض ىق  غ دؼخ  رلاا سدذر درذلؼبدى ثدع دلدي   درىيسق

( درلغ  اؿا ارظ  تة دضلرتدة ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى ؿضاض  درليضػت Lanting,2000اسدضى  

ّ 9319رجاددا دفدبددديز  ددغ  يدددضػت لاوددلشت  دددغ دريددرد   صدركليردددىق صاسدضددى               درجردودددغق 

( درلددغ ارشددرت قددىا ثجيسضددى ثىاجددغ دررػيقددؼيت ريرجرداددى درجلضضدد ى ؿضدداض  ,931ىاؼدديحقدر

درليددضػت رجاددا دفدبدديزق  جددي  ددي ت دطددوى دضددلرتدة ثىاجددغ درىاددضة  ددغ درجرداددى دكرلتد ؼددى ريررػدديـ 

 (. 9311راليضػت رجا يت دفدبيز قىؼ ى  غ اسدضى ثىػغ  
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 أعهىب انتمىٌى انزاتً : 2ـ 4
: ػضق  درجلضض يت دراطيرؼى صدكدارد يت درجىؼيسػى رتس ى دضلرتدة ثىاجغ درجرداى (3   تص 

 دكرلتد ؼى رجتػذى  ر ر ؿضيرؼا درليضػت درذد غ

 در يردت ة
   ة

اس ى 

 دكضلرتدة
 درلر ؼا

ااس  در دددل   ادددظ درليدددضػت دردددذد غ ؿ جددديرشت رغدددرـ  15

  اطؼخ ااد شت ص اؿؼاشت درتسدضغ.
 3 ػىثض 1.00 3.68

اغدددبع در دددل   ادددظ دردددلىات ثدددخ درر دددد رلايؼدددد درك دددي    16

 درجر ض   غ درجيا  درتسدضؼى.
 1 ثضػى 0.99 3.83

ا د ددت ثددخ  شددت در ددل  رجىدديػؼر  يددضػت ا جدديرشتق ص ؼ ؼددى  17

   وؼيشي.
 2 ثضػى 0.92 3.68

اغبع در ل   اظ دضدلرتدة اددضد  ثلىدتا  ثدخ درؿداي ا  18

ستقثثدددي:  ؾددداي ا درادددضدسق درذد ؼدددى رلىوؼدددر  دددخ ا كيس

صؾدداي ا دكضددلبيريتق صؾدداي ا دركليردديت درػرؿددؼىق 

 صةؼر ذرك(

 4 ثلضض ى 1.04 3.57

اضدددلرتة ثدددضد ت درجرد ىدددى رجطدددي ت  در دددل   دددغ  ادددؽ  19

 ا جيرشت.
 7 ثلضض ى 1.02 3.52

الاا ثخ در دل   ض ؼدز اضد اى ؿد طدشت ثدخ ا دي ثردثودى  20

 ااد شت ذد ؼيً.
 8 ثلضض ى 1.04 3.42

اضلرتدة دضلويديت درليضػت دردذد غ رلىدرج  ادظ ص شدى دظدر  21

 در ل  دض   ضددا ثىؼذى  غ  ىاجشت.
 10 ثلضض ى 1.16 3.10

اضدددلرتة درؿددداي ا درذد ؼدددى  دددغ  ػدددرؼؽ  ضدددددا ثدددض   22

 صقىا ااد  در ل   غ درلىات.
 9 ثلضض ى 1.13 3.22

لشت اضجع ا كيس صاسد  در دل   ؼجدي ػلىادد رجبديكت اسدضد 23

 ص ض ؼد ذرك  غ ؾاي  شت درذد ؼى.
 5 ثلضض ى 1.07 3.55

ا ددؼ  در رؾددى اثددية در ددل  ركليرددى  وددردت  ىاجشددت رارػددى  24

  ي ؼى.
 6 ثلضض ى 1.06 3.54

 3 ثلضض ى 1.04 3.51 درتس ى دركاؼى

  ( اح درجلضض يت دراطيرؼى رتس ى دضلرتدة ثادضس درليدضػت دردذد غ  دغ ااد3ػلك  ثخ دربتص         

(ق صسددذد ػددت   اددظ اح 9,19( ص  9,13ثىاجددغ درجرداددى دكرلتد ؼددى رجتػذددى  ر ددر  لددردص  ثدديرؼخ  

ثلضضم اس ى دضلرتدة  جؼدع  وديسدت ثادضس درليدضػت دردذد غ  يدع ثديرؼخ ثطدلضػيت ثضػدى صثلضضد ىق 

( 91(ق اثدي درىوديس  سثدت  9,19(  اظ درلر ؼا دؿص  رجلضضم ثتسر  13دؼث دؿاا درىويس  سثت  

(ق  ؼجي ػلدردص  ثلضضدم ريؼدى درىوديسدت ردؼخ سدذػخ 9,13دؿاا  اظ اثي  ر ؼا رجلضضم ثتسر    يت

(  يدت 11(ق  ,1درجلضض ؼخق  دغ ددؼخ  دي ت ريؼدى درىوديسدت رتس دى ثلضضد ى ثي دتد درىوديس  سثدت  

 ي ت ثضػى  غ اس ى دضلرتدة درليضػت درذد غ  ذت ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى ق غ دؼخ ػػؼر درجلضضدم 

( ارظ اح  ثىظدت درىوديسدت 1,,9رىية رتس ى دضلرتدة  ويسدت ثاضس اضيرؼا درليضػت درذد غ صدرويرا  د

 ثلاييى رتس ى ثلضض ى  غ ااد  ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى رجتػذى  ر ر .

 ذددت ثىاجددغ درددذد غ رددذد ػراددؽ درويدددث ارددظ اح درجلضضددم درىددية رتس ددى دضددلرتدة ثاددضس درليددضػت       

 ( صريرلر ؼا درثيرث.1,,9لتد ؼى  غ ثتػذى  ر ر  ي ت رتس ى ثلضض ى صرجلضضم راا  درجرداى دكر

صػ طر درويدث ذرك ركضح  ضرؼا ثشيسدت درليضػت درذد غ  غ درىجاؼى درلتسػطؼى ثخ ؾدجؼت  جدي       

ثىات درجرداى دكرلتد ؼدى درؼدضثغ صك ػالديه اردظ ردذ   شدت  وؼدر ف دتداسي ص  وؼيشدي اد دي درؿد ضج 

سدضؼى  غ درضثا درلغ  اسة صزدس  درلىاؼت ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼدى  ادظ ثجيسضدى اضداض  درليدضػت درت

 درذد غ  بس  ثخ  جاشت درؼضثغ.
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( درلدغ اغديست اردظ اح اس دى ثجيسضدى 9319ص ل د سذر درذلؼبدى ثدع دلدي   اسدضدى درجردودغ         

اض  درليضػت دردذد غ  يددا ثلضضد ىق  دغ ثىاجغ دررػيقؼيت ريرجرداى درجلضض ى رجاي ظى دريذ ذ  ؿض

ّ ,931ّ درىاؼديحقLanting,2000دؼخ  رلاا سذر درذلؼبدى رػدكي  دية ثدع دلدي   اسدضدى  دي ثدخ  

( درلغ  اؿا ارظ قىا دضلرتدة درجىاجؼخ ؿضداض  درليدضػت دردذد غ 9311ّثىػغق9311درؿاضعق

  غ ثتدسش درلىاؼت درىية.

 

 أعهىب تمىٌى األلشاٌ : 4ـ 4

: ػضق  درجلضض يت دراطيرؼى صدكدارد يت درجىؼيسػى رتس ى دضلرتدة ثىاجغ درجرداى  (1   تص 

 دكرلتد ؼى رجتػذى  ر ر ؿضيرؼا  يضػت دؿثردح

 در يردت ة
   ة

اس ى 

 دكضلرتدة
 درلر ؼا

اص ز در ل  رل وؼد ثىيػؼر دؿاد  درجادتا   ادظ ا جديرشت  25

 .صددبيزدت اثرددشت رااؿض   اظ  غذػى سد ىى
 1 ثلضض ى 1.06 3.64

اغرك در ل  رلاتػت ثىيػؼر  يضػت درجشجيت درلىاؼجؼى درلغ  26

 ػلاصدشي.
 2 ثلضض ى 0.99 3.63

اص ي ارظ در دل  ا دتدا ثكدجضح درجذيثػديت درؿد ؼى  دغ  27

 قض  درذضد   درلىاؼجؼى درجر ض .
 6 ثلضض ى 1.06 3.32

 3 ثلضض ى 0.95 3.57 رؿ ؼى.ادتا ااصدس در ل  درجػيس ؼخ  غ درجذيثػيت د 28

ا يت د لجي يت را ل  راىجي ثىديً ثدخ ا دي  يدضػت ا جدي   29

 اثرددشت.
 5 ثلضض ى 1.16 3.33

ا دددرـ ا جدددي  صثذبدددسدت در دددل  اثدددية اثدددرددشت راذيدددت  30

 درجضقض غ.
 4 ثلضض ى 1.11 3.48

 4 ثلضض ى 1.06 3.50 درتس ى دركاؼى

 يت دراطيرؼى رتس ى دضلرتدة ثادضس  يدضػت دؿثدردح  دغ ااد  ( اح درجلضض1ػلك  ثخ دربتص         

(ق صسددذد ػددت   اددظ اح 9,33( ص  9,99ثىاجددغ درجرداددى دكرلتد ؼددى رجتػذددى  ر ددر  لددردص  ثددي رددؼخ  

اس ى دضلرتدة  جؼع  ويسدت ثاضس  يضػت دؿثردح  يع  غ درجطلضط درجلضضمق  ؼجدي دؿداا درىوديس  

(  يدت دؿداا  ادظ اثدي 91(ق اثي درىويس  سثت  9,33م ثتسر  (  اظ درلر ؼا دؿص  رجلضض,9سثت  

(ق صػػؼر درجلضضم درىية رتس ى دضلرتدة  ويسدت ثادضس  يدضػت دؿثدردح 9,99 ر ؼا رجلضضم ثتسر  

 ( ارظ اح   جؼع درىويسدت ثلاييى رتس ى ثلضض ى اػًكي.3,,9صدرويرا  

 ذددت ثىاجددغ  يددضػت دؿثددردح تدة ثاددضس رددذد ػراددؽ درويدددث ارددظ اح درجلضضددم درىددية رتس ددى دضددلر      

( صريرلر ؼددا 3,,9درجرداددى دكرلتد ؼددى  ددغ ثتػذددى  ر ددر  ددي ت رتس ددى ثلضضدد ى صرجلضضددم راددا  

 دؿ ؼر.

