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( نتًُٛخ انتحصٛم PDEOEDٔحذح يصٕغخ ٔفقًب الطتزاتٛزٛخ األثؼبد انظذاطٛخ )

 انًؼزفٙ ٔانًٓبراد انحٛبتٛخ ٔاالَخزاط فٙ تؼهى انؼهٕو نذٖ تاليٛذ انصف األٔل اإلػذاد٘

 

 *د. طبيٛخ رًبل حظٍٛ أحًذ

 انًهخص

ْدددال حن ادددل حنادددقنٙ فندددٗ وحددددٙ غقػهٛددد  ٔتددداج يددددٕا  ٔغحددددق  صددد  حوٛ ٛ  حٞ ؼدددق  حنضاحصدددٛ       

(PDEOED  ن ًُٛدد  حن ادددٛم حنًؼ غددٙ ٔحنًٓددقاحي حناٛقوٛدد  ٔح َلدد حع غددٙ وؼهددى حنؼهددٕو ندداٖ و يٛدد )

حإلػداح ٘ ( وهًٛد ج يدٍ وهًٛد حي حنددف حٞٔل 07حندف حٞٔل حإلػاح ٘, ٔوكَٕت ي ًٕػ  حن ادل يدٍ )

 ًااصدد   ااٚدد  تقيددا حإلػاح ٚدد   ُددقي, ٔواددا ي ُيغددكه  حن اددل حناددقنٙ غددٙ ودداَٙ حن ادددٛم حنًؼ غددٙ 

ٔحنًٓقاحي حناٛقوٛ  ٔح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو ناٖ وهًٛ حي حندف حٞٔل حإلػاح ٘, ٔحػ ًا حن ال حناقنٙ 

حْدق ٔودٕ  غد ا  حل فتددقدٛدق ػهٗ حنًُٓج حنٕصفٙ, ٔحنًُٓج حن   ٚ دٙ, ٔوٕصدهت حن قت د  فندٙ َ دقدج ي  

(  دٍٛ ُي ٕصد ٙ  اودقي وهًٛد حي ي ًدٕػ ٙ حن ادل غدٙ حن   ٛد  حن ؼدا٘     دقا٘  7070ػُا يضد ٕٖ )

حن ادٛم حنًؼ غٙ ٔحنًٓقاحي حناٛقوٛ , ٔيحٛقس ٔح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو, ندقنح حنً ًٕػد  حن   ٚ ٛد , 

ؼددال نكددكا هٛما وقَددت يح ٕندد   قنُضدد    ًُ نًُددٕ حن ادددٛم حنًؼ غددٙ ٔحنًٓددقاحي حناٛقوٛدد  َٔضدد   حنكضددم حن

دق  ددف  ػقيد  غدٙ ودم يدٍ  وًُٛد  حن اددٛم  ٔح َل حع غٙ وؼهى حنؼهدٕو, ٔت دى ودر ٛ  ح صد  حوٛ ٛ  ي وفؼد

حنًؼ غٙ ٔحنًٓقاحي حناٛقوٛ  ٔح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو, ٔ ُقء ػهٗ َ قدج حن ال أٔصت حن قت    ضد ٔاج 

حنؼهٕو  قنً ته  حإلػاح ٚ  ٔغحدق حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ , ٔوضدًٍٛ  فػق ج صٛقا  ٔوُظٛى ٔتاحي يُٓج

يا ٕٖ وهم حنًُقْج  قنًٓقاحي حناٛقوٛ   غكٍم ُي  ق غ ُٔي كقيم ُٔيض ً , ٔوزٔٚاْق  قَٞغ   حنً ُٕػ  حن ٙ 

 ع أ ُقء وُفٛ ْق.و  هم يٍ حن  يٛ  أ ُقء وُفٛ ْق حنًغقاو  حن ًقػٛ ؛ يًق ٚاغٓى فنٗ ح َل حع  ًٓق, ٔحنُغق

حنًٓدددقاحي  –حن اددددٛم حنًؼ غدددٙ  – (PDEODE)حصددد  حوٛ ٛ  ح  ؼدددق  حنضاحصدددٛ  انكهًااابد انًحتبحٛاااخ  

 ح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو. –حناٛقوٛ  

 يقُذيخ

ح غٙ وى حنًؼهٕيقي ٔحن  ٕاحي حن كُٕنٕوٛ  غٙ ع ٙ ي دق ي حناٛدقج,  ٚغٓا حنؼد  حن ٘ َؼٛغّ وزحٚاد

ح حنً قل حن ؼهًٛٙ, ٔ قص  وؼهٛى حنؼهٕو ٔوؼهًّ, حٞي  حن ٘ حصد هزو رد ٔاج  ٔيٍ أو   ْ ِ حنً ق ي ور  د

ًُضقػاج حن  يٛ  ػهٗ ح َل حع غٙ حن ؼهى؛  فػق ج حنُظ  غٙ ع ا حن ااٚش ٔحص  حوٛ ٛقوّ ٔأصقنٛ ّ حنضقداج؛ ن

ًُ  ا ج, ن ح أص ح حنٓاُل حن دٛش نه   ٛ  و ٕغٛ   ٛئ  وؼهًٛٛد  و ؼدم  ص ٛؼقب ْ ح حنكى حنٓقدم يٍ حنًؼ غ  حن

حن  يٛ  ُٚغقاوٌٕ غٙ ُيًقاص  حَٞغد   حن ؼهًٛٛد ؛ يًدق ٚادٕل حند ؼهى حنضده ٙ فندٙ وؼهدى غؼدقل َغد  ُٚغد ؼٓى 

 ػهٙ ح َل حع غٙ حن ؼهى, ٔٚضقػاْى ػهٙ واحٛ  حْٞاحل حن ؼهًٛٛ  حنً وٕج.

ضدد ح م نٕح ددغ حنًُددقْج حناقنٛدد  ًٚكُددّ أٌ ٚ تدد  يدداٖ اه دد  حن ددق غ  ًُ ٔػهددٗ حندد اى يددٍ ْدد ح ف  أٌ حن

ًقاصقي حنؼًهٛ  حَٞغ   حن ؼهًٛٛ حنُظ ٘, ٔحغ حقاْق فنٗ  ًُ حن ٙ وُضقػا حن  يٛ  ػهٗ ح َل حع غٙ وؼهدى  ٔحن

 حنؼهٕو.
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(Parsons & Taylor,2011, 19ُٔٚغٛ  )     
()

ًُ ؼهًٍٛ غدٙ فنٙ أٌ ص م ح ْ   ًقو  ًٕرٕع فَل حع حن

حن ؼهى وغٛ  حنٓال يٍ حن ؼهٛى  ض م وغٛ  حت ٛقوقي صدٕا حنؼًدم, تٛدل ٚ  هدم حنغدا ي ًٕػد  ُيل هفد  يدٍ 

حنًٓقاحي, ٔنكٍ ػهٗ حنُحٛض َ ا أٌ حن ؼهٛى غٙ ػاٚا يٍ حن هاحٌ نى ُٚغٛ  يٍ أْاحغّ, ٔأ ٖ ذنم فنٗ أوضدقع 

 ًُ دق فػدق ج حن فكٛد  غدٙ حنف ٕج حنحقدً   ٍٛ يق ُٚ ٚداِ حن  ؼهًدٍٛ ٔيدق ٚا قوَٕدّ ٔيدق ٚحايدّ حن ؼهدٛى؛ ند ح ودقٌ نزحيد

ًُ ؼهًدٍٛ يدٍ فو غددقل يدق ٚا دقوٌٕ فندٗ يؼ غ دّ  دا د يدٍ ي د   ٔوددٕ   حنٓدال يدٍ حن ؼهدٛى؛  اٛدل ًُٚكدٍ حن

 غدٙ حند ؼهى ُٚؼدا  ( يدٍ أٌ ح َلد حع000, 6702يؼ غ   ق   , ُٔٚ وا ذنم يق وُغدٛ  فنٛدّ )يقاٚقَدق ود وش,

ًُ ؼهًدٍٛ يدٍ  د ل حَٞغد   ح و ًقػٛد   ضد ٕٖ واددم حن ًُ ًُ ًٛدز ن ُ دل حن ًُ ًُ ع  حنفقػم ن دٕ ج حند ؼهى ٔحن حن

حنضهٕوٙ(, ٔ  ُفٛ ٚٓى نًغقاوقي وؼهًٛٛ  غقػه  ٔيُظً  ذحوٛق )ح َل حع   ٔحٞوق ًٚٛ  ٔح   حدٛ  )ح َل حع

غدٙ   ح َفؼقنٙا؛ ن ح ُٚؼا ح َل حع  اح َل حعحنًؼ غٙ( ٔ قي  وٓى حٚ ق ٛ  َإ حن ؼهى ٔحنًا ٕٖ حن ؼهًٛٙ 

حندد ؼهى يددٍ حنًٕرددٕػقي حنااٚ دد  ٔحنًًٓدد  غددٙ حنً ددقل حن   ددٕ٘؛ تٛددل ٚدد و   َ ددق  حن هًٛدد  غددٙ حنًٓددقو 

 حٞوق ًٚٛ   قَايقوّ غٙ ػًهٛ  حن ؼهى.

( أٌ حن ددقت ٍٛ  دد ل حنؼغدد  Skinner, Furrer, Marchand, Kinderman, 2008ٕٔٚرددح )     

نًقرٛ  أوًؼٕح ػهٗ أٌ ح َل حع غٙ يًٓقي حن ؼهى ػقيم ادٛش غٙ حنُ ق  حن ؼهًٛٙ غؼهدٗ حنًداٖ صُٕحي ح

حنحدٛ  ُٚ ل ح َل حع   ؼهى ٔوادٛم حن  يٛ  أيق ػهٗ حنًاٖ حن ؼٛا غرَّ ُٚ دل  دًُ  حنًٕحة د  ػهدٗ حند ؼهى 

 ٔحن كٛف ح وق ًٚٙ.

ُٚغٛ  فنٗ وُفٛ  حن  يٛ  نًغقاکقي   حنًؼ غٙ   ح َل حعغٙ حن ؼهى, ْٔٙ   ٔوُٕوا      إَٔحع ن َل حع     

 ,Linnenbrink, 2003وؼهًٛٛ     ٚح  غقػه  ُٔيُظًد  ذحوٛددق, أ٘ أَدّ ُٚ ودز ػهدٗ ح صد  ًقا غدٙ حند ؼهى )

ُٔٚغٛ  فنٗ ُيغقاک  حن  يٛ  غی أَغ   أکق ًٚٛ  ٔحو ًقػٛ  ٔف  حدٛ , ًُٔٚكٍ  حنضهٕوٙ   ح َل حع(, 123ٔ

ؼهى أ ًُ ًُ ؼهًدٌٕ ُيُداي ٌٕ غدٙ حند ؼهى أو   يدٍ  د ل ُي تظد  صدهٕوٛقوٓى, نه ٌ ُٚ ت   ضٕٓن  يدق فذح ودقٌ حن

ددددد ؼهى  ًُ (, Caulfield, 2010, 3وُغدددددٛ  فندددددٗ حَايقودددددّ غدددددٙ حنددددد ؼهى )تٛدددددل وُٕودددددا ُصدددددهٕوٛقي نه

حنااحصدٙ,    ُٔٚغٛ  فنٗ ا ٔ  حٞغؼقل حنٕواحَٛ  حن ٙ ُٚدااْق حن  يٛد   ح دم حنفددم حنٕواحَٙ  ٔح َل حع

ي م  ح ْ ًدقو, ٔحنًهدم, ٔحنضدؼق ج, ٔحنل دم, ٔحنحهد , ٔحن دٙ وؼًدم ػهدٗ وكدٍٕٚ حو قْدقوٓى ٔوفدقػ وٓى يدغ 

ؼهًٍٛ ٔحٞصا قء ) ًُ  (.Fredricks et al., 2004, 64حنًااص  ٔحن

 ( أَّ ًُٚكٍ واحٛ  حَلد حع حن  يٛد  غدٙ حند ؼهى يدٍ  د ل حَغًقصدٓى غدٙ (Yang , 2011 , 182ُٕٔٚوا     

أَغ   و  هم ُيض ٕٚقي ػهٛق يٍ حنُغقع حنؼحهٙ  ا د يدٍ حإلػ ًدق  ػهدٙ حنافد  ٔح صد ظٓقا, ٔحنؼًدم ػهدٙ 

ق.  ف  حء حن ٛئ  حن ؼهًٛٛ  نه  يٛ  ٔوغ ٛؼٓى ػهٙ ُيًقاص  حنًٓقو حن ٙ و  هم  يج حنًؼقال ٔحنًٓقاحي يؼد

ح ًْٞٛ  واحٛ  حَل حع حن  يٛ  غٙ حن ؼهى  دف  ػقيد  ن      دق ٔأػضدقدء َٔظ د ٛدد إح ي ؼهًدٍٛ أو د  َ قتد

أو   و ح  دق غٙ حنً  ًدغ حنًااصدٙ؛ ٔنًضدقػاوٓى ػهدٙ واحٛد  حنُ دق  حٞودق ًٚٙ, غحدا َغد  حن دقت ٌٕ فندٗ 

حد احي  ًُ ًُ ؼهًدٍٛ يدٍ  د ل ػاٚدا يدٍ حن فو حء ػا  يٍ حن ُادٕ  ٔحنااحصدقي حن دٙ حصد ٓاغت وًُٛ دّ نداٖ حن

(, 6702(, ٔػقصدى ػًد )Appletonetal.,2006( ,)Hart et al., 2011حنااحصٛ , يُٓق حنااحصدقي  )

 (.  6702(, ٔاق ج عٕيقٌ )6702(, ٔياًا ػ احنف ق , ٔػٛا أ ٕ اًُٛ )6700ٔصقيٛ  صٛق  )

دق فندٗ ح َلفدقت غدٙ ُيضد ٕٖ حَلد حع       ٚ ضح يٍ ُي حوؼ  وهدم حن ُادٕ  ٔحنااحصدقي أَٓدق أعدقاي وًٛؼد

                                                           

 (َظبو انتٕحٛق انًتجغ فٙ انجحج ) .)انحبنٙ  )اطى انًؤنف, طُخ انُشز, رقى أٔ أرقبو انصححبد 



 2222 اثزٚم                                  21انؼذد                   يزهخ انجحج انؼهًٙ فٙ انتزثٛخ     
 

   - 010 - 

ل هفدد , ٔغددٙ يددٕح   احصددٛ  ُيل هفدد , ٔ لقصدد  ي تهدد  حندد ؼهى حن  يٛدد  غددٙ حندد ؼهى غددٙ حنً حتددم حنااح ًُ صددٛ  حن

حٞصقصٙ, ٔ ا أاوؼت ص م ذنم فنٗ ع ا حن دااٚش ٔأصدقنٛ ّ ٔحصد  حوٛ ٛقوّ حن دٙ ٚضد لايٓق ُيؼهدى حنؼهدٕو 

ػهى  غٙ تأ  –, ٔ  ُٕٚوا يٍ  ُٛٓق أ٘  احص  حص ٓاغت وًُٛ  ح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو ح م ا غ  حندف

  قص لاحو حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ , ْٕٔ حنٓال حن ٘ ٚضؼٙ حن ال حناقنٙ ن احٛحّ.  -حن قت  

ٔحًَٓددقا حن  يٛدد  ٔحَلدد حعٓى غددی يًٓددقي حندد ؼهى وضددًح نٓددى  ق صدد فق ج  غددتم أک دد  يددٍ حنًددق ج حن ددی      

ح, ٔزٚق ج ؼهى, ٔٚ ٕ غ أٌ ٚتٌٕ وادٛهٓى أػهٗ, ٔحت فقةٓى  قن ؼهى أ حٗ أ  د ًُ اا د ٓى غدی فوحدقٌ  ٚؼ رٓق حن

غددددت ي  ًُ حنؼًددددم, ٔواًددددم حن ادددداٚقي ٔحنؼح ددددقي, ٔواضددددٍٛ  ددددااوٓى ػهددددی حولددددقذ حنحدددد حاي, ٔتددددم حن

(DeCristofaro, et al , 2014 , 47- 48 ُٙٔٚضدقػا حَلد حع حن  يٛد  غد ,)غدٙ وًُٛد  حنًٓدقاحي  حند ؼهى

حناٛقوٛ  ناٚٓى؛ تٛل ٚؼًم ػهٗ وًُٛ  وٕحَم حن ؼهى حنًًٓ  حن ٙ و    غدٙ وغدكٛم ٔوداحَٓى, ٔحن دٙ   ود    

غحدد  غددٙ ُيضدد ٕٖ أ حدٓددى حٞوددق ًٚٙ, ٔنكُٓددق  ددا و ل ددٗ ذنددم؛ ن ُدد    غددٙ صددهٕوٛقوٓى, ٔيٓددقاحوٓى حناٛقوٛدد , 

ض ح هٛ . ًُ  ٔوٕوٓقوٓى حٞوق ًٚٛ  حن

ًْٛ  حنًٓقاحي حناٛقوٛ   قػ  قاْق يٓقاحي أصقصٛ    اُٗ ػُٓق نهف   نٛش غح  إلعد قع تقوقودّ ٔوُ غ أ     

ًُ  ًدغ  حٞصقصٛ  يٍ أوم ُيٕحصه  حن حقء, ٔنكٍ أٚضق يٍ أوم حص ً حا حن حاو ٔو ٕٚ  أصقنٛم حناٛدقج غدٙ حن

ًُ ؼهى    ج ي قع ج؛ ػٍ ع ٚ  ح ت كقا حنً قع   قٞعل قػ ٔحنظٕحْ  حناٛقوٛد  ٔذنم يٍ   ل فوضقب حن

ٔحنًٓقاحي حناٛقوٛد  ُي ؼدا ج ُٔي ُٕػد  ٔود و    دقٞغ ح  , )67, 6776ٔحن فقػم يؼٓق ُي قع حد )أتًا حنضٛا, 