صػر ددع درويدددث درطددوا  ددغ ذرددك ارددظ دس ودديل  يددضػت دؿثددردح دس ويلًددي ص ؼيًددي  جددي رددؼّخ  ددلّة       

رد دت صدؿضديرؼا  شجدي ثدخ درىجاؼديت درلدغ ( ريرليضػت درذد غ ص ػيرز ثىز  دغ دف د919قؼ:9333 

رضدض لشجي ػى ظ در يرا رىدف درجطد ضرؼى  دغ اؾدتدس ادكدية  لىادد ربدضا   جادزق اص  جدي ةؼدررق 

رذرك  ي ت اس ى دضلرتدة ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى رجتػذى  ر ر رليضػت دؿثردح ثلضد يى ثع اس ى 

ص رلادا سدذر درذلؼبدى ثدع دلدي   اسدضدى  دي ثدخ  دضلرتدثشت راليدضػت دردذد غ صرتس دى ثلضضد ى اػًكدي.

( درلددغ اغدديسدت ارددظ قددىا 9311ّثىػددغق9311ّ درؿدداضعق,931ّ درىاؼدديحق9319 درجردوددغق

 دضلرتدة ثىاجغ دررػيقؼيت صدرىاضة  غ درجرداى دكرلتد ؼى صدرجلضض ى رليضػت دؿثردح .

 أعهىب انتمىٌى انمائى عهى األداء : 1ـ 4
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يت دراطيرؼى صدكدارد يت درجىؼيسػى رتس ى دضلرتدة ثىاجغ درجرداى : ػضق  درجلضض  (1   تص 

 دكرلتد ؼى رجتػذى  ر ر ؿضيرؼا درليضػت دريي ت  اظ دؿاد 

 در يردت ة
   ة

اس ى 

 دكضلرتدة
 درلر ؼا

اصقدد  را ددل  ثضد ددت  يددتػر دؿاد  ثوددي  ذ ؼددذ درجشددية  ددغ  31

درجيددددرس درتسدضددددغق ثثددددي :  ؿددددجؼت درواددددضف ق صا ددددرد  

درلبدديس  ق صررثبددى درايضددض ق صسضددت دررددرد مق ص كددضػخ 

 درجبطجيتق صدرجايا ى درػ ضػىق صةؼر ذرك(.

 8 ثلضض ى 1.20 3.53

 7 ثلضض ى 1.14 3.57 ااػر دييغيً رؼخ  رػيؼخ ثخ در ل  دض  ثكؼى ثي. 32

اثدددّضة در دددل   دددخ لرػدددد درجاي دددي  اص رىدددا دؿاصدس  دددغ  33

 يؼى.ثضدثا  ػوز ثضدثا دراؼي  درايؼ
 5 ثلضض ى 1.07 3.62

ا اددا در ددل  رليددتػت  ددرصـ غدد ضػى رلضقددؼ  ث شددضة اص  34

  كر  ثي  يؾى رجيا  درلىات.
 4 ثلضض ى 1.02 3.62

الادددا ثدددخ در دددل   ذ ؼدددذ  ؿددديثؼت  جاؼدددى  ظشدددر دريدددتس   35

 صدرجشيس  ؿاد  ثشية ثاتا   غ درجيرس درتسدضغ.
 9 ثلضض ى 1.12 3.40

ادتف  دخ ثضدقدؼع ثىؼذدى  دغ درجدذش  الاا ثخ در ل  درل 36

 درتسدضغ  ل   لر  ثاتا  صثؿؼر .
 6 ثلضض ى 1.06 3.60

ا رـ اثية در ل   ؼذيت صدثىؼى ؿ جي  ثلجؼس  صا رط  37

 قىؼ ى.
 3 ثلضض ى 1.07 3.64

اثتة  غذػى سد ىى  ضسػى ثذلظجى را ل  ا ذي  ثرددي  ذ ؼدذ  38

 ثشية درلىاّت درج اض .
 2 ثضػى 0.99 3.81

اثّضة در ل   خ لرػد  يضػت ثذلبشت درلىاؼجغ درجىدرصـق  39

ثثي: درضد ودددددديت درجذسرؼددددددىقصدي درجطددددددي يق صدرجػدددددديس ى 

 ريؿدػ ى ق صدرلبررى درىجاؼىق صةؼر ذرك(.

 1 ثضػى 1.03 3.94

 1 ثلضض ى 1.08 3.64 درتس ى دركاؼى

رتس ددى دضددلرتدة ثاددضس درليددضػت ( اح درجلضضدد يت دراطدديرؼى 1ػلكدد  ثددخ  ددل  دربددتص                

(ق صسدذد ػدت  9,33( ص  9,33دريي ت  اظ دؿاد   دغ ااد  ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى  لدردص  ثديرؼخ  

 ادظ اح ثلضضددم اس ددى دضددلرتدة  جؼدع  ودديسدت ثاددضس درليددضػت دريدي ت  اددظ دؿاد   يددع ثدديرؼخ اس ددى 

ص  رتس ددى ثضػددى ص رجلضضددم (  اددظ درلر ؼددا دؿ93ثلضضدد ى صثضػددى ق دؼددث دؿدداا درىودديس  سثددت  

(ق رؼذجدي  دردص  9,33(  يت دؿاا  اظ اثي ثلضضم دطيرغ  ,9(ق اثي درىويس  سثت  9,33دطيرغ  

درجلضضددم دراطدديرغ رويؼددى درىودديسدت رددؼخ سددذػخ درجلضضدد ؼخق  ددغ دددؼخ ػػددؼر درجلضضددم درىددية رتس ددى 

( اردظ اح  ثىظدت درىوديسدت 9,33دضلرتدة  ويسدت ثادضس اضديرؼا درليدضػت دريدي ت  ادظ دؿاد  صدروديرا 

 ثلاييى رتس ى ثلضض ى.

 ذدت درليدضػت دريدي ت  ادظ دؿاد  رذد ػراؽ درويدث ارظ اح درجلضضم درىية رتس دى دضدلرتدة ثادضس       

( صريرلر ؼا 9,33ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى  غ ثتػذى  ر ر  ي ت رتس ى ثلضض ى صرجلضضم راا  

 دؿص .

اردظ  دض ؼر رؼ دى  ىاؼجؼدى  درليدضػت دريدي ت  ادظ دؿاد غ ذردك اردظ ددلؼديه صػر ع درويددث درطدوا  د      

ثشؼ ى رػكي ؾاؼ  ثع ا تدا ا ياػجغ  ؼت راجىاجؼخ ػكضح ثلضد د ثع لوؼىؼى سذد درذجم ثخ درليضػتق 

ص ل دد سدذر درذلؼبدى  دؼث ػكضح اصس درجىات سذي ثي ت  اظ درجردثوى صدرلض ؼز ا ثر ثخ  ايؼخ درجىاضثىق

صدرلددغ  ر ددا رتس ددى دضددلرتدة ثلضضدد ى كضددلرد ؼبؼيت  (9319    اسدضددى دروػددؼر صرددرستثدع دلددي 

صدلدي   اسدضدى ررػدى  قدرليضػت درجىلجت   اظ دؿاد  رتط ثىاجغ دررػيقؼيت صدراغى درىررؼى  دغ دؿساح

( درلددغ ارشددرت اح ثطددلضط   وؼددد اضدديرؼا درليددضػت دريددي ت  اددظ دؿاد  ثددخ  يدددا 9311درددترواغ  

( درلدغ 9311ق صاسدضى درؿاضع  ايضا دؽرغ رجاي ظى درتصداثغ  اييا رتس ى ثلضض ىثىاجيت در



 7102العدد الثامن عشر لسنة                                                                لمى فى التربية البحث العمجلة 

 

111 

ا ددتت  اددظ اح ثىاجددغ درىاددضة  ددغ ثاي ظددى درىيسقددى ػجيسضددضح درليددضػت دريددي ت  اددظ دؿاد  رتس ددى 

ّ 9319ثلضضددد ىق  دددغ ددددؼخ  رلادددا سدددذر درذلؼبدددى ثدددع دلدددي   اسدضدددى  دددي ثدددخ          درجردودددغق 

ؾاا اردظ قدىا اس دى دضدلرتدة ثىاجدغ دررػيقدؼيت ريرجردادى درجلضضد ى ( درلغ  ض,931درىاؼيحق

( درلددغ  ضؾدداا ارددظ قددىا اس ددى 9311راليددضػت دريددي ت  اددظ دؿاد ق صاسدضددى  ثىػددغ صدرجياددتق 

 .دضلرتدة ثىاجغ درىاضة ريرجرداى دكرلتد ؼى ريررػيـ راليضػت دريي ت  اظ دؿاد 

 أعانٍة انتمىٌى انتشتىي انثذٌم ككم : 4ـ4

صسذددي دضددلرتة درويدددث درجلضضدد يت دراطدديرؼى صدكدارد دديت درجىؼيسػددى ركددي اضدداض  ثددخ اضدديرؼا       

درليددضػت درلررددضع دروددتػي درلددغ ػطددلرتثشي ثىاجددغ درجرداددى دكرلتد ؼددى رجتػذددى  ر ددر  جددي ػلكدد  ثددخ 

 ( درليرغ :3دربتص  سثت  

ى دضلرتدة  ثىاجغ درجرداى : ػضق  درجلضض يت دراطيرؼى صدكدارد يت درجىؼيسػى رتس  (3   تص 

 دكرلتد ؼى رجتػذى  ر ر ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي  كي

درجلضضم  درجايصس ة

 دراطيرغ

دكداردج 

 درجىؼيسع

 درلر ؼا اس ى دكضلرتدة

  يضػت ثا يت دؿ جي   1

   دفدبيز(

 9 ثلضض ى ,1,3 3,,9

 9 ثلضض ى 1,33 1,,9 درليضػت درذد غ 9

 3 ثلضض ى 1,33 3,,9 دح يضػت دؿثر 9

 1 ثلضض ى 1,31 9,33 درليضػت دريي ت  اظ دؿاد  3

 ثلضض ى 1,33 3,,9 درتس ى دركاؼى

( اح درتس ددى دركاؼدى كضددلرتدة ثىاجدغ درجرداددى دكرلتد ؼدى رجتػذددى  ر ددر 3ػلكد  ثددخ دربدتص         

صرجلضضدم دطديرغ ثدتسر ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي ثخ ص شى دظرست  ي ت رتس ى  ثلضض ى( 

(ق صاح اس ى دضلرتدة ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى رجتػذدى  ر در 1,33( صدداردج ثىؼيسع  3,,9 

ؿضدديرؼا درليددضػت درلررددضع دروددتػي  ددي  ا لسددي ؿضدداض  درليددضػت دريددي ت  اددظ دؿاد  رجلضضددم دطدديرغ 

يت دؿ جدددي  ( صرتس ددى ثلضضددد ىق  دددت  ددي  اضددداض   يددضػت ثا ددد1,31( صدداددردج ثىؼددديسع 9,33 

( صرتس دددى ,1,3( صددادددردج ثىؼددديسع  3,,9 دفدبددديز(  دددغ درلر ؼدددا درثددديدغ رجلضضدددم دطددديرغ  

( صددادردج 1,,9ثلضض ىق اثي اضاض  درليضػت درذد غ  يت  ي   غ درلر ؼا درثيردث رجلضضدم دطديرغ  

م ( صرتس ددى ثلضضدد ىق صا ؼددًرد  ددي  اضدداض   يددضػت دؿثددردح ريرلر ؼددا درردرددع رجلضضدد1,33ثىؼدديسع 

 ( صرتس ى ثلضض ى .1,33( صدداردج ثىؼيسع 3,,9دطيرغ  

ردذد ػراددؽ درويدددث ارددظ اح اس ددى دضددلرتدة ثىاجددغ درجرداددى دكرلتد ؼددى رجتػذددى  ر ددر ؿضدديرؼا       

(ق ص ردصددددا 3,,9درليدددضػت درلرردددضع درودددتػي دركاؼدددى  دددي ت ثلضضددد ى صرجلضضدددم دطددديرغ ثدددتسر  

 دي  درليدضػت دريدي ت  ادظ دؿاد   دغ درلر ؼدا دؿص  ( دؼدث 9,33ـد 3,,9درجلضض يت دراطديرؼى ردؼخ  

(ق  غ دؼخ اح  يضػت دؿثردح  ي   غ درلر ؼا دؿ ؼدر رجلضضدم دطديرغ 9,33رجلضضم دطيرغ ثتسر  

 ( صرتس ى ثلضض ى ربجؼع اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي.3,,9ثتسر  

درذظدية درلرردضع درادتػث  ُّىدت ارؼدي صػرط درويدث اح  ىتا اضيرؼا درليضػت درلررضع درلغ ػض رسدي       

 اددظ ثرصدددى سددذد درذظددية درددذع ػطددلثجر  ددرؼ درذبددي ق صػددض ر  ددرؼ ا ثددر را يرددا ص ددد ددلؼي ي ددز 

 صثتسد ز.

 جي ػر ع درويدث سذر درذلؼبز ارظ درلض شيت دراتػثى رل ضػر درلىاؼت ثخ  ل  ثدي  ػدشتر صزدس        

صدرلدغ  ػدجي  9393رجضد ودى ص ايؼدد سؤػدى درججاكدى درلىاؼت ثدخ لاىديت ثطدليواؼى ص غؼدردت  ذسػدى 

دضددلرد ؼبؼيت  تػددت   ددغ  غؼؼددر ث شددضة درددلىاّت ثددخ درج شددضة درلياؼددتع درطدداض غ ارددظ درج شددضة دروذددي غ 

درجىر غ درذع ػلجر س دض  در يرا صػلرذ ثذز ثضث ًي اػبيرؼًي صاػذيثؼكؼًدي   دغ درىجاؼدى درلىاؼجؼدى اد دي 

تدة ثىاددت درجرداددى دكرلتد ؼددى ؿضدديرؼا درليددضػت درلررددضع دروددتػي صرددض درجتسضددى ص يس شيق جددي اح دضددلر

( دي دى ثاادى رلاوؼدى  ض شديت 139ق ؼ:,931رتس ى ثلضض ى ػىلور  جدي ذ درت  يلجدى غدىويح  
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درذظية درلىاؼجغ دراتػث  غ صزدس  درلىاؼت  غ درججاكى درىررؼى درطىضاػى داض دضلرتدة درليضػت درلررضع 

ت در ل   غ  جؼع درؿ ضج درتسدضؼى ريرجرداى دكرلتد ؼى قص ل د سذر درذلؼبى ثع دروتػي  غ  يضػت  ىا

صدرلغ رؼذا اح دضلرتدة ثىاجيت درجرداى درجلضض ى  (9313دكؾيىق صدرتصكت   دلي   اسدضى دؿى

صدلي   اسدضدى درؿداضع  ثلضض ىق غ ثذ يى دريؿؼت ؿضيرؼا درليضػت دروتػاى  غ  تسػص درىاضة  يدا 

درلغ ارشرت اح درتس ى دركاؼى رججيسضى ثىاجغ درىاضة رجاي ظى درىيسقى ؿضيرؼا درليدضػت  (9311 

روتػي  ي ت رتس دى ثلضضد ىق  دغ ددؼخ  رلادا سدذر درذلؼبدى رػدكي  دية ثدع دلدي   اسدضدى  دي ثدخ د

درلغ ارا  ادظ اح اس دى دضدلرتدة درجىاجدؼخ ؿضديرؼا ( Mintah,2003ّ 9313 ادلة ارض درايهق 

( درلغ  ضؾاا ارظ قىا ,931ّ درىاؼيحق9319 درجردوغق   يضػت دروتػي  يدا ثر  ىىق صاسدضىدرل

اس ى دضلرتدة ثىاجغ دررػيقدؼيت ريرجردادى درجلضضد ى ؿضديرؼا درليدضػت درودتػيق  جدي اغديست دلدي   

جغ ( ارظ ص ضا قىا  ية  غ ثتط دضلرتدة ثىا9311ّ ثىػغ صدرجياتق9313اسدضى  دتط درىثؼتق

( درلدغ ارشدرت اح Lanting,2000درجرداى دكرلتد ؼى راليضػت دروتػيق صسذد ثي ا ت ز دلدي    اسدضدى  

 درجىاجؼخ رت ػىلجتصد  اظ ثاا دفدبيز صدرليضػت درذد غ  غ  يضػت لاولشت.

 ثاٍَاً ـ َتائح انغؤال انثاًَ وانزي ٌُص عهى :

 ددغ اس ددى دضددلرتدة ثىاجددغ درجرداددى  (α≤  0.05" سددي  ض ددت  ددرص  ادرددى ادؿددي ؼًي  ذددت ثطددلضط 

 دكرلتد ؼى  غ ثتػذى  ر ر ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي  ىسط رجلغؼر دض  درلرؿؽ ؟

 Independentصرق يرى  اظ سذد درطلد   ت دضلرتدة د لويس "ت" رجلضض ؼخ ةؼر ثر و ؼخ        

two-sample T-testاطيرؼى كضدلبيريت درجىاجدؼخ (ق راكػا  خ اكرى در رص  رؼخ درجلضض يت در

درجػيس ؼخ  غ درتسدضى دض  اس ى دضلرتدة  ي اضاض  ثخ اضيرؼا درليضػت درلررضع درودتػي صدرتس دى 

( 13دركاؼى  راجلغؼر درجطليوي دض  درلرؿؽ  اارغق  اجغ(ق صدرذع ػلك  ثخ  ل  دربدتص  سثدت  

 درليرغ :

 

ى در رص   غ اس ى دضلرتدة ثىاجغ : ػضق  دلي   د لويس"ت" راكػا  خ اكر( 13   تص 

 درجرداى دكرلتد ؼى ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي ص يًي رذض  درلرؿؽ  اارغ ـ  اجغ(