غٙ وًٛغ ي حتم ًَْٕى, ٔغٙ وًٛغ وٕحَم تٛقوٓى, غ ُضقػاْى ػهٗ حن فقػدم يدغ يٕح دف حناٛدقج, يدٍ أودم 

ؼ غ   ااحوّ, َٕٔحتٙ وًٛزِ غٙ وٕحَم علدٛ ّ, وًدق حن حقء ٔح ص ً حا, غٓٙ يٓقاحي وؼٍٛ حنف   ػهٗ ي

ًُ  ًغ حن ٘ ٚ ؼقٚظ غّٛ.  وٕغ  نّ غ ػ حن فقػم ٔح ودقل  ًق ًٚكُّ يٍ حن ؼقيم حن وٙ يغ ُيؼ ٛقي حن

( فندٗ أٌ حن  يٛد  غدٙ صدٍ Stafford and et.al. ,2003), (Rebecca,2000وًدق أعدقا ودم يدٍ )     

و ضقب ٔوًُٛ  حنًٓقاحي حناٛقوٛ  ٔر ٔاج فػ قدٓى حنف ص ؛ نكٙ ًُٚدٕح حنً حْح  أو   يٍ ٚا قوٌٕ فنٗ ح

(  ض ٔاج حوضقب ْ  ء حنفئد  Erawan,2010,169وهم حنًٓقاحي ت ٗ ٚغؼ ٔح  قن ح , ٔأٔصٗ ف ٔٚم )

ل هفد , ٔرد ٔاج وضدًُٛٓق غدٙ يُدقْ ٓى حنااحصدٛ , ٔأعدقا فندٗ أٌ وؼهدى  ًُ يٍ حن  يٛ  حنًٓقاحي حناٛقوٛد  حن

ًُٕوٓ   قَٞغ  ,  ًؼُدٙ أ د  حنًٓقاحي ح ًُ ؼهى, ٔػهٗ حن  ا حن ًُ ً وز تٕل حن ناٛقوٛ  ٚؼ ًا ػهٗ حن ؼهى حن

ًُ ؼهًٍٛ ػهٗ واًم حنًض نٛ  حٞو   غٙ وؼهًٓى.  غ ؼهى يٓقاحي حناٛقج ٚؼ ًا ػهٗ أَغ   وُغ غ حن

يٓقاحي حناٛقج ٔحن ٙ  ( أَّ يٍ  ٍٛ أْاحل وااٚش حنؼهٕو وًُٛ  حنؼاٚا ي6776ٍُٔٚغٛ  ػق ل أ ٕ حنؼز )     

ًُغك ي حن ٙ ٕٚحوٓٓدق ح َضدقٌ غدٙ  و ً م غٙ ُيضقػاج حن  يٛ  ػهٗ فص  ًقا حن ٛئ  ٔحنافقة ػهٛٓق ٔف احا حن

ًُغك ي, ٔوًُٛ  حنحااج ػهٗ واًم  تٛقوّ حنًؼقص ج, ٔوًُٛ  حنحااج ػهٗ حن فكٛ  حنؼهًٙ ٔوٕةٛفٓق غٙ تم حن

 حن ؼهٛى حنداٛح ٔو  ٛ  حنًؼ غ . حنًضئٕنٛ  ٔحنؼًم   ٔ  حنف ٚ , ن  صٛخ 

ٔ ا ََغ ُ ػا  يٍ حن قت ٍٛ غٙ فو حء ي ًٕػ  يٍ حن ُإ  ٔحنااحصقي حن ٙ حصد ٓاغت وًُٛد  حنًٓدقاحي      

(, 6707(, ٔ قندا حن ردٛقٌ, ٔغٓدا حنغدقٚغ )(Adewale‚ 2009حن قنٛد   ف ٔٚدم  حناٛقوٛ , ٔيُٓدق حنااحصد 

(, ٔوٛٓددقٌ 6706ٔأصددًقء حن ًددم, ٔوغ ٚددا ػًدد حٌ )(, ٔأصددًقء ياًددا, 6700ٔاٚاددقب أتًددا َددد  )

(, ٔحنضدٛا عدٓاج, َدٕاح 6700(, ٔغقعً  حٞعح , ٔص   حنُق   )6702(, ٔوفٛاِ اقَى  )6702حنغقغؼٙ )

 (. 6702ػ احنْٕقب حنغقػ , ٔصٕزحٌ حنضٛا )
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 ٚ ضح يٍ ُي حوؼ  وهم حن ُإ  ٔحنااحصقي      

ؼهًدٌٕ فندٙ وًُٛ ٓدق نداٖ  ٔحن دٙاحل حن   ٕٚد  أٌ وًُٛ  حنًٓقاحي حناٛقوٛ  يٍ أْى حْٞد  - ًُ ٚضدؼٙ حن

ًُضقػاوٓى غٙ  ُقء علدٛقوٓى, ُٔيٕحوٓ      ٚح  حٚ ق ٛ , ٔواًم يضئٕنٛقوٓى  ُيغك وٓىحن  يٛ  ن

ًُ  ا ج ٔي  ه قي حناٛقج.  ٔحن ؼقٚظ ٔحن كٛف يغ حن غٛ حي حن

ق فنٗ ح َلفقت غٙ ُيض ٕٖ حنًٓقاحي حناٛقوٛ  غٙ حن ؼهى غٙ حنً حتم حنااحصٛ    - أَٓق أعقاي وًٛؼد

ل هف , ٔ لقص  ي ته  حند ؼهى حٞصقصدٙ, ٔ دا ػدزي صد م ذندم فندٗ عد ا حن دااٚش ٔأصدقنٛ ّ  ًُ حن

 ٔحص  حوٛ ٛقوّ حن ٙ ٚض لايٓق ُيؼهى حنؼهٕو  ح م ا غ  حندف

  حصدد ٓاغت وًُٛدد  حنًٓددقاحي حناٛقوٛدد  ندداٖ و يٛدد  حنددف حٞٔل أَددّ   ٕٚوددا يددٍ  ُٛٓددق أ٘  احصدد  -

 قصد لاحو حصد  حوٛ ٛ  حٞ ؼدق  حنضاحصدٛ , ْٔدٕ حنٓدال حند ٘  -غدٙ تدأ  ػهدى حن قت د  –حإلػاح ٘ 

 ٚضؼٙ حن ال حناقنٙ ن احٛحّ. 

ً هم نهًٓقاحي حناٛقوٛ , ٔحنحق ا ػهٗ حنحٛقو  دأا فٚ دق ٙ غدٙ      ًُ ًُ ؼهى حن ػًهٛ دٙ حن ؼهدٛى  ٔٚ  هم فػاح  حن

ٔحن ؼهى يٍ ػهًقء حن   ٛ , ٔحن قت ٍٛ غٙ ي قل حنًُقْج ٔع ا حن ااٚش, ر ٔاج حن ال ػٍ فص  حوٛ ٛقي 

ًُغدك ي غدٙ يٕح دف حناٛدقج  وااٚضٛ  وُضقػاِ ػهٗ  ُقء يؼُٗ نًق ٚ ؼهًّ, ٔوًُٛ   ح ّ غٙ  ااودّ ػهدٗ تدم حن

ل هف , غٛؼ ًا ػهٗ َفضّ غٗ حن ؼهى, ٔ  ُٚ ظ  أٌ  ًُ ًُغك ي.حن ؼهى حناهٕل حن قْزج نٓ ِ حن ًُ  ٚحاو نّ حن

ٔ قن اى يٍ أٌ حنؼاٚا يٍ ح ص  حوٛ ٛقي حن ااٚضٛ    وٓال ُي قع ج حنٗ وًُٛ  حنًٓدقاحي حناٛقوٛد , ف       

د ؼهى  ًُ أٌ ع ٛؼ  ح َغ   ٔحنًٓقو حن ٙ وؼ ًا ػهٛٓق  ؼدض وهدم ح صد  حوٛ ٛقي ٔحندأا ح ٚ دق ٙ حن فدقػهٙ نه

م حن ؼهى  ا و  ٘ حنٗ وًُٛ  حنؼاٚا يٍ حْٞاحل حنٗ وقَم حْٞاحل حنًؼ غٛ , ٔيُٓق وًُٛد   دااج   ل ي حت

حن هًٛ  ػهٗ و  ٛ  حنًؼ غ  غٙ يٕح ف ٔصٛق قي وؼهى واٚاج, يًدق ٚؼًدم ػهدٗ وًُٛد  حَدايقء ْد  ء حن  يٛد  

 (.2, 6702ػ ا حنؼزٚز,غٙ حن ؼهى, تٛل ٚض ً غ حن  يٛ   إَ قز يٓقو حن ؼهى يغ  ؼضٓى حن ؼض )صؼق  

و  ٛحدددق و  ٕٚدددق, ٔو وًدد  ندد ؼض أغكددقا حنُظ ٚدد   (PDEODE)ٔوُؼددا حصدد  حوٛ ٛ  حٞ ؼددق  حنضاحصددٛ  

( فنٙ PDEODE(, ٔوؼٕ  حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ  )222, 6702ُٔيُ هحقوٓق)ٕٚصف   قيٙ,حن ُقدٛ  

ح ن ص  حوٛ ٛ  حن ُقدٛ  ) غض ( حن ٙ وى ح   حتٓدق  ٕحصد   - ت -( )وُ رP-O-Eحنُظ ٚ  حن ُقدٛ , ٔوُؼا و ٕاد

ًُ ؼهًدٍٛ ػهدٗ حنحٛدقو   ُفٛد   د     دٕحي, ُي ً هد  غدٙ  حن ُ د  0226أحٚت ٔوض ٌٕا ػقو  ضدقػاج حن ًُ و؛ ن

ًُ تظ  ٔحن فضٛ , ٔ ا عُٕاي ْ ِ ح ص  حوٛ ٛ  ػهٙ ٚدا اصدقغُااا ٔ اودٕ ا٘ا ػدقو  و, تٛدل 6772ٔحن

دق  أ    ػهٛٓق       ٕحي واٚاج, ُق غ  ن ُدد ح صاحصدٛ  حٞ ؼدق  وُدٕغ  ُيُق د ًُ ُق غ  ٔحن فضٛ  ٔحن ًُ ْٔٙ  حن

ُق غ  ٔف احء حٜاحء ٔوُٕػٓق ًُ ًُ ؼهًٍٛ ت ٚ  حن  .(Costu, 2008, 5- 4)ُٚ ٛح نه

ح نل ٕحوٓق حنضت؛ غكم ت ل ُٚغٛ  فنٙ   ٕج يٍ ْ ِ PDEODEًُٔٚ م ُيد هح ) ( ح  دقاد

ُق غ   Prediction ( Pحنل ٕحي, ْٔٙ  حن ُ ك  ) ًُ ,  Explain(  E, ٔحن فضٛك  )Discuss (  D), ٔحن

ًُ تظ   ) ُق غ  ) O ) Observeٔحن ًُ  Explain ( E, ٔوفضٛ  حن ُق ضقي ) D ) Discuss, ٔحن

(Kolari, et al, 2005, 702) 

ٔ ا ََغ ُ ػا  يٍ حن قت ٍٛ غٙ فو حء ي ًٕػ  يدٍ حن ُادٕ  ٔحنااحصدقي حن دٙ حصد ٓاغت وحددٙ غقػهٛد       

ل هفد , ٔيُٓدق  احصدقي  وٕصد ٕ,  ًُ حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ  غٙ وااٚش حنؼهدٕو غدٙ حنً حتدم حن ؼهًٛٛد  حن
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(, ٔوٓقَٙ 6700ا قَٗ ), ٔأتًا حنح(Gustiani, 2013)(, ٔوٕص ُٛق (Costu, et al., 2010ٔآ  ٍٚ 

(, ٔصد   ح يدٙ, ٔردٛقء حن  ٛؼدٙ 6702(, ٔعُٓٛقز َد  )6702(, ٔايز٘ ػٛضٙ )6700صهًٛقٌ )

 (. 6702(, ٔآيقل حنحٛقو )6702)

ًُ حوؼدد  وهددم حنً ًٕػدد  يددٍ حنااحصددقي ٔحن ُاددٕ  حنضددق ح  ٚ ضددح ػدداو ٔوددٕ  أ٘  احصدد  ػ  ٛدد  أٔ        ٔ

غت وحدٙ غقػهٛ  ٔتاج يدٕا  ٔغحدق  صد  حوٛ ٛ  حٞ ؼدق  حنضاحصدٛ  حص ٓا -غٙ تأ  ػهى حن قت   –أوُ ٛ  

(PDEODE  غٙ وًُٛد  حن اددٛم حنًؼ غدٙ ٔحنًٓدقاحي حناٛقوٛد  ٔح َلد حع غدٙ وؼهدى حنؼهدٕو نداٖ و يٛد )

ح  ا ٛدق غٙ ْ ح حنً قل.  حندف حٞٔل حإلػاح ٘, يًق ُٚؼا  دٕاد

 االحظبص ثًشكهخ انجحج ٔتحذٚذْب  

 حغٓق ػهٗ ي ًٕػقي حن   ٛ  حنؼًهٛ   قنًاحاس حإلػاح ٚد   ًاُٚد  أصدٕحٌ,  تظدت أٌ ػًم حن قت   ٔفع -

ؼ ق ج غٙ حن ااٚش, حن ٙ وُ وز ػهٙ تغٕ  ًُ ػا  اٛ   هٛم يٍ ُيؼهًٙ يق ج حنؼهٕو ٚؼ ًُأٌ ػهٗ حن  ا حن

 ًُ ًُ ؼهًٍٛ  قنًؼهٕيقي ٔحناحقد  حنؼهًٛ   ُأٌ غَٓى يؼُقْق, ٔوُاا يٍ فٚ ق ٛ  حن  ؼهى ٔو ؼهّ صه ٛدق؛ أذْقٌ حن

ل هفد  ًُ ق ُ ٌٔ ح ص فق ج يُٓدق غدٙ حنًٕح دف حناٛقوٛد  حن , ٔ دا و ودم يًق ُٚ  ٖ فنٗ َضٛقٌ حنًؼهٕيقي ص ٚؼد

ًُض ً ج يٍ يُقْج حنؼهٕو.  ػهٙ ذنم حنغكٕٖ حن

نه روا يٍ ذنم  قيت حن قت    ق ع ع ػهٗ  اوقي ح    قاحي حنغٓ ٚ  ن  يٛ  نهدف حٞٔل حإلػاح ٘  -

ق ج حنؼهٕو  ً ًٕػ  يٍ حنًاحاس  ًاقغظ  أصٕحٌ, َٔ ٛ   حنفدم حنااحصٙ حٞٔل ٔحن قَٙ غٙ يق ج غٙ ي

و,  تظددت حن قت دد  يددق ٚهددٙ  ُيؼظددى حنددااوقي ُيُلفضدد  ُٔ ٌٔ 6702/6702حنؼهددٕو نهؼددقو حنااحصددٙ 

ح ا ًُ ًُض ٕ٘ ُيحقاَ   ًح احي  احصٛ  أ  ٖ, يًق ٚال ػهٗ َرؼف ُيض ٕٖ حن  يٛ  غٙ ْ ح حن , ٔػداو حن

ُغٕ . ًُ ًُض ٕٖ حن  واحٛ  حن

أو ي حن قت    احصد  حص كغدقغٛ  ع حدت   نٓدق ح   دقا واددٛهٙ يؼ غدٙ ي دادٙ -
()

 ( غحد ج00)وضدًٍ  

( وهًٛدد ج  ًااصدد   ااٚدد  تقيددا 60ػهددٗ ي ًٕػدد  يددٍ وهًٛدد حي حندددف حٞٔل حإلػدداح ٘  هدد  ػددا ْى )

وداَٙ حن اددٛم حإلػاح ٚ   ُقي حن ق ؼ  إل حاج أصٕحٌ حن ؼهًٛٛ   ًاقغظد  أصدٕحٌ, ٔودقءي حنُ دقدج ن ُ ودا 

ئٕٚ  نااوقوٍٓ ) ًُ  ؼ غٙ وكم.%( غٙ ح   قا حن دٛم حن00.60ًحنًؼ غٙ ناٚٓى؛ تٛل  هغت حنُض   حن

ٔنهٕ ٕل ػهٗ ُيض ٕٖ حنًٓقاحي حناٛقوٛ  ناٖ وهًٛ حي حنددف حٞٔل حإلػداح ٘,  قيدت حن قت د   ااحصد   -

ح نهًٓدقاحي حناٛقوٛد  حص كغقغٛ  ع حت   نٓق ح   دقاد
()

َفدش حنً ًٕػد  حن دٙ  ( غحد ج ػهد00ٙوضدًٍ ) 

حن هًٛدد حي غددٙ حنًٓددقاحي  ع د  ػهٛٓددق ح   ددقا حن ادددٛم حنًؼ غددٙ, ٔوددقءي حنُ دقدج ن ُ وددا ودداَٗ ُيضدد ٕٖ

ئٕٚ  نااوقوٍٓ ) ًُ  وكم. %( ح   قا حنًٓقاحي حناٛقوٛ 02.22حناٛقوٛ ؛ تٛل  هغت حنُض   حن

ٔنهٕ ٕل ػهٗ ُيض ٕٖ حَل حع و يٛ  حندف حٞٔل حإلػاح ٘ غٙ وؼهى حنؼهٕو,  قيت  ااحص  حص كغدقغٛ   -

ع حت   نٓق يحٛقس ح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو
()

ػهدٙ َفدش حنً ًٕػد  حن دٙ ع د   غح ج( 00وضًٍ ) 

ػهٛٓق ح   قا حن ادٛم حنًؼ غٙ, ٔوقءي حنُ قدج ن ُ وا واَٗ ُيض ٕٖ حَلد حعٓى غدٙ وؼهدى حنؼهدٕو؛ تٛدل 

                                                           

(( ممحق رقم )1.)( اختبار التحصيل المعرفي )الدراسة االستكشافية 

(( ممحق رقم )( اختبار المهارات الحياتية )الدراسة 2.)االستكشافية 

(( ممحق رقم )( االنخراط في تعمم العموم )الدراسة 3.)االستكشافية 
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ئٕٚ  نااوقوٍٓ ) ًُ  %( غٙ يحٛقس ح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو وكم.26.02 هغت حنُض   حن

ٛم حنًؼ غٙ, ٔحنًٓقاحي حناٛقوٛ  غٙ واَٙ ُيض ٕٖ حن اد يشكهخ انجحج انحبنٙٔ  نم واا ي      

غٙ وؼهى حنؼهٕو ناٖ وهًٛ حي حندف حٞٔل حإلػاح ٘, غٙ ةم فو قع أصقنٛم ٔع ا  ٔح َل حع

ٔحص  حوٛ ٛقي وااٚضٛ  ُيؼ ق ج, ٔٔوٕ   دٕا غٙ ُيًقاص  حَٞغ   حن ؼهًٛٛ  ٔػاو وكقيم حن قَم حنُظ ٘ 

 يغ حن قَم حنؼًهٙ ن ااٚش حنؼهٕو.