ثؿتس  درجايصس

 درلويػخ

درجلضضم  درىتا

 دراطيرغ

دكداردج 

 درجىؼيسع

ثطلضط  ثؼجى  ت(

 درتكرى

 3,199 13,11 33,31 133 اارغ  يضػت ثا يت دؿ جي   دفدبيز(

 

3,13, 

 3,13 33,19 13  اجغ 

 3,913 1,13 93,,9 133 اارغ درليضػت درذد غ

 

3,111 

 3,11 93,33 13  اجغ 

 3,911 1,311 3,19 91,93 133 اارغ  يضػت دؿثردح

 3,93 9,,93 13  اجغ 

 ,3,11 1,93 99,11 133 اارغ درليضػت دريي ت  اظ دؿاد 

 

3,1,9 

 1,11 99,39 13  اجغ 

  91,31 193,13 133 اارغ درتس ى دركاؼى

3,931 

 

 

3,113 

 
 ,93,3 191,11 13  اجغ

 (α≤  0.01ادرى ادؿي ؼًي  ذت ثطلضط  **               ( α≤  0.05ادرى ادؿي ؼًي  ذت ثطلضط  *  

( رددؼخ α≤  0.05دؿددي ؼًي  ذددت ثطددلضط (  ددتة ص ددضا  ددرص  ادرددى ا13ػلكدد  ثددخ دربددتص         

درجلضضدد يت دراطدديرؼى كضددلبيريت درجىاجددؼخ درجػدديس ؼخ  ددغ درتسدضددى دددض  درتس ددى دركاؼددى ؿضدديرؼا 

درليددضػت درلررددضع دروددتػي ص يًددي رذددض  درلرؿددؽ اارغ ـ  اجددغ( دؼددث راغددا ثؼجددى  ت( درجاطددضرى 

ضػت درلررددددضع دروددددتػي             (ق صربجؼددددع اضدددديرؼا درليدددد3,113ق صرجطددددلضط اكرددددى ادؿددددي ؼى  (3,931 
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دؼدث  دي ت   يضػت ثا يت دؿ جي ق صدرليضػت درذد غق ص يدضػت دؿثدردحق صدرليدضػت دريدي ت  ادظ دؿاد ( ق

(  ادظ درلدضدرغق صرجطدلضط اكردى ادؿدي ؼى ,3,11ق1,311ق 3,913ق 3,199ثؼت  ت( درجاطضرى  

 (.3,1,9ق3,911ق 3,111ق ,3,13 

(  دغ اس دى α≤  0.05 دتة ص دضا  درص  ادردى ادؿدي ؼًي  ذدت ثطدلضط ردظ رذد ػرادؽ درويددث ا      

دضلرتدة ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى  غ ثتػذى  ر در ؿضديرؼا درليدضػت درلرردضع درودتػي  ىدسط رجلغؼدر 

ق صاح سذدديك  ضد ددد  ددغ دضددلبيريت  ؼذددى درتسدضددى دددض  ثكدديثؼخ دددض  درلرؿددؽ  اارددغ ـ  اجددغ(

 ثايصسسي.

درطددوا  ددغ ذرددك ػىددضا ارددظ اح دروددردث  درلررضػددى درلددغ ػلىددرـ رشددي لددل  صػددرط درويدددث اح       

دربيثىدديت ف ددتداست  جىاجددؼخ  ررددضػؼخ  ددغ صزدس  درلىاددؼت ك  رلاددا  ثؼددًرد  ددغ ثالضػدديت رردثبشددي 

صثضداسي درذظرػى صدرل وؼيؼى  ذت ا تداست  جىاجؼخ راجدضدا درىاجؼدى اص دؿارؼدىق  جدي اح ردردث  دردتراضة  

لررؼى درذع ػالاد ردز  درػبؼخ دركاؼديت ةؼدر درلررضػدى ف دتداست رجشذدى درلدتسػص  ػدرل درىيثى  غ در

اضيضغ رلىؼؼخ  غ صزدس  درلىاؼت ػيتة رردث  ثلػيرشى ربجؼع درجىاجدؼخ  دغ  ي دى درلرؿؿديت درىاجؼدى 

صدؿارؼددىق  جددي اح دروددردث  درلتسػوؼددى درلددغ  يددتة ركي ددى درجىاجددؼخ ا ذددي  دررتثددى  ددغ ثرد ددس درلددتسػا 

رلررضع  غ اادسدت درلىاؼت ذدت ثالضػيت ثلييسرىق ردذد  دي ت دضدلبيريت ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى د

رجتػذى  ر ر ثلضد يى دض  اس ى دضلرتدة اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػيق ص دتة ص دضا  درص   وًىدي 

 ػد ا صدرلدغ  (9319رجلغؼر دض  درلرؿؽق ص ل د سذر درذلؼبى ثع دلؼبدى اسدضدى دروػدؼر صردرست  

 تة ص ضا  رص   غ اس ى دضدلرتدة ثىاجدغ دررػيقدؼيت صدراغدى درىررؼدى كضدلرد ؼبؼيت درليدضػت   خ

( صدرلددغ 9313درجىلجددت   اددظ دؿاد   ىددسط ؿ ددر درلرؿددؽق  جددي  ل ددد ثددع اسدضددى اػجددي دررضدرددت   

ى ارظ  تة ص ضا  رص  ادرى ادؿي ؼًي رؼخ اس ى دضلرتدة ثىاجغ درؿ ضج درىاؼدي ثدخ درجرداد  اؿا

دكرلتد ؼى  غ ثتدسش ثاي ظى درسسثي  كضلرد ؼبؼيت درليضػت دروتػي  وًىي رجلغؼر درلرؿدؽ  درىاجدغق 

 دفدطيدغ(.

 ثانثاً ـ َتائح انغؤال انثانث وانزي ٌُص عهى :

(  غ اس ى دضلرتدة ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى α≤  0.05سي  ض ت  رص  ادرى ادؿي ؼًي  ذت ثطلضط 

 رؼا درليضػت درلررضع دروتػي  ىسط رجلغؼر درؿ ضج درتسدضؼى ؟ غ ثتػذى  ر ر ؿضي

 Independentصرق يرى  اظ سذد درطلد   ت دضلرتدة د لويس "ت" رجلضض ؼخ ةؼر ثر و ؼخ        

two-sample T-test ق راكػا  خ اكرى در رص  رؼخ درجلضض يت دراطيرؼى كضدلبيريت درجىاجدؼخ)

دضلرتدة  ي اضاض  ثخ اضيرؼا درليضػت درلررضع درودتػي صدرتس دى  درجػيس ؼخ  غ درتسدضى دض  اس ى

( 11دركاؼى  راجلغؼر درجطليوي درؿ ضج درتسدضؼى   اؼيق ادؼي (ق صدرذع ػلك  ثخ  ل  دربتص  سثت  

 درليرغ :

: ػضق  دلي   د لويس"ت" راكػا  خ اكرى در رص   غ اس ى دضلرتدة ثىاجغ  (11   تص 

  ؼى ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي ص يًي راؿضج درتسدضؼى   اؼي ـ ادؼي(درجرداى دكرلتد

 درجايصس
 درىتا ثؿتس درلويػخ

درجلضضم 

 دراطيرغ

دكداردج 

 درجىؼيسع
 ثؼجى  ت(

ثطلضط 

 درتكرى

 يضػت ثا يت دؿ جي  

  دفدبيز(

  13,31 3,13, 119 ؾ ضج  اؼي

3,913 

 

 

3,111 

 
 3,33 1,,33 131 ؾ ضج ادؼي

  1,19 93,33 119 ؾ ضج  اؼي درليضػت درذد غ

- 3,9,, 

 

 

3,133 

 
 3,11 99,,9 131 ؾ ضج ادؼي

  يضػت دؿثردح

 

  3,13 93,11 119 ؾ ضج  اؼي

- 3,9,3 

 

 

3,193 

 
 1,,3 91,33 131 ؾ ضج ادؼي
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  1,39 1,,99 119 ؾ ضج  اؼي درليضػت دريي ت  اظ دؿاد 

- 3,9,3 

 

 

3,199 

 
 3,91 99,39 131 دؼيؾ ضج ا

 درتس ى دركاؼى

 

  91,39 1,,191 119 ؾ ضج  اؼي

- 3,313 

 

 

3,399 

 
 93,93 191,11 131 ؾ ضج ادؼي

 (α≤  0.01ادرى ادؿي ؼًي  ذت ثطلضط  **             (    α≤  0.05ادرى ادؿي ؼًي  ذت ثطلضط  *  

( رددؼخ α≤  0.05(  ددتة ص ددضا  ددرص  ادرددى ادؿددي ؼًي  ذددت ثطددلضط 11ػلكدد  ثددخ دربددتص         

درجلضضدد يت دراطدديرؼى كضددلبيريت درجىاجددؼخ درجػدديس ؼخ  ددغ درتسدضددى دددض  درتس ددى دركاؼددى ؿضدديرؼا 

درليددضػت درلررددضع دروددتػي ص يًددي درؿدد ضج درتسدضددؼى   اؼدديق ادؼددي ( دؼددث راغددا ثؼجددى  ت( درجاطددضرى 

       (ق صربجؼددددع اضدددديرؼا درليددددضػت درلررددددضع دروددددتػي 3,399  ق صرجطددددلضط اكرددددى ادؿددددي ؼى(-3,313 

دؼدث  دي ت   يضػت ثا يت دؿ جي ق صدرليضػت درذد غق ص يدضػت دؿثدردحق صدرليدضػت دريدي ت  ادظ دؿاد ( ق

(  ادددظ درلدددضدرغق صرجطدددلضط اكردددى 3,9,3 -ق3,9,3 -ق ,,3,9 -ق3,913ثدددؼت  ت( درجاطدددضرى  

 (.3,399ق3,193ق 3,133ق 3,111ادؿي ؼى  

(  دغ اس دى α≤  0.05 دتة ص دضا  درص  ادردى ادؿدي ؼًي  ذدت ثطدلضط رذد ػرادؽ درويددث اردظ       

دضلرتدة ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى  غ ثتػذى  ر در ؿضديرؼا درليدضػت درلرردضع درودتػي  ىدسط رجلغؼدر 

خ ق صاح سذدديك  ضد ددد  ددغ دضددلبيريت  ؼذددى درتسدضددى دددض  ثكدديثؼدرؿدد ضج درتسدضددؼى   اؼددي ـ ادؼددي (

 ثايصسسي.

صػر ع درويددث درطدوا  دغ ذردك اردظ  دتة ص دضا  رؿدؽ اثؼدد  دغ درجردادى دكرلتد ؼدى ثىذدغ       

    رلدددتسػص درؿددد ضج درتسدضدددؼى درىاؼدددي  درردردددعق دررددديثصق درطدددياش(قاص درؿددد ضج درتسدضدددؼى دردددتدؼي        

سػص درجردادى دكرلتد ؼدى   دؿص  ق درثيدغق درثيرث( ادجي ػلت ا دتدا درجىادت  دغ دربيثىديت درطدىضاػى رلدت

رػكي  يةق صػر ع  كاؼا درجىات رلتسػص درؿ ضج درىاؼي اص درتدؼي اد ي درجتدسش دكرلتد ؼى ثع رتدػى 

 ي  ية اسدضغ ارظ دي ى درجتسضى صد بير دفادس  درجتسضؼىق صثؼض  درجىات د طز دلؼبى سةوى  يؾى 

 ر ؼف درىا  درلتسػطدغ راجىادتق صدف  دي  اص دضلبيرى راضد س  تسػص درؿ ضج درتدؼي صدرجلجثاى  غ 

ثخ دؿؽ دكدلظيس اص درجردثوىق صثذ  ا يز  دشيػدى  دي  ؿدي اسدضدغ ثودي درضثدا درجادتا ف ديز  

 ريؼى درجىاجؼخق صرت ػبت درويدث  اظ دت  اجز اسدضيت  ذيصرا سذد درجلغؼر.

 ساتعاً ـ َتائح انغؤال انشاتع وانزي ٌُص عهى :

(  غ اس ى دضلرتدة ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى α≤  0.05ي ؼًي  ذت ثطلضط سي  ض ت  رص  ادرى ادؿ

  غ ثتػذى  ر ر ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي  ىسط رجلغؼر درتصسدت درلتسػوؼى ؟

 Independentصرق يرى  اظ سذد درطلد   ت دضلرتدة د لويس "ت" رجلضض ؼخ ةؼر ثر و ؼخ        

two-sample T-test خ اكرى در رص  رؼخ درجلضض يت دراطيرؼى كضدلبيريت درجىاجدؼخ (ق راكػا 

درجػيس ؼخ  غ درتسدضى دض  اس ى دضلرتدة  ي اضاض  ثخ اضيرؼا درليضػت درلررضع درودتػي صدرتس دى 

  ض دتق ك  ض دت(ق  دركاؼى  راجلغؼر درجطليوي درتصسدت درلتسػوؼى  دغ ثبدي  دريؼديش صدرليدضػت درلرردضع 

 ( درليرغ :19خ  ل  دربتص  سثت  صدرذع ػلك  ث

: ػضق  دلي   د لويس"ت" راكػا  خ اكرى در رص   غ اس ى دضلرتدة ثىاجغ  (19   تص 

 درجرداى دكرلتد ؼى ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي ص يًي رتصسدت درلتسػوؼى    ض ت ق ك  ض ت( .

درجلضضم  درىتا ثؿتس درلويػخ درجايصس

 دراطيرغ

دكداردج 

 درجىؼيسع

ثطلضط  ثؼجى  ت(

 درتكرى

درليدددددضػت رجا ددددديت 

 دؿ جي 

   دفدبيز( 

  13,39 ,1,1, ,11  ض ت اصسدت   تسػوؼى

9,313 

 

 

3,333** 

 

 

 13,99 31,13 133 ك  ض ت اصسدت  تسػوؼى
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درجلضضم  درىتا ثؿتس درلويػخ درجايصس

 دراطيرغ

دكداردج 

 درجىؼيسع

ثطلضط  ثؼجى  ت(

 درتكرى

  1,93 93,33 ,11 اصسدت   تسػوؼى ض ت  درليضػت درذد غ

1,133 

 

 

3,333 

 
 1,,1 93,33 133 ك  ض ت اصسدت  تسػوؼى

  يضػت دؿثردح

 

  3,39 91,39 ,11  ض ت اصسدت   تسػوؼى

9,131 

 

 

3,391* 

 
 3,19 93,91 133 ك  ض ت اصسدت  تسػوؼى

درليضػت دريي ت  ادظ 

 دؿاد 

  1,19 93,13 ,11  ض ت اصسدت   تسػوؼى

9,393 

 

 

3,339** 

 
 3,31 91,99 133 ك  ض ت اصسدت  تسػوؼى

 درتس ى دركاؼى

 

  93,11 139,31 ,11  ض ت اصسدت   تسػوؼى

9,131 

 

 

3,33,** 

 
 9,,93 199,93 133 ك  ض ت اصسدت  تسػوؼى

 (α≤  0.01ادرى ادؿي ؼًي  ذت ثطلضط  **     (            α≤  0.05ادرى ادؿي ؼًي  ذت ثطلضط  *  

( ردددؼخ α≤  0.05( ص دددضا  دددرص  ادردددى ادؿدددي ؼًي  ذدددت ثطدددلضط  19 ػلكددد  ثدددخ دربدددتص          

درجلضضدد يت دراطدديرؼى كضددلبيريت درجىاجددؼخ درجػدديس ؼخ  ددغ درتسدضددى دددض  درتس ددى دركاؼددى ؿضدديرؼا 

درليددضػت درلررددضع دروددتػي ص يًددي رجلغؼددر درددتصسدت درلتسػوؼددى    ض ددتق ك  ض ددت( دؼددث راغددا ثؼجددى  ت( 

(ق صؿضددديرؼا درليدددضػت درلرردددضع درودددتػي         ,3,33ردددى ادؿدددي ؼى  ق صرجطدددلضط اك(9,131درجاطدددضرى  

دؼدددث  دددي ت ثدددؼت  ت(    يدددضػت ثا ددديت دؿ جدددي ق ص يدددضػت دؿثدددردحق صدرليدددضػت دريدددي ت  ادددظ دؿاد ( ق

ق 3,333(  اددددظ درلددددضدرغق صرجطددددلضط اكرددددى ادؿددددي ؼى  9,393ق   9,131ق 9,313درجاطددددضرى  

دردذع اردرز  دتة ص دضا  درص  ذدت اكردى ادؿدي ؼى  درذد غ درليضػت(. ثي تد اضاض  3,339ق 3,391

ثؼجددى  ت( درجاطددضرى  ددغ دضددلبيرى  ؼذددى درتسدضددى ص يًددي رجلغؼددر رددتصسدت درلتسػوؼددى ق دؼددث راغددا 

 (.3,333(ق صرجطلضط اكرى ادؿي ؼى  1,133 

دة (  غ اس دى دضدلرتα≤  0.05ص ضا  رص  ادرى ادؿي ؼًي  ذت ثطلضط رذد ػراؽ درويدث ارظ       

ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى  غ ثتػذى  ر ر ؿضيرؼا درليدضػت درلرردضع درودتػي  ىدسط رجلغؼدر دردتصسدت 

 درلتسػوؼى رؿير  ثخ  ض ت رتػشت  اك درتصسدت .

صػ طر درويددث سدذر درذلؼبدى رػدىضس رىدف ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى ردسجؼدى دضدلرتدة اضديرؼا       

اكت غيثي صؾيا  صثضقض غ  اظ ثطلضط ا ييح در يردا راجدذش  درليضػت درلررضع دروتػي راررصه ر

درتسدضغ اد ي درؿ ضج درتسدضؼى درىاؼي اص دردتدؼي دلؼبدى رجدي  ايدضر ثدخ ردردث   تسػوؼدى ثادتصا   ادظ 

ساش درىجي ثت ػكضح رشي دؿ در دربؼدت  دغ  غؼؼدر رذدي شت درجىر دغ صدرجشديسع  اوؼدى رلض شديت دؿدظجدى 

   درلىاؼت.درلررضػى دراتػثى  غ صزدس

( صدرلغ اغيست ارظ ص ضا  رص  ادرى 9319ص ل د سذر درذلؼبى ثع دلي   اسدضى دروػؼر صررست        

ادؿي ؼًي  غ اس ى دضلرتدة ثىاجغ دررػيقؼيت صدراغى درىررؼدى كضدلرد ؼبؼيت درليدضػت درجىلجدت   ادظ 

( ,931ّ درىاؼديحق9319دؿاد   ىسط ؿ ر دردتصسدت درلتسػوؼدىق صدلدي   اسدضدى  دي ثدخ  درجردودغق 

صدرلددغ ارددرزت ص ددضا  ددرص   ىددسط راددتصسدت درلتسػوؼددى  ددغ اس ددى دضددلرتدة ثىاجددغ دررػيقددؼيت  ددغ 

درجرداى درجلضضد ى ؿضديرؼا درليدضػت درودتػي  دغ  دي ثدخ دريذ دذ  صدررػديـ  ادظ درلدضدرغق  جدي ا دتت 

ثلضضدم  يدتػردت (  اظ ا ر دردتصسدت درلتسػوؼدى  دغ ص دضا  درص  ردؼخ 9311اسدضى ررػى درترواغ  

 دضلرتدة ثىاجيت درايضا دؽرغ  غ ثاي ظى درتصداثغ ؿضيرؼا درليضػت دريي ت  اظ دؿاد .
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 :تىصٍاخ انذساعح ويمتشحاتها • 

 : تىصٍاخ انذساعح• 

  غ قض  ثي اض رت  ذز سذر درتسدضى ثخ دلي  ق  يح درويدث ػضؾغ رجي ػاغ:             

اؼددى صدرلثيؼ ؼددى  ددغ ثبددي  درليددضػت درلررددضع دروددتػي  كثؼددا درددتصسدت درلتسػوؼددى صصسظ درىجددي درلدسؼ▪ 

 راجىاجؼخ درذػخ  اظ ساش درىجي.