 أطئهخ انجحج 

ًُغكه  ُٚاقٔل حن ال حناقنٙ حإلوق   ػٍ حنض حل حن دٛش حن قنٙ        نه دا٘ نه

انتحصٛم  نتًُٛخ (PDEOED)"كٛف ًٚكٍ ثُبء ٔحذح يصٕغخ ٔفقًب الطتزاتٛزٛخ األثؼبد انظذاطٛخ 

 انًؼزفٙ ٔانًٓبراد انحٛبتٛخ ٔاالَخزاط فٙ تؼهى انؼهٕو نذٖ تهًٛذاد انصف األٔل اإلػذاد٘؟"

  ح حنض حل حن دٛش حٞصئه  حن قنٛ  ٔٚ ف ع ػٍ ْ

ُقص   ن هًٛ حي حندف حٞٔل حإلػاح ٘؟ -0 ًُ  يق أ ؼق  حَٞل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو حن

ُقص   ن هًٛ حي حندف حٞٔل حإلػاح ٘؟ -6 ًُ  يق حنًٓقاحي حناٛقوٛ  حن

ن ًُٛدد  حن ادددٛم  (PDEOED)يددق أصددش  ُددقء ٔتدداج َيدددٕا  ٔغحدددق  صدد  حوٛ ٛ  حٞ ؼددق  حنضاحصددٛ   -2

 غٙ ٔحنًٓقاحي حناٛقوٛ  ٔح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو ناٖ وهًٛ حي حندف حٞٔل حإلػاح ٘؟حنًؼ 

حد اج ػهدٙ وهًٛد حي حنددف حٞٔل حإلػداح ٘ حن ُٕع ٔحن كٛف غٙ حنكقدُقي حناٛ يق صٕاج ٔتاج ا -2 ًُ ا حن

ًَدٕا  ٔغحدق  ص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ    ؟(PDEOED)حن

غددٙ وًُٛدد  حن ادددٛم حنًؼ غددٙ ندداٖ وهًٛدد حي   (PDEOED)يددق غقػهٛدد  حصدد  حوٛ ٛ  حٞ ؼددق  حنضاحصددٛ   -0

 حندف حٞٔل حإلػاح ٘؟

غددٙ وًُٛدد  حنًٓددقاحي حناٛقوٛدد  ندداٖ وهًٛدد حي   (PDEOED)يددق غقػهٛدد  حصدد  حوٛ ٛ  حٞ ؼددق  حنضاحصددٛ   -2

 حندف حٞٔل حإلػاح ٘؟

غدٙ وًُٛد  ح َلد حع غدٙ وؼهدى يدق ج حنؼهدٕو نداٖ  (PDEOED)يق غقػهٛ  حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصدٛ   -0

 وهًٛ حي حندف حٞٔل حإلػاح ٘؟

 أْذاف انجحج 

 غٙ وااٚش حنؼهٕو غٙ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ  حص ٓال حن ال حناقنٙ وحدٙ غقػهٛ  حص لاحو حص  حوٛ ٛ      

 حندف حٞٔل حإلػاح ٘.وهًٛ حي ناٖ  حنًؼ غٙوًُٛ  حن ادٛم  -0

 حندف حٞٔل حإلػاح ٘وهًٛ حي ناٖ  حناٛقوٛ  حنًٓقاحيوًُٛ   -6

 حندف حٞٔل حإلػاح ٘. وهًٛ حي ناٖ وًُٛ  ح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو  -2

 حذٔد انجحج 

 ح  د  حن ال حناقنٙ ػهٙ حناأ  حن قنٛ  

حدد اج غددٙ و ددقب ( حن ُددٕع ٔحن كٛددف غددٙ حنكقدُددقي حناٛدد )ٔتدداج  صددٛقا فػددق ج  -0 ًُ حنؼهددٕو نهدددف حٞٔل حن

 .  (PDEOED)حٞ ؼق  حنضاحصٛ  ٔغحدق  ص  حوٛ ٛ حإلػاح ٘ 
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 ًااصدد  يااصد   ااٚد  تقيددا حإلػاح ٚد   ُدقي حن ق ؼدد   حٞٔل حإلػداح ٘ حنددفوهًٛدد حي يدٍ  ي ًٕػد  -6

 و.6702/6767إل حاج أصٕحٌ حن ؼهًٛٛ   ًاقغظ  أصٕحٌ   ل حنفدم حنااحصٙ حٞٔل نهؼقو حنااحصٙ 

 حن   ٛ (. -حنفٓى -غٙ ُيض ٕٚقي  )حن  و  حن ادٛم حنًؼ غٙوًُٛ   -2

يٓددقاحي ػحهٛدد   –يٓددقاحي حَفؼقنٛدد   –وًُٛدد  ي ًٕػدد  يددٍ حنًٓددقاحي حناٛقوٛدد   )يٓددقاحي حو ًقػٛدد   -2

 ٔت وٛ (.

ًُ ً هدد  غددٙ  )ح َلدد حع حنًؼ غددٙ, ح َلدد حع غددٙ وؼهددى حنؼهددٕووًُٛدد  أ ؼددق   -0  -ح َلدد حع حنٕودداحَٙ -ٔحن

 ح َل حع حنضهٕوٙ(.

انجحج تحذٚذ يصطهحبد
()

  

 اطتزاتٛزٛخ األثؼبد انظذاطٛخ   .1

ي ًٕػ  يٍ ( غٙ حن ال حناقنٙ فو حدٛدق  رَٓق  اPDEODEؼ ل حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ  )وُ      

ُق غ -و ضًٍ صت ي حتم ي  قنٛ  ْٙ  حن ُ   ,حإلو حءحي حن ااٚضٛ  حنحقدً  ػهٗ حنًُاٗ حن ُقدٙ ًُ -حن

ًُ تظ -حن فضٛ  ُق غ -حن ًُ ق وؼهًٛٛدق آيُدق ٚضًح نوفضٛ  حن ُق ضقي, -حن حندف حٞٔل  هًٛ حي وُٕغ  ُيُق د

ُق غ  ٔوُٕع حٜاحء ٔو ق ل حنل  حي أ ُقء وااٚش  أس ٔتاج  ًُ حن ُٕع ٔحن كٛف غٙ حنكقدُقي )ح ػاح ٘  قن

ح احناٛ  ًُ حنؼهٕو نهدف حٞٔل حإلػاح ٘   ل حنفدم حنااحصٙ حٞٔل نهؼقو حنااحصٙ و قب ج غٙ ( حن

وؼ ًا ػهٗ فٚ ق ٛ ٍٓ, ٔوفقػهٍٓ, ٔٔػٍٛٓ  رغكقاٍْ, ُٔي ح   ٍٓ نًا٘ واح  أْاحل , ٔو6702-6767

ًُل قاج, وادٛهٍٓ حنًؼ غٙ, ٔيٓقاحوٍٓ حناٛقوٛ , ٔحَل حعٍٓ  غ ت وًُٛ   وااٚش يٕرٕػقي حنٕتاج حن

 ا.وؼهى حنؼهٕو غٙ

  انتحصٛم انًؼزفٙ   .2

ايحاحا حو ضقب وهًٛ حي حندف حٞٔل غٙ حن ال حناقنٙ فو حدٛدق  رَّ   حن ادٛم حنًؼ غُٙٚؼ ل      

ح ػاح ٘ نهًؼقال ٔحنًؼهٕيقي حنؼهًٛ  حنً ضًُ  غٙ  أس ٔتاج )حن ُٕع ٔحن كٛف غٙ حنكقدُقي حناٛ ( 

ًَدٕا   ٔغحدق نككك )حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼ ح اج غٙ و قب حنؼهٕو نهدف حٞٔل حإلػاح ٘   ل حن ًُ ق  حنضاحصٛ ( حن

و, ٔوحقس  قنااو  حن ٙ وادم ػهٛٓق حن هًٛ ج غٙ 6767-6702حنفدم حنااحصٙ حٞٔل نهؼقو حنااحصٙ 

 ح   قا حن ادٛم حنًؼ غٙ حن ٘ أُػا نٓ ح حنغ تا.

  انًٓبرد انحٛبتٛخ   .3

غٙ حن ال حناقنٙ فو حدٛدق  رَٓق  اي ًٕػ  يٍ حنضهٕوٛقي حن ٙ وُضقػا  حنًٓقاحي حناٛقوٛ وُؼ ل      

حندف حٞٔل حإلػاح ٘ ػهٗ حن فقػم  ُ ق  يغ يٕح ف حناٛقج حنٕٛيٛ , ٔحولقذ   حاحٍي ياأصٍ  وهًٛ حي 

 غ   ؼُقٍٚ , ٔحن ٕحصم  فؼقنّٛ  يغ حٜ  ٍٚ, ٔحن ر هى يغ حنظ ٔل حنًاٛ ِ  ٔوزٔ ٍْ  قنحاا حن زو يٍ حنًؼ

ًُ و     اٛقوٍٓ؛ َ ٛ    احص  ٔتاج  حن ُٕع ٔحن كٛف غٙ حنكقدُقي حناٛ ( )حنؼهًٛ  غٙ حنً ق ي حن

ًَدٕا  ٔغحدق  ص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ , ٔو ُٕع ْ ِ حنًٓقاحي  ٍٛ  يٓقاحي  –)يٓقاحي حو ًقػٛ  حن

 هًٛ ج غٙ ح   قا حنًٓقاحي , ٔوُحقس  قنااو  حن ٙ وادم ػهٛٓق حنيٓقاحي ػحهٛ  ٔت وٛ ( –حَفؼقنٛ  

                                                           

()   في أصل الدراسة الحالية اإلطار النظري والدراسات السابقة(\أدبيات البحث )صطمحات البحث تفصيًلا أثناء عرض ختمفة لم  تناولت الباحثة التعريفات الم. 
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 ا.حناٛقوٛ  حن ٘ أُػا نٓ ح حنغ ت

    االَخزاط  فٙ تؼهى انؼهٕو .4

حندف حٞٔل وهًٛ حي حًَٓقا فٙ انجحج انحبنٙ إرزائًٛب ثأَّ  " االَخزاط فٙ تؼهى انؼهٕوُٚؼزف      

ًَدٕا  ٔغحدق )حإلػاح ٘ غٙ وؼهى ٔتاج   ص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ  حن ُٕع ٔحن كٛف غٙ حنكقدُقي حناٛ ( حن

ًُغقاو  غٙ أَغ   أوق ًٚٛ  ٔحو ًقػٛ  ٔف  حدٛ  )ح َل حع حنضهٕوٙ(, ٔ  ُفٛ ٍْ نًغقاوقي وؼهًٛ    قن

ًُ ؼهًٍٛ     ٚح  غقػه  ُٔيُظً  ذحوٛقد )ح َل حع حنًؼ غٙ(, ٔ قي  وٍٓ حو قْقي فٚ ق ٛ  َإ حن ؼهى ٔحن

ًُا ٕٖ حن ؼهًٛٙ )ح َل حع ح َفؼ قنٙ(, ٔوُحقس  قنااو  حن ٙ وادم ػهٛٓق حن هًٛ ج غٙ يحٛقس ح َل حع ٔحن

 غٙ وؼهى حنؼهٕو حن ٘ أُػا نٓ ح حنغ تا.

 فزٔض انجحج 

 صؼٗ حن ال حناقنٙ فنٗ ح   قا صا  حنف ٔت حن قنٛ  

حنً ًٕػ  حن   ٚ ٛ  وهًٛ حي (  ٍٛ ُي ٕص ٙ  اوقي 7.70  ُٕٚوا غ ا  حل فتدقدٛدق ػُا ُيض ٕٖ ) -0

, حٞ ؼددق  حنضاحصددٛ  قصدد لاحو حصدد  حوٛ ٛ  )حن ُددٕع ٔحن كٛددف غددٙ حنكقدُددقي حناٛدد ( حن ددٙ  اصددت ٔتدداج 

ؼ ددق ج غددٙ حن   ٛدد   ًُ ٔ اوددقي حنً ًٕػدد  حنضددق    حن ددٙ  اصددت حنٕتدداج ذحوٓددق  قصدد لاحو حن  ٚحدد  حن

 وكم, ُٔيض ٕٚقوّ. حن ادٛم حنًؼ غٙحن ؼا٘     قا 

حنً ًٕػ  حن   ٚ ٛ  وهًٛ حي (  ٍٛ ُي ٕص ٙ  اوقي 7.70فتدقدٛدق ػُا ُيض ٕٖ )   ُٕٚوا غ ا  حل -6

حن ددٙ  اصددت ٔتدداج )حن ُددٕع ٔحن كٛددف غددٙ حنكقدُددقي حناٛدد (  قصدد لاحو حصدد  حوٛ ٛ  حٞ ؼددق  حنضاحصددٛ , 

ؼ ددق ج غددٙ حن   ٛدد  ٔ اوددقي حنً ًٕػدد  حنضددق    حن ددٙ  اصددت حنٕتدداج ذحوٓددق  قصدد لاحو حن  ٚحدد   ًُ حن

 حنًٓقاحي حناٛقوٛ  وكم, ٔأ ؼق ِ.  قاحن ؼا٘ ح  

حنً ًٕػ  حن   ٚ ٛ  وهًٛ حي (  ٍٛ ُي ٕص ٙ  اوقي 7.70  ُٕٚوا غ ا  حل فتدقدٛدق ػُا ُيض ٕٖ ) -2

حن ددٙ  اصددت ٔتدداج )حن ُددٕع ٔحن كٛددف غددٙ حنكقدُددقي حناٛدد (  قصدد لاحو حصدد  حوٛ ٛ  حٞ ؼددق  حنضاحصددٛ , 

ؼ ددق ج غددٙ حن   ٛدد  ٔ اوددقي حنً ًٕػدد  حنضددق    حن ددٙ  اصددت حنٕتدداج ذح ًُ وٓددق  قصدد لاحو حن  ٚحدد  حن

 حن ؼا٘ نًحٛقس ح َل حع  غٙ وؼهى حنؼهٕو وكم, ٔأ ؼق ِ.

 أًْٛخ انجحج 

 حوضات أًْٛ  حن ال حناقنٙ ٔحناقو  فنّٛ غًٛق ٚهٙ 

تٛل ًٚ م ْ ح حن ادل َح د  حَ د ا َادٕ وٕوٛدّ أَظدقا  ُيخططٙ يُبْذ ثزايذ تؼهٛى انؼهٕو ٔتؼهًّ  -0

ُيل  ددٙ يُددقْج  دد حيج وؼهددٛى حنؼهددٕو ٔوؼهًددّ َاددٕ  ُددقء ٔتدداحي وؼهًٛٛدد  َيدددٕا  ٔغحدددق  صدد  حوٛ ٛ  

 حٞ ؼق  حنضاحصٛ , ٔوضًٍٛ حنًٓقاحي حناٛقوٛ , ٔأ ؼق  ح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو غٙ ْ ِ حنٕتاحي.

ُٚدزٔ  ُيدٕوٓٙ ُٔيؼهًدٙ حنؼهدٕو  قنً تهد   ًّ ياٍ يؼهًاٍٛ ٔيإرٍٓٛ ُيُحذ٘ ثزايذ تؼهٛى انؼهٕو ٔتؼه -6

ؼهى(    ٚح  وُضقػاْى ػهٗ وٕةٛف  -حإلػاح ٚ   ًٓقاحي ول ٛ  ٔوُفٛ   أصٓى )و ٛم حن هًٛ  ًُ  نٛم حن

غدٙ ودااٚش حنؼهدٕو؛ حٞيد  حند ٘  دا ُٚضدٓى غدٙ وًُٛد  حن اددٛم حنًؼ غدٙ  حٞ ؼدق  حنضاحصدٛ  حص  حوٛ ٛ 

قوٛددد , ٔأ ؼدددق  ح َلددد ع غدددٙ وؼهدددى حنؼهدددٕو, ٔوددد نم ح   دددقا٘  حن اددددٛم حنًؼ غدددٙ, ٔحنًٓدددقاحي حناٛ
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ٚحدداو  ٔحنًٓددقاحي حناٛقوٛدد ؛ نحٛددقس يدداٖ ًَددٕ حن ادددٛم حنًؼ غددٙ, ٔحنًٓددقاحي حناٛقوٛدد  ندداٚٓى, ٔودد نم

 غٙ وؼهى حنؼهٕو.؛ نحٛقس ياٖ حَل حع حن  يٛ  يحٛقس ح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو

ًُظاتحٛذٍٚ انصف األٔل اإلػذادتهًٛذاد  -2 حٞ ؼدق   ُٚحداو و ٛدم نه هًٛد ج نكٛفٛد  حصد لاحو حصد  حوٛ ٛ  ٘ ان

غٙ  احص  حنؼهٕو حٞي  حن ٘  ا ُٚضقػا ػهٗ  احص   أصٓى    ٚح  ُيا    ناٚٓى؛ يًق ُٚ  ٘  حنضاحصٛ 

 حنًٕح ف حن ؼهًٛٛ  حن ؼهًُٛ , ُٔٚزٚا يٍ ُيغقاو ٓى حنَُغ    ح م ا غ  حندف.