ا  ي  اصسدت  تسػوؼى ا رد ؼى دض  درليضػت درلررضع دروتػي صرػكي ثضضع راجػر ؼخ درلررضػؼخ ثوي ▪ 

 زػيس  درجتدسش.

  وؼدد اضديرؼا درليدضػت ا تدا ارؼي اسغياع رجىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى ػلكجخ  ضؾؼ ًي اثؼيًي روذي  ص▪ 

 درلررضع دروتػي اد ي درؿ ضج درتسدضؼى.

 كددجؼخ اضدديرؼا درليددضػت درلررددضع دروددتػي  ددغ رددردث  ا ددتدا ثىاجددغ درجرداددغ دكرلتد ؼددى  ددغ  اؼدديت ▪ 

 درلررؼى ريربيثىيت درطىضاػى. 

د ؼدى ف يددى ثرد ي  اادس  درلىاؼت صثيا  درجتدسش راىا  درلتسػطغ درجكاا رز ثىاجغ درجردادى دكرلت▪ 

 در رؼ رشت ف تدا ص بشؼس درتسصش درؼضثؼى ريضلرتدة اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي.

 اغردك در ل   غ ؾؼيةى ثىيػؼر  يتػر اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي ثوي  ذ ؼذ درجشية درج اضرى.▪ 

  : يمتشحاخ انذساعح• 

 ث ػضؾغ رجي ػاغ :  غ قض  ثي اض رت  ذز سذر درتسدضى ثخ دلي  ق  يح درويد            

درلىرج  اظ ؾىضريت دضلرتدة اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي رتط ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼدى ثدخ ▪ 

 ص شى دظر درجػر ؼخ درلررضػؼخ صثيا  درجتدسش .

دركػا  خ درىلثى دكس ويلؼى رؼخ اضيرؼا درليضػت درلرردضع درودتػي  ذدت ثىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى ▪ 

 اض درلىاّت ر لرشت .صدرتد ىؼى د

دركػا  خ درىلثى دكس ويلؼى رؼخ درىدا  درلتسػطدغ رجىاجدغ درجردادى دكرلتد ؼدى صاس دى دضدلرتدة ▪ 

 اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي .

اسدضى ا ر دضدلرتدة اضديرؼا درليدضػت درلرردضع درودتػي اد دي درؿد ضج درتسدضدؼى  دغ  ذجؼدى ثشديسدت ▪ 

 درل كؼر دكرلكيسع ر ل  .

درلىرج  اظ ثتط دضلرتدة اضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي رتط ثىاجيت درجرداى دكرلتد ؼدى رجذ يدى  ▪

 دراتصا درػجيرؼى .

 

 

 لائًح انًشاخع :• 

 أوالًـ انًشاخع انعشتٍح :
(. ديي ا درىجي ثت ي ثخ ثتد ي درليدضػت درجىيؾدر . ثبادى دربيثىدى ,933ـ دؿةيق  وتدرجى غ سثكيح  1

 .191ـ  193(ق  ؼ ؼ 1 19 ق ضاطاى درتسدضيت دفدطيدؼىق ةدفضلثؼى رغس

(.ثتط ثىر ى صدضلرتدة ثىاجغ دراغى دكدباؼسػى راجردادى دؿضيضدؼى درىاؼدي 9313ـ ارض درايهق ادلة دطخ  9

 ددغ  ّجدديح ؿضدديرؼا درليددضػت دروتػي.سضدديرى ا لددضسدر ةؼددر ثذػددضس ق  اؼددى درتسدضدديت درىاؼدديق دربيثىددى 

 دؿسادؼى:  ّجيح .

 (. ثايقردت  غ درىاضة درلررضػى صدرطاض ؼى . ةس  :ثكلوى آ ي  .9333ـ ارض اجق ثاجضا صآ رصح  9

(. درذظرػدديت دراتػثدى  ددغ دريؼدديش صدرليدضػت ص  ددضػر دظددية دكثلايددديت. 9331ـد ارددض  ددلّةق س دي  ثاجددضا  3

طدليواؼىق درجر دس صسثى  جي ثيتثى  غ درجل جر درىررغ دؿص : دكثلايدديت صدرليدضػت درلرردضع سؤػدى ث

 اػطجورق  يثىى درييسر  ق درييسر  . 93ـ  99دريضثغ رلثلايديت صدرليضػت درلررضع ثخ 

(. ثىليدتسدت ثىاجدغ درتسدضديت دك لجي ؼدى ددض  درليدضػت 9311ـ اردض  دضداق  رػدي ّ صاردض ضدذؼذىق  دضا   ,

ى  يثىى دريتش رج لضددى دروتػي  غ درجرداى دؿضيضؼى درىاغ  غ ثتدسش ص يرى درغضف  غ دؿساح. ثبا

 .933ـ  993(ق ؼ ؼ  93 1رـرايف صدرتسدضيتق ة
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 (.ثويائ دريؼيش درذ طغ صدرليؼؼت درلررضع.  ّجيح: ادس در كر راذػر صدرلضزػع .9331ـ ارض روت ق ضوع ثاجت  3

يدضػت (.دضدلرتدة دضدلرد ؼبؼيت درليدضػت درودتػي صااصد دز  دغ  9333ـ دروػؼرقا رة  يا ّ ررستقاسػ   ؿية  1

  ىات دررػيقؼيت صدراغى درىررؼى  غ دؿاسح.  اؼى درىاضة درلررضػى ق دربيثىى درشيغجؼى : دؿساح .

(ق  ّجديح: ادس درجطدؼر  1(.ثذديس  دروادث درىاجدغ. ل  9331ـ درو عق ثاجت صرؼتّ ارض زػذىق  رػت  يثي   1

 راذػر صدرلضزػع صدر وي ى .

ؼى درليدضػت دريدي ت  ادظ دؿاد   دغ  ذجؼدى درل كؼدر دررػيقدغ صدريدتس  (. ا ر اضدلرد ؼب9313ـ درولصدىق  شجغ  3

  درىادضة               ددي درجػدكلت ردتط لاودى درجردادى درثيدضػدى. ثبادى  يثىدى درذبدي  رـراديف  اظ

 .33ـ  91(ق ؼ ؼ 1 93دفدطيدؼى(ق ة

سش. (. د بيسدديت ص بدديس  ثىيؾددر   ددغ  يددضػت ااد  درلاجؼددذ صدرجددت9331ـدد  دديررق  دديرر  وددت دراجؼددت  13

 درييسر : ادس در كر درىررغ .

(. ثتط دضلرتدة دضلرد ؼبؼيت درليدضػت درودتػي صااصد دز  دغ  يدضػت  ىادت 9313ـ دررضدرت ق سػجي  اظ  يسش  11

در اوى  غ درجرداى دؿضيضؼى درىاؼي  غ ثاي ظى درسسثي  ثخ  شى دظر درجىاجؼخ. سضيرى ثي طلؼر ةؼدر 

 يغجؼى .ثذػضس ق درسسثي ق دؿساحق دربيثىى درش

(. اس دى دضدلرتدة ثىاجديت درايضدا دؽردغ  دغ ثاي ظدى دردتصداثغ 9311ـ دردترواغق ررػدى ؾدير  سدل   19

ؿضيرؼا درليدضػت دريدي ت  ادظ دؿاد . ثبادى  اؼدى درلررؼدى دؿضيضدؼى راىادضة درلررضػدى صدفدطديدؼى ـ  يثىدى 

 .139ـ  39(ق  ؼ ؼ 99 1ريريق ة

 ؼيش صدرليضػت درلررضع دراتػث.  ّجيح: ادس در كر راذػر صدرلضزػع .(. دري9333ـ درتصضرعق سدغت دجيا  19

(. درذظرػى دروذي ؼدى صدضدلرد ؼبؼيت  دتسػص درىادضة.  ّجديح: ادس درػدرص  9331ـ زػلضحق  يػع ثاجضا   13

 راذػر صدرلضزػع .

د دز ص  وؼيي دز. (. دريؼديش صدرليدضػت  دغ درىادضة دفدطديدؼى ـ اُضُطدز صااص9313ـ ضاؼجيحق اثدؼخ  ادغ ثاجدت  ,1

 درييسر  : ادس دركلي  دراتػث.