  وضٓى ْ ِ حنااحص  غٙ غ ح حنً قل  و حء  احصقي ُيغدق ٓ  غدٙ انؼهٕو ٔتؼهًّ يٛذاٌ انجحج فٙ تؼهٛى -2

ل هف  وحٕو ػهٙ وٕةٛف حص  حوٛ ٛ  ًُ غٙ وؼهٛى  حٞ ؼق  حنضاحصٛ  وااٚش حنؼهٕو غٙ حنً حتم حنااحصٛ  حن

 حنؼهٕو ٔوؼهًّ.

 يٕاد انجحج ٔأدٔاتّ 

  قيت حن قت    إػاح  يٕح  حن ال ٔأ ٔحوّ حن قنٛ  

 يٕادانجحج  ( أ)

ُقص   ن  يٛ  حندف حٞٔل حإلػاح ٘. - ًُ   قدً   قنًٓقاحي حناٛقوٛ  حن

ُقص   ن هًٛ حي حندف حٞٔل حإلػاح ٘. - ًُ   قدً   ر ؼق  ح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو حن

ل ددقاج ) - ًُ ؼهددى؛ ن ٕرددٛح وٛفٛدد  وددااٚش  أس حنٕتدداج حن ًُ حن ُددٕع ٔحن كٛددف غددٙ  نٛددم فاعددق ٘ نه

 (.PDEODE)  قص لاحو حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ ( حنكقدُقي حناٛ 

ًُل قاج ) - ًُضقػاج حن هًٛ ج غٙ وؼهى  أس حنٕتاج حن حن ُٕع ٔحن كٛدف غدٙ حنكقدُدقي و ٛم حن هًٛ ج؛ ن

               (.PDEODE) (  قص لاحو حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ حناٛ 

 أدٔاد انجحج  ( ة)

ًُ ضًُ  غٙ ح ح   قا حن ادٛم حنًؼ غٙ - ًُل قاج )حن ( حن ُٕع ٔحن كٛف غٙ حنكقدُقي حناٛ نٕتاج حن

ح اج غٙ و قب حنؼهٕو نهدف حٞٔل حإلػاح ٘, غٙ ُيض ٕٚقي  ًُ  حن   ٛ (. -حنفٓى  -)حن  و  ٔحن

يٓدقاحي ػحهٛد   –يٓدقاحي حَفؼقنٛد   –غٙ أ ؼق   )يٓقاحي حو ًقػٛد  , ح   قا حنًٓقاحي حناٛقوٛ  -

 ٔت وٛ (.

 -ح َلددد حع حنٕوددداحَٙ -نؼهدددٕو, غدددٙ أ ؼدددق   )ح َلددد حع حنًؼ غدددٙيحٛدددقس ح َلددد حع غدددٙ وؼهدددى ح -

 ح َل حع حنضهٕوٙ(. 

 ُيتغٛزاد انجحج 

ًُ غٛ حي حن قنٛ         حع ًم حن ال حناقنٙ ػهٙ حن

ًُض حم  حنٕتاج حنًدٕا  ٔغحدق  ص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ  )    ًُ غٛ  حن  (.PDEODEأٔ د  حن

ًُ غٛ حي حن ق ؼ   ٔو ً م غٙ  حن ادٛم    حنًٓقاحي حناٛقوٛ , ٔح َل حع غٙ وؼهى , ٔحنًؼ غٙ  قَٛدق  حن

 حنؼهٕو.
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 يُٓذ انجحج 

حػ ًددا حن اددل حناددقنٙ ػهددٗ حنًددُٓج حنٕصددفٙ حن اهٛهددٙ؛ إلػدداح  حإلعددقا حنُظدد ٘ نه اددل, ٔيددٕح ِ, 

ح  تدقي, ٔحنًددُٓج حن   ٚ دٙ؛ نااحصدد  غقػهٛدد  ٔواهٛددم حنُ دقدج ٔوفضددٛ ْق, ٔوحداٚى حن ٕصددٛقي ٔأ ٔحودّ,  ًُ ٔحن

وًُٛد  حن اددٛم حنًؼ غدٙ,  ػهٗ -ُي غٛ  ُيض حم  –حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ  غٙ وااٚش حنؼهٕو   حص لاحو

ندداٖ وهًٛدد حي حندددف حٞٔل  -ُي غٛدد حي وق ؼدد   –ٔحنًٓددقاحي حناٛقوٛدد , ٔح َلدد حع  غددٙ وؼهددى يددق ج حنؼهددٕو 

 حإلػاح ٘. 

جحجأدثٛبد ان
()

  

 وضًُت أ  ٛقي حن ال حنًاقٔا حن قنٛ       

يٍ تٛل  )َغروٓق, ٔغهضف ٓق, ٔيقْٛ ٓق, ٔأًْٛ ٓق, ٔي حتهٓق, ٔيًٛزحوٓق,  اطتزاتٛزٛخ األثؼبد انظذاطٛخ -

دد ؼهى غٛٓددق, ٔوُظددٛى ا غدد  حندددف ػُددا حصدد لاحيٓق, ٔػ   ٓددق  كدد د يددٍ  وؼهددٛى حنؼهددٕو  ًُ ؼهددى ٔحن ًُ ٔأ ٔا حن

 حن ادٛم حنًؼ غٙ, ٔحناحغؼٛ  حنؼحهٛ , ٔح َل حع  غٙ وؼهى حنؼهٕو(.ٔوؼهًّ, ٔوًُٛ  

يددٍ تٛددل  )يقْٛ ٓددق, ودددُٛفٓق,  دقددددٓق, ٔأًْٛدد  فوضددق ٓق نهً ؼهًددٍٛ, أصددقنٛم  انًٓاابراد انحٛبتٛااخ -

ًُ ؼهى غٙ وًُٛ ٓدق, ٔ ٔا ودااٚش حنؼهدٕو  ؼهى ٔحن ًُ وًُٛ ٓق, ٔحنفٕحدا حن   ٕٚ  حنُقو   ػٍ وًُٛ ٓق, ٔأ ٔحا حن

 وًُٛ ٓق(غٙ 

يٍ تٛل  )يقْٛ ّ, أ ؼق ِ, ٔ دقددّ, ٔأًْٛ  وًُٛ ّ, حنفٕحدا حن   ٕٚد   االَخزاط  فٙ تؼهى يبدح انؼهٕو -

ؼهدى حنًغد غ  ًُ حنُقو   ػٍ وًُٛ ّ, ٔحنؼٕحيم حن ٙ وُضٓى غٙ وًُٛ ّ, ٔحنؼٕحيم حن ٙ وُؼٛ  وًُٛ دّ, ٔأ ٔحا حن

دد ؼهى حنًُلدد  ًُ ع غددٙ وؼهددى حنؼهددٕو, ٔ ٔا وددااٚش حنؼهددٕو غددٙ ػهددٙ حإلَلدد حع غددٙ وؼهددى حنؼهددٕو, ٔأ ٔحا حن

 ح َل حع  غٙ وؼهى(.

 إػذاد انٕحذح انتززٚجٛخ ٔأدٔاد انجحج 

ؼهى, ٔإلػاح ًْق وى فػاح   قدً ٙ  حنًٓقاحي  ًُ وُقٔل ْ ح حن زء فػاح  و د يٍ  و ٛم حن هًٛ ج, ٔ نٛم حن

؛ ن ضًًُٛٓق  ح م حنٕتا ًُ ً ه  حناٛقوٛ , ٔح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو أٔ د ج حن   ٚ ٛ , ٔو نم أ ٔحي حن ال حن

غٙ ح   قا٘  حن ادٛم حنًؼ غٙ, ٔحنًٓقاحي حناٛقوٛ , ٔيحٛقس ح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو, ٔوى ذنم يٍ 

   ل حنل ٕحي حن قنٛ   

ًُُبطجخ نتهًٛذاد انصف األٔل اإلػذاد٘  .1 وى وااٚا حنٓال يٍ حنحقدً ,  إػذاد قبئًخ انًٓبراد انحٛبتٛخ ان

اٚا يدق ا حع حق ٓق, ٔوااٚا حنا ن  حنهفظٛ  نكم يٓقاج يٍ يٓقاحوٓق, ٔذنم  قن وٕع نهك م ٔحنً حوغ ٔوا

ًُ لدد , ٔوى حن ٕصم فنٗ حنحقدً  حنً ادٛ  نهحقدً , ٔر   حنحقدً  حنً ادٛ  نًٓقاحي حناٛقوٛ  يٍ   ل  حن

ًُاكًٍٛ غٙ ي قل حنًُقْج ٔع ا وااٚش حنؼهٕو ػ رٓق ػهٙ ي ًٕػ  يٍ حنضق ج حن
()

ٔوى فو حء حن ؼاٚ ي ؛ 

ًُاكًٌٕ, ٔيٍ  ى حن ٕصم فنٗ حنحقدً  حنُٓقدٛ  نهًٓقاحي حناٛقوٛ   ٔحن ٙ حت ٕي ػهٙ  حن ٙ أو حْق حنضق ج حن

ػحهٛ  ٔت وٛ ( ٔ  نم –حَفؼقنٛ  –( يٓقاج غ ػٛ , ْٔٙ يٓقاحي  )حو ًقػٛ  06)   (, يٓقاحي ادٛض , ٔ)

                                                           

() في أصل الدراسة الحاليةتفصيًلا  ألدبيات البحث الثًلثةالمحاور الباحثة  تناولت. 
(( يهحق رقى )قبئًخ ثأطًبء 1 ).ًُّحكًٍٛ نًٕاد انجحج ٔأدٔات  انظبدح ان
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ًُُقص   ن هًٛ حي حندف حٞٔل  ٚكٌٕ وى حن ٕصم نهدٕاج حنُٓقدٛ  نحقدً  أ ؼق  ح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو حن

حإلػاح ٘
()

. 

ًُُبطجخ نتهًٛذاد انصف األٔل اإلػذاد٘   .2 وى وااٚا حنٓال يٍ حنحقدً , قبئًخ أثؼبد االَخزاط فٙ تؼهى انؼهٕو ان

 قن وٕع نهك م ٔحنً حوغ ٔوااٚا يدق ا حع حق ٓق, ٔوااٚا حنا ن  حنهفظٛ  نكم  ؼا يٍ أ ؼق ْق, ٔذنم 

ًُ لدد , ٔوى حن ٕصم فنٗ حنحقدً  حنً ادٛ  نهحقدً , ٔر   حنحقدً  حنً ادٛ  ٞ ؼق  ح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو  حن

ًُاكًٍٛ غٙ ي قل حنًُقْج ٔع ا وااٚش حنؼهٕو يٍ   ل ػ رٓق ػهٙ ي ًٕػ  يٍ حنضق ج حن
()

ٔوى ؛ 

ًُا كًٌٕ, ٔيٍ  ى حن ٕصم فنٗ حنحقدً  حنُٓقدٛ  ٞ ؼق  ح َل حع غٙ وؼهى فو حء حن ؼاٚ ي حن ٙ أو حْق حنضق ج حن

حنؼهٕو, ٔحن ٙ حت ٕي ػهٙ )   ( أ ؼق , ْٔٙ  حن ؼا حنًؼ غٙ, ٔحن ؼا حنضهٕوٙ, ٔحن ؼا حنٕواحَٙ, ٔ  نم 

ٚكٌٕ وى حن ٕصم نهدٕاج حنُٓقدٛ  نهحقدً 
()

. 

ًُل قاج  قص لاحو حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ  وى  إلػاح  ُو ٛم حن هًٛ ج نااحص إػذاد ُكتٛت انتهًٛذ   .3 حنٕتاج حن

 حو قع حنل ٕحي حن قنٛ  

ًُ حوؼ  ُيا ٕٖ و قب حنؼهٕو نهدف حٞٔل حإلػاح ٘؛ ٔذنم    ٛقا   اختٛبر ٔحذح انذراطخ -أ   قيت حن قت    

ُقص   ن ًُٛ  حن ادٛم حنًؼ غٙ, ٔحنًٓقاحي حناٛقوٛ , ٔح َل حع غٙ وؼهى  ًُ حنؼهٕو, ٔوى ح  ٛقا ٔتاج حنٕتاج حن

ًُح اج غٙ و قب حنؼهٕو نهدف حٞٔل حإلػاح ٘حن ُٕع ٔحن كٛف غٙ حنكقدُقي حناٛ )  ( حن

ًُختبرح -ة  ًُ ضًُ  غٛٓق؛ ٔيٍ  -حنًفقْٛى  -؛ ن ااٚا وٕحَم حن ؼهُّى )حناحقد  تحهٛم ُيحتٕ٘ ان حن ؼًًٛقي( حن

 ق  ص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ . ى صٛقا  أْاحغٓق حنضهٕوٛ ؛ وًٓٛادح إلػق ج صٛقا ٓق ٔغحد 

ًُختبرح ٔفقًب الطتزاتٛزٛخ األثؼبد انظذاطٛخ, -د  ٔذنم يٍ   ل وااٚا )حْٞاحل  إػبدح صٛبغخ انٕحذح ان

حنؼقي , ٔحنضهٕوٛ , ٔحنٕصقدم حن ؼهًٛٛ , ٔيدق ا حن ؼهى, ٔحَٞغ   حن ؼهًٛٛ , ٔأصقنٛم حن حٕٚى( نهٕتاج 

 حنًل قاج.

ًُاكًٍٛ.نُكتٛت انتهًٛذح  انتٕصم نهصٕرح انًجذئٛخ  -د   وًٓٛادح نؼ رٓق ػهٗ حنضق ج حن

ًُحكًٍٛ -ِ    نض   ُو ٛم حن هًٛ , ٔحن روا يٍ ص تٛ ّ نه   ٛ  ػهٗ ػزض ُكتٛت انتهًٛذح ػهٗ انظبدح ان

ًُاكًٍٛ, ٔ ا وى فو حء حن ؼاٚ ي ٔغحدق  ي ًٕػ  حن ال حناقنٙ,  ى ػ رّ ػهٗ ي ًٕػ  يٍ حنضق ج حن

ًُح  تقي حن ٙ أ اح ًُاكًٌٕ.نه  ْق حنضق ج حن

انتٕصم نهصٕرح انُٓبئٛخ نُكتٛت انتهًٛذح -ٔ 
()

 ؼا فو حء حن ؼاٚ ي ٔغ  حنًح  تقي حن ٙ أ احْق حنضق ج   

ح نه   ٛ . ًُاكًٌٕ, أص ح ُو ٛم حن هًٛ ج غٙ صٕاوّ حنُٓقدٛ , ٔوقْزد  حن

ًُؼهى   .4 ًُل قاج  قص لاحو دنٛم ان ًُؼهى ن ااٚش حنٕتاج حن حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ  وى حو قع إلػاح   نٛم حن

 حنل ٕحي حن قنٛ  

                                                           

(( يهحق رقى )قبئًخ  ثبنًٓبراد انحٛبتٛخ انًُبطجخ 5 )انصف األٔل اإلػذاد٘ ٔانذالنخ انهحظٛخ نٓب.تهًٛذاد ن 

(( يهحق رقى )ًُحكًٍٛ نًٕاد انجحج ٔأدٔاتّ.1  ( قبئًخ ثأطًبء انظبدح ان

() ( قبئًخ  6يهحق رقى ) انصف األٔل اإلػذاد٘ ٔانذالنخ انهحظٛخ نٓبنتهًٛذاد االَخزاط فٙ تؼهى انؼهٕو انًُبطجخ ثأثؼبد. 

(( يهحق رقى )ًُصبغخ ٔفقًب الطتزاتٛزٛخ األثؼبد انظذاطٛخ 7 ًُختبرح  ان  انصف األٔل اإلػذاد٘.نتهًٛذاد ( ُكتٛت انتهًٛذ نذراطخ انٕحذح ان
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ًُؼهى اإلرشبد٘؛ -أ  ًُل قاج. تحذٚذ ُيكَٕبد دنٛم ان ًُؼهى غٙ وُفٛ   أس حنٕتاج حن ًُضقػاج حن  ن

ؼهى  -ب  ًُ ًُاكًٍٛ. انتٕصم نهصٕرح انًجذئٛخ نذنٛم ان  وًٓٛادح نؼ رٓق ػهٗ حنضق ج حن

ًُحكًٍٛ -ء  ًُؼهى ػهٗ انظبدح ان ػزض دنٛم ان
()

نض  ّ ٔحن روا يٍ ص تٛ ّ نه   ٛ  ػهٗ ي ًٕػ  حن ال   

ًُاكًٌٕ,  ًُح  تقي حن ٙ أ احْق حنضق ج حن وى ػ رّ ػهٗ ي ًٕػ  يٍ حنضق ج, ٔ ا وى فو حء حن ؼاٚ ي ٔغحدق نه

ْٔٙ  فػق ج صٛقا   ؼض حْٞاحل حنؼقي  ٔحنضهٕوٛ ؛ ن ُقصم ْال حن ال حناقنٙ, ٔوٕرٛح  ؼض 

 ي  غٙ  أس حنٕتاج.حندٕا ٔحٞعكقل حنًض لا

ًُؼهى -   انتٕصم نهصٕرح انُٓبئٛخ نذنٛم ان
()

ًُح  تقي حن ٙ أ احْق حنضق ج     ؼا فو حء حن ؼاٚ ي ٔغحدق نه

ًُؼهى غٙ صٕاوّ حنُٓقدٛ , ٔوقْز نه   ٛ . ًُاكًٌٕ, أص ح  نٛم حن  حن

 إػذاد أدٔاد انجحج 

 ٔوى ذنم يٍ   ل حو قع حنل ٕحي حن قنٙ      

وى فػاح  ح   قا حن ادٛم حنًؼ غٙ نهًق ج حنؼهًٛ  )حناحقد , ٔحنًفقْٛى,  انتحصٛم انًؼزفٙ إػذاد اختجبر  .1

ًُح اج ػهٗ و يٛ  حندف حٞٔل  ٔحنًؼهٕيقي , ٔحنًٓقاحي( غٙ ٔتاج )حن ُٕع ٔحن كٛف غٙ حنكقدُقي حناٛ ( حن

ور حج نحٛقس ياٖ ًَٕ حن ادٛم حإلػاح ٘؛ ٔذنم ع حق نًض ٕٚقي  هٕو  )حن  و , ٔحنفٓى, ٔحن   ٛ (,  ص لاحيّ 

حنًؼ غٙ ناٚٓى َ ٛ   ور ٛ  حنً غٛ  حنًض حم, ٔحُص لاو غٙ فػاح  ح    قا َٕع يٍ ح    قاحي حنًٕرٕػٛ , 

ْٕٔ ح   ٛقا يٍ ُي ؼا  ٔوى وااٚا ) او  ٔحتاج( نكم ُيف  ج يٍ ُيف  حي ح    قا وكٌٕ فوق   حن هًٛ  ػُٓق 

ٔو  أٔ أوقب ػُٓق حن هًٛ  فوق    قعئ , ٔ  نم وكٌٕ حنااو  حنؼظًٗ صاٛا , ٔ)صف ( نكم ُيف  ج ي  

(  او , ٔوى فػاح  وأل ُيٕحصفقي ح   قا ح   قا حن ادٛم حنًؼ غٙ ٔوٕزٚغ حٞصئه , وًق ْٕ 22ن    قا )

  ُيٕرح غٙ حن أل حن قنٙ

 (  يٕحصفقي ٔوٕزٚغ حٞصئه  حنلقص   ق   قا حنًٓقاحي حناٛقوٛ 0) وأل

                        

ًُظتٕٖ                                          ان

 انًٕظٕػبد  

 انًظتٕٚبد انًؼزفٛخ

 انًزًٕع
انُظجخ 

 انحٓى رقى انظؤال انتذكز انًئٕٚخ
 رقى انظؤال

 انتطجٛق
 رقى انظؤال

وُٕع حنكقدُقي حناٛ  

 ٔي ق ٖء ودُٛفٓق
2 

1 ,7 ,13 ,

19 ,25 ,

31  , 

2 
2 ,8 ,14 ,

22,26 ,32  
2 

3 ,9 ,15 ,

21 ,27 ,

33 

02 07% 

حن كٛف ٔوُٕع 

 حنكقدُقي حناٛ 
2 

4 ,12 ,

16 ,22 ,

28 ,34  

2 
5 ,11 ,17 ,

23 ,29 ,35 
2 

6 ,12 ,18 ,

24 ,32  ,

36 

02 07% 

 22 06 06 06 حنً ًٕع
077% 

 %077 %22.22 %22.22 %22.22 حنُض  

( ُيفدد  ج ُيٕزػدد  ػهدٗد حنًضدد ٕٚقي حن   دد  حن دٛضدد  22ُيفدد  حي ح    ددقا )( أٌ ػددا  0ٚ ضددح  يدٍد وددأل )     

 ( يف  ج.06حن   ٛ  ) –( يف  ج 06حنفٓى ) –( يف  ج 06ن    قا, ْٔٙ  حن  و  )

                                                           

(( يهحق رقى )قبئًخ ثأطًبء انظبدح 1 ).ًُّحكًٍٛ نًٕاد انجحج ٔأدٔات  ان

(( يهحق رقى )ًُصبغخ ٔفقًب الطتزاتٛزٛخ األثؼبد انظذاطٛخ 8 ًُختبرح ان  انصف األٔل اإلػذاد٘.نتهًٛذاد ( دنٛم انًؼهى نتذرٚض انٕحذح ان
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ًُاكًٍٛ حنً لددٍٛ غٙ وااٚش حنااحصقي حنؼهٕو؛  ٔوى ػ ت ح    قا غٙ صٕاوّ حٞٔنٛ  ػهٗ ي ًٕػ  يٍ حن

ًُاكًٍٛ ُي ٚاج نًق وقء  ق    قا, ٔنى ٚضف أتا يُٓى ػ قاحي إل احء آاحدٓى  ُٔي تظقوٓى,  ا وقَت آاحء حنضق ج حن

آ  ٖ  ل ل وؼاٚم حندٛقا  حنهغٕٚ  ن ؼض حٞصئه , ٔنى ٚا ل أ٘ ص حل يٍ أصئه  ح    قا, ٔ  نم أص ح 

ًُض ٕٚقي 22ح    قا غٙ صٕاوّ حنُٓقدٛ  يكَٕقد يٍ ) حن    )حن  و , ٔحنفٓى, ٔحن   ٛ (, ( ص ح د ٔزػت ػهٗ حن

ٔوى فو حء حن      ح ص   ػٛ      قا حن ادٛم حنًؼ غٙ؛ تٛل وى و  ٛ  ح    قا غٙ صٕاوّ حنُٓقدٛ  ػهٗ 

يااص  ( وهًٛ ج  ًااص  ا27ي ًٕػ  حص   ػٛ  يٍ اٛ  ػُٛ  حن ال )ُيً ه  نهؼُٛ  حٞصم( و كٌٕ يٍ )

ا حن ق ؼ  إل حاج أصٕحٌ حن ؼهًٛٛ ,  ى وى وداٛح ح وق قي, ٔاصا ٌ حن قَٕٚ   ُقيحنفدٕل ح ػاح ٚ  حنًهاح   رصٕح

 حنااوقي, ٔ ؼا اصا حنااحوقي وًت ػًهٛ  حنض   حإلتدقدٙ حٜوٛ  

تضقب ُيؼقي ي صاا صاا ح وضقا حناح هٙ )حن كُٕٚٙ(, ٔوقءي وًٛغ ُيؼقي ي حاو قع يض ٕٚقي  -

ًُض ٕٖ صاا ػقل يح ٕل 7.0ض ٕٖ )ح    قا  قنً ًٕع حنكهٙ  حن  ػُا يُ  (, ْٔ ح ُٚؼُٙ وً غ ح    قا  

 و  ٕٚدق.

تضقب ُيؼقي ي صاا ح   قا حن ادٛم حنًؼ غٙ , ٔنحا حص لايت حن قت   حن  ا حن قنٛ  ناضقب  ُيؼقي ي  -

ًُاكًٍٛ(, ٔحنداا حنًُ حٙ, ٔحنداا حن حوٙ  ًُا ٕ٘ أٔ حنًضًٌٕ أٔ حن صاا ح    قا  حنداا حنظقْ ٘ )حن

ًُؼقيم  )حإلتدقدٙ, ٔٔ ا وى تضقب صاا ح    قا ػٍ ع ٚ  حنداا حن حوٙ حن ٘ ُٚضقٖٔ  حن  ا حن   ٛؼٙ ن

 (, يًق ُٚغٛ  فنٗ أٌ ح    قا صق ا  دٕاج ُي رٛ .7.26حن  قي غٕوا فَّ ُٚضقٖٔ )

( a  قي أنفق )ٔ هغت يؼقي ي Cronbach ( و َٔ قخ aتضقب ُيؼقيم   قي ح    قا  قص لاحو ُيؼق ن  أنفق ) -

(؛ يًق ُٚؼُٙ أٌ 7070(, ْٔٗ  حن  ػُا ُيض ٕٖ )7.20   ٚح  و َٔ قخ     قا حن ادٛم حنًؼ غٙ  هغت )

ًُض ٕٖ ُيُقصم يٍ حن  قي؛ يًق وؼم حن قت   ُي ًئُ   ص لاحيّ ور حج  ٛقس.  ح    قا ٚ ً غ  

ًُف  حي ح    قا  ٔ ا وى تضقب  - ُيؼقي ي حنضٕٓن  ٔحندؼٕ    قص لاحو تضقب ُيؼقي ي حنضٕٓن  ٔحندؼٕ   ن

ًُف  حي ح    قا  ُيؼق ن  ُيؼقي ي حنضٕٓن  ٔحندؼٕ  , ٔ ا وقءي وًٛغ ُيؼقي ي حنضٕٓن  ٔحندؼٕ   ن

(؛ ٔوًٛؼٓق ُيؼقي ي يح ٕن  و  ٕٚدق؛ يًق وؼم حن قت   ُي ًئُ   ص لاحيّ ور حج 7.00, 7.62يادٕاج  ٍٛ )

  ٛقس.

-  ًُ ًُحقاَ   ٍٛ يٍ تضقب ُيؼقي ي حن ًٛٛز ن ف  حي ح    قا  وُحاا  ٕج وًٛز ُيف  حي ح    قا ػٍ ع ٚ  حن

ُٚ إٌ أٔ ٚفغهٌٕ غٙ حإلوق   ػٍ أ٘  ُا يٍ  ُٕ  ح    قا  قنُ ق  غٙ ح    قا وكم, ٔ ا وى تضقب 

أو   يٍ (, ٔ ا وقءي ُيؼظى ُيؼقي ي حن ًٛٛز Kellyُيؼقي ي وًٛٛز  ُٕ  ح    قا  قص لاحو وحضٛى وٛهٙ )

ًُح ٕل و  ٕٚدق, ُٔٚ ت  و نم أٌ وًٛؼٓق وقءي يادٕاج  ٍٛ )7.27) (, 7.02, 7.67(, ْٕٔ حناا حن

ًُف  ج ) (, 7.67( غٙ ُيض ٕٖ حن  و   ه  يؼقيم صؼٕ   )06ٔوًٛؼٓق ُيؼقي ي يح ٕن  و  ٕٚدق, يقػا حن

(, ٔحنًف  وقٌ 7.67, 7.60م )( غٙ ُيض ٕٖ حنفٓى  ه  يؼقيم حندؼٕ   نًٓق ػهٙ حن  و2ٛ, 6ٔحنًف  وقٌ )

ح ن  ٛؼ  7.62, 7.67( غٙ ُيض ٕٖ  حن   ٛ   ه  يؼقيم حندؼٕ   نًٓق ػهٙ حن  وٛم )07, 0) (, َظ د

ًُف  حي, ف  أَّ وى ي حوؼ ٓق ُي حوؼ  ي رَٛ , ٔفػق ج صٛقا ٓق.  حنؼًهٛقي حنؼحهٛ  حن ٙ وحٛضٓق ْ ِ حن

صا حنزيٍ حن ٘ حص غ   ّ أٔل وهًٛ  ٔآ   وهًٛ  يٍ أغ ح  ٔوى تضقب زيٍ و  ٛ  ح    قا, ٔذنم يٍ   ل ا 

حنً ًٕػ  غٙ حإلوق   ػٍ أصئه  ح    قا, ٔغٗ َٓقٚ  حن      وى تضقب ي ٕص  زيٍ ح    قا, ٔ ا  ه  

(   قد  0(   ٛح ,  قإلرقغ  فنٗ حنزيٍ حن زو إلنحقء حن ؼهًٛقي حذ ًُٚكٍ فرقغ  )00( = )007( ÷ )27+27)
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(   ٛح , ٔ  نم وى حن ٕصم فنٗ حندٕاج 27قي ح    قا, ٔ  نم ٚد ح حنزيٍ حنكهٙ ن    قا )ن ٕرٛح وؼهًٛ

ًُاكًٍٛ حنُٓقدٛ      قا حن ادٛم حنًؼ غٙ   ؼا فو حء حن ؼاٚ ي غٙ رٕء آاحء حنضق ج حن
()

, ٔتضقب صاا 

ٛ ( ُيف  ج غٙ صٕاوّ حنُٓقد22ح    قا, ٔ  قوّ, أص ح ح   قا حنًٓقاحي حناٛقوٛ  )
()

, ٔ  نم أص ح ح    قا 

ق نه   ٛ  ػهٙ ي ًٕػ  حن ال حنُٓقدٛ .  صقناد

وى فػاح  ح   قا حنًٓقاحي حناٛقوٛ  غٙ ٔتاج )حن ُٕع ٔحن كٛف غٙ حنكقدُقي إػذاد اختجبر انًٓبراد انحٛبتٛخ   .2

ًُح اج ػهٗ و يٛ  حندف حٞٔل حإلػاح ٘؛ ٔذنم  ص لاحيّ ور حج نحٛقس ياٖ ًَٕ  حنًٓقاحي حناٛقوٛ  حناٛ ( حن

ناٚٓى َ ٛ   ور ٛ  حنً غٛ  حنًض حم؛ ٔذنم غٙ حٞ ؼق  حن قنٛ   )حنًٓقاحي ح و ًقػٛ , حنًٓقاحي ح َفؼقنٛ , 

حنًٓقاحي حنؼحهٛ  ٔحنا وٛ (, ٔحُص لاو غٙ فػاح  ح    قا َٕع يٍ ح    قاحي حنًٕرٕػٛ , ْٕٔ ح   ٛقا يٍ 

ف  ج يٍ ُيف  حي ح    قا وكٌٕ فوق   حن هًٛ  ػُٓق صاٛا , ٔ)صف ( ُي ؼا  ٔوى وااٚا ) او  ٔحتاج( نكم يُ 

(  او , 22نكم ُيف  ج ي  ٔو  أٔ أوقب ػُٓق حن هًٛ  فوق    قعئ , ٔ  نم وكٌٕ حنااو  حنؼظًٗ ن    قا )

ٔوى فػاح  وأل ُيٕحصفقي ح   قا ح   قا حنًٓقاحي حناٛقوٛ  ٔوٕزٚغ حٞصئه , وًق ْٕ ُيٕرح غٙ حن أل 

 حن قنٙ 

 (  يٕحصفقي ٔ وٕزٚغ حٞصئه  حنلقص   ق   قا حنًٓقاحي حناٛقوٛ 6) وأل

 انًٓبرح و
أرقبو انًحزداد انتٙ 

 تقٛظٓب ٔتؼجز ػُٓب

ػذد 

 األطئهخ

انٕسٌ 

 انُظجٙ

    ٔوغًم يٓبراد ارتًبػٛخ -0

 %2.22 2 60, 02, 0 يٓقاج حنإحا ٔحنًُق غ  حنًٕرٕػٛ  -أ

 %2.22 2 62, 02, 6 ٔيٓقاج حنؼًم غٙ غ ٚ  -ب

 %2.22 2 60, 00, 2 ٔيٓقاج وكٍٕٚ ػ  قي حٚ ق ٛ ,  -ء

يٓقاج حنًغقاو  ٔحن فقػم يغ  - 

 حٞ  ٍٚ 
2 ,02 ,62 

2 
2.22% 

    ٔوغًم يٓبراد اَحؼبنٛخ -6

 %2.22 2 62, 00, 0 يٓقاج حإلصغقء حن ٛا نٝ  ٍٚ -أ

 %2.22 2 27, 02, 2 يٓقاج حن اكى غٙ حنغضم -ب

 %2.22 2 20, 02, 0 يٓقاج وحاٚ  يغقػ  حٜ  ٍٚ -ء

 %2.22 2 26, 67, 2 يٓقاج حن ؼ ٛ  ػٍ حن أ٘  ٕرٕ  - 

    ٔوغًم يٓبراد ػقهٛخ ٔحزكٛخ -2

حقاَقي -أ  %2.22 2 22, 60, 2 يٓقاج فو حء حًن

 %2.22 2 22, 66, 07 يٓقاج حن ُ    قنُ قدج. -ب

 %2.22 2 20, 62, 00 يٓقاج حولقذ حنح حا -ء

ًُغك ي -   %2.22 2 22, 62, 06 يٓقاج تم حن

 %077 22 حنً ًٕع

                                                           

(( يهحق رقى )ًُحكًٍٛ نًٕاد انجحج ٔأدٔاتّ.1 ( قبئًخ ثأطًبء انظبدح ان
 

(( يهحق رقى )اختجبر ان9ًٓ ).)براد انحٛبتٛخ )انصٕرح انُٓبئٛخ
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( ُيفدد  ج ُيٕزػدد  ػهدٗد حنًٓددقاحي حن   دد  حن دٛضدد  22( أٌ ػددا  ُيفدد  حي ح    ددقا )6ٚ ضددح  يدٍد وددأل )     

يٓابراد ػقهٛاخ ٔحزكٛااخ  –( يحاازدح 12يٓابراد اَحؼبنٛاخ ) –( يحازدح 12يٓابراد ارتًبػٛااخ )ن    دقا, ْٔٙد  

 ( يحزدح.12)

ًُاكًٍٛ حنً لددٍٛ غٙ وااٚش حنؼهٕو؛ إل احء       ٔوى ػ ت ح    قا غٙ صٕاوّ حٞٔنٛ  ػهٗ ي ًٕػ  يٍ حن

ًُاكًٍٛ ُي ٚاج نًق وقء  ق    قا, ٔنى ٚضف أتا يُٓى ػ قاحي آ  ٖ  آاحدٓى ُٔي تظقوٓى,  ا وقَت آاحء حنضق ج حن

ٔنى ٚا ل أ٘ ص حل يٍ أصئه  ح    قا, ٔ  نم أص ح ح    قا  ل ل وؼاٚم حندٛقا  حنهغٕٚ  ن ؼض حٞصئه , 

( ص ح د ٔزػت ػهٗ حٞ ؼق  حن     )حنًٓقاحي ح و ًقػٛ , حنًٓقاحي 22غٙ صٕاوّ حنُٓقدٛ  يكَٕقد يٍ )

ح َفؼقنٛ , حنًٓقاحي حنؼحهٛ  ٔحنا وٛ (, ٔوى فو حء حن      ح ص   ػٛ      قا حنًٓقاحي حناٛقوٛ ؛ تٛل وى 

و  ٛ  ح    قا غٙ صٕاوّ حنُٓقدٛ  ػهٗ َفش حنً ًٕػ  ح ص   ػٛ  حن ٙ وى و  ٛ  ح   قا حن ادٛم حنًؼ غٙ 

 ػهٛٓق,  ى وى وداٛح ح وق قي, ٔاصا حنااوقي, ٔ ؼا اصا حنااحوقي وًت ػًهٛ  حنض   حإلتدقدٙ حٜوٛ  

ؼقي ي حاو قع يض ٕٚقي تضقب ُيؼقي ي صاا صاا ح وضقا حناح هٙ )حن كُٕٚٙ(, ٔوقءي وًٛغ يُ  -

ًُض ٕٖ صاا ػقل يح ٕل 7.0ح    قا  قنً ًٕع حنكهٙ  حن  ػُا ُيض ٕٖ ) (, ْٔ ح ُٚؼُٙ وً غ ح    قا  

 و  ٕٚدق.