(. اس ى ثجيسضى ثىاجيت درلررؼى دؿضرػى كضدلرد ؼبؼيت درليدضػت ,931ـ غىويحق  يلجى  يغضس غىويح  13

(ق  1 39درلررضع دروتػي صااصد ز ص لثلشي ريرتد ىؼى رالىات ردتط  اجؼدذد شخ. درجبادى درلررضػدى ـ ثؿدرق ة

 .999ـ  131ؼ ؼ 

 (. دريؼيش صدرليضػت  غ درلررؼى صدرلىاؼت. درييسر : ادس دركلي  دراتػث. 9339ردجق ثيضت  ـ درؿّ 11

(. صدثع ثجيسضى ثىاجغ درىاضة رجاي ظدى درىيسقدى ؿضديرؼا درليدضػت 9311ـ درؿاضعق ثاجت  اغ ليسر 11

ؼ ؼ                        (ق11 1دروددتػي. اسدضدديت  ررؼددى  ددغ درلررؼددى ص اددت درددذ ص ـ درطددىضاػىق ة

 .399ـ  339

(ق  ّجديح: ادس درجطدؼر  1(. درليضػت دردضدثىغ  دغ درىجاؼدى درلتسػطدؼى.  ل9313درىوطغق ثاجت ثؿ  ظ   ـ13

 راذػر صدرلضزػع .

(. درواث درىاجدغ ـ ث شضثدز ـ ااصد دز ـ 9331ـ  وؼتدتق ذصثيحّ ص تشق  وت درردجخّ ص وت درادق  يػت  93

 (ق  ّجيح: ادس در كر راذػر صدرلضزػع .1اضيرؼوزق  ل

(.ثتط دضلرتدة ثىاجيت دراغى درىررؼدى ريرجردادى دكرلتد ؼدى ؿضديرؼا 9313رىثؼتق دتط رذا  وت دركرػت  ـ د91

درليضػت دروتػي. سضيرى ثي طلؼر ةؼر ثذػضس ق  اؼى درىاضة دك لجي ؼىق  يثىى دفثية ثاجت ردخ ضدىضاق 

 دررػيـ .

ؿؼي صدرلضدؾي ص  ف ثادد دررػيقدؼيت (.  ىيرؼى درليضػت دروتػي  اظ درلا9333ـ درىردرغق ثاجت ضىت  99

 1رللثؼذ درجرداى دكرلتد ؼى. درجل جر درىاجغ درردرع : سػيقؼيت درلىاؼت درىية  غ ثبلجدع درجىر دى ثدخ 

 . ,93ـ  111ؼ ؼ                       ػضرؼضق دربجىؼى درجؿرػى رلررضػيت دررػيقؼيتق  1ـ 

ى ؿضديرؼا درليدضػت  دغ درجردادى (. صدثدع دضدلرتدة ثىاجدغ دراغدى درىررؼد9311ـ   يدىق ثاجت   ؼى ادجت  99

دف تداػدى  دغ ثددتدسش ص يردى درغددضف درتصرؼدى  ددغ ث دي  ةدس   ددغ قدض  دك بيسدديت دراتػثدى ق سضدديرى 

 ثي طلؼر ةؼر ثذػضس ق  اؼى درلررؼى ق دربيثىى دفضلثؼى ق ةس  ق  اط ؼخ .

صدرجذشبؼددى ص  وؼيي ددز (. درليددضػت درلررددضع دروددتػي: اضطددز درذظرػددى 9333ـدد  ددلّةق ؾددل  درددتػخ ثاجددضا  93

 درجؼتددؼى. درييسر  : ادس در كر درىررغ .
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(. صدثع دضلرتدة ثىاجغ دررػيقؼيت ريرجردادى درجلضضد ى ؿضديرؼا ,931ـ درىاؼيحق  شت رخ  وت درردجخ  ,9

ـ  139ؼ ؼ    (ق133 1درليدضػت درودتػي ثدخ ص شدى دظدرست. درلررؼدى    يثىدى دؿزسدر( ـ ثؿدرق ة

119. 

(. اس دى دضدلرتدة ثىاجديت درجردادى درجلضضد ى 9313ثاجدتّ دردتصكتق  دتديح ضديرت  ـ دكؾديىق دؿدى 93

ؿضيرؼا درليضػت دروتػاى  غ  تسػص درىاضة  غ ثذ يدى دريؿدؼت  دغ درججاكدى درىررؼدى درطدىضاػى. اسدضديت 

 .31ـ  91(ق  ؼ ؼ 1 39درىاضة درلررضػىق ة

دؿاد  درلااؼاؼددى  ددغ درلاؿددؼي درتسدضددغ (. ا ددر دضددلرتدة ثضد ددت  يددتػر 9313ـدد درجدديركغق  ددضـ ؾددير   91

رللثؼذ درؿا درثيرث دكرلتد غ. اسدضى ثيوضردى راذػدر رجبادى درىادضة درلررضػدى صدرذ طدؼىق  اؼدى درلررؼدىق 

  يثىى اة دريرط: ثكى درجكرثى .

س (. دريؼديش صدرليدضػت درؿد غ.  ّجديح: اد9333ـ درجايضذىق ارردسؼت ثاجتّ صدرجشؼتدتق  وت دراكؼت  ادغ  91

  رػر راذػر صدرلضزػع .

(. اس ددى ثجيسضددى ثىاجددغ دررػيقددؼيت ريرجرداددى درجلضضدد ى 9319ـدد درجردوددغق ادجددت رددخ  اددغ ارددردسؼت 93

اة دريدرطق ثكدى             ؿاصدت درليضػت دروتػي. سضيرى ثي طلؼر ةؼدر ثذػدضس ق  اؼدى درلررؼدىق  يثىدى

 درجكرثى .

(.  يؼدؼت صدثدع دضدلرتدة ثىاجدغ 9311ودت هللا  ـ ثىػغق  يرت رخ ثاجتّ صدرجيادتق اردردسؼت ردخ ثيادت ردخ  93

درىاضة درليضػت دروتػي  درجرداى دكرلتد ؼى رجتػذى دررػيـ. ثبادى درىادضة درلررضػدى ـ  يثىدى دفثدية ثاجدت 

 .933ـ  ,99(ق  ؼ ؼ 13 1رخ ضىضا دفضلثؼىـ درطىضاػىق ة

درتسدضدغ را اودى ـ ثا ديت ا جدي   (. درلض شديت درجطدليواؼى رليدضػت درلاؿدؼي9331ـ درشؼلغق  اا دّؿيس  91

در اوى صدضلرتدثشي  غ درليؼدؼت درجيديس  رااؼدي  درؼضثؼدى قدجخ الديس درذظدية درجتسضدغ. درجدل جر دؿص  

 . 93ـ  1ؼ ؼ                 رايؼيش صدرليضػت درلررضعقارض روغ: صزدس  درلررؼى صدرلىاؼت صدرػوي ق 

 درججاكى درىررؼى درطىضاػىق دررػيـ. سـ(. ك اى  يضػت در يرا. 1391ـ صزدس  درلررؼى صدرلىاؼت  99
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 رطت هللا درردجخ درردؼت

 ص يز هللا                  ........                 ...................ا غ درجىات : .............

  دضت درجىات  د لؼيسع(

  درجتسضى

  اجغ               O           اارغ               O دض  درلرؿؽ

 ؾ ضج ادؼي               O      ؾ ضج  اؼي          O درؿ ضج درتسدضؼى درجكاا رلتسػطشي

درددتصسدت درلتسػوؼددى  ددغ ثبددي  درليددضػت درلررددضع 

 دروتػي

O       )        ض ت ص تاسي    O ك  ض ت 

 درطلة  اؼكت صسدجى هللا صرر ي ز قققققق   صرىت  :                                  

ذضدح : " اس ى دضلرتدة ثىاجغ درجرداى دكرلتد ؼى رجتػذى  ر ر ؿضديرؼا ػيضة درويدث ري رد  اسدضى رى      

 درليضػت درلررضع دروتػي ".

(  يددر   لذديص  اضدديرؼا درليددضػت درلررددضع دروددتػيق 93صثدت ا ددت درويدددث رشددذد درغدرـ دضددلوؼيدًي ػلكددضح ثددخ       

  جي  غ دربتص  درليرغ :  صصقع اثية  ي  ير  ثخ  يردت دكضلوؼيح  يتػردت  وؼخ اس ى دكضلرتدة 

 ثاؼاى  ًتد ثاؼاى ثلضض ى  وؼر   وؼر   ًتد

     

دثرا  ي  ير  ثخ  يردت دكضلوؼيح  ؼتدً  ت ثرس اس ى دضلرتدثك رشدي ثدع للردك اد دي درؿدا درتسدضدغ      

دثك  اجيً رددز ك  ض ت ا يرى ؾاؼاى صا رط  يل ىق صدف يرى درؿاؼاى سدغ درلدغ  ىودر  دخ اس دى دضدلرت

ؿضيرؼا درليضػت درلررضع دروتػي اد ي درؿا درتسدضغ رتثىق  جي ك  لرؼر ضضط ا يرى صددت   يدم ركدي  يدر ق 

صك  لددرك اػددى  يددر  اصح دف يرددى  ذشدديق صا يرلددك ضددلايل ريرطددرػى درليثددى صك ػ اددع  اؼشددي ضددضط درويدددث 

 كضلرتدثشي  غ ثبي  درواث درىاجغ .

                             غي رػخ دطخ  ىيصدكت ثىذي ققققق

 انثاحث :                                                                                              

 َاٌش تٍ حداج انعُضي/ د

 خايعح انحذود انشًانٍح  

 

 فمشاخ االعتثاَح :• 

 اس ى دكضلرتدة در يردت ة

وؼر   

  ًتد

ثاؼاى  ثاؼاى ثلضض ى  وؼر 

  ًتد

 انًحىس األول: تمىٌى يهفاخ اإلعًال ) اإلَداص(

اُغددرك در ددل  ري ددتدا ثىدديػؼر دراكددت  اددظ ثالضػدديت ثا دديت  1

 ا جيرشت رجػيس ى اثرددشت.