تضقب ُيؼقي ي صاا ح   قا حنًٓقاحي حناٛقوٛ , ٔنحا حص لايت حن قت   حن  ا حن قنٛ  ناضقب  ُيؼقي ي  -

ًُا ٕ ًُاكًٍٛ(, ٔحنداا حنًُ حٙ, ٔحنداا حن حوٙ صاا ح    قا  حنداا حنظقْ ٘ )حن ٘ أٔ حنًضًٌٕ أٔ حن

ًُؼقيم  )حإلتدقدٙ, ٔٔ ا وى تضقب صاا ح    قا ػٍ ع ٚ  حنداا حن حوٙ حن ٘ ُٚضقٖٔ  حن  ا حن   ٛؼٙ ن

 (, يًق ُٚغٛ  فنٗ أٌ ح    قا صق ا  دٕاج ُي رٛ ,.7.27حن  قي غٕوا فَّ ُٚضقٖٔ )

( aٔ هغت يؼقي ي   قي أنفق )Cronbach ( و َٔ قخ aقص لاحو ُيؼق ن  أنفق )تضقب ُيؼقيم   قي ح    قا   -

(؛ يًق ُٚؼُٙ أٌ 7070(, ْٔٗ  حن  ػُا ُيض ٕٖ )7.20   ٚح  و َٔ قخ     قا حن ادٛم حنًؼ غٙ  هغت )

ًُض ٕٖ ُيُقصم يٍ حن  قي؛ يًق وؼم حن قت   ُي ًئُ   ص لاحيّ ور حج  ٛقس.  ح    قا ٚ ً غ  

ًُف  حي ح    قا  ٔ ا وى تضق ٓق  قص لاحو ُيؼق ن  ُيؼقي ي حنضٕٓن  تضقب يُ  - ؼقي ي حنضٕٓن  ٔحندؼٕ   ن

ًُف  حي ح    قا يادٕاج  ٍٛ ) (؛ 7.06, 7.27ٔحندؼٕ  , ٔ ا وقءي وًٛغ ُيؼقي ي حنضٕٓن  ٔحندؼٕ   ن

 ج  ٛقس.ٔوًٛؼٓق ُيؼقي ي يح ٕن  و  ٕٚدق؛ يًق وؼم حن قت   ُي ًئُ   ص لاحيّ ور ح

ًُف  حي ح    قا  ٔ ا وقءي ُيؼظى ُيؼقي ي حن ًٛٛز أو   يٍ ) - (, ْٕٔ حناا 7.27تضقب ُيؼقي ي حن ًٛٛز ن

ًُح ٕل و  ٕٚدق, ُٔٚ ت  و نم أٌ وًٛؼٓق وقءي يادٕاج  ٍٛ ) ٕن  7.02, 7.27حن (, ٔوًٛؼٓق ُيؼقي ي يح 

ًُض ٕ٘ وًٛٛز يح ٕ ل و  ٕٚدق؛ يًق وؼم حن قتل ُي ًئُدق  ص لاحيّ ور حج و  ٕٚدق, ٚ ضح يًق ص   وًَ غ ح    قا  

  ٛقس.

ٔوى تضقب زيٍ و  ٛ  ح    قا, ٔذنم يٍ   ل اصا حنزيٍ حن ٘ حص غ   ّ أٔل وهًٛ  ٔآ   وهًٛ  يٍ أغ ح       

حنً ًٕػ  غٙ حإلوق   ػٍ أصئه  ح    قا, ٔغٗ َٓقٚ  حن      وى تضقب ي ٕص  زيٍ ح    قا, ٔ ا  ه  

(   قد  0(   ٛح ,  قإلرقغ  فنٗ حنزيٍ حن زو إلنحقء حن ؼهًٛقي حذ ًُٚكٍ فرقغ  )06( = )6( ÷ )27+22)

(   ٛح , ٔ  نم وى حن ٕصم فنٗ حندٕاج 00ن ٕرٛح وؼهًٛقي ح    قا, ٔ  نم ٚد ح حنزيٍ حنكهٙ ن    قا )
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ًُاكًٍٛحنُٓقدٛ      قا حنًٓقاحي حناٛقوٛ    ؼا فو حء حن ؼاٚ ي غٙ رٕء آاحء ح نضق ج حن
()

, ٔتضقب صاا 

( ُيف  ج غٙ صٕاوّ حنُٓقدٛ 22ح    قا, ٔ  قوّ, أص ح ح   قا حنًٓقاحي حناٛقوٛ  )
()

, ٔ  نم أص ح ح    قا 

ق نه   ٛ  ػهٙ ي ًٕػ  حن ال حنُٓقدٛ .  صقناد

)حن ُٕع ٔحن كٛف غٙ وى فػاح  ح   قا حنًٓقاحي حناٛقوٛ  غٙ ٔتاج إػذاد يقٛبص اإلَخزاط فٙ تؼهى انؼهٕو   .3

ًُح اج ػهٗ و يٛ  حندف حٞٔل حإلػاح ٘؛ ٔذنم  ص لاحيّ ور حج نحٛقس ياٖ ًَٕ حإلَل حع  حنكقدُقي حناٛ ( حن

غٙ وؼهى حنؼهٕو ناٚٓى َ ٛ   ور ٛ  حنً غٛ  حنًض حم؛ ٔذنم غٙ حٞ ؼق  حن قنٛ   )ح َل حع حنًؼ غٙ, ح َل حع 

ا حا ع ٚح  نٛك ي, ٔحن ٙ و ااء يٍ أا غ يض ٕٚقي نإلَل حع حنٕواحَٙ, ح َل حع حنضهٕوٙ(, ػهٙ 

ح, ٔٚ وغ ف  ٛقا ْ ِ  ق أٔ اقن دق أٔ أتٛقَدق أٔ َق اد ًد وهًٛ حي حندف حٞٔل حإلػاح ٘ غٙ وؼهى حنؼهٕو, ْٔٙ   حد

 حن  ٚح  نضٕٓن  و  ٛحٓق, َٔٞٓق أو   ي دً  نه  يٛ  ي ًٕػ  حن ال, ٔت ٙ   وض غ ا ٔ  قد عٕٚ د غٙ

(  او , ٔوى وٕزٚغ  ُٕ  حنًحٛقس ػهٙ حٞ ؼق , 022حإلص  ق   نٓق, ٔ  نم وكٌٕ حنااو  حنؼظًٗ ن    قا )

( 22( ػ قاحي يق  ٍٛ يٕو   ٔصقن  , ٔ ا وضًٍ حنًحٛقس غٙ صٕاوّ حٞٔنٛ  )06تٛل عًهت وم  ؼا ػهٙ )

 ػ قاج.

ًُاكًٍٛ حنً لددٍٛ غٙ وااٚش حنؼهٕو, ٔػهى       ٔوى ػ ت ح    قا غٙ صٕاوّ حٞٔنٛ  ػهٗ ي ًٕػ  يٍ حن

ٔ ا أعقا يؼظى حنًاكًٍٛ فنٙ ص ي  حنؼ قاحي يٍ حنُقتٛ  حنهغٕٚ , حنُفش حن ؼهًٛٙ؛ إل احء آاحدٓى ُٔي تظقوٓى, 

 دً  حنًحٛقس نهغ ت حنًؼا يٍ أوهّ, ف  أٌ ٔو نم ٔرٕ  حنؼ قاحي ٔفَ ًقدٓق نه ؼا حن ٘ وُااء وا ٓق, ٔي

 ؼض حنضق ج حنًاكًٍٛ أعقا فنٙ فو حء وؼاٚم ندٛقا   ؼض حنؼ قاحي, ٔ ا وى فو حء حن ؼاٚ ي حن ٙ أعقا فنٛٓق 

حنضق ج حنًاكًٍٛ, ٔ ؼا ذنم وى وٕزٚغ ػ قاحي حنًحٛقس وٕزٚؼقد ػغٕحدٛقد ؛ وًٓٛاحد إلو حء حن      حإلص   ػٛ  

( ػ قاج ٔزػت ػهٗ حٞ ؼق  22, ٔ  نم أص ح حنًحٛقس غٙ صٕاوّ حنُٓقدٛ  يكَٕقد يٍ )ٛقس فتدقدٛقد ٔر   حنًح

حن     ٔوى فو حء حن      ح ص   ػٛ  نهًحٛقس؛ تٛل وى و  ٛحّ غٙ صٕاوّ حنُٓقدٛ  ػهٗ َفش حنً ًٕػ  

قوٛ  ػهٛٓق,  ى وى وداٛح ح ص   ػٛ  حن ٙ وى و  ٛ  ح   قا حن ادٛم حنًؼ غٙ, ٔح   قا حنًٓقاحي حناٛ

 ح وق قي, ٔاصا حنااوقي, ٔ ؼا اصا حنااحوقي وًت ػًهٛ  حنض   حإلتدقدٙ حٜوٛ  

تضقب ُيؼقي ي صاا صاا ح وضقا حناح هٙ )حن كُٕٚٙ(, ٔوقءي وًٛغ ُيؼقي ي حاو قع يض ٕٚقي   -

ًُض ٕٖ صاا ػقل يح ٕل  (, ْٔ ح ُٚؼُٙ وً غ ح    قا7.0ح    قا  قنً ًٕع حنكهٙ  حن  ػُا ُيض ٕٖ )  

 و  ٕٚدق.

تضقب ُيؼقي ي صاا ح   قا حنًٓقاحي حناٛقوٛ , ٔنحا حص لايت حن قت   حن  ا حن قنٛ  ناضقب  ُيؼقي ي   -

ًُاكًٍٛ(, ٔحنداا حنًُ حٙ, ٔحنداا حن حوٙ  ًُا ٕ٘ أٔ حنًضًٌٕ أٔ حن صاا ح    قا  حنداا حنظقْ ٘ )حن

ًُؼقيم )حإلتدقدٙ, ٔٔ ا وى تضقب صاا ح     قا ػٍ ع ٚ  حنداا حن حوٙ حن ٘ ُٚضقٖٔ  حن  ا حن   ٛؼٙ ن

 (, يًق ُٚغٛ  فنٗ أٌ ح    قا صق ا  دٕاج ُي رٛ .7.22حن  قي غٕوا فَّ ُٚضقٖٔ )

( aٔ هغت يؼقي ي   قي أنفق )Cronbach: ( و َٔ قخ aتضقب ُيؼقيم   قي ح    قا  قص لاحو ُيؼق ن  أنفق ) -

(؛ يًق ُٚؼُٙ أٌ 7070(, ْٔٗ  حن  ػُا ُيض ٕٖ )7.22حن ادٛم حنًؼ غٙ  هغت )    ٚح  و َٔ قخ     قا

ًُض ٕٖ ُيُقصم يٍ حن  قي؛ يًق وؼم حن قت   ُي ًئُ   ص لاحيّ ور حج  ٛقس.  ح    قا ٚ ً غ  

                                                           

(( يهحق رقى )ًُحكًٍٛ نًٕاد انجحج ٔأدٔاتّ.1 ( قبئًخ ثأطًبء انظبدح ان
 

(( يهحق رقى )9.)( اختجبر انًٓبراد انحٛبتٛخ )انصٕرح انُٓبئٛخ
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وقَت تضقب عاج حإلَفؼقنٛ  نؼ قاحي يحٛقس حإلَل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو  وؼا عاج حإلَفؼقنٛ  نهؼ قاج يُقص   فذح   -

%( يٍ أغ ح  حن ال, ٔوؼا عاج حإلَفؼقنٛ  اٛ  60حنُض   حنًئٕٚ  نه ٍٚ فص  ق ٕح نه اٚم اَق احدا أ م يٍ )

%(, ٔ ؼا تضقب حنُض   حنًئٕٚ  نه  ب حن ٍٚ ف  قأح حن اٚم ا َق احدا 60يح ٕن  فذح زح ي ْ ِ حنُض   ػٍ )

 ٕن  يٍ عاج حإلَفؼقنٛ ؛ تٛل و حٔتت  ًٛ ٓق يق غٙ وم ػ قاج  و ٍٛ أٌ وًٛغ ػ قاحي حنًحٛقس ذحي  او  يح

( ٍٛ 7.07 – 7.62.) 

 ع ٚح  وداٛح حنًحٛقس ٔوحاٚ  حنااوقي   وى وٕزٚغ  اوقي حنًحٛقس ٔوداٛاّ وقن قنٙ   -

وؼ   فص  ق   حن هًٛ  ػهٙ ْ ِ حنؼ قاحي ػٍ يا٘ في  وّ ٔوًكُّ يٍ ػق ج   ثبنُظجخ نهؼجبراد انًٕرجخ -

( 6( نإل  ٛقا )اقن قد(, ٔوؼ ٙ حنااو  )2( نإل  ٛقا ) حدًقد(, ٔوؼ ٙ حنااو  )2حنااو  )حنؼحم  اٛل وؼ ٙ 

 ( نإل  ٛقا )َق احد(.0نإل  ٛقا )أتٛقَقد(, ٔوؼ ٙ حنااو  )

وؼ   فص  ق   حن هًٛ  ػهٙ ْ ِ حنؼ قاحي ػٍ يا٘ في  وّ ٔوًكُّ يٍ ػق ج  ثبنُظجخ نهؼجبراد انظبنجخ   -

( 2( نإل  ٛقا )اقن قد(, ٔوؼ ٙ حنااو  )6( نإل  ٛقا ) حدًقد(, ٔوؼ ٙ حنااو  )0حنؼحم  اٛل حنااو  )

( نإل  ٛقا )َق احد(, ٔوكٌٕ حنااو  حنكهٛ  نه هًٛ  ْٙ ي ًٕع حنااوقي 2نإل  ٛقا )أتٛقَقد(, ٔوؼ ٙ حنااو  )

 نكم حنؼ قاحي حن ٙ أوقب ػُٓق.

نزيٍ حن ٘ حص غ   ّ أٔل وهًٛ ج ٔآ   ٔوى تضقب زيٍ و  ٛ  ح    قا, ٔذنم يٍ   ل اصا ح     

وهًٛ ج يٍ أغ ح  حنً ًٕػ  غٙ حإلوق   ػٍ أصئه  ح    قا, ٔغٗ َٓقٚ  حن      وى تضقب ي ٕص  زيٍ 

(   ٛح , ٔ  نم وى حن ٕصم فنٗ حندٕاج حنُٓقدٛ  حنًحٛقس  ؼا فو حء حن ؼاٚ ي غٙ رٕء 22ح    قا, )

ًُاكًٍٛ) ( 22نًحٛقس, ٔ  قوّ, أص ح يحٛقس ح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو )(, ٔتضقب صاا حآاحء حنضق ج حن

ق نه   ٛ  ػهٙ ي ًٕػ  حن ال حنُٓقدٛ , ُيف  ج غٙ صٕاوّ حنُٓقدٛ ) (, ٔ  نم أص ح ح    قا صقناد

 ( حن قنٙ  2وًق ْٕ يٕرح غٙ حن أل )

 (  وأل يٕحصفقي يحٛقس حإلَل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو2وأل )

 انُظجخ انًئٕٚخ ػذد انؼجبراد انؼجبراد انظبنجخ انؼجبراد انًٕرجخ  األثؼبد

 %22.22 06 22-62-66-02-07-2 20-60-02-20-0-0 حن ؼا حنًؼ غٙ

 %22.22 06 20-62-62-00-00-0 26-62-67-02-2-0 حن ؼا حنًٓقا٘

 %22.22 06 22-67-62-02-06-2 22-60-60-00-2-2 حن ؼا حنٕواحَٙ

 %077 22 وؼهى حنؼهٕو وكم يحٛقس حإلَل حع غٙ
 

قتزحخ  -انخبيض ػشز ًُ  تززثخ انجحج َٔتبئزٓب ٔانتٕصٛبد ٔانجحٕث ان

 تززثخ انجحج َٔتبئزٓب  .أ 

 حن اح  يٍ ياٖ صا  حنف ت حٞٔل, ٔفوق   حنض حل حنلقيش يٍ أصئه  حن ال  .1

 يٍ ت ل حن قنٙ  ٔحإلوق   ػهٗ حنض حل حٞٔل يٍ أصئه  حن الٔوى ح   قا صا  ْ ح حنف ت حٞٔل,      

                                                           

(( يهحق رقى )ًُحكًٍٛ نًٕاد انجحج ٔأدٔاتّ.1 ( قبئًخ ثأطًبء انظبدح ان
 

(( يهحق رقى )11 ) انصٕرح انُٓبئٛخ(. االَخزاط فٙ تؼهى انؼهٕويقٛبص(
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 (  ُي ٕص  حنف ا  ٍٛ  اوقي حن   ٛحٍٛ حنح هٙ ٔحن ؼا٘, ٔح َا حل حنًؼٛقا٘, ٔ ًٛ  )ي( 2وأل )