     

الاددا ثددخ در ددل  درجييسدددى رددؼخ ثالضػدديت ثا دديت ا جدديرشت  9

 ج رؼذشي.دربؼت  صدؿثي  ضا  ص اتػت دك لل

     

اضل ؼت ثخ ثالضػيت ثا يت ا جي  در ل   غ ثردثوى  يدتثشت  9

 ص اطؼخ ااد شت  ل  درىية درتسدضغ.

     

اص ددز در ددل  ارددظ درلدثددي رجالضػدديت ثا دديت ا جدديرشت رسػدديا   3

 اد ىؼلشت ص اجي ثط ضرؼى  ىاجشت.

     

خ الاع اصرؼي  اثضس در دل  صاثدرددشت  ادظ  ؼذديت صاثثادى ثد ,

 ثالضػيت ثا يت ا جيرشت.

     

اص ددز در ددل  ارددظ قددرصس   كددجؼخ ثا دديت ا جدديرشت  اددظ  3

 جؼدددع ددبددديزد شت دفرتد ؼدددىق ثثدددي:   درليددديسػرق صدرلبددديس ق 

صدرددردلت ق صدؿدػدد ى ق صدركليردديتق صاس دديت دك لودديسدت 

 درلاؿؼاؼى ق صةؼر ذرك(
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ثاددتا   ادكدت  ادظ ثالضػديت ثا دديت ا جدي  در دل  رجىديػؼر 1

ق ص ذددض   ددرد  درجىاضثدديت ق ص جددد درل كؼددر   ثطددوييًق ثثددي:

 ق صدفرتد ق صةؼر ذرك (درجالضط

     

اؤ ت  اظ در ل  قرصس  اح  ذىكص  شدضاست درذد ؼدى  ادظ  1

 ثالضػيت ثا يت ا جيرشت.

     

اص دز در دل  كدليددي  ثالضػديت ثا ديت ا جدديرشت دضدلذيادً ارددظ  3

 درلىات.دضد   

     

      اغرك در ل  رلاتػت ثييػؼص اس يت ثا يت ا جيرشت. 13

ادددرؼ  اددظ درليددتػر درجضقددض غ رددتس يت ثا دديت ا جددي   11

 در ل  ص د درجيؼيش درجاتا.

     

اديثع در ل   غ ثالضػيت ثا يت ا جيرشت ثوي صقدع  يدتػر  19

  ية رشت.

     

      ا جي  در ل  . اضلرتة ارىيا ثلىتا  رليضػت ثا يت 19

اد دددس در دددل   ادددظ دفردددتد   دددغ  كدددضػخ ثالضػددديت ثا ددديت  13

 ا جيرشت.

     

 انًحىس انثاًَ: انتمىٌى انزاتً

ااس  در ل   اظ درليدضػت دردذد غ ؿ جديرشت رغدرـ  اطدؼخ  ,1

 ااد شت ص اؿؼاشت درتسدضغ.

     

جر دض  اغبع در ل   اظ درلىات ثخ درر د رلايؼد درك دي   در 13

  غ درجيا  درتسدضؼى.

     

      ا د ت ثخ  شت در ل  رجىيػؼر  يضػت ا جيرشتق ص ؼ ؼى   وؼيشي. 11

اغددبع در ددل   اددظ دضددلرتدة ادددضد  ثلىددتا  ثددخ درؿدداي ا  11

درذد ؼددددى رلىوؼددددر  ددددخ ا كيسستقثثددددي:  ؾدددداي ا دراددددضدسق 

صؾددداي ا دكضدددلبيريتق صؾددداي ا دركليرددديت درػرؿدددؼىق 

 صةؼر ذرك(

     

      اضلرتة ثضد ت درجرد ىى رجطي ت  در ل   غ  اؽ ا جيرشت. 13

الاددا ثددخ در ددل   ض ؼددز اضدد اى ؿد طددشت ثددخ ا ددي ثردثوددى  93

 ااد شت ذد ؼيً.

     

اضددلرتدة دضددلويديت درليددضػت درددذد غ رلىددرج  اددظ ص شددى دظددر  91

 در ل  دض   ضددا ثىؼذى  غ  ىاجشت.

     

 غ  ػدرؼؽ  ضدددا ثدض  صقدىا اضلرتة درؿاي ا درذد ؼى  99

 ااد  در ل   غ درلىات.

     

اضددجع ا كدديس صاسد  در ددل   ؼجددي ػلىاددد رجبدديكت اسدضددلشت  99

 ص ض ؼد ذرك  غ ؾاي  شت درذد ؼى.

     

ا ددؼ  در رؾددى اثددية در ددل  ركليرددى  وددردت  ىاجشددت رارػددى  93

  ي ؼى.

     

 انًحىس انثانث: تمىٌى األلشاٌ

ل وؼددد ثىدديػؼر دؿاد  درجاددتا   اددظ ا جدديرشت اص ددز در ددل  ر ,9

 صددبيزدت اثرددشت رااؿض   اظ  غذػى سد ىى.

     

اغرك در ل  رلاتػدت ثىديػؼر  يدضػت درجشجديت درلىاؼجؼدى درلدغ  93

 ػلاصدشي.

     

اص ددي ارددظ در ددل  ا ددتدا ثكددجضح درجذيثػدديت درؿدد ؼى  ددغ  91

 قض  درذضد   درلىاؼجؼى درجر ض .
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      ااصدس در ل  درجػيس ؼخ  غ درجذيثػيت درؿ ؼى.ادتا  91

ا يددت د لجي دديت را ددل  راىجددي ثىدديً ثددخ ا ددي  يددضػت ا جددي   93

 اثرددشت.

     

ا ددددرـ ا جددددي  صثذبددددسدت در ددددل  اثددددية اثددددرددشت راذيددددت  93

 درجضقض غ.

     

 انًحىس انشاتع: انتمىٌى انمائى عهى األداء

ذ درجشدددية  دددغ د  ثودددي  ذ ؼددداصقددد  را دددل  ثضد دددت  يدددتػر دؿا 91

ق   ؿجؼت درواضف ق صا رد  درلبديس  :درجيرس درتسدضغق ثثي

صررثبددى درايضددض ق صسضددت دررددرد مق ص كددضػخ درجبطددجيتق 

 صدرجايا ى درػ ضػىق صةؼر ذرك(.

     

      ااػر دييغيً رؼخ  رػيؼخ ثخ در ل  دض  ثكؼى ثي. 99

ؿاصدس  غ ثضدثا اثّضة در ل   خ لرػد درجاي ي  اص رىا د 99

  ػوز ثضدثا دراؼي  درايؼيؼى.

     

ا اا در ل  رليتػت  رصـ غ ضػى رلضقؼ  ث شضة اص  كدر   93

 ثي  يؾى رجيا  درلىات.

     

الادددا ثدددخ در دددل   ذ ؼدددذ  ؿددديثؼت  جاؼدددى  ظشدددر دريدددتس   ,9

 صدرجشيس  ؿاد  ثشية ثاتا   غ درجيرس درتسدضغ.

     

 دخ ثضدقددؼع ثىؼذدى  دغ درجددذش   الادا ثدخ در ددل  درلادتف 93

 درتسدضغ  ل   لر  ثاتا  صثؿؼر .

     

ا رـ اثية در ل   ؼذيت صدثىؼى ؿ جدي  ثلجؼدس  صا درط  91

 قىؼ ى.

     

اثتة  غذػى سد ىى  ضسػى ثذلظجى را دل  ا ذدي  ثردددي  ذ ؼدذ  91

 ثشية درلىاّت درج اض .

     

لىاؼجدغ درجىدرصـق اثّضة در ل   خ لرػد  يدضػت ثذدلبشت در 93

ثثي: درضد ويت درجذسرؼىقصدي درجطي يق صدرجػيس ى ريؿدػد ى 

 ق صدرلبررى درىجاؼىق صةؼر ذرك(.

     

 تٍاٌ تأعًاء انًحكًٍٍ• 

درتس ى  درلرؿؽ دكضت ة

 درىاجؼى

 ثكيح درىجي

  يثىى اة دريرط اضليذ  ات درذ ص درلررضع ا.ا. ثاجت دجس  درطاؼجيدغ 1

ت اردددددددردسؼت ا.ا. اردددددددض درجبددددددد 9

 درػضسربغ

  يثىى درسثيزػد اضليذ  ات درذ ص درلررضع

  يثىى دراتصا درػجيرؼى اضليذ ثػيسك  ات درذ ص درلررضع ا. ثاجت درطؼت ضاؼجيح 9

  يثىى دراتصا درػجيرؼى اضليذ ثػيسك  ات درذ ص درلررضع ا.  يا   وتدرجى غ دؿرؼف 3

ثذيس  صلر  دراغى  ا. سثكيح ؾيراؼخ ,

 ىدرىررؼ

  يثىى دراتصا درػجيرؼى اضليذ ثطي ت

ثذيس  صلر   تسػص  ا. سل  ثس ي درىذسع 3

 دررػيقؼيت

  يثىى دراتصا درػجيرؼى اضليذ ثطي ت

ثذيس  صلر   تسػص  ا. ثويسك ةتػر درىذسع 1

 درىاضة

  يثىى دراتصا درػجيرؼى اضليذ ثطي ت

 يثىى دراتصا درػجيرؼى  اضليذ ثطي ت ثؼيش ص يضػت  ررضع ا. ضىضا غيػع درىذسع 1

 