ًُؼالd( ٔ ٛى )ղ2ٔح ت ًقل حنًُقة   ٛى ) حق ه  نٓق, ٔيحاحا ت ى حن ر ٛ  َٔض   حنكضم حن ًُ  ( حن

  قنُض       قا حن ادٛم حنًؼ غٙ وكم, ُٔيض ٕٚقوّ 

ًُظتٕٚبد  ع و ٌ انًزًٕػخ ان
قًٛخ 

 )د(

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ

قٛى 

(ղ2) 

قٛى 

(d) 

يقذرار 

حزى 

 انتأحٛز

َظجخ 

انكظت 

 انًؼذل 

ُيظتٕ٘ 

دالنخ 

 انكظت

 انتذكز
 حن   ٚ ٛ 

27 
2.67 0.02 

00.26 
 حن  ػُا 

7.70 
7.26 6.77 

 ُي وفغ

0.27 

 يقجٕنخ

 0.62 2.67 حنضق   

 انحٓى
 حن   ٚ ٛ 

27 
2.20 0.22 

02.02 
 حن  ػُا 

7.70 
77.02 0.20 0.27 

 0.62 2.67 حنضق   

 انتطجٛق
 حن   ٚ ٛ 

 حنضق   
27 

0.20 

6.02 

0.02 

0.02 
00.70 

 حن  ػُا 

7.70 
77.22 0.27 0.07 

االختجبر 

 ككم

 حن   ٚ ٛ 
27 

62.20 6.20 
60.27 

 حن  ػُا 

7.70 
77.22 6.27 0.20 

 6.22 2.00 حنضق   

 ( أٌ  2ٚ ضح يٍ وأل )     

ضددد ٕٚقي ٔح    دددقا وكدددم ) - ًُ ,  00.70,  02002,  00.26 ًٛددد  ايا حنًاضدددٕ   نكدددم ُيضددد ٕٖ يدددٍ حن

(  دٍٛ ُي ٕصد ٙ  اودقي 7.70( ػهٗ حن  وٛم, يًق ُٚؼُٙ ٔوٕ  غ  دق  حل فتدقدٛقد ػُا ُيضد ٕٖ )60.27

حن   ٛد  وهًٛ حي غٙ حن   ٛ  حن ؼا٘ ٔحن ؼا٘     قا حن ادٛم حنًؼ غٙ  نددقنح  اودقي حن هًٛد حي غدٙ 

ْٔذا ٚقٕد إنٗ رفط انحزض حن ؼا٘ غٙ ح   قا حن ادٛم حنًؼ غٙ وكم, ٔغٙ وم ُيض ٕ٘ يٍ ُيض ٕٚقوّ, 

 .األٔل يٍ فزٔض انجحج, ٔقجٕل انحزض انجذٚم

 ٛى ت ى ور ٛ  حنٕتاج حنًدٕا  ٔغحددق  صد  حوٛ ٛ  حٞ ؼدق  حنضاحصدٛ  غدٙ حن اددٛم حنًؼ غدٙ, ُٔيضد ٕٚقوّ  -

ػهددٙ أٌ ن صدد  حوٛ ٛ  ودر ٛ  ٔحرددح ػهددٙ وادددٛم حن ادددٛم حنًؼ غددٙ, ٔأٌ  , ْٔدد ح ٚددال 7.2وًٛؼٓدق 

ًُض حم غٙ وًُٛ  حن ادٛم حنًؼ غٙ, ُٔيض ٕٚقوّ ُي وفغ.  ت ى ور ٛ  حنؼقيم حن

ؼال نك ا هٛما  قنُض       قا حن ادٛم حنًؼ غٙ, ُٔيض ٕٚٙ  حن د و , حنفٓدى, وحدغ غدٙ  - ًُ  ٛى َض   حنكضم حن

(؛ يقػدا ُيضد ٕٖ حن   ٛد ؛ أ دم 0.6(, وًق أَٓق أو د  يدٍ حنادا حنفقصدم )6-0)حنًاٖ حن ٘ تا ِ  هٛم يٍ 

(؛ ٔٚ وغ ذنم فنٗ ٔٚ وغ ذنم فندٙ ِصدغ  حنف د ج حنزيُٛد  غدٙ حن دااٚش, ٔحناقود  0.6يٍ حناا حنفقصم )

ودال ػهدٗ أٌ ح صد  حوٛ ٛ  ذحي  فنٗ ياج زيُٛ  أو   ن ااٚش حنٕتاج يٕرغ حن   ٚم, ف  أٌ وهم حنُ دقدج

 ٛ  غٙ وادٛم حن ادٛم حنًؼ غٙ ناٖ وهًٛ حي حنً ًٕػ  حن   ٚ ٛ .غقػه

  حن اح  يٍ ياٖ صا  حنف ت حن قَٙ, ٔفوق   حنض حل حنضق س يٍ أصئه  حن ال, .2

 ٔوى ح   قا صا  ْ ح حنف ت حن قَٙ, ٔحإلوق   ػهٗ حنض حل حنضق س يٍ أصئه  حن ال يٍ ت ل حن قنٙ      

 (  ُي ٕص  حنف ا  ٍٛ  اوقي حن   ٛحٍٛ حنح هٙ ٔحن ؼا٘, ٔح َا حل حنًؼٛقا٘, ٔ ًٛ  )ي( 0وأل )

ًُؼالd( ٔ ٛى )ղ2ٔح ت ًقل حنًُقة   ٛى ) حق ه  نٓق, ٔيحاحا ت ى حن ر ٛ  َٔض   حنكضم حن ًُ  ( حن
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  قنُض       قا حنًٓقاحي حناٛقوٛ  وكم, ٔوم يٓقاج يٍ يٓقاحوّ 

 ع و ٌ ػخانًزًٕ انًٓبراد
قًٛخ 

 )د(

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ

قٛى 

(ղ2) 

قٛى 

(d) 

يقذرار 

حزى 

 انتأحٛز

َظجخ 

انكظت 

 انًؼذل 

ُيظتٕ٘ 

دالنخ 

 انكظت

 االرتًبػٛخ
 حن   ٚ ٛ 

27 
2.27 0.72 

2.26 
 حن  ػُا 

7.70 
7.02 0.67 

 ُي وفغ

0.07 

 يقجٕنخ
 2.72 2.02 حنضق   

 االَحؼبنٛخ
 حن   ٚ ٛ 

27 
0.22 0.60 

2.2 
 حن  ػُا 

7.70 
7.02 0.07 0.66 

 6.20 2.20 حنضق   

انؼقهٛخ 

 ٔانحزكٛخ

 حن   ٚ ٛ 

 حنضق   
27 

2.20 

2.20 

0.06 

0.06 
0.72 

 حن  ػُا 

7.70 
 7.07 ُيُلفض 7.00 7.27

غٛز 

 يقجٕنخ

االختجبر 

 ككم

 حن   ٚ ٛ 
27 

60.20 0.27 
0.72 

 حن  ػُا 

7.70 
 يقجٕنخ 0.06 ُي وفغ 7.22 7.22

 0.26 00.22 حنضق   

 ( أٌ  02ٚ ضح يٍ وأل )     

( ػهدٙ 0.72,  0.72,  2.20,  2.26 ًٛ  ايا حنًاضٕ   نكم يٓقاج يٍ حنًٓدقاحي, ٔح    دقا وكدم ) -

(  دٍٛ ُي ٕصد ٙ  اودقي حن هًٛد حي غدٙ 7.70حن  وٛم, يًق ُٚؼُٙ ٔوٕ  غ  دق  حل فتددقدٛدق ػُدا ُيضد ٕٖ )

اوقي حن هًٛد حي غدٙ حن   ٛ  حنح هٙ ٔحن ؼا٘     قا حنًٓقاحي حناٛقوٛ , ٔوم يٓقاج يٍ يٓقاوّ ندقنح  

حن   ٛ  حن ؼا٘ غدٙ ح   دقا حنًٓدقاحي حناٛقوٛد  وكدم, يقػدا حنًٓدقاحي حنؼحهٛد  ٔحنا وٛد , ْٔد ح ٚحدٕ  فندٗ 

, رفط انحزض انخبَٙ يٍ فزٔض انجحج, ٔقجٕل انحزض انجذٚم ثبنُظجخ الختجبر انًٓبراد انحٛبتٛخ ككم

نصاااحز٘ ثبنُظاااجخ نهًٓااابراد انؼقهٛاااخ ٔقجااإل انحااازض أغدددٗ ودددم حنًٓدددقاحي ح و ًقػٛددد , ٔح َفؼقنٛددد , 

 .ٔانحزكٛخ

ًُض حم حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼدق  حنضاحصدٛ  غدٙ حنؼقيدم حن دق غ حنًٓدقاحي حناٛقوٛد  وكدم  -   ٛى ت ى ور ٛ  حنؼقيم حن

ًُض حم ػهٗ حنًٓقاحي حناٛقوٛ  وكم, ٔغٗ وم يٍ  حنًٓقاحي  7.2 , ْٔ ح ٚال ػهٗ أٌ ت ى ور ٛ  حنؼقيم حن

ق ػُا  )حنًٓقاحي حنؼحهٛ  ٔحنا وٛ (.ح و ًقػٛ , ٔح َفؼقن  ٛ  ُي وفّؼق, نكُّ وقء ُيلفضد

 ددٛى َضدد   حنكضددم حنًؼددال نددك ا هٛددما  قنُضدد       ددقا حنًٓددقاحي حناٛقوٛدد  وكددم ٔغددٗ وددم يددٍ  حنًٓددقاحي  -

(, ف  أَٓدق وقَدت اٛد  6-0ح و ًقػٛ , ٔح َفؼقنٛ  يح ٕن ؛ تٛل أَٓق وحغ غٙ حنًاٖ حن ٘ تا ِ  هٛم يدٍ )

(؛ ٔٚ ودغ ذندم 0.6   قنُض   نهًٓقاحي  حنؼحهٛ  ٔحنا وٛ ؛ تٛل أَٓق وقَدت أ دم يدٍ حنادا حنفقصدم )يح ٕن

فنٙ ِصغ  حنف  ج حنزيُٛ  غٙ حن ااٚش, ٔحناقو  فنٗ ياج زيُٛ  أو   ن ااٚش حنٕتاج يٕرغ حن   ٚم, ف  

ٛد  غدٙ وًُٛد  حنًٓدقاحي أَّ  ٕوّ ػقو وال َض   حنكضم حنًؼال نك ا هٛدما ػهدٙ أٌ ح صد  حوٛ ٛ  ذحي غقػه

 حناٛقوٛ  نا٘ وهًٛ حي حنً ًٕػ  حن   ٚ ٛ .

 ٔفوق   حنض حل حنضق غ يٍ أصئه  حن ال  ,حن اح  يٍ ياٖ صا  حنف ت حن قنل  .3

 ٔوى ح   قا صا  ْ ح حنف ت حن قَٙ, ٔحإلوق   ػهٗ حنض حل حنضق س يٍ أصئه  حن ال يٍ ت ل حن قنٙ      
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 (  ُي ٕص  حنف ا  ٍٛ  اوقي حن   ٛحٍٛ حنح هٙ ٔحن ؼا٘, ٔح َا حل حنًؼٛقا٘, ٔ ًٛ  )ي( 2وأل )

ًُؼالd( ٔ ٛى )ղ2ٔح ت ًقل حنًُقة   ٛى ) حق ه  نٓق, ٔيحاحا ت ى حن ر ٛ  َٔض   حنكضم حن ًُ  ( حن

  قنُض   نًحٛقس حإلَل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو وكم, ٔأ ؼق ِ 

 ع و ٌ انًزًٕػخ األثؼبد
قًٛخ 

 )د(

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ

قٛى 

(ղ2) 

قٛى 

(d) 

يقذرار 

حزى 

 انتأحٛز

َظجخ 

انكظت 

 انًؼذل 

ُيظتٕ٘ 

دالنخ 

 انكظت

 انًؼزفٙ
 حن   ٚ ٛ 

27 
62.02 0.27 

00.06 
 حن  ػُا 

7.70 
7.22 6.67 

 ُي وفغ

0.62 

 يقجٕنخ

 2.67 02.02 حنضق   

 ٔرذاَٙ
 حن   ٚ ٛ 

27 
62.27 6.02 

02.22 
ػُا  حن  

7.70 
7.02 0.07 0.00 

 2.27 02.22 حنضق   

 طهٕكٙ
 حن   ٚ ٛ 

 حنضق   
27 

62.27 

02.07 

6.62 

6.02 
0.20 

 حن  ػُا 

7.70 
7.07 0.77 0.77 

انًقٛبص 

 ككم

 حن   ٚ ٛ 
27 

02.62 2.20 
02.06 

 حن  ػُا 

7.70 
7.26 6.07 0.77 

 0.06 00.07 حنضق   

 ( أٌ 60يٍ وأل )ٚ ضح      

( ػهدٙ 02.06,  0.20,  02.22,  00.06 ًٛ  ايا حنًاضٕ   نكم  ؼا يٍ حٞ ؼدق , ٔحنًحٛدقس وكدم )  -

(  دٍٛ ُي ٕصد ٙ  اودقي حن هًٛد حي غدٙ 7.70حن  وٛم, يًق ُٚؼُٙ ٔوٕ  غ  دق  حل فتددقدٛدق ػُدا ُيضد ٕٖ )

أ ؼدق ِ, نددقنح  اودقي حن هًٛد حي غدٙ حن   ٛ  حنح هٙ ٔحن ؼا٘ نًحٛقس ح َلد حع غدٙ وؼهدى حنؼهدٕو وكدم, ٔ

رفااط انحاازض انخبنااج يااٍ فاازٔض حن   ٛدد  حن ؼددا٘ نًحٛددقس ح َلدد حع غددٙ وؼهددى حنؼهددٕو, ْٔدد ح ٚحددٕ  فنددٗ 

 .انجحج, ٔقجٕل انحزض انجذٚم

ًُض حم حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼدق  حنضاحصدٛ  غدٙ حنؼقيدم حن دق غ حنًٓدقاحي حناٛقوٛد  وكدم  -   ٛى ت ى ور ٛ  حنؼقيم حن

ًُض حم ػهدٗ ح َلد حع غدٙ وؼهدى حنؼهدٕو وكدم, ٔودم  ؼدا يدٍ , ْٔ ح  7.2 ٚال ػهٗ أٌ ت ى ور ٛ  حنؼقيم حن

 أ ؼق ِ ُي وفّؼق. 

 ٛى َض   حنكضم حنًؼال نك ا هٛما  قنُض       قا يحٛقس ح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو وكم ٔ ؼاّٚ حنٕوداحَٙ  -

(, ٔنكُٓدق أ دم يدٍ حنادا حنفقصدم 6-0ٔحنضهٕوٙ يح ٕن ؛ تٛل أَٓق وحدغ غدٙ حنًداٖ حند ٘ تدا ِ  هٛدم يدٍ )

(؛ ٔٚ وغ ذنم فنٗ ِصغ  حنف  ج حنزيُٛ  غٙ حن ااٚش, ٔحناقو  فنٗ ياج زيُٛ  أو   ن دااٚش حنٕتداج 0.6)

 يٕرغ حن   ٚم.

قتزحخ  .ة  ًُ  انتٕصٛبد ٔانجحٕث ان

 غٙ رٕء حنُ قدج حن ٙ أصف  ػُٓق حن ال حناقنٙ, وُٕصٙ حن قت    ًق ٚهٙ تٕصٛبد انجحج   -

صٛقا  ٔوُظٛى ٔتاحي يُٓج حنؼهٕو  قنً ته  حإلػاح ٚ  ٔغحدق حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصدٛ ؛  اٛدل فػق ج  -

ق؛ يًق ٚزٚا يٍ وادٛهّ حنااحصٙ, ًُٔٚٙ حنًٓقاحي حناٛقوٛ  ناّٚ. ًُ ؼهى حٚ ق ٛدق ٔيغقاود  ُٚد ح حن

 غ ُٔي كقيدم ُٔيضد ً , وضًٍٛ يا ٕٖ يُقْج حنؼهٕو  قنً ته  حإلػاح ٚ   قنًٓقاحي حناٛقوٛد   غدكٍم ُي  دق -

 ٚاضم ُيض ٕٚقي ُٔي  ه قي وم صف  احصٙ. 
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وزٔٚددا يُددقْج حنؼهددٕو  قنً تهدد  حإلػاح ٚدد   قَٞغدد   حنً ُٕػدد  حن ددٙ و  هددم يددٍ حن  يٛدد  أ ُددقء وُفٛدد ْق  -

 حنًغقاو  حن ًقػٛ ؛ يًق ٚاغٓى فنٗ ح َل حع  ًٓق, ٔحنُغقع أ ُقء وُفٛ ْق.

 ندد  ُيؼهًددٙ حنؼهددٕو  قنً تهدد  حإلػاح ٚدد   ضدد ٔاج وزٔٚدداْق   دد ا وٕوٛددّ حْ ًددقو حنحددقدًٍٛ ػهددٗ فػدداح  أ -

 ٔحص  حوٛ ٛقي حن ااٚش حنااٚ   ٔيُٓق  حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ .

دق صدفٛدق  - حص لاحو ع ا ٔحص  حوٛ ٛقي حن ااٚش حنااٚ   غٙ وااٚش حنؼهٕو  قنً ته  حإلػاح ٚ  وُدٕغ  يُق د

ُق غ ,   ٚغؼ  غ ًُ ق ػهٗ حنإحا ٔحن ًُ ؼهى  قنا ء أٔ حن ٓاٚا أٔ حنلٕل؛ يًق ُٕٚغ  نٓى غد ػ يغ ؼد ٛٓق حن

 حو ضقب حن ادٛم حنًؼ غٙ  ٔوًُٛ  حنًٓقاحي حناٛقوٛ , ٔح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو.

ح ْ ًددقو   ددااٚم حن  يٛدد  حندددف حٞٔل حإلػدداح ٘ ػهددٗ حصدد لاحو حنًٓددقاحي حناٛقوٛدد  ٔحنًاحٔيدد  ػهٛٓددق  -

ًُ ؼهًدٍٛ ػهدٗ حند ًكٍ يدٍ  حن اددٛم حنًؼ غدٙ, ن  إل فنٗ ػق حي ػحهٛ , ٔحن  و ٛز ػهٗ  ٛدقس  دااج حن

ل هف , ٔ لقص  حنًٓقاحي حناٛقوٛ , ٔح َل حع غٙ وؼهى حنؼهٕو. ًُ  ٔحنًٓقاحي  رَٕحػّ حن

ؼهًددٙ حنؼهددٕو غددٙ أ ُددقء حنلايدد   قنً تهدد  حإلػاح ٚدد ؛  ٓددال حوضددق ٓى حنًٓددقاحي   - ًُ ػحددا  دد حيج وااٚ ٛدد  ن

احو حصد  حوٛ ٛ  حٞ ؼدق  حنضاحصدٛ   ُ دق  غدٙ حن دااٚش, ٔو دٕٚ   دااوٓى ػهدٗ ٔحنكفقٚقي حن زيد   صد ل

 ودًٛى حن ااٚش  ٓ ح حٞصهٕب؛ يًق ٚ ؼهٓى أو    ااج ػهٙ واحٛ  أْاحل وااٚش يق وٓى.

غٙ رٕء حنٓال يٍ ْ ح حن ال, ٔحنُ قدج حن ٙ أصف  ػُّ, و أح حناقو  فنٗ انجحٕث انًقتزحخ   -

 حن إ  حن   ٕٚ  غٙ ْ ح حنً قل؛ ن ح وح    حن قت   حن إ  حن قنٛ  فو حء يزٚا يٍ حنااحصقي ٔ

غقػهٛدد  حصدد  حوٛ ٛ  حٞ ؼددق  حنضاحصددٛ  غددٙ وددااٚش حنؼهددٕو غددٙ وًُٛدد  يٓددقاحي حن فكٛدد  حنُق ددا ندداٖ و يٛدد   -

 حنً ته  حإلػاح ٚ .

غقػهٛ  حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ  غٙ وااٚش حنؼهٕو غٙ وًُٛ  حن فكٛ  ػقنٙ حن و   ناٖ و يٛ  حنً تهد   -

 حإلػاح ٚ . 

غقػهٛ    َقيج وااٚ ٙ يح    غٙ وااٚش حنؼهٕو ن ًُٛد  حنكفقٚدقي حن ااٚضدٛ  نداٖ يؼهدى حنؼهدٕو غدٙ ردٕء  -

 حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ .

 حنؼهٕو  قدى ػهٙ حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ  غٙ وًُٛ  ػًهٛقي حنؼهى ناٖ غقػهٛ    َقيج ُيح    غٙ  -
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 انًزارغ 

 أٔاًل  انًزارغ انؼزثٛخ

(   احص لاحو   َقيج  قدى ػهٗ ًَٕذء حن ؼهى حن ُقدٙ ح و ًقػٙ ٔأ  ِ غٙ حن اددٛم 6776أتًا وق   حنضٛا ) -

يزهاخ دراطابد فاٙ انًُابْذ حنااحصٙ ٔوًُٛ   ؼض حنًٓقاحي حناٛقوٛ  ناٖ عه   حندف حنلقيش ح   احدٙا, 

 20-02(, 00) 06, وهٛ  حن   ٛ  وقيؼ  ػٍٛ عًش, انتذرٚض ٔطزق

( ن ددااٚش حنؼهددٕو غددٙ (PDEODE(  اغؼقنٛدد  حصدد  حوٛ ٛ  حٞ ؼددق  حنضاحصددٛ  6700ا حنحا ددقَٙ )أتًددا ياًدد -

, رطابنخ يبرظاتٛزحن ادٛكككم ٔوًُٛك  يٓككقاحي يكق ٔاحء حنكًؼكك غكك  ناٖ عد ب حنددف حٞٔل حنً ٕصد ا, 

 وقيؼ  حنًهم  قنا, حنضؼٕ ٚ .

( 6706اًُٛٙ حن ًم, ٔوغ ٚا ػ اهللا ػً حٌ )أصًقء صقيٙ ػ احن ق ٙ ياًا, ٔأصًقء ياًا حنًؼ دى ياًا  -

  اغقػهٛ  وااٚش حن   ٛد  حٞصد ٚ  حنً ً ودز تدٕل حن ٛقَدقي ٔحنًؼهٕيدقي غدٙ وًُٛد  يٓدقاحي تدم حنًغدك ي 

, يزهاخ انجحاج انؼهًاٙ فاٙ انتزثٛاخحناٛقوٛ  ٔ حنٕػٙ  ً حتم تم حنًغكه  ناٖ وهًٛد حي حنً تهد  حإلػاح ٚد ا 

 . 667 - 020(, 0(, حن زء )02ٔحن   ٛ , وقيؼ  ػٍٛ عًش , ) وهٛ  حن ُقي نٝ حب ٔحنؼهٕو

( غدٙ حو ضدقب ػًهٛدقي حنؼهدى PDEODE(   اغقػهٛ  حص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصدٛ  )6702) حنحٛقو ياًاآيقل  -

رطاابنخ حٞصقصددٛ  ٔحنً كقيهدد  غددٙ وددااٚش حنكًٛٛددقء نددا٘ عقن ددقي حندددف حن قصددغ  ًاٚ ٚدد  و  ٛدد  ودد طا, 

 حن   ٛ , وقيؼ  حنٛ يٕا حنًًهك  حٞا َٛ  حنٓقعًٛ ., وهٛ  يبرظتٛز

(   ايدُٓج يح د   غدٗ حنؼهدٕو نهددف حن قندل حإل  داحدٗ غدٗ ردٕء ح و قْدقي 6702وفٛداِ صدٛا أتًدا ادقَى  ) -

, انًصزٚخ نهتزثٛاخ انؼهًٛاخ انًزهخحنؼقنًٛ  ٔغقػهٛ   غٗ حو ضقب حن  يٛ   ؼض حنًٓقاحي حنؼهًٛ  ٔحناٛقوٛ ا, 

 . 006 - 20(, 2)022حن ًؼٛ  حنًد ٚ  نه   ٛ  حنؼهًٛ , 

ن ًُٛدد  حن فكٛدد  (PDEODE) (   احصدد لاحو فصدد  حوٛ ٛ  حٞ ؼددق  حنضاحصددٛ  6700صددهًٛقٌ ) ياًدداوٓددقَٙ  -

(, َدٕغً  , 2)02, يزهاخ انتزثٛاخ انؼهًٛاخح ص ا نٙ ٔحن ادٛم غٙ حنؼهٕو نا٘ و يٛ  حنً تهد  حإلػاح ٚد ا, 

0-22. 

(   اغقػهٛد  حصد  حوٛ ٛقي وُٕٚدغ حن دااٚش غدٙ وًُٛد   ؼدض حنًٓدقاحي 6702ياًدٕ  حنغدقغؼٙ ) وٛٓقٌ أتًدا -

دراطبد ػزثٛخ فٙ انتزثٛخ ٔػهى حناٛقوٛ  ٔ حناحغؼٛ  نإلَ قز غٙ يق ج حنؼهٕو ناٖ ع ب حنً ته  ح ػاح ٚ ا, 

 . 22 - 00(, 2(, حن زء )20, اح    حن   ٍٕٚٛ حنؼ ب, )انُحض

(   اأ د  حصد لاحو أصدقنٛم حن حدٕٚى حناحٛحدٗ غدٗ يدق ج 6707 رٛقٌ, ٔغٓا صهًٛقٌ حنغدقٚغ ) قنا  ٍ ف  حْٛى حن -

حنؼهٕو ػهٗ وًُٛ  حن ادٛم حنااحصٗ ٔحن فكٛ  حنُق ا ٔحنًٓقاحي حناٛقوٛ  ناٖ ع ب حندف حن دقَٗ حنً ٕصد ا 

 . 022 - 020(, 6)0, وهٛ  حن   ٛ , وقيؼ  عٛ  , طٛجخ نهؼهٕو انتزثٕٚخ يزهخ ربيؼخ

غٙ وؼداٚم حن ددٕاحي حن اٚهد  PDEODE (   اأ   فص  حوٛ ٛ  حٞ ؼق  حنضاحصٛ  6702ػهٙ ػٛضٙ ) ز٘اي -

, وهٛدد  حن   ٛدد , حن قيؼدد  حإلصدد يٛ  , رطاابنخ يبرظااتٛزنهًفددقْٛى حنؼهًٛدد  ن ه دد  حندددف حنضددق غ حٞصقصددٙ  غددزج

  غزج, غهض ٍٛ.
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ٛ ٛقي ٔغحددق نهدد وقءحي حنً ؼددا ج غددٙ (   اأ دد  وددااٚش حنؼهدٕو  قصدد  حو6700اٚادقب أتًددا ػ دداحنؼزٚز َددد  ) -

انًزهااخ وًُٛدد  حن ادددٛم ٔ ؼددض حنًٓددقاحي حناٛقوٛدد  ندداٖ و يٛدد  حندددف حنلددقيش ح   دداحدٙ   ئددٙ حندد ؼهىا, 

 . 20 - 0(, 6)02, حن ًؼٛ  حنًد ٚ  نه   ٛ  حنؼهًٛ , انًصزٚخ نهتزثٛخ انؼهًٛخ

ٛ  ن ًُٛد  حَلد حع ي ؼهًدٙ حنً تهد  (   احصد لاحو اتد ي حنٕٚدم ح ص كغدقغ6700صقيٛ  ياًا ػهٗ صٛق  ) -

انًااؤتًز انااذٔنٙ انخبنااج  يظااتقجم إػااذاد انًؼهااى ٔتًُٛتااخ ثاابنٕطٍ حإلػاح ٚدد  غددٙ حصدد ٛؼقب يفددقْٛى حن كددق  ا, 

 -أو دٕ    2حن ٛدزج  وقيؼد   أكتإثز ثبنتؼابٌٔ ياغ راثطاخ انتزثإٍٚٛ انؼازة, 6انؼزثٙ  كهٛخ انتزثٛخ ربيؼخ 

 . 022 - 2,060وهٛ  حن   ٛ  ٔاح    حن   ٍٕٚٛ حنؼ ب ٔحٞوق ًٚ  حنًُٓٛ  نهًؼهًٍٛ, 

عدقااا غدٙ ودااٚش حنؼهدٕو ػهدٗ  -زحٔء  -(   اغؼقنٛ  فص  حوٛ ٛ  اغك  6702صؼق  ػ احنؼزٚز حنضٛا ا ق ) -

وقيؼدد   ُٓددق,   هٛدد  حن   ٛدد , وهٛدد  حن   ٛدد ,ي هدد  و حو ضددقب حنًٓددقاحي حناٛقوٛدد  ن  يٛدد  حنً تهدد  ح   دداحدٙا,

06(070 ,)0 - 22 . 

(   6702حنضددٛا ػهددٙ حنضددٛا عددٓاج, َٔددٕاح ػ دداحنْٕقب ػهددٗ صددهٛى حنغددقػ , ٔصددٕزحٌ ياًددا تضددٍ حنضددٛا ) -

احنًغ ٔػقي حن ؼهًٛٛ  ٔوًُٛ   ؼض حنًٓقاحي حناٛقوٛ  نداٖ و يٛد  حنً تهد  ح ػاح ٚد  يُلفضدٗ حن اددٛم 

 . 007 - 000(, 002)62 -وهٛ  حن   ٛ , وقيؼ   ُٓق  ٛخ انتزثٛخ,يزهخ كهٔحنفقدحٍٛا 

غٙ وًُٛ  يٓدقاحي يدق ٔاحء حنًؼ غد  PDEODE (   اغؼهٛ  فص  حوٛ ٛ  6702) َد عُٓٛقز َد  ػ ا هللا  -

, رطابنخ يبرظاتٛزٔوحاٚ   ٔا حنؼهى ٔحنؼهًقء ٔحن ادٛم غٙ حنؼهٕو ناٖ عد ب حنددف حنلدقيش حإل  داحدٙا, 

 وقيؼ  ػٍٛ عًش. وهٛ  حن   ٛ ,

 PDEODE(   اغقػهٛد  حصد  حوٛ ٛ  حٞ ؼدق  حنضاحصدٛ  6702تقيا حن  ٛؼدٙ ) ٔرٛقءص    هٛف  حن يٙ,  -

, يزهااخ يزكااش ثبثاام نهذراطاابد االَظاابَٛخغددٙ حنًٛددم َاددٕ حنكًٛٛددقء نددا٘ عدد ب حندددف حن ددقَٙ حنً ٕصدد ا, 

2(6,)0-62. 

کٕٚضدت غدٗ ودااٚش حنؼهدٕو ػهدٗ وًُٛد  حن ُدٕا  (   اأ   حص لاحو حنٕٚدم 6702ػقصى ياًا ف  حْٛى ػً  )  -

, وهٛد  حن   ٛد , وقيؼد  يزهخ كهٛخ انتزثٛخحنًقدٗ ٔح َل حع غٗ حن ؼهٛى ناٖ و يٛ  حندف حن قَٗ حإلػاح ٖا, 

 072 – 0(, 2)27أصٕٛع, 

(   اغقػهٛدد  ٔتدداج يح  تدد  غددی ُْاصدد  حن قکضددی ن ًُٛدد  تددم 6702اددق ج عددٕيقٌ حنغدداقي ح دد حْٛى عددٕيقٌ ) -

, يزهاخ لهٛاخ انتزثٛاخ فاٗ انؼهإو انتزثٕٚاخ,  " ي ٔح َل حع غی حن ؼهى ناٖ ع ب حنً ته  حإلػاح ٚد حنًغت

 .262-202(, 6)22وهٛ  حن   ٛ , وقيؼ  ػٍٛ عًش, 

(   اأ د  حصد لاحو حصد  حوٛ ٛ ٍٛ 6700غقعً  ػهٛقٌ ػ احن تًٍ حٞعدح , ٔصد   أتًدا ػ داحنٓق ٘ حنُق د  ) -

رطاابنخ قاحي حناٛقوٛدد   ددقنؼهٕو ندداٖ عقن ددقي حندددف حنضددق س حٞصقصددٙ  غددزجا, نهدد ؼهى حنُغدد  غددٙ وًُٛدد  حنًٓدد

 , حن قيؼ  حإلص يٛ   غزج, ازج, غهض ٍٛ.يبرظتٛز

 قصد لاحو  ؼدض   (   اغقػهٛد    َدقيج  دقدى ػهدٗ حنُظ ٚد  ح وددقنٛ 6702يٛ   يُدٕا و وش )  يقاٚقٌ -

ناٖ ع ب وهٛ  حن   ٛ    غٙ حن ؼهى    ٔح َل حعحن فقػهٛ  غٙ وًُٛ   ؼض حنًٓقاحي حن  ًٛ  و  ٛحقي حن ٕوم
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-022, 07, اح  د  حن   دٍٕٚٛ حنؼد ب ,اناُحض فاٙ انتزثٛاخ ٔػهاى  يزهاخ دراطابد ػزثٛاخوقيؼ  حصدٕٛعا, 

072. 

(   إًَذء يح    ن ااٚش حنؼهٕو  قدى 6702ياًا ػ احن حزا ػ احنف ق , ٔػٛا ياًا ػ احنؼزٚز أ ٕ اًُٛ ) -

غ  ن ًُٛ  حن فكٛ  ح  داحػٗ ٔح َلد حع غدٗ حند ؼهى نداٖ و يٛد  حنً تهد  ح ػاح ٚد ا, ػهٗ ػًهٛقي ح حاج حنًؼ 

  وهٛد  حن   ٛد , وقيؼد  ػدٍٛ عدًش, حن ًؼٛد  حنًدد ٚ  نهًُدقْج انًُبْذ ٔطزق انتذرٚض دراطبد فٙ يزهخ

 . 022 - 22(, 627ٔع ا حن ااٚش, )

ددقٌ    حا حنًضددٛ ج نهُغدد  ٔحن ٕزٚددغ انااتؼهى ٔانتؼهااٛى انًؼزفٛااخ اطااتزاتٛزٛبد(   6702ٕٚصددف   ددقيٙ ) - ًّ , ػ

 ٔحن  قػ .
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Abstract:  

The aim of The current Research is to investigate the Effectiveness of a Unit 

formulated according to the (PDEOED) strategy to develop Knowledge 

Achievement, Life Skills and Science Learning Engagement for Preparatory first 

Pupils, and the Research Group consisted of (70) pupils at Badriya Hamid 

Preparatory School for Girls, and identified The current Research problem in the 

low cognitive achievement, life skills, and Science Learning Engagement for 

first preparatory first graders. The current Research relied on the descriptive 

approach and the Experimental Approach. The students of the two research 

groups requested in the post-application of my test: cognitive achievement and 

life skills, a scale and Science Learning Engagement, in favor of the 

Experimental Group, and the adjusted gain rate of "Blake" was acceptable in 

relation to the growth of cognitive achievement and Life Skills and Science 

Learning Engagement, and the size of the Impact of the Strategy is generally 

high In each of: developing knowledge acquisition, life Skills, and Engaging in 

Learning Science, and based on the results of the Research, the Researcher 

Recommended the necessity of reformulating and organizing Science 

Curriculum units in the Preparatory stage according to the (PDEOED) Strategy, 

and including the content of those curricula With life skills in a continuous, 

integrated and continuous manner, and providing them with the various 

activities that require the students during their implementation of collective 

participation, which leads them to engage in them and the activity during their 

implementation. 

Key words: PDEODE strategy - cognitive achievement - life skills - science 

learning engagement. 


